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مصادر سبقلا: وفد عسكري - سياسي زار دمشق لبحث تهديدات الكيان الصهيوني

 إيران تدرس تقليص
 قواتها في سوريا

محمد مجيد األحوازي
ع��ل��م��ت سبقلا م���ن م��ص��ادره��ا امل��ط��ل��ع��ة في 
إي�������ران أن خ����اف����ات ان���دل���ع���ت ب����ن امل��ج��ل��س 
األعلى لألمن القومي وجنراالت في الحرس 
العسكري  االن��ت��ش��ار  ح���ول طبيعة  ال��ث��وري 
م��واق��ع ومعسكرات  ف��ي س��وري��ا، بعد تلقي 

الحرس ضربات جوية مكثفة.
ووفق املصادر، فقد اقترح »األمن القومي« 
تقليص قوات الحرس في سوريا واستبدال 
عناصر من »لواء فاطميون«، الذي يتشّكل 
م��ن األق��ل��ي��ة الشيعية األف��غ��ان��ي��ة )ال���ه���زارة(، 
وي��ت��ب��ع إداري������ًا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ًا ل��ف��ي��ل��ق ال��ق��دس، 

الجناح الخارجي للحرس الثوري، بالقوات 
اإليرانية.

وبّينت املصادر أن هذا املقترح جرى تداوله 
منذ شهور، لكن دوائر صنع القرار في إيران 
ومعلومات جديدة،  معطيات  إلى  توصلت 
تشير إلى أن الكيان الصهيوني سيستأنف 
هجماته بشكل مميت ومكثف على مواقع 
»ال������ح������رس« وال����ج����م����اع����ات وامل���ي���ل���ي���ش���ي���ات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه ف��ي س���وري���ا، م��ا أث����ار م��خ��اوف 
ق��ي��ادي��ي »ال���ح���رس« م��ن أن ي���ؤدي اس��ت��ب��دال 
العناصر إلى تراجع نفوذ إيران العسكري 

في سوريا ملصلحة روسيا.
وأوض��ح��ت امل��ص��ادر اإلي��ران��ي��ة ل��� سبقلا أن 

ال������روس ح������ذروا ط���ه���ران م���ن ش���ن ه��ج��م��ات 
ص��ه��ي��ون��ي��ة ج����دي����دة س��ت��س��ت��ه��دف امل���واق���ع 
العسكرية اإليرانية في سوريا، وأن الوجود 
العسكري اإليراني في سوريا بات مكشوفًا 

للكيان الصهيوني.
الصهيوني  االس��ت��ه��داف  أن  امل��ص��ادر  ورأت 
امل��ت��واص��ل ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة مليليشيات 
وقوات إيران في سوريا مرتبط باملفاوضات 
النووية في فيينا، لذلك فالقيادة السياسية 
ال��روس  رسالة  تأخذ  اإليرانية  والعسكرية 
ال���ت���ح���ذي���ري���ة ب���ج���ّدي���ة، الف���ت���ة إل�����ى أن وف����دًا 
اي���ران���ي���ًا، ع��س��ك��ري��ًا - س��ي��اس��ي��ًا، زار دم��ش��ق، 

لبحث تهديدات الكيان الصهيوني.

أمة  | ص04

الغانم: ما منعنا
 عن رد اإلساءة..

 إال الحكمة 
وحسن التربية

زة أفضل طريقة لمواجهته بايدن: الجرعات المعزِّ

»الصحة العالمية« متفائلة باللقاحات 
في مواجهة »أوميكرون«

¶ األمم المتحدة: غلق الحدود غير عادل وليس فعاالً
 تفاؤلها بفعالية اللقاحات.

ً
قللت منظمة الصحة العاملية من خطورة متحور أوميكرون، مبدّية

وقالت املنظمة: »إنه ال دليل حتى اآلن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة املتحور الجديد«، موضحة أن 
»بعض املؤشرات تظهر أن معظم اإلصابات به بسيطة«.

وأضافت: »ال حاجة لتطوير لقاحات جديدة، بل يكفي إجراء تعديالت بسيطة على اللقاحات املتوافرة.. لدينا 
وسائل وأدوات متعددة ملنع انتشار أوميكرون«.

وقالت رئيسة الفريق الفني للوباء في منظمة الصحة العاملية ماريا فان كيركوف: »إن املنظمة تتوقع الحصول 
على مزيد من املعلومات خالل أيام حول مدى قدرة أوميكرون على االنتقال«.

أما الرئيس األميركي جو بايدن فقال: »إن األطباء والعلماء أكدوا أن أفضل طريقة للحماية من أوميكرون هي 
الجرعات املعززة من اللقاح«، مشيرًا إلى أن »املتحور الجديد يمثل سببًا للقلق وليس للذعر«.

وأفاد مدير املعهد الوطني األميركي للحساسية واألمراض املعدية أنتوني فاوتشي بأن »الجرعة املعززة تمنع 
األعراض املستعصية لكورونا«.

من ناحيته، قال األمني العام لألمم املتحدة أنتونيو غوتيريش: »إن غلق الحدود الذي يؤدي لعزل دول من جراء 
«، وفق وصفه.

ً
اال كورونا إجراء عقابي وغير عادل وليس فعَّ

عائلـة الهاجـري
تنعى ببالغ احلزن واألسى

فقيدتها الغالية املغفور لها بإذن اهلل تعالى

لولوة محمد ناصر الهاجري
والدة كل من: يعقوب وعادل ومساعد

أبناء املرحوم/ إبراهيم يعقوب الهاجري
وسيوارى جثمانها الثرى اليوم اخلميس املوافق  2021/12/2 الساعة 10 صباحًا في مقبرة الصليبيخات

نظرًا لألوضاع الصحية يقتصر العزاء باملقبرة أو باإلتصال هاتفيًا أو الرسائل النصية

للرجال:  99727585
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استقبل ولي العهد ورئيَسي السلطتيِن

األمير: اإلمارات حققت إنجازات حضارية ومكانة مرموقة

ن��واف  الشيخ  ال��ب��اد  أمير  استقبل سمو 
األحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د، ورئ��ي��س مجلس 
األم�����ة م������رزوق ال���غ���ان���م، ورئ���ي���س مجلس 

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
وبعث سمو أمير الباد برقية تهنئة إلى 
رئ��ي��س دول����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
الشقيقة خليفة بن زايد، عّبر فيها سموه 
ع���ن خ���ال���ص ت��ه��ان��ي��ه ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى 

الخمسني للعيد الوطني لباده.
وأش��������اد س���م���و األم����ي����ر ب����رس����وخ أواص�����ر 
والتاريخية  الوطيدة  األخ��وي��ة  العاقات 
ال���ت���ي ت��ج��م��ع ال���ك���وي���ت ودول�������ة اإلم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ش��ق��ي��ق��ة، وب��م��ا حققه 
البلد الشقيق من إنجازات حضارية على 
والتي  الطموح،  التنموي  مساره  صعيد 

أس��ه��م��ت ف���ي ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه امل���رم���وق���ة، 
متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية، 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وش���ع���ب���ه���ا ال����ك����ري����م امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ق���دم 
واالزده�����������ار ف����ي ظ����ل ال����ق����ي����ادة ال��ح��ك��ي��م��ة 

لسموه.

وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 
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 سمو 

الشيخ صباح الخالد، برقيات مماثلة.
وبعث نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
ال��دف��اع ال��ش��ي��خ ح��م��د ج��اب��ر ال��ع��ل��ي برقية 

تهنئة إل��ى وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��دف��اع 
اإلم����ارات����ي م��ح��م��د ب���ن أح���م���د ال����ب����واردي، 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال�����50 للعيد ال��وط��ن��ي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.

وأع�����رب ال��ع��ل��ي ف���ي ب��رق��ي��ت��ه ع���ن تمنياته 
لدولة اإلم���ارات ب��دوام التقدم واالزده���ار، 

ب��ال��رف��ع��ة وال��ع��زة في  ول��ق��وات��ه��ا املسلحة 
ظ����ل ال���ق���ي���ادة ال��ح��ك��ي��م��ة ل��ل��ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
ب��ن زاي���د، داع��ي��ًا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد 
ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ع��ل��ى س��م��وه وع��ل��ى شعب 
اإلم���������ارات ب��ال��خ��ي��ر وال���ي���م���ن وال���ب���رك���ات. 

)كونا(

األمير مستقبالً ولي العهد والغانم والخالد

■ العالقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وراسخة 
البعيجان: عالقة 

الكويت واإلمارات 
وثيقة وذات خصوصية

ل��دى االم����ارات عميد  ال��ك��وي��ت  هنأ سفير 
ال��س��ل��ك ال��دب��ل��وم��اس��ي ص����اح ال��ب��ع��ي��ج��ان 
امس األربعاء القيادة السياسية االماراتية 
ال� 50 لاستقال  الوطني  اليوم  بمناسبة 
الثاني من  ال��ذي يصادف  وقيام االت��ح��اد، 
ديسمبر من كل ع��ام، معربا عن امنياته 

لامارات بمزيد من التقدم الرخاء.
وقال السفير البعيجان ان االحتفالية هذا 
لها وقع مميز، كونها تشهد مرور  العام 
50 عاما على تأسيس االتحاد وقيام دولة 

االمارات.
الكثير  اح��ت��ض��ن��ت  االم�����ارات  ان  وأض����اف 
املستويني  على  واألنشطة  الفعاليات  من 
اإلق����ل����ي����م����ي وال���������دول���������ي، وم��������ن ض��م��ن��ه��ا 
استضافة  ف��ي  ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ج��اح��ات 
ي��ع��د محل  ال����ذي  )اك��س��ب��و 2020 دب�����ي(، 
دول مجلس  املنطقة، السيما  ل��دول  فخر 

التعاون الخليجي.
وأش����اد ب��م��ا ت��ش��ه��ده االم�����ارات م��ن تطور 
ف����ي م����ج����االت ال���ف���ض���اء وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملشروعات التنموية، خاصة في القطاع 
م��ا عكسه حصولها  وه���و  االق��ت��ص��ادي، 
النمو  على م��رات��ب متقدمة ف��ي م��ؤش��رات 
ال������ص������ادرة ع����ن م���ن���ظ���م���ات وم���ؤس���س���ات 

التقييم والتصنيف الدولية.
ال��ع��اق��ات  ع��م��ق  البعيجان  السفير  وأك���د 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وث��ي��ق��ة، ال��ت��ي ت��ج��م��ع ال��ك��وي��ت 
واالم��ارات، وما لها من خصوصية نابعة 
م��ن وش��ائ��ج ال��ق��رب��ى وال���ص���ات الحميمة 
والروابط املشتركة واملمتدة الى بقية دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى حرص قيادة الكويت واالمارات 
على تحقيق التعاون والتكامل بني البلدين 
ال��ش��ق��ي��ق��ني ف���ي ك���ل امل���ج���االت ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالق����ت����ص����ادي����ة واإلع����ام����ي����ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

واالستثمارية.

الخالد استقبل وزير المالية األثيوبي

النفط  وزي��ر  الخالد، بحضور  الشيخ صباح  ال���وزراء سمو  استقبل رئيس مجلس 
وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير املالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة في قصر بيان أمس وزير املالية األثيوبي أحمد شيدي 

والوفد املرافق له وذلك بمناسبة زيارته الباد.

حمد جابر العلي بحث المستجدات 
اإلقليمية مع السفيرة البريطانية

ب��ح��ث ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
الصديقة  امل��ت��ح��دة  اململكة  سفيرة  م��ع 
ل���دى ال��ك��وي��ت بليندا ل��وي��س ع���ددا من 
امل���ش���ت���رك،  االه����ت����م����ام  ذات  امل����واض����ي����ع 
العاقات  تعزيز  سبل  إل��ى  ب��االض��اف��ة 
االقليمية  ال��ت��ط��ورات  وآخ����ر  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

والدولية.
وخ�������ال اس���ت���ق���ب���ال ال���ع���ل���ي ل��ل��س��ف��ي��رة 
ل����وي����س، ج�����رى ال���ت���ب���اح���ث ح�����ول ع���دد 
امل��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام املشترك  م��ن 

وس������ب������ل ت�����ع�����زي�����ز أواص�������������ر ال�����ت�����ع�����اون 
وال����ع����م����ل ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن ال���ص���دي���ق���ني، 
إضافة إلى استعراض آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
 إلى ذلك، بعث العلي برقية تهنئة إلى 
اإلماراتي  الدفاع  الدولة لشؤون  وزير 
ال���ب���واردي بمناسبة  أح��م��د  ب��ن  محمد 
ال���ذك���رى ال���� 50 ل��ل��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل��دول��ة 
الشقيقة.  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم������ارات 

)كونا(

العلي خالل اللقاء مع السفيرة البريطانية

الكويت لمجلس األمن:

أح����اط����ت ال���ك���وي���ت األم������ني ال����ع����ام ل��أم��م 
امل������ت������ح������دة ورئ��������ي��������س م�����ج�����ل�����س األم��������ن 
واملفقودين  األس��رى  ملفي  بمستجدات 

الكويتيني ورعايا الدول الثالثة.
ج����اء ذل����ك ف���ي رس���ال���ة وج��ه��ه��ا م��ن��دوب 
ال���ك���وي���ت ل�����دى األم������م امل���ت���ح���دة ال��س��ف��ي��ر 
أحكام  إل��ى  اس��ت��ن��ادًا  العتيبي  منصور 
ل��ع��ام 2013،  ق����رار م��ج��ل��س األم����ن 2107 
وإل�����ى ال��ب��ي��ان ال��ص��ح��اف��ي ال���ص���ادر عن 
مجلس األمن بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

وذك������رت ال���رس���ال���ة أن����ه ف���ي 18 ن��وف��م��ب��ر 
19 شهيدًا من  تم تحديد مصير   2021
على  التعرف  بعد  واملفقودين  األس���رى 
هوياتهم بعملية االستعراف بالتحليل 

الجيني للبصمة الوراثية.
تقوم  االستعراف  أن عملية  وأوض��ح��ت 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة  ل���أدل���ة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��ه��ا 
ب���������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت ع��ل��ى 
ال���رف���ات ال��ت��ي ي��ت��م تسلمها م��ن ال��ع��راق 

ل��ي��ن��ض��م أص��ح��اب��ه��ا ب��ع��ده��ا إل���ى قائمة 
ش��ه��داء الكويت ممن سبق اإلع���ان عن 

التعرف على رفاتهم.
وت��اب��ع��ت ال��رس��ال��ة إن »ه�����ؤالء األس���رى 
تم اعتقالهم أثناء غزو النظام العراقي 
 ،1990 ع�������ام  ال����ك����وي����ت  ع����ل����ى  ال����غ����اش����م 
وت����م ت��س��ل��م رف��ات��ه��م م���ن ال���ع���راق ضمن 
رف���ات ال��ش��ه��داء ال��ت��ي سبق اإلع���ان عن 
االس���ت���ع���راف ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ش��ه��ر نوفمبر 
2020 وأش��ه��ر ي��ن��اي��ر وم����ارس وي��ول��ي��و 

.»2021
فة أفضت إلى 

ّ
ولفتت إلى أن جهودًا مكث

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��واق��ع دف���ن ال��ش��ه��داء في 
الفنية  الفرعية  اللجنة  وق��ررت  ال��ع��راق، 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��اث��ي��ة فحص 
املواقع من جانب الفريق الفني العراقي 
ب�����إش�����راف ال���ل���ج���ن���ة ال����دول����ي����ة ل��ل��ص��ل��ي��ب 
األح��م��ر، وت��م ال��ع��ث��ور على رف���ات ه��ؤالء 

األسرى.

تهنئة أفريقيا الوسطى بالعيد الوطني

بعث سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة إلى رئيس أفريقيا الوسطى 
الصديقة فاوستني أركانج تواديرا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد 
األمة  األحمد، ورئيس مجلس  الشيخ مشعل  العهد  لباده. وبعث سمو ولي  الوطني 

مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، برقيات مماثلة.

األسرى والمفقودون مأساة 
إنسانية نتطلع إلى إنهائها

ردود األفعال على ما نشرته سبقلا تتوالى.. وكيانات نقابية تحذر:

مدونة السلوك انتهاك للحريات.. 
وتكريس لتكميم األفواه

كانت سبقلا نشرت ملف املدونة اإلثنني 
2021، تحت  نوفمبر   29 امل��واف��ق  امل��اض��ي 
عنوان »الخدمة املدنية ونزاهة للموظفني: 
كونوا مطيعني« لتنتفض بعدها كيانات 
ن���ق���اب���ي���ة ل���ح���ق���وق امل����وظ����ف����ني، م��س��ت��ن��ك��رة 
ال��س��ل��وك، حيث تحفظت  م��دون��ة  مضمون 
عليها كيانات نقابية واعلنت استنكارها 
لها، بسبب تعديها على حقوق املوظفني 
القطاع  موظفي  مع  والتحدث  وحرياتهم 

العام بلغة تهديد!.
م��خ��ت��ل��ف��ة  ن����ق����اب����ات  ان اص��������درت 4  ف���ب���ع���د 
امل��دون��ة،  بيانًا الستنكار  امل��اض��ي  اإلث��ن��ني 
للموظفني برئاسة  الوطني  االتحاد  اعلن 
عجمي املتلقم، وال��ذي يضم تحت مظلته 
8 ك��ي��ان��ات ن��ق��اب��ي��ة اس��ت��ن��ك��اره مل��ا ج���اء في 
م���دون���ة ال���س���ل���وك ال��وظ��ي��ف��ي مل���ا ف��ي��ه��ا من 
تعسف واه��دار لحقوق املوظفني، مطالبا 

بإلغائها بأسرع وقت.
وأوض���ح االت��ح��اد ف��ي ب��ي��ان أص���دره أم��س، 
ان دي������وان ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة ي��ت��ح��دث مع 
امل���وظ���ف���ني ب��ل��غ��ة ال��ت��ه��دي��د واالت����ه����ام كما 
ان ال��دي��وان رك��ز على ال��ع��ق��وب��ات أك��ث��ر من 

حقوق وواجبات املوظفني.
واضاف: »من منطلق واجبنا تجاه حفظ 
حقوق املوظفني والدفاع عن مكتسباتهم، 
نعلن رفضنا التام لكل ما من شأنه تقييد 
امل��وظ��ف��ني، وامل��س��اس بمكتسباتهم  ح��ري��ة 

وحقوقهم«.
مبدأ راسخ 

ق�����ال االت�����ح�����اد: م����ن ه�����ذا امل����ب����دأ ال����راس����خ، 
ف����ي ال�����دف�����اع ع����ن ح���ق���وق امل�����وظ�����ف، ن��ع��ل��ن 
اس����ت����ن����ك����ارن����ا مل�����دون�����ة ال����س����ل����وك مل���وظ���ف���ي 
ديوان  أصدرها  التي  الحكومية،  الجهات 
ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة، وي���س���ع���ى ل��ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة مل��ك��اف��ح��ة 
الفساد نزاهة، وتدشينها عبر إقامة ورش 

عمل للبدء بتطبيقها.
وع��ب��ر االت���ح���اد ع���ن اس��ت��ن��ك��اره ل��ل��م��دون��ة، 
ي���أت���ي بسبب  م��ب��ي��ن��ًا أن ه����ذا االس���ت���ن���ك���ار 

م����ا ح��م��ل��ت��ه م����ن ع����ب����ارات ت���ه���دي���د ووع���ي���د 
ل���ل���م���وظ���ف���ني، وع�����ب�����ارات ت���دع���و مل��ح��اس��ب��ة 
امل����وظ����ف، ب��ي��ن��م��ا ت���دع���و امل����وظ����ف ل��ط��اع��ة 
 ع���ن أن امل���دون���ة، 

ً
رئ��ي��س��ه امل���ب���اش���ر، ف���ض���ا

 
ً
أصيا حقًا  سلبت،  االت��ح��اد،  لبيان  وفقًا 
ل��ل��م��وظ��ف ف����ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ع����ن رأي�������ه، ت��ح��ت 
عنوان عدم املشاركة بأي نشاط سياسي، 
وهو عنوان قد ينسحب تاليا على العديد 
م��ن االن��ش��ط��ة ال��ت��ي ه��ي ح��ق للموظف في 

التعبير عن رأيه، واملطالبة بحقوقه.

حقوق وواجبات 

ونّبه بيان االتحاد ديوان الخدمة املدنية 
ب���أن للموظف ح��ق��وق��ا وواج���ب���ات، ق��ب��ل ان 
 إن ه��ذه 

ً
ي���ك���ون ع��ل��ي��ه م���س���ؤول���ي���ات، ق���ائ���ا

الحقوق والواجبات هي بديهية ومنظمة 
عبر قانون الخدمة املدنية وعبر التعاميم 

والقرارات املختلفة.
واش���������ار االت�����ح�����اد ف�����ي ب���ي���ان���ه ان م���دون���ة 
ال����س����ل����وك، ي���ج���ب ان ت�����راع�����ي س���ل���وك���ي���ات 
ال��رؤس��اء مع امل��رؤوس��ني كذلك، وان تعمل 
على تحسني بيئة العمل وتطويرها، فقد 
ج��ن��ح��ت ن��ح��و ت��ه��دي��د امل���وظ���ف���ني، دون ان 
الرؤساء  على  الواجبة  السلوكيات  تؤكد 
وال���ق���ي���ادي���ني ف���ي ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي ال��ت��ي 
وتحفظ  عمل مستقرة  بيئة  تضمن خلق 
ح���ق���وق امل��وظ��ف��ني وت���ح���ارب ك���ل م���ا يمس 

بحقوقهم ومساواتهم.
وذّك��ر بيان االت��ح��اد مسؤولي ال��دي��وان ان 
ه��ن��اك ح��ق��وق��ًا ل��ل��م��وظ��ف��ني ال ت����زال معلقة 
لدى الديوان، تتعلق بإقرار بدالت وكوادر 
ال��ت��ع��دي على  ي��ج��وز  ف��ا  مالية مستحقة، 
ح��ق��وق امل��وظ��ف وب��ال��وق��ت ذات���ه استخدام 

لغة التهديد معه.

عجمي المتلقم

سحب مدونة السلوك فوراً

إيقاف ورش العمل التي ستنظمها »نزاهة« بشأن 
المدونة

عدم المساس بحرية الموظفين 

بحق  ال��ت��ه��دي��د  ل��غ��ة  يستخدم  م��ن  ك��ل  معاقبة 
الموظفين

تواصلت ردود األفعال المستنكرة لمدونة 
السلوك لموظفي الجهات الحكومية، التي 

اصدرها ديوان الخدمة المدنية، وينتظر ان 
لها بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة  يفعِّ

الفساد »نزاهة« عبر تنظيم ورش عمل للمدونة 
بدء من 13 الجاري.

»الخدمة المدنية«
يجور على حقوق 

الموظفين 
ومكتسباتهم القانونية

لغة التهديد مرفوضة.. 
والمدونة قد تنسحب 
مستقبالً على الكثير 

من األنشطة

الحقوق والواجبات
من البديهيات ..
ودولة القانون
تحكم الجميع

عدد سبقلا الصادر في 29 نوفمبر 2021

       مطالب نقابية 
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مواطنون يشتكون من النقص.. وأصحاب مكاتب يوضحون عبر سبقلا سبب األزمة:

العمالة المنزلية عازفة عن القدوم للكويت

جانب من عودة العمالة المنزلية عقب أزمة كورونا )أرشيفية(

معالجة العوائق وإيجاد الحلول بالتعاون مع »الصحة«

العودة الكاملة للمدارس الخاصة 
على طاولة قياديي »التربية«

هاني الحمادي
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل  ع��ق��د 
د.ع���ل���ي ال��ي��ع��ق��وب اج��ت��م��اع��ًا 
ام�������س م�����ع االخ���ت���ص���اص���ي���ة 
التربوية في التربية املبكرة 
واالبداع  التربوية  والقيادة 
مل��ن��اق��ش��ة  امل����ش����ع����ان  ُدن�������ا  د. 
ال�����ع�����ودة ال���ك���ام���ل���ة مل������دارس 
التعليم الخاص في الفصل 
ال��دراس��ي ال��ث��ان��ي، بحضور 

الوكيل املساعد للتعليم الخاص والنوعي د. 
عبداملحسن الحويلة. 

وأك�����د امل��ج��ت��م��ع��ون ض�����رورة م��ع��ال��ج��ة بعض 
العوائق التي تتعلق بالعودة الكاملة والعمل 
بني  املشترك  بالتعاون  الحلول  إي��ج��اد  على 

وزارتي التربية والصحة. 
وق����ال����ت م����وج����ه ع������ام ب����االن����اب����ة م�������ادة ع��ل��وم 
العمليات  غرفة  ورئ��ي��س  واملستهلك  األس���رة 
ورئ����ي����س االش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة ف����ي ادارة 
الخاصة  التربية  وم���دارس  ال��خ��اص  التعليم 
ع���������ذراء ال������ع������راك، م���ق���ت���رح ال�����ع�����ودة ال���ك���ام���ل���ة 
مرتبط  الثاني  ال��دراس��ي  الفصل  ف��ي  للطلبة 

والتدابير  باالشتراطات  االحتفاظ  بمراعاة 
العراك: هناك  االحترازية الصحية. وأضافت 
عدة اقتراحات قدمت خالل االجتماع ضمنها 
رج���وع بعض امل���واد ال��ت��ي ت��م وقفها م��ن قبل 
امل��وس��ي��ق��ى واألن��ش��ط��ة  م��ث��ل  ال��ص��ح��ة  وزارة 
الطلبة  ع��ودة  األخ���رى، وأيضا تمت مناقشة 
غير املحصنني واألق���ل م��ن س��ن 12 ع��ام��ا في 
ح����ال س��ف��ره��م وع���ودت���ه���م ل��ل��ب��الد، ح��ي��ث يتم 
حجر الطالب في حال السفر وفحصه مرتني 
في أول يوم واليوم السابع  من الحجر، وفي 
حال كانت النتيجة سليمة يستطيع الطالب 

الدخول للمدرسة بشكل طبيعي. 

اليعقوب والحويلة خالل االجتماع
لفت املواطنون إلى أن اإلجراءات األخيرة 
ل���م ت��ف��ل��ح ف���ي م��ع��ال��ج��ة ال��ن��ق��ص امل��ت��زاي��د، 
حيث يعاني املواطن في سبيل الحصول 
ع��ل��ى »ع���ام���ل���ة م���ن���زل���ي���ة«، ب��س��ب��ب ارت���ف���اع 
األسعار من ناحية، وتزايد الطلب مقابل 

انخفاض العرض من ناحية أخرى.
وت���ج���ددت ش��ك��اوى امل��واط��ن��ني وأص��ح��اب 
ال���س���واء، بسبب تكلفة  امل��ك��ات��ب ع��ل��ى ح��د 
اس���ت���ق���دام ال���ع���ام���الت ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ات، فعقد 
يتراوح بني 1700 و2000  الواحدة منهن 
دي��ن��ار، ول��م يعد ب��م��ق��دور امل��ك��ات��ب توقيع 
عقود جديدة إال مع الفلبني والهند، وهما 
الكويت  وق��ع��ت معهما  ال��ل��ت��ان  ال��دول��ت��ان 
ات��ف��اق��ي��ت��ني ن��اف��ذت��ني، ف��ي��م��ا ي��ت��م اس��ت��ق��دام 

عامالت بشكل محدود من سيريالنكا.
العمالة  وأش��ار أصحاب مكاتب استقدام 
املنزلية إلى عدم وجود اتفاقيات منظمة 
مع الدول املصدرة مع نيبال، واندونيسيا، 
وأث�����ي�����وب�����ي�����ا، وه���������ذه األخ�������ي�������رة ت��ع��ط��ل��ت 
االتفاقية معها بسبب االضطرابات التي 

تشهدها أديس ابابا.
 وأك����دوا أن ال��ك��وي��ت ل��م تعد دول���ة جاذبة 
ل��ل��ع��م��ال��ة امل���ن���زل���ي���ة ألس����ب����اب ع������دة، ح��ي��ث 
ت���ف���ض���ل ال�����وك�����االت ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة وغ���ي���ره���ا 
وإم��ارات��ي��ة  س��ع��ودي��ة  مكاتب  م��ع  التعاقد 
أعلى  مالية  ام��ت��ي��ازات  ت��ق��دم��ان  لكونهما 
وض����واب����ط ل��ح��ف��ظ ح���ق���وق ال��ع��م��ال��ة أك��ث��ر 

منها في الكويت.
وت���اب���ع أص���ح���اب امل��ك��ات��ب ب��ال��ق��ول: ه��ن��اك 
أس��������واق ع���امل���ي���ة أخ�������رى ت���ج���ل���ب ال��ع��م��ال��ة 
امل��ن��زل��ي��ة م���ن ال��ف��ل��ب��ني م��ث��ل »س��ن��غ��اف��ورة، 
اليابان، كندا، والواليات املتحدة« وترتفع 
قيمة الرواتب الشهرية في هذه الدول عن 
املحددة في الكويت بأكثر من 400 دوالر 

شهريًا.
ويشهد سوق العمالة املنزلية ارتفاعا في 
العرض  الطلب مقابل انخفاض ح��اد في 
ع��ل��ى ال��ع��ق��ود ال��ج��دي��دة، ن��ظ��را مل��ح��دودي��ة 

ما  للكويت،  منها عمالة  ستقدم 
ُ
امل ال��دول 

أدى إلى ارتفاع أسعار االستقدام.
العمالة  استقدام  مكاتب  أصحاب  وعلل   
امل���ن���زل���ي���ة أس����ب����اب ذل�����ك إل�����ى ع�����دم وج����ود 
ات���ف���اق���ي���ات م��ن��ظ��م��ة م����ع ال�������دول امل���ص���درة 
ال���ب���الد باستثناء  إل���ى  امل��ن��زل��ي��ة  ل��ل��ع��م��ال��ة 
»ال���ف���ل���ب���ني وال����ه����ن����د«، ف����ي ح����ني أن ب��اق��ي 
البلدان مثل »نيبال، اندونيسيا، اثيوبيا« 
منظمة  اتفاقيات  توقيع  طلبت  ان  سبق 

للبدء في تصدير عمالتها إلى الكويت.
كانت  بالقول:  املكاتب  أص��ح��اب  وأض���اف 
التوقيع،  أب��واب  على  األثيوبية  االتفاقية 
في  ال��ت��ي حصلت  السياسية  األزم���ة  لكن 
بلدهم أدت إلى تأخرها واستمرار توقف 
من  الكويت  إلى  املنزلية  العمالة  تصدير 

هناك، في حني بذل اتحاد العمالة املنزلية 
ال��ك��وي��ت��ي وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة وال��خ��ارج��ي��ة 
ج���ه���ودا واس���ع���ة إلت��م��ام��ه��ا، ل��ك��ن م��ازال��ت 

متوقفة.

محدودية العمالة

وم���ع م��ح��دودي��ة دخ���ول ال��ع��م��ال��ة املنزلية 
وال���ع���زوف ع��ن ال��س��وق امل��ح��ل��ي للعامالت 
القادمات من الفلبني، أكد أصحاب املحال 
أن امل��ش��ك��ل��ة ل��ي��س��ت داخ��ل��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت، 
ب����ل ه���ن���اك ع������روض واس����ع����ة ل���ه���ذا ال���ن���وع 
وبلدان  امل��ج��اورة  البلدان  في  العمالة  من 
أخ�������رى، ح���ي���ث ت���وف���ر ال���ع���ق���ود ل���ل���وك���االت 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة ف���ي »ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات« 
أف�����ض�����ل، ح���ي���ث ح�������ددت وزارة  ب����أس����ع����ار 
ال��ت��ج��ارة العقد ف��ي ال��س��وق املحلي ب���890 
دي���ن���ارا ف��ق��ط، وه���و األم����ر ال����ذي ال يحقق 
ال���ف���ائ���دة امل���ط���ل���وب���ة ل����أط����راف امل��ت��ع��اق��دة 

لجلب العمالة.
أخ�����رى  ع���امل���ي���ة  أس���������واق  ه����ن����اك  وزادوا: 
مثل  الفلبني،  م��ن  املنزلية  العمالة  تجلب 
»س���ن���غ���اف���ورة، ال���ي���اب���ان، ك���ن���دا، ال���والي���ات 
الرواتب الشهرية  املتحدة« وترتفع قيمة 
ه�����ن�����اك ع������ن امل�������ح�������ددة ف������ي ال�����ك�����وي�����ت ف��ي 
االتفاقيات بما يقارب 400 دوالر شهريا.

وذك����روا أن ال��ك��وي��ت ل��م تعد دول���ة جاذبة 
للعمالة خالل الفترة األخيرة.

ارتفاع األسعار

للعمالة  امل���ص���درة  ال���وك���االت  أن  وك��ش��ف��وا 
امل���ن���زل���ي���ة ف����ي ال���ف���ل���ب���ني رف����ع����ت م����ن ق��ي��م��ة 
العقود الجديدة، حيث باتت تتجاوز 890 
الرقم بما  التجارة  دي��ن��ارا، وتحدد وزارة 
ال ي��ت��ن��اس��ب م��ع اس��ع��ار ال��س��وق بالتالي 
ت��م��ت��ن��ع امل����ك����ات����ب امل���ح���ل���ي���ة ع����ن ال��ت��ع��اق��د 
الجديد لتالفي الوقوع في خسائر مالية، 
ال سيما أن نسبة املسترجع من العامالت 

يصل إلى 30% شهريا.

1700 - 2000 دينار 
تكلفة استقدام 
العاملة الفلبينية

االضطرابات في أثيوبيا 
عطلت توقيع االتفاقية 

مع الكويت 

محدودية المتاح 
محلياً.. رفعت أسعار 

العقود الجديدة 

خالد الحطاب

أسعار استقدام العمالة 
المنزلية ارتفعت بصورة 

كبيرة ما يثقل كاهل 
المواطنين، كما أن 

اإلجراءات التنظيمية التي 
اتخذتها جهات الدولة 

المعنية عقب جائحة 
كورونا لم تؤت ثمارها في 

سوق العمالة، ومن ثم 
تزايدت شكاوى المواطنين 
وأصحاب المكاتب على حد 

السواء. 

ربح بسيط

ق��������ال أص������ح������اب امل�����ك�����ات�����ب إن 
ع��ق��ودا ج��دي��دة  ي��وف��ر  بعضهم 
ب����أس����ع����ار أع����ل����ى م�����ن امل����ح����دد 
ل��ت��ح��ق��ي��ق رب�����ح ب��س��ي��ط م��ق��اب��ل 
ال��ع��ق��ود ال��ج��دي��دة، ح��ي��ث تصل 
إلى  األح��ي��ان  ف��ي بعض  القيمة 

ألف دينار للعقد الواحد.
 

سوق محدود

العمالة  قال مواطنون إن سوق 
امل���ن���زل���ي���ة أص���ب���ح م����ح����دودا ف��ي 
الفترة األخيرة، فمعدل وصول 
العامالت الجديدات بني شهرين 
إل����ى 3 أش���ه���ر، الف���ت���ني إل����ى أن 
يتميزن  الفلبينيات  ال��ع��ام��الت 
باللغة  ال��ح��دي��ث  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة 

اإلنكليزية.

أين العقود؟

أش���ار م��واط��ن��ون إل��ى أن غالبية 
املكاتب ال تملك عقودا جديدة، 
ي��وف��ر بعضها خدمة  ف��ي ح��ني 
احضار عامل منزلي من خالل 
بشرط  مباشر  بشكل  الكفيل 
وجود صورة عن جواز السفر 
ص��ال��ح��ة وح���ري���ة م��ط��ل��ق��ة ل��دى 
ال��ع��ام��ل ف��ي ال��ت��ح��رك وال��وص��ول 
ي��ك��ون مرتبطا  ال��ب��الد وأال  إل���ى 

بوكالة عمل في بلده.

ملفات عالقة وسلبيات متراكمة في »الداخلية« تحتاج الحسم

استغالل سلطة األمن مستمر.. واالستثناءات بوابة التجاوزات
محمد إبراهيم

ف��ي ال��وق��ت ال����ذي يتطلع ف��ي��ه امل��واط��ن��ون 
إل�������ى ج����ه����از أم����ن����ي ق�������وي وم����ت����ط����ور ف��ي 
الكثير  إل��ى حسم  الحاجة  تتزايد  البالد، 
الداخلية،  وزارة  ف��ي  العالقة  امل��ل��ف��ات  م��ن 
آلية معالجة مختلفة  إل��ى  والتي تحتاج 

ومبتكرة للقضاء عليها.
وفي حني أشار املراقبون إلى أن اإلدارات 
األم���ن���ي���ة ال���خ���دم���ي���ة ع���ل���ى ق�����در ك��ب��ي��ر م��ن 
األه����م����ي����ة، أش��������اروا إل�����ى أن امل��س��ت��ج��دات 
االخ���ي���رة وع��ل��ى رأس���ه���ا ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
ت��س��ت��ل��زم امل���زي���د م���ن ال��ت��ح��دي��ث ال��ت��ق��ن��ي، 
م����ع����ام����الت  م�������ن  ال�����ك�����ث�����ي�����ر  أن  م����ب����ي����ن����ني 
امل��واط��ن��ني  م��راج��ع��ة  »ال��داخ��ل��ي��ة« تتطلب 
وامل��ق��ي��م��ني، وال ت����زال ال������دورة امل��س��ت��ن��دي��ة 
وامل����ع����ام����الت ال����ورق����ي����ة م���ت���واف���رت���ني، ل���ذا 
التي  امل��ع��ام��الت  ع��دا  م��ا  تقليلهما،  يجب 
تحتاج الى املراجعة مثل االقامة أول مرة 
ال��خ��اص��ة بالجنسية  امل��ع��ام��الت  ب��ج��ان��ب 
واصدار الجواز االلكتروني، وغيرها من 

املعامالت.
وت����اب����ع����وا: ل���ق���د ح������ان ال����وق����ت ل��ت��ق��ل��ي��ص 

االستثناءات املمنوحة لبعض القياديني، 
ف��ه��ن��اك ص��الح��ي��ات واس��ت��ث��ن��اءات بيدهم 
ف���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل���ع���ام���الت، وه����ذا يجعل 
ال��ق��ان��ون ره���ن االس��ت��ث��ن��اءات، وال يحقق 
ال���ع���دال���ة وامل����س����اواة امل���رج���وة ف���ي ال��ج��ه��ة 
على  القيام  بها  يفترض  وال��ت��ي  األمنية، 

تطبيق القانون.
أن الصالحيات  ت��أك��ي��د  امل��راق��ب��ون  وج���دد 
امل��م��ن��وح��ة ت��ف��ت��ح ب����اب ال����ت����ج����اوزات، وال 
ت����زال ق��ض��ي��ة أح����د ال��ق��ي��ادي��ني امل��ت��ورط��ني 
مع النائب البنغالي في التنفيع وتقديم 
والضرورة  ماثلة،  للمعامالت  تسهيالت 
ت��س��ت��ل��زم س���د ه����ذا ال���ب���اب امل���ف���ت���وح على 

التجاوزات.
وش�������دد امل����راق����ب����ون ع���ل���ى أن م����ن ي��ت��ول��ى 
قطاعات أمنية حيوية ال تتوافر إجراءات 
رادع����ة ل��ع��دم اس��ت��غ��الل��ه ال��س��ل��ط��ة وك��س��ره 

للقانون.. املطلوب إجراءات. 

ملاذا التجاوزات؟

ت��ك��رار املخالفات  ال��ى ان  امل��راق��ب��ون  ولفت 
وال��ت��ج��اوزات من قبل بعض رج��ال األمن 
س����واء ب��ال��ل��ب��اس ال��ع��س��ك��ري أو م���ن دون���ه 
ك���ل ذل���ك ي��ح��ت��اج إل���ى وق��ف��ة ل��ح��ف��ظ هيبة 

املؤسسة األمنية.
وت���اب���ع���وا: ل��ق��د أص���ب���ح ل����دى ال��ك��ث��ي��ر من 
ال���ن���اس ق��ل��ق م���ن ت����ج����اوزات رج�����ال األم���ن 
وعدم انضباطهم، حتى وصل ذلك لخوف 
البعض وخاصة املقيمني من الذهاب إلى 

املخافر أحيانًا بسبب هذه التجاوزات.
وش���ددوا على ض���رورة تعزيز ق��وة األم��ن 
بكوادر وطنية من أصحاب التخصصات 
غ�����ي�����ر ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة، م�����ث�����ل امل����ح����اس����ب����ني 
وال���ت���خ���ص���ص���ات امل��ه��ن��ي��ة االخ�������رى ال��ت��ي 

ت���ح���ت���اج���ه���ا امل����ؤس����س����ة األم����ن����ي����ة ل��ل��ق��ي��ام 
بواجباتها على أكمل وجه.

وأش�����اروا إل���ى ض����رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل 
ب����ني امل���ؤس���س���ة األم���ن���ي���ة وال���������رأي ال���ع���ام، 
ف�����امل�����ع�����ل�����وم�����ات امل�����غ�����ل�����وط�����ة وال����ب����ل����ب����ل����ة 
إع��الم أمني  واإلش��اع��ات تستدعي جهاز 
ق����وي ق�����ادر ع��ل��ى ال���ت���واص���ل م���ع امل��ج��ت��م��ع 
والظهور  شفافية  بكل  الحقائق  وتبيان 
ف�������ورًا ع���ق���ب وق�������وع ال����ج����رائ����م واألح��������داث 
للتوضيح وإلزالة اللبس ولقطع الطريق 

على املغالطات واإلشاعات.
ول��ف��ت امل��راق��ب��ون إل��ى ال��ع��دي��د م��ن امللفات 
معالجة  تحتاج  التي  والحساسة  املهمة 
مختلفة ومبتكرة للقضاء عليها، وتالفي 
ال��س��ل��ب��ي��ات، وم���ن أب���رز ه���ذه امل��ل��ف��ات التي 
ت����ؤرق امل��واط��ن��ني ت���زاي���د م���ع���دالت ج��رائ��م 

االعتداء على النفس واملشاجرات.

1 - تجارة اإلقامات
 ت��ت��ط��ل��ب ق��ض��ي��ة ت���ج���ارة اإلق����ام����ات ت��ض��اف��رًا 
لتدارس  املعنية  الجهات  جميع  من  حكوميًا 
ملجلس  تشريعية  تعديالت  وتقديم  الظاهرة 

األمة للقضاء عليها.

2 - مخالفو اإلقامة 
أص��ب��ح م��ل��ف م��خ��ال��ف��ي اإلق���ام���ة ي��ح��ت��اج أكثر 
م���ن أي وق����ت م��ض��ى رؤي�����ة أم��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
محددة الشروط واألهداف، ومختلفة عن كل 
وال  بجديد،  ت��أِت  لم  التي  السابقة  املعالجات 
سيما أنه ملف شائك ومعقد وبحاجة ملحة 

إلى إستراتيجية جديدة.

3 - تسكين الشواغر
في  العامة  واإلدارات  القطاعات  أغلب  تعاني 
ال��داخ��ل��ي��ة م���ن ش���واغ���ر ع���دي���دة، وي��ت��م  وزارة 

تسكينها بضباط بالوكالة أو باإلنابة.

4 - الترقيات 
للعديد  الشاغل  الشغل  الترقيات  ملف  يظل 
م���ن ال��ق��ي��ادي��ني األم��ن��ي��ني، ح��ي��ث ان ال��ض��ب��اط 
من رتبة عقيد وم��ا ف��وق يخضعون ملعايير 

مختلفة.

5 - ضخ دماء جديدة
األمنية  واإلدارات  ال��ق��ط��اع��ات  غالبية  تحتاج 
بعقليات مختلفة  دم���اء ش��اب��ة ج��دي��دة  ض��خ 
وم���ع���اص���رة ل��ل��ت��ط��وي��ر اإلل���ك���ت���رون���ي مل��واك��ب��ة 

الحكومة اإللكترونية.

6 - تقليص اإلدارات ودمجها
تداخل بعض اإلدارات وزي��ادة أعدادها بشكل 
م��ض��اع��ف ي��م��ث��ل ظ���اه���رة س��ل��ب��ي��ة ف���ي وزارة 
الداخلية، وعلى الرغم من أن أغلب الوزراء الذين 
دراس��ة  عن  صرحوا  »الداخلية«  حقيبة  تولوا 

لديهم تقضي بتقليص اإلدارات ودمجها.

6 ملفات عالقة ¶ إلجراءات صارمة تمنع تكرار قضيَتي »ضيافة الداخلية« و»النائب البنغالي«
¶ ميكنة جميع المعامالت ضرورة في ظل الحكومة اإللكترونية

¶ تجاوزات بعض رجال األمن مرفوضة.. واالعتداء على هيبتهم خطأ 

تقسيم اختبارات الفصل الثاني 
»للمتوسطة« إلى مجموعَتيِن 

 في قطاع التعليم 
ً
قررت وزارة التربية ممثلة

ال���ع���ام ت��ق��س��ي��م اخ���ت���ب���ارات ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي 
مجموعتنِي  إل���ى  امل��ت��وس��ط��ة  للمرحلة  األول 
ب����ال����ت����ن����اوب، ل��ت��ت��ض��م��ن امل���ج���م���وع���ة األول������ى 
الصفني السادس والسابع، واألخرى الصفني 

الثامن والتاسع.
وكشفت مصادر مسؤولة ل� سبقلا أن الوكيل 
املساعد للتعليم العام باإلنابة صالح دبشة، 
قد دعا مديري عموم املناطق التعليمية إلى 
التزام عقد اختبارات املرحلة املتوسطة على 
املوافق 26  األح��د  مجموعتني، والتي ستبدأ 

ديسمبر.

وأك�����د دب���ش���ة ف���ي ت��ع��م��ي��م ل���ه ض������رورة م���راع���اة 
التابعة  ال��دي��ن��ي��ة  ب��امل��ع��اه��د  التعليمي  ال��س��ل��م 
م��ع إض��اف��ة 15 دقيقة  ال��دي��ن��ي،  التعليم  إلدارة 
على زمن االمتحانات لكل مجال دراسي ملنح 
من  وال��ت��أك��د  التعليمات  ل��ق��راءة  وق��ت��ًا  الطلبة 
عدد أوراق األسئلة، أما طلبة صعوبات التعلم 

فستضاف لهم نصف ساعة لجميع املواد.
ك��م��ا ح�����ددت »ال���ت���رب���ي���ة« م��واع��ي��د اخ��ت��ب��ارات 
تبدأ  ذات��ه��ا بحيث  للمرحلة  ال��ج��دول  خ���ارج 
األح�����د 19 دي��س��م��ب��ر وت��ن��ت��ه��ي ال��خ��م��ي��س 23 
ديسمبر 2021، وذلك بالتنسيق مع التواجيه 

املعنية.

تأكيداً لما نشرته سبقلا:

وضع آلية االستبدال النقدي إلجازات الموظفين
أميرة بن طرف

اعلن  ام��س،  الصادر  تأكيدا ملا نشرته سبقلا، بعددها 
األمني العام لجامعة الكويت باإلنابة د.مرضي العياش، 
ان مجلس جامعة الكويت ناقش في اجتماعه، أول من 
الخدمة  دي����وان  م��ع  بالتنسيق  يقضي  اق��ت��راح��ا  ام���س، 

املدنية قبل استحداث برامج علمية.
ناقش  املجلس  ان  العياش في تصريح صحافي  وب��ني 
بني  التنسيق  للتخطيط،  الجامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  مكتب 
جامعة الكويت ودي��وان الخدمة املدنية عند استحداث 
واستحداث  بالجامعة  جديد  تخصص  أو  برنامج  أي 
املسمى الوظيفي املتوافق مع البرنامج قبل أن يتم فتح 

القبول بهذه البرامج العلمية.
ال����ج����ام����ع����ة ن���اق���ش  ال�����ع�����ي�����اش أن م���ج���ل���س  وك�����ش�����ف 
ال���دوري���ة للموظفني،  ل���إج���ازات  ال��ن��ق��دي  االس���ت���ب���دال 
حيث ق��رر املجلس أن تتم دراس���ة ه��ذا امل��وض��وع من 
اآللية  ل��وض��ع  واإلداري�����ة  القانونية  ال��ج��وان��ب  جميع 

والضوابط املناسبة لذلك.

الشاهين لـ سبقلا:

الجهود تتضافر لخدمة الشباب
 أك������د امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����ش����ب����اب م��ش��ع��ل 
الشاهني أن الجهود تتضافر 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة، 
وف���ق آل��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى العمل 

لخدمة شباب الكويت.
الشاهني في تصريح  وأعلن 
ل�������� سبقلا ع�������ن امل�������زي�������د م���ن 
امل���ش���اري���ع امل��ؤس��س��ات��ي��ة في 

إطار خطة التنمية.
وت��اب��ع ب��ال��ق��ول: م��ن��ذ ت��ول��ي م��ه��ام عملي ك��ان 
ل��ي ش���رف م��زام��ل��ة أخ����وة وأخ�����وات بمختلف 
االع���الم  ب��وزي��ر  ب���دءًا  الوظيفية  مستوياتهم 
وال���ث���ق���اف���ة ووزي������ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب 

الهيئة  إدارة  وأعضاء مجلس 
وم�������رورًا ب���ن���واب امل���دي���ر ال��ع��ام 
املخلصني  بالعاملني  وانتهاًء 
ف���ي ال��ج��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ذي��ن 
ك��������ان ل����ه����م ج����م����ي����ل األث����������ر ف��ي 
م��س��اع��دت��ي وم���ع���اون���ت���ي على 
أولتني  التي  املسؤولية  حمل 
إي�����اه�����ا ال�����ق�����ي�����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة 

لخدمة الشباب الكويتي. 
ب���روح االن��س��ج��ام  م��ع��ًا  ا 

ّ
وأض����اف: فلقد تمكن

والتناغم والعمل الجماعي من إطالق العديد 
م��ن امل��ش��روع��ات املؤسسية ال��ت��ي أدرج���ت في 
الحكومي،  العمل  اإلنمائية وبرنامج  الخطة 

وأشاد بها مجلس الوزراء.

مشعل الشاهين



أمة وبلدي
الكويت04

الخميس 27 ربيع اآلخر 1443 هـ • 2 ديسمبر 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17267

أعضاء »المعالم التاريخية« في »البلدي«:

65% إنجاز »المرحلة 3« من حديقة الشهيد
زكريا محمد

وصف رئيس لجنة املحافظة على املعالم 
الحضري  والتطوير  والتراثية  التاريخية 
في املجلس البلدي د. حسن كمال مشروع 
حديقة الشهيد باإلنجازاملميز، مثّمنًا دور 
التي ساهمت  الوطنية  وال��ك��وادر  الطواقم 

في إنجازه.
وقال كمال بعد الجولة التي قام بها أعضاء 
اللجنة ونائبة املدير العام لشؤون تنمية 
امل��ش��اري��ع ف��ي ال��ب��ل��دي��ة م. ن��ادي��ة ال��ش��ري��دة 
املعنية  الجهات  ف��ي  م��ن املسؤولني  وع��دد 
ال��ش��ه��ي��د لتفقد املرحلة  ف��ي ح��دي��ق��ة  أم���س 
الثالثة من املشروع والوقوف على األعمال 
على  القائمني  ال��ت��زام  ملسنا  »إننا  املنجزة 
املشروع باملساحات الخضراء بني املراحل 
األولى والثانية والثالثة، وكيفية التعامل 
مع املواقع التاريخية والتراثية في املوقع، 

ومنها بوابة الشامية وصالة التزلج«.
وأضاف أن األعضاء اطلعوا على العرض 
املرئي الذي بنّي االنتهاء من إنجاز نصف 
امل��ش��روع، إض��اف��ة إل��ى اإلب��ق��اء على بعض 
ال��ه��ي��اك��ل ال��خ��ش��ب��ي��ة واألج��������زاء م���ن ص��ال��ة 

القديمة الستغاللها لعمل متحف  التزلج 
ثالثي األبعاد ومتكامل لعرضها فيه.

ال��رن��دي عن  وأع��رب العضو م. عبدالسالم 
شكره لجميع القائمني على املشروع الذي 
ت��م االن��ت��ه��اء م��ن 65 ف��ي امل��ئ��ة م��ن أع��م��ال��ه، 
م���ش���ي���رًا إل�����ى أن األع�����ض�����اء اط���ل���ع���وا ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ام��ل معها من  امل��ش��اك��ل وكيفية  أب���رز 
خ���الل االل���ت���زام ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��س��اح��ة 
الخضراء، التي بلغت نسبتها 90 في املئة، 
التاريخية  املباني  على  املحافظة  وك��ذل��ك 

واألثرية واإلبقاء على روحها ألهميتها.
ال��ع��ق��ود وامل��ح��اس��ب��ة  م���دي���ر إدارة  وت���وق���ع 

ال���ف���ن���ي���ة ف����ي ال�����دي�����وان األم�����ي�����ري إب���راه���ي���م 
أشكناني تسليم املشروع في أكتوبر 2022 
الثالثة  أن بلغت نسبة إنجازاملرحلة  بعد 
نحو 65 في املئة، مؤكدًا أن صالة األلعاب 
الرياضية في املرحلة الثالثة من املشروع 
ستكون مبهرة من رواد الحديقة وستلبي 

كل االحتياجات ملختلف األعمار.
وبنّي أشكناني أن املرحلة الثالثة تحتوي 
ألعاب  رئيسية، ومدينة  تزلج  على صالة 
ثلجية، وركن خاص للسكاي دايف، ولعبة 
ال��ت��رام��ب��ول��ني ل��ل��ب��ال��غ��ني، وم��ض��م��ار خ��اص 

بسيارات الكارتينغ الكهربائية.

حسن كمال وعبدالسالم الرندي خالل الجولة

ف على توفير الميزانية البنية التحتية لجنوب سعد العبدالله تتوقَّ

ر العقاري صت للمطوِّ الشايع: 2356 وحدة سكنية ُخصِّ
فهاد الشمري وحمد الحمدان

أك�������د وزي���������ر ال������دول������ة ل�����ش�����ؤون اإلس�����ك�����ان 
البلدية شايع  وزي��ر  العمراني  والتطوير 
ال��ش��اي��ع أن ال���ج���دول ال��زم��ن��ي مل��ن��اق��ص��ات 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مل��ش��روع م��دي��ن��ة جنوب 
س���ع���د ال����ع����ب����داهلل س���ي���ت���م ت����ح����دي����ده ب��ع��د 
امل��ال��ي��ة  وزارة  م���واف���ق���ة  ع���ل���ى  ال���ح���ص���ول 
ال����الزم����ة لتنفيذ  امل���ي���زان���ي���ة  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى 
الشايع في  املشروع. وأض��اف  مناقصات 
رد على سؤال برملاني للنائب عبدالعزيز 
ال��ص��ق��ع��ب��ي أن����ه ت���م ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة 
ال��ك��ه��رب��اء وامل������اء ح����ول ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ب��أن تلتزم  للمشروع وذل��ك وف��ق القانون 
العامة  وامل��ؤس��س��ات  والهيئات  ال����وزارات 
امل��خ��ت��ص��ة ب��ت��وف��ي��ر ال���خ���دم���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ل��ه��ذه األراض����ي م��ع قيامها ع��ل��ى نفقتها 
ب����إزال����ة م����ا ي��خ��ص��ه��ا م���م���ا ق����د ي��ظ��ه��ر م��ن 
ع����وائ����ق، وذل�����ك ف���ي م���واع���ي���د ت���ت���زام���ن مع 

املشاريع اإلسكانية املطروحة.

وب������ني أن ه����ن����اك ال����ت����زام����ا م����ن ال����������وزارات 
امل��خ��ت��ص��ة ب��ت��وف��ي��ر ال���خ���دم���ات ل���أراض���ي 
اإلس���ك���ان���ي���ة وامل�����راف�����ق ال���ع���ام���ة امل��رت��ب��ط��ة 
ب��ه��ا ف���ي م���واع���ي���د ت���ت���زام���ن م���ع امل��ش��اري��ع 
املطروحة وتدرج لها االعتمادات الالزمة 
في ميزانيتها. وأوضح أنه تم تخصيص 
جزء من منطقة واحدة في مشروع جنوب 
س��ع��د ال��ع��ب��داهلل ل��ل��م��ط��ور ال��ع��ق��اري ب��ع��دد 
2356 وحدة سكنية، الفتًا إلى أنه تم األخذ 
ب��االع��ت��ب��ار أن امل��ش��روع يتضمن م��س��ارات 

خاصة للمشاة والدراجات الهوائية.

وبني الشايع أن السياسة العامة املتبعة 
ف����ي ع��م��ل��ي��ة اإلس��������راع ب��ت��ن��ف��ي��ذ واس���ت���الم 
امل��ش��اري��ع وامل�����دن اإلس��ك��ان��ي��ة ت��ت��م��ث��ل في 
متكاملة  م��دن سكنية  تنفيذ  ط��رح عقود 
ودع���������وة ال����ش����رك����ات امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة 
املتخصصة، التي لديها القدرة في تنفيذ 

ه���ذه امل����دن، وك��ذل��ك االس��ت��ع��ان��ة باملكاتب 
االس��ت��ش��اري��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ألع��م��ال 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ص��م��ي��م واإلش�������راف على 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع، إض���اف���ة إل����ى ال��ت��ع��اق��د 
املشاريع  إدارة  ف��ي  م��ع ش��رك��ات مختصة 
إلدارة وتطوير البرامج والخطط الالزمة 

لإلسراع في التنفيذ.
وأش�����ار إل���ى أن ج��ه��ود امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للرعاية السكنية تمحورت في بداية عام 
2014 ح���ول ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ي��ر 60 أل��ف 
وحدة سكنية خالل الخطة الخمسية لها 

بمعدل 12 ألف وحدة سنويًا.

االحتياطتوزيع البطاقاتاإلعالنالتوزيعةم

الثالثاءاالثنيناألحدالخميساألربعاء

1N1 1/12/20212/12/20215/12/20216/12/20217/12/2021جنوب سعد العبدالله

2N1 29/12/202130/12/20212/1/20223/1/20224/1/2022جنوب سعد العبدالله

3N1 19/1/202220/2/202223/1/202224/1/202225/1/2022جنوب سعد العبدالله

4N1 9/2/202210/2/202213/2/202214/2/202215/2/2022جنوب سعد العبدالله

5N1 2/3/20223/3/20226/3/20227/3/20228/3/2022جنوب سعد العبدالله

6N1 23/3/202224/3/202227/3/202228/3/202229/3/2022جنوب سعد العبدالله

 التوزيعات المقترحة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله

شايع الشايع

قال رئيس مجلس 
األم������������������ة م��������������رزوق 
الغانم: »ما منعنا 
عن رد اإلس��اءة إال 
ال���ح���ك���م���ة وح���س���ن 

التربية«.
ج���������������اء ذل���������������ك ف����ي 
م�������ن�������ش�������ور ك����ت����ب����ه 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س، 
أمس، عبر حسابه 
ال�����ش�����خ�����ص�����ي ف���ي 
م����وق����ع ال���ت���واص���ل 
االج����������ت����������م����������اع����������ي 

)إنستغرام(.

الرئيس الغانم:
ما منعنا عن رد اإلساءة 

 إال الحكمة وحسن التربية

خليل الصالح: زيادة معاشات 
المتقاعدين والتوظيف أولوية

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د، ب���ض���رورة اخ��ت��ي��ار أع���ض���اء ال��ح��ك��وم��ة 
الوطنية  التكنوقراط  الشخصيات  م��ن  عنها  اإلع���الن  املنتظر 

التي تستطيع مواجهة التحديات ومعالجة املشكالت.
وأضاف الصالح أن الحكومة املرتقبة ال بد أن تشمل رجال دولة 
يعملون بروح الفريق الواحد، وان يكونوا قادرين على تقديم 
شيء جديد للشعب الذي سئم الخالفات واالزمات السياسية. 

وذكر الصالح ان قضايا اإلسكان والتوظيف وزيادة معاشات 
امل��ت��ق��اع��دي��ن س��ت��ك��ون ع��ل��ى رأس أول��وي��ات��ه ف��ي امل��رح��ل��ة املقبلة، 
محذرا من أن القضية االسكانية تتفاقم وتتعقد وقد آن األوان 
أن ت��ك��ون مشكلة اإلس���ك���ان ع��ل��ى رأس أول���وي���ات ال��ح��ك��وم��ة في 
على  ال��ص��ال��ح  ش��دد  التوظيف  وح���ول مشكلة  املقبلة.  امل��رح��ل��ة 
أه��م��ي��ة رب���ط م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ب��س��وق ال��ع��م��ل وامل��ض��ي قدمًا 
حتى  الوطنية  العمالة  وتوظيف  االح���الل  سياسة  تنفيذ  ف��ي 

تستطيع الحكومة التغلب على مشكلة البطالة.
على  الصالح  أك��د  املتقاعدين  معاشات  ب��زي��ادة  يتعلق  وفيما 
زي���ادة سنوية على  واق����رار  التأمينات  ق��ان��ون  ض���رورة تعديل 

املعاشات التقاعدية.
وأوضح الصالح أنه يتوقع بأن التغيير في الحكومة املرتقبة 
س��وف ي��ط��ول ع���ددا م��ن الحقائب ال��وزاري��ة ليس ب��ال��ه��ني، وأن��ه 
من املتوقع استحداث وزارة الطاقة التي سوف تضم وزاَرت��ي 

الكهرباء والنفط.

 »البلدية«: إلغاء مواقع مضى عليها
 أكثر من 10 سنوات ولم ينفذ المشروع

زكريا محمد
تتجه البلدية إلى إلغاء املواقع املخصصة بموجب قرارات 
مجلس ب��ل��دي وم��ض��ى عليها أك��ث��ر م��ن عشر س��ن��وات، وال 
ستغل لتنفيذ املشروع املخصص 

ُ
تزال أرضًا فضاًء، ولم ت

لها.
وق������ال ن���ائ���ب امل����دي����ر ال����ع����ام ل����ش����ؤون ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ران��ي 
واملخطط الهيكلي في البلدية م. محمد الزعبي في خطاب 
���� حصلت سبقلا على نسخة منه  وجهه إلى املدير العام 
��� إن هناك مواقع جرى تخصيصها، وص��درت بها قرارات 

ومضى  املنطقة،  تنظيم  بموجب  م��ق��ررة  أو  بلدي  مجلس 
على تسلمها أكثر من عشر سنوات، وال تزال أرضًا فضاًء، 
ولم يجِر تنفيذها حتى تاريخه، وال جدية في استغاللها 

لتنفيذ املشروع على أرض الواقع.
وت��م��ن��ى ال��زع��ب��ي م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام للبلدية ات��خ��اذ اإلج���راء 
املناسب وإص��دار التعميم ال��الزم بذلك، بناء على توصية 
لجنة التخصيص في اجتماعها املنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 
امل���اض���ي، وي��ت��ض��م��ن أن ي��ج��ري إل���غ���اء ت��خ��ص��ي��ص امل��واق��ع 
امل��ق��ررة وغ��ي��ر القائمة، وال��ت��ي م��ر على تسليمها أك��ث��ر من 

ستغل حتى تاريخه.
ُ
عشر سنوات ولم ت
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اب وآراء ُكتَّ

النهج المطلوب لتطوير جامعة الكويت
أ.د. طارق عبدالمحسن الدويسان

لن يتطور مستوى جامعة الكويت ما لم يتغّير نهجها. إدارات جامعية 
وإن  حتى  يتغّير.  ل��م  النهج  ألن  شيئًا،  تفعل  أن  تستطع  ل��م  متعاقبة 
اخترت أفضل مدير للجامعة فلن يتغّير شيء ما لم يتغّير النهج. ما 

هو إذًا هذا النهج املطلوب لتطوير جامعة الكويت؟
ب��اف��ت��راض اخ��ت��ي��ار م��دي��ر ج��ام��ع��ة ك��ف��وء وُم��خ��ل��ص وراغ����ب بتحسني 
هذا  يستطيع  فلن  سهلة،  ليست  فرضيات  وه���ذه  الجامعة،  مستوى 

املدير أن ُيطور أداء الجامعة ما لم تتوافر ُممكنات أربعة.
ن األول هو املساءلة والحساب. لذلك ال يكفي أن تكون لدى مدير 

ّ
مك

ُ
امل

الجامعة خطة عمل وحسب، بل يجب أن يعلم أنه إذا لم ُيحقق النتائج 
املرجوة فإنه سُيساءل وُيحاسب، وأنه لكي ُيحقق تلك النتائج املرجوة 
ومجلس  الحكومية  ال��ج��ام��ع��ات  مجلس  م��ع  يتفق  أن  إل��ى  بحاجة  ه��و 
أن  أه��داف ملموسة ومؤشرات ونتائج رقمية، وأن عليه  الجامعة على 
ال��ذي  ال��ق��ي��ادي،  الطاقم  باختيار  ترتبط  صالحيات  منحه  على  ُيصر 
التي  املبادرات  لها كي يطبق  التي هو بحاجة  وامليزانية  سيعمل معه، 
يكون  لكي  نفسه  ��ح 

ّ
ُي��رش أن  قبل  الرئيسية  مالمحها  رس��م  ق��د  ك��ان 

مديرًا للجامعة. باختصار يجب أن يعي مدير الجامعة، ومعه مجلس 
الجامعات الحكومية، أن اإلنجاز غير ممكن ما لم يتم تفعيل العالقة بني 

ثالثية املسؤوليات والصالحيات واملحاسبة، فاملحاسبة غير ممكنة ما 
التي  الرقمية(  )والنتائج  املسؤوليات  على  اتفاق مسبق  هناك  يكن  لم 
سُيحاسب عليها مدير الجامعة، وعلى توافر الصالحيات التي يتوجب 

على مدير الجامعة أن يطلبها من مجلس الجامعات الحكومية.
االستقاللية  ال��ق��ي��ادي  وفريقه  الجامعة  مدير  منح  ه��و  الثاني  ��ن 

ّ
��م��ك

ُ
امل

بل  داخلية،  أو  خارجية  معوقات  أو  تدخالت  دون  من  أجندته  لُينفذ 
والذهاب أبعد من ذلك، بأن يقوم مجلس الجامعات الحكومية، وبغطاء 
من القيادة الحكومية إذا لزم األمر، بتوفير الحماية املطلوبة من هذه 
التدخالت. من األمثلة على هذه التدخالت والضغوطات الشائنة هي: 
ب��دوره  ل��م يقم  أو ملنع محاسبة دك��ت��ور  لتغيير درج��ة ط��ال��ب،  التدخل 
ال��ب��ح��ث��ي بتحقيق م��ع��دل ال��ن��ش��ر امل��ط��ل��وب، أو ل��ت��رق��ي��ة دك��ت��ور أوراق����ه 
أو ملنع فصل طالب ثبت عليه  منشورة في مجالت علمية مشبوهة، 
الغش أكثر من مرة، أو ملنع محاسبة رئيس قسم يرفض تعيني أساتذة 
وافدين لالستفادة من مداخيل الصيفي واإلضافي، أو ملنع محاسبة 
دكتور حقق ثراًء بإلزام طالبه على شراء كتبه، أو ملنع محاسبة دكتور 
األخالقية  غير  املمارسات  من  وغيرها  غيابه عن محاضراته،  تكرر 

والفاسدة. 

ال��ذي يجب أن ُينفق جل  الثالث يقع على كاهل مدير الجامعة،  ن 
ّ
مك

ُ
امل

وقته على متابعة تنفيذ استراتيجية الجامعة – بعد تعديلها لتشمل 
م��ؤش��رات نتائج رقمية خ��اص��ة بنوابه وال��ع��م��داء ورؤس���اء األق��س��ام – 
وتحفيز وتشجيع املتميزين واملبدعني ومساءلة املقصرين، وأال يشغل 
وق��ت��ه ف��ي أع��م��ال إداري����ة تفصيلية ه��ي م��ن مسؤولية ن��واب��ه وال��ع��م��داء 
ورؤس���اء األق��س��ام وأم��ني ع��ام الجامعة ون��واب��ه. باختصار، على مدير 

الجامعة أال يكون مركزيًا في العمل.
ن الرابع هو الشفافية الكاملة في نشر نتائج أعمال الجامعة ورقيًا 

ّ
مك

ُ
امل

وأول��ي��اء  ال��ط��الب  يشمل  بما  املعنيني،  جميع  عليها  ليطلع  وإلكترونيًا 
ب��ني نشر  ميز 

ُ
ن أن  ال��ع��م��ل، واملجتمع. وه��ن��ا يجب  أم��وره��م، وأص��ح��اب 

الرقمية، فعدد الطلبة وعدد الخريجني  إحصائيات ونشر نتائج األداء 
وع����دد ال��ف��ص��ول وع����دد ال��ه��ي��ئ��ة األك��ادي��م��ي��ة وع����دد ال��ه��ي��ئ��ة األك��ادي��م��ي��ة 
الرقمية فهي تشمل  األداء  نتائج  أما  ساندة، هذه كلها إحصائيات. 

ُ
امل

هيئة  لعضو  البحثية  واإلنتاجية  املخرجات  وتقييم  األكاديمي  األداء 

لعضو  البحثية  والجودة  والجامعة،  والكلية  العلمي  والقسم  التدريس 
هيئة التدريس والقسم العلمي والكلية والجامعة، وترتيب القسم والكلية 
العاملية، وغيرها من  التصنيفات  في تصنيف املوضوعات في برامج 
والكلية  العلمي  وال��ق��س��م  ال��ت��دري��س  هيئة  عضو  أداء  نتائج  م��ؤش��رات 

والجامعة. 
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، ي��ج��ب ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى م��س��ؤول��ي��ة مجلس ال��ج��ام��ع��ات 
الحكومية بإلزام اإلدارة الجامعية بنشر هذه النتائج بشفافية تامة ومن 

خالل جميع قنوات النشر املكتوبة واإللكترونية.
إذًا النهج املطلوب لتطوير جامعة الكويت يتكون من أربعة ُممكنات، هي:
��ح��اس��ب��ة ف��ي عالقة 

ُ
امل��س��ؤول��ي��ات وال��ص��الح��ي��ات وامل ���� تفعيل ثالثية   1
القيادة الجامعية مع مجلس الجامعات الحكومية.

2 �� إطالق يد القيادة الجامعية لتنفيذ أجندتها وتوفير الحماية لها من 
الضغوطات الخارجية والداخلية.

الجامعة مركزيًا، وأن ُينفق جل وقته على متابعة  �� أال يكون مدير   3
الخطة االستراتيجية وتشجيع املجتهدين ومساءلة املقّصرين.

4 �� إلزام الجامعة بنشر نتائج أعمالها باستخدام مقاييس رقمية معّبرة 
عن األداء.

 أوراق
أميركا..!

ناصر العبدلي

ي���ذك���رن���ي ح����ال ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
األميركية هذه األيام بحكاية النبي 
ر له اهلل الجن 
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ليعملوا له ما يريد، وقد دأب على 
وظلوا  الشاقة،  باألعمال  تكليفهم 
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الثانية  العاملية  ال��ح��رب  نهاية  منذ 
وشعوب العالم قاطبة بال استثناء 
ف��ي خدمة  ب��آخ��ر  أو  تعمل بشكل 
الواليات املتحدة األميركية، وتقوم 
ت��ل��ك ال���ش���ع���وب ب���ذل���ك م���ن دون أن 
تشتكي، حتى وإن ك��ان ه��ذا على 
وربما  وتطورها،  تقدمها  حساب 
ي���ك���ون ال����خ����ادم األك����ب����ر ل���ل���والي���ات 
امل�����ت�����ح�����دة م������ا س����م����ي ب����االت����ح����اد 
ال��س��وف��ي��ت��ي س���اب���ق���ًا، ف���ق���د أع��ط��ى 
م���ب���ررًا الس���ت���م���رار دوره������ا ط���وال 

السنوات املاضية.
اآلن ت��ق��ف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أم��ام 
التحديات الدولية، سواء في منطقة 
الصني،  بحر  ف��ي  بعيدًا  أو  الخليج 
تعد  لم  إنها  العاجز، حتى  موقف 
ت��م��ل��ك س����وى »ال����ص����وت« ل��ل��ح��ف��اظ 
والحيلولة  ت��اي��وان،  استقالل  على 
التنني  ج��ان��ب  م���ن  اب��ت��الع��ه��ا  دون 
الصيني، وأتوقع أن املسؤولني في 
ه���ذه ال��ج��زي��رة وص��ل��وا إل���ى قناعة 
ب��ات  ب��ق��اءه��ا ك��دول��ة مستقلة  ب���أن 
أيامه، وأن املسألة مسألة  في آخر 
وقت لتختفي من دون أن تستطيع 
ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة ع����م����ل ش����يء 

إلنقاذها.
 ل����دى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

َ
ل���م ي��ت��ب��ق

للحفاظ على ما تبقى من مناطق 
اململكة  ع��ن  ورثتها  التي  نفوذها، 
امل���ت���ح���دة س�����وى ورق������ة »اإلس������الم 
ال���س���ي���اس���ي« ل��ت��ل��ع��ب��ه��ا ف����ي وج���ه 
يبدو،  كما  نفوذها  وتطور  الصني 
وربما تكون املسرحية الهزلية التي 
أفغانستان  ف��ي  خ��ط��ت س��ط��وره��ا 
ج�����زءًا م���ن م���ح���اوالت���ه���ا، ل��ك��ن تلك 
ال����ورق����ة ص��ع��ب��ة ال��ت��ف��ع��ي��ل ب��س��ب��ب 
إيران، التي اختارت أن تبقى خارج 
م��ن��ط��ق��ة ال���ن���ف���وذ األم����ي����رك����ي م��ن��ذ 
الثورة حتى اليوم، وإن كانت كمن 
»ه��رب م��ن ال��ق��وم وط��اح بالسرية« 

مع الصني !!.
ح��ت��ى اآلن ال أع����رف م���ن ه���ي داب���ة 
ح����ال  س���ت���ك���ش���ف  ال����ت����ي  األرض، 
ومتى  األميركية،  املتحدة  الواليات 
س���ي���ك���ون ه������ذا االن����ك����ش����اف أم�����ام 
أن هذا  أع��رف  لكنني  أجمع،  العالم 
االنكشاف سيكون أمله كبيرًا، ليس 
ع��ل��ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ف���ق���ط، بل 
ع��ل��ى ك��ل دول ال��ع��ال��م ال��ت��ي ت��ع��ودت 
الحالة  على  املاضية  العقود  ط��وال 
األميركية، سواء في حماية نفسها 
م���ن األخ����ط����ار ال���خ���ارج���ي���ة، ون��ح��ن 
ل��أس��ف م��ن ب��ني ت��ل��ك ال����دول )دول 
الخليج(، عندما تأخرنا في تطوير 

قدراتنا الذاتية لحماية أنفسنا.

ما يستجد 
من أعمال

صّدق أو ال تصّدق؟!جرة قلم
علي أحمد البغلي

البترول في أرضنا املباركة  من يوم اكتشف معازيبنا السابقون اإلنكليز 
أرضنا شراؤنا وحصولنا  لبترول  بركة  وخير  بركاته،  من  نعيش  ونحن 
على وقود سياراتنا بقيمة منخفضة، ألنه يستخرج من أرضنا ويصفى 
في أرضنا.. حتى ابتالنا اهلل بالعديد من القيادات النفطية الحالية لتنقلب 
أحوالنا بما ال يصدقه العقل، فقد صدمت، وأنا الذي عملت وزيرًا للنفط منذ 
عقود، عندما نشرت صحيفتنا سبقلا الخميس، 25 نوفمبر، تحقيقًا أو 
تقريرًا مرعبًا عن الفشل الذريع لقيادات نفطية، حيث تم استيراد البنزين 
الستهالكنا املحلي من الخارج! وهو أمر لم يحدث في تاريخنا إال عندما 
التسعينيات من  البترول في  آب��ار  الصدامي وح��رق  واجهنا كارثة كالغزو 

القرن املاضي. 
ال��ي��وم نقصًا حقيقيًا ف��ي منتج  ال��ك��وي��ت منذ ذل��ك  ف��ي ع��ام 2017 واج��ه��ت 
ال��ب��ن��زي��ن، ت��م تعويضه ع��ب��ر االس��ت��ي��راد م��ن ال���خ���ارج، وه���و أم���ر ح���ذرت منه 

سبقلا في عددها الصادر 1 مايو 2017 تحت عنوان »الكويت تستورد 
مليار ليتر بنزين«، وأن قرار االستيراد »املخجل« جاء نتيجة تبعات سلبية 
الشعيبة مبكرًا،  ق��رار إغ��الق مصفاة  لقرارات غير مدروسة، في مقدمتها 
ب��دء عمل املصفاة  ق��رار اإلغ��الق متزامنًا مع  أن يكون  املفترض  فكان من 

الجديدة. 
 ***

قرار استيراد البنزين املخجل، الذي قام به قادة في القطاع، نتج عن أخطاء 
املالحظات  م��ن  ع��ن جملة   2021 ���� املحاسبة 2020  ل��دي��وان  أورده���ا تقرير 
املتعلقة بمشروع الوقود البيئي. ومن يقرأ املالحظات ال�7 التي عددها التقرير 
نقتات منه، فسوف  الذي  البترول،  لقطاع  والفني  اإلداري  بالجانب  املتعلقة 
يشعر بالخجل واألسف لبعض قيادات ذلك القطاع الحساس، الذي أصبح 
م��ؤخ��رًا،  ال��س��ائ��د  التقصير  ف��ي مستوى  أخ���رى  ق��ط��اع��ات حكومية  ينافس 

فأي إخفاق في هذا القطاع الحيوي سيمس كل مواطن كويتي ينتمي لهذا 
الوطن، الذي وضع فيه في غالب األحيان الرجل غير املناسب في املكان غير 
املناسب. آملني أن تنتهي مشاكل هذا القطاع بانتهاء خدمة بعض قياداته 
العاجل قيادات أخرى اقترنت أعمالها  القريب  مؤخرًا، متمنني أن نرى في 

باإلخفاق وهي تقبع في منازلها، لكي نتخلص من هذا املسلسل. 
ال��ق��ي��ادات  تلك  ت��ص��ّدق أصبحنا بفضل  أو ال  ال��ق��ارئ ص���ّدق  وي��ا صديقي 
ن��س��ت��ورد وق����ود س��ي��ارات��ن��ا م��ن ال���خ���ارج، وت��خ��ي��ل أن ت��غ��ل��ق ال���ح���دود نتيجة 

إلضرابات أو حروب أو كوارث صحية كما نرى اآلن! 
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

عزيزتي السفيرة 
األميركية رومانوسكي

كوثر عبدالله الجوعان

الدبلوماسي منذ وط��أت قدماك  يستمر تواصلك غير 
أرض الكويت لتكوني سفيرة لبالدك »الواليات املتحدة 
األميركية«، شأنك شأن من سبقك من سفراء بالدك. 

القيام بتصريحات ال  لكنني الحظت وكثيرون غيري 
عالقة لها بعملك الدبلوماسي أو القنصلي أو الثقافي، 
واتخذت موقفًا مغايرًا جدًا ملن سبقك من السفراء، وقد 
أبديت وغيري مالحظات على بعض تصريحاتك في 
حينها، إال أنه يبدو عدم اهتمامك آلراء مواطني الدولة 
املضيفة لك �� وأنت من يتمسك بالديموقراطية وحقوق 

اإلنسان. 
التعايش مع جميع األجناس  الكويت بلدي سّباقة في 
الجميع،  أمام  والديانات، وحدودها مفتوحة  والثقافات 
ح��ت��ى م���ع ع��ق��ائ��د م��خ��ت��ل��ف��ة وم��ت��ن��وع��ة، ق��ب��ل ال��دس��ت��ور 
األم���ي���رك���ي وق���ب���ل ات���ف���اق���ي���ات ح���ق���وق اإلن����س����ان وق��ب��ل 
الفرص، وباطنها  العدالة وتكافؤ  ديموقراطية ظاهرها 

ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالى. 
لقد تريثت في التعليق حتى قراءة تصريحك املنشور 
اإلثنني  ي��وم  الصفحة األخيرة من جريدة سبقلا  في 
ردًا  تصريحك  تبرير  حاولت  حني   2021 نوفمبر   29
السفارة  احتفلت  »لطاملا  الصحيفة بقولك  على س��ؤال 
أهمية  ذات  مختلفة  بمناسبات  الكويت  في  األميركية 
خلفيات  م��ن  والكويتيني  لأميركيني  ودي��ن��ي��ة  ثقافية 
متنوعة، بما في ذلك رمضان وعيد الفطر وعيد امليالد 
ودي��وال��ي وغ��ي��ره��ا«. وأض��ف��ت ب��أن »الحرية الدينية هي 
والتعددية،  الديموقراطية  للمجتمعات  املميزة  السمة 
الدين في  املتحدة والكويت، وتم تكريس  الواليات  مثل 
اإلع����الن ال��ع��امل��ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان، ك��م��ا أن���ه ج���زء من 
التعديل األول على الدستور األميركي وكذلك الدستور 

الكويتي«.
أجيبك أيتها السفيرة العزيزة بأننا في الكويت نحتفل 
بجميع املناسبات الخاصة بنا، والعامة مع من يعيش 
معنا على هذه األرض الطيبة، ونتبادل التهاني معهم، 
ألنهم موجودون معنا وبيننا، وهي من القيم اإلسالمية 
العالية التي قد ال يعرفها الغرب، وقد تكون أميركا في 
مقدمتهم، وكما ذكرت سابقة على الدستور األميركي 
واملواثيق الدولية، فكيف تبررين تهنئتك املبطنة ألناس 
الثالثة  األدي��ان  أح��د  اليهودي هو  فالدين  بيننا،  ليسوا 
التي نحترمها، فهي رسالة سيدنا موسى عليه السالم 

من اهلل إلى اليهود؟ 
ال تحاولي عزيزتي السفيرة تبرير تهنئتك، فحكومتك 
ه���ي ال��ت��ي ت��ت��ول��ى ت��ه��ن��ئ��ة م���ن ه���و م���وج���ود م��ع��ه��ا على 
أرض���ه���ا وي��ع��ت��ن��ق ه����ذه ال���دي���ان���ة أو غ���ي���ره���ا، وب��ال��ت��ال��ي 
ال��ت��رح��ي��ب وال��ت��ه��ن��ئ��ة بعيد األن�����وار »ال���خ���اص ب��ال��ي��ه��ود« 
تلتزم بهما حكومتك العتناق بعض أعضائها وكثير 
من مواطنيها للديانة اليهودية التي نقدرها ونحترمها 

مثل سائر الديانة املسيحية.
الكبير قبل  املسجد  إل��ى  ل��زي��ارت��ك  ك��ان��ت دهشتي  ل���ذا، 
بضعة أيام سابقة على تهنئتكم بعيد األنوار اليهودي، 
للمسجد  زوار  أو  آخ��ري��ن  س��ف��راء  م��ن  أستغربها  وال 
الكبير �� وال أدري هل هي صدفة تلك الزيارة، أم ترتيب 

مسبق مواز للتهنئة »بعيد األنوار«؟ 
وحقوق  الدبلوماسية  باالتفاقيات  الفهم  قليلي  لسنا 
وواج����ب����ات ك���ل س��ف��ي��ر، ف��ل��ك ب��ص��ف��ت��ك ال��ش��خ��ص��ي��ة أن 
تهنئي م��ن ت��ري��دي��ن م��ن أص��دق��ائ��ك وأه��ل��ك ب��أع��ي��اده��م 
الفضاء  عبر  ترسلي  أن  ل��ك  ليس  لكن   ���� ومناسباتهم 

األثيري تهانيك الرسمية ملن ال رسمية لهم في بلدنا..
اتفاقية  بها  ج��اءت  التي  الودية  العالقات  على  حافظي 
فيينا، وع��ززت��ه��ا ع��الق��ات رؤس��ائ��ن��ا ول��ج��ان ال��ص��داق��ة 

والعالقات الشعبية.

جائحة الغشاشينمدونة مسافر
عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

لم يتسع املقال السابق لإلبحار أكثر في عالم ظالم الغش الذي أخذ يفرض نتائجه 
على هذا الوطن، وكما أسلفنا، فإن محاوالت الغش الفردي في املدارس وحتى في 
العمل موجودة وفي كل مكان في العالم، ولكن عندما تتحول من »عفرتة وشقاوة« 
إلى ظاهرة ومنها إلى جائحة مقيتة، فمن الواجب على الحكومة واملواطن وأولياء 
األمور دق ناقوس الخطر وسن قوانني ولوائح تحارب تلك الجائحة، وال حد يستغرب 
الغش  بقصص  العديد  شاركني  السابق  مقالي  فبعد  بالجائحة،  أنعتها  عندما 
والتي يشيب لها الرأس، فيقول أحد الشباب العاملني بقطاع االستثمار تعقيبًا على 
مقالي »وأزيدك من الشعر بيت عمي، في شباب بأحسن الجامعات كانوا يشترون 
دراسات، وبروجكتات، وأسيهات من مواقع متخصصة بهاملوضوع، البعض دفع 
أكثر من ٢٠٠٠٠ دوالر أثناء فترة دراسته، وبعضهم ينسقون مع طلبة الدكتوراه 
الشطار اللي محتاجني فلوس، يدزون لهم صورة االمتحان ويحل األسئلة بثلث 
ساعة ويدز لهم األجوبة بالتليفون ويعبون االمتحان، بس يحلون 80% أو %90 
صح علشان محد يشك«، طبعًا مأساة البحث العلمي وضعفه بدأت من هنا، كون 
البعض من الطلبة تتوافر لهم امل��ادة، فيجدون أنه من األسهل لهم إيجاد من ُيِعد 
يتطلب  مهنّي  تخصص  ع��ن  عنها  الكتابة  وددُت  مالحظة  وه��ن��اك  أبحاثهم،  لهم 
ال��ق��ادري��ن على  ال��واف��دي��ن  م��ن  املكاتب ال تخلو  امل��ذك��رات، حيث نجد معظم  كتابة 
القدرة  املجال ممن عندهم  ه��ذا  في  العاملني  الكويتيني  وقلة من  امل��ذك��رات،  كتابة 
الوقت  ال��ذي يستهلك  العمل  ه��ذا  لم يحترفوا  بالكتابة، ألنهم وببساطة  الرغبة  أو 
ويتطلب التركيز والبحث باملراجع ذلك إّبان دراستهم، وهذا ال يعني عدم تمكنهم 
الدكاترة في  أن بعض  أم��ر مختلف، وسمعت  امل��ذك��رات  من مهنتهم، ولكن كتابة 
أحدهم  وسألت  كمحاضرين،  الصيفي  كورسات  أخ��ذ  على  يتسابقون  الجامعة 

ليش هذا التسابق على الصيفي؟ واإلجابة كانت غريبة علّي وإن شاء اهلل أكون 
الكورس  امل��ادي من تدريس  امل��ردود  ب��أن  أف��اد  »غلطان« بفهمي للموضوع، حيث 
الدكتور مقابل أي بحث يقدمه، وإن  الصيفي يفوق أضعافًا مضاعفة ملا يتلقاه 
كان هذا الكالم صحيحًا، فهنا خلل آخر، وقد يكون الحل في وضع آلية لتشجيع 
البحث العلمي مع ضوابط اختبارية للتأكد من عدم شراء هذه األبحاث من مصادر 
الغشاشني وفتحه على مصراعيه ملن يخاف  أم��ام  الباب  خارجية، وذل��ك إلغ��الق 
بإحالة  العالي  التعليم  وزي��ر  ما فعل  وه��م كثر، وحسنًا  للوطن  وبقلبه مكان  اهلل 
١٣٥ شهادة علمية مزورة للنيابة العامة حسب ما نشر، وأعتقد أن العدد سوف 
ق من مصادر هذ الشهادات بعدًا أكبر، وقبل أن 

ُ
يتضاعف بمّرات كلما أخذ التحق

الجامعة،  أختم فقد لفت نظري خبر على إح��دى املنصات االخبارية لدكتور في 
ذكر فيه معرفته بنائب سابق زّوَر شهادة صيدلي ولديه صيدليات عدة، وتمنيت 
 من هذا التصريح أن يقوم بالتقدم ببالغ إلى »نزاهة«، 

ً
عليه »إن صح الخبر« بدال

فتصريحه هذا خلق نوعا من البلبلة، حيث قام البعض بتوجيه االتهامات جزافًا 
إلى مواطنني نِكن لهم كل االحترام والتقدير، املهم عالج جائحة الغشاشني ال يأتي 
النزاهة واألخ��الق والخوف من اهلل وعلى  إال من خالل وكما أسلفت غرز أسس 

الوطن بقلوب الناشئة قبل عقولهم.
وتسلمون. 

لنصطدم بالحائط!عكس التيار
د. ضاري عادل الحويل

@dhuwail

ِشر 
ُ
ن ال��ذي  النغيمش،  محمد  الدكتور  للعزيز  ال��رائ��ع  املقال  ب��ق��راءة  استمتعنا 

ف��ي ج��ري��دة ال��ش��رق األوس���ط بعنوان »ال��ق��رارات املفصلية وم��ص��ائ��رن��ا«، حيث 
ال��الق��رار والفوضى  أب��دع كعادته، وق���ال: »لكل ق��رار م��زاي��ا وع��ي��وب، لكن حالة 
أن  العام سيرى  للشأن  املتابع  ولعل  غاليًا«.  ثمنها  ندفع  ما  هي  واالرتجالية 
بعض املؤسسات تدفع الثمن غاليًا وتحّمل الفاتورة املستفيدين حني تسبح 
هي في حالة الالقرار، إما خوفًا من التغيير وإما درءًا لأنظار والتواري خلف 
عدم اإلنجاز، أو نتاج الفراغ اإلداري الهائل الذي تعيشه أحيانًا لسنوات طويلة! 
 ألن تبقى األمور 

ً
عاملنا االفتراضي اليوم وفضاؤه السيبراني لم يتركا مجاال

مستورة، ولم تعد حالة الالقرار أمرًا يمكن تجاهله، خصوصًا عند املقارنة مع 
املحيط حولنا. 

وفي  تكون صائبة  ال��ن��دام��ة«  العجلة  وف��ي  السالمة  التأني  »ف��ي  مقولة  أحيانًا 
محلها، ولكن يبدو أن البعض يستغلها متعمدًا لتعطيل الركب وتهميش كل 
يعالجان  ال��زم��ن وطياته  بترك  األس���وأ،  أو  التقدم واالزده����ار،  أراد تحقيق  م��ن 
العالقة وكأن الوقت وحده كفيل بتخطي تلك الصعوبات أو إزالتها.  القضايا 
وفي أحيان أخرى تكون اإلدارة أو مسؤولوها يخشون عواقب قراراتهم في أن 
تكون خاطئة، ويهابون املغامرة واتخاذ القرارات الجريئة مهما كانت صائبة، 
وقد يكمن ذلك خوفًا من القيل والقال أو فقدان املنصب. بل قد يعاني هؤالء من 
»القلق الوجودي«، أو القلق الذي يصاحب كل اختيار بمقابل خيار آخر خوفًا 

من مآالته والنتائج التي يحيطها الال يقني والجهل بعواقب األمور.
يقول الدكتور غازي القصيبي - رحمه اهلل - في كتابه »حياة في اإلدارة«: »على 
القائد اإلداري أال يتردد في اتخاذ القرارات الضرورية ولو كانت مؤملة«. أما التردد 
بع سياسة »لنبدأ، ولنحاول، 

ّ
والتهاون، فمصيرهما الجمود والفشل. يا ليتنا نت

الفشل  أو  للهالك  الهدف هنا ليس محاولة  إذا اصطدمنا بالحائط!«  وال بأس 
املتعّمد، ولكن أن نضع القيود ونرفع الحواجز أمام طريق النجاح قبل البدء في 
العمل، فتلك خطيئة عظيمة. كما يجب أن نشير إلى أن هذه ليست دعوة للتخبط 
أو الفوضى العارمة، لكن ببساطة للتخلص من الخوف املسبب للشلل اإلداري. 
الهدف من سياسة »لنصطدم بالحائط« هو النظر بتفاؤل ومواجهة الصعوبات 
م من األخطاء. ولّعل الفلسفة الرواقية 

ّ
بعني التحدي واإلقدام بروح املغامرة والتعل

)Stoicism( اإلغريقية تشرح هذا جّيدًا، فهي فلسفة حياتية تزيد من املشاعر 
اإليجابية، وتقلل من املشاعر السلبية، وتساعد األفراد على صقل فضائلهم 
الشخصية. املرحلة القادمة تتطلب الكثير من القرارات الجريئة، وكلنا أمل في 

أن تكون املبادرة واملغامرة املدروسة هي عنوان نجاحها. 

المترو.. الذي طال انتظاره
د. خالد محمد بودي

تبادر الكويت باستمرار إلى طرح الكثير من األفكار ملشاريع متطورة، ولكنها 
باستمرار آخر من ينفذ هذه املشاريع على أرض الواقع، ومن هذه املشاريع.. 
املترو الذي طرح في أوائل الثمانينيات، ولكن إلى اليوم مازالت الفكرة حبيسة 
مجلس  دول  معظم  في  املترو  تنفيذ  تم  بينما  وكتابكم،  كتابنا  وب��ني  األدراج 
التشغيل في  أو هو على وش��ك  تم تشغيله في دول  الخليجي، حيث  التعاون 

دول أخرى.
إن ازدح����ام ال��ش��وارع ف��ي ازدي����اد، ونسبة ت��ل��وث ال��ه��واء ف��ي ارت��ف��اع، بينما هذا 
، حاله حال املشاريع األخرى التي شبعت نقاشًا 

ً
املشروع الحيوي ظل معطال

العمالية  وامل��دن  الدخل  تنويع مصادر  ال��واق��ع، مثل  أرض  تنفيذ على  من دون 
ومعالجة النفايات الصلبة وتطوير الجزر واملناطق الحدودية.

إن تأخير مشاريع حيوية ومهمة له آثار اقتصادية وأمنية واجتماعية وصحية 
سلبية على البالد، وال بد من حسم مصير هذه املشاريع وقضايا معلقة أخرى 
هذه  تأخر  يتحملون مسؤولية  القرار  اتخاذ  بيدهم  فمن  أهمية.  عنها  تقل  ال 
املشاريع وتركها معلقة، ويجب أن تكون في املقدمة في سلم األولويات للوزراء 
ينفذها  أن  يمكن  إليها  أشرنا  التي  املشاريع  أغلب  اختصاصه، حيث  كل في 
القطاع الخاص من دون تحمل أي تكاليف من قبل الدولة، بل إنها قد تدر إيرادًا 

للمال العام.
التنفيذ هو  امل��ش��اري��ع م��وض��ع  ل��وض��ع  التنظيمية واإلداري�����ة   إن م��ن األس��ال��ي��ب 
 
ً
تحديد الجهة املسؤولة عن التنفيذ، وتعيني مدير لكل مشروع يكون مسؤوال

عن التنفيذ، على أن يقدم خطة زمنية مبرمجة للتنفيذ واعتمادها من الوزير 
الالزمة للمشروع وتوجيه  املالية والبشرية  امل��وارد  الهيئة، مع توفير  أو رئيس 
التوجه  ك��ان  وإذا  امل��ش��روع.  مدير  م��ع  للتعاون  باملشروع  العالقة  ذات  الجهات 
 
ً
هو تنفيذ املشروع من قبل القطاع الخاص، فإن مدير املشروع يكون مسؤوال

للقوانني  له ووفقًا  املمنوحة  الخاص وفقًا للصالحيات  القطاع  التعاقد مع  عن 
السارية.

التنفيذ  الحديثة يساعد بال شك على دفع عجلة  اإلداري��ة  الوسائل  إن تطبيق 
للمشاريع املتعثرة، والب��د من إع��ادة النظر في األساليب اإلداري��ة الحالية، فقد 
تكون هي السبب في تأخر تنفيذ هذه املشاريع. وفي علم اإلدارة هنالك فرع قائم 
بذاته، وهو إدارة املشاريع.. وقد اكتسب هذا املوضوع زخمًا كبيرًا في العقود 
الثالثة األخيرة وتطور، مما ساعد على توفير املال والجهد والوقت خالل تنفيذ 
واإلت��ق��ان.  ال��ج��ودة  أفضل من حيث  أصبح  التنفيذ  أن مستوى  كما  املشاريع، 
وإلحاقها  الحكومية  املؤسسات  اختيار مجموعة من مختلف  من  بد  ال  لذلك 
ببرامج نظرية وعملية في مجال إدارة املشاريع، بالتعاون مع مؤسسات عاملية 
متخصصة، وذلك حتى نرتقي بأسلوب تنفيذ املشاريع ونحرك املياه الراكدة 

لتأخذ مشاريعنا الحيوية طريقها إلى التنفيذ.. وباهلل التوفيق.
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البلوشي: األطعمة الغنية بالحديد أفضل نظام غذائي لمرضى فقر الدم

ت��ح��دث األن��ي��م��ي��ا )ف��ق��ر ال�����دم( ع��ن��دم��ا ال يمتلك 
ال��ج��س��م ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن خ��اي��ا ال����دم ال��ح��م��راء 
ال��س��ل��ي��م��ة، أي ع��ن��دم��ا ي���ح���دث ن��ق��ص ف���ي ع��دد 
كريات الدم الحمراء بمجرى الدم أو انخفاض 
يحدث  وبالتالي  الهيموغلوبني،  مستوى  ف��ي 
الرئتني  ف��ي عملية نقل األك��س��ج��ني م��ن  ت��راج��ع 
إل������ى األن����س����ج����ة، األم��������ر ال��������ذي ق�����د ي��������ؤدي إل���ى 
ت��دارك��ه، ويشعر  يتم  لم  إذا  مضاعفات شديدة 

أب��رزه��ا  ال��ع��ام��ات  امل��ري��ض بالكثير م��ن 
اإلره���اق وال��وه��ن. وه��ن��اك ع��دة أن��واع 

من فقر الدم، ولكل منها سببه، فقد 
ي���ك���ون ف��ق��ر ال�����دم م��ؤق��ت��ًا أو ط��وي��ل 
األجل وقد يتدّرج من البسيط إلى 
ال��دم  ال��ح��اد. وغالبًا م��ا يحدث فقر 

ألكثر من سبب واحد. وقد أوضحت 
اختصاصية التغذية سكينة البلوشي 

في حديث ل� سبقلا أهم األعراض وخطورة 
املضاعفات بشكل عام وكذلك األنظمة الغذائية 

التي يجب أن تراعى للطفل.

خطورة األنيميا

ل��ف��ت��ت ال���ب���ل���وش���ي إل�����ى أن ب���ع���ض اآلب�������اء ق����د ال 
ي��ن��ت��ب��ه��ون إل�����ى م�����دى خ����ط����ورة األن���ي���م���ي���ا ع��ل��ى 
أطفالهم وامل��ض��اع��ف��ات ال��ت��ي ق��د ي��ع��ان��ون منها 
نتيجة عدم تلقي العاج، مشيرة إلى أن هنالك 
العديد من األعراض التي قد يعاني منها الطفل 

أو مريض فقر الدم، مثل: 
1 - التأخر في النمو

2 - قلة الشهية

3 - ضعف املناعة
4 - شحوب البشرة

5 - الشعور بالبرد الدائم
6 - الخمول واالكتئاب 

7 - ضعف شديد بعضلة القلب
8 - الصداع

9 - ضيق في التنفس
10 - صعوبة في التركيز

األنظمة الغذائية 

وذكرت البلوشي أن أفضل نظام غذائي ملرضى 
بالحديد  الغنية  األط��ع��م��ة  ن��ظ��ام  ه��و  األن��ي��م��ي��ا 
مثل اللحوم الحمراء والكبدة والدواجن 
واألسماك والتوفو واملحار مع األغذية 
للمساعدة  )س��ي(  بفيتامني  الغنية 
على امتصاص الحديد. ونصحت 
باألطعمة الغنية بحمض الفوليك 
مثل البيض والخضار والبقوليات 
وال������ورق������ي������ات ال�����خ�����ض�����راء ال����داك����ن����ة 

كالسبانخ والبروكلي.

أنيميا البحر املتوسط

وأشارت البلوشي إلى أن أنيميا البحر املتوسط 
ال����دم، ح��ي��ث إن »أنيميا  ف��ق��ر  ت��م��ام��ًا ع��ن  مختلفة 
قد  »ثاسيميا«،  تسمى  والتي  املتوسط،  البحر 
تظهر منذ الطفولة، فهي تعد مرضًا وراثيًا بالدم 
 غير طبيعي من مادة 

ً
يجعل الجسم يصنع شكا

ال��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني ب��واس��ط��ة ك��ري��ات ال����دم ال��ح��م��راء 
ال��ت��ي ت��ك��ون غير ق���ادرة على نقل األك��س��ج��ني من 

الرئتني إلى باقي أنسجة الجسم«. 

النظام املوصى به

ون��ص��ح��ت ال��ب��ل��وش��ي ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي قليل 

وال��دواج��ن واألس��م��اك واالبتعاد  ال��ح��م��راء  اللحوم 
عن األطعمة املدعمة بالحديد مثل حبوب اإلفطار 
والخبز والطحني، وبعض أطعمة األطفال الجاهزة 

والعصائر املعلبة.
ومنتجات  ال��ب��ق��ول��ي��ات  تقليل  »ع��ل��ي��ه��م  وأض���اف���ت: 
األلبان، واستهاك زب��دة املكسرات بمعدل ال يزيد 
املمكن إضافة  وم��ن  بالوجبة،  على ملعقتي طعام 
بيضة واحدة في وجبة اإلفطار«. كما نصحت آباء 

األطفال املصابني بأنيميا البحر املتوسط ممن هم 
أبناؤهم  ب��أال يحصل  العشر  ال��س��ن��وات  تحت س��ن 
على أكثر من 10 مليغرامات من الحديد يوميًا من 
امل��ص��ادر ال��غ��ذائ��ي��ة، أم��ا م��ن ه��م بسن 11 سنة فما 
فوق، فيجب أال يحصلوا على اكثر من 15 مليغرامًا 
م��ن ال��ح��دي��د ي��وم��ي��ًا لتجنب ت��راك��م ال��ح��دي��د ب��ال��دم. 
وكذلك يجب أال يتعدى معدل البروتني في نظامهم 

الغذائي 30% من إجمالي سعراتهم الحرارية. 

نصائح مهمة لألمهات
ي���ج���ب ع������دم إع�����ط�����اء م���ك���م���ات غ���ذائ���ي���ة 
وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات غ��ن��ي��ة ب��ال��ح��دي��د ل��أط��ف��ال 
املتوسط  األبيض  البحر  أنيميا  مرضى 
اختصاصية  أو  ال��ط��ب��ي��ب  م��راج��ع��ة  دون 
تناسب  التي  التوصيات  ملعرفة  التغذية 
الطفل حسب أحدث الفحوصات وتحاليل 
ال��دم، حيث إن »املكمات ليست مناسبة 
لكل مريض أنيميا فأنواع األنيميا كثيرة 

والتوصيات مختلفة لكل نوع«. 

م���ن ال��خ��ط��أ ق��ي��ام ب��ع��ض األم���ه���ات بطبخ 
ط���ع���ام ال��ط��ف��ل امل���ص���اب ب��أن��ي��م��ي��ا ال��ب��ح��ر 
املتوسط بحديد الزهر، ألن هذا قد يزيد 

نسبة الحديد املوصى بها.

األف���ض���ل االب���ت���ع���اد ع���ن األط��ع��م��ة الغنية 
ب��ال��ح��دي��د ل���أط���ف���ال ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
أنيميا البحر املتوسط واالهتمام بها ملن 

يعانون من فقر الدم.

ت��ن��وي��ع األط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وامل��������ع��������ادن م������ن ب��������دء ال�����ف�����ط�����ام وع���م���ل 
ال���ف���ح���وص���ات ال�����دوري�����ة ل��ل��ط��ف��ل ح��س��ب 

توصيات الطبيب. 

م��راج��ع��ة اخ��ت��ص��اص��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة بعد 
ومساعدتهم  إلرش��اده��م  الفحوصات 
ع���ل���ى إع�������داد ن���ظ���ام غ����ذائ����ي م��ن��اس��ب 

للطفل.
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د. والء حافظ

د. كريم عودة: ال تتردد في مصارحة الصيدلي فوظيفته مساعدتك

5 أسئلة ضرورية عن االٔدوية قبل تناولها
م��ح��ادث��ة امل��ري��ض وال��ص��ي��دل��ي ه��ي ط��ري��ق ذو اتجاهني، 
يجب أن يستمع كا الطرفني بعضهما لبعض وبالذات 
: »ي��ط��رح الصيدلي 

ً
ال��ص��ي��دل��ي. وي��ش��رح د. ك��ري��م ق���ائ���ا

أسئلة عدة على املريض، ويجب عليه معرفة أجوبتها 
بشكل م��ف��ص��ل، ح��ت��ى ي��ك��ون ع��ل��ى دراي����ة ك��ام��ل��ة بحالته. 
وبعض املعلومات التي يسأل الصيدلي عنها قد تكون 
غير مهمة بتقدير املريض، إال أنها تعد بالغة األهمية 
النصيحة  الصيدلي  للصيدلي. كما يوفر  والحساسية 
الصحيحة مل��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب امل��ن��اس��ب ل��ح��ال��ة امل��ري��ض 
ويعاون األطباء في وصف الدواء املناسب. ومن الجانب 
اآلخر، على املريض أن يصارح الصيدلي بكل ما يساوره 
من شكوك أو حيرة أو حتى قلق من تأثيرات الدواء. ومن 
هنا تتضح أهمية العناية في اختيار الصيدلي كشأن 
اختيار الطبيب. لذا، ابحث عن صيدلي تشعر بالراحة 
في الحديث معه، والذي يأخذ الوقت الكافي ملساعدتك 

في أدويتك واالستماع إلى كل ظروفك الصحية«.

قبل تناوله

التي  ال��دواء املناسب وتقديم املعلومات  لضمان صرف 
آثار جانبية،  املثالي وبأقل  بالشكل  تضمن استخدامه 

يجب على املريض معرفة التالي: 

1 - اسم الدواء
التجارية  )العامة  التجاري  االس��م  اس��م��ان:  له  دواء  كل 
العلمية  )التركيبة  العلمي  واالس���م  امل��ن��ت��ج��ة(،  للشركة 
ه��و   Tylenol ت���اي���ن���ول  امل�����ث�����ال:  س���ب���ي���ل  ع���ل���ى  ل������ل������دواء(. 
االس���م ال��ت��ج��اري. أم���ا االس���م ال��ع��ل��م��ي ل��ه��ذا ال�����دواء، فهو 
عقار  أو  دواء  وك��ل  ب��اراس��ي��ت��ام��ول.  أو  االسيتامينوفني 
يحمل اسمًا علميًا واحدًا، إال أن اسمه التجاري يختلف 
بحسب ال��ش��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة، م��ا يفسر وج���ود ال��ع��دي��د من 
األدوي�����ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��دوائ��ي��ة ذات��ه��ا 

)وبالتالي تحمل االس��م العلمي ذات��ه(. وتجدر اإلش��ارة 
إل����ى ال���ع���ب���ارة امل���ش���ه���ورة ع��ن��د ال��ص��ي��ادل��ة وه����ي »ي��وج��د 
دواء بديل«، وتدل على توفر دواء يحمل ذات التركيبة 
الدوائية )توفر ذات الخصائص العاجية(، ولكن باسم 

تجاري أو عامة تجارية مختلفة.

2 - ماذا يفترض أن يفعل؟
ل��ه��ا خصائص  م��رك��ب��ات كيميائية  ع��ب��ارة ع��ن  األدوي�����ة 
عاجية لعاج حاالت مرضية معينة )أثبتتها الدراسات 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ع��ت��م��دة( ت���م ت��ش��خ��ي��ص��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ط��ب��ي��ب 
املعالج. وه��ذه األدوي��ة تعالج األم��راض بشرط تناولها 
بحسب وصفة الطبيب املعالج أو بنصيحة الصيدلي، 
لكي تؤدي مفعولها بشكل صحيح وتؤدي إلى الشفاء. 
ولكن من املهم أن يعي املريض آلية عمل الدواء وأثره في 
الجسم، فهل يثبط عملية معينة أو ينشطها، وهل هو 

مسكن لأللم أو معالج ملصدر األلم؟ 

3 - كيف أتناوله؟
ح���ت���ى ي��س��ت��ف��ي��د امل����ري����ض م����ن ال���������دواء، ع��ل��ي��ه أن ي��ع��رف 
ال��ج��رع��ة وال��ت��وق��ي��ت وط��ري��ق��ة ت��ن��اول��ه ب���دق���ة، وأن يتبع 
التعليمات واإلرشادات الطبية بحرص شديد. وتعتمد 
فعالية ونجاح العاج على أخذه في التوقيت املناسب. 

واملقصود بالوقت املناسب هو:
ال��ت��ي ي��ج��ب ت��ن��اول��ه��ا فيها )كالفترة  ال��ف��ت��رة  ◄ ت��ح��دي��د 
ال���ع���ص���ر أو امل�����س�����اء(، ف��ب��ع��ض األدوي������ة  ال��ص��ب��اح��ي��ة أو 
الصباحية،  الفترة  في  تناولها  ل��ذا يجب  األرق،  تسبب 
وخير مثال على لذلك الفيتامينات والعقاقير املنشطة. 
بينما تسبب أدوية أخرى النوم أو النعاس، لذا ينصح 
بتناولها مساء وقبل النوم حتى ال تسبب اختااًل في 

عادات وأوقات النوم.

◄ ت��ح��دي��د إن ك����ان ت���ن���اول ال��ط��ع��ام ل���ه ت��أث��ي��ر عليها: 
ام���ت���ص���اص ب���ع���ض األدوي��������ة ب��ش��ك��ل ج���ي���د ي��ت��ط��ل��ب أو 
يشترط أن يتم تناولها بعد األكل مثل حبوب الحديد. 
بينما يفضل تناول بعض األدوي��ة على معدة فارغة 
)ق��ب��ل ال��وج��ب��ة(، ألن ذل���ك ي��زي��د ام��ت��ص��اص��ه��ا، كبعض 
الجهاز  على  لتأثيرها  أو  الحيوية،  امل��ض��ادات  أن���واع 
الهضمي مثل العقار املغلف لجدار املعدة أو املخفض 

لحموضتها.
◄ ت��وق��ي��ت ت��ن��اول األدوي����ة األخ����رى: م��ن امل��ه��م أن يعرف 
املريض  التي يعاني منها  األم���راض األخ��رى  الصيدلي 
ومواعيد تناوله لعاجاتها. وذلك حتى ينظم مواعيد 
 ،)

ً
ت���ن���اول ال��ع��ق��اق��ي��ر )ي��ض��ع ل���ه ج����دول م��واع��ي��د م��ف��ص��ا

ويتفادى حدوث تداخات وتفاعات دوائية خطرة على 
صحة املريض.

4 - ماذا أفعل إذا نسيت الجرعة؟ 
امل��ري��ض التصرف السليم إذا نسي  ي��ع��رف  امل��ه��م أن  م��ن 
ال��دواء في الوقت املحدد، فهل عليه تناوله عندما  أخذ 
يتذكره أم ينتظر موعد الجرعة التالية، أم أن األمر خطر، 

ويتطلب قصد الطوارئ؟

5 - إذا قررت عدم تناوله
ع��ل��ى امل��ري��ض أال ي��ت��ردد أو ي��ش��ع��ر ب��ح��رج م��ن مناقشة 
الصيدلي بما يناسبه وحتى لو اتخذ قرار عدم تناول 
ال��دواء. فمن ال��وارد أن يفسر الصيدلي أم��رًا يخفى عنه، 
وي��س��اع��ده على ح��ل امل��ش��ك��ات ال��ت��ي تسببت ف��ي اتخاذ 
: »ال تشعر 

ً
قرار عدم تناول الدواء. وأضاف د. كريم قائا

ب��ال��ق��ل��ق ح���ي���ال م��ص��ارح��ة ال��ص��ي��دل��ي ب���أن���ك ل���م ت��ت��ن��اول 
األدوية على النحو املوصوف، فوظيفته األساسية هي 

مساعدتك وليس الحكم عليك«.

الصيدلة مهنة صحية تربط 
العلوم الصحية بالعلوم 

الكيميائية، وتتحمل مسؤولية 
ضمان االستخدام اآلمن للعالجات 
المختلفة وفاعلية المستحضرات 

الدوائية. ويشرح د. كريم عودة 
رئيس قسم الصيدلية في 

مستشفى وارة قائالً: الصيادلة 
ُمدربون تدريباً عالياً في المجالين 

الصحي والدوائي، ويتمتعون 
بخبرة ودراية باستعماالت األدوية 

وتداخالتها وتركيبها، وحتى 
تشخيص األمراض العاّمة وكيفّية 

التعامل معها، ومن أهم 
الخدمات التي يقدمونها: 

1 - تقديم التوعية الصحية 
والنصائح الطبية. 

2 - صرف الوصفة الطبية وتكرارها 
إن لزم ذلك. 

3 - تقديم المشورة ووصف 
األدوية األولية التي تعالج الحاالت 

الطفيفة.

4 - شرح كل ما يحتاج المريض 
إلى معرفته عن الدواء الذي 
وصف له، مثل كيفية تناوله 

بالشكل الصحيح وتعريفه 
بالمحاذير واآلثار الجانبّية.

د. خلود البارون

دراس����������ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ت�����ح�����ّذر م���ن���ه���ا:

مواد كيميائية تؤدي إلى تسمم الحمل
الحوامل  النساء  ر باحثون بريطانيون من تعرض 

ّ
حذ

 PFAS أو ال��ب��رف��ي��ل��وي��وروال��ك��ي��ل��ي��ز  م��ث��ل  كيميائية  مل���واد 
أن  ويمكن  اليومية  حياتنا  ف��ي  كبير  بشكل  امل��وج��ودة 
تؤدي إلى تسمم الحمل في نهايته، مما يعرض األم أو 

مولودها للوفاة.
وتوصف البرفيلويوروالكيليز أو PFAS بحسب تقرير 
وتمثل  أول��ي��ة،  ملوثة  م���واد  بأنها   Santé مجلة  نشرته 
ع��ائ��ل��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م��ع��ق��دة ت��ج��م��ع ح���وال���ي 4500 م��رك��ب 
م��خ��ت��ل��ف، وت��س��ت��خ��دم ه���ذه امل��رك��ب��ات ب��ش��ك��ل واس����ع في 
ال��ص��ن��اع��ة، ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى خصائصها غ��ي��ر ال��اص��ق��ة أو 

املزيلة للبقع. وفضا عن أثرها الضار للبيئة فإن لهذه 
املواد آثار صحية ضارة كذلك.

وتشير جمعية »األجيال املقبلة«، وهي منظمة فرنسية 
غ���ي���ر ح���ك���وم���ي���ة، إل�����ى أن ع�����دة دراس��������ات ع��ل��م��ي��ة رب��ط��ت 
بتداعيات  الكيميائية،  املركبات  ه��ذه  لبعض  التعرض 
خطرة على الصحة، خصوصا اإلصابة بأنواع مختلفة 
 عن 

ً
م���ن ال���س���رط���ان وأم�������راض ال���ج���ه���از امل���ن���اع���ي، ف���ض���ا

أمراض تصيب الجهاز التكاثري أو الهرمونات.
لهذه  املحتملة  بالسمية  يعترفون  الباحثني  أن  ورغ���م 
في  ت��ؤث��ر  أن  يمكن  بعد كيف  يفهموا  ل��م  فإنهم  امل����واد، 
صحة اإلنسان، غير أن دراس��ة حديثة أجراها باحثون 
بريطانيا،  في  النساء  بريغهام ومستشفى  من جامعة 
أك�������دت وج�������ود ع����اق����ة وث���ي���ق���ة ب����ني ال���ت���ع���رض مل���رك���ب���ات 

ال��ب��رف��ي��ل��وي��وروال��ك��ي��ل��ي��ز وت��س��م��م ال��ح��م��ل امل��ت��أخ��ر، وه��و 
م����رض م���ن أم�����راض ال��ح��م��ل، ي��ت��زام��ن ع�����ادة م���ع ارت���ف���اع 
البول. ويؤدي  الدموي ووج��ود بروتينات في  الضغط 
هذا املرض إلى اختال وظيفة املشيمة، ويمكن ان تنتج 
عنه عدة تعقيدات، إن لم يتم تشخيصه وعاجه، بينها 
تأخر نمو الجنني في رحم األم، ثم خطر الوالدة املبكرة 

أو وفاة األم أو مولودها. 

تؤثر في تطور املشيمة

يؤكد الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في 
البيئية« وج��ود عاقة وثيقة بني  مجلة »أف��اق الصحة 
البرفيلويوروالكيليز  مل��رك��ب��ات  ال����والدة،  قبل  ال��ت��ع��رض 
وت��س��م��م ال��ح��م��ل، وي��ش��ي��رون إل���ى أن ه���ذه امل����واد السامة 

ت��ؤدي ال��ى تطور ه��ذا االض��ط��راب. وي��ق��ول البروفيسور 
للبرفيلويوروالكيليز  »ال��ت��ع��رض  إن  ك��ان��ت��وي��ن  دي��ف��ي��د 
ارتبط بعدد كبير من النتائج الضارة للصحة بما في 
ب��االن��ج��اب وال��ت��ك��اث��ر، وف��ي دراستنا  املرتطبة  ذل��ك تلك 
رك���زن���ا ع��ل��ى ت��أث��ي��ر ال��ب��رف��ي��ل��وي��وروال��ك��ي��ل��ي��ز ع��ل��ى ب��داي��ة 

الحمل وعلى تسّمم الحمل املبكر واملتأخر«.
خ��ال ه��ذه ال���دراس���ة، حلل ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات وعينات 
ل���150 سيدة حاما، بهدف قياس وج��ود 9 مركبات  دم 
خال  البرفيلويوروالكيليز  لعائلة  تنتمي  كيميائية 
ال��ع��ش��رة أس��اب��ي��ع األول���ى م��ن ال��ح��م��ل، ل��دى 75 س��ي��دة تم 
أخرى  سيدة  و75  الحمل  بتسمم  إصابتهن  تشخيص 
م��ؤش��رات  بفضل  طبيعية  ب��ص��ورة  يسير  حملهن  ك��ان 

حيوية موجودة في الدم.

وبّينت النتائج وجود عاقة بني التعرض قبل الوالدة 
وتسمم  البرفيلويوروالكيليز  ن��وع  من  كيميائية  مل��واد 
ال��ح��م��ل امل��ت��أخ��ر ول��ي��س امل��ب��ك��ر، م��ا يعني أن ه���ذه امل���واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ي��م��ك��ن أن ت��ل��ع��ب دورًا أس��اس��ي��ًا ف��ي تطور 

املشيمة مثلما يعتقد الباحثون.
اآلليات  لفهم  الدراسة  توسيع  البحثي  الفريق  ويعتزم 
إلى  ال��دول  النتائج ستدفع  ه��ذه  مثل  البيولوجية، ألن 
تبني سياسيات صارمة للتقليل من تعرض الجمهور 
ل���ه���ذه امل������واد امل���ل���وث���ة. وب��ح��س��ب ال����دراس����ة ف����إن ال��ه��دف 
األساسي في البداية كان توفير معلومات عن املوضوع 
ودف��ع الباحثني إلج��راء دراس��ات مماثلة للمساعدة في 
البرفيلويوروالكيليز  الكيميائية مثل  املواد  فهم تأثير 

على صحة األمهات.

سليمة لبال

أنيميا األطفال.. 10 عالمات لإلصابة
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هذه األطعمة
يمكن تناولها بعد 
انتهاء »الصالحية«

مهاب نصر
ه��ن��اك ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن امل��ل��ص��ق��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات 
أحيانًا  لكن  وتاريخ صالحيتها.  األطعمة  بنضارة  تخبرك 
ما تحدد هذه اإلش��ارات أفضلية تناول هذه األطعمة خالل 
وق��ت م��ا. م��ع ه��ذا، فقد يظل م��ن اآلم��ن تناولها م��ا بعد ذلك 
التاريخ، ولكن قد ال تكون نكهتها هي نفسها. لذلك، ربما 
ال تكون تلك التواريخ مؤشرًا على أنه يجب علينا التخلص 
 Bright من املنتجات وشراء منتجات طازجة. يخبرنا موقع
Side بأنه ال يزال من الجيد تناول أطعمة معينة لفترة بعد 

تاريخ انتهاء صالحيتها.

األجبان الصلبة
تميل األجبان الصلبة إل��ى أن ت��دوم لفترة أط��ول من الجنب 
الطري، نظرًا النخفاض محتواها من املاء. اعتمادًا على نوع 
الجنب، فيمكن أن يبقى حتى 6 أسابيع في الثالجة بعد فتح 
العبوة. فيمكن أن يدوم جنب البارميزان من 3 إلى 6 أسابيع، 
والجنب الشيدر ملدة 3 - 4 أسابيع، وايدام وجودة ملدة تصل 
إلى أسبوعني. تأكد من تخزين الجنب في وعاء محكم الغلق 

أو حتى في املجمد إذا لم تكن تخطط الستخدامه قريبًا.

الزبدة
ت��ب��ق��ى ال���زب���دة ل��ف��ت��رة أط����ول ف���ي ال��ث��الج��ة ب��ع��د ف��ت��ح ال��ع��ب��وة 
بالفعل. يمكنك استخدامها حتى من شهر إلى شهرين بعد 
كانت  إذا  أشهر   3  -  2 أو  الصالحية،  انتهاء  ت��اري��خ  انتهاء 
هو  طويلة  لفترة  ال��زب��دة  بقاء  سبب  مفتوحة.  غير  العبوة 
ال��الك��ت��وز، وه��ي مصنوعة  م��ن  الكثير  أنها ال تحتوي على 
ف��ي ال��غ��ال��ب م��ن ال���ده���ون. أف��ض��ل ط��ري��ق��ة لحفظ ال���زب���دة هي 
ب��ورق قصدير  لفها  أو  بها في عبوتها األصلية  االحتفاظ 

إضافي.

 الحليب 
يخشى الكثير من الناس شرب الحليب املنتهي الصالحية، 
معتقدين أن��ه غير آم���ن، ول��ك��ن ف��ي ال��واق��ع ال ي���زال م��ن اآلم��ن 
شربه بعد أسبوع - أي إذا تم تخزين الحليب بشكل صحيح 
مع غلقه بإحكام ورائحته ال تزال على ما ي��رام. ولكن حتى 
لو كان حامضًا بعض الشيء، فال يزال بإمكانك استخدامه 
 رائعًا للنب 

ً
في الطهي أو الخبز، ألن��ه يمكن أن يكون بديال

الرائب. ال داعي للخوف من مرض خطير ألن جميع مسببات 
األمراض الضارة قد ماتت بالفعل في عملية البسترة.

 الحبوب
يمكن أن يدوم كيس الحبوب غير املفتوح في أي مكان من 
6 - 12 شهرًا ف��ي الخزانة الخاصة ب��ك، ف��ي ح��ني أن العبوة 
امل���ف���ت���وح���ة س���ت���ك���ون ج���ي���دة مل�����دة 4 - 6 أش���ه���ر ب���ع���د ان��ت��ه��اء 
صالحيتها. ي��ع��د ت��اري��خ ان��ت��ه��اء ال��ص��الح��ي��ة م��ج��رد مؤشر 
على وقت بدء انخفاض جودة املنتج القصوى. هذا ال يعني 
أنه من غير اآلم��ن تناول رقائق الفطور وعليك ش��راء عبوة 
جديدة. إذا كانت الحبوب غير آمنة لألكل، فستالحظ رائحة 

كريهة وحشرات وذبابًا في العبوة أو حتى العفن.

  ل��م��ن ي��ع��ان��ون اض���ط���راب���ات ب��س��ب��ب ال��غ��ل��وت��ي��ن

نشا الذرة.. فوائده وبدائله

يستخدم نشا الذرة على نطاق واسع في الطبخ والخبز، وهو 
مسحوق نقي يتم استخراجه من حبات الذرة عن طريق إزالة 

كل النخالة والجراثيم الخارجية، تاركاً وراءه السويداء الغنية 
بالنشا.  غالباً ما يفضله أولئك الذين يعانون من اضطرابات 
مرتبطة بالغلوتين، ألنه مشتق من الذرة »وليس القمح«، 

مما يجعله خالياً من الغلوتين. ومع ذلك، فإن نشا الذرة ليس 
هو المكون الوحيد الذي يمكن استخدامه كمكثف، يشير 

هذه التقرير المنشور في موقع Healthline إلى 6 مكونات 
يمكنك استخدامها بدالً من ذلك، وهي:

دقيق القمح

يصنع دقيق القمح عن طريق طحن القمح إلى مسحوق ناعم. على 
ال��ب��روت��ني واألل��ي��اف  القمح على  ال���ذرة، يحتوي دقيق  عكس نشا 
وكذلك النشا، هذا يعني أنه من املمكن استبدال نشا الذرة بالدقيق، 

لكنك ستحتاج إلى املزيد منه للحصول على التأثير نفسه.
إذا ك��ن��ت ت��س��ت��خ��دم دق��ي��ق ال��ق��م��ح ك��ب��دي��ل ل��ن��ش��ا ال�����ذرة، ف��ت��ذك��ر أن��ه 
ليس خاليًا من الغلوتني، لذا فهو غير مناسب لألشخاص الذين 

يعانون من االضطرابات املرتبطة بالغلوتني.

نشا البطاطا
نشا البطاطا بديل آخر لنشا ال��ذرة، يتم صنعه عن طريق سحق 
البطاطا لتحرير محتواها من النشا، ثم تجفيفها إلى مسحوق، 
فنشا البطاطا بديل رائع لنشا الذرة ألنه طعمه لطيف وخال من 

الغلوتني.

دقيق األرز
دقيق األرز عبارة عن مسحوق مصنوع من األرز املطحون ناعمًا، 
الحلويات  في  كمكون  اآلسيوية  الثقافات  في  يستخدم  ما  غالبًا 
أو نودلز األرز أو الحساء. إنه خ��اٍل من الغلوتني بشكل طبيعي، 
مرتبطة  يعانون من اضطرابات  الذين  أولئك  أن��ه شائع بني  كما 

بالغلوتني كبديل لدقيق القمح العادي. يمكن أن يعمل دقيق األرز 
 فعااًل لنشا الذرة.

ً
أيضًا كمكثف في الوصفات، مما يجعله بديال

بذور الكتان المطحونة
تعد بذور الكتان مصدرًا رائعًا لأللياف القابلة للذوبان، لذا فإن 
الدقيق يمكن أن يعزز  ب��داًل من  الكتان املطحونة  ب��ذور  استخدام 

محتوى األلياف في طبقك.

صمغ الزانثان
السكر  صنع عن طريق تخمير 

ُ
الزانثان هو علكة نباتية ت صمغ 

بنوع من البكتيريا. ينتج عن ذلك مادة هالمية يتم تجفيفها بعد 
ذلك وتحويلها إلى مسحوق يمكنك استخدامه في الطبخ، يمكن أن 
تؤدي الكميات الصغيرة جدًا من صمغ الزانثان إلى زيادة سماكة 
السائل بكمية كبيرة. تجدر اإلشارة إلى أنه قد يسبب مشاكل في 

الجهاز الهضمي لبعض األشخاص عند تناوله بكميات كبيرة.

صمغ الغوار
صمغ ال��غ��وار ه��و أي��ض��ًا صمغ ن��ب��ات��ي، إن��ه مصنوع م��ن ن��وع من 
البقوليات يسمى حبوب الغار، حيث تتم إزالة القشور الخارجية 
ل��ل��ح��ب��وب، وي��ت��م ج��م��ع ال���س���وي���داء ال��ن��ش��وي��ة امل��رك��زي��ة وتجفيفها 

وطحنها إلى مسحوق.

يسرى مصطفى 

أنشطة تساعدك على فقدان 
الوزن.. منها تنظيف منزلك

محمد أمين
هل تعلم أنه يمكن لالعبي الشطرنج حرق ما يصل إلى 6000 سعر حراري يوميًا خالل اللعب. 
يعتمد هذا الرقم على معدالت التنفس )التي تتضاعف ثالث مرات أثناء املنافسة( وضغط الدم 

)الذي يرتفع( وتقلصات العضالت قبل وأثناء املباراة.
هناك الكثير من الطرق التي يوردها موقع »ليف سترونغ« لزيادة حرق السعرات الحرارية، 
السعرات  كمية  وتحدد  نعتقد.  مما  أكثر  الحرارية  السعرات  من  تحرق  أنشطة  يلي  ما  وف��ي 

الحرارية املحروقة عوامل عدة، مثل وزنك وعمرك وجنسك وشدة النشاط.

م��رور  أو  أحمر  على ض��وء  للحصول  التوقف  إل��ى  ق��د تضطر  بالتأكيد،  الدراجة:  ◄ركوب 
املشاة، ولكن ركوب الدراجة للعمل ليس له 
تأثير إيجابي على البيئة فحسب، بل يفيد 
محفظتك من خالل التوفير، ويحرق الكثير 

من السعرات الحرارية أيضًا.

ف��ي  ال���ع���م���ل  ال��ح��دي��ق��ة:  ف��ي  العمل   ◄
الحديقة يمثل نشاطًا بدنيًا جيدًا، خصوصًا 
إذا ك��ن��ت ت��رف��ع أث���ق���ااًل، وت��ق��ل��ب ال��ت��رب��ة ح��ول 
ال��ن��ب��ات��ات، وت��دف��ع ع��رب��ة ي��دوي��ة ثقيلة. وإذا 
كنت ترغب في زيادة الحرق، فتحرك بوتيرة 

أسرع، وركز على الحفر والسحب. 

امل���رة  ف���ي  ال��داخ��ل��ي:  الرياضة  جهاز   ◄
القادمة التي تكون فيها في صالة األلعاب الرياضية، قد ترغب في تخطي تمرين وإعطاء آلة 
 NASM الجري فرصة. بناء على وزنك وعمرك، تقول هانا فيفا املدربة الشخصية املعتمدة من
بوالية كاليفورنيا: إن الجري بأقصى جهد يمكن أن يحرق نحو 800 سعر حراري في الساعة.

◄ غسل سيارتك: غسل سيارتك يدويًا كل يوم يمنحك أيضًا فرصة لحرق بعض السعرات 
الحرارية. ولفائدة أكبر، ما عليك سوى زيادة سرعة حركاتك مع تبديل اليد كل بضع دقائق.

التنظيف  م��ن  الكثير  إل��ى  بحاجة  ف��أن��ت  نظيفًا،  منزلك  على  للحفاظ  المنزل:  تنظيف   ◄
أكثر نظافة،  ما تكون منزاًل  ع��ادة  النهائية  النتيجة  أن  والتنظيم. في حني  والكنس واملسح 

ويمكنك أيضًا حرق الكثير من السعرات الحرارية. 

يستخدم ممارسو رياضة اليوغا ع��ددًا كبيرًا من العضالت، ما يعني  ◄ ممارسة اليوغا: 
حرق املزيد من السعرات الحرارية.

أشياء يجب أال تحتفظ بها
في حّمامك

مهاب نصر
نقضي حوالي 30 دقيقة في الحمام كل يوم. لكن مجّرد استخدامنا لعناصر العناية الشخصية 
أن��ه يجب تخزين ه��ذه األش��ي��اء ف��ي الحمام  للتأكد م��ن أننا نشعر بأفضل م��ا لدينا ال يعني 
بالطريقة التي اعتدنا عليها. في الواقع، إن مكانها غير الصحيح يمكن أن يؤثر في صحتنا 
ومظهرنا إذا ت��م االح��ت��ف��اظ بها ف��ي بيئة رطبة وس��اخ��ن��ة، وف��ق موقع »ب��راي��ت س��اي��د«. هناك 

عناصر قد تضر أكثر مما تنفع إذا احتفظت بها بالقرب من حوض االستحمام الخاص بك. 

1 �� فرش األسنان والمكياج: من املهم تنظيف فرشاتك بانتظام وتجفيفها بشكل صحيح 
بعد ذلك لتجنب نمو البكتيريا. ولكن بمجرد االنتهاء من غسل الفرشاة، من األفضل تخزينها 
في مكان جاف، مع وضع جانب الفرشاة ألعلى في الكوب. يساعد الهواء الدافئ والرطب في 
الجراثيم  تلتقط  أسنانك سوف  فرشاة  عليها، ومثل  والبكتيريا  العفن  انتشار  الحمام على 

التي ستضعها الحقًا على بشرتك. 

2 �� العطور: يمكن أن يؤدي تخزين عطورك في الحمام إلى تدمير تركيبها الجزيئي وتلفها. 
للحفاظ على عطرك املفضل طازجًا لفترة أطول، ابحث عن خزانة خارج الحمام لتخزينه فيها.

3 �� المناشف: يجعل الدفء والرطوبة الحمامات أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، وستلتقط 
املناشف الجراثيم التي سننقلها الحقًا إلى بشرتنا. من الناحية املثالية، يجب غسل املناشف 

بعد 3 استخدامات وتركها تجف تمامًا قبل استخدامها مرة أخرى.

في صدأ  املتراكمة  والرطوبة  بالبخار  االستحمام  يتسبب  أن  يمكن  �� شفرات الحالقة:   4
الشفرات مما قد يؤدي ب��دوره إلى إتالف بشرتك. حتى لو قمت بتنظيفها وتجفيفها بشكل 
صحيح بعد استخدامها، فإن تخزينها في بيئة حمام رطبة سيقصر من عمر ماكينة الحالقة.

5 �� كريمات الوجه: عندما ال يكون كريم بشرتك مغلقًا أو مغلقًا بإحكام، فإن الهواء الرطب 
في الحمام يمكن أن يحفز التهيج أو نمو البكتيريا املسببة لحب الشباب. وفي كل مرة تستحم 
فيها ب��امل��اء ال��س��اخ��ن، يمكن أن تتسبب ال��ح��رارة ف��ي فصل امل��ك��ون��ات. امل��ك��ان امل��ث��ال��ي لتخزين 

منتجات العناية بالبشرة هو الدرج الجاف خارج الحمام أو الثالجة.

الطلق ال���ه���واء  ف���ي  وق���ت���اً  واق�����ِض  ت����أّم����ْل.. 

10 طرق للتغّلب على القلق
1 �� التأمل

ت��م إج���راء م��ئ��ات ال���دراس���ات ح��ول فعالية ال��ت��أم��ل كعالج 
ل��الض��ط��راب��ات النفسية. أظ��ه��رت ه��ذه ال���دراس���ات وج��ود 
صلة بني التأمل والحد من القلق، وخلصت إلى أن التأمل 

يمكن أن يكون ذا فعالية كبيرة ملعالجة القلق.

2 �� ممارسة الرياضة
ال��ن��ش��اط ال��ب��دن��ي إح�����دى ط����رق ت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ل��ق. ي��وص��ي 
ال��دك��ت��ور ج���ون رات����ي ب��م��م��ارس��ة ال���ري���اض���ة. وي���وض���ح أن 
االستجابة  املسؤولة عن  الدماغ  أج��زاء  التمارين تنشط 

للتهديدات الحقيقية واملتخيلة. 

3 �� قضاء وقت في الهواء الطلق
تشير ال��دراس��ات إل��ى أن قضاء وق��ت في الطبيعة بشكل 
منتظم يحّسن املزاج ويقلل من التوتر ويقلل من مخاطر 
تمامًا  متأكدين  ليسوا  العلماء  النفسية.  االض��ط��راب��ات 
الطبيعة مفيدة ج��دًا ألجسامنا  ال��ذي يجعل  السبب  من 
وأدمغتنا. يعتقد بعض الخبراء أن البشر لديهم حاجة 
متأصلة للتواصل مع الطبيعة. ويرى البعض اآلخر أن 
إلى استجابة فسيولوجية  ي��ؤدي  الطبيعة  التواجد في 
ت��ق��ل��ل م���ن ال���ت���وت���ر. وي��ع��ت��ق��د آخ������رون أن ال��ط��ب��ي��ع��ة تعيد 

قدراتنا املعرفية، مما يؤدي إلى تقليل التوتر.

4 �� كتابة المذكرات اليومية
تعد كتابة اليوميات طريقة فعالة بشكل خاص لتقليل 
القلق، ألنها توفر طريقة للتعبير عن األفكار واملشاعر. 
ه��ن��اك ع��دة ط��رق مختلفة تعمل ج��ي��دًا بشكل خ��اص مع 

القلق. األول هو استخدام اليوميات كأداة لتحدي األفكار 
القلق. اكتب كل أفكارك السلبية  واملشاعر التي يسببها 

والهموم واملخاوف واقرأها بمجرد االنتهاء.

5 �� العالج بالروائح
ت����م إج��������راء ب���ح���ث م���ك���ث���ف ح������ول اس����ت����خ����دام ال���ع���الج 
زيت  فعالية  البحث  أث��ب��ت  ال��ق��ل��ق.  لتقليل  ب��ال��روائ��ح 
الالفندر كعالج للقلق، وأن له التأثيرات نفسها، مثل 

األدوية املوصوفة للقلق من دون آثار جانبية.

6 �� التقليل من تناول الكافيين
وج������دت دراس�������ة أن اس���ت���ه���الك ال���ك���اف���ي���ني ي��س��ب��ب ال��ق��ل��ق. 
ووجدت مراجعة أخرى للدراسات الحالية أن األشخاص 
عرضة  أكثر  كانوا  القلق  اضطرابات  من  يعانون  الذين 
الكافيني  يستهلكون  كانوا  إذا  واألرق،  بالقلق  لإلصابة 

باستمرار.

7 �� كن مليئاً بالطاقة طوال اليوم
ال��ت��غ��ي��رات ف��ي ن��س��ب��ة ال��س��ك��ر ف��ي ال����دم ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ع��دم 
تناول الطعام يمكن أن تسبب القلق واالكتئاب. عندما ال 
تكون أنماط األكل لديك متسقة لفترة طويلة من الزمن، 
في نسبة  للتغيرات  الحساسية  أن تصبح شديد  يمكن 

السكر في الدم. هذا يخلق املزيد من القلق.

8 �� اضحك
عندما تكون قلقًا، فمن الصعب أن تجد ما يضحكك. ومع 
ذلك، قد يكون القليل من الضحك هو ما تحتاجه للتغلب 
على قلقك. فالضحك يقلل من كمية هرمونات التوتر في 

الدم.

9 �� تحّدث إلى شخص ما
يجد الكثير من الناس أن التحّدث إلى شخص ما - صديق 
أو أحد أفراد األسرة أو طبيب - يقلل بشكل كبير من القلق. 
لقد وجدت الدراسات أن التحّدث عن القلق مع شخص ما، 

يقلل بشكل كبير من التوتر واالضطراب العاطفي.

10 �� احصل على نوم جيد

النوم مهم لكل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا. غالبًا 
م���ا ي��ت��ق��اط��ع ال��ق��ل��ق س��ل��ب��ًا م���ع ال���ن���وم. امل���خ���اوف واألف���ك���ار 
عليك  الصعب  م��ن  تجعل  القلق  ع��ن  الناتجة  املتسارعة 
الحصول على نوم جيد، ثم يؤدي التعب الناتج عن قلة 
ل��دي��ك دورة متبادلة من  ال��ق��ل��ق، وت��ب��دأ  إل��ى تفاقم  ال��ن��وم 

القلق واألرق.

محمد أمين

القلق من المشاعر 
الشائعة التي 

تنطوي على التوتر 
والرهبة والخوف، 

وقد يسبب أعراضاً 
جسدية، مثل 

زيادة معدل ضربات 
القلب والتعّرق 
وشد العضالت. 
يمكن أن يكون 

القلق استجابة 
طبيعية للتوتر، إنها 
آلية تكّيف تساعدنا 

على التركيز، حتى 
نتمكن من معالجة 

الموقف الذي 
يسبب القلق. ومع 
ذلك، عندما يستمر 

القلق، فإنه يصبح 
حالة مرضية وفق 

موقع »هيلث 
دايجست«، الذي 

يورد 10 طرق تساعد 
في التغّلب على 

القلق:
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فنون

دراما اجتماعية أسرية تطرح قضايا متنوعة في قالب كوميدي اليت

هيا وفؤاد يكشفان سر »عبدالحميد حافظ« في رمضان

كللانللت بللدايللة جولتنا مللع الللفللنللانللة هلليللا عللبللدالللسللام، حيث 
تللقللول عللن دورهللللا فللي املللسلللللسللل: »اجللسللد شخصية سعاد 
ابنة عبدالحميد حافظ )الفنان احمد الجسمي( واملسلسل 
عائلي اسري يطرح قضايا اجتماعية في قالب كوميدي 
اليت، شخصية سعاد جديدة هناك ثمة شيء مختلف في 
الدور، هي ال تشبهني وهذا النوع من األدوار لم أقدمه من 
قبل، سعاد لديها مبدأ وقناعة تحتمل الخطأ والصواب، 
هناك نللوع غريب من التحدي في الللدور، وحللول تعاونها 
»لللدي ثقة كبيرة في  املللخللرج سعود بوعبيد تضيف:  مللع 
سعود بوعبيد كمخرج ومريم نصير أيضا كمؤلفة، هناك 
توافق فكري كبير بيننا«. مؤكدة ان فريق العمل مختلف 
وتللركلليللبللة جللديللدة مللن حلليللث املمثلني وقللالللت: »البعض 
بينما  الللجللديللد،  وفللي جعبتهم  قبل  مللن  تعاونت معهم 

هناك أسماء أخرى تنضم لنا للمرة األولى«.

ح��ق��ب��ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات

عاقة  هناك  ان  علي  فللؤاد  واملنتج  الفنان  يؤكد  بينما 
بني احداث املسلسل والفنان الراحل عبد الحليم حافظ 
موضحا: »نستطيع القول انه معنا في املسلسل، ولكن 
كيف ومتى، هذا ما سوف يكتشفه الجمهور، املسلسل 
تدور احداثه خال حقبة التسعينيات، تجربة مختلفة، 
السلليللمللا انللنللا عللنللدمللا نللتللطللرق لللعللمللل اجللتللمللاعللي نللهللدف 
منزل  كللل  العمل  يللدخللل  بحيث  املمتنع،  السهل  لتقديم 
مع  واألم  األب  عللاقللة  على  تركيز  لدينا  بسيط،  بشكل 

األبناء بطريقة غريبة وجديدة«.
»اقللللللدم شخصية  يلللوضلللح:  املللسلللللسللل  فلللي  وحلللللول دوره 
عصام، شخص يتعامل مع أي حدث يطرأ على حياته 

بأسلوب سلس وبسيط مهما كان وقع األمر عليه«.
واقللتللربللنللا مللن املللخللرج سللعللود بوعبيد ليكشف لللنللا عن 
العمل، بوعبيد كمخرج بدا  الدرامية في  اهم الخطوط 

متحفظا بعض الشيء، حيث قال: »املسلسل اجتماعي 
اليللللللت كلللومللليلللدي تلللللللدور احلللللداثللللله بللللني 3 حلللقلللب زملللنللليلللة، 
احللداث  تشهد  التي  الرئيسية  الفترة  هي  التسعينيات 
العمل وتحديدا عام 1994. متحمس لخوض التجربة، 

وان نقدم عما مختلفا للمشاهدين«.
اما عن سر اسم املسلسل فاوضح: »هناك ثمة رابط بني 
حافظ،  الحليم  عبد  والفنان  حافظ  عبدالحميد  عائلة 
الللراحللل، ولكنه  املللطللرب  املسلسل بعيد عللن قصة حلليللاة 

مرتبط أيضا به«.
امللللا الللكللاتللبللة ملللريلللم نللصلليللر فلللقلللاللللت: »اللللعلللملللل اجللتللمللاعللي 
روملللانلللسلللي هلللنلللاك رابلللللط بلللني زمللللن عللبللدالللحللللليللم حللافللظ 
وملللا حلللدث فللي الللكللويللت علللام 1994، لللقللد عللاصللرت فترة 
االعمال  من  قلة  والحظت  بها،  وارتبطت  التسعينيات 
الللتللي تللنللاولللت هللذه الحقبة، لللذلللك حللاولللت الللخللروج عن 
امللللأللللوف، وان اقللللدم املللسلللللسللل بلللصلللورة جلللديلللدة، انلللا من 
محبي الفنان الراحل عبدالحليم حافظ واعتبره ملهما 

للللللعللديللد ملللن الللفللنللانللني، حلللاوللللت تللوظلليللفلله فلللي املللسلللللسللل، 
والعمل يناقش مشكات الشباب وكبار السن والزواج، 
في  للمشاهد  نقدمها  ان  يمكن  الللتللي  الللقللضللايللا  جميع 

رمضان«.

زوج�����������ة ال����ع����م

الفنانة سماح تقول عن دورها: »أقدم شخصية 

نللجللاة زوجلللة الللعللم الللهللادئللة، الللتللي تللحللاول تربية 
أبللنللائللهللا بللطللريللقللة حللسللنللة، لللديللهللا علللاقلللات مع 
جللملليللع افللللراد االسللللرة مللن خلللال بللعللض املللواقللف 
واملللللشللللكللللات، مللللا يللملليللز املللسلللللسللل ان الللبللطللولللة 
جللللمللللاعلللليللللة، وال يلللعلللتلللملللد علللللللللى شللللخللللص واحلللللد 

وسعيدة بهذه املشاركة.
فللللي حللللني كلللشلللف اللللفلللنلللان ملللحلللملللد عللللاشللللور عللللن تلللللك 
التجربة: »أشللارك بللدور فايز، شاب عاد من الخارج 

بعد فترة من الغياب ويمر بتقلبات درامية عدة«.
اما الفنانة نوف السلطان فتقول: »اجسد شخصية 
فتاة عملية  اسللرة عبدالحميد حافظ،  فاتن صديقة 
جادة تهتم بعملها وصديقة شخصية لسعاد التي 

تجسدها هيا عبدالسام«.
اللللدوسلللري: »ألللعللب دور  الللفللنللان محمد  يللقللول  بينما 
سللملليللر االبللللن األكلللبلللر فلللي االسللللللرة، يلللحلللاول ان يللكللون 
الللنللصللوح ألشللقللائلله حللتللى ال يلللكلللررون اخلللطلللاءه التي 

ارتكبها في الحياة«. 
يعقوب  دور  يجسد  انلله  قللال  الحسيني  علي  الفنان 
ولكنه  الرئيسية،  العائلة  عن  وهللو شخص مستقل 

يمر بتقلبات درامية مختلفة تكشفها االحداث.
الللفللنللانللة الللشللابللة سلللارة صلللاح قللالللت: »للللللمللرة األوللللى 
اقدم شخصية في عمل تدور احداثه في حقبة زمنية 
زبلليللدة  دور  اجللسللد  التسعينيات،  وتللحللديللدا  سللابللقللة 
فيها غموض وسوف تفاجئ املشاهدين، خصوصا 

انها مغرورة.
الللفللنللان ميثم بلللدر، شقيق الللفللنللانللة هلليللا عللبللد الللسللام 
ضللمللن الللسلليللاق اللللدراملللي للللأحلللداث، يللقللول عللن دوره: 
»اقللللللدم شللخللصلليللة »نلللللللادي« احللللد افللللللراد االسلللللللرة، ابللن 
عبدالحميد حافظ، انسان متزن ال يصدر قرارات اال 
بعد تفكير وتمعن، يمر في عمله بمشكات عدة، هو 

انسان حساس ورومانسي«.

هيا عبدالسالم وفؤاد علي مذيَعيِن لـ سبقلا في سهرة مسلسل عائلة عبدالحميد حافظ

»سعاد«  عبدالسالم:  هيا   ¶
ولكنها  استثنائية  شخصية 

ال تشبهني 

¶ فؤاد علي: نهدف لتقديم 
تصل  أسرية  اجتماعية  دراما 

لكل بيت 

¶ سعود بوعبيد: العمل بعيد 
حافظ  عبدالحليم  سيرة  عن 

ولكنه مرتبط به

ال��م��س��ل��س��ل  ن���ص���ر:  م���ري���م   ¶
ي��ن��اق��ش م��ش��ك��الت ال��ش��ب��اب 

وكبار السن والزواج 

بين ثنايا األيام وخلف ضجيج الذكريات ثمة 
حكايات منسية يقتفي البعض اثرها ليخرج 

بعبرة او فكرة يسقطها على واقعنا الحاضر 
من خالل عمل درامي يلم شمل األسرة، 
وهنا يكمن التحدي، ان يستدعي المبدع 
الماضي بجميع مفرداته ليخاطب الحاضر 
ويستنبط ما يخفيه المستقبل، معادلة 

صعبة، قليل من يسعى لتحقيقها، وال يجرؤ 
على ذلك إال مبدع يتم بروح المغامرة والرغبة 
في التجديد، الفنانة هيا عبد السالم والفنان 
فؤاد علي يمتلكان هذه السمات الشخصية، 

ولعل ذلك ما ينعكس على اختياراتهما 
الدرامية، هيا وفؤاد من خالل شركتهما 
»بي برودكشن« يقدمان تجربة مختلفة 

خالل شهر رمضان المقبل بمسلسل »عائلة 
عبدالحميد حافظ«. أول من امس كان اللقاء 

األول لنجوم العمل في اجتماع تحضيري، 
سبقلا واكبت االنطالقة والتقينا ابطال 

المسلسل الجديد وهنا التفاصيل:

محمد جمعة

الشعيبي: »جنى تصعد 
المنصة« يكشف خبايا 

»السوشيال ميديا«
يللواصللل الللفللنللان مللحللمللد الللشللعلليللبللي تصوير 
مللسلللللسللل »جللللنللللى تلللصلللعلللد املللللنللللصللللة«، الللللذي 
يللتللولللى دفلللة إخلللراجللله إللللى جللانللب مشاركته 
البطولة مع نخبة من الفنانني، بينهم عبير 
احمد وشياء سبت وحمد القطان وغيرهم.
 الللشللعلليللبللي قللللللال، فللللي تلللصلللريلللحلللات خللاصللة 
خلللبلللايلللا  يللللكللللشللللف  اللللللعلللللملللللل  إن  سبقلا:  للللللللل 
»السوشيال ميديا«، ويكشف كواليس عالم 
»الللفللاشلليللنللسللتللات« و»اللللبلللللللغلللور«، مللوضللحللًا: 
ويعتمد  شللبللابللي،  طللابللع  ذو  املللسلللللسللل  »إن 
على الشو، ونذهب إلى موضوعات مؤثرة، 
السلليللمللا )اللللتلللرنلللد( وعلللملللل اإلعللللانللللات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، وذلك في قالب 
كوميدي اليت ودراما وأكشن واستعراض، 
هلللو تللجللربللة مللخللتلللللفللة، والللعللمللل ملللن تللأللليللف 
محمد الشمري، ويشارك في البطولة نخبة 

من النجوم الذين اعتز بهم«.
واسللتللطللرد مللحللمللد: »هلللنلللاك تللوظلليللف سليم 
لللجللملليللع مللللفللللردات املللسلللللسللل، ال نلللهلللدف إلللى 
ط 

ّ
)الشو(، وإنما وسيلة لبلوغ هدف أو نسل

وملللؤثلللرة«، الفتًا  الللضللوء على قضية مهمة 
إلللى أن املسلسل تقع أحللداثلله فللي 30 حلقة، 
ومن املتوقع عرضه قريبًا. وكشف الشعيبي 
يبدأ  سللوف  سينمائي  لفيلم  التجهيز  عللن 
تصويره قريبًا، مؤكدًا أن فكرة التعاون مع 
شقيقه بدر قائمة، ولكن شرط أن يجتمعا 

على فكرة مميزة ومختلفة.

الشعيبي وشيالء سبت من كواليس المسلسل

اعتبر نفسه محظوظاً للجمع بين سعد الفرج وحياة الفهد

عبدال: »سنوات الجريش« تحدٍّ مختلف.. وعيني على مصر
يستعد املخرج مناف عبدال لخوض تجربة درامية جديدة من خال مسلسل »سنوات الجريش« للفنانة 
الللقللديللرة حلليللاة الللفللهللد، واملللقللرر عللرضلله خلللال شللهللر رمللضللان املللقللبللل، عللبللدال قلللال فللي تللصللريللحللات خللاصللة لل 
سبقلا إن العمل سيكون مختلفًا، وتجربة جديدة، ال سيما أنه يلم شمل نخبة من نجوم الساحة الفنية 

الخليجية، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ما يضعه أمام تحد جديد.
من جهة أخرى، يعرض اليوم ملناف مسلسل »بتوقيت مكة« الذي يجمع بني القديرين سعد الفرج وحياة 
الللروضللان، وتولى عبدال دفة  أحللداثلله عبداملحسن  الللذي كتب  املسلسل   ،»vip الفهد عبر تطبيق »شاهد 
إخراجه، تقع أحداثه في 8 حلقات، ويقول عن العمل: اعتبر نفسي من املحظوظني لقيادة عمل يجمع بني 
أم سوزان وأبو بدر بعد 22 عامًا منذ مشاركتهما في »سوق املقاصيص«، ليعودا معًا في »بتوقيت مكة«، 
وقد هاتفني من اإلمللارات املنتج محمد حسني صاحب فكرة العمل، حيث طرح علّي فكرة أن نجمع بني 
الفرج والفهد في عمل واحد، وبالفعل بدأنا االشتغال لل4 أشهر على الفكرة، إلى أن وصلنا للثيمة التي 
سوف تشاهدونها اليوم الخميس. واستطرد مناف: »أنا أول مخرج كويتي يصور في محيط الحرمني 
الشريفني، ووجدت ترحابًا كبيرًا من الشعب السعودي، وأيضًا تسهيات عدة من املسؤولني، واستقبااًل 

أكثر من رائع، وحرصًا على سير العمل بساسة، وأتمنى أن نوفق في تقديم قالب درامي مميز«.
من جهة أخللرى، أكللد مناف أنلله يسعى إلللى اقتحام سللوق الللدرامللا املصرية، موضحًا: »عيني على مصر، 

عبدال وسعد الفرج في »بتوقيت مكة«العمل هناك متعة، وأملك أدوات وأفكارًا وطموحًا للمنافسة في مضمار الدراما األكبر عربيًا«.

ف���������������ري���������������ق ال��������ع��������م��������ل 
مسلسل »عائلة عبدالحميد حافظ« من إنتاج »بي برودكشن«، ومن تأليف مريم نصير وإخراج سعود بوعبيد، وبطولة نخبة من الفنانني بينهم 
احمد الجسمي واسمهان توفيق وهيا عبدالسالم وفؤاد علي وسماح ومحمد الدوسري وعلي الحسيني وميثم بدر ونوف السلطان وحسني 

الحداد وايمان العلي وعبدالعزيز بهبهاني وسارة صالح وميثم الحسيني وغيرهم من الفنانني.

أفالم ومسلسالت نهاية العام على »نتفليكس« 
كشفت منصة »نتفليكس« عن باقة مميزة من األفالم واملسلسالت املقرر عرضها خالل شهر ديسمبر الجاري، 
أبرزها املوسم األخير من مسلسل الجريمة األسباني الشهير البروفيسور، والجزء الثاني من إميلي في باريس.  
 La وأعلنت »نتفليكس«، عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، عن عرض الجزء النهائي من مسلسل
casa de papel يوم 3 ديسمبر الجاري، ليسدل الستار على أشهر عمل تدور أحداثه حول السرقة في العالم، الذي 
الشهير  الثاني من مسلسلها  املوسم  ع��رض  إل��ى  »نتفليكس«  وأش��ارت  »نتفليكس« نجاحات كبرى.   به  حققت 
Emily in Paris، الذي حقق نجاحًا ومشاهدات عالية عقب طرحه في فترة اإلغالق بسبب جائحة كورونا، حيث 
 The Unforgivable يتاح الجزء الجديد اعتبارًا من يوم 22 الجاري. ومن املقرر عرض فيلم ساندرا بولوك الجديد
على منصة نتفليكس يوم 10 ديسمبر، وظهرت بطلته في البرومو بشكل مختلف تمامًا، كما تبدأ منصة نتفليكس 

عرض املوسم الثاني من املسلسل الشهير The Witcher، يوم 17 ديسمبر املقبل، وهو أحد عروضها الناجحة. 

        »ميامي« في حفل غنائي فبراير المقبل
يبدو أن الجمهور سيكون على موعد مع عودة الحفات الغنائية خال فبراير املقبل، بعد توقف استمر 
عامني بسبب جائحة كورونا، حيث أعلنت فرقة ميامي مساء أمس عن إحياء حفل غنائي إلى جانب نخبة 

من نجوم األغنية الشبابية في الكويت والخليج، بينهم بدر الشعيبي وشمة حمدان.
ومن املقرر أن يقام الحفل في مدينة الكويت لرياضة املحركات، وسيكون مخصصًا للعائات فقط، ومع 

املتوقع أن تقدم »ميامي« مجموعة مميزة من األغنيات، وال سيما التي اشتهرت لدى الجمهور.
وغابت الحفات الغنائية عن الكويت إثر حالة اإلغاق التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا.

القطان:
»قالوا عنا«

لون »حضرمي«
أعللللللللللرب الللللفللللنللللان 

القطان  أحللمللد 
علللن سللعللادتلله 
بلللللاللللللتلللللعلللللاون 
ملللللللع الللللفللللنللللان 

علللللللللادل املللللللاس 
فللي ديلللو غنائي 

جلللللللللديلللللللللد، طلللللرحللللله 
اخيرا عبر منصة 

اللللفللليلللديلللوهلللات 
الللللللللعللللللللامللللللللليللللللللة 
»يلللوتللليلللوب«، 
القطان  وقال 
سبقلا:  للللللللللللللللللل 

»قللللللالللللللوا علللنلللا« 
ديو يجمعني مع 

امللللللللللاس، واالغلللنللليلللة 
تللنللتللمللي للللللللون »اللللحلللضلللرملللي«، مللن 
كلللللللملللات علللملللر الللللصللللبللللان، وألللللحللللان 
فللليلللصلللل اللللللفلللللرج، وكللللمللللان د. جللللراح 
اللللللحلللللداري، وقللللانللللون د. مللايللسللتللرو 
أيوب خضر، وغيتار أمني فكهاني، 
وايللللقللللاعللللات علللبلللداللللعلللزيلللز الللقللعلليللد، 
وتلللوزيلللع وملللكلللس ومللاسللتللر مللهللدي 
الللللكللللوت، وتللنللفلليللذ وإخللللللللراج صلللاح 

املطوع.
واكلللللللد الللللقللللطللللان اهلللمللليلللة االغلللنللليلللات 
الللسللنللغللل فللي مللد جللسللور الللتللواصللل 
بلللللني الللللفللللنللللان وجلللللملللللهلللللوره، ملللؤكلللدا 
حلللرصللله علللللى اللللتلللعلللاون ملللع نللجللوم 
غنائية  بللالللوان  الخليجية  االغنية 
متنوعة، واستطرد: »ملست تعاونا 
وتللجللاوبللا مللن الللفللنللان علللادل امللللاس، 
واتلللملللنلللى ان نلللكلللون قللللد وفلللقلللنلللا فللي 
تقديم أغنية مختلفة، وحاليا اتابع 
التواصل عن  ما يكتب عبر مواقع 
الللعللمللل، والللتللفللاعللل مللرضللي اللللى حد 

كبير«.

أحمد القطان

عادل الماس
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%24.29▲مؤشر السوق األول 

▼%28.41▲50مؤشر رئيسي 

▲%26.96▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%24.94▲مؤشر السوق العام

═%24.85▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

═

▲

▲

▲

▼

20212020▲

▲353.1214.2(مليون سهم)الكمية المتداولة 

═55.944.9(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▲12,7279,594عدد الصفقات

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

NM0.786.10.0280.016%0.0%271,395121%0.0201.810▲رمال12.11.2278.50.6000.401%2.9%001%0.5230.00═التقدم21.62.087,171.11.0570.792%1.9%4,2064,21916%0.99713.01.3▲وطني

NM0.7813.00.0860.056%0.0%0551%0.0733.96▲مشاعرNM6.307.70.8250.403%0.0%001%0.4480.00═ياكو19.91.16755.90.2650.205%1.9%1,9477,83778%0.2484.02▲خليج ب

NM20.172.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوانNM6.26315.01.2601.200%0.8%000%1.2600.00═ميدان42.01.25996.00.6050.485%0.0%004%0.5000.00═تجاري

NM0.684.40.0690.025%0.0%982,244545%1-0.3-0.044▼المساكنNM3.47401%001.2%0.0رعاية صحيةNM0.79406.30.2640.186%0.0%7903,30613%0.2390.00═اهلي

NM1.6311.00.3000.198%0.0%125145%5-12.0-0.222▼دلقانNM1.2991.90.9900.700%0.0%001%0.9090.00═سينما21.91.58736.20.3320.258%0.0%2177076%0.3095.02▲المتحد

37.50.9114.50.1280.046%0.0%004%0.0990.00═ثريا6.60.944.30.1130.050%0.0%0420%14-11.8-0.074▼فنادق73.10.91235.60.2330.198%0.0%1,7668,548102%0.2083.01▲الدولي

14.90.9911.40.1310.083%6.4%1381,22174%2-2.0-0.109▼أسس1.10.6463.10.2690.097%0.0%6831169%0.2184.02▲سلطان.م16.71.00688.90.2400.195%1.9%20894818%0.2204.02▲برقان

NANA30.51.3111.018%1.4%7614%3.00-1.292▼بيتك ريت23.45.8336.90.0730.019%0.0%1703,174141%0.0587.314▲ايفا فنادق31.83.546,837.70.8490.611%1.1%10,47212,98317%0.81018.02▲بيتك

NM0.8414.90.2000.095%0.0%1351,35565%0.0990.20▲الند13.70.8461.10.1780.114%3.3%2013224%1-2.0-0.151▼أولى وقود57.34.482,467.40.8350.516%0.0%4826249%0.77618.02▲بنك بوبيان

12.20.982,856%7,83965,1391.0%1.0العقار14.10.6419.80.1120.060%2.1%2372,509206%0.0940.51▲منتزهات20.32.63532.00.2980.210%0.0%4872,00834%0.2662.01▲بنك وربة

6.11.21150.50.3170.119%0.0%93166%0.2733.01▲كويتيةNM8.82203.61.3450.588%0.0%40539653%2.00-1.018▼الجزيرة19.62.202,888.30.2970.204%1.3%11,63341,61735%0.28521.08▲أهلي متحد

5.10.69109.50.2200.168%4.6%3014713%0.2045.03▲تسهيالت15.30.8861.10.1750.116%3.3%96012%0.1512.01▲السور27.52.1923,716%32,20882,7981.2%2.4البنوك

3.50.8729.60.1450.059%0.0%2482,258586%0.1112.02▲ايفاNM0.768.90.1220.064%0.0%788187%1-0.4-0.077▼فيوتشر كيدNM0.929.20.0630.021%0.0%15324179%0.0463.89▲سنرجي

7.00.93193.60.2510.128%4.5%7713,48660%0.2212.01▲استثماراتNM0.7728.20.0990.036%0.0%0141.2%3-2.6-0.081▼جياد15.51.10111.20.6690.447%4.9%122%2-10.0-0.590▼بترولية

24.71.34286.00.1700.140%3.4%11882719%0.1433.02▲مشاريع18.61.9139.10.3100.069%1.5%71262121.7%1.00-0.270▼العيد19.22.1781.01.1500.709%7.7%001%0.8100.00═نابسكو

NM1.0551.20.1270.050%0.0%2432,216158%0.1102.02▲ساحل11.51.39618%9876,9390.8%0.6خدمات إستهالكية18.71.8337.50.0860.025%0.0%2548010%4-2.0-0.050▼بيت الطاقة

NM0.9743.40.1170.052%0.0%8388,821410%0.0963.44▲البيت13.42.132,531.30.6410.569%3.4%1,8553,19417%0.58516.03▲زينNM0.3611.90.0310.018%0.0%391,500398%0.0260.62▲بتروجلف

25.01.09130.10.1830.055%0.0%2941,820316%0.1622.01▲أرزان29.80.61326.10.7110.620%2.3%15242%0.6470.00═أريد15.20.5034.00.2010.123%2.1%1389151%1-2.0-0.140▼آبار

4.50.7981.70.2070.080%0.0%2571,521115%0.1702.01▲المركزNM0.6515.20.0200.011%0.0%1076,202344%0.0170.53▲آن32.41.05285%922,3944.3%1.0-النفط والغاز

11.81.1829.70.1980.123%0.0%0014%0.1350.00═كميفك14.91.96424.00.9700.822%7.1%11135%1.00-0.849▼أس تي سيNM1.8625.90.4300.258%2.0%41114%1-4.0-0.358▼سكب ك

NM0.7434.70.0950.039%0.0%6318,193743%0.0782.23▲االولىNM0.9410.20.1240.051%0.0%16155%2-2.0-0.110▼حيات كوم23.71.96446.60.9870.625%6.4%1,2641,51020%0.83510.01▲بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.51.673,307%1,9889,4393.8%2.1إتصاالتNM1.7645.50.6750.449%4.4%000%0.4510.00═الكوت

30.84.62190.10.3400.076%0.0%155077%0.2933.01▲الخليجي6.80.6475.10.4590.360%7.4%369413%0.3874.01▲كويت تNM0.92369.30.4470.333%4.5%14041613%0.3363.01▲القرين

3.51.23105.70.2040.097%0.0%1,2378,321348%0.1480.00═أعيان 6.61.48315.01.2000.536%0.0%18162%1-8.0-1.107▼خليج ت63.01.32887%1,4081,9365.4%10.7مواد أساسية

NM0.4820.10.0650.032%0.0%29577178%0.0511.94▲بيان7.80.84106.90.5610.419%4.8%33686%1-5.0-0.485▼اهلية تNM0.6620.00.1690.073%0.0%1821,537309%0.1217.06▲الخصوصية

NM0.7612.90.1060.061%0.0%33237%1-1.2-0.087▼أصول12.10.7027.60.1760.077%4.8%4429499%1-1.0-0.150▼وربة تNM0.89175.30.2660.215%0.0%9389%0.23913.06▲اسمنت

5.40.6427.60.1250.042%0.0%0059%0.0861.52▲كفيك13.51.2476.00.5270.212%1.3%000.1%0.3450.00═االعادة32.50.93193.11.0110.728%5.4%899730%0.92015.02▲كابالت

6.50.7544.50.1490.072%0.0%1471,14181%0.1307.06▲كامكوNM0.766.00.0810.034%0.0%039.1%0.0575.110▲أولى تكافل14.61.2683.80.5240.392%4.3%26157681%0.4655.01▲سفن

NM0.9234.20.1790.069%0.0%105694138%1-1.0-0.150▼وطنية د ق25.70.475.70.1020.020%0.0%1262,351335%0.0522.35▲وثاق13.31.3298.11.0500.766%4.1%1115%0.9790.00═بورتالند

6.20.8717.10.0970.036%0.0%16226114%0.0721.52▲يونيكاب8.60.8427.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين19.61.2222.30.2300.145%4.5%005%0.2212.01▲ورقية

NM1.0522.50.1560.086%0.0%83794100%5-5.0-0.105▼مدار7.71.05640%2572,8272.4%0.3-التأمينNM1.6011.90.1960.051%0.0%0115%0.1013.54▲معادن

29.41.0515.10.2230.018%0.0%00338%0.1650.00═الديرةNM0.7718.20.0380.022%0.0%1274,107110%0.0310.31▲صكوك4.40.5138.00.1460.082%0.0%12296676%0.1263.02▲أسيكو

3.21.4434.20.1570.120%0.0%66500120%0.1334.03▲الصفاة26.81.26164.80.1930.100%0.0%6994,035236%0.1744.02▲عقارات كNM1.717.10.1800.069%0.0%002%0.1410.00═الهالل

NM0.327.50.0370.024%0.0%1204,268341%0.0280.83▲السالمNM0.5191.50.0850.043%0.0%79512%0.0771.01▲متحدة19.10.8673.70.2180.150%0.0%2124%0.1988.04▲الوطنية للبناء

NM0.476.30.0240.015%0.0%14724209%0.0200.00═اكتتاب1.60.72351.70.2420.071%0.0%2,64012,296146%1.00-0.213▼وطنيةNM0.784.10.0790.027%0.0%681,284241%1-0.3-0.052▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة45.61.72270.70.6070.501%5.5%17633616%0.5283.01▲صالحيةNM1.319.30.1980.038%0.0%2372,282702%0.1032.02▲إستهالكية

8.11.56130.70.3990.168%1.9%9329040%0.32716.05▲نور19.60.69133.90.3740.235%0.0%256%3-8.0-0.310▼تمدين عNM0.844.60.0720.035%0.0%12267240%0.0441.13▲صلبوخ

NM0.47131.10.4140.200%0.0%12344%1-2.0-0.380▼تمدين أ17.90.4558.90.3450.170%0.0%5217216%0.3030.00═اجيال2.11.012,076.21.0900.592%0.9%3,4983,75133%0.9319.01▲أجيليتي

74.21.138.10.0600.025%0.0%715753%0.0461.84▲السوريةNM0.6512.50.0850.030%0.0%36023%1-0.8-0.053▼المصالح ع8.51.5156.80.9000.433%0.0%213521%1-4.0-0.596▼تعليمية

NM0.5237.80.0570.034%0.0%59963%0.0472.25▲آسيا15.00.4221.60.0520.025%0.0%591,399108%0.0421.43▲ع عقاريةNM0.4614.90.0800.045%0.0%601,023118%0.0602.03▲تنظيف

60.31.1812.70.0870.057%0.0%911224%0.0842.94▲المغاربيةNM0.7733.70.0910.047%0.0%771,047115%0.0750.51▲اإلنمــاءNM0.4818.40.1060.044%0.0%5078673%0.0631.73▲الرابطة

NM0.72133.80.1420.106%0.0%1,0118,724109%0.1186.05▲االمتياز17.61.809280.8680.611%0.7%1,5751,99713%0.79212.02▲المباني10.21.9760.10.6290.367%8.0%0025%1.00-0.519▼المعامل

23.81.0621.50.0600.031%0.0%1653,321282%0.0501.43▲منازلNM0.6734.90.1130.067%0.0%1101,120121%2-2.0-0.101▼إنجازات7.13.55397.34.0303.170%12.2%80724844.6%3.25050.02▲هيومن سوفت

5.30.97385.50.2960.165%0.0%1,2014,565110%0.27015.06▲صناعاتNM0.729.00.0200.013%0.0%422,914310%0.0150.43▲المستثمرون4.81.623.40.1150.032%0.0%004%0.0857.710▲امتيازات

NM0.604.80.1450.045%0.0%336131%5-4.8-0.095▼وربة كبيتل14.20.76224.60.1400.091%2.3%10486149%0.1223.03▲التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

NM1.1231.70.2280.102%0.0%6133090%0.1831.01▲عربي قابضةNM1.1010.30.0940.028%0.0%23074%0.0855.06▲سنام14.51.3257.10.3990.196%1.8%6620094%0.3335.02▲المشتركة

NM0.4433.70.0700.039%0.0%751,358231%0.0551.22▲التخصيصNM0.6135.50.1160.057%0.0%85994137%0.0850.40▲أعيان عNM1.04105.20.3650.186%0.0%009%0.27525.010▲يوباك

NM1.888.90.0690.020%0.0%901,60741%2-1.3-0.054▼تحصيالتNM0.7319.30.0980.058%0.0%27349103%0.0782.33▲عقارNM0.71210.40.2560.198%0.0%7533,42553%0.2215.02▲أالفكو

11.42.46468.80.4650.293%0.0%1704086%2.00-0.416▼القابضة م ك8.70.768.90.0590.024%0.0%1021563%9-4.5-0.047▼العقارية14.30.7916.90.1300.063%0.0%97949256%0.1033.13▲مبرد

14.01.19347.40.1040.047%2.0%11,128124,713111%0.0929.011▲تمويل خليجNM0.8152.30.1220.056%0.0%5367,195407%0.0765.07▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.7833.10.1340.063%0.0%1451,319305%0.1103.03▲إنوفست17.60.5421.30.0730.042%0.0%1672,945217%0.0580.41▲تجارةNM1.5794.90.3990.310%0.0%114305117%0.3752.01▲المتكاملة 

NM0.6228.40.1020.034%0.0%822,189168%0.0380.41▲بريق6.80.6310.20.0540.018%0.0%451,065266%0.0430.82▲التعمير ك8.20.6735.90.0990.063%5.1%001%0.0990.00═قيوين ا 

11.40.7513.70.0970.039%0.0%2232934%0.0691.42▲عمار15.90.9532.10.1520.086%3.1%75115%4-5.0-0.128▼أركانNM0.2517.30.0690.028%0.0%12022%0.0491.43▲فجيرة ا

NM0.6419.80.0850.048%0.0%3654735%4-2.6-0.064▼المنار NM0.3829.70.1240.091%0.0%001%0.1120.00═أرجان28.51.0667.50.1750.061%3.7%005%0.1350.00═اسمنت ابيض

24.76.85386.72.4321.091%2.1%38720147%6.00-1.926▼البورصةNM2.9722.00.1210.045%0.0%0212%0.0683.35▲منشآت29.71.4059.30.4500.384%5.1%0026%0.3955.01▲جي تي سي

11.81.143,924%19,974196,9871.0%2.4خدمات ماليةNM0.9771.80.0880.040%0.0%1301,88952%0.0724.36▲دبي االولى3.91.034,067%6,44917,8032.5%1.6صناعية

NM0.8810.20.1220.068%0.0%55338%0.1020.00═األنظمةNM0.8151.30.1040.038%0.0%5868394%0.0851.52▲م االعمالNM0.643.70.0900.050%0.0%002%0.0700.00═النخيل

NM0.8810%5530.0%0.0تكنولوجياNM1.029.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0939.60.2100.177%0.0%0011%0.1830.00═مواشي

19.94.15257.40.2760.220%5.1%3201,36539%0.2342.00.9▲شمال الزورNM0.467.20.1050.027%0.0%60211,791700%0.0534.610▲مينا18.41.66187.40.6790.554%2.9%25142333%0.5900.00═ميزان

19.94.15257%3201,3655.1%0.9منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن56.91.49231%2514232.4%0.0سلع إستهالكية

14.291.6241,199%71,778388,1011.64%2.0اجمالي بورصة الكويتNM0.4310.40.1230.027%0.0%801,20931%19-16.0-0.070▼مراكز
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. 2021 سبتمبر 30مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على اساس األسعار الحالية وحقوق المساهمين كما في . 2021 سبتمبر 30مضاعف السعر للربحية محتسب على اساس االسعار الحالية وصافي االرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في : 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 

لالحتساب

معدل 
دوران  

السهم منذ 
 بداية العام

(15.52%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

%0.86%257.40.9منافع(13.5%)15,681

معدل 
دوران  

السهم منذ 
 بداية العام

عائد 
التوزيعات 
للقيمة  للربحيةالنقدية

الدفترية

القيمة  
السوقية 

(مليون دك)
إقفال

(دك)

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

االسم 52إقفال خالل 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

2,856.11.0%1.04%

%47.61%0.00%10.20.0تكنولوجيا 71.8(41.6%)

%45.25%2.43%3,924.02.4 خدمات مالية 388.1(8.4%)

401.10.0%0.00%(2.14%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

23,715.5 بنوك

%617.90.6 خدمات إستهالكية

2.4%2.42%26.11%

%اليومي 
%49.43(%0.31)(%0.3)639.7 التأمين

39.09% العقار

41,198.56824.32.04%2.04%

%28.06%1.60%4,067.11.6 صناعية 6,929.40139.42.05%2.05%

(%0.62)%0.00%230.60.0 سلع إستهالكية

2.0%2.04%24.85%

5,779.6060.71.06%1.06%

(%1.0)284.8 النفط والغاز

41,198.6بورصة الكويت 7,520.67175.22.39%2.39%

(0.99%)1.57% 5,953.47

2021 ديسمبر 1

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

90.01.53%1.53%

%10.73%0.95%887.31.0 مواد أساسية

0.61%47.35%

(%2.16)%2.13%3,306.82.1إتصاالت

 رعاية صحية
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»األشغال« طلبت من »المالية« 210 ماليين دينار الستكمال المشروع

ميناء »مبارك الكبير« ماٍض في طريقه
علي الخالدي 

ملعوقات  مواجهته  رغ��م  ف��ي طريقه،  الكبير  م��ب��ارك  ميناء  م��ش��روع  يمضي 
عديدة أخرت انجازه، اضافة الى االثار السلبية ألزمة كورونا، التي انعكست 
سلبا على االقتصاد العاملي، والكويت ليست بمنأى عن ذلك، فهي بحاجة 
الي��ج��اد م��ص��در ج��دي��د للدخل بعيدا ع��ن االع��ت��م��اد على ال��ن��ف��ط، ع��ن طريق 
االستفادة من تشغيل امليناء، الذي يمثل فرصة اقتصادية واعدة، ستنشط 
وامل��ق��اوالت،  والنقل،  وامل��وان��ئ،  التجارة،  القطاعات منها: قطاع  العديد من 

والخدمات، واملخازن.
وف��ي اش���ارة ال��ى ان الكويت حريصة على ان��ج��از امل��ش��روع ف��ي اس��رع وق��ت، 
على  املوافقة  لطلب  املالية،  وزارة  بمخاطبة  م��ؤخ��را  االش��غ��ال  وزارة  قامت 
اعتماد تكلفة تقديرية تبلغ 210 ماليني دينار، وذلك ألعمال إنشاء وإنجاز 
الرئيسية  وامل��ب��ان��ي  ال��ح��اوي��ات  س��اح��ة  ومنطقة  التحتية  البنية  وص��ي��ان��ة 

واملرافق مليناء مبارك الكبير للسنة املالية 2021 - 2022.
علما ان املبلغ املطلوب ال يعبر عن التكلفة الحقيقية ملشروع مبارك الكبير 
بشكل كامل، اذ تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع العمالق بكل محتوياته 

990 مليون دينار. 

مالمح جوهرية

وفيما يخص املوقف التنفيذي ملشروع ميناء مبارك الكبير واخر التطورات 
فيه، كشف تقرير حكومي حصلت سبقلا على نسخة منه، انه تم االنتهاء 

من انجاز تصميم املالمح الجوهرية للميناء وهي كالتالي: 

1- إنجاز »تصميم« تطوير الممر المائي المشترك مع العراق 
 .%100

جار العمل على االنتهاء من تنفيذ الطريق الواصل من   -2
منطقة الصبية إلى شرق جزيرة بوبيان بنسبة إنجاز أعمال 

بلغت %99. 

3- تم إنجاز رصيف الميناء واستصالح أرضه بنسبة %100. 
في  مترات  كيلو   7 بطول  طريق  تنفيذ  عقد  ط��رح  تم   -4

جزيرة بوبيان يصل إلى منطقة الميناء. 

5- تم إنجاز تصميم ساحة الحاويات %100. 
6- تصميم منطقة الجمارك بنسبة %90. 
7- تصميم منطقة المباني اإلدارية %80. 

8- تم إنجاز تصميم معدات المناولة بنسبة %100. 
9- تم إنجاز تصاميم تعميق رصيف الميناء بنسبة %100.

وص���ي���ان���ة  إن�����ش�����اء   ¶

وساحة  التحتية  البنية 

ال��ح��اوي��ات وال��م��ب��ان��ي 

وال��م��راف��ق الرئيسية 

تصميم  إنجاز   %100  ¶

المائي  الممر  تطوير 

ال��ع��راق م��ع  المشترك 

تنفيذ  من  االنتهاء   ¶

ال����ط����ري����ق ال����واص����ل 

م�����ن ال���ص���ب���ي���ة إل����ى 

ش���رق ج��زي��رة ب��وب��ي��ان

»ميناء مبارك«
في أرقام 

لجهة نصيب الفرد من الناتج  

الكويت في المركز ال�35 
عالميًا ألغنى دول العالم

حسام علم الدين

احتلت الكويت المركز الـ35 عالميا من اصل 192 
دولة والـ5 خليجيا الغنى دول العالم، بالنسبة 

لنصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي لعام 
2021، بحسب قائمة دورية لموقع »غلوبل 

فاينانس«. وبلغ نصيب الفرد في الكويت من 
الناتج المحلي االجمالي اكثر من 44 الف دوالر 

في السنة. 

ت�����ب�����ل�����غ م����س����اح����ة 
ال���م���وق���ع اإلج��م��ال��ي��ة 
تــقــريــبــاً هـــكـــتـــاراً   1161

مليون   990 التكلفة 
 3.25 ي��ع��ادل  م��ا  دي��ن��ار 
تقريباً دوالر  م��ل��ي��ارات 

الجدوى  دراس��ة  بحسب 
س����ي����ك����ون ال���م���ي���ن���اء 
م���رس���ى  24 ب���س���ع���ة 

ع���دد ال���ح���اوي���ات ال��ت��ي 
ماليين  8.1 لها  يتسع 

ال��م��ش��روع  تنفيذ  ي��ت��م 
ع��ق��ود  9 خ������الل  م����ن 

 سند للتجارة العراقية 

 إن الربط السككي مليناء مبارك الكبير مع 
العراق متى ما تم انجازه سيمهد بأن يكون 
م��ي��ن��اء م��ب��ارك م��ن اه���م امل���وان���ئ ف��ي ال��ش��رق 
الدولتني  على  كبيرة  ف��ائ��دة  وتعم  األوس���ط، 
ال��ش��ق��ي��ق��ت��ني، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان����ه ل���ن ت��م��ر أي 
حمولة من املوانئ الكويتية عبر العراق الى 
بقية دول العالم، اال من خالل رسوم سيتم 
ويعتبر  ال��ع��راق��ي.  ال��ط��رف  م��ن  تحصيلها 
ميناء مبارك »سندا« للتجارة العراقية، وهم 
م��ن أك��ث��ر املستفيدين م��ن امل��ي��ن��اء ف��ي حال 

اتمامه. 

1

3

2

4

5

خدمات  المشروع  وأهدافه
زيادة حجم االستثمارات في البالد

إنعاش حجم التجارة اإلقليمية من خالل جعل البالد محوراً 
رئيسياً لتجارة الترانزيت والنقل اإلقليمي

زيادة الموارد االقتصادية.. ورفع معدالت النمو االقتصادي
للكويت،  السكنية  الرقعة  ـــادة  وزي بوبيان  جــزيــرة  تعمير 
خصوصاً في الجزء الشمالي من البالد، واستغالل المناطق 
غير المأهولة والمساعدة على التوسع العمراني األفقي

توفير فرص عمل جديدة للمواطنين
استحداث منطقة صناعية للصناعات الخفيفة

استقبال  على  لتعمل  الكويتية،  البحرية  الموانئ  تطوير 
أحجام سفن أكبر

01
02

03

04

05
06
07

من أصل 192 دولة.. 
وبأكثر من 44 ألف 

دوالر للفرد

 قطر تصدرت
خليجياً وفي المركز 

الرابع عالمياً 

لوكسمبورغ في 
الصدارة ب�126.5 ألف 

دوالر للفرد 

 القيمة السوقية عوضت 
88% من خسائر جلسة الثالثاء

  8 قطاعات دعمت االرتفاع
على رأسها الخدمات المالية 

المؤشرات الخليجية 
اكتست باللون األخضر

منطقة الروضة
القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2021

KD 510,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

عودة التفاؤل للمستثمرين بعد استبعاد الحظر وإغالق األنشطة

»تطمينات صحية« ُتنعش بورصة الكويت
محمد عواضة

ع��وض��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت أم���س ج���زءًا م��ن خسائر 
م���ؤش���رات���ه���ا ال����ت����ي م���ن���ي���ت ب���ه���ا خ������الل ال��ج��ل��س��ات 
السابقة بعد اإلعالن عن اكتشاف املتحور الجديد 
»أوم����ي����ك����رون« األس����ب����وع امل����اض����ي، ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت 
القيمة السوقية 2 في املئة محققة مكاسب بقيمة 
دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار   41 دي���ن���ار، متخطية  م��ل��ي��ون   824.3
ي��ق��ارب 88 ف��ي املئة م��ن خسائر  لتعّوض بذلك م��ا 
مليون   961.9 حينها  بلغت  ال��ت��ي  ال��ث��الث��اء  جلسة 

دينار.

تطمينات إيجابية

 ارت�����ف�����اع م�����ؤش�����رات ال����ب����ورص����ة أم�����س ي����ع����ود إل���ى 
ال��ت��ط��م��ي��ن��ات ال��ت��ي ع��ب��ر ع��ن��ه��ا ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني 
الحكوميني بخصوص املتحور الجديد، واستبعاد 
الحظر وإغالق األنشطة التجارية في البالد، والتي 
انعكست إيجابًا على معنويات املستثمرين، وسط 
ت��ح��س��ن أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ف���ي ال���س���وق ال��ع��امل��ي��ة، على 
خلفية توقعات بأن تعلق »أوبك+« خططها لزيادة 
400 ألف برميل يوميا في ضوء التراجع املحتمل 
للطلب بسبب القيود على السفر للحد من انتشار 

»أوميكرون«.

ارتفاع املؤشرات

وبالعودة إلى مؤشرات السوق املحلي، فقد أغلقت 
البورصة تعامالتها أمس على ارتفاع املؤشر العام 
139.44 نقطة ليبلغ مستوى6929.4 نقطة، بارتفاع 
2.05 في املئة وبقيمة 71.7 مليون دينار، حيث تم 

تداول 387.8 مليون سهم عبر 15591 صفقة .
وارتفع السوق الرئيسي 60.68 نقطة ليبلغ 5779.6 

نقطة بارتفاع 1.06 في املئة من خالل تداول 270.7 
 25.7 بقيمة  نقدية  صفقة   8521 عبر  سهم  مليون 

مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 175.2 نقطة ليبلغ 
مستوى 7520.67 نقطة بنسبة ارتفاع 2.4 في املئة 
م���ن خ����الل ت�����داول 117.1 م��ل��ي��ون س��ه��م ع��ب��ر 7070 

صفقة ب� 46 مليون دينار.

األكثر ارتفاعا

وك���ان���ت ش���رك���ات »اي���ف���ا ف���ن���ادق« و»ج����ي اف ات���ش« 
و»ي��وب��اك« و»ام��ت��ي��ازات« و»رم���ال« األك��ث��ر ارتفاعًا. 
أم�����ا ش����رك����ات »أه����ل����ي م���ت���ح���د« و»ج������ي إف ات����ش« 
األكثر  فكانت  و»أجيليتي«،  و»الوطني«  و»بيتك« 
ت������داواًل ل��ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��م��ة، ف���ي ح���ني ك���ان���ت ش��رك��ات 
»مراكز« و»فنادق« و»العقارية« و»دلقان« و»وربة 

كبيتل« األكثر انخفاضا. 

قطاعات داعمة

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها قطاع 
الخدمات املالية بنحو 2.4 في املئة، بينما تراجع 
قطاعا الطاقة والتأمني بنسبة 1 في املئة و0.3 في 
امل��ئ��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، فيما اس��ت��ق��ر ق��ط��اع��ات السلع 
والتكنولوجيا.  الصحية  وال��رع��اي��ة  االستهالكية 
وت���ص���در س��ه��م »إي���ف���ا ف���ن���ادق« ال��ق��ائ��م��ة ال��خ��ض��راء 
ب�14.4 في املئة، فيما تقدم »مراكز« التراجعات ب�19 

في املئة.

صعود خليجي

خليجيًا، فقد اكتست مؤشرات أسواق دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ب��ال��ل��ون األخ��ض��ر، ح��ي��ث ص��ع��دت ال��س��وق 
وأغلق  أم���س،  جلسة  تعامالت  بنهاية  السعودية 
املؤشر العام عند مستوى 10850 نقطة مرتفعا 88 
مليارات   6.2 املتداولة  السيولة  بلغت  فيما  نقطة، 

ريال.
كما ارتفعت بورصة قطر مدعومة بتنفيذ اندماج 
مصرف الريان وبنك الخليج التجاري »الخليجي« 
بشكل نهائي، وسجل املؤشر العام نموًا ب� 1.46 في 
املئة، صاعدا إلى النقطة 11552.52، ليربح 166.11 

نقطة عن مستوى الثالثاء.
كذلك ارتفع مؤشر سوق مسقط ب��  0.18 في املئة، 

ليغلق عند مستوى 4007.53 نقاط،
وأن��ه��ت ب��ورص��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ع��ام��الت ج��ل��س��ة أم��س 
ع��ل��ى ارت����ف����اع، ت���زام���ن���ًا م���ع ص���ع���ود أس���ه���م ق��ي��ادي��ة 
ال��ع��ام بنسبة 1.1  ب��ق��ط��اع امل���ال.وارت���ف���ع م��ؤش��ره��ا 
باملئة، إلى 1748.59 نقطة. يذكر أن أسواق األسهم 
ف��ي أب���و ظ��ب��ي ودب����ي ف��ي ع��ط��ل��ة رس��م��ي��ة بمناسبة 

االحتفاالت الوطنية.

تصدرت قطر خليجيا واحتلت املركز الرابع عامليا بنصيب 
فرد من الناتج املحلي االجمالي بلغ 100 الف دوالر، تلتها 
االم�������ارات ف���ي امل���رك���ز ال����س����ادس ع��امل��ي��ا ب������74 ال����ف دوالر، ثم 
البحرين في املركز 23 عامليا ب�53 الف دوالر، فالسعودية في 
امل��رك��ز 27 ب����49 ال��ف دوالر، فيما ج���اءت ع��م��ان ف��ي امل��رك��ز 52 

عامليا واالخيرة خليجيا ب�32.3 الف دوالر. 

الترتيب العاملي 

ع����������امل����������ي����������ا، ت���������ص���������درت 
ل��وك��س��م��ب��ورغ ال��ت��رت��ي��ب 
دوالر  ال���������ف  ب�������������������126.5 
لحصة الفرد من الناتج 
امل������ح������ل������ي االج�������م�������ال�������ي، 
ايرلندا في املركز  تلتها 
ال����ث����ان����ي ب��������������111.3 ال����ف 
في  وسنغافورة  دوالر، 
امل���رك���زال���ث���ال���ث ب���������107.6 
وس��وي��س��را  دوالر  االف 
ف�������ي امل�������رك�������ز ال����خ����ام����س 
دوالر،  ال����������ف  ب�������������������78.1 
وال�����ن�����روي�����ج ف�����ي امل���رك���ز 
ال�����س�����اب�����ع ب���������������69.8 ال����ف 
ف��ي  وام������ي������رك������ا  دوالر، 
امل�����رك�����ز ال����ث����ام����ن ب��������69.3 
ال��ف دوالر، وم��اك��او في 
امل����رك����ز ال���ت���اس���ع ب�������67.4 
الف دوالر،وبروناي في 
امل����رك����ز ال���ع���اش���ر ب�������65.6 

الف دوالر. 

أفقر الدول

من  ال��ف��رد  لحصة  بالنسبة  ال��ع��ال��م  دول  الف��ق��ر  بالنسبة  ام���ا 
الناتج املحلي االجمالي، فقد احتلت بوروندي املركز االخير 
عند 192 ب�779 دوالرا، سبقتها الصومال في املركز 191 ب�953 
ب��� 996 دوالرا،  امل��رك��ز 190  ع��ن��د  ال��وس��ط��ى  دوالرا، واف��ري��ق��ي��ا 
ب���1203 دوالرات، وموزمبيق عند  والكونغو عند املركز 189 

املركز 188 ب�1338 دوالرا. 

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

302.450
342.691
402.697

80.761
82.355
22.298

 إنجاز رصيف الميناء 
واستصاح أرضه 

%100

بورصة الكويت واكبت ارتفاعات النفط واألسواق العالمية في جلسة أمس

النفط يقفز %3
فيما يخص أسعار النفط، فقد ارتفعت بأكثر من 3 في املئة خالل تداوالت أمس، 
لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خالل الجلسة السابقة، إذ يستعد 
الطلب على  يواجهه  قد  ال��ذي  التهديد  التعامل مع  املنتجني ملناقشة كيفية  كبار 
 2.46 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت  »أوميكرون«.  املتحور  بسبب  الوقود 
دوالر، بما يعادل 3.6 في املئة إلى 71.69 دوالرا للبرميل بعد هبوط 3.9 في املئة 

الثالثاء.

صعود األسهم األوروبية
ارتفعت األسهم األوروبية أمس مع عودة الباحثني عن الصفقات الرابحة إثر اضطرابات 
»أوميكرون«  ظهور  ك��ان  إذا  ما  بشأن  قلقني  زال��وا  ما  املستثمرين  لكن  نوفمبر،  شهر 
سيؤثر في النشاط االقتصادي في أشهر الشتاء.وصعد مؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.8 في املئة، متبعا خطى األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة على األسهم األميركية بعد 

عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.
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قصة خبرية

ارتفعت أكثر من 900% في غضون أيام معدودة

»أوميكرون«.. عملة مشفرة تخطف أضواء »المتحور الجديد«

عملة »اوميكرون« املشفرة التي لم تكن معروفة 
فلللي اللللسلللابلللق، شلللهلللدت تلللللللداوالت جللنللونلليللة خللال 
عطلة االسبوع املاضي واوائل االسبوع الحالي، 
فللقللط بنحو %900  يللومللن  وارتللفللع ثمنها خلللال 
علللادت  انللهللا  اال  دوالرا،   675 اللللى  دوالرا   60 ملللن 
يللوم  منتصف  فللي  دوالرا   460 اللللى  لللانللخللفللاض 

امس. 
ساعد العملة املشفرة اسم املتحور الجديد، الذي 
»اوملليللكللرون«،  الللعللامللليللة  الللصللحللة  منظمة  اطلقته 
وهللو اسللم الللحللرف الللخللامللس عشر مللن االبجدية 
اللليللونللانلليللة، ولللللم يللكللن لللللدى عللملللللة »اومللليلللكلللرون« 
املشفرة سوى الف متابع على »تويتر« عندما تم 
تدشينها في بداية نوفمبر، اال ان االهتمام بها 
الجديد  املتحور  اسللم  بعدما سيطر  ذروتللله  بلغ 
على عناوين االخبار والصحف العاملية مع العلم 
أن إطاق منظمة الصحة العاملية اسم أوميكرون 
على املتحور الجديد لفيروس كورونا وتطابقه 

مع اسم العملة الرقمية هو مجرد صدفة. 

الثراء.. والمتحورات الجديدة 

وتساءلت »بلومبيرغ« بشكل ساخر: هل يشكل 
الللطللريللق اللللواضلللح للللللثللراء شلللللراء علللملللات رقللملليللة 
تللحللمللل اسلللم بللقلليللة حللللروف األبللجللديللة اللليللونللانلليللة 
وانتظار متحورات كورونا القادمة؟ لكن الوكالة 

تشير الى ان هذا ليس طريقا لتكوين الثروة، بل 
الى خراب مالي مؤكد للطامحن بثراء سريع!

وتشير الوكالة الى ان هناك امثلة اخرى ال حصر 
لها عن ارتفاع اسهم او منتجات بسبب اخطاء 
تللقللنلليللة، أو مللللصلللادفلللة اسللللم مللنللتللج ملللع اسللللم تللثللار 
حوله قضايا جدلية أو أمر يتعلق بحياة الناس 

اليومية. 
الوحيدة  املشفرة  العملة  »أوملليللكللرون«  تعد  وال 
اإلعامي  االهتمام  بفضل  مكاسب  حققت  التي 
»اميكرون«  عملة  قصة  تعيد  اذ  أخلللرى،  بأشياء 
اللللللى األذهللللللللان مللللا حلللصلللل مللللع شلللركلللة »سلليللغللنللال 
ارتللفللع سعرها  الللتللي  الطبية  ادفللانللس« لألجهزة 
بللشللكللل قلليللاسللي بللعللدمللا هلللرع اللليللهللا املللسللتللثللمللرون 
التنفيذي  الرئيس  ماسك  ايلون  طلب  وقللع  على 

لشركة »تسا« للسيارات الكهربائية في تغريدة 
استخدام تطبيق رسائل يحمل ذات االسم. 

أن مؤسسي عملة »أوميكرون«  الرغم من  وعلى 
لم يشيروا إلى فيروس كورونا عند إطاقها في 
أن  نوفمبر املاضي، فانهم أعربوا عن أملهم في 
بشكل  الشرائية  قوتها  على  الحفاظ  من  تتمكن 
مللسللتللقللل علللن تللقلللللبللات سللللوق اللللعلللملللات الللرقللملليللة، 
كبيرة  مخاطر  على  استثماراتها  تنطوي  التي 

باعتبارها خارج التغطية الرقابية. 

عبرة من »سكويد« 

عملة  مللع  بما حصل  التذكير  مفيدًا  يبدو  وهنا 
عللشللاق ومتابعو  أنللشللأهللا  الللتللي   ،Squid سللكللويللد 

مسلسل تلفزيوني يحمل االسم نفسه، وارتفعت 
من 0.70 دوالر عند إطاقها في 21 أكتوبر2021، 
لتصل إلى الذروة عند 2.86 دوالر في 1 نوفمبر 
املاضي، ومن ثم هبطت الى دون الصفر واختفت 
فلللجلللأة مللللن ملللنلللصلللات تلللللللداول اللللعلللملللات الللرقللملليللة 
وكلللبلللدت املللسللتللثللمللريللن فلليللهللا ملللايلللن اللللللللدوالرات، 
يستطيعون  ال  أنهم  املضاربون  اكتشف  والحقًا 
صلللرف أربللاحللهللم، واخللتللفللى أصللحللاب العملة من 

وسائل التواصل االجتماعي.
وربللمللا يللعللود جللنللون تللللداول عملة »اوملليللكللرون« 
اللللرقلللمللليلللة الللللللى اللللصلللدفلللة او اللللخلللطلللأ فللللي تللقللديللر 
املستثمرين، لكنه ايضا دليل على ان املتداولن 
بها يشترونها ملجرد املتعة والتسلية واملضاربة 

بغية جني بعض النقود لوقت قصير.

ت������داوالت  ش���ه���دت   ■
مع  ب��ال��ت��زام��ن  قياسية 
ظهور الفيروس الجديد 

ُأطلقت بداية نوفمبر   ■
من  وارتفعت  الماضي 

60 إلى 675 دوالرًا

ربما  ت��داول��ه��ا  جنون   ■

ي���ع���ود إل�����ى ال��ص��دف��ة 
ت��ق��دي��ر  ف����ي  خ���ط���أ  أو 

المستثمرين

زخم  بفضل  صعودها   ■

اإلعالم يذكر ب�� »سيغنال 
أدف���ان���س« و»س��ك��وي��د 

غيم« 

حسام عبد الرحمن 
لم تكن اسواق العمالت المشفرة بحاجة الى »اوميكرون« لكي تصاب 

بجنون جديد، فما ان بدأ اسم المتحور الجديد »اوميكرون« باالنتشار 
عالميا وإثارة القلق حوله وما اذا كانت اللقاحات تستطيع محاربته، 
حتى صعدت قيمة عملة رقمية اسمها omicron وتتداول تحت رمز 

)OMIC( بشكل صاروخي في اليومين الماضيين ووصل سعرها الى 
400 مليون دوالر. 
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البنك انتقل إلى المبنى الجديد لمقّره وفرعه الرئيسي

العجيل: »برقان« ملتزم تقديم أفضل تجربة مصرفية
أع��ل��ن ب��ن��ك ب���رق���ان ع���ن ن��ق��ل م���ق���ّره وف��رع��ه 
ف��ي ش��ارع  ال��ج��دي��د  إل��ى املبنى  الرئيسي 
عبداهلل األحمد في مدينة الكويت، حيث 
ت��م اف��ت��ت��اح��ه ب��رع��اي��ة م��ح��اف��ظ العاصمة 
الشيخ ط��ال ال��خ��ال��د، وب��ح��ض��ور ك��ل من 
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان 
م��اج��د ال��ع��ج��ي��ل، ون���ائ���ب رئ��ي��س مجلس 
للمجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي��س  اإلدارة 
مسعود حيات، ونائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والرئيس التنفيذي �� الكويت 

رائد الهقهق. 

تحسني االقتصاد

وع���ق���ب االف���ت���ت���اح، ق����ال م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة 
ال����ش����ي����خ ط��������ال ال�����خ�����ال�����د: ي���م���ث���ل ال���ق���ط���اع 
املصرفي إحدى الركائز األساسية لتحسني 
االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي م���ن خ����ال م��س��اه��م��ت��ه 
الكبيرة في دفع عجلة التنمية االجتماعية 
ب��رق��ان هو  وبنك  املستدامة،  واالق��ت��ص��ادي��ة 
م��ؤس��س��ة م��ص��رف��ي��ة ك��ب��رى وق����وة رائ����دة في 

القطاع املصرفي الكويتي. 
وأض������اف أن  ب��ن��ك ب���رق���ان س���اه���م بشكل 
ك���ب���ي���ر ف�����ي ت���ط���وي���ر امل���ن���اف���س���ة ال���ع���ادل���ة 
وتحسني املنتجات والخدمات املصرفية 
القطاع  باستمرار، وهو ما يدعم جهود 

امل���ص���رف���ي ال���رام���ي���ة إل����ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ه��دف 
االستراتيجي املتمثل في تحويل الكويت 

إلى مركز مالي وتجاري في املنطقة.

مكانة ريادية

اإلدارة  رئ��ي��س مجلس  ق��ال  ناحيته،  م��ن 

مل��ج��م��وع��ة ب���ن���ك ب����رق����ان م���اج���د ال��ع��ج��ي��ل: 
»ي��ع��م��ل ب��ن��ك ب���رق���ان ب��ث��ب��ات ع��ل��ى ت��أك��ي��د 
املصرفية  األنشطة  في  الريادية  مكانته 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��رق��م��ي��ة م��ح��ل��ي��ًا وإق��ل��ي��م��ي��ًا، 
التي  االستراتيجية،  التحوالت  وتعكس 
ن��خ��ط��ط ل��ه��ا ب��ع��ن��اي��ة، ال���ت���زام���ن���ا ال��ك��ب��ي��ر 

بضمان أفضل تجربة مصرفية لعمائنا، 
من خال توفير أجود الخدمات وأفضل 

املنتجات في بيئة مصرفية آمنة«.
وأض�����������اف: »س��������وف ن�����واص�����ل االع����ت����م����اد 
ع����ل����ى رك������ائ������ز االس������ت������دام������ة وال����رق����م����ن����ة 
واالس��ت��ث��م��ار ف���ي ت��ط��وي��ر امل���وظ���ف���ني، من 

أجل مواءمة ثقافة البنك أكثر مع أهدافه 
التي  ال��ق��ي��م��ة  ولتعظيم  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
ت��ض��ي��ف��ه��ا أن��ش��ط��ت��ن��ا ل��ج��م��ي��ع أص���ح���اب 

املصلحة«. 

تعزيز األصول

م����ن ج���ه���ت���ه، أك�����د ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س 
للمجموعة،  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
م���س���ع���ود ح����ي����ات، أن »ب������رق������ان« ي��س��ع��ى 
بثبات إلى دعم تنفيذ استراتيجيته من 
خ���ال ت��ع��زي��ز األص�����ول، واالس��ت��ث��م��ار في 
التحول الرقمي، باإلضافة إلى دعم ثقافة 

مؤسسية مستدامة ومبتكرة وفعالة. 
وتابع: »نحن على ثقة بأن هذا االنتقال 
س���ي���خ���دم ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر أه���������داف ال��ن��م��و 
وال�����ت�����ط�����ور، وس����ي����س����ّه����ل ت����ق����دي����م أف���ض���ل 
الرقمية  املصرفية  واملنتجات  الخدمات 
وال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ل��ج��م��ي��ع ع���م���ائ���ن���ا«، الف��ت��ًا 
إل����ى أن ب���رق���ان ي���واص���ل االع���ت���م���اد على 
موظفيه  تطوير  في  املستمر  االستثمار 
وت���وس���ي���ع خ���دم���ات���ه ال���رق���م���ي���ة، وال��ع��م��ل 
وتعزيز  بالتميز،  ب��ال��ت��زام��ه  ال��وف��اء  على 
مكانته كاعب رئيسي فاعل في التغيير 
اإلي���ج���اب���ي ورائ�����د ف���ي ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي 

محليًا وإقليميًا.

.. وجولة داخل مبنى البنك

لقطة جماعية تجمع الخالد مع اإلدارة العليا وموظفي البنك   )تصوير: حسني هالل( من اليمين: ماجد العجيل وطالل الخالد ومسعود حيات وفيصل العيار

التركيز على الرقمنة

إلى تغطية االكتتاب في زيادة  العجيل  أش��ار 
رأس املال بنسبة 220 في املئة، مما يدل على 
ثقة املساهمني في البنك وأدائه، مشيرًا إلى أنه 
سيتم توظيف تلك الزيادة في تقديم املزيد من 

القروض للعمالء من الشركات واألفراد. 
وقال: »ال يوجد توجه اآلن إلطالق بنك رقمي 
، مشيرًا إلى 

ً
حاليًا، وقد يحدث ذلك مستقبال

من  الرقمنة  على  سيكون  حاليًا  التركيز  أن 
خالل أفرع البنك الحالية«. 

إطار عصري

ت���م ت��ج��دي��د م��ب��ن��ى امل��ك��ات��ب ال��رئ��ي��س��ي للبنك 
لتوفير بيئة عمل تسّهل التفاعل بني مختلف 
الجماعي  العمل  وت��دع��م  واألق���س���ام،  اإلدارات 
املثمر وتعّزز إنتاجّية املوظفني. كما تّم تحديث 
الستقبال  بالكامل  ال��ج��دي��د  الرئيسي  ال��ف��رع 
العمالء في إطار عصري ومساحات واسعة 
وم����ري����ح����ة، ت���س���ّه���ل ت���ق���دي���م ك���اف���ة ال���خ���دم���ات 
التواصل  وت��ع��ّزز  ل��ب��رق��ان،  امل��م��ّي��زة  املصرفية 
مصرفية  تجربة  أفضل  لضمان  العمالء  مع 

بجودة خدمات تحظى برضاهم.

الخالد: 
القطاع المصرفي 

إحدى الركائز األساسية 
لتحسين االقتصاد 

الوطني

 حيات:
 مستمرون في تطوير 

موظفينا وتوسيع 
خدماتنا الرقمية



BUSINESS
13 اقتصاد وأعمال

الخميس 27 ربيع اآلخر 1443 هـ • 2 ديسمبر 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17267

تقّلل من مخاطر عمليات االحتيال

»سيكولوجيا القيادة المؤثرة«

أكثر من 85 ألف طلب أونالين منذ مارس 2019

»الوطني« يدّشن رسميًا خدمة
 »سويفت للرقابة على الحواالت«

»بوبيان« يختتم برنامجًا تدريبيًا لإلدارات الوسطى

»يوسك« تحتفل بالذكرى الرابعة النطالقها في الكويت

������ن ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي رس��م��ي��ًا 
ّ

دش
خ����دم����ة »س����وي����ف����ت ال����ع����امل����ي����ة ل���ل���رق���اب���ة 
ع���ل���ى ال������ح������واالت«، وال����ت����ي ت���ع���د أح����دث 
الحد  على  تساعد  التي  الذكية  الحلول 
م���ن م��خ��اط��ر ع��م��ل��ي��ات االح���ت���ي���ال وم��ن��ع 
باإلضافة  املخاطر،  العالية  امل��دف��وع��ات 
إل������ى ت���ع���زي���ز م���س���ت���وى األم���������ان ب��ف��ض��ل 
قدراتها الفريدة على التنبيه واإلبالغ. 

التي  ال��ح��واالت«،  »الرقابة على  وخدمة 
وكافة  الكويت  في  التنفيذ  حيز  دخلت 
فروع البنك الخارجية، ستوفر عناصر 
ل��ل��ت��ح��ك��م ف����ي امل����دف����وع����ات وال�����ح�����واالت، 
ت��ش��م��ل ت��ن��ب��ي��ه��ات وح���ظ���ر ل��ح��ظ��ي ملنع 
االح����ت����ي����ال وت�����وف�����ر ح���م���اي���ة م�����ن خ���الل 

حجب عمليات الدفع املشبوهة، وإعداد 
العملية،  ح��ال��ة  ح��ول  اليومية  التقارير 

وكذلك دعم عمليات االسترداد.
رئيس مجموعة  ق��ال  املناسبة،  وبهذه   
ال��ع��م��ل��ي��ات ف���ي م��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال���وط���ن���ي، م��ح��م��د ال���خ���راف���ي: »ي��ع��د بنك 
ال����ك����وي����ت ال����وط����ن����ي س����ّب����اق����ًا دائ�����م�����ًا ف��ي 
ت���ب���ن���ي أح�������دث االب�����ت�����ك�����ارات ف����ي م��ج��ال 
التكنولوجيا املالية، وذلك بهدف تقديم 

خدمة عالية الجودة لعمالئه«.
 وأش��ار الخرافي إلى أن خدمة سويفت 
العاملية للرقابة على الحواالت تعد أحد 
ستساهم  والتي  تطورًا،  األكثر  الحلول 
ف����ي ت���ع���زي���ز ال�����ق�����درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ل��ب��ن��ك 

الكويت الوطني في مجال أنظمة الدفع، 
بفضل قدراتها على التحكم باملدفوعات 
وال���ح���د م���ن ع��م��ل��ي��ات االح���ت���ي���ال بشكل 

فوري.
 وشدد الخرافي على أن البنك، وضمن 
رح����ل����ة ال����ت����ح����ول ال�����رق�����م�����ي، ق�������ام ب��ض��خ 
اس����ت����ث����م����ارات ك���ب���ي���رة خ������الل ال���س���ن���وات 
امل����اض����ي����ة ف�����ي س���ب���ي���ل ت���ط���وي���ر أن��ظ��م��ة 
امل�����دف�����وع�����ات وال��������ح��������واالت امل���ص���رف���ي���ة، 
ال����ت����ي أدخ���ل���ت  ك���م���ا ي���ع���د أول ال���ب���ن���وك 
امل��دف��وع��ات  ف��ي م��ج��ال  أح���دث التقنيات 
وال����ت����ح����وي����الت ال����ف����وري����ة ف����ي ال���ك���وي���ت، 
وم���ن���ه���ا م���ي���زة ت��ت��ب��ع ال���ت���ح���وي���الت ع��ب��ر 
ق��ن��وات��ه ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��م��ل ال��وط��ن��ي 

ع��ب��ر امل��وب��اي��ل وال��وط��ن��ي ع��ب��ر االن��ت��رن��ت 
وال���وط���ن���ي ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت ل��ل��ش��رك��ات، 
من  التحقق  البنك  لعمالء  يمكن  حيث 
حالة التحويل عبر اإلنترنت بشكل آمن 

وسريع. 
وأوض��������������ح أن����������ه وف����������ي إط������������ار ال����س����ع����ي 
م������ة ال����رك����ائ����ز ال���رئ���ي���س���ي���ة  ال������دائ������م مل������واء
نبحث  للبنك  ال��رق��م��ي��ة  لالستراتيجية 
وبال كلٍل عن كل ما هو جديد في عالم 
مستوى  لتحسني  ال��ب��ن��وك  تكنولوجيا 
خ��دم��ات��ن��ا امل���ص���رف���ي���ة، وه����و م���ا نجني 
ث��م��اره ح��ال��ي��ًا ب��ن��ج��اح ال��ب��ن��ك ف��ي تغيير 
مشهد حلول الدفع الرقمية في الكويت 

بتقديم باقة من حلول الدفع املتطورة.

أعلن بنك بوبيان عن اختتام برنامجه 
ال����ت����دري����ب����ي »س���ي���ك���ول���وج���ي���ا ال����ق����ي����ادة 
 
ً
امل���ؤث���رة«، ال����ذي أط��ل��ق��ه م��ؤخ��رًا م��واك��ب��ة
تطوير  إل��ى  الهادفة  استراتيجيته  م��ع 
ف��ي مختلف اإلدارات،  ق��ي��ادات��ه  م��ه��ارات 
بشكل  موظفيهم  فهم  م��ن  يمكنهم  بما 
أع���م���ق وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف��س��ي ل��ل��م��واق��ف 
مناسبة  حلول  تقديم  بهدف  املتنوعة، 

تحدث تأثيرًا إيجابيًا في بيئة العمل.
وق������ال امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ج��م��وع��ة امل������وارد 
البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: 
القيادة  إن فكرة برنامج »سيكولوجيا 

امل���ؤث���رة« وت��ح��دي��د م���ح���اوره اس��ت��ه��دف��ا 
مساعدة عدد كبير من القادة على فهم 
قدرات موظفيهم واالرتقاء بمعنوياتهم 
ح���رص���ًا ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و امل��ن��اس��ب 

وخلق بيئة عمل إيجابية.
الكبير، الذي  أن��ه بعد النجاح  وأض��اف 
ح��ق��ق��ه ال��ب��رن��ام��ج ف���ي م��رح��ل��ت��ه األول����ى 
لتطوير م��ه��ارات ق���ادة ال��ف��رق ف��ي مركز 
خ��دم��ة ال���ع���م���الء، ق���ررن���ا ت��وس��ي��ع دائ����رة 
ال��ت��ج��رب��ة ب��ش��ك��ٍل أك���ث���ر اح��ت��راف��ي��ة على 
الداخلية  اإلدارات  م��ن  مجموعة  نطاق 
لبنك بوبيان، مؤكدًا ان البرنامج أسهم 

في تحقيق النمو املطلوب وخلق بيئة 
ع���م���ل إي���ج���اب���ي���ة س����اع����دت ع���ل���ى زي�����ادة 
مستوى رضا العمالء، وأث��رت إيجابيًا 
على دينامية فريق العمل وأدائه بشكل 

عام.
 وأوض�������ح ال���ح���م���اد أن امل����ش����ارك����ني ف��ي 
ب��ن��ك  إدارات  م��خ��ت��ل��ف  م����ن  ال���ب���رن���ام���ج 
ب����وب����ي����ان خ����ض����ع����وا ع����ل����ى م���������دار س��ت��ة 
ج��زأي��ن،  ال���ذي تضمن  للبرنامج  أش��ه��ر 
أول��ه��م��ا ج���زء ت��دري��ب��ي واآلخ����ر تنفيذي 
ب���ه���دف اس���ت���خ���دام م����ه����ارات امل��ش��ارك��ني 
للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات 

ع��ل��ى تنفيذها  وامل���س���اع���دة  امل���ط���روح���ة، 
ل��ت��ح��س��ني ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل وخ���ل���ق أج�����واء 

إيجابية فيها.
 وقال إن بنك بوبيان يعتبر من البنوك 
ال������رائ������دة ع���ل���ى م���س���ت���وى امل���ن���ط���ق���ة ف��ي 
مجال تطوير وزي��ادة مهارات وخبرات 
م��وظ��ف��ي��ه م��ن خ���الل دورات�����ه ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل��ت��م��ي��زة، م��م��ا س��اه��م ف���ي ت��ع��زي��ز والء 
س��ت��رك��ز  اإلدارة  أن  م��ب��ي��ن��ًا  م���وظ���ف���ي���ه، 
في  النفسية  ال��ج��وان��ب  ع��ل��ى   

ً
مستقبال

ب��ي��ئ��ة األع����م����ال ب���ه���دف ت��ط��وي��ر دورات 
تدريبية مناسبة.

احتفلت العالمة التجارية االسكندنافية 
»ي����وس����ك«، إح�����دى ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ت��ي ت��م��ث��ل��ه��ا ش��رك��ة ع��ل��ي ع��ب��دال��وه��اب 
املطوع التجارية في قطاع األثاث، بمرور 
أربعة أعوام على انطالقتها في الكويت، 
وذلك من خالل أنشطة أقامتها للعمالء 
واملوظفني في أفرعها الواقعة في كل من 

الضجيج والشويخ واألفنيوز. 
التجارية  للعالمة  امل��ح��ل��ي  امل��دي��ر  وق���ال 
»يوسك« في الكويت، جورج أبي حيدر: 
»نحتفل اليوم بمرور أربعة أع��وام على 
في  )ي��وس��ك(  التجارية  العالمة  ان��ط��الق 
وجيزة  بفترة  استطاعت  التي  الكويت، 
أن ت��ل��ق��ى إع��ج��اب واس��ت��ح��س��ان ال��ع��م��الء 
ن���ظ���رًا ل����ج����ودة م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وأس���ع���اره���ا 
معظم  منتجاتها  ت��دخ��ل  وأن  امل��ع��ق��ول��ة 
املنازل الكويتية من خالل بيع أكثر من 
ك��م��ا تمكنت  أث�����اث.  ق��ط��ع��ة  م��ل��ي��ون   1.35
العالمة التجارية االسكندنافية )يوسك( 
من تلبية أكثر من 85 ألف طلب أونالين 
في  اإللكترونية  عملياتها  انطالق  منذ 
ع��ام 2019. ه��ذه األرق���ام تجعلنا سعداء 
ال��ذي تلقاه اليوم  ب��أص��داء النجاح  ج��دًا 
)ي���وس���ك( ف��ي ال��ك��وي��ت ون��ت��ط��ل��ع لتوفير 
ت��ج��رب��ة ت��س��وق م��م��ي��زة ل��ع��م��الئ��ن��ا وإل���ى 
املزيد من التوسع والتطور في السنوات 

القادمة«.
هذا وقد حرصت »يوسك« منذ دخولها 
ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ت��رس��ي��خ اسمها 
ل���ي���س ك����ع����ن����وان ل�����أث�����اث ف����ق����ط، وإن���م���ا 
ك����م����ش����ارك وداع���������م مل���خ���ت���ل���ف امل�����ب�����ادرات 
االجتماعية، حيث أطلقت مؤخرًا حملة 

ت���وع���وي���ة مل��ك��اف��ح��ة س���رط���ان ال���ث���دي في 
املاضي  العام  وتعاونت  أفرعها،  جميع 
م���ع ج��م��ع��ي��ة »أم���ن���ي���ت���ي« ال��وط��ن��ي��ة غير 
ال���رب���ح���ي���ة ال����ه����ادف����ة مل���س���اع���دة األط����ف����ال 
امل���ص���اب���ني ب����أم����راض م��س��ت��ع��ص��ي��ة ع��ل��ى 
ت���ح���ق���ي���ق أم����ن����ي����ات����ه����م، ب�����اإلض�����اف�����ة إل����ى 
رع��اي��ت��ه��ا ل��ج��ائ��زة األم امل��ث��ال��ي��ة ف��ي ع��ام 
2019 ورعايتها لحملة يستاهل وطني 
 ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا 

ً
ف���ي ع����ام 2018، ف���ض���ال

ف��ي م��ع��رض م����رزام ل��ل��دي��ك��ور ع���ام 2020، 
ع���ام 2017،  لليخوت  ال��ك��وي��ت  وم��ع��رض 

ورع�����اي�����ت�����ه�����ا ألن�����ش�����ط�����ة »ب�����روف�����ي�����ج�����ن« 
 ،2019  ��������  2018 ل����ع����ام����ي  ال�����ري�����اض�����ي�����ة 
وم��ش��ارك��ت��ه��ا ف���رح���ة األع����ي����اد ال��وط��ن��ي��ة 
ب���خ���ص���وم���ات ح����ص����ري����ة، وغ����ي����ره����ا م��ن 

األنشطة والفعاليات. 
لقد تم افتتاح الفرع األول من »يوسك« 
ل��ي��ك��ون  ف����ي ع�����ام 2017،  ال��ض��ج��ي��ج  ف����ي 
املحطة األولى في الشرق األوسط لهذه 
العالمة التجارية، تبعه بعد ذلك افتتاح 
الشويخ، ومن  منطقة  في  الثاني  الفرع 
ومؤخرًا  األفنيوز،  في  الثالث  الفرع  ثم 

ت����م اف���ت���ت���اح ال����ف����رع ال�����راب�����ع ف����ي م��ج��م��ع 
العاصمة.

وت��ت��م��ي��ز ال���ع���الم���ة ال���ت���ج���اري���ة »ي���وس���ك« 
ب��ت��ش��ك��ي��ل��ة م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال���ع���ص���ري���ة ذات 
ال���ج���ودة ال��ع��ال��ي��ة م��ن امل��ف��روش��ات، التي 
وال��ن��وم والطعام  الجلوس  غ��رف  تشمل 
واملكاتب، وكذلك االكسسوارات املنزلية، 
وال������ت������ي ت���ع���ك���س م����س����ت����وى ع����ال����ي����ًا م��ن 
العالية  ال��ص��ن��ع��ة وال��ح��رف��ي��ة وال���ج���ودة 
العاملية  املعايير  أعلى  وف��ق  واملصممة 

باع بأسعار معقولة.
ُ
وت

اإلدارة العليا للبنك تتوسط الموظفين المتدربين

فريق عمل »يوسك الكويت« يحتفل بعيده الرابع

محمد الخرافي

تناولت التصدي للجرائم اإللكترونية

لـجمعية حياة بقيمة 1.4 مليون دينار

»أجيليتي« توّقع على مبادئ 
تمكين المرأة

»علي عبدالوهاب« و»الروش« 
تتبرعان بأدوية لعالج السرطان 

ندوة عن أمن الحاسوب
Ktech في

وقعت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي، هنادي 
والهادفة  امل���رأة  تمكني  م��ب��ادئ  على  الصالح، 
وتمكني  الجنسني،  ب��ني  امل��س��اواة  تعزيز  إل��ى 

املرأة في مكان العمل واملجتمع.
املواهب  استكشاف  على  »أجيليتي«  تعمل   
م��ش��ارك��ت��ه��ا في  ال��ن��س��ائ��ي��ة وتبنيها وت��ع��زي��ز 

أعمالها واستثماراتها. 
وق���د ت��أس��س��ت م���ب���ادئ ت��م��ك��ني امل�����رأة م���ن قبل 
االت��ف��اق ال��ع��امل��ي ل��أم��م امل��ت��ح��دة وهيئة األم��م 
املتحدة للمرأة، ويتم إطالع العاملني في مجال 

العمل عليها من خالل معايير العمل وحقوق 
بأن  االعتراف  على  وترتكز  الدولية،  اإلنسان 
األعمال التجارية لها مصلحة ومسؤولية عن 

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق���ال���ت ال���ص���ال���ح: »ت���ه���دف 
أج��ي��ل��ي��ت��ي إل�����ى ت���وف���ي���ر ال����ف����رص امل��ت��ك��اف��ئ��ة، 
والبنى التحتية املساندة التي تسمح للمرأة 
ب��ال��ن��ج��اح. ن��ح��ن ن��ؤم��ن ب����أن ت��م��ك��ني امل��واه��ب 
امل��ت��ع��ددة ال��خ��ب��رات ي����ؤدي إل���ى ب��ن��اء ش��رك��ات 

أفضل ومجتمعات أقوى«.

أع���������ل���������ن���������ت ش�����������رك�����������ة ع�����ل�����ي 
ع���������ب���������دال���������وه���������اب امل�������ط�������وع 
»هوفمان  وشركة  التجارية 
ف���ي  ل���������أدوي���������ة  روش«  ال 
ال���ك���وي���ت ع����ن ع���ق���د ات��ف��اق��ي��ة 
ال��ت��ك��ال��ي��ف، لضمان  ت��ق��اس��م 
ع��الج أكبر ع��دد م��ن مرضى 
س��رط��ان ال��ث��دي م��ع »ح��ي��اة« 
امل���ن���ب���ث���ق���ة م�����ن م�����ب�����رة رق���ي���ة 
ع�����ب�����دال�����وه�����اب ال����ق����ط����ام����ي، 
امل����ت����خ����ص����ص����ة ف������ي ت���وف���ي���ر 
ع����الج����ات س����رط����ان ال����ث����دي، 

ودعم غير القادرين على تحمل تكاليف العالج 
منذ عام 2007.

وق��د ت��م اإلع���الن ع��ن ه��ذا ال��دع��م خ��الل اجتماع 
ف��ي مقر ش��رك��ة علي ع��ب��دال��وه��اب املطوع  عقد 
التجارية، حضره رئيس مجلس إدارة الشركة 
فيصل املطوع، ورئيس مجلس إدارة الجمعية 
ليلى الغانم، واملدير اإلقليمي لشركة روش في 
إلى  باإلضافة  توفيق،  أحمد  العربي،  الخليج 
روش وجمعية  ال  ممثلني عن شركة هوفمان 
ح��ي��اة. وق���د ت��م ت��وق��ي��ع ع��ق��د ل��ت��زوي��د الجمعية 
دي��ن��ار، حيث قامت  1.4 مليون  ب��أدوي��ة بقيمة 
ش���رك���ة ع��ل��ي ع���ب���دال���وه���اب امل���ط���وع وه��وف��م��ان 
مع  التكاليف  تقاسم  برنامج  برعاية  الروش 
مبرة رقية عبدالوهاب القطامي، لضمان عالج 
أكبر عدد من املرضى غير القادرين على تحمل 

تكاليف العالج.
وبهذه املناسبة، قال فيصل املطوع: »حريصون 
دائمًا على تقديم املساعدة والوقوف إلى جانب 
الجمعيات الخيرية في مسيرتها، التزامًا منا 
تجاه مجتمعنا الحبيب في الكويت. وأود أن 
الكبير  وال��ع��ط��اء  الحثيثة  الجهود  على  أث��ن��ي 
ال������ذي ت���ق���دم���ه م���ب���رة رق���ي���ة ال���ق���ط���ام���ي مل��رض��ى 
س���رط���ان ال���ث���دي ف���ي ال���ك���وي���ت، وس��ن��ب��ق��ى إل��ى 

جانبها في مسيرتها الخّيرة«.
ك��م��ا أع���رب���ت ل��ي��ل��ى ال��غ��ان��م ع���ن ع��م��ي��ق شكرها 
وهوفمان  امل��ط��وع  ع��ب��دال��وه��اب  علي  لشركتي 
م���ن عقد  امل���ت���واص���ل ألك���ث���ر  ل��دع��م��ه��م��ا  الروش 
م��ن ال��زم��ن، وال��ش��ك��ر م��وص��ول ل��ك��ل املساهمني 
وامل��ت��ب��رع��ني م��ن األف����راد وال��ش��رك��ات على وفير 

عطائهم وسخاء تبرعهم.
وأض���اف���ت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي م��ب��رة رق��ي��ة 
تميم:  لبيبة  للسرطان،  القطامي  عبدالوهاب 
»لقد تمكنا من تقديم العالج املجاني ألكثر من 
ألفي مقيم من املصابني بمرض السرطان منذ 
التأسيس وحتى هذه اللحظة، وه��ذا األم��ر لم 
الذي  امل��ادي واملعنوي  الدعم  ل��وال  يكن ممكنًا 
نحصل عليه من أصحاب األيادي البيضاء من 

مؤسسات وأفراد مجتمعنا املعطائني«.
ب�������دوره، ق����ال امل���دي���ر اإلق��ل��ي��م��ي ل��ش��رك��ة روش، 
أح��م��د ت��وف��ي��ق: »ن��ق��در ح���رص امل��ب��رة ودع��م��ه��ا 
الرعاية  لتوفير  الخيرة  ومساهمتها  املستمر 
الصحية ال��الزم��ة مل��رض��ى س��رط��ان ال��ث��دي في 
ال���ك���وي���ت. وي��س��ع��دن��ا أن ن���ك���ون م���ن ال��داع��م��ني 
ل��ل��م��رض��ى امل��ح��ت��اج��ني ف���ي دول�����ة ال���ك���وي���ت من 
خالل مساهماتنا وحرصنا على توفير أحدث 

األدوية التي تستخدم في عالج هذا املرض«.

املستمر  التعليم  مركز  نظم 
ف���ي ك��ل��ي��ة ال���ك���وي���ت ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ن��دوة في تاريخ 30 نوفمبر 
ال����ي����وم  ب���م���ن���اس���ب���ة   ،2021
ال����ع����امل����ي ألم�������ن ال����ح����اس����وب 
ف�����ي م���ق���ر ال���ك���ل���ي���ة. وش������ارك 
م�����ت�����ح�����دث�����ون م�������ن ال����ق����ط����اع 
ال�������ح�������ك�������وم�������ي وال���������خ���������اص 
وال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي ال��ن��دوة. 
وتهدف الندوة املشاركة إلى 
نشر الوعي عن أهمية األمن 
السيبراني وكيفية التصدي 
ل�����ل�����ت�����ه�����دي�����دات وال������ج������رائ������م 

اإللكترونية.   وكانت البداية مع كلمة الترحيب 
ب��ودي، رئيس مجلس أمناء  من مشاري أيمن 
ب��ودي  ��ط 

ّ
االف��ت��ت��اح��ي��ة، س��ل الكلية، وف��ي كلمته 

 :
ً
الضوء على أهمية أمن الحاسب اآلل��ي، قائال

على  السيبرانية  ال��ت��ه��دي��دات  ت��ؤث��ر  أن  »يمكن 
كل فرد وكل شركة وكل مجتمع، لذلك نحتاج 
أن نعمل معًا لزيادة الوعي وتحسني التعاون 
وإي���ج���اد ح��ل��ول ل��ت��ص��دي ال��ت��ه��دي��دات األم��ن��ي��ة 

السيبرانية«. 
 ات���ب���ع ذل�����ك ال����خ����ب����راء ف����ي األم������ن ال��س��ي��ب��ران��ي 
م. م���ش���ع���ل ال�����زاي�����د رئ����ي����س ق���س���م االس���ت���ج���اب���ة 
للطوارئ في الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات، وبونييت ككار املستشار القانوني 
األميركية  املتحدة  ال��والي��ات  في سفارة  املقيم 
في الكويت، وخليفة الياقوت الشريك اإلداري 

في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية. 
التعليم  العصيمي، رئيسة مركز  وقالت نورة 

امل��س��ت��م��ر ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ك��وي��ت ال��ت��ق��ن��ي��ة: ت��ن��اق��ش 
ال��ن��دوة أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني األط����راف ف��ي حل 
الكويت،  مصلحة  م��ن  فيه  مل��ا  املهمة  القضايا 
وم������ن ب����ني ه������ذه ال���ق���ض���اي���ا امل���ه���م���ة ت���ه���دي���دات 
االرت��ف��اع،  التي تتواصل في  السيبراني  األم��ن 
وب��ال��ت��ال��ي ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل����ى زي�����ادة ال��وع��ي 
والتدابير  والرقميات  الحاسوب  أم��ن  بأهمية 

الالزمة ملكافحة هذه التهديدات«. 
السيبرانية  ال��ج��رائ��م  أن  العصيمي  وأض��اف��ت 
ليست مقتصرة على الحكومات والشركات، بل 
هناك كثير من االفراد الذين يتعرضون لخطر 
ه��ذه ال��ج��رائ��م بسبب نقص ال��وع��ي ب��إج��راءات 

الحماية البسيطة، مثل املصادقة الثنائية.
الكلية تخصص  يذكر أن من بني تخصصات 
ال���ذي  امل���ع���ل���وم���ات،  ن��ظ��م وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  إدارة 
ي��ت��ض��م��ن دراس�������ة األم������ن ال���س���ي���ب���ران���ي، وال�����ذي 
ي��ج��ع��ل م��ن ك��ل��ي��ة ال��ك��وي��ت ال��ت��ق��ن��ي��ة إح����دى أه��م 

الكليات الرائدة في هذا املجال.

ممثلو »أجيليتي« واألمم المتحدة بعد التوقيع

فيصل المطوع وليلى الغانم خالل التوقيع

مشاركون في ندوة أمن الحاسوب في كلية الكويت التقنية بعد نيلها شهادة جودة الرعاية الصحية وإدارتها

عائشة جون تنضم إلى المجلس 
األميركي ألطباء ضمان الجودة

أع��ل��ن امل��ج��ل��س األم���ي���رك���ي ألط���ب���اء ض��م��ان 
ال��ج��ودة ع��ن منح د. عائشة ج��ون شهادة 
معتمدة في مجال جودة الرعاية الصحية 
وإدارت�����ه�����ا، ح��ي��ث اج���ت���ازت ج����ون ب��ن��ج��اح 
امتحان الشهادة في مجال جودة الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة وإدارت������ه������ا، وذل������ك ب���ت���اري���خ 22 

سبتمبر 2021 في الكويت.
وع���ل���ي���ه ت��ص��ب��ح ال����دك����ت����ورة ج�����ون زم��ي��ل��ة 
ط���ب���ي���ب���ة م���ع���ت���م���دة ب���امل���ج���ل���س األم���ي���رك���ي 
ال��ج��ودة، حيث تنضم إلى  ألط��ب��اء ضمان 
أع��ض��اء امل��ج��ل��س األم��ي��رك��ي، ال��ذي��ن وعلى 

مدى أكثر من أربعني عامًا أكدوا التزامهم 
الدائم، خاصة في مجال ج��ودة الخدمات 
الصحية، باإلضافة إلى دعم أمن وسالمة 
عن  متميزين  م��ا جعلهم  وه���ذا  امل��ري��ض، 

زمالئهم بحصولهم على هذه الشهادة.
وت��رت��ك��ز ش��ه��ادة ج���ودة ال��رع��اي��ة الصحية 
وادارت�����ه�����ا دائ���م���ًا ع��ل��ى ت��ب��س��ي��ط م��ف��اه��ي��م 
تقديم الرعاية الصحية، مع الحرص التام 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق األم���ث���ل ل��ل��ج��ودة وس��الم��ة 
امل�����ري�����ض، وه������ي اآلن ت���ض���ع ن��ف��س��ه��ا ف��ي 
املقدمة في مجال الرعاية الصحية مع بدء 

تنفيذ القانون االميركي ACA وتوصياته 
ب����ه����دف ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى س����الم����ة امل���ري���ض 

واستمرارية الرعاية.
واملختصني،  ال��خ��ب��راء  ف���إن جميع  وع��ل��ي��ه 
ال��ذي��ن ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ش��ه��ادة HCQM، قد 
 نحو جميع محاور 

ً
أظهروا التزامًا كامال

جودة الرعاية الصحية، مثل أمن وسالمة 
ت���ه���ا،  امل�����ري�����ض، ف���ع���ال���ي���ة ال����رع����اي����ة وك���ف���اء
االس��ت��خ��دام  لكيفية  وامل���راج���ع���ة  ال��ت��دق��ي��ق 
ة  األم��ث��ل ل��ل��م��وارد، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ك��ف��اء
الوقت  ف��ي  وتقديمها  ال��خ��دم��ات  وتطوير 

املناسب مع الحرص على السالمة العامة.
لعام  األم��ي��رك��ي  املجلس  تأسيس  وي��ع��ود 
ال��ك��ب��رى،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  1977، وه����و 
الخبراء من مختلف  ع��ددًا من  التي تضم 
يلتزم  كما  الصحية.  الرعاية  تخصصات 
امل���ج���ل���س ب��ت��ح��ق��ي��ق أع����ل����ى م���س���ت���وى م��ن 
سالمة املرضى وجودة الرعاية الصحية، 
قدم للعامة من خالل املحافظة على 

ُ
التي ت

ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي ون��ي��ل ال��ش��ه��ادات 
وج���ع���ل���ه���ا ُم���ت���اح���ة ل���ك���ل خ����ب����راء ال���رع���اي���ة 

الصحية.

د. عائشة جون
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بلينكن والفروف يلتقيان اليوم في مسعى للجم المواجهة

أوكرانيا وروسيا.. حشود باآلالف ومناورات واسعة
خالد جان سيز

وأوكرانيا  روسيا  بني  الحدود  تشهد 
تحشيدًا ومناورات ُينذران بمواجهة، 
على خلفية اتهام كييف وحلف شمال 
بالتحضير  موسكو  )ناتو(  األطلسي 
لغزو وشيك ألوكرانيا، وسط مسارعة 
التهدئة  إل��ى  الكبرى  الدولية  الجهات 

عبر الدبلوماسية.
ال��روس��ي��ة،  ال���دف���اع  ف��ق��د أع��ل��ن��ت وزارة 
أم�����س، أن���ه���ا ب�����دأت م����ن����اورات ب��ع��ش��رة 
آالف ج���ن���دي ف���ي أك���ث���ر م���ن 30 س��اح��ة 
تدريب في ست مناطق مختلفة، على 
الحدود مع دونباس شرقي أوكرانيا، 
ال��ت��ي اس��ت��ول��ى ع��ل��ي��ه��ا االن��ف��ص��ال��ي��ون 
امل����دع����وم����ون م����ن روس����ي����ا ع�����ام 2014، 
القرم، التي ضمتها  وفي شبه جزيرة 

روسيا من أوكرانيا في العام نفسه. 
ف����ي امل���ق���اب���ل، أع���ل���ن���ت ال���ن���اط���ق���ة ب��اس��م 
م��اري��ا زاخ��اروف��ا  ال��روس��ي��ة  الخارجية 
أن »االجيش األوكراني حشد 125 ألف 
ج��ن��دي، وه����ذا ل��ل��ت��وض��ي��ح، ه��و نصف 
ال��ق��وات املسلحة ألوك��ران��ي��ا« في  ع���دد 

منطقة الصراع في دونباس.
وك������ان ال���ج���ي���ش األوك�����ران�����ي أع���ل���ن أن���ه 
م��ن��اورات دولية كبيرة  سيجري عشر 
ع���ام 2022، ف���ي ظ���ل زي�����ادة »األن��ش��ط��ة 

العدائية« لروسيا ووكالئها.

اجتماع »ناتو«

وال��ت��ق��ى وزراء خ��ارج��ي��ة ح��ل��ف شمال 
»ن��ات��و«، في  األط��ل��س��ي، ف��ي اج��ت��م��اع ل���
ري���غ���ا ع��اص��م��ة الت���ف���ي���ا، ب����دأ ال���ث���الث���اء، 
وي���ن���ت���ه���ي ال�����ي�����وم، ن���اق���ش ال���ت���ح���رك���ات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال�����روس�����ي�����ة ق�������رب ح�����دود 

أوكرانيا.

أوكرانيا دميترو  وقال وزير خارجية 
لالنضمام  الحلفاء  »سندعو  كوليبا: 
إل������ى أوك�����ران�����ي�����ا ف�����ي وض������ع ع���ق���وب���ات 
اقتصادية على روسيا في حال قررت 

اختيار السيناريو األسوأ«.
وكان الحلف والواليات املتحدة وجها 
ت���ح���ذي���رات ش���دي���دة ال��ل��ه��ج��ة ل��روس��ي��ا 
ب���أن���ه���ا س���ت���دف���ع ث��م��ن��ًا ب���اه���ظ���ًا ع����ن أي 
أوكرانيا،  ع���دوان عسكري جديد ض��د 
م��وس��ك��و بتحذير  م��ا ردت عليه  وه���و 
ال��ح��ل��ف م��ن م��غ��ام��رة ع��س��ك��ري��ة شرقي 

أوكرانيا.
وال�������ي�������وم، ي���ل���ت���ق���ي وزي��������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
األم����ي����رك����ي أن���ت���ون���ي ب��ل��ي��ن��ك��ن ن��ظ��ي��ره 
ال���������روس���������ي س�����ي�����رغ�����ي الف���������������روف ف���ي 
على  اجتماع  بعد  وذل��ك  استوكهولم، 
هامش اجتماع منظمة األمن والتعاون 

في أوروبا مع نظيره األوكراني.
واق���ت���رح ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ف��الدي��م��ي��ر 
ب������وت������ني ع�����ل�����ى ال�������غ�������رب »ال��������ب��������دء ف���ي 
مفاوضات جدية حول ضمانات لعدم 
ت��وس��ع ن��ات��و ب��ات��ج��اه ح���دود روس��ي��ا«، 
م����ش����ددًا ع���ل���ى أن ال����غ����رب م��س��ت��م��ر ف��ي 
تجاهل هواجس روسيا في ما يتعلق 

بتهديد أمنها.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي 
ف��ول��ودي��م��ي��ر زي��ل��ي��ن��س��ك��ي: »ي���ج���ب أن 
نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف 
ال��ح��رب دون م��ف��اوض��ات م��ب��اش��رة مع 

روسيا«.
ب��دوره، أف��اد وزي��ر الخارجية الروسي 
��ج��رى بني 

ُ
ب���أن م��ح��ادث��ات ه��ات��ف��ي��ة س��ت

ب���وت���ني ون���ظ���ي���ره ال���ت���رك���ي رج����ب طيب 
أردوغ�������������ان، م���وض���وع���ه���ا األزم���������ة ب��ني 
م��وس��ك��و وك��ي��ي��ف، وس��ت��ن��اق��ش ع��رض 

أنقرة التوسط ملعالجة التوتر.

رسالة بريطانية لموسكو.. وزيرة الخارجية على متن دبابة
ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على منت دبابة، مرتدية الزي العسكري، أثناء زيارتها قاعدة عسكرية لبالدها في جمهورية إستونيا، تبعد عن حدود روسيا 160 كيلومترًا. واتهمت 

تروس موسكو بارتكاب »نشاط خبيث« في البلقان، وقالت إن الرئيس الروسي فالديمير بوتني سيرتكب »خطأ إستراتيجيًا« إذا كان سيقود غزوًا ألوكرانيا. 
دخل حماية الديموقراطيات في الساحة السوفيتية السابقة من النفوذ الروسي في قائمة أولوياتها.

ُ
فهم موسكو أن لندن ال تزال ت

ُ
وقالت صحيفة التلغراف إن تروس أرادت أن ت

ُقبيل جولة ماكرون الخليجية

ميقاتي ينقل رغبة فرنسية 
باستقالة قرداحي

أنديرا مطر- بيروت
يدخل لبنان شهر األعياد بملفات شائكة تفاقم أوضاعه االجتماعية واملعيشية 
من أزمته الدبلوماسية مع الدول الخليجية إلى مواصلة تعطيل الحكومة، وسط 
غياب أي معطيات ملموسة تنبئ بإيجاد مخرج ألي من األزمتني، وذلك بالرغم 
من التعويل على تحرك قطري مرتقب، ومحاولة فرنسية لتليني الخالف مع دول 

الخليج، مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى املنطقة خالل األيام املقبلة.
وأشارت معلومات صحافية إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يكثف 
املعارضة الستقالته،  السياسية  وال��ق��وى  ق��رداح��ي  ال��وزي��ر ج��ورج  م��ع  التواصل 
 إليهم رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره 

ً
ناقال

مع السعوديني في امللف اللبناني.
وعلمت سبقلا أن اجتماعًا سيحصل ضمن الفريق، الذي ينتمي إليه قرداحي 

بيل زي��ارة ماكرون للرياض، على أن يتم 
ُ
يبحث في إقناع األخير باالستقالة، ق

إخراج االستقالة بشكل يحفظ ماء الوجه.
من ناحيتها، دانت وزارة الخارجية اللبنانية »الهجوم اإلرهابي« الذي استهدف 
 وشعبًا 

ً
السعودية بزورق مفخخ للحوثيني، مؤكدة وقوف لبنان الدائم حكومة

إلى جانب اململكة.
داخليًا، بدأت تلميحات بتأجيل االستحقاق االنتخابي النيابي املقرر في الربيع 
بعد  املشهد،  على  تعقيدات  ليضيف  الرئاسي  االستحقاق  عامل  ودخ��ل  املقبل، 
ك��الم رئيس الجمهورية ميشال ع��ون ح��ول بقائه في قصر بعبدا في ح��ال قرر 
البرملان ذلك، ما ُيدخل االستحقاقني في مرمى املقايضات املطروحة، التي باتت 

تشمل كل امللفات قضائية وانتخابية.
ب���امل���وازاة، أع��ل��ن ميقاتي أن��ه يتريث م��ج��ددًا ف��ي ال��دع��وة إل��ى عقد جلسة ملجلس 

الوزراء، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد املجلس عن كل ما ال شأن له به.

قصة خبرية

األسيرة األقدم باتت حرة.. لكنها حزينة على بقية األسيرات

أمل طقاطقة اعُتقلت عروسًا.. ونجت من 6 رصاصات
والء عايش

ف��ي األول م��ن دي��س��م��ب��ر ع���ام 2014 أث��ن��اء ت��وج��ه��ه��ا ل��ش��راء بعض 
األغ����راض إلت��م��ام زواج��ه��ا امل��ق��رر ب��ع��د أي����ام، أط��ل��ق ج��ن��ود الكيان 
مستوطنات  تجمع  مفترق  ق��رب  ال��رص��اص،  عليها  الصهيوني 
»غ��وش عتصيون« جنوبي بيت لحم، فسقطت على األرض بعد 
أن أصابتها رصاصة في قدمها، لكنها نهضت، وحني وحاولت 
الهرب، جاءتها رصاصة ثانية في ظهرها، فأفقدتها القدرة على 

الحراك بشكل نهائي. 
طقاطقة  أم��ل  الفلسطينية  لها  تعّرضت  ال��ت��ي  الوحشية  تلك  ك��ل 
��رِض جنود االحتالل، فتجمعوا حولها، وأطلقوا رصاصات 

ُ
ت لم 

أخ��رى م��ن مسافة صفر، واح���دة ف��ي ي��ده��ا، واثنتني ف��ي صدرها، 
وأخرى في خصرها.

��ش��ه��دت، ث��م ت��ب��نّي بعد س��اع��ات أنها 
ُ
ف��ي ال��ب��داي��ة، أش��ي��ع أن��ه��ا اس��ت

��ق��ل��ت، ون��ق��ل��ت إل���ى مستشفى ه��داس��ا ع��ني ك����ارم، وه���ي بحالة 
ُ
اع��ت

صعبة، وأجريت لها عمليات جراحية عدة.

ألغي حفل الزفاف، وقبعت العروس املصابة خلف قضبان سجن 
»ال��دام��ون« بتهمة لم ترتكبها، إذ ألقى جنود االحتالل بجانبها 
وقت الحادثة سكينًا يستخدم لتقطيع الخضار، واتهموها بأنها 

حاولت طعن مستوطن في املكان، رغم أن شهودًا كذبوا الرواية.
في السجن، تعرضت أمل ألشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي 
طيلة 7 سنوات، في وقت كان من املفترض أن تعيش عروسًا مع 

زوجها في القفص الذهبي.
أق��دم معتقلة فلسطينية  أم��ل،  ف��ي 30 نوفمبر 2021 أطلق س��راح 
في سجون االحتالل، وتنسمت الشابة )27 عامًا( الحرية، ومشت 
ب��ج��وار أه��ل��ه��ا وأق���ارب���ه���ا، م��ن ح��اج��ز ال��ج��ل��م��ة ق���رب م��دي��ن��ة جنني 

شمالي الضفة إلى منزلها. 
ورغ����م ال��ح��ري��ة، ت��ش��ع��ر أم���ل أن س��ع��ادت��ه��ا م��ن��ق��وص��ة ألن��ه��ا تركت 
وراءه����ا 31 أس��ي��رة ف��ي ظ���روف ص��ع��ب��ة، ي��ع��ان��ني معاملة وحشية 
 أن تتوصل السلطات الفلسطينية إلى 

ً
ويتعرضن للتعذيب، آملة

ح��ري��ة جميع  الصهيوني تضمن  ال��ك��ي��ان  م��ع  عقد صفقة شاملة 
األسيرات.

م للجيش..  أثيوبيا: تقدُّ
والصين على خط الصراع

أعلنت أثيوبيا، أمس، أن القوات 
السيطرة  استعادت  لها  املوالية 
ع���ل���ى ب����ل����دة ش����ي����وا روب�������ت ال��ت��ي 
تبعد ق��راب��ة 220 ك��ل��م ع��ن أدي��س 
أبابا، في أعقاب إع��الن متمردي 
ج��ب��ه��ة ت���ي���غ���راي ال��س��ي��ط��رة على 
ه���ذه ال��ب��ل��دة، األس���ب���وع امل��اض��ي، 

مع تقدمهم نحو العاصمة.
وقال الناطق الحكومي ليغيسي 
ت�����ول�����و، إن »ش�����ي�����وا روب���������ت م��ن 
ب���ني ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ل���دات ال��ت��ي 
اس������ت������ع������ادت ال�������ق�������وات امل����وال����ي����ة 
ل��ح��ك��وم��ة آب����ي أح���م���د ال��س��ي��ط��رة 
عليها، بعد أن أعلن توجهه إلى 

جبهات القتال«.
وأض�������اف ت����ول����و: »ع���ن���د ج��ب��ه��ات 
شيوا تم تحرير مزيزو ومواللي 
وش��ي��وا روب��ت ورس��ا ومحيطها 

م����������ن ج������ب������ه������ة ت�������ح�������ري�������ر ش����ع����ب 
ت���ي���غ���راي«، م���ردف���ًا أن ال��ح��ك��وم��ة 
ستستعيد  قصيرة«  فترة  »بعد 
السيطرة على ديسي والليبيال، 
التي سيطر عليها املتمردون في 
أغسطس، رغم تقارير عن امتداد 
إل��ى ديبري سينا،  امل��ع��ارك  رقعة 

الواقعة على بعد أقل من  البلدة 
200 كلم عن أديس أبابا.

وفي تطور الفت، قالت الخارجية 
األث��ي��وب��ي��ة إن وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ص��ي��ن��ي، وان����غ ي����ي، زار أدي���س 
أبابا وأكد ثقته  بحكومة أحمد 

ودعمه لها.

إعادة افتتاح المنطقة الحرة األردنية - السورية
بعد إغالق دام أكثر من 6 سنوات، أعيد، أمس، افتتاح املنطقة الحرة السورية - األردنية املشتركة، 

وانطالق األعمال واألنشطة التجارية واالقتصادية. 
السورية،  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  ووزارة  األردن��ي��ة،  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة 
قالتا في بيان مشترك إن الغاية من الخطوة هي »تنشيط الحركة التجارية وجذب االستثمارات، 
وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، واملساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية 
البلدين«. ويأتي إعالن االفتتاح في إطار التنسيق والتعاون بني  االقتصادية واالجتماعية لكال 
املنطقة واستكمال متطلباتها وتأمني جهوزيتها الستقبال االستثمارات  البلدين إلعادة تأهيل 

من الجانبني السوري واألردني ومن الدول العربية واألجنبية.

 

قوات الحكومة تتقدم خالل المعارك مع جبهة تيغراي
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3 مواجهات في »ممتاز الطائرة«
 3 بإقامة  الطائرة  لكرة  املمتاز  ال���دوري  بطولة  م��ن  السابعة  الجولة  ال��ي��وم  تنطلق 
مباريات، تجمع األولى القادسية »املتصدر« مع الجهراء صاحب املركز الخامس، 
وذل����ك ف���ي ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة وال��ن��ص��ف ع��ل��ى ص��ال��ة االت���ح���اد، وع��ل��ى ص��ال��ة ن���ادي 
القادسية يلتقي العربي صاحب املركز السادس مع برقان »الرابع«، بينما تشهد 
كاظمة  تجمع  قوية  مواجهة  مساء  والنصف  السابعة  الساعة  ف��ي  االت��ح��اد  صالة 

»الثاني« مع الكويت »الثالث«.

شكرًا للقطريين لعزومتهم 
الكبيرة في »البيت«

يغتنمها  ب��ل  ال��ف��رص��ة،  ينتظر  ال  املميز 
املميز  ن��ع��م،  ك��ب��ي��را..  منها شيئا  لينجز 
الناجح يصنع التاريخ وال يقرؤه فقط.. 
كما هو معروف فإن املميزين يصنعون 
ال����ت����اري����خ وال ي����م����رون أم����ام����ه ك��ع��اب��ري 
يكونون كاآلخرين ويكتفون  طريق وال 

بقراءته. 
الحدث  املميزون هم من يصنعون  انما 
مهما كانت املوانع أمامهم، فهي لن تجد 
لها مكانا، خاصة عند االشقاء القطريني 
وأم�����������ام اس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ه���م وخ���ط���ط���ه���م 
وت��ن��ف��ي��ذه��م ال���رائ���ع، ه���م األش���ق���اء ال��ذي��ن 
أب��ه��رون��ا وأتحفونا وأب��ك��ون��ا ف��رح��ًا بما 
شاهدناه في افتتاح كأس العرب الرائع. 
ك��ل  إال  ال����ك����وي����ت  أه������ل  ن���ح���ن  ن���ج���د  وال 
ال��ت��ح��ي��ة واالح����ت����رام وال��ت��ق��دي��ر ل��أش��ق��اء 

الراسخة،  الكويت  معالم  من  أب���رزوه  ملا 
حيث رسمت قطر مشهدًا المس التاريخ 
ب��������أدوات ع���ص���ري���ة »ب���ص���ري���ة س��م��ع��ي��ة«، 
الكويت عن  ع��ن  ب��إب��راز حيثيات معبرة 
الراحل  الكبير  الكوميدي  الفنان  طريق 

عبدالحسني عبدالرضا »بوعدنان«. 
وكان عزف النشيد الوطني الكويتي له 
وقع خاص على قلوبنا رغم أن منتخبنا 
الوطني غائب عن البطولة، فقد حضرت 

الكويت فنا ورياضة وعمالقة. 
لنترك الكالم ونبتعد عن القلم ونكتفي 
ب��ت��ق��دي��م ال���واق���ع، وه���و أن ق��ط��ر.. ق��دم��ت.. 
ف���أب���ع���دت.. وأب����ه����رت، ش���ك���رًا م����رة ث��ان��ي��ة 
لإلبهار القطري و»العزومة الكبيرة« في 

استاد البيت.

المحرر

اليوسف التقى إنفانتينو وآل ثاني
الكرة  ات��ح��اد  رئيس  التقى 
ال����ش����ي����خ أح����م����د ال���ي���وس���ف 
رئيس االتحاد الدولي لكرة 
ال���ق���دم ج��ي��ان��ي ان��ف��ان��ت��ي��ن��و 
ورئ���ي���س االت���ح���اد ال��ق��ط��ري 
لكرة القدم الشيخ حمد بن 
ث��ان��ي، وذل���ك في  خليفة آل 
الدوحة  القطرية  العاصمة 
أث����ن����اء ح����ض����وره الف���ت���ت���اح 

بطولة كأس العرب. 
من جانبه، عرض اليوسف 
ال���ع���ام للهيئة  امل���دي���ر  ع��ل��ى 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ري���اض���ة ح��م��ود 
فليطح ونائب املدير العام 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��اض��ة 
ص��ق��ر امل����ال، ت��ذم��ر ال��ح��ك��ام، 
ت��أخ��ر صرف  وذل���ك بسبب 
م����س����ت����ح����ق����ات����ه����م امل�����ال�����ي�����ة 
م����ن ق���ب���ل ال���ه���ي���ئ���ة، م��ط��ال��ب��ًا 
اإلس�������������راع ب����ح����ل امل���ش���ك���ل���ة 

حمد بن خليفة متوسطاً إنفانتينو واليوسفالعالقة.

كاظمة في ضيافة النصر
الثالث  االس��ب��وع  م��ن��اف��س��ات  ال��ي��وم  تنطلق 
ال���ق���دم ب��اق��ام��ة  ل��ك��رة  م���ن دوري stc امل��م��ت��از 
م�����ب�����ارات�����ني، ح����ي����ث ي���ت���ق���اب���ل ال����ش����ب����اب م��ع 
ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل ف���ي ح���ني ي��ح��ل ك��اظ��م��ة ضيفا 
ا التضامن مع  على النصر، ويقام غدا لقاء
ال��ي��رم��وك وال��ع��رب��ي م��ع ال��س��امل��ي��ة، وتختتم 
الجولة بلقاء القمة الذي يجمع الكويت مع 

القادسية. 
مواجهة اليوم تبدو متكافئة، حيث يسعى 
ك��اظ��م��ة ال����ى م��واص��ل��ة ان��ت��ص��ارات��ه ب��ع��د ان 
ال��ت��وال��ي، رافعا  ل��ه على  ال��ف��وز الثاني  حقق 
بفارق  الثاني  باملركز  نقاط   6 ال��ى  رصيده 
االه�����داف، وي��ع��ول م���درب ال��ب��رت��ق��ال��ي دارك���و 
على جهوزية بندر بورسلي وحمد الحربي 

ماتيوس  املحترفني  وم��ن  الحبيتر،  وع��م��ر 
في  م���ي���الد،  وم��ي��ش��ي��ل  وم���اي���ك���ون  ادواردو 
ال��ع��ودة م��ج��ددا الى  ي��ح��اول النصر  املقابل 
ط����ري����ق االن�����ت�����ص�����ارات وال����ت����ي ت���وق���ف���ت ف��ي 
ال��ج��ول��ة امل��اض��ي��ة ب��ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ي ام���ام 
الفحيحيل ليصبح رصيده 4 نقاط باملركز 
الرابع، ويعتمد مدرب الفريق سلمان عواد 
على خبرة الالعبني عدي الصيفي ويعقوب 
ال��ط��راروة ومشعل ف���واز ودي��ن��ي��س وروب���ن، 
الشباب  ال��ذي يجمع  العاشرة  وف��ي ديربي 
بحثا  املباراة  الفريقان  يدخل  والفحيحيل 
ع���ن ال���ف���وز االول ك���ل ع��ل��ى ح���س���اب االخ����ر، 
ال��ش��ب��اب ي��ذي��ل الترتيب ب��ال ن��ق��اط ف��ي حني 

يأتي الفحيحيل سابعا بنقطة واحدة.

الملعبالتوقيتالفريقان

الشباب5.20 مساءالشباب × الفحيحيل

علي صباح السالم7.35 مساءالنصر× كاظمة

26 العبًا في قائمة أزرق اليد 
استعدادًا لـ»الخليجية«

ال��وط��ن��ي  ال��ف��ن��ي ملنتخبنا  ال��ج��ه��از  اس��ت��ق��ر 
االول ل���ك���رة ال���ي���د ب���ق���ي���ادة امل������درب ب��وري��س 
دينيتش على قائمة املنتخب للمشاركة في 
القائمة  وض��م��ت  الخليجية  االل��ع��اب  دورة 
البالد  التي تستضيفها  26 العبًا للبطولة 
يناير املقبل وضمت القائمة كل من: صالح 
دشتي،  حيدر  الشمري،  عبداهلل  امل��وس��وي، 
س��ي��ف ال����ع����دوان����ي، ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ب���ال���ول، 
عبداهلل  عبدالجليل،  ف��واز  الحربي،  مشعل 
امل��ش��اري،  ف���واز  العطية،  ع��ب��داهلل  الخميس، 
الغربللي، مشاري  الغربللي، خالد  عبداهلل 

ص����ي����وان، ي���وس���ف ض����اي����ف، م��ح��م��د ع���ام���ر، 
مبارك  األمير،  إبراهيم  ساملني،  عبدالعزيز 
ال��خ��ال��دي، ي��وس��ف ال��ع��ج��م��ي، ص��ق��ر ال��ف��ه��د، 
ن������واف ال���ش���م���ري، ع���ب���دال���ع���زي���ز ال����دوس����ري، 
ع��ل��ي ص��ف��ر، م��ح��م��د ب��وي��اب��س، ح��س��ن صفر 

وسليمان كمال.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر ان ي��ق��ي��م امل��ن��ت��خ��ب م��ع��س��ك��رًا 
ت��دري��ب��ي��ًا ف���ي اوروب�����ا خ���الل ال��ف��ت��رة املقبلة 
اس������ت������ع������دادًا ل����ل����م����ن����اف����س����ات، ح����ي����ث س��ت��ت��م 
اق��ام��ة امل��ع��س��ك��ر ع��ل��ى ق��س��م��ني ف��ي مقدونيا 

ومونتنيغرو استعدادًا للبطولة.

تحت رعاية فهد الصباح

»يد« الكويت أمام البحرين في اعتزال عيسى
ت��ح��ت رع��اي��ة رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
��ق��ام 

ُ
ال��ش��ي��خ ف��ه��د ال��ن��اص��ر ال���ص���ب���اح، ت

اع��ت��زال الع��ب منتخب الكويت  م��ب��اراة 
لكرة اليد السابق يعقوب عيسى، وذلك 
منتخب  م��ع  الكويت  منتخب  لقاء  ف��ي 
ف�����ي دورة  ال��������ذي س���ي���ق���ام  ال����ب����ح����ري����ن، 
)األوملبياد  الثالثة  الخليجية  األلعاب 
الكويت  تستضيفها  التي  الخليجي(، 

في الفترة من 9 إلى 19 يناير املقبل. 
وك����ان ع��ي��س��ى ق���د زار اإلث���ن���ني امل��اض��ي 
ال��ش��ي��خ ف��ه��د ال��ن��اص��ر ف��ي مكتبه بمقر 
ال���ل���ج���ن���ة األومل�����ب�����ي�����ة، وق����������ّدم ل�����ه درع�����ًا 
ت����ذك����اري����ة، ودع��������اه ل���رع���اي���ة م���ه���رج���ان 

اعتزاله.
 ب��دوره، أب��دى رئيس اللجنة األوملبية 
م���واف���ق���ت���ه، م���ؤك���دًا أن����ه ال ي���ت���وان���ى في 

دع��م ال��ري��اض��ة وال��ري��اض��ي��ني، ال سيما 
ال����الع����ب����ني ال���س���اب���ق���ني ال�����ذي�����ن خ���دم���وا 
الرياضة الكويتية، متمنيًا له التوفيق 
في حياته املستقبلية ومواصلة العمل 
في املجال الرياضي لنقل خبراته إلى 

األجيال القادمة.
ومن جانبه، أعرب الالعب املعتزل عن 
الناصر  فهد  الشيخ  مل��واف��ق��ة  س��ع��ادت��ه 
على رع��اي��ة م��ه��رج��ان اع��ت��زال��ه، مشيرًا 
إلى أن دعم رئيس اللجنة األوملبية غير 
مهرجان  يظهر  أن  متمنيًا  مستغرب، 
أن  وي��ذك��ر  الطيبة،  بالصورة  االع��ت��زال 
عيسى بدأ حياته الرياضية في نادي 
إلى  وص��واًل  السنية  باملراحل  خيطان 
الرياضية  األول، وختم حياته  الفريق 

كالعب في نادي الكويت.

مباراتا اليوم 

مباراتا اليوم

دورتموند يلغي تذاكر مباراته 
مع بايرن

ألغى نادي بوروسيا دورتموند األملاني لكرة القدم التذاكر، التي كان باعها للقاء القمة بينه 
وغريمه بايرن ميونخ، بسبب التخّوف من قيود كورونا.

وقال النادي إنه ألغى التذاكر، ألنه يتوقع أن تقرر حكومة والية شمال الراين فيستفاليا في 
األيام املقبلة تخفيض كثافة الحضور في املالعب بسبب »كورونا«.

وكان دورتموند باع كل التذاكر )67 ألف تذكرة(، التي خصصها ملباراة السبت املقبل، بناء 
على املرسوم الحالي الصادر من الوالية للحماية من »كورونا«.

فوز كبير للجزائر.. وصعب لمصر
وّجه املنتخب الجزائري تحذيرًا شديد اللجهة 
إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، بدّك 
ش��ب��اك ن��ظ��ي��ره ال��س��ودان��ي ب��رب��اع��ي��ة نظيفة في 
الرابعة على استاد  املجموعة  أول��ى منافسات 

أحمد بن علي.
أفريقيا،  ب��ط��ل  رب��اع��ي��ة  ع��ل��ى تسجيل  وت��ن��اوب 
ال�������ذي ي����خ����وض ال���ب���ط���ول���ة ب��ت��ش��ك��ي��ل��ة ردي����ف����ة، 
م��ه��اج��م ن����ادي ال��س��د ال��ق��ط��ري ب��غ��داد ب��ون��ج��اح 
)11 و37(، والعب نادي قطر جمال بن العمري 
العربي  ه��الل  السعودي  ومهاجم ضمك   ،)43(

سوداني )46(.
وبالتالي، استهل منتخب »محاربي الصحراء« 
العرب على أحسن  ك��أس  الثالثة في  مشاركته 
األردن، و1998 في  ف��ي  وج��ه، بعد عامي 1988 

قطر أيضًا.
وب�����ه�����ذا ال������ف������وز، ي����ت����ص����ّدر م���ن���ت���خ���ب ال���ج���زائ���ر 
املجموعة الرابعة بثالث نقاط، ومتقدمًا بفارق 
األهداف عن مصر التي حققت فوزًا صعبًا على 
لبنان بهدف من دون رد سّجله محمد مجدي 

أفشة »71 من ضربة جزاء«.

»كورونا« يبعد العوضات واملثلوثي

القدم جهود العبه  لكرة  األردن  خسر منتخب 
أن���س ال��ع��وض��ات ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��رب بعد 

إصابته بفيروس كورونا.
وك��ت��ب االت��ح��اد األردن���ي ف��ي ب��ي��ان على موقعه 
ال��رس��م��ي إن م��درب��ه ال��ع��راق��ي ع��دن��ان ح��م��د ق��رر 
 عن 

ً
زري��ق بديال أب��و  الالعب محمد  »استدعاء 

أنس العوضات«.
كذلك أصدر االتحاد التونسي لكرة القدم، أمس 
األربعاء، بيانًا رسميًا، أعلن فيه إصابة العبه 

حمزة املثلوثي بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه سيتم إخضاع املثلوثي لفحص 
ج���دي���د ل��ل��ت��أك��د م����ن إص���اب���ت���ه، م��ض��ي��ف��ًا أن ك��ل 

فحوصات الالعب السابقة كانت سلبية.

كرة الجزائري هالل العربي متجهًة إلى شباك السودان )أ.ف.ب(

للعلم..
تم شحن أطنان من الشاورما على الخطوط الكويتية من دولة الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة، أول من أمس، لبطولة 

كأس العرب.

حمدي فتحي.. بخير
أرسل االتحاد املصري لكرة القدم رسالة اطمئنان على حمدي فتحي العب املنتخب األول الذي غادر مباراة لبنان بكأس 

العرب، لإلصابة.
وقال االتحاد املصري في بيان مقتضب، عبر حساباته بمواقع التواصل االجتماعي: »حمدي فتحي بخير«. 

وكان الجهاز الفني ملنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استبدل حمدي فتحي بعد تلقيه ضربة في الرأس 
أدت لشعوره بدوار، بجانب وجود إصابة في الوجه بمحيط العني، وهو ما دفع طبيب املنتخب للمطالبة بتغيير الالعب.

 »الشياطين«..
محطة صعبة لـ»المدفعجية«

ي���أم���ل أرس�����ن�����ال، ب��ع��دم��ا 
ن���ف���ض غ����ب����ار ال���خ���س���ارة 
ليفربول  أم����ام  ب��رب��اع��ي��ة 
ب����ف����وزه ع���ل���ى ن��ي��وك��اس��ل 
ف����ي م��ت��اب��ع��ة  2 - ص���ف���ر، 
ن�����غ�����م�����ة االن��������ت��������ص��������ارات 
ف��������ي رح�������ل�������ة م����ح����ف����وف����ة 
ب��امل��خ��اط��ر وص��ع��ب��ة إل��ى 
م�������س�������رح األح�����������������الم ف���ي 
»أولد ترافورد« ملواجهة 
ي��ون��اي��ت��د ال����ي����وم، ضمن 
منافسات املرحلة 14 في 
لكرة  االنكليزي  ال���دوري 

القدم. 
ي������������درك رج������������ال امل����������درب 
أرتيتا  ميكيل  االسباني 

الذي يحتلون املركز الخامس مع 23 نقطة مرارة 
الواقع الذي يمر به فريق »الشياطني« القابع في 
الثامن مع 18 نقطة، إال أن ذل��ك ال يضمن  املركز 
لهم ال��ف��وز أم���ام ف��ري��ق ج��ري��ح ي��ري��د أن ي��ق��وم ب��رّد 

فعل.
ي��ع��ت��ب��ر ح�����ارس »امل���دف���ع���ج���ي���ة« آرون رام���س���داي���ل 
ضمانة الفريق بعدما حافظ على نظافة شباكه 
للمرة السادسة في 10 مباريات في ال��دوري هذا 

املوسم.
استعاد أرسنال توازنه بعد بداية سيئة شهدت 
خ���س���ارت���ه م���ب���اري���ات���ه ال����ث����الث االول��������ى، ف��ح��ق��ق 5 

ان����ت����ص����ارات ف����ي م���ب���اري���ات���ه ال���س���ت االخ����ي����رة ف��ي 
السقوط  قبل  تواليًا   4 املسابقات، منها  مختلف 

برباعية أمام ليفربول.
من ناحيته، منح التعادل أمام تشلسي 1-1 فريق 
ي��ون��اي��ت��د ج��رع��ة ث��ق��ة ه��و ب��أم��س ال��ح��اج��ة إل��ي��ه��ا، 
ف��ي م��ب��اري��ات��ه الثماني  ب��ف��وز واح���د  حيث اكتفى 

االخيرة في الدوري.
وك��ان كاريك نجح في اختباره االول عندما قاد 
يونايتد ال��ى ال��ف��وز على ف��ي��اري��ال االس��ب��ان��ي 2 - 
صفر في عقر دار االخير في املسابقة القارية االم 
وضمن بطاقة التأهل الى ثمن النهائي وصدارة 

مجموعته.

راشفورد نجم يونايتد في لقاء سابق أمام أرسنال

القناةالتوقيتالفريقان

10.30beIN Sports 2 HD Premium مساءتوتنهام × برينتفورد

11.15beIN Sports 1 HD Premium مساءمانشستر يونايتد × أرسنال

رونالدو يشكك بأحقية 
ميسي للكرة الذهبية

أث��������ار ال���ن���ج���م ال���ب���رت���غ���ال���ي ك��ري��س��ت��ي��ان��و 
يونايتد،  مانشستر  م��ه��اج��م  رون���ال���دو، 
ال��ج��دل ب��ع��د ف���وز األرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 
م��ي��س��ي، ن��ج��م س����ان ج���ي���رم���ان، ب��ج��ائ��زة 

الكرة الذهبية.
ونشر أحد الحسابات الداعمة لرونالدو، 

ع��ب��ر »إن���س���ت���غ���رام«، م��ن��ش��ورًا أك���د خ��الل��ه أن 
النجم البرتغالي يستحق الكرة الذهبية، في ظل 

األرق��ام التي حققها مع يوفنتوس خالل املوسم املاضي، وأهدافه 
مع مانشستر يونايتد هذا املوسم، باإلضافة إلى تألقه مع منتخب 

البرتغال، وفوزه بلقب هداف اليورو.
وس��خ��ر ال��ح��س��اب م��ن م��ي��س��ي، وأش����ار إل���ى أن���ه ل��م يسجل ف��ي ري��ال 
م��دري��د م��ن��ذ رح��ي��ل رون���ال���دو، واخ��ت��ف��ى ب��امل��ب��اري��ات ال��ك��ب��رى، وف��از 
بكأس امللك فقط مع برشلونة و»كوبا �� أميركا« مع األرجنتني، التي 
كانت تقام كل 4 أع���وام، ولكنها أصبحت تقام كل ع��ام تقريبًا من 
أجل أن يفوز بها، ولم يسجل في النهائي أو نصف النهائي، ويقدم 

أداًء باهتًا مع باريس.
وأشار إلى أن رونالدو عليه أن يقدم 300% من الجودة، ورغم ذلك 
س��ي��س��رق��ون ال��ج��ائ��زة مل��ي��س��ي، ال���ذي يمكنه ت��ق��دي��م م��وس��م ضعيف 

للغاية ويمنحونه الكرة الذهبية في النهاية.
وأشاد الحساب بروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، مضيفًا 

أنه كان األحق بالتنافس مع رونالدو على الكرة الذهبية.
وعلق رونالدو على املنشور، وق��ال: »هذه حقيقة«، مما أثار جداًل 

كبيرًا على مواقع التواصل االجتماعي.

موقف بطولي لغابرييل
أظ��ه��ر فيديو سجلته ك��ام��ي��رات امل��راق��ب��ة ف��ي م��ن��زل م��داف��ع أرس��ن��ال 
ح��اوال  للصني  البرازيلي  ال��الع��ب  تصدي  ماغالهاييس،  غابرييل 

سرقة سيارته من مرآب بيته.
وتبع لصان املدافع إلى منزله، وقاما بالدخول إلى املرآب، مطالبني 

غابرييل بمفاتيح سيارته الفاخرة، إلى جانب ساعته الثمينة.
وفي اللقطات يظهر أحد اللصوص وهو يضرب غابرييل بمضرب 
بيسبول، قبل أن يرد عليه العب أرسنال موجها له بعض اللكمات.
وب��ع��د اش��ت��ب��اك��ه م��ع أح���د ال��ل��ص��وص، ت��م��ّك��ن غ��اب��ري��ي��ل م��ن دفعهما 

للهرب، بعد انتزاع قبعة أحدهم.

فهد الصباح متسلماً درعاً من يعقوب عيسى



 تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر، الكويت ص.ب 21800 الصفاة • الرمز البريدي 13078 برقياً: سبقلا
فاكس: 24816941 • البدالة: ٤/22/24812819 خطوط • التحرير: 24812823 • االشتراكات: 1807111

EMAIL: INFO@ALQABAS.COM • :االعالن: 24842818 و24834310 • المطابع التجارية: 269/24812822 • االنترنت

الخميس
27 ربيع اآلخر 1443 هـ • 2 ديسمبر 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17267 • الكويت

الصــــالة 

5.01
فجر

2.30
عصر

6.25
شروق

4.49
مغرب

11.37
ظهر

6.11
عشاء

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

 مساًءصباحًا
10.20

صباحًا
9.57

مساًء
4.074.10

البحـــــــر

معتدل وغائم جزئياً والرياح جنوبية شرقية 
تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى 

معتدلة، السرعة )15 - 40 كم/ساعة(.

14
الصغرى

29
الكبرى

%47
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

كلمة ورد غطاهاكالم الناس

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

د. موضي عبدالعزيز الحمودأحمد الصراف

كاميراتي األمنية
ال شك أننا نعيش في عالم يتزايد فيه عدد املجانني أكبر بكثير من تزايد عدد الحكماء. فعدد غير 
املستقرين نفسيًا، لسبب أو آلخر، واألغلبية تحسبهم طبيعيني، ليس بالصغير، والدليل هذا العدد 

الكبير من املرضى النفسيني املقيدين لدى مستشفى الطب النفسي.
السير،  الجمعي« ملجتمع ما من مراقبة حركة  العقل  »اختالل  كما يمكن االستدالل على درج��ة 
الطرق  أغلبية مستخدمي  اح��ت��رام  وقلة  وأسبابها،  يوميًا،  ترتكب  التي  السيارات  ح��وادث  وع��دد 
لقواعد وأنظمة املرور، وكل املؤشرات تبني خطورة الوضع، ففي كل مرة أجد نفسي على الطرق 
السريعة باتجاه املزارع أو الشاليهات، أالحظ مدى انشغال عشرات دوريات املرور بمالحقة سيارة 
هنا، وأخ���رى ف��ي االت��ج��اه امل��ع��اك��س، وتحرير ك��م هائل م��ن مخالفات امل���رور، وف��ي أي��ة ساعة من 
الهائل من املخالفني  العدد  ل��إدارة املعنية مالحقة كل هذا  النهار، فكيف يمكن  أو  الليل  ساعات 
املخالفات  املتعاطني؟ هذا غير كم  القيادة، ومنهم نسبة ال بأس بها من  واملستهترين ومجانني 
في  والتشفيط  والتشحيط  والقتل،  الضرب  وجرائم  املناهيل  وأغطية  البيوت  من سرقة  األخ��رى 
لقوة  يمكن  الكثير حيث ال  ال��س��ي��ارات، وغيرها  بقيادة  األط��ف��ال  قيام  وظ��اه��رة  السكنية،  املناطق 
املاضي في عاملنا  العالم مالحقتها وضبطها، فهذا شيء أصبح من  أية مدينة في  الشرطة في 
املجنون هذا، ولهذا استعانت السلطات األمنية في كل املدن الكبرى بكاميرات مراقبة دقيقة التي 
الكبيرة، والتعرف على وجوه املطلوبني  بإمكانها كشف مرتكبي الكثير من املخالفات والجرائم 

واملشتبه بهم، وبالتالي مالحقتهم.

ق��ادر على  وفريق مؤهل  بعناية،  وم��دروس��ة  واسعة  انتشار  إل��ى خريطة  الكاميرات  ه��ذه  تحتاج 
 فأول، من خالل نظام اتصال سريع يسمح بالتحرك ملوقع الجريمة 

ً
إدارتها وحسن استغاللها أوال

خالل دقائق!

***

قد يعترض البعض على انتشار الكاميرات األمنية، التي بوشر بتركيبها على أعمدة تشبه أعمدة 
اإلن��ارة على الطرق السريعة، والتي أصبحنا نجدها هنا وهناك، ألنها برأي البعض تمثل رقابة 
 في الحرية الشخصية وفي خصوصيات الغير، ولكن املثل يقول: ال تسرق ال 

ً
على الحياة، وتدخال

تخاف! وبالتالي أنا لست ضدها، فعاملنا املجنون يحتاجها.
كما نتمنى في هذه العجالة أن يعطي مجلس األمة أهمية قصوى لقانون املرور الجديد، الذي نحن 
بأمس الحاجة إليه لتضمنه عقوبات رادعة، فوكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور بحاجة 
إلى من يسنده في عمله، فمن السخف اتهامه بالتقصير، وفي الوقت نفسه تعطيل مجلس األمة 
إقرار القوانني التي تساعده في تأدية عمله، بأعذار غير منطقية، نتيجة انشغال أغلبية األعضاء 

بمعارك شخصية.
إن تمرير قانون املرور سيقلل حتمًا من مشاكل املرور التي نعاني منها جميعًا، كما أن الكاميرات 

الجديدة ستساهم في الكشف عن كثير من املخالفات والجرائم واملجرمني.

حكمة المرأة
من املعتاد أن تعبير WOW باللغة اإلنكليزية أو »واو« بالعربية 
النظر  ع��ن��د  أو  للدهشة  امل��ث��ي��ر  أو  الجميل  ال��ش��يء  ع��ل��ى  يطلق 
بتعجب ألمر ما.. هذا التعبير وجدته حاضرًا ليس في موضع 
دهشة، ولكن كتعبير جميل مشتق من ثالث كلمات لها صدى 
 -  Woman of Wisdom وه��و  وتنموي،  وإنساني  اجتماعي 
الحكمة - تعبير ذو معنى رص��ني أطلقته إحدى  امل��رأة ذات  أو 
الشركات الوطنية التي آمنت ودعمت جهود تمكني املرأة وتعزيز 
حضورها ومساهمتها في قوى العمل في القطاع الخاص وفي 
املناصب القيادية في القطاعني الحكومي والخاص، هذه الشركة 
عت على بروتوكول »مبادرة تمكني 

ّ
هي واحدة من 32 شركة وق

امل���رأة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص«، و14 ش��رك��ة واف��ق��ت على التوقيع 
الحقًا على هذه املبادرة على مستوى الكويت، مبادرة تؤكد أن 
املرأة هي الشريك الحقيقي في بناء الوطن وفي صناعة نهضته 
ومستقبل أبنائه، تلك املرأة التي خصها بالذكر سمو ولي العهد 
في خطابه األخير، واحتفت بجهود تمكينها في األمس األمانة 
العامة للتخطيط بالشراكة مع جامعة الكويت واملفوضية العامة 
ل��الت��ح��اد األوروب����ي وش��رك��ائ��ه��ا م��ن ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي حفل 
األممية  الوثيقة  م��ن  الخامس  ال��ه��دف  لتطبيق  استيفاء  جميل 

للتنمية املستدامة وتحقيقًا لرؤية الكويت 2035. 
والسؤال: هل حققت الكويت التزاماتها األممية واملحلية بتمكني 
ال��ق��اض��ي بتمكينها ف��ي 30% من  ال��ه��دف األم��م��ي  امل����رأة وف���ق 
ال��دول؟ وهنا  االقتصادية في  القطاعات  القيادية في  املناصب 
ال���دول���ة، ول��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج ما  ن��ق��ول إن���ه ال يمكن أن نغفل ج��ه��ود 
زالت دون املستهدف، ونحتاج إلى دعم نساء الكويت في هذا 
لن ما نسبته 51% من جملة السكان، كما 

ّ
املضمار، حيث يشك

ل اإلناث نسبة تفوق ال�70% من إجمالي طلبة الجامعات 
ّ
تشك

ومؤسسات التعليم العالي. 
امل���رأة ف��ي القطاع  ال��رغ��م م��ن االرت��ف��اع النسبي ملشاركة  وع��ل��ى 
الحكومي، الذي بلغ 57% من إجمالي العاملني في هذا القطاع، 
وال  العليا،  القيادية  املناصب  ف��ي  ضعيفًا  يبقى  تمثيلها  ف��إن 
يتعدى ف��ي أح��س��ن األح����وال ال�����20%. أم��ا ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، 
امل��رأة  ومساهمة  ضعيفة  الوطنية  العمالة  مساهمة  زال��ت  فما 
أقل بكثير، ونظرة واحدة على مجالس إدارات الشركات العامة 
واملدرجة في سوق األوراق املالية أو الشركات العائلية الكبرى، 
يتضح ل��ن��ا غ��ي��اب امل����رأة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ف��اءت��ه��ا، وه���ي التي 
اختارت  ح��ني  ب��ذل��ك،   Google العالم  أكبر ش��رك��ات  لها  تشهد 
الرفيع، وحني  اإلداري  الجاسم في منصبها  ليلى  الكويت  ابنة 
باِدرات الكويتيات، ممن يمتلكن أو 

ُ
هر اإلحصاءات نجاح امل

ّ
ظ

ُ
ت

ُيدرن بنجاح معظم املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الدولة. 
ك��م��ا يكفي أن ن��ق��ول إن جميع األدب���ي���ات امل��ن��ش��ورة ت��ق��رر ب��أن 
وجود املرأة في املجالس واإلدارة العليا يقلل من الفساد، ويزيد 

من كفاءة العمل وُيعظم اإلنتاجية. 
اآلمال عريضة واألهداف طموحة واإلنجازات ما زالت قاصرة. 
ن وتستحق أن نقول لها 

ّ
مك

ُ
ولكن نقول إن املرأة تستحق أن ت

.WOW

● أحمد غضبان مشاري النصار، )36 عامًا(، شيع، للرجال: 
شمال غرب الصليبيخات، ق2، ش234، م34، للنساء: األندلس 

ق8، ش3، م21، ت: 55922994 ـــ 66535132 ـــ 99870306.
شيع،  عامًا(،   57( كمال،  إسماعيل  جاسم  عبدالرضا   ●
حسينية اإلمــــام الــحــســن عليه الــســام، ســلــوى، ابــتــداء من 
عصر األربعاء – للرجال وللنساء عصرًا فقط، ت: 90908048 

ـــ 55044453.
حجي  حــســن  زوجـــة  حسين،  الله  عبد  حاجي  ليلى   ●

الشطي، )60 عامًا(، شيعت،
لــلــنــســاء:  بـــيـــان،  )ع(،  الحسن  اإلمـــام  جامع  للرجال: 
ـــ   65808088 ـــ   65050017 ت:  م8،  الكبير، ق2، ش36،  مبارك 

.66033979
● علي أحمد عبد الرضا سليم، )25 عامًا(، صباح اليوم 
الجمعة  بعد صــاة  للنساء:  باملقبرة،   للرجال:  الـــــ8:30،  فــي 

)يوم واحد فقط(، العدان: ق2، ش89، م23، ت: 97990090.
أرملة محمد  عــامــًا(،   86( ● ضحية فالح محمد سلمى، 

قبان العبيان، شيعت، ت: 99374405.
● ياقوت يوسف ياقوت الفيروز، )34 عامًا(، شيعت، ت: 

55541755 ـــ 69664404.
● حسن جواد عبد الرضا الوزان، )22 عامًا(، شيعت، ت: 

97134456 ـــ 99659461.
ا ِإَليِه َراِجُعوَن« ِه َوِإنَّ ا ِللَّ »ِإنَّ

200 مليون دوالر مشتريات الكويتيين
من السلع الفرنسية الفاخرة.. سنويًا

مي السكري 

كـــشـــف املـــســـتـــشـــار االقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الباد برونو  الفرنسية لدى  السفارة 
مـــشـــتـــريـــات  أن  زانــــغــــلــــيــــنــــي 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــن مــــــــن الــــســــلــــع 
سنويًا  الــفــاخــرة  الفرنسية 

سوق  الكويت  أن  معتبرًا  دوالر،  مليون   200 نحو  تبلغ 
تصدير مهم جدًا لباده.

الفرنسية في  املطاعم  فــرع ألحــد  افتتاح  وعلى هامش 
الــكــويــت، بــحــضــور الــســفــيــرة كــلــيــر لــو فــلــيــشــر، ضمن 
فـــعـــالـــيـــات احـــتـــفـــال الـــســـفـــارة بـــأســـبـــوع فــــن الــطــهــي 
الــفــرنــســي، أفـــاد زانــغــلــيــنــي: »تــمــتــد صــادراتــنــا على 
نـــطـــاق واســــــع مــــن األزيــــــــاء الـــراقـــيـــة وحـــقـــائـــب الــيــد 
وحـــقـــائـــب الــســفــر واملـــجـــوهـــرات إلــــى مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 

والعطور وبالطبع األطعمة الذواقة«.

وتحتفل السفارة بأسبوع فن الطهي 
 Good France 2021 مــــبــــادرة  ضــمــن 
في الكويت، من خــال ورش عمل مع 

طهاة فرنسين وكويتين.
الكويتيون  »ُيعتبر  زانغليني:  وأفــاد 
مـــن بـــن املــســتــهــلــكــن األكـــثـــر تعليمًا 
وفـــطـــنـــة، حـــيـــث يــســتــمــتــعــون بـــــأروع 
األشياء في الحياة، وهم والفرنسيون يشتركون في شغف الطعام، 
الكويتي،  السوق  في  الفرنسية  املنتجات  على  كبير  إقبال  وهناك 
الفرنسي  الطهي  فــن  عــن  ويعرفون  السفر  الكويتيون  يحب  حيث 
ويعشقون الحلويات، كما تحظى الشوكوالتة الفرنسية واملعكرونة 

واملعجنات بشعبية كبيرة في الباد«.
وأشار املستشار االقتصادي إلى أن لوفليشر تنوي إقامة ورشة 
عــمــل لــلــطــبــخ واملــعــجــنــات داخــــل أحـــد مــســتــشــفــيــات األطـــفـــال في 
الذهاب إلى  الفرنسي ملن ال يستطيعون  الكويت، التاحة الطعام 

املطاعم.

عن مختبر األحياء المتنقل

براءة اختراع أميركية
لمنيرة الهاجري

محمود الزاهي 

بــدافــع مــن حبها ملــادة األحــيــاء التي تعمل رئيسة قسم لها فــي إحــدى 
املـــــدارس الــثــانــويــة لــلــبــنــات، فــكــرت املــبــتــكــرة الــكــويــتــيــة مــنــيــرة عــبــداهلل 
الهاجري في استغال شغفها لخدمة الطاب، وترجمت ذلك في اختراع 

ل ملادة األحياء وتجاربها املختلفة.
ّ
مختبر متنق

وعـــن ذلـــك االخــــتــــراع، تــحــدثــت الــهــاجــري لــــ سبقلا، قــائــلــة إن املختبر 
املحمول أشبه بـ »صندوق الدنيا«، إذ يحتوي - رغم صغر حجمه - على 
إمكانيات وتقنيات متعددة، ومزود بشاشات وأماكن الستخدام املواد 
وتكنولوجيا حديثة. ولفتت إلى أن االختراع، الذي حصلت على براءة 
املراحل  العلم في مختلف  املتحدة، يفيد طلبة  الواليات  خاصة به من 
الدراسية، ويتميز بإمكانية استخدامه في األماكن املفتوحة، وفي حال 

عدم توافر املختبرات الثابتة كبيرة الحجم والتكلفة.
وأردفــت الهاجري أن املختبر يخدم كذلك مختلف املــواد العلمية، مثل 
إلجــراء  تطويعه  للطالب  يمكن  إذ  والــبــيــولــوجــي،  والكيمياء  الــفــيــزيــاء 
مختلف التجارب. وشكرت كل من ساهم في دعمها إلنجاز تلك الخطوة، 
مشيدة بالدور الذي يلعبه مركز صباح األحمد للموهبة واإلبــداع في 
دعم املخترعن. وللهاجري إنجازات سابقة، حيث حازت جائزة اإلبداع 
التصميم مــن مــركــز صــبــاح األحــمــد للموهبة وجمعية  فــي  واالبــتــكــار 

مهندسي التصنيع لدول الخليج.

برونو زانغليني كلير لو فليشر

آن باتشيت الروائية 
الناجحة.. ُملهمها كلب

خالد الحماد 

بون كل كتاب جديد لها 
ّ
رفوف مليئة بالجوائز، وقراء يترق

ليشتروه، وشغف ال يتوقف بالكتابة.
قد يكون ذلك ملخصًا بسيطا ملسيرة الروائية املتميزة آن 
املمتد لعقود بالنجاحات  التي يحفل مشوارها  باتشيت، 

املتاحقة.
بــاتــشــيــت الــتــي نــشــأت فــي لـــوس أنــجــلــوس، اتــجــهــت نحو 
إن  تقول  الشعور  ذلــك  ح 

ّ
تفت وحــول  نشأتها،  منذ  الكتابة 

أنها  إال  إقناعها أن تصبح طبيبة أســنــان،  والــدهــا حــاول 
رفضت، وأصرت على املتابعة نحو تحقيق حلمها.

وتقول باتشيت )57 عامًا( لصحيفة وول ستريت جورنال: 
»كان هذا كل ما أردت أن أفعله، لم يكن األمر أنني أردت أن 

أصبح كاتبة، بل أردت أن أكتب«.
ناشفيل  في مدرسة  تعليمها  تلقت  التي  باتشيت  وتؤكد 
أرادت  وقــت  تذكر  تستطيع  ال  أنها  للفتيات،  الكاثوليكية 
لــم تكن  الكتابة، مضيفة أنها  فيه فعل أي شــيء آخــر غير 
 عن الكتابة كمهنة 

ً
تمتلك خطة احتياطية أو مسارًا بديا

طيلة حياتها.
وفي ما يتعلق بالحافز الذي ألهمها منذ طفولتها، قالت 
منذ  والقصص  بالروايات  اهتمت  إنها  املتميزة  الروائية 
طفولتها، وكانت تبحث دائمًا عن نماذج تقتدي بها، حتى 
الخيالي  الكلب  فــي شخصية »ســنــوبــي«،  اإللــهــام  وجـــدت 
العرض  الكاتبة خــال  اآللــة  الكتابة على  كــان يجيد  الــذي 
شولز،  لتشارلز  الــســودانــي«  »الــفــول  الكوميدي  الكرتوني 
حيث تتذكر تعّجبها من بقاء »سنوبي« هادئًا حتى عندما 

رفض الناشرون أعماله.
وحول ذلك، كتبت باتشيت في مقالة حديثة: »لقد علمني 
أنني يمكن أن أفشل، كما تعلمت من مرونته ما يعنيه أن 

أكون كاتبة«.

ق أرقامًا قياسية جديدة مبيعات العالم االفتراضي تحقِّ

»ميتافيرس«.. سوق ساخنة للعقارات
إيمان عطية 

أحــدث سوق ساخنة للعقارات ليست على السواحل ذات املناظر 
الخابة أو فــي مــدن الــحــزام الشمسي ذات املــنــاخ املعتدل، بــل في 
وتحقق  الاعبون،  يتدفق  حيث  )ميتافيرس(،  االفتراضي  العالم 

املبيعات الرقمية أرقامًا قياسية جديدة.
يــســتــحــوذ عــــدد مــتــزايــد مـــن شـــركـــات االســتــثــمــار عــلــى األراضـــــي 
الرقمية، في عوالم مثل »ساند بوكس« و»ديسينترا الند«، حيث 
يــحــاكــي الــاعــبــون مــســاعــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة، مـــن الــتــســوق إلــى 
والــشــركــات  األفــــراد  أن  ويــراهــنــون على  حــضــور حفلة موسيقية، 
ومساحات  االفتراضية  املنازل  استخدام  على  األمــوال  سينفقون 
البيع بالتجزئة، وأن قيمة العقارات ستزداد مع انضمام املزيد من 

الناس إلى هذا العالم. 
وكــــان اهــتــمــام املــســتــثــمــريــن بــالــعــقــارات االفــتــراضــيــة زاد الشهر 
أعــــادت »فــيــســبــوك« تسمية نفسها بــاســم »ميتا  املــاضــي بــعــد أن 
بـــاتـــفـــورمـــس«، ووصــــل هــــذا االهـــتـــمـــام ذروتــــــه، الـــثـــاثـــاء، عــنــدمــا 
الــعــقــارات فــي عالم  قــالــت »ريبابليك ريــلــم«، وهــي شــركــة لتطوير 
»ميتافيرس«، إنها دفعت 4.3 ماين دوالر مقابل قطعة أرض في 
عالم »ساند بوكس«، وهي أكبر عملية بيع عقارات افتراضية تم 

اإلعان عنها حتى اآلن.
الـــذي سجلته،  القياسي  الــرقــم  هــذه  االســتــحــواذ  عملية  وحطمت 

Tokens. األسبوع املاضي، شركة تابعة لشركة االستثمار الكندية
قطعة  مقابل  دوالر  مليون   2.5 دفعت  إنها  قالت  التي   com Corp
العاملية فــي ديسينترا النــد، وفــق »وول  أرض فــي منطقة األزيـــاء 

ستريت جورنال«.

بقايا القهوة.. هل تفيد بشرتنا؟
خالد جابر 

ســـــلـــــطـــــت الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن األبـــــــحـــــــاث 
والدراسات والتجارب، خال العقود 
املــــاضــــيــــة، الـــــضـــــوء عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
بعض السوائل واملــواد الغذائية، من 

أجل الحصول على بشرة أفضل.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــــرت صحيفة 
الغارديان، في تقرير لها، أن استخدام 
قد  للوجه،  املطحونة كمقشر  القهوة 

يساعد في منح بشرة ناعمة.
وأضــــــاف الــتــقــريــر أنــــه مـــن الــنــاحــيــة 
الــــنــــظــــريــــة، تـــعـــمـــل حـــــبـــــوب الـــقـــهـــوة 
عــلــى رفـــع الــخــايــا املــيــتــة مـــن الجلد 
لــتــفــتــيــحــهــا، بــيــنــمــا يـــعـــزز الــكــافــيــن 
الدورة الدموية، مشيرًا إلى أن القهوة 
ميكانيكي  كمقشر  تعمل  املطحونة 
لــلــتــخــلــص مـــن خـــايـــا الــجــلــد املــيــتــة، 
لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى عـــــدد مــــن الـــجـــوانـــب 
الــســلــبــيــة لــــهــــذا االســـــتـــــخـــــدام، حــيــث 
تـــحـــتـــوي الـــحـــبـــوب املـــطـــحـــونـــة عــلــى 

حواف خشنة يمكن أن تخلق تمزقات 
دقيقة في الجلد وتسبب تهيجًا، كما 

أن القهوة يمكن أن تسد املسام.
وذكـــــرت ُمـــعـــدة الــتــقــريــر أنــهــا جــربــت 
التي  الــوصــفــات  إحـــدى  على وجهها 
تـــقـــتـــرح خـــلـــط الـــقـــهـــوة بــالــعــســل فــي 
عجينة تقشير سميكة، مضيفة أنها 

حــصــلــت عـــلـــى بـــشـــرة أكـــثـــر نــعــومــة، 
لــكــنــهــا شـــعـــرت فـــي املـــقـــابـــل بــجــفــاف 

شديد.
وتـــابـــعـــت بـــأنـــهـــا تـــفـــضـــل اســـتـــخـــدام 
السميكة  البشرة  على  القهوة  مقشر 
الــوجــه، خاصة  ولــيــس على  للجسم، 
أن بشرة الوجه تعتبر حساسة جدًا.
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