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الحكومة تغرق مرة أخرى!

اليت  | ص08

شعورك باإلرهاق 
المزمن.. 

6 أسباب وراءه   
 ¶ من بينها مشكلة

 في القلب أو إصابتك 
باضطرابات نفسية                

الكويت  | ص04

الكويت  | ص03-02

الكويت لمواطنيها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا:

عودوا إلى البالد.. 
»أوميكرون« يتفشى

رشوة القضاة والتزوير في قضية صالحي:

4 قضاة محكومين إلى 
السجن والبحث جاٍر عن اثنين

محمد إبراهيم 
في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الجنايات، مؤخرا، أحكاما 
بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة على 6 قضاة وعزلهم عن 
اتهامهم  بعد  هدايا  تلقوها  منهم  مركبات  وم��ص��ادرة  الوظيفة 
اإلي��ران��ي  ثاني قضايا  ف��ي  األم���وال،  وال��ت��زوي��ر وغسل  بالرشوة 
ال��ت��ي قضت فيها املحكمة ك��ذل��ك ب��ب��راءة ق��اٍض  ف���ؤاد ص��ال��ح��ي، 
وتغريم آخر 5 آالف دينار، كشف مصدر أمني ل� سبقلا، أمس، 
أن قوة من اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام توزعت على فرق عدة 
مختلفة وتوجهت بمجرد صدور األحكام، الثالثاء املاضي، إلى 
منازل املحكوم عليهم، حيث بادر 4 قضاة بالخروج من منازلهم 
من  ويسر  بكل سهولة  األح��ك��ام  تنفيذ  لقوة  أنفسهم  وتسليم 

دون مقاومة أو اختباء داخل منازلهم.
وق��ال امل��ص��در إن��ه ج��رت إحالتهم إل��ى السجن امل��رك��زي تنفيذًا 
لم  االث��ن��ن اآلخ��ري��ن  القاضين  أن  إل��ى  ال��ص��ادر، مشيرًا  للحكم 
يكونا متواجدين داخل منزليهما، مؤكدًا أنهما داخل البالد ولم 
يخرجا، وأن ضبطهما مسألة وقت ال أكثر، إن لم يبادرا بتسليم 

أنفسهما.

..و تقسم أمام المجلس غدًا  تحت ضغط »غرق الشوارع«
تؤدي الحكومة الجديدة اليمن الدستورية أمام مجلس األمة وفق املادة ال�91 من الدستور في جلسة غٍد 4 يناير 
تحت ضغط تكرار أزمة غرق الشوارع. ويشتمل جدول األعمال على بند مناقشة الخطاب األميري الذي افتتح به 

دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024.

محمود الزاهي وفهاد الشمري وحمد حمدان
في أول اختبار حقيقي لألمطار هذا الشتاء، بدا ان الحكومة لم تتعلم من دروس املاضي فغرقت ومعها البالد من 
جديد أمس، وتحولت بعض الشوارع إلى أنهار وبحيرات، وأغلق تجمع املياه بعض الطرق واألنفاق، وأصيبت 
الحركة املرورية بالشلل لساعات، حتى نجحت فرق طوارئ وزارة األشغال والجهات األخرى املعنية في معالجة 
الوضع. وكشفت األمطار ضعف االستعدادات املطلوبة ملنع »الغرقة«، إذ فاضت مناهيل املجاري بمياهها التي 
امتدت إلى سراديب املنازل، وتوقفت حركة السير في بعض الطرقات، وخرت أسقف بعض املدارس واملستشفيات، 

وأغرقت املياه بعض الجمعيات.
وأعاد املشهد املرتبك إلى ذاكرة املواطنني ما حدث عام 2018 حني أغرقت مياه األمطار بعض املناطق وعزلتها، 
ودخلت إلى البيوت. ورغم تحذيرات خبراء األرصاد على مدار األيام املاضية، بضرورة االستعداد الجيد، كشف 
العالي د.علي  التربية والتعليم  امل��راف��ق، ما اضطر وزي��ر  العديد من  االس��ت��ع��دادات وتضرر  الحال هشاشة  واق��ع 
املضف، إلى تأجيل الدراسة في املدارس وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي اليوم )اإلثنني(، وترحيل االختبارات 

التي كانت مقررة اليوم للمرحلتني املتوسطة والثانوية إلى غد )الثالثاء(.
كت تجمعات املياه في الشوارع، سيول الوعيد والتهديد من قبل العديد من أعضاء مجلس األمة الذين طالبوا  وحرَّ
باملحاسبة والتحقيق مع املسؤولني عما وصفوه بالفساد والهدر واإلخفاق، داعني وزير األشغال علي املوسى �������� 

الذي ينتظر أن يؤدي القسم اليوم ������ إلى تحمل املسؤولية السياسية »إن لم يحاسب ويعاقب«.
ميدانيا، لم تدخر فرق الطوارئ التابعة لألشغال والدفاع املدني ودوريات األمن جهدا بالتدخل إلنقاذ املوقف وحل 
املشاكل، فأغلقت العديد من األنفاق بعدما غمرتها املياه وهددت أرواح مستخدميها، وفي مقدمتها نفق الغزالي 

الذي ظل مغلقا ألكثر من 5 ساعات، وكذلك نفقا املنقف والجهراء الصناعية.

الشوارع تحولت أنهارًا وبحيرات.. والدراسة في »التربية« والجامعة و»التطبيقي« تعطلت  اليوم

 إنقاذ عالقين
الذين  الطرق  مستخدمي  بعض  الغزيرة  األم��ط��ار  احتجزت 
توقفت مركباتهم، فأطلقوا استغاثات قام على إثرها رجال 

اإلطفاء بانتشالهم وإنقاذهم.

ف التطعيم  توقُّ
تسبب املطر الغزير بتوقف التطعيم بمركز مشرف لساعات، 
في حن أوقفت وزارة الصحة التطعيم في جسر جابر، أمس، 

لسوء األحوال الجوية حرصا على سالمة الجميع.

عالق في مياه األمطار بانتظار إنقاذه )تصوير: حسني هالل(
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المياه تراكمت.. األنفاق أغلقت.. الحركة المرورية ارتبكت.. وبعض المنازل تضررت

أول اختبار للحكومة.. »غرق«

على غرار ما حدث عام 2018، تسببت أمطار 
أمس في تراكم املياه في الشوارع، وتحولت 
م��ع��ظ��م ال��س��اح��ات إل���ى م��ا ي��ش��ب��ه ال��ب��ح��ي��رات، 
وم���ع ان���س���داد م��ن��اه��ي��ل امل���ج���اري ت��س��رب امل��اء 
إل���ى س���رادي���ب امل���ن���ازل وت���ض���رر ب��ع��ض��ه��ا، ما 
لألهالي، وشهدت بعض  في معاناة  تسبب 
الخدمية  اإلدارات  وم��ب��ان��ي  ال���دول���ة  م��ن��ش��آت 
وال��ج��م��ع��ي��ات واألس�����واق امل��رك��زي��ة خ��ري��رًا من 

األسقف وغرقت ردهات ومكاتب وغيرها.
العديد من  السير في  مروريًا، توقفت حركة 
الطرقات، وسجلت الجهات املعنية عددًا من 
 1300 الكهرباء  وزارة  تلقت  فيما  ال��ح��وادث، 
الشبكة والتمديدات  ف��ي  أع��ط��ال  ع��ن  ش��ك��وى 

بسبب املطر.
وجرفت األمطار أكياس الرمال التي استعدت 

وأغلقت  للمواجهة،  »األش���غ���ال«  خاللها  م��ن 
امل��ن��اه��ي��ل ف��ف��اض��ت امل���ي���اه، ووص����ل األم����ر إل��ى 
الخروج  املناطق عن  الكثير من سكان  عجز 
من بيوتهم لبعض الوقت، خصوصًا الجليب 
والفروانية، كما تضررت العديد من شوارع 
س��ل��وى وح���ول���ي وع���ب���داهلل امل���ب���ارك وص��ب��اح 

الناصر والصباحية والفحيحيل والجهراء.
األرص��اد على  وبالرغم من تحذيرات خبراء 
مدار األيام املاضية وما سبقها من تحذيرات 
امل��خ��ت��ص��ن ع���ب���ر م��خ��ت��ل��ف وس����ائ����ل اإلع�����الم 
ب��ش��أن ض���رورة االس��ت��ع��داد الجيد، ف��إن واق��ع 
والخبراء  واد  في  املسؤولن  أن  أثبت  الحال 
أن  ت���ع���دو  ال  ال��ح��ص��ي��ل��ة  وأن  آخ������ر،  واد  ف����ي 
قبل  الرياح  تكون استعدادات هشة تجرفها 

األمطار.

أين املحاسبة؟

الفعاليات  م��ن  الكثير  دفعت  السابقة  األوض���اع 
تحقيق  بفتح  املطالبة  إل��ى  وال��ن��واب  السياسية 
ومحاسبة امل��س��ؤول��ن ع��ن ت��ك��رار ال��غ��رق، وكذلك 
دعوة هؤالء املسؤولن إلى تحمل مسؤولياتهم 
ال��س��ي��اس��ي��ة أم����ام ال�����رأي ال���ع���ام ب��ع��دم��ا تعرضت 
ال��ب��الد إل���ى م��ا يشبه ال��ش��ل��ل ألك��ث��ر م��ن ساعتن 

أمس.
ميدانيًا، سارعت فرق الطوارئ التابعة لألشغال 
وال����دف����اع امل���دن���ي ودوري�������ات األم����ن إل����ى ال��ت��دخ��ل 
إلنقاذ املوقف والتعامل مع مستجدات األوضاع، 
فأغلقت العديد من األنفاق بعد أن غمرتها املياه 
وهددت أرواح مستخدميها، وفي مقدمتها نفق 
ال��غ��زال��ي ال����ذي ظ���ل م��غ��ل��ق��ًا ألك��ث��ر م���ن 5 س��اع��ات 

أمس، وكذلك نفقا املنقف والجهراء الصناعية.
الحلول العاجلة شهدت كذلك إغالق العديد من 
ال��ط��رق وامل��داخ��ل س��واء ف��ي املناطق أو خارجها 
مقدمتها  ف��ي  وك��ان��ت  امل��ي��اه،  أن حاصرتها  بعد 
الفحيحيل  ال��دائ��ري السادس وطريق  أج��زاء من 
وم��واق��ع مختلفة ب��ام��ت��داد ج��س��ر ال��غ��زال��ي حتى 
 عن إغالق مداخل الجسر 

ً
ميناء الشويخ، فضال

الثالث وجمال عبدالناصر،  الدائري  مع طريقي 
كما شملت قائمة الطرق التي جرى إغالق أجزاء 

منها الرابع والخامس ومحمد بن القاسم.

تأجيل اختبارات المتوسط والثانوي

أع���ل���ن وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي د. ع��ل��ي 
اإلثنن  اليوم  الدراسة  وقف  املضف، 
للطلبة في جميع املدارس الحكومية 
)ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام، ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي، 
وال����ت����رب����ي����ة ال����خ����اص����ة( إض�����اف�����ة إل���ى 
أنظمتها  بجميع  ال��خ��اص��ة  امل����دارس 
وذلك  واألجنبية،  العربية  الدراسية 
بسبب الظروف الجوية التي تمر بها 

البالد، وعدم استقرار حالة الطقس.
ك��م��ا ت���ق���رر ت��أج��ي��ل اخ���ت���ب���ارات طلبة 
العاشر  والصفن  املتوسطة  املرحلة 
وال����ح����ادي ع��ش��ر ال���ت���ي ك���ان���ت م��ق��ررة 
ال���ي���وم اإلث���ن���ن، إض���اف���ة إل����ى تعطيل 
ال��������دراس��������ة ال�����ح�����ض�����وري�����ة ل���ج���ام���ع���ة 

للتعليم  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال���ك���وي���ت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال����ت����دري����ب وأك���ادي���م���ي���ة 
الفنون والجامعات الخاصة، على أن 
تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي 

اإلجراءات الخاصة بها.
وأك���د امل��ض��ف ف��ي ت��ص��ري��ح صحافي 
الهيئتن  ال�����دوام ألع��ض��اء  اس��ت��م��رار 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واإلداري�������������ة ف�����ي ج��م��ي��ع 
على  التعليمية،  وامل��ن��اط��ق  امل����دارس 
أن ت��ج��ري إع�����ادة ج���دول���ة اخ��ت��ب��ارات 
ال����ط����ل����ب����ة ل���ل���م���رح���ل���ت���ن امل���ت���وس���ط���ة 
وص���ف���وف ال���ع���اش���ر وال����ح����ادي عشر 

الحقا. 
وأشار املضف إلى أن العمل جار من 
قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي 

املناطق لرصد حالة املدارس، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة والسريعة لحل أي 
مشكالت أو أضرار تكون قد تعرضت 

لها جراء االمطار الغزيرة الحالية. 
على  حرصها  التربية  وزارة  وأك���دت 
س��الم��ة أب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
وأع�������ض�������اء ال���ه���ي���ئ���ت���ن ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
واإلداري��������ة ف���ي امل�������دارس، وال��ع��ام��ل��ن 
كافة في ديوان عام الوزارة واملناطق 

التعليمية.
ال��ج��ام��ع��ي��ة  ق����ررت االدارة  إل���ى ذل����ك،   
ت���ع���ط���ي���ل ال������������دوام ال�������دراس�������ي ال����ي����وم 
املوظفن،  دوام  استمرار  مع  للطلبة، 
وشملت العطلة املحاضرات وتأجيل 

االختبارات، مع إعادة جدولتها.

المضف: تعطيل الجامعة والتطبيقي اليوم

الفريج لـ سبقلا: الوضع مطمئن ومحطات اإلنتاج لم تتأثر

1300 شكوى بسبب أعطال »الكهرباء«

وامل�����اء  ال���ك���ه���رب���اء  وزارة  وك���ي���ل  ك���ش���ف 
ال���وزارة  أن  الفريج  م.خليفة  بالتكليف 
تلقت امس 1300 شكوى بشأن األعطال 
األم��ط��ار جرى  املترتبة على  وامل��ش��اك��ل 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع أغ��ل��ب��ه��ا أوال ب�����أول، فيما 
واص����ل����ت ف������رق ال�����������وزارة ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
ال��ب��اق��ي خ���الل ال��س��اع��ات امل��اض��ي��ة وأن 
الوزارة لم تحتج حتى عصر أمس إلى 
الديزل في أي من  االستعانة بمولدات 

مناطق البالد.
وق������ال ال���ف���ري���ج ف����ي ت���ص���ري���ح ل����� سبقلا 
إن ال�����������وزارة ف���ّع���ل���ت م���ن���ذ أم������س خ��ط��ة 
مستوى  على  بها  الخاصة  ال��ط��وارىء 
جميع القطاعات كما حضر قياديوها 

األوض���اع  ملتابعة  العمليات  غ��رف��ة  ف��ي 
أوال بأول منذ ساعات الصباح األولى، 
مشيرا إلى زي��ارة نائب رئيس مجلس 
ال�������وزراء وزي�����ر ال��ن��ف��ط وزي�����ر ال��ك��ه��رب��اء 

للغرفة ومتابعته لسير العمل بها.
وأوض����ح أن ال���وزي���ر أك���د ع��ل��ى ض���رورة 
متابعة تزويد عمالء ال��وزارة بالخدمة 
وض���م���ان اس���ت���ق���رار ال��ش��ب��ك��ة وال��ت��ع��ام��ل 
مع مستجدات األم��ر أوال ب��أول وإع��ادة 
ال����ت����ي����ار ف����ي أس�������رع وق������ت م���م���ك���ن ح���ال 

انقطاعه.
 وأش����ار ال��ف��ري��ج إل���ى أن وض���ع الشبكة 
م��ط��م��ئ��ن وم��س��ت��ق��ر وال ت���وج���د م��ش��اك��ل 
قياسا على كمية األمطار الكبيرة التي 

ش��ه��دت��ه��ا ال���ب���الد، الف��ت��ا إل���ى أن جميع 
م��ح��ط��ات ال���ق���وى ال��رئ��ي��س��ي��ة »م��ح��ط��ات 
اإلن�����ت�����اج« ت��ع��م��ل ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ول���م 
تخرج أي منها من الخدمة، مشيرا إلى 
وجود عدد من األعطال التي حدثت في 
محطات التحويل الرئيسية والثانوية، 
وهي أعطال في معدلها الطبيعي ويتم 

التعامل معها أوال بأول.
وأوض������ح أن أغ���ل���ب ال���ش���ك���اوى ك��ان��ت 
عبارة عن انقطاعات في املنازل ربما 
ال يكون للوزارة عالقة بها وهي أمور 
ي��ت��م ف��ح��ص��ه��ا وال��ت��أك��د م���ا إذا ك��ان��ت 
بشبكة  مرتبطة  أم  امل��ن��زل  شبكة  م��ن 

الوزارة نفسها.

■ تدهور البنية التحتية يستلزم وقفة حاسمة وإجراءات عاجلة
األنفاق بال مناقصة لتشغيلها وصيانتها!

رغم بدء موسم األمطار إال أنه ال توجد مناقصة لصيانة 
وت��ش��غ��ي��ل م��ح��ط��ات األن����ف����اق، وك���م���ا ن���ش���رت سبقلا قبل 
تقاعست  ال��ب��ري  والنقل  للطرق  العامة  الهيئة  ف��إن  ي��وم��ن، 
طوال الفترة املاضية عن توقيع املمارسة الخاصة بصيانة 
وتشغيل األنفاق التي تقدر تكلفتها بنحو 3 مالين دينار 
ملدة 3 سنوات، واعتمدت في متابعتها خالل موسم األمطار 
ال���ج���اري ع��ل��ى ف����رق امل���ق���اول���ن ال��ت��اب��ع��ن ل��ه��ا ف���ي امل��ش��اري��ع 

املختلفة. 

طرق مغلقة

وقامت  إغالقها  ج��رى  التي  بالطرق  قائمة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
 فأول، وقد شملت قائمة الطرق وفق بيان الوزارة: 

ً
بتحديثها أوال

حولي: تقاطع منطقة السالم مع شارع دمشق. 
األحمدي: طريق الفحيحيل بجانب شاطئ العقيلة باالتجاهن. 

مبارك الكبير: تقاطع مستشفى الكويت في منطقة صباح السالم 
بالكامل. 

الفروانية: شارع محمد بن القاسم على يسار أشبيلية.
الجهراء: تقاطع الرابع مقابل الري. 

باتجاه  وال��غ��زال��ي  اس��ت��اد جابر  ال��س��ادس مقابل  السريعة:  ال��ط��رق 
األفنيوز، والفحيحيل  امليناء في االتجاهن، والخامس على يمن 

مقابل مشرف باتجاه الكويت.

■ الخرير تكرر في الكثير من مرافق 
الدولة والجهات الخدمية 

ال��ط��رق  ال���ع���دي���د م���ن  ■ إغ�����الق 
واألنفاق بعد أن غمرتها المياه 

للمحاسبة  ن��ي��اب��ي��ة  دع�����وات   ■
ال���س���ي���اس���ي���ة وف����ت����ح ت��ح��ق��ي��ق 

ومعاقبة المقصرين 

■ خبراء األرصاد حذروا قبل هطول 
األم����ط����ار.. ل��ك��ن االس���ت���ع���دادات 

»هشة«

■ ف���رق »األش����غ����ال« وال��ج��ه��ات 
الموقف  الحتواء  تحركت  األخ��رى 

ومنع الخطر 

في أول اختبار لها على أرض الميدان العملي عقب أداء وزرائها 
القسم، وجدت الحكومة نفسها في »مواجهة الغرق« أمس 

إثر هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وبلغ حدها 
األقصى نحو 87 ملم في بعض المناطق، واألدنى 8 ملم، 

لكن هذه الكمية كشفت تدهور البنية التحتية وعدم اتخاذ 
االستعدادات الالزمة لموسم الشتاء. 

ال���م���ب���ارك���ي���ة

ال�����خ�����ال�����دي�����ة

ق مع كل الجهات  ■ نتعامل مع مختلف الشكاوى أواًل بأول.. وننسِّ

د المطالع  وزير اإلسكان يتفقَّ
و»جنوب عبدالله المبارك«

ق����ام وزي�����ر ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وزي�����ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون اإلس���ك���ان 
وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ران��ي م���ب���ارك ال���ع���رو، ب��زي��ارة 
وم��ش��روع جنوب  امل��ط��الع  مدينة  إل��ى  تفقدية 
عبداهلل املبارك، لالطالع على سير االعمال في 
السائدة  الجوية  األح���وال  ظ��ل  ف��ي  املشروعن 

في البالد.
وأك�����د ال����وزي����ر ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي ض����رورة 
ف��ي أي  املعنية وال��ن��ظ��ر  ال��ج��ه��ات  م��ع  التنسيق 
م��ع��وق��ات ق���د ت����ؤدي إل����ى ت��أخ��ر األع���م���ال في 
امل���ش���روع���ن ب��س��ب��ب ه���ط���ول االم����ط����ار، حيث 
اجتمع مع املهندسن املقيمن في املشروعن 

لبحث تلك األمور.

صعوبات في نقل األلبان 
من الصليبية إلى األسواق

أك���د رئ��ي��س ات��ح��اد منتجي األل���ب���ان ال��ط��ازج��ة 
ال��ت��ي هطلت  األم��ط��ار  أن  األح��م��د  عبدالحكيم 
تسببت  ام��س،  واستمرت  املاضية  قبل  الليلة 
ف��ي غ���رق ب��ع��ض ال���ش���وارع ف��ي منطقة م���زارع 
األل��ب��ان  نقل  صعوبة  ال��ى  أدى  م��ا  الصليبية، 
 إلى األس��واق 

ً
ومشتقاتها من امل��زارع وص��وال

ب��األي��ام  قياسًا  م��ل��ح��وظ،  بشكل  والجمعيات 
األخرى.

وق��ال األحمد ل� سبقلا إن االت��ح��اد سبق أن 
ل��ل��ش��وارع في  التحتية  البنية  م��ن س��وء  ح��ذر 
م����زارع ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة، وب��ال��ت��ال��ي س��ه��ول��ة غرقها 
خالل هطول األمطار، حيث كان من املفترض 
املعنية  ال��ج��ه��ات  ب��ن  ت��ع��اون وتنسيق  ت��واف��ر 
 
ً
لصيانة وتطوير البنية التحتية للمنطقة، بدال

اليومي  من غرق الشوارع وتعثر نقل االنتاج 
م���ن االل���ب���ان ل���الس���واق امل��ح��ل��ي��ة، م��وض��ح��ًا أن��ه 
ج��رت مخاطبة وزارة األش��غ��ال أكثر من مرة 

خالل األعوام املاضية بهذا الشأن.

محمد المصلح وعبدالرزاق المحسن وأميرة بن طرف وخالد الحطاب
حمدان وحمد  الشمري  وفهاد  الحمادي  وهاني  الزاهي  محمود 

ف�����ري�����ق 
ال��ع��م��ل:

دورية أمن تغلق نفق جسر الغزالي 
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الحدث اليوم

وعيد نيابي يحاصر وزير األشغال:

تحقيق ومحاسبة.. وإال
ح���رك���ت ت��ج��م��ع��ات امل���ي���اه، ال���ت���ي أغ��رق��ت 
الشوارع بسبب االمطار، سيول الوعيد 
وال��ت��ه��دي��د م��ن ق��ب��ل ال��ن��واب باملحاسبة 
وصفوه  عما  املسؤولني  مع  والتحقيق 
بالفساد وال��ه��در واإلخ��ف��اق، كما وضع 
ال��ن��واب وزي���ر األش��غ��ال ف��ي وج���ه فوهة 
ل���ة ال��س��ي��اس��ي��ة »إن ل���م ي��ح��اس��ب  امل���س���اء

ويعاقب«.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ك��ن��دري إن 
ط����رق����ات ال�����دول�����ة ش���ب���ه خ����اوي����ة ل��ق��راب��ة 
ع������ام ون����ص����ف ال�����ع�����ام ب���س���ب���ب ك����ورون����ا 
وك��ان باإلمكان اص��اح ك��ل ش��يء ورغ��م 
ص��رف املليارت إلع��ادة رص��ف الشوارع 
وال����ط����رق����ات وازال��������ة آث������ار ال����غ����رق ال����ذي 
ش��ه��دت��ه ال���ب���اد ف���ي ع����ام 2018، ي��ت��ك��رر 
الفساد  ويتكرر  الوجوه،  لتكرر  املشهد 

املتعاقبة،  ال��ح��ك��وم��ات  بسبب  امل��ت��راك��م 
مضيفا »لذلك فإن رئيس الوزراء صباح 

الخالد ال يستحق التعاون«.
ومن جانبه، أوضح النائب فايز الجمهور 
بالقول: بسبب الفساد الذي استمر طوال 
السنوات املاضية أصبح للفاسدين اليد 
الطولى والنفوذ، ومن الطبيعي ان يكون 

ه���ذا ح���ال ال��ب��ل��د، م��ل��ي��ارات ص��رف��ت على 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ت��ي��ج��ة أن ال��ك��وي��ت 

تغرق في »شوية مطر«.
األشغال  وزي��ر  الجمهور: على   وأضاف 
مسؤولية سياسية ملعالجة آفة الفساد 

ومحاسبة املسؤولني قضائًيا وإدارًيا.
واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب ع��ب��داهلل ج��اس��م املضف 
أن م����ا ح������دث ب����األم����س اخ���ت���ب���ار م��ب��ك��ر 
ل��وزي��ر االش���غ���ال »والب����د م��ن التحقيق، 
التحتية  البنية  حالة  ف��ي  وماليًا،  فنيًا 
وال����ط����رق واألن����ف����اق وامل����ط����ار م���ن ج���راء 

األمطار«.
وأضاف: يجب أن يحاسب الجميع وأال 
يفلت من العقاب أي مسؤول أو مقاول 
األش��غ��ال بقوله:  ف��اس��د، مخاطبا وزي���ر 
إم��ا ان تتحرك سريعًا بهذا االت��ج��اه او 

تتحمل انت مسؤوليتهم!
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د ال��ن��ائ��ب ف���رز الديحاني 
إنه، قريبا، ستكون هناك لجنة تحقيق 
ب���ع���د أن أص��ب��ح��ت  وت���ق���ص���ي ح���ق���ائ���ق 
ح���ص���ي���ل���ة س�����ن�����وات م���اض���ي���ة ه�����ي ب��ن��ى 
ت��ح��ت��ي��ة ت���م اره��اق��ه��ا وم��ي��زان��ي��ات ت��ق��در 
ب���امل���اي���ني ت���ه���در ع��ل��ى ص��ي��ان��ة س��ن��وي��ه 
وشبهات  التنفيع  بسبب  ج����دوى،  ب��ا 

الفساد.

مشاهدات ولقطات

● أك���د وك��ي��ل وزارة ال���ش���ؤون امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مسلم 
وأض��اف  ال�����وزارة.  ف��ي  للقطاع  التابعة  اإلدارات  منشآت  س��ام��ة  السبيعي، 
ل��رص��د أي  ال��س��اع��ة،  ال��ط��وارئ على م���دار  ل��� سبقلا: يعمل ف��ري��ق  السبيعي 

مشكلة تتعلق بحالة الطقس وحل أي مشكات في املنشآت ودور الرعاية.

● أعلن عدد من دواوين منطقة الرحاب استقبال أصحاب املنازل املتضررة من 
حالة الغرق في منطقة صباح الناصر جراء تجمعات مياه األمطار. ولفت أهالي 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  لهم  ورسائل  تغريدات  في  الرحاب  منطقة 
إلى أن دواوينهم مفتوحة لكل شخص تضرر منزله حتى يتم استقرار الحالة 

الجوية، ومعالجة مشكلة املياه التي تراكمت في سراديب املنازل.

 ● أسهمت فرق الطوارئ التابعة للحرس الوطني في سحب املياه املتجمعة 
في املنازل والشوارع بمنطقة صباح األحمد وعملت على فتح الطرق سريعًا.

الغزالي إغ��اق��ه، وتفاقمت األزم��ة  امل��ي��اه ف��ي طريق  ت��راك��م كميات   ●  سبب 
إلى   

ً
ال��ش��وي��خ وص���وال ب���دءًا م��ن  امل��ن��اط��ق املحيطة بالطريق،  امل��روري��ة بجميع 

منطقة جليب الشيوخ.

● أغلقت الدوريات التابعة لإلدارة العامة للمرور بعض الطرق، وعملت الفرق 
التابعة لبلدية الكويت ووزارة االشغال على سحب املياه من التجمعات التي 

كانت على طول الطريق.

● لم تصمد منطقة جليب الشيوخ كثيرًا أمام حالة عدم االستقرار الجوي 
التي ضربت الباد أمس، حيث غرقت سريعًا وارتفع منسوب املياه املتراكمة 
بصورة كبيرة، مما أغلق الشوارع الداخلية بشكل كامل، لكن »الحساوي«، 

هي األكثر تضررًا.

امل��ي��اه بسبب إغاقها  استيعاب كميات  م��ن  االم��ط��ار  تتمكن مجارير  ل��م   ●
بالنفايات والرمال، مما سبب تراكم املياه في كثير من املناطق.

»التجارة«: السلع متوافرة.. والمخالفون إلى النيابة

ال الستغالل األمطار
في رفع األسعار

امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن  ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة  ط��م��أن��ت وزارة 
في  األساسية  وامل��واد  الغذائية  والسلع  امل��واد  جميع  بتوفر 
زيادة  أي  البيع من دون  نقاط  التعاونية ومراكز  الجمعيات 
الباد من  مصطنعة في األسعار، وذلك في ظل ما تشهده 

هطول غزير لألمطار وإغاق بعض الطرق.
وأك�����دت ال�������وزارة أم����س األح�����د ت��س��خ��ي��ر ج��م��ي��ع إم��ك��ان��ات��ه��ا 
والوقوف  للتأكد  املستمرة،  الرقابة  على  الوطنية  وكوادرها 
على مدى التزام الشركات واملحال التجارية املختصة بعدم 

رفع األسعار.
وب��ّي��ن��ت أن����ه ف���ي ح����ال رص����د أي ارت����ف����اع، ف��س��ت��ت��م م��خ��ال��ف��ة 
عمل  إل��ى  مشيرة  التجارية،  النيابة  إل��ى  وتحويلها  املنشأة 
طبيعية  بصورة  الكويتية  واملخابز  الدقيق  املطاحن  شركة 
في توزيع منتجاتها على كل مخابز الشركة ونقاط البيع.

■ المليارات أُنفقت وغرق 2018 لم ُتعالج آثاره حتى اآلن

ك��ي��ف��ان

ء ا لجهر ا

لمنقف ا

الصباحية

األحمدي

الشامية

يخ لشو ا

الفحيحيل

ال�����دائ�����ري ال��س��اب��ع

م����ن����ط����ق����ة ك���ب���د

»الحرس«: مساندة جهات الدولة في سحب المياه
أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني امس )األحد( مشاركة وحدات اإلسناد اإلداري في سحب املياه في عدد من مناطق الكويت 

بناء على طلب وزارة األشغال العامة ملواجهة حالة الطوارئ التي شهدتها الباد بعد هطول األمطار.
وأكد مدير مديرية التوجيه املعنوي املتحدث الرسمي للحرس الوطني العقيد د.جدعان فاضل أن وحدة إسناد أجهزة الدولة قامت 
بسحب املياه بالقرب من مطار الكويت الدولي؛ لتسهيل حركة املرور وانسيابية العمل في هذا املوقع الحيوي، كما قدمت اإلسناد 

لوزارة األشغال بسحب املياه في مدينة »صباح األحمد«.

طلب عاجل في جلسة الثالثاء

أعلن النائب أسامة الشاهن أنه سيتقدم في جلسة الغد )الثاثاء( بطلب عاجل 
عن  املسؤولن  ومحاسبة  بالتحقيق  البرملانية  العامة«  »امل��راف��ق  لجنة  لتكليف 

تكرار غرق الشوارع واملناطق.

¶ نطالب بفتح تحقيق 
فني ومالي في 

تدهور البنية التحتية 
والطرق واألنفاق 

تصويــر: حســني هــال و محمــود الفوريكــي

المياه تراكمت حتى صنعت بحيرة تحت الجسر
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نتا العالقات الوطيدة سلمهما الناصر.. وتضمَّ

 رسالتان من أمير البالد
إلى ملك البحرين وتميم بن حمد

س��ل��م م��ب��ع��وث س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 
وزي���ر الخارجية وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء 
الشيخ د.أحمد الناصر، أول من امس، رسالة إلى العاهل 
ال��ب��ح��ري��ن��ي امل��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي��س��ى آل خ��ل��ي��ف��ة تضمنت 
العاقات الثنائية األخوية املتينة والوطيدة التي تربط 
وتعزيزها  دعمها  الشقيقني وسبل  والشعبني  البلدين 
ف��ي مختلف امل��ج��االت.ك��م��ا سلم ال��ن��اص��ر رس��ال��ة خطية 
م��ن سمو األم��ي��ر إل��ى أم��ي��ر قطر الشيخ تميم ب��ن حمد، 
والوطيدة  املتينة  األخوية  الثنائية  العاقات  تضمنت 
التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني وسبل دعمها 
وت��ع��زي��زه��ا ف��ي مختلف امل��ج��االت.وت��س��ل��م ن��ائ��ب رئيس 
م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري م��ح��م��د بن 

عبدالرحمن آل ثاني.

مصر والكويت

وم����ن ج���ان���ب آخ�����ر، أك����د ال���رئ���ي���س امل���ص���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال���س���ي���س���ي، ام�����س )األح����������د(، دع�����م ب������اده ال���ك���ام���ل ألم���ن 
واس���ت���ق���رار ال��ك��وي��ت، وذل����ك ف���ي إط����ار ث���واب���ت ال��س��ي��اس��ة 

املصرية لصون أمن الخليج.
بسام  املصرية  الرئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  وق��ال 
راض����ي، ف��ي ب��ي��ان، إن ذل���ك ج���اء ف��ي أث��ن��اء ل��ق��اء الرئيس 
ال��س��ي��س��ي م���ع س��ف��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت ل���دى م��ص��ر محمد 

الذويخ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.
وأضاف البيان أن الرئيس السيسي طلب في اللقاء نقل 
تحياته لسمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

تطوير التعاون

واع����رب ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دور الحكيم 
لسمو األم��ي��ر ف��ي ق��ي��ادة ال��ب��اد نحو التقدم واالزده���ار 
وح��رص��ه ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات مع 

مصر ورعايته الكريمة للجالية املصرية في الكويت.
كما أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير الذويخ 

في دعم وتعزيز العاقات املصرية الكويتية.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان، اع���رب ال��ذوي��خ م��ن ج��ان��ب��ه ع��ن عميق 
تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه 
بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العاقات الثنائية 

ب��ني م��ص��ر وال��ك��وي��ت م��ن م��راح��ل م��ت��ق��دم��ة م��ن ال��ت��ع��اون 
املشترك في إطار الروابط األخوية الوطيدة.

وأك�����د ح����رص ال���ك���وي���ت، ق���ي���ادة وح���ك���وم���ة، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
يلبي طموحات وتطلعات  على نحو  املشترك  التعاون 
ال��ش��ع��ب��ني وال��ب��ل��دي��ن ال��ش��ق��ي��ق��ني وي��ح��ق��ق م��ص��ال��ح��ه��م��ا 
يعزز  وكذلك  والتنمية،  واالزده���ار  التقدم  في  املتبادلة 
م���ن أواص�����ر ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��رب��ي امل��ش��ت��رك ف���ي م��واج��ه��ة 

مختلف القضايا والتحديات.
ولفت الى ما تمثله مصر من محور رئيس داعم لألمة 
ال��ع��رب��ي��ة ب���أس���ره���ا، ال س��ي��م��ا ت��ح��ت ال���ق���ي���ادة ال��ح��ك��ي��م��ة 
للرئيس السيسي، التي تعد نموذجا يحتذى في الرؤية 

التنموية والنهضة الشاملة.

¶ الرئيس المصري: األمير يقود الكويت بحكمة  نحو االزدهار

تطورات األوضاع اإلقليمية

ال��ذوي��خ  السفير محمد  م��ع  امل��ص��ري  الرئيس  ال���ذي جمع  اللقاء  شهد 
استعراض مجمل تطورات األوضاع اإلقليمية محل االهتمام املشترك، 
البلدين، وعلى  ب��ن  الثنائية  ال��ع��اق��ات  أب���رز م��وض��وع��ات  إل��ى  إض��اف��ة 

رأسها العاقات االقتصادية والتجارية.
كما بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات 
ال��ت��ي تم  ال��ج��دي��دة،  الجامعات  ف��ي سلسلة  ت��م إدراج��ه��ا  ال��ت��ي  الحديثة 
الكويتية في  االستثمارات  زي��ادة  إلى  باإلضافة  إنشاؤها في مصر، 

مصر في مختلف املجاالت، في ضوء الفرص االستثمارية املتنوعة.

موجز محلي

عودوا إلى البالد .. 
»أوميكرون« يتفشى

ع��ل��ى وق����ع ت��ف��ش��ي امل��ت��ح��ور »أوم����ي����ك����رون«، أه���اب���ت س���ف���ارات 
ل��دى اململكة امل��ت��ح��دة وأمل��ان��ي��ا وف��رن��س��ا باملواطنني  ال��ك��وي��ت 
وتأجيل  الخارجية  وزارة  بدعوة  االل��ت��زام  أهمية  الكويتيني 
س��ف��ره��م ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى سامتهم ف��ي ظل 

االوضاع الصحية غير املستقرة في هذه الدول والعالم.
األحد،  امس  بيانات صحافية،  الثاث في  السفارات  وحثت 
ف��ي بريطانيا وفرنسا وأمل��ان��ي��ا على  امل��ت��واج��دي��ن  امل��واط��ن��ني 
م���غ���ادرة ه����ذه ال�����دول وال����ع����ودة إل����ى ال���وط���ن ن��ظ��را ل��ارت��ف��اع 
الكبير وغير املسبوق في أعداد اإلصابات باملتحور الجديد 
ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا )أوم��ي��ك��رون(، وال���ذي ق��د ي��ق��ود إل��ى فرض 
إج������راءات ج���دي���دة م��ث��ل اإلغ�����اق ال���ع���ام وع����دم ان��ت��ظ��ام ح��رك��ة 

الطيران.
ودعت السفارات املواطنني في مختلف هذه البلدان في حال 
التردد باالتصال باألقسام القنصلية  طلب االستفسار عدم 

التابعة لها.

الكويت: استهداف الحوثي للسعودية
بطائرات مسيرة تصعيد خطير

وبأشد  الكويت  واستنكار  إدان��ة  عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
ال��ع��ب��ارات اس��ت��م��رار م��ح��اوالت ميليشيا ال��ح��وث��ي ت��ه��دي��د أم��ن 
املنطقة  اس��ت��ه��داف  عبر  الشقيقة  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  اململكة 

الجنوبية بثاث طائرات مسيرة.
وأوضحت ال��وزارة في بيان صحافي أمس األحد أن استمرار 
هذه املمارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف 
ال��ع��رب��ي��ة السعودية  امل��دن��ي��ة وأم���ن اململكة  امل��دن��ي��ني وامل��ن��اط��ق 
لقواعد  ص��ارخ��ًا  ان��ت��ه��اك��ًا  يشكل  املنطقة  واس��ت��ق��رار  الشقيقة 
الدولي  املجتمع  تحرك  ويتطلب  واإلنساني،  الدولي  القانون 

السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

ملك البحرين متسلماً رسالة األمير من الناصر

مع إغالق باب التقديم عبر الموقع 

لن  418 كويتية سجَّ
لالنتساب بالجيش

محمد إبراهيم

ب��ي��ن��م��ا أغ��ل��ق أم���س ب���اب تسجيل 
ال��ن��س��اء ال���راغ���ب���ات ف���ي االل��ت��ح��اق 
ب������ش������رف ال������خ������دم������ة ال����ع����س����ك����ري����ة 
ض������اب������ط������ات ص�������ف وأف����������������راد م���ن 
ح���ام���ات ال���ش���ه���ادات ال��ج��ام��ع��ي��ة، 
وال��������دب��������ل��������وم، وال������ث������ان������ي ع����ش����ر، 
وال�������ح�������ادي ع�����ش�����ر، أع�����ل�����ن م���دي���ر 
ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي وال���ع���اق���ات 
ال��ع��ام��ة ب��ال��ج��ي��ش ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 
أن  العوضي  أب��ل  محمد  البحري 
ع�����دد ال����ل����وات����ي س��ج��ل��ن رغ��ب��ت��ه��ن 
ف��ي م��وق��ع وزارة ال��دف��اع بلغ 418 

متقدمة.
وق���������ال ال����ع����وض����ي ل������ سبقلا إن����ه 
جرى استقبال 194 من املسجات 
باملوقع من أجل استكمال أوراقهن 
وإت���م���ام ت��س��ج��ي��ل��ه��ن، م��ش��ي��رًا إل��ى 
استمرار استقبال بقية املسجات 
في املوقع من أجل تقديم أوراقهن.

العوضي: 
استقبلنا 

194 مسجلًة 
من أجل 

استكمال 
أوراقهن

الكويت لمواطنيها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا:
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شرباكة
يوسف الشهاب

الحكومة الجديدة.. 
»الجود من الموجود«؟

ق��د ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة م��ن أط���ول ال��ح��ك��وم��ات التي 
مرسوم  ب��ن  م��ا  تربط  التي  الزمنية،  الفترة  ف��ي  عهدناها 
تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الوزارة في 23 
نوفمبر املاضي، وبن مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة 
في يوم الثالثاء 28 نوفمبر، وهي فترة تعّدت الشهر بأيام، 
وأظنها سابقة زمنية في التشكيالت التي شهدتها البالد، 
وعلى أي حال، فإنه إذا كان ما يقال في كل تأخيرة خيرة، 
الذي  القيل والقال  أغلق ستار كالم  التشكيل  إع��الن  فإن 
التشكيل  التي سبقت ص��دور  الفترة  الكته األلسنة ط��وال 

التاسع والثالثن في تاريخ الحكومات الكويتية.
وإذا كانت هذه الوزارة قد شهدت تحركات خلف الكواليس 
ووزراء  واالع��ت��ذارات  والضغوطات  املناسب  االختيار  في 
التي واجهها سمو  بالشروط  األخيرة، بل وحتى  اللحظة 
الرئيس، فإنها بالنهاية رأت النور والجود من املوجود في 

ظل كل التداعيات، التي شهدتها مشاورات التشكيل. 
تطلعات  بتحقيق  ال���وزارة  ه��ذه  ف��ي نجاح  لست متشائمًا 
امل���واط���ن���ن وت��ح��ق��ي��ق م����ا ت����ري����ده ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الصحية  أو  االق��ت��ص��ادي��ة منها  ال��ب��الد  ت��ع��ان��ي منها  ال��ت��ي 
واإلس���ك���ان���ي���ة، وه����ي ال���ه���م األك���ب���ر ل��ل��م��واط��ن ال�����ذي ينتظر 
القسيمة وال��ق��رض ورخ��ص��ة ال��ب��ن��اء. وف��ي ال��ج��ان��ب اآلخ��ر 
 في نجاح دور الوزارة أو دور بعض الوزراء، 

ً
لست متفائال

الذين ال أرى فيهم القدرة على قيادة وزارتهم، ورحم اهلل 
 ع���رف ق���در ن��ف��س��ه، خ��اص��ة أول��ئ��ك ال��ذي��ن تحقق لهم 

ً
ام����رأ

حلم الكرسي ال����وزاري، وه��و م��ا يدفعني إل��ى ال��ق��ول »ه��ذا 
امليدان يا حميدان«، يبقى وزراء نواب األمس الذين طنطنوا 
باإلصالح وتسابقوا إلى تأييد استجوابات رئيس الوزراء 
الدنيا على الحكومة السابقة، وقد صاروا  آن��ذاك، وأقاموا 
ال���ي���وم ج����زءًا م���ن ال��ح��ك��وم��ة ف���ي وج���ه م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ن���واب 
املعارضة بعد تفكيكها، على وزراء نواب معارضة األمس 
ان يثبتوا للمواطن ما كانوا يقولونه وينادون به من إصالح 
امل��واق��ف شعارًا غايته كسب  وإن��ج��از، حتى ال تكون تلك 
الناخب وعرقلة عمل الحكومة السابقة، واذا كان ما يقال 
باملثل املصري »املية تكذب الغطاس«، فإن نواب معارضة 
االمس من وزراء اليوم أمام اختبار شعبي كبير يقودهم 
الى النجاح بالعمل واالنجاز، وإثبات ما كانوا يقولونه أو 
يقودهم الى الفشل وسيطرة تلك الشعارات واملزايدات إلى 
نفور الشارع عنهم أكثر مما عليه من نفور في تلك األيام.

ص��ح��ي��ح أن االن���س���ج���ام ال��ح��ك��وم��ي ض������روري وم��ط��ل��وب، 
أيضًا ضروريان  هما  الصفوف  وتوحيد  النوايا  وصفاء 
ال��ح��ك��وم��ة اإلن���ج���از وإث���ب���ات وج���وده���ا أم���ام  إذا م���ا أرادت 
املواطن، وإال سوف تبقى حكومة ال طعم لها، وبالتالي ال 
طبنا وال غدا الشر، وحينها الكويت هي الخاسرة أكثر من 

خسارتها اليوم.
كل تمنياتنا أن يكون الوزراء الجدد، خصوصًا النواب منهم، 
مصدر إصالح وإنجاز في وزارتهم ال عالة عليها من خالل 
إغراق إداراتها بتعيينات األقارب والناخبن، وتدمير هياكل 
الوزارة على حساب أهل الدار، وهم األحق واألولى، وهذا إن 
حدث فما على سمو الرئيس إال الوقوف الجاد أمام مثل هذا 
العبث م��ن أي وزي���ر، واألي���ام س��وف تكشف لنا الغطاء عن 
الجدر من أعمال  »ج��در« كل وزي��ر، وحينها نعرف ما في 
الوزير، فإما نقول »ما قصر اشتغل وأنجز وإال دّمر وأفسد 
ال���وزراء،  أع��م��ال وزارت����ه«. فهل ننتظر خ��ي��وط األم���ل بنجاح 
ن��رى دخ��ان��ًا أس���ود ال يبشرنا  أم  ال��ن��واب منهم،  خصوصًا 
بالخير م��ن ورائ���ه���م، وت��ع��ال��وا ن��ش��رب ش��اي��ًا ون��ن��ت��ظ��ر، وق��د 

اعتدنا االنتظار حتى تململ االنتظار من انتظارنا!

نغزة 

النواب الذين كانوا يجلسون على مقاعد الوزراء باألمس 
ال��ي��وم، فكيف سيكون تعاونهم مع  ص��ار بعضهم وزراء 
رفاق األمس، هل يتكرر املشهد من دون رفاقهم الوزراء أم 
الرفاق  القاعة لجلوس  العالقة ستكون عدم دخولهم  أن 

على مقاعدهم الوزارية؟
 ال ندري طال عمرك..

7 آالف فقط منهم يعملون في »الحكومة«.. والعدد األكبر في »الخاص«

غ��ادروا  واف��د  مليون  ربع 
ن��ه��ائ��ي��ًا في ال���ك���وي���ت 

تقرير إخباري

2021

انتعاش في سوق العمالة المنزلية

ت����وق����ع����ت م�����ص�����ادر م���ط���ل���ع���ة ان����ت����ع����اش س����وق 
زيادة  مع  املقبلة،  الفترة  املنزلية خالل  العمالة 

الكويت. إلى  أعداد كبيرة  استقدام 
وذك���رت امل��ص��ادر ل��� سبقلا أن ارت��ف��اع حجم 
تغطية  في  ساهم  الكويت  ال��ى  العمالة  ارس��ال 
املاضية  الفترة  ان  إلى  النقص، مشيرة  بعض 
املتخصصة  العمالة  من  املزيد  توفير  شهدت 
ف���ي م���ج���ال ال��ت��م��ري��ض امل��ن��زل��ي ل��رع��اي��ة ك��ب��ار 

واألطفال. السن 
 

عمال النظافة وحراس األمن األكثر طلبًا

م���ن ال���واض���ح أن ه��ن��اك ن��ق��ص��ا ل���دى ال��ش��رك��ات 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي م��ج��ال ال��ح��راس��ة واألم����ن وخ��دم��ات 
النظافة والنقل في ظل أزمة كورونا، حيث ارتفع 

حجم الطلب على هذه املهن.
على  الحاصلة  ال��ش��رك��ات السيما  ه��ذه  وت��ق��دم 
تنضم  ال��ت��ي  للعمالة،  م��م��ي��زات  حكومية  ع��ق��ود 
ل��ه��م أب���رزه���ا ال��س��ك��ن امل��ش��ت��رك ووج���ب���ة ال��ط��ع��ام 

واملواصالت من العمل وإليه.

في  ك��ب��ي��ر  ن��ق��ص   ■

التخصصات  ب��ع��ض 
ال���م���ه���ن���ي���ة ب��ع��د 

»كورونا« 

41
ألفًا من العمالة 

المنزلية رحلوا 
نهائيًا إلى 

بلدانهم ألسباب 
مختلفة

25
عامل  أج���رة  دي��ن��ارًا 
ال���ب���ن���اء ي���وم���ي���ًا.. 
10 ب�������   م�����ق�����ارن�����ة 

في السابق 

»عمالة  تجمعات   ■
ال��ي��وم��ي��ة« ت��ع��ود 
الطيران  فتح  بعد 
العالقين  وع���ودة 

منها
رفع نسب العمالة الوطنية قيد الدراسة

يدرس ديوان الخدمة املدنية والهيئة العامة للقوى العاملة رفع نسب تعين الكويتين في القطاع 
الخاص وتكويت بعض املهن والوظائف واملسميات. كما تعكف جهات الدولة املعنية على وضع 

خطة مشددة لتفعيل آلية تعين ذوي االحتياجات الخاصة في وظائف لدى القطاع الخاص.
ومن املنتظر أن يعلن القطاع الفندقي في البالد عن وظائف جديدة للكويتين عالوة على توسعة 

رقعة مناطق أصحاب األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة.

أرقام من سوق العمل في 2021

◄

◄

◄

◄

◄

خالد الحطاب
فيما تواصلت الجهود لتعديل التركيبة السكانية 
ال��دول��ة، شهد  التكويت في جهات  وتطبيق خطة 
العالم املاضي،  س��وق العمل متغيرات ع��دة خ��الل 
أبرزها مغادرة 257 ألف وافد البالد نهائيًا »205 
آالف منهم يعملون في القطاع الخاص، و7 آالف 

في الجهات الحكومية«.
وكشفت تقارير حكومية حديثة صادرة عن هيئة 
القطاع  العمل، أن  املعلومات املدنية ونظام سوق 
الخاص كان األكثر مغادرة للوافدين، تاله القطاع 
مغادرة  شهد  وال���ذي  املنزلية«  »العمالة  العائلي 

41200 عامل منزلي البالد خالل 2021.
وم���ق���اب���ل م���ع���دل االن���خ���ف���اض ف����ي س�����وق ال��ع��م��ال��ة 
الوافدة ارتفعت أعداد الكويتيني في سوق العمل 
بإجمالي 23 ألف كويتي خالل 2021 غالبيتهم في 

القطاع الحكومي.
ومن واقع التقارير فإن هناك 2.7 ماليني نسمة في 
الكويتيون  العمل يشكل منها  البالد داخل سوق 
ال��ع��م��ال��ة  م���ن  ك��ب��ي��رة  ن��س��ب��ة  ان  ف���ي ح���ني   ،%16.2
الوافدة تعمل في القطاع العائلي »عمالة منزلية« 
بإجمالي 639 ألف عامل يشكلون 22.8% من قوة 

العمل.

ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
وب��ي��ن��م��ا ش��ه��د س����وق ال��ع��م��ل ن��ق��ص��ًا ص���ارخ���ًا في 
بعض التخصصات املهنية جراء جائحة كورونا 
ووق���ف اس��ت��ق��دام عمالة واف���دة م��ن ال��خ��ارج، عانى 

العمالة،  ف��ي  كبير  انخفاض  م��ن  ال��خ��اص  القطاع 
ول��م تتمكن األج��ه��زة املعنية ف��ي ال��دول��ة م��ن جذب 
التي  امل��ط��روح��ة،  ال��وظ��ائ��ف  إل��ى  الوطنية  العمالة 
تناسب شهاداتهم العلمية، وال يزال اإلقبال على 
ال��ت��وظ��ي��ف ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي ه���و األك���ب���ر مع 

نهاية العام الجاري.
الوطنية  العمالة  قطاع  ع��ن  تقرير ص��ادر  وكشف 
ف����ي ه��ي��ئ��ة ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة أن 21 أل�����ف م���واط���ن 
مسجلون كباحثني عن عمل، منهم 48.3% لديهم 
رغبات بالتعيني في وظائف لدى القطاع الخاص، 
وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع 9 سنوات ماضية 

بإجمالي 10162 مواطنا.

ال���م���ه���ن ال��ف��ن��ي��ة
أن  التقارير  األع���داد، كشفت  وانخفاض  املبذولة  الجهود  ورغ��م 
البناء  قطاعات  على  سلبًا  انعكس  املهنية  العمالة  في  النقص 
ومراسلة،  عامة  خ��دم��ات  النظافة،  الصيد،  ال��زراع��ة،  والتشييد، 
العاملني  اليومي من  العامل  والطباعني«، وارتفعت قيمة وأجر 
في املجاالت املذكورة إلى أكثر من 25 دينارًا لليوم الواحد، بعد 

أن كانت تتراوح بني 10 إلى 15 دينارا قبل كورونا.
أما حاليا ومع اعادة فتح الطيران وعودة الكثير من العالقني في 
الخارج من العمالة الوافدة، لوحظ عودة تجمعات العمالة في 
مناطق مختلفة من البالد مثل مداخل ومخارج منطقة »خيطان، 
جليب الشيوخ، الشويخ، كبد، الصليبية، طريق املطالع، طريق 
ال����وف����رة، ط��ري��ق م��دي��ن��ة ص��ب��اح األح���م���د، األح���م���دي ال��ص��ن��اع��ي��ة، 

الصباحية«.

الهامشية العمالة 
ورصدت سبقلا عودة أسعار العمالة العاملة في مجال »النقل، 
التركيب وف��ك األث��اث« وخدمات عامة أخ��رى إل��ى طبيعتها مرة 
أخ��رى، حيث يطلب العامل ما يقارب 5 دنانير مقابل أي عمل، 
وذلك على عكس القيمة التي كانت تطلب خالل الفترة القريبة 

املاضية.
وذكروا في حديث مع سبقلا أنهم يتقنون العمل في أي مجال 
يخص البناء والتشييد والنقل وغيرها من األوامر التي تحتاج 
جهدا بدنيا، حيث أنهم تعودوا على مثل ه��ذا العمل، في حني 
ف��ي شركات  يعملون  وال  اإلق��ام��ة  لقانون  مخالفون  بعضهم  أن 
م��ت��خ��ص��ص��ة، إن���م���ا م���ج���رد ع��م��ال��ة ت��ع��م��ل ف���ي م���واق���ع غ��ي��ر ال��ت��ي 

يتبعون لها.

%22.8

من قوة العمل في 

البالد »عمالة منزلية«

وافدون أثناء مغادرتهم مطار الكويت )تصوير: حسني هالل(

ــــــــــــف عــــــــامــــــــل مــــنــــزلــــي أل

ــتــي  مـــلـــيـــون عـــامـــل غـــيـــر كــوي
ــــــاع الـــــخـــــاص ــــــط ــــــق فــــــــي ال

الخاص  القطاع  في  كويتي  ألــف 

ألف كويتي في القطاع الحكومي

الكويتيين من  عمل  عن  باحثين 

639

1.5

73

346

21006
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مشروعات »رأس المال البشري« األعلى إنفاقًا
حمد الحمدان

شدد تقرير متابعة الخطة 
السنوية 2021ـــ2022 الربع 

األول، على ضرورة وضع 
حد لتعثر اإلنفاق على 

المشروعات، كاشفاً عن 
أن نسبة اإلنفاق على 

مشروعات ركيزة رأسمال 
بشري إبداعي هي األعلى 

بين ركائز الخطة.
وأشار التقرير إلى أنه تتوافق 

28% من المشروعات مع 
الجدول الزمني للتنفيذ 

مقارنة بـ 26% للفترة نفسها 
في عام 2020ـــ2021، و%11 

في عام 2019ـــ2020.

فهاد الشمري 
في  مسـؤوليتها  الحكومة  املحاسبة  ديـــــوان  حمل 
العامة  للمالية  الهيكلي  اإلصـــــاح  في  جـادة  وقفـة 
ــاد  وإصــــــاح االخــــتــــاالت الــهــيــكــلــيــة فـــي االقــتــصـــ
مصدر  على  الدولة  اعتماد  في  واملتمثلة  الـوطني، 
القطاعـات  علـى  الحكومة  وهيمنة  للـدخل  وحــيــد 
الــخـــــاص  الـــقـــطـــــــاع  ـــاديـــة، وضـــــــعـــف دور  االقـــتـــصــــ
الحسـاب  أظــهــر  بــعــدمــا  االقــتــصـــــاديــة  التنميـة  فــي 
املاليـة  السـنة  عـن  للدولـة  املاليـة  لـــــإدارة  الختـامـي 
2020ـــــــــــــــــ 2021 عـــجـــزًا بـــلـــغ مـــــقـــــداره 10 مــايــن 
املاليـة  السـنة  ألف دينار مقارنة بعجـز عـن  و772 
دينار،  الف  3 ماين و920  مـقـداره  2019ـــ 2020 
كما جاء في تقرير ديوان املحاسبة، الذي حصلت 

سبقلا على نسخة منه.
واقترح ديوان املحاسبة في التقرير ضرورة إلزام 
التقارير  معايير  بتبني  لاستثمار  العامة  الهيئة 
املالية الدولية، عنـد اعتمادهـا للسياسات املحاسبية 
لــاحــتــيــاطــي الـــعـــام واحــتــيــاطــي األجـــيـــال الــقــادمــة 
باعتبارهـا  االحتياطيات،  لهذه  الشفافية  لتحقيق 
صندوقًا سياديًا وإلزام املؤسسات املالية األخرى 
أعمالها  نتائج  على  جـوهـري  تـأثير  مـن  لذلك  ملــا 
ومــركــزهــا املــالــي، والــتــي وافـــق مجلس األمـــة على 
املجلس  بجلسة  حيالها  املحاسبة  ديـوان  توصية 

لعرض الحالة املالية للدولة بتاريخ 3ــ7ـــ2019، ولم 
تطبق بعد. 

املقررة  املواعيد  تعديل  بــضــرورة  التقرير  وطالب 
ــتــقــديــم بـــيـــان األمــــــــوال املــســتــثــمــرة إلـــــى الـــــــوزيـــر  ل
رقــم 7 من  املـــادة  فــي  املنصوص عليها  املختص، 
القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة، 
مما  املالية  السنة  نهاية  تاريخ  من  اعتبارًا  ليكون 
يسهل عمل الجهات املشـار إليها في املادة الثانية، 
والحد من الفروق الناجمة من تداخل التقارير في 
 مـن 

ً
أكثر من سنة مالية، ويكون البيان سنويًا بـدال

سـتة أشهر ليكـون عـن سـنة ماليـة كاملة، وبالتالي 
انعكاسًا عن نتائج استثمارات سنة مالية  يعطي 
ولــيــس ســتــة أشــهــر، واســتــبــدال مـــدة ثــاثــن يومًا 
تتمكن  حتى  أشهر  بثاثة  البيان  لتقديم  املــقــررة 

هذه الجهات من تقديم بيان مدقق. 
وأكـــد الــديــوان أن فــتــرة األشــهــر الثاثة مــن انتهاء 
غــيــر كافية  التكليـف  الــتــي حــددهــا  املــالــيــة  الــســنــة 
إلعداد التقرير، حيث إن الهيئة العامة لاستثمار 
تــحــتــاج فـــتـــرة زمــنــيــة كــافــيــة إلعـــــــداد حــســابــاتــهــا 
للدولـة  الـعـام  لاحتياطي  املـالي  املركـز  واستخراج 
واحتياطي األجيال القادمة، وذلك بعد االنتهاء من 
امللحقة  والهيئات  للدولة  الختامي  الحساب  إعــداد 
في  العجـز  أو  الفائض  مــقــدار  لتحديد  واملستقلة 

امليزانية العامة للدولة.

»المحاسبة« للحكومة: تحملي 
مسؤولياتك في إصالح االقتصاد

معالجة تجاوزاتها في زيادة عدد مصانع التدوير

المنفوحي: ال دور للبلدية 
في تجميع اإلطارات التالفة

زكريا محمد 
ال��ع��ام للبلدية م.  امل��دي��ر  أك���د 
أح���م���د امل��ن��ف��وح��ي أن����ه ليس 
تنظيم  ف��ي  دور  أي  للبلدية 

وت��ج��م��ي��ع اإلط������ارات ال��ت��ال��ف��ة، 
الهيئة  على  تقع  املسؤولية  بل 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى أن 
التنظيف خارج حدود  البلدية  مسؤولية 

ش��ب��ك امل���وق���ع امل��خ��ص��ص ل��ت��ج��م��ي��ع اإلط������ارات 
وااللتزام بتنظيف الساحات.

وق����ال امل��ن��ف��وح��ي ف���ي رده ع��ل��ى م��ن��اق��ش��ة ع��دد 
م���ن األع����ض����اء، ل����دى زي���ارت���ه���م م���وق���ع ال��س��امل��ي 
البيئية، إن رؤي��ة  ال��ك��ارث��ة  ل���إط���ارات، وح��ج��م 
البلدية في معالجة التجاوزات هي زيادة عدد 
امل��ص��ان��ع ال��خ��اص��ة ل��ت��دوي��ر اإلط�����ارات وزي���ادة 
م��س��اح��ت��ه��ا، م���ؤك���دًا أن ال��ب��ل��دي��ة ل��ي��س��ت جهة 
عن  القانونية  املسؤولية  لتحميل  اختصاص 
املخالفات والتجاوزات البيئية في املوقع ألية 

جهة.
وب����ن امل���ن���ف���وح���ي، ف���ي رده ع��ل��ى س�����ؤال ل��ع��دد 
م��ن أع��ض��اء امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي، ب��ش��أن األنشطة 

ت��ؤدي  ال��ت��ي  الخاطئة  البشرية 
إل��ى خلل وت��ده��ور شديد في 
املعنية  ال��ج��ه��ات  أن  ال��ب��ي��ئ��ة، 
ت������ق������وم ب������وض������ع ح������اوي������ات 
ل����ل����ن����ف����اي����ات ع�����ل�����ى م�����داخ�����ل 
وزي��ادة  ومخارجها،  الصبية 
ع���دد ال��ح��اوي��ات ف��ي ال��ش��واط��ئ 
ال��ع��ام��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه ت��م وض��ع 
105 حاويات حديد في مناطق )شاليهات 
ال���زور - م��ن جسر ال��دائ��ري  الخويسات - ج��ال 
نهاية   - الخامس  ال��دائ��ري  الثالث حتى جسر 
ج���س���ر ج���اب���ر - ال���ش���ال���ي���ه���ات امل�����ج�����اورة ل��خ��ف��ر 
ال���س���واح���ل - ط���ري���ق ال��ب��ح��ي��ث ال��ج��دي��د وح��ت��ى 

مدخل العبدلي(.
وقال إن ما يخص املنطقة الجنوبية فإنه توجد 
حاويات خاصة لجمع النفايات في الشواطئ 
العامة املفتوحة، وتتم زيادتها وإلزام شركات 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ت��وف��ي��ره��ا، م��ن��وه��ًا ب����أن م���ا يخص 
البرية فهناك فرق عمل ميدانية على  املناطق 
املخلفات وتحرير  ب��إزال��ة  ال��س��اع��ة، تقوم  م��دار 
املخالفات  وم���ص���ادرة  للمخالفن،  امل��خ��ال��ف��ات 

ونقلها إلى أماكن الحجز بالبلدية.

مطار جديد في 
المنطقة الشمالية

زكريا محمد
تبحث لجنة محافظة الجهراء 
في املجلس البلدي باجتماعها 
العضو  برئاسة  اإلثنن  اليوم 
ال��ع��ن��زي تخصيص  ح��م��ود  م. 
م����وق����ع إلن�����ش�����اء م����ط����ار ج���دي���د 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة، ال���ذي 
ي����أت����ي م���ت���واف���ق���ًا م����ع دراس�������ات 
الهيكلي  امل��خ��ط��ط  واق��ت��راح��ات 

الرابع لدولة الكويت.
وس���ت���ن���اق���ش ال���ل���ج���ن���ة اق����ت����راح 
تحويل اإلش���ارات امل��روري��ة في 
وط��ل��ب  دوارات،  إل����ى  ال���ج���ه���راء 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال����ش����ؤون  وزارة 
إض���اف���ة ن���ش���اط ت��خ��زي��ن ضمن 
امل�����وق�����ع امل����خ����ص����ص ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال�����ه�����ال األح�����م�����ر ف�����ي م��ن��ط��ق��ة 
الجهاز  الصناعية، ورد  أمغرة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ع����ل����ى ت��خ��ص��ي��ص 
إل���ى  ال����ق����ي����روان  ج����ن����وب  أرض 
امل����ؤس����س����ة ال����ع����ام����ة ل���ل���رع���اي���ة 
ال���س���ك���ن���ي���ة ل����غ����رض اس��ت��ع��م��ال 

السكن الخاص.
لجنة  تعقد  آخ���ر،  صعيد  على 
اليوم  اجتماعًا  البيئة  ش���ؤون 
ت���ب���ح���ث خ����ال����ه إل��������زام أن��ش��ط��ة 
تدوير  بإعادة  السيارات  غسل 
امل������ي������اه، وت���خ���ص���ي���ص أم����اك����ن 
للحيوانات النافقة، واستخدام 
تحت  القمامة  صناديق  تقنية 
اإلس��ك��ان��ي��ة  امل������دن  ف����ي  األرض 
ال��ج��دي��دة، وف��رز القمامة داخ��ل 
وخ����ارج امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة، 
وع����م����ل اس���ت���ب���ي���ان إل���ك���ت���رون���ي 
ل��ق��ي��اس م����دى رض����ا امل��واط��ن��ن 
عن مستوى النظافة في الباد.
وس���ت���ن���اق���ش ال��ل��ج��ن��ة اق���ت���راح���ًا 
ب����ش����أن إع����������ادة ت�����دوي�����ر امل����ي����اه 
ال���������رم���������ادي���������ة ف���������ي امل�����س�����اج�����د 
وامل���������دارس وامل���ب���ان���ي ال���ع���ام���ة، 
وم�����ن�����ع اس�����ت�����خ�����دام ب����ال����ون����ات 
امل��اء خال األعياد  ومسدسات 
الوطنية، وإزالة السفن املهملة 
وامل���ت���ه���ال���ك���ة ب����ط����ول ال���ش���ري���ط 
ال�����س�����اح�����ل�����ي، خ�����ص�����وص�����ًا ف���ي 
م���ن���ط���ق���ة ال�����دوح�����ة ال���ش���م���ال���ي���ة، 
وط���ل���ب ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة االن���ض���م���ام ت��ط��وع��ًا 
ك��ج��ه��ة اس���ت���ش���اري���ة ف����ي ل��ج��ان 

املجلس البلدي.

حمود العنزي

أحمد المنفوحي

 قوة دفع
جديدة إلنجاز 

البرنامج التشريعي 
للخطة اإلنمائية 

مردود المشروعات 
 المحفزة

 للقطاع الخاص
ال يلبي الطموح

طالب بشفافية سياسات احتياطي األجيال 

أوض��������ح أن������ه ب���ل���غ���ت ن���س���ب���ة اإلن����ف����اق 
ع���ل���ى م���ش���روع���ات ال���خ���ط���ة ال��س��ن��وي��ة 
2020���2021 بنهاية الربع األول %6.4 
ق��دره��ا 9% ع��ن مثيلتها في  ب��زي��ادة 
العام السابق، وانخفاض بنحو %1.8 

مقارنة بنسبة الخطة 2019���2020.

نسب اإلنفاق

وأضاف التقرير بلغت نسبة اإلنفاق 
 %7 االستراتيجية  امل��ش��روع��ات  على 
م���ن إج���م���ال���ي االع����ت����م����ادات ال��س��ن��وي��ة 
البالغة نحو 1.1 مليار دينار بنهاية 
ال��س��ن��وي��ة  ال���خ���ط���ة  م����ن  األول  ال����رب����ع 
2021���������������2022، ون��س��ب��ة اإلن����ف����اق على 
م���ش���روع���ات رك���ي���زة رأس����م����ال ب��ش��ري 
إب����داع����ي ه���ي األع���ل���ى م���ن ب���ن رك��ائ��ز 
ال���خ���ط���ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت 17% ب��ن��ه��اي��ة 
ركيزة  تليها مشروعات  األول،  الربع 
بنية تحتية متطورة بنسبة %11.7، 
كما أن نسب اإلنفاق على مشروعات 
برنامج تطوير منظومة النقل البري 
األع��ل��ى م��ن ب��ن ب��رام��ج الخطة، حيث 

بلغت 69% من االعتمادات املخصصة 
لها، تلتها مشروعات برنامج رعاية 

وتمكن الشباب بنسبة %38.7.

مشروعات القوانن

التقرير بضرورة إس��راع الجهات  وأوص��ى 
لانتهاء من مشروعات القوانن في الخطة، 
ح��ي��ث ه��ن��اك ع���دد م��ن م��ش��روع��ات ال��ق��وان��ن 
ال��ج��ه��ات املعنية منذ فترات  ل��دى  م��ا زال���ت 
ط��وي��ل��ة، وع��دده��ا 13 م��ش��روع ق��ان��ون، مما 
البرنامج  دف��ع جديدة إلنجاز  ق��وة  يتطلب 
التشريعي للخطة اإلنمائية، وضرور قيام 
مجلس ال��وزراء بالتعاون مع مجلس األمة 
ب���اإلس���راع ف��ي مناقشة وإق����رار م��ش��روع��ات 
ال�����ق�����وان�����ن امل������درج������ة ع����ل����ى ج��������دول أع����م����ال 
امل��ج��ل��س أو ق��ي��د ال���دراس���ة ب��ل��ج��ان املجلس 
النوعية، التي يبلغ عددها 12 مشروعا من 
التشريعي  بالبرنامج  املدرجة  التشريعات 
التنمية، وذلك الرتباط إنجاز كثير  لخطة 

من برامج ومشروعات التنمية بها.

حل املعوقات

كما أوص��ى ب��ض��رورة ب��ذل مزيد من الجهد 
الخاص،  للقطاع  املحفزة  املشروعات  لدفع 
باملشروعات  الخاص  امل���ردود  زال  ما  حيث 

الطموح،  يلبي  ال  الخاص  للقطاع  املحفزة 
خاصة مشروعات الشراكة ما بن القطاعن 
لزيادة قوة  األمر  العام والخاص، ويحتاج 
ال��دف��ع م��ن أج��ل إن��ه��اء األع��م��ال التحضيرية 
لتلك املشروعات من أجل الطرح والبدء في 
التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات 
ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، وإل�����زام الجهات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��خ��ط��ة استكمال 
لتلك  تسمح  وال��ت��ي  التخطيطية،  هياكلها 
ال���ج���ه���ات ب��س��اس��ة االت����ص����ال ب��ي��ن��ه��ا وب��ن 
نظام اإلع��داد واملتابعة، حيث تبذل األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
ج�����ه�����ودا ك���ب���ي���رة ف�����ي ت���ط���وي���ر ن���ظ���م إع������داد 
وم��ت��اب��ع��ة ال��خ��ط��ط اإلن��م��ائ��ي��ة، م��م��ا انعكس 
ه����ذا ال��ت��ط��وي��ر ك��ث��ي��رًا ع��ل��ى ت��ح��س��ن نسب 
امل��ع��وق��ات  م��ن  الكثير  اإلن���ج���از، نتيجة ح��ل 
م����ب����ك����رًا، وض����������رورة وض������ع ح����ل����ول ج���ذري���ة 
للتحديات، التي تواجه املشروعات الواردة 
في الخطة، حيث إن هناك مشروعات تعاني 
الزمنية على  من تأخير كبير في جداولها 
الرغم من عدم تسجيل الجهة ألي معوقات 

تواجه تلك املشروعات.

أمة وبلدي
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اب وآراء ُكتَّ

صندوق التنمية يرد على البغلي
ت��ل��ق��ت سبقلا ال����رد ال��ت��ال��ي م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية مروان عبداهلل ثنيان الغانم على مقالة 

الزميل علي البغلي بعنوان »صندوق العطايا«..
ال��دور املحلي للصندوق الكويتي للتنمية  في معرض الحديث عن 
وفقا  الصندوق  إن��ش��اء  ق��ان��ون  تعديل  فمنذ  العربية،  االقتصادية 
للمرسوم رقم 287 لسنة 2001 فقد قام الصندوق بشراء سندات 
التسليف واالدخ��ار سابقًا(  الكويتي )بنك  أصدرها بنك االئتمان 
بقيمة 500 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، م��وزع��ة ع��ل��ى 20 س��ن��ة مل���دة 5 
دينار  مليون   25 ك��ل سند  قيمة   2002 ���4 ���1 م��ن  اع��ت��ب��ارًا  س��ن��وات 
كويتي، هذا باإلضافة إلى أنه ووفقًا للقانون رقم 31��� 2003 نص 
في تعديله في املادة الثالثة مكرر على أنه »تقتطع سنويًا نسبة ال 
الصافية  األرب���اح  من   )%25( املئة  في  وعشرين  تتجاوز خمسة 

للصندوق الكويتي ابتداء من السنة املالية 2003 ��� 2004 تحول إلى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها«، ومنذ ذلك الحني 
فقد قام الصندوق الكويتي بتحويل 376 مليون دينار كويتي إلى 
بعد  كويتي  دي��ن��ار  مليون   89.332 بتحويل  وسيقوم  امل��ؤس��س��ة، 
الكويتي  الصندوق  فقد ساهم  آخ��رًا  وليس  أخ��ي��رًا  امليزانية.  رب��ط 
في االستجابة للصندوق املنشأ من قبل مجلس ال��وزراء بأن قام 
العبء  تخفيف  في  للمساهمة  كويتي  دينار  مليون   30 بتحويل 
الفيروس املستجد، عالوة على العديد من  الدولة في مواجهة  عن 
التي  للجهود  دعمًا  داخليًا  الصندوق  فيها  يسهم  التي  األنشطة 

تبذلها الدولة في مختلف املجاالت.
أم���ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص ق��ض��ي��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان، ف��ب��اإلض��اف��ة ل��أس��س 
وامل����ب����ادئ امل��ت��ض��م��ن��ة ف���ي ق���ان���ون ال���ص���ن���دوق ون���ظ���ام���ه األس���اس���ي 

فإنه  اإلدارة،  قبل مجلس  م��ن  امل��وض��وع��ة  وال��ق��واع��د  وال��س��ي��اس��ات 
القروض احترام  كمبدأ عام، يراعي الصندوق عند دراسة طلبات 
أولويات الدول املستفيدة فيما يتعلق باختيار املشاريع التي تقدم 
ب��غ��رض االس��ه��ام ف��ي تمويلها، وذل���ك ط��امل��ا ك��ان��ت هذه  للصندوق 
النواحي  والجدوى من  الفنية  السالمة  املشاريع تستوفي معايير 
ما  لها  أن  أو  امل��ش��روع  طبيعة  بحسب  املالية،  وك��ذل��ك  االقتصادية 
تقع  التي  املشاريع  االجتماعية في حالة  املنافع  يبررها من حيث 
في القطاع االجتماعي وبغض النظر عن كون بعض تقارير حقوق 
اإلنسان تصدر من جهات غير رسمية، وتستخدم من قبل بعض 
توجهات  لتبني  النامية،  ال���دول  على  ك���أداة ضغط  املتقدمة  ال���دول 
اقتصادية أو سياسية أو تشريعية قد ال تكون في مصلحة الدولة 
النامية نفسها، أو تتعارض مع مبادئها. إال أنه في جميع األحوال 

عن  املنبثقة  وامل��ن��ح  ال��ق��روض  لجنة  على  التمويل  طلبات  ت��ع��رض 
املبدأ، والتي تضم في  للموافقة من حيث  مجلس إدارة الصندوق 
الدولة  الخارجية، وبالتالي تراعى عالقات  عضويتها وكيل وزارة 
املستفيدة مع دولة الكويت، فضال عن اعتبارات أخرى من ضمنها 
أن  التأكيد  مع  اإلنسان  وحقوق  الدولية  باملواثيق  الدولة  التزامات 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في جميع تعامالته 
ل��ه��ذه املجتمعات،  ال���دول ي��ح��رص على اح��ت��رام القيم وامل��ب��ادئ  م��ع 
التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقًا ألنظمة الدول 

وقوانينها.
بدعوة  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  ويتشرف 
املعلومات  كل  لتقديم  الصندوق  لزيارة  البغلي  أحمد  علي  السيد���  
الالزمة والرد على أي تساؤالت أو توضيح أي قضية محل االهتمام.

أنور البرجس.. مبدع 
ومميز

ناصر العبدلي

إحداث تغيير إيجابي يرتبط إلى حد كبير باإلبداع والقدرة 
على النظر إلى األشياء من زاوي��ة لم يطرقها أحد من قبل، 
ال��ت��ج��ارب اإلب��داع��ي��ة  وه��ن��اك على ال��س��اح��ة املحلية ع��ش��رات 
وذكرنا شخوصها  مقاالت سابقة  في  عنها  تحدثنا  وق��د 
لكن  والتربية،  واألش��غ��ال  الكهرباء  قطاعات  ف��ي  بالتحديد 
الداخلية، من  قطاع  في  اإلبداعية  الحالة  امل��رة ستكون  ه��ذه 
خالل ما قام به الوكيل املساعد لشؤون اإلقامة اللواء أنور 
امل��رف��ق، حتى  البرجس م��ن تغيير ط��ال ك��ل م��ا يتعلق بهذا 

يخيل للمرء أنه أمام هيئة جديدة لم يسبق لها الوجود.
يتعلق  لسببني،  البلد  ف��ي  القطاعات  أه��م  م��ن  اإلق��ام��ة  قطاع 
أحدهما بالقطاع الخاص بشكل عام وينظم العمالة الوافدة 
في هذا القطاع، في حني يتعلق اآلخر بالعمالة داخل منازل 
املواطنني، ولن تجد مواطنًا ال يحتك بشكل مباشر أو حتى 
وفي  السببني،  ه��ذي��ن  خ��الل  م��ن  القطاع  ب��ه��ذا  غير مباشر 
تلك  أهالي  بخدمة  تقوم  إدارة منفصلة  هناك  كل محافظة 
املحافظة، وفي قمة تلك اإلدارات تقبع اإلدارة العامة لشؤون 

اإلقامة، واملسؤول عنها إداريًا مدير عام ووكيل مساعد.
بالقلعة،  أشبه  اإلق��ام��ة  لشؤون  العامة  اإلدارة  كانت  سابقًا 
وق���د ت��ن��اوب عليها م��س��ؤول��ني ك��ب��ار، بعضهم م��ن األس���رة 
الحاكمة، وبعضهم اآلخر من املواطنني، وفي كل مرة تزداد 
أسوار تلك القلعة ارتفاعًا وتتعقد األمور حولها، حتى أنك 
القلعة،  تلك  أس��وار  اخ��ت��راق  عند محاولة  باإلحباط  تصاب 
وربما تترك حقًا لك عن طيب خاطر بسبب كثرة التعقيدات، 
بعشرات  حراسها  يمطرك  الرئيسية  البوابة  دخ��ول  فمنذ 

األسئلة، وكأنك أمام قاضي تحقيق.
إدارة   إل��ى  القلعة  تلك  البرجس تحولت  ال��ل��واء  اآلن في عهد 
والسبب  املراجعني،  تكون خالية من  تكاد  مميزة وسلسة، 
ملساته اإلب��داع��ي��ة وق��درت��ه ال��واض��ح��ة على اإلن��ج��از، وأت��وق��ع 
اللمسات وال��ق��درة لبقي تكّدس املراجعني كما  ل��وال تلك  أن��ه 
هو، ولبقيت القلعة كما هي ال تستطيع أن تدخلها من دون 
توصية من مسؤول أكبر من مديرها أو نائب أو حتى وزير.

 م��ا أح��وج��ن��ا وأح����وج ال��ع��ه��د ال��ج��دي��د إل���ى م��ث��ل ت��ل��ك ال��ك��وادر 
الوطنية حتى نتمكن من توفير حاجات املواطنني البسطاء 
من دون أن نمن عليهم بأننا وفرناها، وحتى نمحو كل ما 

لحق بمعظم القطاعات الحكومية من سوء.

ما يستجد من أعمال

الحكومة وسيادة 
القانون

يعقوب يوسف العمر

ليومي  ي��اخ��ورًا فقط  اس��ت��أج��روا  بأنهم  أبلغوني  أهلي  م��ن  جماعة 
ال��خ��م��ي��س وال��ج��م��ع��ة، وذل����ك ب��س��ع��ر 600 دي���ن���ار، ق��ل��ت ب��اس��ت��غ��راب 
وقالوا صار  فيه حمام سباحة  قالوا  للغنم هذا سعره؟  »ياخور« 
لنا عدة أسابيع ننتظر هذا الحجز، فقلت لوكان هذا »الياخور« في 
سويسرا م��ا ك��ان ه��ذا س��ع��ره، وأن���ا شخصيًا ال أل���وم ال��ن��اس على 
البلد الخليجي الوحيد الذي ال  استئجارهم »يواخير« ألن الكويت 
الحالي  الوضع  في  للترفيه ألهله، وخصوصًا  متنفس  فيه  يوجد 
أج��م��ل جزر  نعم عندنا  زي����ارات عائلية.  ي��وج��د سفر وال  ال���ذي ال 
استغلتها  لو  الذهبية  ورمالها  الصافية  بمياهها  وذل��ك  بالخليج، 
الحكومة أماكن سياحية للمواطنني أعتقد ما اضطر الناس للذهاب 
أل��ي��س ه��ن��اك ضوابط  ال��رش��ي��دة  ال��ى »ال��ي��واخ��ي��ر«. أق���ول لحكومتنا 
الحيوانية  ل��ل��ث��روة  فقط  أعطيت  وان��ه��ا  »ال��ي��واخ��ي��ر«  لتلك  وش���روط 
وليس للثروة املالية؟ وهناك بند يقول اذا أخل به صاحب الياخور 
يتم سحبه منه، وان معظم تلك »اليواخير« قد خرجت عن الهدف 
التأجير أصبح بعض  الى  ال��ذي كانت أعطيت من أجله، باالضافة 
منها وكرًا للجرائم والفساد والحكومة تعلم هذا جيدًا، ومع االسف 
الشديد فانها ترى والتحرك ساكنًا، فيجب على الحكومة ان تفعل 
البناء  مخالفات  على  القوانني  تفعل  كما  »اليواخير«  على  القانون 
الخاص، واالمر اآلخر في موضع آخر ملاذا ال تضع الحكومة يدها 
على الدواوين التي هي على ساحل الخليج، على الرغم من تثمينها 
وذلك بمبالغ طائلة، وظل أصحابها كأنهم يملكونها الى االن، وهذا 
االمر منذ سنوات طويلة، أليس األج��دى من الحكومة ان تستثمر 
تلك االراضي في مشاريع سياحية لتكون متنفسًا للمواطنني بدال 
تكلف  ان  الحكومة  وب��إم��ك��ان  اليها؟  يذهبون  ال��ت��ي  الجواخير  م��ن 
الى  باالضافة  وادارت��ه��ا  االراض���ي  تلك  باستثمار  عاملية  ش��رك��ات 

جزرنا الجميلة غير املستغلة كما ذكرنا. 
املالي، وهذا  املالية ع��ادت مرة اخ��رى تشتكي من العجز  إن وزارة 
تلميح ب��ف��رض رس���وم وإج����راءات اقتصادية ض��د امل��واط��ن ق��ادم��ة، 
نقول للسيد وزير املالية بان هناك مواقع كثيرة ممكن أن تدر على 
 من م��ّس جيب امل��واط��ن، على سبيل املثال 

ً
الدولة مبالغ طائلة ب��دال

املنازل حيث أصبحت كأنها ملك خاص  أم��ام  الكبيرة  االرت���دادات 
تتبع املنازل، لو فرضت الحكومة ضريبة سنوية على تلك االرض، 
وهناك ايضًا القسائم الصناعية التي قسمت الى عدة محال، حيث 
يدفع أصحابها القليل للدولة وهم يكسبون عشرات االالف، فيجب 
قامت  ل��و  القسيمة،  مستثمر  م��ع  تكون شريكًا  ان  الحكومة  على 
بامليزانية،  هناك عجز  يكون  لن  باعتقادي  نقوله  ما  بعمل  ال��دول��ة 

وأخيرًا مانريد إال خيرًا لوطننا العزيز وأهله.

الخطاب الملكي الوجدانيمن الذاكرة
ت��ص��در ال��ج��ان��ب ال���وج���دان���ي ال��ش��خ��ص��ي خ��ط��اب امل��ل��ك��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
الكريسمس 25 ديسمبر 2021 عرفانًا  يوم  مناسبة  في  اليزابيث 

لرفيق دربها الزوج الراحل األمير فيليب، دوق أدنبرة.
ت��ح��دث��ت امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث ب��ص��دق وش��ف��اف��ي��ة وع��الن��ي��ة إع��الم��ي��ة في 
خطابها السنوي املتلفز، عن فقدان زوجها األمير فيليب وحزنها 
الشديد على هذا الفراق خصوصًا في يوم الكريسمس، حيث حلت 

املفارقة واالختالف بهذه املناسبة بني عامي 2020 و2021.
��ب امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث ال��خ��ج��ل أو ال��ت��ردد ف��ي اح��ت��ض��ان الجانب 

َ
ل��م ي��ن��ت

الشعب  إل��ى  املعتاد  السنوي  خطابها  ضمن  الوجداني  الشخصي 
ال��ب��ري��ط��ان��ي وال��ع��ال��م.. ف��امل��ش��اع��ر اإلن��س��ان��ي��ة ال تختلف ع��ن��د امل��ل��وك 

والزعماء في الغرب بخالف العالم الشرقي!
م��س��ح��ات م���ن ال���ح���زن وامل��ش��اع��ر ال��وج��دان��ي��ة ط��وق��ت ص���وت امللكة 
في  والواقع  الحقيقة  بل  الطبيعية،  الحياة  إنها  وقلبها..  البريطانية 
مجتمعات ال تفرق بني السياسة واإلنسانية واملناصب مهما كانت 

عظيمة الشأن، وعلى رأس هرم الحكم.
ف���ي ال��ع��ال��م ال��ش��رق��ي ت��خ��ت��ل��ف امل����وازي����ن ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ش��خ��ص��ي��ة، 
الجانب  ف��ي  ال��ري��اء  م��ن  الزعماء كثير  م��ن  العديد  حيث يطغى على 

الوجدانية  وال��ل��وع��ات  اللمحات  إخ��ف��اء  ف��ي  وخصوصًا  الشخصي، 
املنشأ، ألنها من املحظورات االجتماعية! 

اإلنسان يظل إنسانًا بامتياز في املجتمع الغربي واملتحضر، سواء 
يتنازل  التي  الشرقية،  املجتمعات  وزي��رًا على خ��الف  أو  ك��ان ملكًا 
فيها طوعًا أو رغمًا القادة والوزراء أيضًا على حد السواء، تماشيًا 

مع عادات وتقاليد بالية..ال قيمة لها اجتماعيًا.
بكل اعتزاز وفخر وإخالص ال يضاهى، وضعت امللكة البريطانية 
بجانبها صورة لها مع رفيق الدرب األمير الراحل فيليب، وهما في 
بداية املشوار، وهي تلقي كلمتها السنوية.. لفتة إنسانية حنونة ال 

يعرفها الزعيم الشرقي، بل محروم منها اجتماعيًا. 
الشرقي، فالبوح علنًا  اإلن��س��ان  وال��وج��ل يصاحب  ال��ري��اء  كثير من 
التي كسر  االجتماعية،  امل��ح��ظ��ورات  م��ن  يعتبر  واألش��ج��ان  بالحب 
قواعدها كثير من الشعراء واألدباء.. لكن في املقابل يحصد هؤالء 
ال��ن��ق��د ال����الذع وال���ع���زل امل��ج��ت��م��ع��ي، ب��ل ي��ص��ن��ف ه����ؤالء م��ن امل��ج��ان��ني 

واملتمردين على التقاليد والعادات!
واملتحفظة  املنغلقة  الشرقية  املجتمعات  ت��ط��وق  شتى  تناقضات 
اجتماعيًا وسياسيًا، وهو ثمن يدفعه اإلنسان مجبرًا وليس مخيرًا!

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ف���اج���أت دوق����ة ك��ي��م��ب��ردج ك��ي��ت، زوج����ة األم���ي���ر ول��ي��ام، 
الحضور في قداس عيد امليالد بالتألق في مهارة العزف على أوتار 

البيانو في كنيسة ويستمنستر.
امليالد هذا  »إن عيد  تويتر  وليام وزوج��ت��ه كيت عبر  األمير  وغ��رد 

العام سوف يكون مختلفًا عما كان يخطط له الكثير من الناس«.
أنفسهم  ويمنحون  وجدانيًا  يتواضعون  اآلخ��ر  العالم  زع��م��اء  ليت 

حقهم الشخصي في الحياة والتعبير عن الذات غير السياسية.
***

»شيوخ دين« انبروا في تحريم  هناك من رجاالت الدين املعروفني ب�
لها صدى  ليس  اجتهادية  بحجج  امليالد  أعياد  في  التهاني  تقديم 
بالشريعة اإلسالمية املتسامحة مع األديان األخرى.. سقوط يتكرر 
بسبب ف��زع ح��ك��وم��ات م��ن ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا العبث ال��دي��ن��ي خ��وف��ًا من 

شيوخ التحريم!

خالد أحمد الطراح
@Kaltarrah

ها هي األجراس 
وقـد ُعـلِّقت

سامي فهد اإلبراهيم

الغراء  في خاطرة سابقة لي، نشرت في سبقلا 
برمته  ال��ح��دي��ث  ك��ان  ب��ت��اري��خ 12 ديسمبر 2021، 
ومؤتمر  للمناخ  ب��اري��س  مؤتمر  إل��ي��ه  ع��ّم��ا خلص 
غالسكو مؤخرًا، الذي حضره نحو مئتي رئيس 
البيئة  بقضايا  ومهتم  خبير  ب��ني  أل��ف��ًا  و25  دول���ة 
وامل����ن����اخ، ل��ب��ح��ث م���ا ي��ج��ب ع��م��ل��ه إلن���ق���اذ ال��ب��ش��ري��ة 
وح��ض��ارات��ه��ا م���ن ال���ع���دم ب��س��ب��ب ارت���ف���اع درج���ات 
ال���ح���رارة، وم���ا س���وف ت��ت��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن نتائج 
كارثية إذا ما استمر الوضع كما هو عليه من دون 
حل يشارك فيه املجتمع الدولي من دون استثناء. 
اليونسيف  أك��دت��ه منظمة  ب��م��ا  ��ر 

ِّ
ن��ذك ل��ن��ا أن  ب��د  ال 

م���ن أن 700 م��ل��ي��ون إن���س���ان س��ي��ت��رك��ون دي��اره��م 
الغرق  للنجاة من  يملكون طلبًا  ما  وك��ل  وبيوتهم 
وشح املياه، وما سوف يترتب على الدول املضيفة 
م��ن ال��ت��زام��ات م��ق��ارن��ة ب��م��ا ه��و م��ت��واف��ر ل��دي��ه��ا من 
قدرات، رغم نواياها اإلنسانية الطيبة للتعامل مع 
سيل املهاجرين القادم. قرأنا في صحفنا املحلية، 
بتاريخ 16 ديسمبر، ما ذكره رئيس وزراء األردن 
أم���ام ال��ب��رمل��ان، إن��ه ك��الم ي��ن��ذر باملجاعة امل��ائ��ي��ة إذا 
استمر األمر هكذا، حيث قال: »سوف يكون نصيب 
القريب  امل��ي��اه ف��ي املستقبل  ال��ف��رد ف��ي األردن م��ن 
60 مترًا مكعبًا سنويًا فقط فيما يبلغ خط الفقر 
املائي )الحظوا الفقر املائي( دوليًا 500 متر مكعب 
السادة  أيها  املياه  للهول! ظاهرة شح  يا  سنويًا«، 
ظاهرة أزلية تزداد حدتها مع الزمن نحن سببها، 
دولنا الخليجية ليست بعيدة عن املجاعة املائية ال 
إذا ما استمررنا على ما نحن عليه من  ق��ّدر اهلل 
عدم استعداد ملا هو آٍت، بل قد تكون تجربتنا أكثر 
الخليج مصنعة )تقطير  م��رارة، فمياهنا في دول 
مياه البحر(، وم��ع رخ��ص ثمنها ووف��رة النفط قد 
أن نعلم مهما طال  ق���ادم، يجب  ال نشعر بما ه��و 
عمر النفط فهو مورد ناضب ستجف حقوله )50 
 
ً
 أم آجال

ً
سنة، 100 سنة إن كنا متفائلني( عاجال

ال م��ح��ال��ة، ف��إل��ى أي���ن امل��ف��ر؟! أم���ا إذا ح���دث م��ا هو 
أش��د فزعًا وخوفًا ودق��ت أج��راس ال��ج��زع، وتلوثت 
الدولية،  أو  اإلقليمية  ال��ح��روب  نتيجه  البحار  مياه 
ال��ك��وارث. وكما قال  أم  ق��در اهلل، فتلك ستكون  ال 
وزير خارجية الدنمارك السابق، في تقرير نشرته 
مجلة ناشيونال إنتريست األميركية، »إن الصورة 
العاملية للمياه تتساوى مع أزمة تغّير املناخ أو تعد 

أسوأ منها«. 
نعود لنذكر ما حصل في أنحاء متفرقة من العالم 
م��ن ك���وارث خ��الل ال��ش��ه��ور ال��ث��الث��ة امل��اض��ي��ة فقط، 
واآلت���ي سيكون أش��د وأع��ظ��م ض��ررًا وق��س��وة، كما 

أكده علماء البيئة واملناخ �� وال يزالون ��.
 الكثير من الواليات األميركية والكندية اجتاحتها 
الكوارث الطبيعية مسحت مدنًا مكتظة، أتت بعدها 
الدولي لجمعيات  االتحاد  قاله رئيس  الفلبني. وما 
الرهيبة  العاصفة  أن  الصليب والهالل األحمر من 
املرعبة التي ضربت املجتمعات الساحلية بجنوب 
الفلبني، ومن أن التغّير املناخي هو السبب الرئيسي 

خلف ذلك. 
أنفسنا  الخليج، معاهدين  لعزوتنا في دول  نقول 
على االستمرار بالتذكير، لتكن الحلول البيئية في 
ل��ه، أم��ا إذا كنا  ال��ذي أنتم أه��ل  مقدمة العمل الجاد 
ال��ج��رس فها ه��ي األج����راس وقد  ننتظر م��ن يعلق 
علقت، وصدى رنينها بات يسمع من الجميع، وال 

يكاد األمر يحتمل املزيد من البطء أو التباطؤ.
واهلل وحده املوفق..

فتحي والحربان في ديوان أمان
د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي

ورغم  الجميل،  الكويتي  املجتمع  مالمح  أح��د  يشكل  الكويتي  ال��دي��وان 
املعرفة العامة به فإن وظائفه االجتماعية العديدة قد ال تظهر للجميع، 
ولقد كان يومًا من األيام وال يزال منبرًا سياسيًا وإعالميًا واقتصاديًا، 

 عند دوره االجتماعي األساسي.
ً
فضال

ال��دور الجميل في كتابات عديدة وجميلة عن دور  وق��د تم توثيق هذ 
الديوان الكويتي، مثل الكتابات الجيدة من اإلخوة األفاضل خالد محمد 
الغنام  أحمد  عبدالعزيز  وال��ع��م  الحمد  عبداملحسن  وحمد  املغامسي 

وجريدة سبقلا وغيرهم.
ومن األدوار املكملة لدور األجهزة الرسمية، بل السابقة لها أحيانًا إقامة 
الفعاليات االجتماعية الجميلة، التي تركز على الجوانب الوجدانية ذات 
املالمح اإلنسانية، التي قد ال تدركها الفعاليات الرسمية، وال تتمكن منها 
بشكل شامل يراعي خصوصية كل مريض خارج من عالج معقد أو 
طويل بالسالمة، أو حائز على ثقة كبيرة من جهة رسمية أو شعبية 
واح��ات  تمثل  التي  املناسبات  عن   

ً
فضال بمولود،  موهوب  أو  معتبرة، 

جميلة في عجلة الحياة بتعقيداتها املدنية الجديدة، وجفافها وسرعة 
وتيرتها، ولكن الديوان بدوره االجتماعي الجميل يخففها ويلطفها.

وهلل الحمد هذا النموذج موجود في الكثير الكثير من دواوين الكويتيني 
العامرة التي تشكل بالفعل وبال مبالغة أو تحيز ظاهرة خليجية، بل 
عاملية قل نظيرها بالشكل واملضمون الحالي في الواقع الكويتي، وهلل 

الحمد واملنة.
العامر  أم���ان  ال���وف���اء الجميلة دي����وان  ال���دواوي���ن ذات مل��س��ات  وم���ن ه���ذه 
وأصحابه اإلخوة الِكرام محمد وعماد وصالح أمان، وأقاربهم الِكرام في 
عائلتهم الكريمة في ديوانهم الرئيسي الرسمي في الفيحاء والفرعي 
لتكريم شخصيتني  دعوتهم  قبول  ف��ي  أت���ردد  ل��م  ال��ذي��ن  العديلية،  ف��ي 
والرياضي  )بوفيصل(  كميل  فتحي  ال��دول��ي  ال��الع��ب  هما  رياضيتني 
اهلل  أنعم  لسالمتهما  )ب��وي��وس��ف(  ال��ح��رب��ان  املخضرم خالد  ال��ت��رب��وي 
الحافل  ال��ري��اض��ي  مل��ش��واره��م��ا  وت��ق��دي��رًا  وال��ع��اف��ي��ة،  بالصحة  عليهما 

 عن املشوار التربوي الحافل لبويوسف الحربان.
ً
والجميل، فضال

الذين حفر  الكويتية،  الرياضة  عمالقة  بني  نفسي ضيفًا  وج��دت  لقد 
كل منهم بصمته الخاصة في تاريخ الكويت الرياضي، ومن كثرتهم 

اعتذر عن ذكر أسمائهم في هذه العجالة، التي ال تسمح بحصر جميع 
السفر دون  أسمائهم، ولكون عمالقة رياضيني آخرين حالت ظروف 

حضورهم.
وقد استشعرت مع كوني من خارج الوسط الرياضي املشاعر الجميلة 
يمارس  ك��ان  ال���ذي  الجميل،  الجيل  ل��ه��ذا  الكويتيني  ك��ل  يحملها  ال��ت��ي 
ال��ري��اض��ة ك��ه��واي��ة ورس���ال���ة ه��ادف��ة ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ت��ك��س��ب ال��س��ي��اس��ي أو 
االجتماعية  الوحدة  فيها  تتمثل  كانت  وطنية  وك��أداة  امل��ادي،  االنتفاع 
ترى  كنت  بينهم  فيما  االختالف  عند  وحتى  بأحلى صورها،  النقية 

شرف االختالف وفروسية املعدن األصيل في الخالف.
ولئن كنت من غير املتابعني للرياضة فإنني ال أتحرج من بيان حقيقة 
لهؤالء  الرائعة  األه���داف  إلح��راز  الجميلة  اللقطات  تشدني  أنني  عفوية 
ال��ع��م��ال��ق��ة، ال��ذي��ن ك��ان��وا معنا ف��ي ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م، وح��ت��ى الع��ب��ي م��راك��ز 
الوسط والدفاع منهم، وليس فقط نجوم الهجوم، وخصوصًا مع التعليق 

الحرباني الجميل الذي كان يتخلله الصوت املتحشرج ببكاء الفرح.
أم���ا امل��رب��ي ال��ف��اض��ل اإلن��س��ان األس��ت��اذ خ��ال��د ال��ح��رب��ان ش��ي��خ املعلقني 
تعليقه  ثنايا  في  الجميلة  التربوية  قفشاته  أذك��ر  أزال  فال  الرياضيني 
في  اآلن  إلى  استخدمها  أنني  أعترف  والتي  املباريات،  على  الرياضي 
محاضراتي واجتماعاتي عندما أقول لطالبي أو جلسائي يا جماعة ما 
سمعتوا الحربان شيقول عن أهمية املبادرة واملحاولة إلحراز النجاح 
وتحقيق األه��داف؟ يقول الحربان: »فيه شوت فيه ق��ول«، أي إذا كانت 
هناك تسديدات متعددة على املرمى سنحقق األهداف بإذن اهلل تعالى.

وباملناسبة حني يدير اللقاء الجميل إعالمي رياضي مخضرم أيضًا، 
وهو األخ الفاضل محمد املسند )بومشعل(، تكتمل األجواء الرياضية 

الكويتية الجميلة.
أس���أل اهلل ت��ع��ال��ى أن ت���ذوق أج��ي��ال��ن��ا ال��ح��ال��ي��ة م���ذاق ال��ري��اض��ة الكويتية 
الكويتية  الرياضة  تاريخ  الذهبية من  الفترة  تلك  في  األصيلة  الجميلة 

– اللهم آمني.

دريشة تراثية
الَقالف.. حرفة في الكويت قديماً

د. سعود محمد العصفور
الكويت  التجاري أصالة في  البحري  بالنشاط  ف« 

اَّ
ال

َ
»الق ارتبطت حرفة 

وصيد  الشراعي،  والسفر  اللؤلؤ،  على  الغوص  في  ذل��ك  وتمثل  قديمًا، 
 عن نقل املياه من شط العرب قبالة البصرة إلى الكويت، 

ً
األسماك، فضال

هو  ال��ق��الف  وك���ان  ل��ذل��ك،  املستخدمة  السفن  األم���ر صناعة  تطلب  فقد 
بعدًا  الحرفة  ه��ذه  وتمثل  املبدعة.  ومهارته  املتقنة،  بحرفيته  صانعها 
البحر،  الساحل ومارست رك��وب  التي سكنت  العوائل  تاريخيًا ألصالة 

واحترف بعضها صناعة السفن بأنواعها وأشكالها وأحجامها.
َرْت ُعباب البحر في الخليج العربي، لتصل إلى مغاصات 

َ
تلك السفن َمخ

اللؤلؤ فيه وفي البحار املحيطة به، كما سارت إلى الهند وسواحل أفريقيا 
وامل���ران  الخبرة  ذل��ك  وتطلب  وذه��اب��ًا،  جيئة  السلع  لتنقل  تنزانيا  حتى 
والدقة في صناعة السفن، والتعامل مع األخشاب املستخدمة وتطويعها 
بصورة تضمن سيرها بأمان لرحلة طويلة قد تستغرق شهورًا، كما 
للبحارة، يجدون في كل جزء منها  املريح  لتكون كاملنزل  ُيراعى فيها 
ما يمكنهم العيش على سطحها خالل تلك الرحلة بأمان وسالم، وكان 
عدد السفن الكويتية قبيل ظهور اللؤلؤ الصناعي أكثر من 3350 سفينة 
متعددة في أحجامها وأغراضها في الغوص والسفر الشراعي وصيد 
األسماك، ونقل املاء، وهو دليل على تفرد الكويت وقوة نشاطها البحري 
آنذاك وكثرة من يمتهن صناعة السفن، ومن كان خبيرًا في الصنعة كان 

يطلق عليه لقب »أستاذ« بالذال، أو »أستاد« بالدال وهو األشهر.
إنها حرفة غاية في األهمية ألهل الكويت الذين ركبوا البحر في سبيل 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ل��ق��م��ة ال��ع��ي��ش ف��ي أع��م��اق ال��ب��ح��ار ب��ح��ث��ًا ع��ن ال��ل��ؤل��ؤ في 
تتطلب  حرفة  أنها  كما  أهلها.  لحياة  الالزمة  السلع  وجلبوا  مغاصاته، 
كان  لذا  املستخدمة،  الخشبية  القطع  وتركيب  والتحذر في صنع  الدقة 
أش��ه��ر، ويقل  ي��ق��ارب ثالثة  الكبيرة  السفينة  بناء  ف��ي  املستغرق  ال��وق��ت 
كلما صغرت، فال مجال للتفريط، ألنه يعرض من عليها لخطر الغرق 

والهالك.
ومن أسماء السفن التي يقوم بصناعتها القالف: البغلة التي حل محلها 
البوم القطاع، والبوم السفار للسفر والنقل الشراعي، أما سفن الغوص 
فمنها: البقارة، والسنبوك، والشوعي، والبتيل، وبوم الغوص، والجالبوت. 

ولنقل املاء يستخدم بوم املاء، وأما سفن صيد األسماك فمنها: الورجية، 
وال��ش��وع��ي، وال��ب��ل��م، وال��ه��وري، وال��ل��ن��ج. وه��ن��اك سفن صغيرة تستخدم 

بالقرب من السواحل للنقل السريع كالتشالة، وحمال باشي.
وعن األدوات التي يستخدمها القالف أدوات النجارة كاملنشار، والرندة، 
بأنواعها، واملطرقة، واملسامير بمختلف أحجامها،  والچدوم، واألزاميل 
 عن املواد العازلة املتمثلة 

ً
والقوبار، وميزان املاء، والخيوط والحبال، فضال

ل« املجلوب عادة من اليمن وما جاورها، وكان طالؤها يؤمن عدم  »الصِّ ب�
تسرب املياه إلى داخل السفينة، وكان للقالف القدرة الفائقة في تطويع 
األخشاب املستخدمة في بناء السفينة، وخاصة خشب الساج املجلوب 
الحجي في ذكر  يعقوب  الدكتور  األستاذ  أسهب  وق��د  الهند.  غالبه من 
 من كتابه 

ً
هذه الحرفة وفي تفاصيل صناعة السفن، وأفرد لها فصال

»النشاطات البحرية القديمة في الكويت«، فأفاد وأجاد.
وقد شاع وذاع صيت الكثير من أبناء الكويت ممن امتهنوا حرفة القالفة، 
وأكسبوا الكويت سمعة طيبة بجميل أخالقهم وحسن صنيعهم، بحيث 
 عن تلبيتهم طلبات 

ً
إنهم لبوا حاجات تجار ومالك السفن فيها، فضال

الخليج وغيرها،  ت��ج��ار م��وان��ئ  إليهم م��ن  ت��رد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  السفن  ب��ن��اء 
وتفانوا في إتقانها وإخراجها لتتالءم مع أشد الظروف البحرية قساوة 

في ارتفاع أمواجها وتقلب رياحها.
فيهما من  قيل  ما  السفن  القالفة وصناعة  يقال في حرفة  ما  وأجمل 
حاكٰى، وال يكاد كل جزء من السفينة إال وقد ضرب فيه 

ُ
أمثال وأهازيج ت

املثل، فالسفينة هي املوضوع األساس ملن عاش في تلك الحقبة من تاريخ 
الكويت، وكان لزامًا على البحارة معرفة اسم كل جزء من أجزائها، وقد 
نقلوا ذلك كخبرات متوارثة ألهاليهم بحيث حفظها الجميع ذكورًا وإناثًا.

كويت  ف��ي  البحري  النشاط  أص��ال��ة  تحاكي  أصيلة  الحرفة  ه��ذه  تبقى   
املاضي، وتفرد أهلها في جميل الصنع وبراعة اإلتقان، فحق ملن حملها 

أو نسب إليها أن يفخر بأصالة انتمائه لهذا الوطن.

بعد السالم



ْب إعادة تدفئة الشخص الذي يعاني من انخفاض درجات الحرارة 
َّ
1 ــ تجن

سريعًا، عبر استخدام الدفايات الكهربائية أو الحمام الساخن

ي تدفئة أو تدليك األطراف  ؤدِّ
ُ
ـ ال تحاول تدفئة الذراعني والساقني، حيث ت 2ـ 

للشخص البارد إلى إجهاد القلب والرئتني

3 ــ امنع عنه التدخني، حيث تتداخل نواتج التبغ مع الدورة الدموية الالزمة 
لعملية إعادة التدفئة
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اإلفراط في شرب القهوة والتحديق في الشاشات من أسبابه

كيف تتعامل مع ارتعاش جفن العين؟
د. والء حافظ

ي��ش��ت��ك��ي ب��ع��ض األش����خ����اص أح���ي���ان���ًا م���ن ارت����ع����اش في 
ال��ج��ف��ن، ي��م��ت��د إل���ى أي����ام أو ح��ت��ى أس��اب��ي��ع، وي��ع��د ذل��ك 

شعورًا مزعجًا ومشتتًا لالنتباه. 
للعيون  ك��ول  معهد  في  البصريات  اختصاصية  تقول 
إروي��ن إن تشنجات  في كليفالند كلينيك د. ستيفاني 
م��ا تكون عالمة  ن���ادرًا  فإنها  أنها مزعجة،  رغ��م  الجفن 
على ش��يء خطير. وال��ن��وع األك��ث��ر شيوعًا م��ن نفضات 
العني هو سلسلة من تقلصات العضالت تسمى تشنجًا 
عضليًا بالجفن، تنتج عن تقلصات ال إرادية ومتقطعة 

للجفن، وعادة ما تكون في الجزء السفلي منه. 
وأض��اف��ت د. إروي���ن أن عينًا واح���دة فقط تتأثر ف��ي كل 
مرة، ألن االرتعاش ينشأ في العضلة املحيطة بالعني، 
وتابعت:  طويلة،  لفترة  التشنجات  تستمر  أن  ويمكن 
»إذا استمر ارتعاش الجفن لفترة طويلة من الزمن، أو 
زي��ارة طبيب  األفضل  فمن  أع��راض إضافية،  صاحبته 

العيون للتأكد من عدم حدوث أي شيء آخر«.
وأوض���ح���ت د. إروي����ن أن���ه إذا ان��ت��ش��ر ت��ش��ن��ج ال��ج��ف��ن أو 
ارتعاشه إل��ى عضالت أخ��رى في الوجه أو إذا الحظت 
ارتعاشًا في كلتا العينني في الوقت نفسه، فهذا مؤشر 
على وجود مشكلة تستوجب زيارة الطبيب. ولكن إذا 
ك��ان جفن واح���د فقط يرتعش وي��ه��دأ، ف��ع��ادة م��ا تكون 
حالة غير ض��ارة. وع��ن األس��ب��اب، قالت طبيبة العيون 
بوسطن  ف��ي  واألذن  للعني  ماساتشوستس  والي���ة  ف��ي 
ال���دك���ت���ورة أل���ي���س ل����ورت����ش: »ال أح����د ي���ع���رف ب��ال��ض��ب��ط 
السبب. ولكن في بعض األحيان ينجم عن تهيج بسيط، 
على سبيل املثال احتكاك العدسات الالصقة بالجفن«. 

األسباب

يقول الخبراء بحسب »تايمز« إن األم��ر األكثر شيوعًا 
لإلصابة بارتعاش جفن العني ما يلي:

1 - اإلجهاد. 
2 - قلة النوم. 

3 - اإلفراط في تناول الكافيني. 
4 - جفاف العني.

ويعتبر جفاف العني أحد األم��راض الشائعة بسبب 
ال��ت��ح��دي��ق ف��ي ال��ش��اش��ات معظم أوق����ات ال��ي��وم، حيث 
أشارت الدراسات إلى أننا نرمش أقل عند النظر إلى 
ب��ال��ج��ف��اف في  ال��رق��م��ي��ة، م��ا يجعلنا نشعر  األج��ه��زة 

أعيننا.

الوقاية

أوض����ح����ت ال����دك����ت����ورة ل����ورت����ش أن�����ه ال ح����ل س��ري��ع��ًا 
ي��ب��دأ، لكنها نصحت  أن  ب��م��ج��رد  ال��ج��ف��ن  الرت���ع���اش 
ب��ح��ل��ول ب��س��ي��ط��ة وس��ه��ل��ة ت��ع��ت��ب��ر إج������راءات وق��ائ��ي��ة، 

أهمها:
1 - استخدام قطرات العني من الدموع االصطناعية 

التي تساعد على تهدئة العني.
2 - اخ��ت��ي��ار ال��ق��ط��رات ال��خ��ال��ي��ة م��ن امل����واد الحافظة 

الكيميائية.
3 - تدليك العينني بلطف وباستدارة.

4 - تغطية عينيك بمنشفة مبللة ودافئة قبل النوم 
م���ب���اش���رة، م���ا س��ي��س��اع��د ع��ل��ى اس���ت���رخ���اء ال��ع��ض��الت 
ويبطئ  العني  وتليني  الجفون  بجانب  الغدد  وفتح 

من تبخر الدموع. 
5 - الحصول على مزيد من الراحة وتقليل التوتر.

توصيات غذائية

قال الدكتور راج ماتوري املتحدث باسم األكاديمية 
هو  االرت��ع��اش  أو  »النفض  العيون:  لطب  األميركية 
إشارة من جسمك تطلب منك أن تبطئ من سرعتك، 
في  أيضًا  الكافيني  ت��ن��اول  تقليل  يساعد  أن  ويمكن 
منع ارتعاش العني، ألن الكميات الكبيرة من الكافيني 
يمكن أن تؤدي إلى توتر العضالت«. بينما أضافت 

د. لورتش بعض التوصيات الغذائية، مثل:
1 - ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى رط��وب��ة ال��ج��س��م ب��ش��رب م��زي��د من 

السوائل.
2 - تناول نظام غذائي متوازن غني باملعادن التالية:

◄ البوتاسيوم، مثل البطاطا واملوز والعدس. 
ال��داك��ن��ة  ال��ورق��ي��ة  ال��خ��ض��روات  م��ث��ل  ◄ املغنيسيوم، 

والحبوب الكاملة والفول واملكسرات واألسماك.
الدسم  كاملة  األل��ب��ان  منتجات  مثل  الكالسيوم،   ◄

والسردين.
◄ تناول فنجان من القهوة كل يوم يمكن أن يكون 

كافيًا.
املعادن  أن االختالالت في تلك  د.لورتش  وأوضحت 

قد تؤدي إلى النفضات وارتعاش العضالت. 

البوتوكس 

وأك��د الخبراء أن تشنجات عضالت الجفن ع��ادة ما 
تختفي من تلقاء نفسها من دون تدخل طبي. ونادرًا 
ما يستخدم أطباء العيون مادة البوتوكس إليقاف 
االرتعاش عن طريق حقن كمية صغيرة في العضلة 
يتم فقط في  ه��ذا  ول��ك��ن  بالجفن،  املحيطة  ال��دائ��ري��ة 
الحاالت الشديدة، وفقًا للدكتورة إروي��ن. وبالنسبة 
ملعظم املرضى، فاألمر يتعلق فقط بالراحة واتخاذ 
خ���ط���وات لتقليل ال��ت��وت��ر وت��رط��ي��ب ال��ع��ني وان��ت��ظ��ار 

هدوئها.

كبار السن واألطفال هم األكثر عرضة

النوم في درجة حرارة منخفضة
قد يسبب الوفاة

امللحوظ  االنخفاض  مع  تزامنًا 
ف����ي درج��������ات ال�����ح�����رارة ف��ي 

ر 
ّ
ال��ب��الد وامل��ن��ط��ق��ة، ح��ذ
اس����ت����ش����اري أم������راض 
ال����ق����ل����ب ال����س����ع����ودي 
ال���������دك���������ت���������ور خ�����ال�����د 
ال�����ن�����م�����ر م�������ن ال�����ن�����وم 
ف����ي درج�������ات ح�����رارة 
منخفضة، مؤكدًا أنه 

قد يسبب الوفاة. 
أوض���������ح اس����ت����ش����اري 
أم���������������������راض ال������ق������ل������ب، 
ف�����ي ت����ص����ري����ح ل���ق���ن���اة 
السعودية،  اإلخبارية 
أن ف���ئ���ات ك���ب���ار ال��س��ن 
واألط����ف����ال ت��ع��د األك��ث��ر 
ل���ل���وف���اة بسبب  ع���رض���ة 

برودة الحرارة. 
وأف�����اد ب��أن��ه م���ن امل���ع���روف ط��ب��ي��ًا أن األش��خ��اص 
ال���ذي���ن ي��ن��ام��ون ف���ي درج�����ات ح�����رارة أق���ل م���ن 15 
درجة مئوية معرضون للوفاة بسبب البرودة.  

الحرارة  بانخفاض في درج��ة  اإلن��س��ان  ويشعر 
عندما ي��ك��ون ف��ق��دان جسمه ل��ل��ح��رارة أس���رع من 
ض   نتيجة التعرُّ

ً
إن��ت��اج��ه��ا، وَي��ح��ُدث ذل��ك ع���ادة

لطقس بارد أو الغطس في ماء بارد. 

األعراض

عالمات وأعراض انخفاض درجة حرارة الجسم 
 ما تظهر ببطء، وُيمِكن أن تشمل:

ً
عادة

ف كلما انخفضت 
َّ
ـ االرتعاش، رغم أنه قد يتوق 1ـ 

درجة حرارة الجسم.
ل الكالم أو الغمغمة.

ُ
2 ــ تداخ

س وضعفه.
ُّ
3 ــ سرعة التنف

4 ــ نبض ضعيف.
5 ــ الترنح، أو ضعف االتزان.

عاس أو ضعف النشاط.
ُّ
6 ــ الشعور بالن

7 ــ االرتباك أو فقدان الذاكرة.
8 ــ فقدان الوعي.

ع(.
ّ

9 ــ الجلد بلون أحمر فاتح وبارد )عند الرض

     3 محاذير

دراسات جديدة: »أوميكرون« عاجز عن تدمير الرئتين
محمد أمين

أجمعت س��ت دراس����ات ج��دي��دة، أوردت��ه��ا صحيفة 
ال��غ��اردي��ان، على أن��ه م��ن امل��رج��ح أن ُيلحق متغير 
أوم��ي��ك��رون ض���ررًا بالحلق أك��ث��ر م��ن ال��رئ��ت��ني، وهو 
م��ا يفسر ك��ون��ه أك��ث��ر ع����دوى، ول��ك��ن��ه أق���ل فتكًا من 

الطفرات األخرى من الفيروس. 
ي��ق��ول دي��ن��ان ب��ي��الي، أس��ت��اذ ع��ل��م ال��ف��ي��روس��ات في 

ج��ام��ع��ة ك��ول��ي��دج ل��ن��دن، إن »م���ا يجعل أوم��ي��ك��رون 
غّير  ربما  أن��ه  ه��و  السابقة  املتغيرات  ع��ن  مختلفًا 
ق���درت���ه ع��ل��ى إص���اب���ة أن�����واع م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��خ��الي��ا. 
ويبدو أنه أكثر قدرة على إصابة الجهاز التنفسي 

لذلك سوف يتكاثر في  الحلق.  العلوي، أي خاليا 
هذه الخاليا بسهولة أكبر من الخاليا العميقة في 

الرئة«.
وإذا ك���ان ال��ف��ي��روس ي��ن��ت��ج امل��زي��د م��ن ال��خ��الي��ا في 
الحلق، فإن ذلك يجعله أكثر قابلية لالنتقال، مما 
»أوميكرون«.  يساعد في تفسير االنتشار السريع ل�
وف��ي امل��ق��اب��ل، ف��إن ال��ف��ي��روس ال���ذي يصيب أنسجة 
الرئة يكون أكثر خطورة ولكنه أقل قابلية لالنتقال.

من بينها مشكلة في القلب أو إصابتك باضطرابات نفسية

شعورك باإلرهاق المزمن.. 6 أسباب وراءه
د. خلود البارون  

هل تشعر بأنك متعب طوال الوقت؟ من الطبيعي أن 
تشعر ب��اإلره��اق بشكل م��ؤق��ت أث��ن��اء االص��اب��ة بنزلة 
برد او ارتفاع في درجة الحرارة او ان لم تنم في الليلة 
السابقة. ولكن من غير الطبيعي ان تشعر باالرهاق 
ب��ش��ك��ل م���زم���ن وم����ن دون س���ب���ب. ف��ف��ي ه����ذه ال��ح��ال��ة، 
الطبيب. فقد تعزوا حالتك  الخبراء بزيارة  ينصحك 
ال���ى س��ب��ب ع��ض��وي ي��م��ك��ن ع��الج��ه وال��س��ي��ط��رة عليه، 

حتى تستعيد معدل طاقتك الطبيعي، مثل: 

1 - الحساسية األنفية
● األعراض: اإلرهاق - الصداع - انسداد االنف - سيولة 

املخاط - الحكة - تحسس العني. 
وم�����ن أك���ث���ر أن�������واع ال���ح���س���اس���ي���ة ش���ي���وع���ًا ح��س��اس��ي��ة 
ال���ج���ي���وب األن���ف���ي���ة. وه����ي م���ن ال����ح����االت ال���ت���ي يسهل 
منها.  للوقاية  الطبية  اإلرش���ادات  اتباع  مع  عالجها 
لعدة  ال��خ��ض��وع  منك  يطلب  ق��د  ب��دق��ة  ولتشخيصها 
ف���ح���وص���ات ل���ت���ح���دي���د امل��������واد امل���ث���ي���رة ل��ل��ح��س��اس��ي��ة. 
أم���ا ع��الج��ه��ا فيتضمن ت���ن���اول األدوي�����ة ال��ت��ي ت��وق��ف 
اإلرش��ادات  اتباع  مع  )كالتعب(،  الحساسية  أع��راض 
الوقائية لتجنب مثيرات التحسس. وفي حالة نوبة 
الحساسية الشديدة، سيصف لك املعالج كورسًا من 
مضادات  بحبوب  ويتبعها  الستيرويدية  العقاقير 

الهيستامني وقطرات األنف والبخاخات. 

2 - األنيميا
● األعراض: اإلرهاق، الدوخة، الشعور بالبرد، املزاجية 

والعصبية.  
جميع  ف��ي  الشائعة  املشاكل  م��ن  واألنيميا  ال���دم  فقر 
دول العالم، خاصة بني النساء. واالنيميا هي نقص 
ال���دم وم��ن الشائع أن يرافقها  ف��ي  ف��ي م��ع��دل الحديد 
الفوليك وفيتامينات )ب(. وت��زداد  نقص في حمض 
فرصة اإلصابة عند السيدات الالتي يعانني من طمث 

يستمر لفترة تزيد على 5 أي��ام أو ن��زول طمث غزير 
الدموية  ال��رح��م  أورام  أو  املبيض  بتكيس  إص��اب��ة  أو 
ال��ح��م��ي��دة أو ال��ت��ل��ي��ف ال��رح��م��ي. ك��م��ا ق��د ي��رج��ع سبب 
اإلصابة باألنيميا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي 
ك��ال��ق��رح وال���س���رط���ان وم����رض ال��س��ي��ل��ي��اك )ح��س��اس��ي��ة 
إل��ى نقص  ب��اإلره��اق يرجع  ال��ق��م��ح(. وسبب الشعور 
لتغذية  األكسجني  تحمل  التي  الحمراء  ال��دم  ك��ري��ات 
الجسم، فنقص هذه الكريات سيؤدي إلى نقص تغذية 
األنسجة، وبالتالي عدم قدرتها على النشاط والعمل 
بكفاءة. وتشخص األنيميا من خالل فحوصات الدم، 
به،  الغنية  واألغذية  الحديد  بتناول حبوب  وتعالج 
مثل السبانخ والبروكلي واللحوم الحمراء والخضار 
الورقية الخضراء. كما ينصح بتناول األغذية الغنية 
امتصاص  تزيد  ألنها  )ج(  وفيتامني  )ب(  بفيتامني 

الحديد وتحسن األعراض أيضًا.
3 - االكتئاب 

● األع�������راض: ال��ش��ع��ور ب��ف��ق��دان االم�����ل، ع����دم ال��ق��ي��م��ة، 
الضعف، اإلرهاق.

بعكس االعتقاد الذي يربط التعب والشعور باإلرهاق 
م��ص��دره نفسيًا.  م��ا يكون  فغالبًا  البدني،  التعب  م��ع 
وب��ح��س��ب ال����دراس����ات، ف��س��ب��ب ال��ش��ع��ور ب���اإلره���اق في 
60% من األشخاص يرجع إلى إصابتهم باضطرابات 

نفسية وخاصة االكتئاب والتوتر املزمن. 
ب��ال��رج��ال،  ال��ن��س��اء م��ق��ارن��ة  وتتضاعف نسبة إص��اب��ة 
وخاصة فيمن لديهن تاريخ إصابة بني أفراد العائلة. 
وق��د ت��ص��اب ال��س��ي��دة ب��االك��ت��ئ��اب واض��ط��راب��ات امل��زاج 
الهرمونات  لتغير  بشكل مؤقت في كل شهر نتيجة 
أثناء الدورة الشهرية أو تصاب باكتئاب بعد الوالدة 
أو ب��االك��ت��ئ��اب امل��وس��م��ي خ���الل ب��ع��ض ف��ص��ول السنة 
ال��خ��ب��راء بالتحدث  ال��ش��ت��اء(. وينصح  )خ��اص��ة فصل 
مع الطبيب عند الشعور بأعراض االكتئاب أو التوتر 
الطبي، فقد يكون هناك  املزمن، والخضوع للفحص 
سبب عضوي لهذا الشعور، مثل: اضطراب هرموني 

أو خلل في عمل الغدد. أما في حالة عدم وجود سبب 
أو  ع��ض��وي، سيساعدك الطبيب عبر وص��ف أدوي����ة  
تحويل السيدة إلى اختصاصي نفسي او استشاري 
ب��ل يشدد  االك��ت��ئ��اب،  م��ع  التعايش  نفسي. وال يجب 
مبكرًا  مناسبة  بطريقة  عالجه  أهمية  على  ال��خ��ب��راء 
قبل أن يتحول إلى حالة مزمنة تنهش حياة السيدة 

وطاقتها. 

4 - االختناق الليلي
)نوبات توقف التنفس خالل النوم(

ال��وق��ت حتى  النعاس ط��وال  الشخير،  األع����راض:   ●
عند االستيقاظ من النوم، والنوم املفاجئ صباحًا، 

 
ً
ويالحظ من ينام بجانب املصاب أنه يستيقظ ليال

أو يختنق أثناء النوم.
وقد يكون سبب االختناق أثناء النوم أمرًا مؤقتًا، 
مثل وضع الرأس غير املريح أثناء النوم أو انسداد 
األن���ف نتيجة اإلص��اب��ة ب��ن��زل��ة ب���رد، ول��ك��ن أحيانًا 
ق��د ي��ك��ون ال��س��ب��ب م��رض��ي��ًا وم��زم��ن��ًا، م��ث��ل السمنة 
وتضخم اللحمية أو مرض االختناق أثناء النوم 
عالج  ع��دم  ومضاعفات  الليلي(.  التنفس  )ت��وق��ف 

هذا املرض كثيرة، من أهمها: 
◄ ان��خ��ف��اض ج���ودة ال��ن��وم وظ��ه��ور أع����راض تعب 

وإرهاق الجسم جسديًا ونفسيًا وذهنيًا. 
◄ ان��خ��ف��اض األك��س��ج��ني ف���ي ال��ج��س��م م��م��ا يسبب 

نقص األكسجني في الدماغ. 

◄ ارت������ف������اع ف����رص����ة اإلص������اب������ة ب������أم������راض ال���ق���ل���ب 
وال���ش���راي���ني وال���س���ك���ري وال��س��م��ن��ة وع�����دة أم����راض 

أخرى. 
وغ���ال���ب���ًا م���ا ت��ع��ال��ج ه����ذه ال���ح���ال���ة ع��ب��ر اس��ت��خ��دام 
الهواء  ال��ن��وم، وه��و جهاز يبث  الكمام عند  جهاز 
إلى األنف والفم بشكل كبير أثناء نوبات انقطاع 
ال��ت��ن��ف��س، م��م��ا ي�����ؤدي إل����ى ف��ت��ح م���م���رات ال��ت��ن��ف��س 

واندفاع الهواء بسرعة الى الرئتني. 

5 - التحسس الغذائي
● األع��������������راض: االره��������������اق، ال�����ن�����ع�����اس، وال����ش����ع����ور 

باالستنزاف )نقص الطاقة(.
أن وج��ود  ال��ط��ع��ام ط��اق��ة، بيد  أن يعطيك  يفترض 
تحسس جسدي تجاه صنف من أصناف الطعام 
ي��ؤدي إل��ى ح��دوث نقص في الطاقة والتعب. وقد 
 على تناولك طعامًا 

ً
االره��اق والتعب دليال يكون 

ال يتحمله أو يتقبله جهازك الهضمي. ومن اشهر 
الغلوتني )بروتني  الغذائية  ان��واع ه��ذه االص��ن��اف 
القمح( والالكتوز )سكر موجود في الحليب(. لذا، 
ت��ن��اول صنف  إن ش��ع��رت بالتعب واالره�����اق ب��ع��د 
معني من الغذاء، فجرب تفادي تناوله تمامًا لفترة 
اسبوع، والحظ حالتك، أو تحدث مع الطبيب حول 
الخضوع لفحص الحساسية الغذائية لتحديد ما 

يتحسس جسمك منه. 

6 - أمراض القلب
● األع�����راض: اإلره����اق ب��ع��د اداء أي م��ج��ه��ود بدني 

حتى لو كان خفيفا مثل صعود درج.
فإذا شعرت بأنك تصبح منهكا ومتعبا جدا بعد 
ك��ان خفيفا، تحدث  اداء أي نشاط بدني حتى لو 
ان تكون تعاني من  الطبيب وناقش احتمال  ال��ى 
م��ش��ك��ل��ة ف���ي ال��ق��ل��ب. وف���ي ح���ال اك��ت��ش��اف االص��اب��ة 
بمشكلة قلبية من الضروري الحرص على العالج 

والسيطرة على الحالة الصحية بشكل جيد.

خطوات العالج 
اطُلب رعاية طبية عاجلة إذا اشتبْهَت في 
إصابتَك بانخفاض في درجة الحرارة. وَيْتبع 

ذلك تنفيذ الخطوات التالية على الفور:

◄ ح���رك ال��ش��خ��ص ب��ع��ي��دًا ع���ن ال���ب���رد بلطف، 
للمنزل، عليك  إتاحة دخوله  ع��دم  وف��ي حالة 
 الشخص ب��غ��ط��اء، وخ��اص��ة ح��ول الرقبة 

ُّ
ل��ف

والرأس، وعزله عن األرض الباردة.
���ص ب��ل��ط��ف م����ن امل����الب����س امل��ب��ل��ل��ة، 

ُّ
◄ ال���ت���خ���ل

واستبدالها بأغطية دافئة وجافة أو بطانية.
وعند الحاجة ملزيد من التدفئة، تتم تدفئته 
ا. وذلك بوضع كمادات دافئة وجافة  تدريجّيً
على الرقبة، والصدر، والفخذ، وذلك بحسب 
م���ا أش������ارت إل���ي���ه م���راك���ز م��ك��اف��ح��ة األم�����راض 

األميركية وفق »مايو كلينك« و»تايمز«.
داف��ئ��ة ومحالة،  م للشخص مشروبات  ���دِّ

َ
ق  ◄

وف���ي ح���ال ع���دم ظ��ه��ور ع��الم��ات ال��ح��ي��اة على 
س أو السعال أو الحركة، 

ُّ
الشخص، مثل التنف

عليك البدء باإلنعاش القلبي الرئوي.
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4 أطعمة تضعف الذاكرة والتركيز الذهني

◄ السكريات المضافة
نظام  اتباع  ي��ؤدي  أن  الخلوية. ويمكن  األنشطة  لتغذية  الطاقة فى شكل غلوكوز  الدماغ  يستخدم 
غذائي عالي السكر إلى زيادة الغلوكوز في الدماغ، الذي ربطته الدراسات بضعف الذاكرة وانخفاض 
مرونة الُحصني الذي يتحكم في الذاكرة. إن استهالك األطعمة املعالجة غير الصحية مثل املخبوزات 
والصودا، املحملة بالسكريات املكررة واملضافة يغمر الدماغ بالكثير من الغلوكوز. وبحسب جمعية 

القلب األميركية فإن الحد األقصى الستهالك السكر املضاف يوميًا 25غ للنساء، و36غ للرجال. 

رافع البرغوثي

هل يمكن أن يساعدنا النظام الغذائي على مكافحة الخرف وضعف الذاكرة؟ 
تقول الدكتورة أوما نايدو عضوة هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة 

هارفارد، ومؤلفة كتاب عن تأثير الغذاء في الدماغ، ان الدراسات تشير إلى أننا قد 
نكون قادرين على تقليل احتمال اإلصابة بالخرف عن طريق تجنب األطعمة التي 

يمكن أن تعرض بكتيريا األمعاء للخطر وتضعف ذاكرتنا وتركيزنا، وتشير الى انها 
درست كيف يمكن لبكتيريا األمعاء أن تحفز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب 

الدماغ الذي يؤثر في الذاكرة، وتنصح بتجنب أربعة أطعمة لمحاربة االلتهاب 
وتعزيز صحة الدماغ وشحذ القدرة على التفكير واتخاذ القرارات الجيدة بحسب 

 .Make it موقع

◄ الكربوهيدرات العالية السكر 

ال������ج������س������م ي������ع������ال������ج األط�������ع�������م�������ة ال����ع����ال����ي����ة 
ال�����ك�����رب�����وه�����ي�����درات، ك���ال���خ���ب���ز وامل���ع���ك���رون���ة 
وأي ش�����يء م���ص���ن���وع م����ن ال���دق���ي���ق امل���ك���رر، 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف��س��ه��ا ال���ت���ي ي��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا مع 
ال��س��ك��ر. وه����ذا ي��ع��ن��ي أن��ه��ا ي��م��ك��ن ان ت��زي��د 
خ���ط���ر اإلص�����اب�����ة ب����االك����ت����ئ����اب. ل���ك���ن ال���ذي���ن 
ال���ج���ودة  ال���ك���رب���وه���ي���درات ذات  ي���ت���ن���اول���ون 
العالية )الحبوب الكاملة واألطعمة الغنية 
باأللياف وتلك التي تحتل مرتبة منخفضة 
في مؤشر نسبة السكر في الدم( أقل عرضة 
لإلصابة باالكتئاب، بنسبة 30%، من الذين 
ي��ت��ن��اول��ون ال��ك��رب��وه��ي��درات ال��ت��ي تحتوي 
على نسبة عالية من السكريات، كالبطاطا 
األبيض. ويحتوي  األبيض واألرز  والخبز 
متوسطة  نسبة  البرتقال  وعصير  العسل 
م����ن ال���س���ك���ر. أم�����ا األط���ع���م���ة ال���ت���ي ت��ح��ت��وي 
الخضروات  فتشمل  منخفضة  نسبة  على 
وم��ع��ظ��م ال���ف���واك���ه وال����ج����زر وال��ف��اص��ول��ي��اء 

والحمص والعدس..

◄ األطعمة المقلية

عندما يتعلق األمر بصحة الدماغ، من املفيد تقليل كمية األطعمة املقلية التي تتناولها. فقد وجدت 
ا 

ً
ات��ب��اع نظام غ��ذائ��ي غني باألطعمة املقلية ك��ان مرتبط ال��ف شخص أن  دراس���ة شملت أكثر م��ن 18 

بانخفاض درجات التعلم والذاكرة. والسبب املحتمل ان هذه االطعمة تسبب االلتهاب الذي يمكن أن 
يتلف األوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالدم.

وأظهرت دراسة أخرى ان الذين يتناولون الكثير من األطعمة املقلية أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب.

كيف تخّفض ضغط الدم 
بطرق طبيعية؟

تكون القراءة الطبيعية لضغط الدم أقل من 120/80 
إذا  ما  لن تعرف  قياس،  زئبق، ولكن من دون  ملم 
كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا، وفقًا ملراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها CDC. في الواقع، من 
األمور التي تجعل ارتفاع ضغط الدم خطيرًا للغاية 
هو عدم وجود عالمات خارجية للمرض في كثير 
من األحيان. يمكنك أن تشعر بالرضا وأنك مصاب 
بارتفاع ضغط الدم، ولهذا السبب يجب أن تجعل 
فحص ضغط الدم لديك عادة بشكل منتظم، وفقًا 

ملركز السيطرة على األمراض.
ض ضغط الدم من دون دواء. إحدى 

ّ
◄ يمكنك خف

الطرق هي إنقاص الوزن ألن ضغط الدم يزداد مع 
زيادة الوزن. يرى االختصاصيون أن فقدان الوزن 
الذي  الحياة،  فعالية في نمط  األكثر  التغيير  هو 
ال���دم. يمكن أن  يمكنك إج���راؤه عند خفض ضغط 
أرق��ام��ك بمقدار 1 ملم زئبق لكل 2 رطل  تنخفض 
من الوزن تخسره. لن يساعدك اتباع نظام غذائي 
أن  ب��ل يمكن  ال���وزن فحسب،  إن��ق��اص  صحي على 

يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم. 

◄ ي��م��ك��ن أن ت������ؤدي إض����اف����ة امل����زي����د م����ن ال��ف��اك��ه��ة 
املشبعة  ال��ده��ون  تقليل مصادر  مع  والخضروات 
ال���دم بمقدار 11 ملم زئ��ب��ق. قد  إل��ى خفض ضغط 
أو  إل��ى 1500 ملغ  ي��ؤدي تقليل تناول الصوديوم 
أق��ل يوميًا إل��ى انخفاض ضغط ال��دم بمقدار 5 أو 

6 ملم زئبق.
◄ هناك تغيير آخر يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي 
على ضغط الدم، وهو ممارسة التمارين الهوائية 
ب���ان���ت���ظ���ام، م��ث��ل امل���ش���ي أو ال���ج���ري أو ال���رق���ص أو 
ركوب الدراجات أو السباحة. استهدف 150 دقيقة 
ض ضغط ال��دم بمقدار 

ّ
أسبوعيًا، ألن هذا قد يخف

5 إلى 8 ملم زئبق. 
الكافيني  وتقليل  التدخني  عن  اإلق��الع  ُيعد   ◄
وت���ع���ل���م ال��ت��ح��ك��م ف����ي ال���ت���وت���ر م����ن ال��ت��غ��ي��ي��رات 
األخرى التي يمكن أن تساعدك. يالحظ طبيب 
ال���ق���ل���ب، ك���ري���ج وال������ش، أن����ه ح��ت��ى إذا ل���م تحل 
تغييرات نمط الحياة مشكلتك تمامًا، فيمكنها 
تقليل كمية األدوية التي تحتاجها، وفق موقع 
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مهاب نصر
يعتبر ارتفاع ضغط الدم عالمة حمراء على صحة القلب واألوعية الدموية. ببساطة، 

عندما يكون ضغط الدم مرتفعاً جداً، فهذا يعني أن دمك يضغط على األوعية الدموية 
بقوة كبيرة. يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى زيادة صعوبة عمل القلب واألوعية 

الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى إتالفها. وفقاً لجمعية القلب األميركية AHA، يمكن 
أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم عالجه، إلى فقدان البصر والضعف الجنسي 

وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي، وفق موقع 
»هيلث دايجيست«.

ما سر ملوحة الدموع؟
محمد أمين

قد ال تفّكر في الدموع كثيرًا، لكنها تتكون في كل مرة ترمش 
فيها عينيك. فمن دون دموع، تصاب العينان بالجفاف. يقول 
م��وق��ع »ه��ي��ل��ث داي��ج��س��ت«: إن ه��ن��اك ث��الث��ة أن����واع م��ن ال��دم��وع: 
قاعدية ومهيجة وعاطفية. الدموع القاعدية هي أنواع الدموع 
ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم��ه��ا ع��ي��ن��ي��ك ك���ل ي����وم ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى رط��وب��ت��ه��ا. 
الدموع املزعجة هي الدموع التي تنهمر عند تقطيع البصل أو 
دخول جسم غريب في عينك. الدموع العاطفية هي الناتجة عن 

مشاعر قوية، مثل الحزن أو السعادة أو األلم الجسدي.

دموع النساء

ألس���ب���اب ال ن��ف��ه��م��ه��ا ت��م��ام��ًا، ت��ب��ك��ي ال��ن��س��اء أك��ث��ر م���ن ال���رج���ال. 
ال��رج��ال لديهم قنوات دمعية أصغر.  إل��ى أن  وربما يعود ذل��ك 
باإلضافة إلى ذلك، تنتج أجسام الرجال كمية أقل من هرمون 
البروالكتني، الذي ينتج الدموع. كما أن أجسامهم تنتج املزيد 
لكن  البكاء.  فعل  يثبط  قد  ال��ذي  التستوستيرون،  هرمون  من 
كل البشر يبكون. ومن املالحظ أن الدمع مالح املذاق. فما السر 

في ذلك؟ 

البكاء مسّكن طبيعي

تأتي ال��دم��وع م��ن ال��غ��دد الدمعية امل��وج��ودة ف��وق مقل العيون 
، وت��ح��ت��وي ع��ل��ى امل����اء، وامل���خ���اط، وال���زي���وت ال��ده��ن��ي��ة، 

ً
م��ب��اش��رة

وأك���ث���ر م���ن 1500 ب���روت���ني. وي���أت���ي امل������ذاق امل���ال���ح ل��ل��دم��وع من 
اإللكتروليتات املوجودة في املاء، والتي تحتوي على أيونات 
امللح. هذا السائل ضروري للحفاظ على صحة العينني. يساعد 
املخاط على ترطيب العينني، ويمنع الزيت املوجود في الدموع 

من التبخر. املخاط والزيت ضروريان ملنع جفاف العني.
ت��ح��ت��وي ال���دم���وع ال��ع��اط��ف��ي��ة أي��ض��ًا ع��ل��ى امل��زي��د م��ن ه��رم��ون��ات 
ف��راي،  ويليام  الدكتور  الحيوية  الكيمياء  لعالم  وفقًا  التوتر، 
ال����ذي ي��ق��ول إن���ه ع��ن��دم��ا ي��ف��رز ال��ج��س��م ه���ذه ال��ه��رم��ون��ات، ف��إن��ه 
يساعد في تخفيف التوتر. باإلضافة إلى ذلك، قد يحفز البكاء 
الجسم.  ف��ي  ل��أل��م  اإلن���دورف���ني، وه��و مسّكن طبيعي  العاطفي 
ف��ي ح��ني ق��د يعتقد ب��ع��ض ال��ن��اس أن ال��ب��ك��اء يجعلهم ي��ب��دون 
ضعيفني، يقترح الباحثون أن القيام بذلك يخفف من املشاعر 

السلبية، بينما حبس الدموع قد يؤدي إلى مزيد من الضيق.

3 أعشاب وتوابل
تقّلل من آالم الظهر

1 ــ الكركم
الكركم غني بمضادات األكسدة ومضادات االلتهاب، ويشتهر بقدراته املضادة للبكتيريا، لن 
يضيف الكركم نكهة إلى طعامك فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعالج مشاكل ظهرك. استخدمت 
هذه التوابل الذهبية في الطب التقليدي في الصني والهند لقرون عدة. ويمكن أن يقلل الكركم 

املضاد لاللتهابات من التهاب مؤلم في عضالت ظهرك، مما يخفف من انزعاجك.
آالم  لتقليل  الكركم  تناول مكمالت  أو  الغذائي  إل��ى نظامك  الكركم  املزيد من  وح��اول إضافة 

الظهر.

2 ــ الزنجبيل
هذه التوابل القوية ال تتمتع فقط بالطعم اللذيذ، بل إنها أيضًا تعد مضادًا قويًا لاللتهابات. يمكن 
املزيد من  أو يضيف  الزنجبيل،  دافئًا من ش��اي  الساخن مشروبًا  باملاء  الخام  الزنجبيل  أن يصنع 

الزنجبيل إلى الكاري واملقليات.

3 ــ إكليل الجبل
تم اقتراح هذه العشبة العطرية كعالج للمساعدة في آالم العضالت والصداع وآالم العظام. أضف 

بعض إكليل الجبل إلى الصلصات، أو جّرب زيت إكليل الجبل العطري.

يسرى مصطفى
يعاني الكثيرون من اآلالم التي تصيب منطقة الظهر، والتي قد ترجع إلى 

وضعية جلوس خاطئة أو األمراض المتعلقة بالعظام، ومع العالج تحت إشراف 
الطبيب يمكن اللجوء إلى بعض أنواع األعشاب والتوابل التي تستخدم لعالج 

آالم الظهر.
في هذا التقرير نتعّرف على أبرز األعشاب والتوابل التي تساعد في التقليل من 

هذه اآلالم، وفق ما أورده موقع جريدة »دايلي إكسبريس«:

األظافر الصفراء.. األسباب والعالج
مهاب نصر

يمكن أن تؤدي أسباب مختلفة إلى أن تصبح أظافرك 
صفراء وسميكة. على أي حال، يمكن أن يكون التأثير 

الجمالي مزعجاً للغاية. هناك بعض العوامل الصحية 
التي تتسبب في ذلك، منها االلتهاب الكبدي. من 

ناحية أخرى، فإن قلة توافر فيتاميني A وB تسبب لوناً 
أصفر على األظافر. 

أما األسباب الخارجية، فاألكثر شيوعاً هو تعاطي 
التبغ، حيث إن إمساك السجائر في يديك يلطخ 

أصابعك وأظافرك بالنيكوتين. في هذه الحاالت، 
يكون اإلصبعان األكثر تضرراً هما السبابة والبنصر في 

اليد التي ُتستخدم للتدخين.
سبب آخر لألظافر الصفراء السميكة هو االستخدام 

المستمر لطالء األظافر أو األظافر الصناعية. من 
بين أسباب أخرى، تفقد األظافر األكسجين بسبب 
حقيقة أنها مغطاة باستمرار، ما يؤدي إلى إتالف 

الكيراتين ومنع تجدد الخاليا. يمكن أن تشتمل 
المكونات الكيميائية لتلميع األظافر على مواد 
سامة للجلد واألظافر، بحسب موقع »ستب تو 

هيلث«.

تذكري

يجب أن تتذكري أنه على الرغم من أن هذه العالجات للتخلص من األظافر الصفراء السميكة 
للقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو  الظاهرة.   معرفة سبب هذه 

ً
فعالة ج��دًا، فيجب عليك أوال

الذهاب لرؤية طبيب أمراض جلدية يمكنه تقديم النصح لك في حالة نقص الفيتامينات أو أي 
مرض آخر.

عندما يكون سبب عدم انتظام لون األظافر داخليًا، أي 
مرض  أو  الكبد  التهاب  أو  الفيتامينات  نقص  بسبب 
مثل الصدفية، فإن العالج يعتمد على املتابعة الطبية. 
ومع ذلك، قد تكون العالجات التي نصفها أدناه مفيدة.

العالجات  أح��د  ه��و  الليمون  الليمون:  عصير   -  1
امل���ن���زل���ي���ة ال���ن���م���وذج���ي���ة ل���ت���ح���س���ني أظ�����اف�����ر ال���ي���دي���ن 
وال��ق��دم��ني. ح��م��ض ال��س��ت��ري��ك ال����ذي ي��ح��ت��وي��ه مثالي 
ليس فقط لتقشير سطح أظافرك ولكن أيضًا ملحاربة 
ال��ف��ط��ري��ات. الس��ت��خ��دام��ه، انقعي أظ��اف��رك ف��ي عصير 
ال��ل��ي��م��ون مل���دة خ��م��س إل���ى ع��ش��ر دق���ائ���ق. ث��م اشطفي 
كل  العالج  تكرار هذا  باملاء والصابون. يجب  يديك 

يوم حتى يختفي االصفرار.

2 - زي���ت ال��ل��ي��م��ون ال��ع��ط��ري: ط���ري���ق���ة أخ�����رى 
الس��ت��خ��دام ال��ل��ي��م��ون ه��ي م��ن خ���الل ال��زي��ت العطري 
ال����ذي يمكنك ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه ف��ي امل��ت��اج��ر ال��ت��ي تبيع 
الفائدة  تكون  الحالة،  هذه  في  الطبيعية.  املنتجات 
فإنه  أظافرك،  تنظيف  إلى  باإلضافة  ألنه  مضاعفة، 

يرطب البشرة.

ط��ري��ق��ة  ه���ن���اك  الهيدروجين:  بيروكسيد   -  3
أخ�����رى س��ه��ل��ة ل��ل��غ��اي��ة وه����ي اس���ت���خ���دام ب��ي��روك��س��ي��د 
الهيدروجني، خصوصًا إذا كانت لديك عدوى فطرية 
أظ��اف��رك. ببساطة، ضعي بضع قطرات على كل  في 
ظفر مل��دة أس��ب��وع إل��ى أس��ب��وع��ني. يعمل ه��ذا العالج 
بشكل أفضل إذا قمت بتقشير أظافرك كل يومني إلى 

ثالثة أيام.

4 - صودا الخبز: وصفة أخرى غير مكلفة لتبييض 
أظ��اف��رك ه��ي صنع عجينة م��ن ه��ذا امل��ك��ون م��ع امل��اء. 
بفرشاة، ضعيه وافركيه على كل ظفر، اتركيه يعمل 
لبضع دقائق، وقشري بلطف. إذا قمت بذلك بشكل 

متكرر، فستختفي البقع الصفراء قريبًا!

وال��ل��ي��م��ون،  ال��خ��ب��ز،  وص�����ودا  الزيتون:  زي��ت   -  5
تركيبة ال تشوبها شائبة لتبييض وتقوية أظافرك 
وج��ع��ل أظ���اف���رك أك��ث��ر ن��ع��وم��ة، ك���ل ذل����ك ف���ي واح����د. 
ال���ش���يء ال��وح��ي��د ال����ذي ع��ل��ي��ك ال��ق��ي��ام ب���ه ه���و صنع 
وفركها،  وتطبيقها،  الثالثة،  املكونات  من  عجينة 

وتركها تعمل.

عالجات مقترحة

النترات
تستخدم كمواد حافظة ولتعزيز اللون في شرائح اللحم البقري واللحوم املعالجة، وقد ترتبط النترات باالكتئاب. تشير دراسة حديثة إلى أن 
السالمي  العيش من دون  إذا كنت ال تستطيع  القطب.  ثنائي  املوازين نحو االضطراب  تقلب  األمعاء بطريقة  بكتيريا  تغير  أن  يمكن  النترات 
الذي يستخدم كحشو، فهو يحتوي على مضادات أكسدة مهمة يمكنها  الحنطة السوداء  التي تحتوي على دقيق  والنقانق، فابحث عن تلك 

مواجهة بعض اآلثار الصحية السلبية لهذه اللحوم.
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فنون

»كيد النسا« و»أمينة حاف 2« األبرز.. وبورصة الدراما تشهد تنوعاً كبيراً

منافسة نسائية في رمضان
محمد جمعة

الثانية  بنسخته  ح��اف«  »أمينة  مسلسل  يشهد 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��غ��ي��رات ع��ل��ى ف��ري��ق ال��ع��م��ل، حيث 
اع��ل��ن امل��ن��ت��ج ب��اس��م ع��ب��د االم��ي��ر ان��ض��م��ام بعض 
الفنانني بينهم غدير السبتي والفنانة املصرية 
بدرية طلبة وناصر عباس وريم النجم وإيمان 
ف��ي��ص��ل وال���ت���ي ح��ل��ت ب��دي��ل��ة ع���ن ل��ي��ال��ي ده����راب 
عقب انسحاب األخيرة، ويتضمن قوام البطولة 
الرئيسي الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر 
وط��ي��ف وش��ه��د س��ل��ي��م��ان وغ��ي��ره��م م���ن ال��ن��ج��وم، 
واملسلسل من تأليف الكاتب علي الدوحان ومن 

إخراج سائد الهواري.

طوق النجاة

وك���ان���ت ن��ه��اي��ة ال���ج���زء األول م���ن امل��س��ل��س��ل ال��ت��ي 
جاءت على هيئة حلم هي طوق النجاة لصناع 
العمل بعد إعالن الفنانة ليالي دهراب انسحابها 
من الجزء الثاني لتحل بدال منها الفنانة إيمان 
ف��ي��ص��ل ول��ك��ن��ه��ا ت��ش��ارك بشخصية ت��ح��م��ل اس��م 
»عزيزة« شقيقة أمينة بطلة العمل، ويقدم صناع 
أن  بناء على  الجديدة  الشخصية  املسلسل هذه 
ال���ج���زء األول م���ن ال��ع��م��ل ك���ان م��ب��ن��ي��ا ع��ل��ى ح��ل��م، 
فلذلك من املمكن التحكم في تفاصيل شخصيات 

ال��ج��زء ال��ج��دي��د، ل��ذل��ك اخ���ذت إي��م��ان فيصل دور 
عزيزة وهي شخصية جديدة وليست تلك التي 
ال��ج��زء األول، كما انضمت  ف��ي  جسدتها ده���راب 
ال��ف��ن��ان��ة امل��ص��ري��ة ب��دري��ة طلبة ال���ى ف��ري��ق العمل 

لتشارك بشخصية جديدة.
ال���ف���ن���ان���ة ال����ه����ام ال���ف���ض���ال���ة ت����ق����ول ل����� سبقلا ع��ن 
»ام���ي���ن���ة ح�������اف«: »ال����ف����ري����ق م���ت���ج���ان���س وت��ظ��ل��ن��ا 

روح جميلة ون��ت��ط��ل��ع ل��ت��رك ب��ص��م��ة ع��ن��د ع��رض 
ال���ع���م���ل خ�����الل رم����ض����ان امل���ق���ب���ل، وال���ع���م���ل ي��ط��رح 
ال��ع��دي��د م���ن امل���وض���وع���ات االج��ت��م��اع��ي��ة بصبغة 
تفاجئ  س��وف  جديدة  خطوط  وهناك  كوميدية 

املشاهدين«.

جسر التواصل 

مسلسل  ع��ن  اليحيى  ع���ادل  املنتج  ي��ق��ول  بينما 
»كيد النسا« ل� سبقلا: »الفنانة املصرية روجينا 
الخليجية  الدراما  األول��ى في  تخوض بطولتها 
من خالل »كيد النسا«، واملسلسل من تأليف فهد 
إخ��راج مصطفى فكري، والعمل  البلوشي، وم��ن 
القضايا،  م��ن  ال��ع��دي��د  يناقش  اجتماعي  درام���ي 

ومقرر عرضه خالل شهر رمضان املقبل«.
اليحيى أثنى على التعاون مع النجمة املصرية، 
مؤكدًا أن مثل تلك األعمال املشتركة تمثل جسرًا 
ل��ل��ت��واص��ل ب��ني ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة، وت��ؤك��د أننا 
جميعًا نقف على أرضية واحدة في ظل تقارب 

العادات والتقاليد والقضايا املشتركة. 
مشاركة  يشهد  النسا«  »كيد  أن  بالذكر  الجدير 
ن��خ��ب��ة م���ن ال���ن���ج���وم، ب��ي��ن��ه��م ه���ن���ادي ال���ك���ن���دري، 
وم��ح��م��د ال����ح����داد، وخ���ل���ود م��ح��م��د وغ��ي��ره��م من 
املمثلني، وبدأ فريق العمل التصوير قبل أيام في 

تكتم وسرية، حرصًا على خصوصية املسلسل.

الفرج خالل تصوير »الزقوم«

الفرج يدخل السباق بـ»الزقوم« 
يطل الفنان القدير سعد الفرج على الجمهور خالل شهر رمضان املقبل بمسلسل »الزقوم« من تأليف الكاتب 
اإلماراتي اسماعيل عبداهلل واملخرج البحريني أحمد املقلة ويشارك الفرج البطولة نخبة من نجوم الساحة الفنية 
الخليجية بينهم د. حبيب غلوم وهيفاء حسني وفاطمة الحوسني وغيرهم من املمثلني. وفي هذا الصدد، قال 
لتقديم عمل مختلف«. النجوم ونتطلع  الزقوم بمعية نخبة من  »ب��دأت قبل تصوير مسلسل  ل� سبقلا:  الفرج 

ويشهد املسلسل الذي يصور حاليا في البحرين عودة للتعاون بني الثنائي اسماعيل عبداهلل واحمد املقلة بعد ٥ 
سنوات من مسلسلهم األخير »خيانة وطن« الذي احدث ضجة كبيرة عند عرضه في موسم رمضان.

الجدير بالذكر ان الفنان القدير سعد الفرج يعرض له حاليا عبر منصة شاهد مسلسل بتوقيت مكة الذي يجمعه 
والفنانة حياة الفهد، والعمل من تأليف عبداملحسن الروضان واخراج مناف عبدال، وتقع احداثه في ٨ حلقات في 

قالب إنساني اجتماعي حول رجل يسوقه القدر للقاء شقيقته بعد ان افترقا منذ عشرات السنني.

تشهد الدراما الرمضانية هذا العام تنوعا 
كبيرا على مستوى االعمال المقرر عرضها 

من ناحية طبيعة الموضوعات التي 
تطرحها المسلسالت المتنافسة ومن 
جهة القالب الذي تدور خالله االحداث، 

وما بين التراثي والمعاصر ثمة العديد 
من القضايا التي ستكون حاضرة على 
طاولة المشاهد سواء بحلة تراجيدية 

او كوميدية، قائمة طويلة من االعمال 
المتوقع عرضها بدأت تتضح مالمحها 

بمرور الوقت، حيث رفع الجميع شعار ال 
وقت للراحة، ومع اقتراب الموسم االبرز 

خالل العام، اتجهت االنظار إلى بعض 
االعمال التي يراهن صناعها على جزء ثان 

منها، ال سيما مسلسل »أمينة حاف« إلى 
جانب مسلسل »كيد النسا« بفريق عمله 

المختلف، ولعل ما يميز العملين انهما 
يشهدان منافسة نسائية بين العديد 

من نجمات الساحة الفنية الخليجية، كما 
يسجل المسلسالن حضورا مصريا يتمثل 
في الفنانة روجينا والفنانة بدرية طلبة، 

وكال العملين يتخذان من الكوميديا غطاء 
لطرح العديد من القضايا االجتماعية. 

سبقلا تستعرض ابرز مالمح العملين 
وفق ما صرح به بعض المشاركين فيهما 

وهنا التفاصيل..

مشاركة مصرية في 
العملين.. والكوميديا غطاء 

للعديد من القضايا

اع »أمينة« تداركوا  صنَّ
انسحاب دهراب بسبب 

فكرة الحلم في الجزء األول

العمر: سلوى بخيت في »الحكومة اإللكترونية«
مشاركة  عن  العمر  عبداملحسن  الفنان  كشف 

ال����ف����ن����ان����ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال�����ق�����دي�����رة س���ل���وى 
»الحكومة  مسرحية  بطولة  ف��ي  بخيت 
اإللكترونية«، العمر قال في تصريحات 
خ���اص���ة ل����� سبقلا: »ان���ض���م���ت ال��ف��ن��ان��ة 
س��ل��وى ب��خ��ي��ت امل��ع��روف��ة ب��ني الجمهور 

ال���خ���ل���ي���ج���ي ب���ل���ق���ب ام ه�������الل إل�������ى ف���ري���ق 
امل��س��رح��ي��ة امل���ك���ون م���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ق��ل 

وم��ح��م��د ال��ع��ج��ي��م��ي وخ��ال��د ال��ع��ق��روق��ة؛ لتكمل عقد 
ن��ج��وم ال��ك��وم��ي��دي��ا ف��ي ال��ع��م��ل امل��ت��وق��ع ع��رض��ه خ��الل 

فبراير املقبل«.
ال����ع����م����ر ال����������ذي ي����ت����ول����ى م��ه��م��ة 

ت��أل��ي��ف وإخ������راج امل��س��رح��ي��ة 
العمل  ان  ي��ؤك��د  ال��ج��دي��دة، 
القضايا  م��ن  ي��ط��رح جملة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ف�������ي ق����ال����ب 

ال��ث��ي��م��ة  أن  الف����ت����ًا  ك����وم����ي����دي، 
الرئيسية حول الحكومة اإللكترونية 

وما يفترض أن يشهده واقعنا في حال تمت ميكنة 
جميع امل��ع��ام��الت ف��ي ال��دول��ة، واض���اف: »ن��ذه��ب الى 

ق���ض���اي���ا ت���الم���س امل���ج���ت���م���ع، ول���ك���ن ف����ي ق��ال��ب 
كوميدي بسيط، اتمنى ان تتوج تجربتنا 
بالنجاح الجماهيري، واشكر ثقة نجوم 
ال��ع��م��ل ف���ي ال��ف��ك��رة وح��رص��ه��م ع��ل��ى ان 
االج���واء جميلة  بافضل ص���ورة،  نظهر 
تناغم  وهناك  ال��ب��روف��ات،  في  ومختلفة 
ليس بجديد بني العجيمي والعقل وولد 
املسرح  في  كبير  تاريخ  لهم  الديرة ثالثتهم 
ال��س��ي��اس��ي وال��ك��وم��ي��دي، وأت��ط��ل��ع ألن ن��ت��رك بصمة 

مهمة عند عرض املسرحية«.

ليلى وبدر الشعيبي في »هيا الروح«

»تلبي رغبات الجمهور المتعطش.. لكل ما هو جديد«

ليلى عبدالله: المنصات متنفس الفنانين
انتهت الفنانة ليلى عبداهلل من تصوير دورها في عملني دراميني مختلفني 
هما مسلسل »هيا الروح« و»اعتراف«. النجمة الشابة تحقق من خالل العملني 
التوازن الذي يبحث عنه اي فنان بتقديم دوري��ن، أحدهما لفتاة مقعدة تقع 
في حب احد اقاربها، ولكن خالفات تنشب بني االسرتني تهدد مستقبل هذه 
العالقة، واآلخ��ر من خالل عمل اجتماعي تدور أحداثه في قالب شيق، ليلى 

كشفت ل� سبقلا تفاصيل مشاركتها في العملني.
بداية تقول ليلى إن »هيا الروح« مسلسل اجتماعي عائلي يتطرق الى الحب 
بني االق��ارب والخالفات التي تنشب بني اف��راد االس��رة ال��واح��دة بسبب امور 
ان  وه��ي  مهمة،  مفارقة  العمل  يطرح  »كما  تجاوزها وتضيف:  يمكن  عابرة 
املواقف تكشف معادن البشر، َمن نعتبرهم اغرابًا يدعموننا في احلك املواقف 

لتبدل الظروف مكانة بعض البشر في حياتنا«.
وكشفت ليلى عن دويتو يجمعها والفنان بدر الشعيبي، وقالت: »ثمة قصة 
الشيخة مريم  امل��ؤل��ف��ة  ل��الح��داث،  ال��درام��ي  ال��س��ي��اق  ح��ب تجمع بيننا ضمن 
الصباح صاغت هذا الخط الدرامي بذكاء، وهذا ما سوف يكتشفه املشاهد 

عند عرض املسلسل خالل شهر رمضان املقبل«.
يتناول  اجتماعي،  إنساني  إيقاع  ذو  »املسلسل  العمل تضيف:  فكرة  وح��ول 
قصة فتاة يتيمة من ذوي االحتياجات الخاصة، والتي أجسد دوره��ا وهي 
بطلة في لعبة الرماية، ورغم أن شقيقها يقوم برعايتها ودعمها والشد من 
أزره��ا، لكن بالوقت ذات��ه تتعرض للكثير من الظلم، ال��ذي تعايشه وتقاسيه 
في النواحي كافة من خالل النظرة املجتمعية لها، كونها معاقة، لكن إرادة 
اهلل فوق كل اعتبار، إلى جانب العزيمة القوية لتلك الفتاة والتي تتحدى كل 

الظروف واملتغيرات«.
واش��ارت عبداهلل الى انها تشارك ايضا في مسلسل »اعتراف« للكاتبة مريم 
ملياء  بينهم  الفنانني،  واملخرج محمد سمير وبمشاركة نخبة من  الهاجري 

طارق ومحمود بوشهري وعبداهلل عبد الرضا وعبداهلل بهمن.
واكدت ليلى أن املنصات الرقمية تواكب عصر السرعة وتلبي رغبات الجمهور 
املنصات  ه��و ج��دي��د ووف���ق توقيته، واض��اف��ت: »أصبحت  م��ا  لكل  املتعطش، 
متنفسًا للفنانني حيث تتيح لهما املشاركة في اكثر من عمل وبايقاع سريع، 
واي��ض��ا ت��واك��ب متطلبات ال��ج��م��ه��ور ال���ذي يبحث ع��ن م��ش��اه��دة األع��م��ال في 
اوقات تناسبه عكس الفضائيات التي تلتزم توقيتًا محددًا لعرض األعمال 

الدرامية«.

¶ »هيا الروح«.. يتناول قصة فتاة يتيمة
من ذوي االحتياجات الخاصة

spotlight

خالد بوصخر: »حبيبي راح« سنغل رومانسي مختلف

ط��رح ال��ف��ن��ان خ��ال��د بوصخر »س��ن��غ��ل« روم��ان��س��ي��ًا ج��دي��دًا بعنوان 
»حبيبي راح«، من كلمات وألحان فراس الشذر، وتوزيع سرمد 

عز الدين ومكس وماستر أحمد حبيب.
خ��ال��د ق���ال ل��� سبقلا إن���ه ح��ري��ص ع��ل��ى ال��ت��واج��د ف��ي ال��س��اح��ة 
ب��ني فترة  م��ن خ���الل »س��ن��غ��الت« متنوعة يطرحها  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
أخ�����رى، م��ش��ي��را ال����ى ان ش��غ��ف��ه ب��ال��ت��م��ث��ي��ل واالخ�������راج ال���درام���ي 

ل��ن يحول دون ح��ض��وره ف��ي املشهد كمطرب، وه��و م��ا يعتز به، 
وأضاف: »نعم لدي شغف كبير باإلخراج وتجلى ذلك في تجربتي 

السينمائية االخيرة »منزل رقم 5« إلى جانب مسلسل »خاب ظني« الذي صورته قبل 
فترة، ولكن ذلك ال يعني ابتعادي عن الغناء؛ ألنه املجال ال��ذي عرفني الجمهور من 

خالله«.
وكشف خالد أن »حبيبي راح« سنغل رومانسي مختلف، حرص على طرحه بالتزامن 

مع االحتفاء بالعام الجديد وتمنى أن ينال رضا الجمهور.

شيماء سليمان: أغنيتان جديدتان خالل أيام

تستعد الفنانة شيماء سليمان لطرح أغنيتني جديدتني خالل االيام 
القليلة املقبلة، شيماء قالت ل� سبقلا إنها تحضر العملني بالتعاون 
أن تكشف عنهما  الكلمة وال��ل��ح��ن وامل��ت��وق��ع  ن��ج��وم  م��ن  م��ع نخبة 
قريبا، الفنانة الشابة ثمنت مشاركتها اخيرا في فيلم »اوسكار« 
دور  ف��ي  يعرض  وال���ذي  العقل،  عبدالرحمن  القدير  الفنان  بمعية 

الفيلم شخصية صحافية  في  إنها تجسد  السينما حاليا، وقالت 
تنتقم من ممثل شهير ألنه سبب ضررًا بالغًا لوالدتها.

»ليلة المعازيم« لفنان العرب في »موسم الرياض« 

يحيي فنان العرب محمد عبده، حفال غنائيًا ضخمًا في منطقة 
ب��ول��ي��ف��ارد ال��ري��اض سيتي منتصف ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، وأط��ل��ق 
على حفل فنان العرب اسم ليلة املعازيم في إشارة إلى أن هذه 
يقام  أن  املقرر  وم��ن  والضخمة،  املميزة  الحفالت  األمسية من 
ال��ج��اري، على مسرح أبوبكر سالم  ال����14 م��ن يناير  ف��ي  الحفل 

الذي ضم عدًدا كبيًرا من الحفالت الغنائية للموسم.

الحالني يلتقي جمهور »إكسبو دبي« 6 الجاري

الجمهور  الستقبال  جاهزًا  الحالني  عاصي  اللبناني  الفنان  ب��ات 
»إكسبو  ب� اليوبيل  مسرح  في  املقبل  حفله  في  والعاملي  العربي 
2020 دبي«، بعد أن انتهى من وضع اللمسات األخيرة مع املنتج 
الحفل، وال��ذي سيحييه مساء  الياسري على  وامل��خ��رج ص��الح 
الجاري، ضمن تجهيزات تقنية عالية املستوى تليق  6 يناير 

بالحدث العاملي الذي يقام في إمارة دبي بدولة اإلمارات.
وك���ان ال��ح��الن��ي ق��د وص��ل ال��ى دب��ي ق��ادم��ًا م��ن العاصمة األردن��ي��ة 

األردن����ي، ليؤكد  الجمهور  م��ع  السنة  أح��ي��ا حفل رأس  أن  ع��ّم��ان، بعد 
موعده املقبل في »إكسبو 2020 دبي« وتنوعه في األغنيات التي سيقدمها من أغنياته 

اللبنانية والخليجية والعربية التي القت نجاحات كبيرة في كل مكان.

.. و»أمينة حاف 2«
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حلم جلجامش.. واألساطير العالمية

ال��ع��ال��م املتحضر  ال��ث��ق��اف��ة الشعبية ف��ي أرج����اء  م��ق��اب��ل ذل���ك، ف��ق��د ج��م��ع طلبة 
أساطير الشعوب القديمة، خالل القرن التاسع عشر والقرون السالفة، ووجد 
أوق��ات  ولتزجية  للتسلية  تقرأ  خرافية  تعد حكايات  ال  أنها  لها  ال��دارس��ون 
الفراغ، بل إنها تمثل أدوات علمية خطيرة وغنية بما توفره من إمكانات تثير 

الكثير من النقاشات حول حضارة البالد التي أنتجتها ومجتمعها.
ال��ى لقاء ج��ده )ات��ون��ا بشتم(   ك��ان جلجامش يبحث ع��ن الخلود وق��د سعى 
على  منه، وض��اع��ت  االف��ع��ى  التي سرقتها  الخلود  على عشبة  منه  ليحصل 

البشر نتيجة لذلك فرصة الخلود.
وذلك أمر تبرره هذه االسطورة العراقية الكبرى لتضع االنسان أمام مصيره 

املحتوم وهو املوت جسدًا والخلود ذكرى.. باألعمال الطيبة.

األسئلة الكبرى

 من ذلك وغيره ظهرت االساطير لتعالج االسئلة الكبرى في الخلود والفناء 

والحب والكراهية والرقة والوفاء والدجل والسحر ورغبة االنسان الجامحة 
في االستحواذ.

م��ن ه���ذه األس��اط��ي��ر خ��رج��ت ال���دراس���ات ال��ت��ط��وري��ة ف��ي األث��ن��وغ��راف��ي��ا )ت��اي��ل��ر( 
)ماليونفسكي(  والوظيفية  )فرويد(  والنفسية  ف��ورد(  )داري��ل  واأليكولوجية 
والسيوسولوجية )دوركايم وتالمذته( والعقيدية )بارسونز( وعليها أيضا 

اعتمدت معظم تجارب املسرح اليوناني القديم.
نظم هوميروس »االلياذة واالوديسة« ال للقراءة واالستمتاع األدبي املحض، 

دريني خشبة  يؤكد  كما  السمر،  املحافل ومجامع  في  واالن��ش��اد  للتالوة  بل 
املنشد  م��ارس دور  في ص7 من ترجمته لقصة ط���روادة، وهوميروس بذلك 
للناس  لينشد  األم��ص��ار  ب��ن  ك��ان يتحرك  ال��ذي  ال��ج��وال  الحكواتي  الشعبي، 
مع  يتشابه  ب��ذل��ك  وه��و  ممتنعة،  سهلة  شعبية  بلغة  األس��ط��وري  تاريخهم 
دور الحكواتي في العالم العربي، الذي كان يروي لألجيال املاضية حكايات 
ومالحم عنترة واملياسة واملقداد والزير والسيرة الهاللية واألميرة ذات الهمة 

وفتوح اليمن وسواها.
الحكايات  ك��ان��ت  مثلما  وشعبية  شعرية  ملحمة  »االل���ي���اذة«  ك��ان��ت  هنا  م��ن 
بعضها  تدوين  الى  إضافة  والخرافات،  لالساطير  حاوية  العربية  الشعبية 

أجزاء من املخيال الشعبي.

خصوصية األسطورة

البحث  م��ن  امل��زي��د  تتطلب  ال��ق��دي��م��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ملحمة جلجامش  ك��ان��ت  وإذا 
البحث في األساطير نقديًا يتطلب  الحقيقي، فان  للكشف عن اسم منشئها 
ب���ارت بعد ع��دد م��ن الصفحات م��ن كتابه  ي��س��أل روالن  ج��ه��دًا علميًا خ��ارق��ًا: 
)األسطورة اليوم( عن خصوصية األسطورة ثم يجيب »خصوصيتها تعني 
تحويل املعنى الى شكل، وبعبارة أخرى االسطورة دومًا هي اختالس اللغة«، 
اللغوي السيوسولوجي يعتبرها لغة  وهو إذ يحلل األسطورة من جانبها 

مختلسة من املاضي بوصفها لغة ال تريد أن تموت.
األول��ى  البدائية  املجتمعات  ب��دراس��ة  ب��دأ  الحديث  الشكالني  النقد  أن  املهم   
ذلك  لتجد  وإن���ك  ال��ت��راث��ي،  وف��ك��ره��ا  والغنائي  األس��ط��وري  فكرها  لنا  ليحلل 
واض��ح��ًا ل��دى س��ت��راوس ف��ي »ال��ف��ك��ر ال��وح��ش��ي« 1962 و»أس��ط��وري��ات« 1964، 

إضافة الهتمامه باملوسيقى الشعبية.
 وق��د أسهب ب��ول ريكور في كتابيه »اإلن��س��ان الخاطئ« و»رم��زي��ة الشر« في 
منها  ليستخرج  اليونانية  واالس��اط��ي��ر  االنجيل  م��ن  ال��واف��رة  األمثلة  تقديم 
مفاهيم الشر والغفران، كما تقول أديث كروزويل في كتابها »عصر البنيوية« 

ص102، باحثًا في أساطير الخلق األولى وأساطير الشرق األوسط.
 ب��ذل��ك ت��ظ��ل »أس���ط���ورة ج��ل��ج��ام��ش« وت��دوي��ن��ات��ه��ا ال��ش��ع��ري��ة ص����ورة حقيقية 
للبحث في األصول األولى للخلق اإلنساني، وهي بذلك تعد من وجهة علمية 

ال شعرية بحثًا في الوجود الحضاري لالنسان على هذه االرض.

لوح »حلم جلجامش«

ه���ذه  ك��ش��ف��ت  م������اذا   ¶
ال��م��ل��ح��م��ة األس���ط���وري���ة 
المدونة منذ حوالي أربعة 
األكدية  باللغة  عام  آالف 

وبالخط المسماري؟

األس���اط���ي���ر  ظ����ه����رت   ¶
الكبرى  األس��ئ��ل��ة  لتعالج 
ف����ي ال���خ���ل���ود وال���ف���ن���اء 
والرقة  والكراهية  والحب 
والسحر  والدجل  والوفاء 
الجامحة  اإلن��س��ان  ورغبة 

في االستحواذ

¶ النقد الشكالني الحديث 
المجتمعات  ب��دراس��ة  ب��دأ 
ليحلل  األول����ى  ال��ب��دائ��ي��ة 
ل��ن��ا ف��ك��ره��ا األس���ط���وري 

والغنائي والتراثي

باسم عبدالحميد حمودي

يعود »لوح حلم جلجامش« المفقود الى بيته في المتحف 
العراقي، بعد رحلة قسرية طويلة تنقل فيها ذلك الرقيم 

السومري الشعري من عاصمة الى أخرى، حتى تم االتفاق 
قضائياً على إعادته الى وطنه العراق.

إن حلم جلجامش الذي يرويه حاكم أوروك لوالدته )ننسون( 
يشير الى رغبته في الحصول على صديق أو مساعد يشاركه 

أحالمه في الحكم ومحاولة الخلود، وتبشره ننسون بقرب 
وصول المأمول، وهو »أنكيدو«، الى المدينة حيث يلتقي 

بجلجامش لقاء صراع بداية، ثم لقاء محبة وتكاتف.. كما 
تكشف هذه الملحمة األسطورية المدونة منذ حوالي أربعة 

آالف عام باللغة االكدية وبالخط المسماري.

الهنوف الديحانيم��دي��ن��ة ال��ح��ري��ر

خلف النوافِذ 
ُم����ش����رع����ن ع���ي���ون���ه���م، 

ُْيحصوَن رمل
.. حّبة

ً
ْحّبة

إلى ما ال نهاية

وأن��ا رن��وُت إل��ى النوافِذ 
موصداٍت وابتسمُت؛

 ،
ُ

الجفاف هذا  مصيُرنا 
ًوم������ا اس����ت����ه����بَّ ال����ري����ُح 

أشرعة
األرِض  إل�����ى  ���ن���ا 

ُ
���ح���ّم���ل

ُ
ت

اليباِب
ف��ل ه��ن��ا ش����يٌء ي��ك��وُن، 

وال هنا أحٌد يريُد 
��ن��ا 

ُ
ك��م��ا ت���لش���ى ص��وت

ْوأص���������اب���������ن���������ا خ����������رُس 
الوصاية

:
ُ

ا ما يقال
ً
قد كان حق

ال����ن����اُر ف����ي رم��ض��ائ��ه��ا 
نبضاِن:

ن�������ب�������ُض ح����س����ي����ِس����ه����ا 
.

ُّ
والظل

 
ُ

ب��دائ��ٌي يماطل ذا ح���ذٌر 
خطوتي:

ال��غ��ي��ُب ل���ن ي��ع��ط��ي��ِك إال 
 
ً
فرصة

 الحمراَء
َ
تتداركن الراية

 
ُ
����َزغ

َ
ق��ل��ُت - ي��ش��وق��ن��ي ن

الخفى -:
ليكن!

س���ي���د وح���دت���ي
محمد جاد المولى*

أقرأ في صفحات الليل
 وجوهاً تمشي في ظلي 

لكن كالحلم بعيدة
تعرفني حين أغيب

 على أسوار الوجد
وأخرج من باب قصيد لقصيدة

ذلك منزلنا األول
كانت تسكن في قبلته بنت 

 كنت وحيدا ألبي 
بالصدفة وهي وحيدة 

ال أعرف كيف متى
 حاصرني عطر الليمون

وطعم التفاح بأي مساء 
تأتي لتقول لوالدتي 
ليلتكم يا أم سعيدة 

الطفلة كبرت وتالشت 
في الروح األغنية 

وأجلت األقدار غرامي 
حين تزوجت البنت بجار

والتزم كالنا في الوهم حدوده
ال ريب ستأتي يوماً 

في الشارع جارة 
وأكون كبرت ألسرقها 

من طفل يكتب لحبيبته
 في صفحات الليل قصيدة.

*شاعر مصري

أوس أبو عطا*ال���ط���ري���ق

أنا كما أنتم..
أمشي في طريقي الوعر..

ال������وص������ول ل���ل���س���م���اء أي�����س�����ر م��ن 
منتصف الطريق املوحل.

أردد تعاويذ القلب من الهوى
أناغي صفير األطفال املنسكب

من رحم الوردة الحمراء..
ورد حمراء لك فوق قبرك

إياها وأن��ت على  ليتني وهبتك 
قيد الحياة والشعر..

وردة لي أتسربل بها كدرع 
ي��ق��ي��ن��ي ش���ر ال���ش���وك ال��ن��اب��ت في 

الصدر..
أنا كما أنتم

لي آمالي الخفيفة كموج محيط
ودعاء أمي لي..

وابتسامات زوجتي التي أعلقها 
على خاصرتي كقربة ماء..

أغ����������ب م����ن����ه����ا ح�������ن ي���ب���اغ���ت���ن���ي 
اليباس..

وضحكات ابنتي 
الواثبة أعلى الروح..

من يسقط من دون الطريق
من يسقط على الطريق..
من يغزل حقده كغطاء 

يغطي به أحفاده.
أنا كما أنتم

يتناوب شمسي وثأري 

وسنواتي التي أهرقتها
وأن����������ا أرج����������ئ ال������ض������وء ل���س���اع���ة 

الشمس في املعتقل
على نهاري وليلي..

ال أرق أتحسسه ويتحسسني
أمر أمامه كنعاس خفيف

يخدر الصبر ويسوي األرض 
باألرض..

ال تعلو حبة تراب على أختها
وال يعلو قبر على آخر

تقود ش��اه��دة عالية مسيرة  وال 
األجداث للعلياء.

غدًا 
ع����ن����دم����ا ي�����ع�����ود ال����ف����ج����ر ل��ب��ي��ت��ه 

الواطئ
على خاصرة البحيرة..

وينساب الصداع من الجمجمة
كجرة مثقوبة..

عندما ينافس الكف الكف 
وتغالب النظرات النظرات

وي���ك���س���ر ط���ف���ل خ���ش���ون���ة ال��ق��ي��د 
بقهقهته الصادمة الصادحة..

ت���ت���وب ال���ك���ن���ارات ال���ن���اش���زة ل��رب 
النشيد

نصلي الفجر في أقصى الوقت..
ونغتال الطريق.

* شاعر فلسطيني

فقل هل أنَت مثلي يا أخي؟
م�������اٍض إل������ى ال������لش������يَء ت��ل��ت��م��ُس 

َبْس 
َ
ال�ق

��َك امل���ط���ويِّ م���زه���ٌو، ت���ع���ّدُد 
ِّ
ب��س��ج��ل

 منك جزٌء أن 
ُ

، يأمل نصرَك األزليَّ
ُيجّرَب كيف تخسْر!

وأنا هنا، 
يأتي السحاُب

يكاُد يلمُس وجنتي
فيفرُّ من حرِّ الثرى 

:
ً
 الهثة

ُ
وأقول

ستمطْر.

؟ 
ُّ

عٌن تجف
ِعنت بألسنِة الورى

ُ
كأنها ل

يا 
ْ
رؤ

 الشتاْء:
َ

وقد ُسِرق
ْسلًما

َ
وأٌد يعوُد، ُمأ

 األقواُم ما إن كان 
ُ

تتجادل
 أو حراما

ً
ِحل

- 
ً
- زينة

ُيلقى على األكتاِف فرٌو،
ب��ي��ن��م��ا ت���ص���ط���كُّ أس����ن����اُن 

اليتامى 

 :
ٌ
أمية

 وأقلٌم
ٌ

طفل
ولكن ال ورق.

آٍه على األوراِق نحُن،
األي��دي نصيُر كما  بجرِة 

اتفق. 
آٍه على األوراِق أنِت

 تبنى،
ٌ
مدينة

إذا ُحِبَس املطْر:

سرقوا املتاَع
وهاجروِك؛ 

ليقعدوا 
 النوافِذ 

َ
خلف

م����ه����ط����ع����ن رؤوس��������ه��������م؛ 
ُيحصوَن نقًدا

.
ْ
كالرماِل بل نهاية

نمنا عن امليعاِد

يا ملَح الرماِل

فلسَت إال 

 املاِء العقيِم 
َ
تركة

ونحن طٌن

م������ا ال����������ذي ن��ب��ق��ى 

إليِه؟ 

؟
ٌ
مدائٌن سحرية

سكانها، ماتوا

على أعتاِب بيٍت ال 

ُيرى!

باسم سليمان **البنفسجة الطموح*

استعر الخلف بن الفراشة والبنفسجات، ولم يبق للصلح 
غلق وكأّن لم يكن بينهن رحيق وحبات طلع. 

ُ
 وقد أ

ّ
باب إال

صرخت الفراشة بالنفسجات: أال توجد بينكن بنفسجة 
طموح؟ 

زم��ج��رت ال��ب��ن��ف��س��ج��ات ال��غ��ض��ب��ات وت��ف��وّه��ن ب��م��ا ال يليق 
النعمان، هّن من  اللعنة على شقائق  به:  أن ينطق  بالزهر 
أطلقن تلك اإلشاعة البغيضة. اسمعي أيتها الفراشة، من 
النظر  لهن ج��ذور، ومهما طالت سيقانهن، فلن يجديهن 
إلى ما ال تطوله أيديهن. إّن الشقائق ذوات األعناق الطويلة، 
 عاصفة ربيعية. وعندما أبدينا 

ّ
ُيقتل منهن الكثير في كل

تأسفنا وحزننا على ما يصيبهن، أطلقن تلك اإلشاعة عن 
ت عن السرب، واشرأبت بعنقها حتى 

ّ
بنفسجة فاسقة شذ

لقد كسرت  النهاية،  كانت  ف��م��اذا  الشقائق.  ت��راه  م��ا  ت��رى 
نا 

ّ
بأن املتبّجحات،  تتهمنا  ل��ذل��ك  امللعونة.  عنق  العاصفة 

كاألعشاب،  ب��األرض  ملتصقات  لنا،  فات، ال طموح 
ّ
متخل

وبأن درهم القناعة ليس خيًرا من قنطار الطموح. 
ال��ف��راش��ة وق��د ب��دا عليها القنوط وال��ي��أس م��ن ه��ذا ال��ج��دال 
هن يرين أكثر منكن، أننت اللواتي 

ّ
العقيم: يكفي الشقائق أن

ال تشاهدن من الدنيا، أبعد من أرنبة أنفكن. 
ك��ان��ت ال��س��ل��ح��ف��اة، ق��ري��ب��ة تستمع إل���ى ال���ج���دال ال���دائ���ر بن 

خرافة  ذكر  منكن  من  فصرخت:  والفراشة،  البنفسجات 
السباق بن السلحفاة واألرنب؟

مت عن أرنبة األنف، ال عن 
ّ
الفراشة: أيتها السلحفاة لقد تكل

السباق! 
رّدت السلحفاة بحكمة وتبّصر على الفراشة: يا صديقتي 
الفراشة، هّوني عليك، ليس من منطق أبًدا فيما تقولن، ال 
أرن��ًب��ا، لكن  السلحفاة  ف��ي األح���لم أن تسبق  يمكن حتى 
ت��ؤث��ر ف��ي سلمة  ب���دأت  ه��ل��وس��ات البشر وقصصهم ق��د 
عن  من 

ّ
تتكل فأنت  منطق كلمك،  أتفّهم  ني 

ّ
ولكن عقولنا، 
أثر الفراشة!

ولربما  الجديد  االص��ط��لح  ه��ذا  متأّملة  ال��ف��راش��ة  صمتت 
ل��م تتعّرف عليه ب��ع��د، فيما  ال��ف��راش  ���ه ن��وع م��ن 

ّ
أن اعتقدت 

الفراشة  إّن  السلحفاة،  أّيتها  ب��ال��رّد:  البنفسجات  ب���ادرت 
م��ن خوفنا عليها،  ون��ح��ن  إط��ف��اء،  أن تصبح عاملة  ت��ري��د 
ها تشبه ذاك 

ّ
ال��ق��رار األح��م��ق، لكن حاولنا  ثنيها ع��ن ه��ذا 

التنن ال��ذي أراد أن يعمل ف��ي إط��ف��اء ال��ن��ار. ت��ص��وري تلك 
املهزلة، نافث للنار، سيطفئ النار!

يفل  فالحديد ال  ذل��ك،  املنطق، يصّح  السلحفاة: من حيث 
 بالحديد، والنار من حيث املنطق يجب أن تطفئ النار، 

ّ
إال

ني لم أر ذلك في الواقع. 
ّ
لكن

ها قرأت 
ّ
بأن رت 

ّ
أن تذك الفراشة عن صمتها بعد  خرجت 

عن أثر الفراشة بإحدى وريقات الجرائد التي حملتها الريح 
م عن أثر الفراشة، فهو يحتاج إلى 

ّ
من املدينة: ال، لست أتكل

زمن طويل ليحدث، وإطفاء النار أي تباطؤ عنه، سيؤدي 
إلى احتراق الغابة. أّيتها السلحفاة، لقد كنُت أعني منطق 

 كيف أطفأ التنن النار بناره؟
ّ

الحديد الذي ذكرته، وإال
أذهلت الفراشة البنفسجات بعنادها الذي لم يعرفنه بأية 
فراشة زارتهن من قبل، طلًبا لحبات الطلع والرحيق: أنت 
لك  األفضل  ة، 

ّ
الهش أّيتها  ا. 

ً
تنين أو  ولست حديًدا  فراشة، 

الطبيعة كي  إي���اه  ال���ذي حبتك  ال��رق��ص  فتنة  ف��ي  تبقي  أن 
تسعدي مخلوقاتها، ودعي إطفاء النار للفيل والدب.

ب��األرض،  امللتصقات  ال��ث��رث��ارات  أّيتها  اسكنت  السلحفاة: 
ولنسمح للفراشة أن تشرح لنا ماذا تقصد. وبينما كانت 

برائحة  األج��واء  عبقت  األخيرة  تنطق جملتها  السلحفاة 
الدخان. ومن ثّم صرخت الشقائق: الغابة تشتعل!

حيث  إل��ى  وتوّجهت  الجميع،  عن  مبتعدة  الفراشة  ط��ارت 
��ى ص���رخ الفيل 

ّ
تظهر أل��س��ن��ة ال��ل��ه��ب. وم���ا إن اق��ت��رب��ت ح��ت

النار  ستحرقك  املجنونة،  ال��ف��راش��ة  أّيتها  ابتعدي  وال���دب: 
وأنت ال تستطيعن مقاومة انجذابك إليها، هيا ابتعدي. 

إليكما،  الدب والفيل! لن استمع  أّيها  أنتما  ى 
ّ
الفراشة: حت

وسوف يشاهد الجميع ما سأفعله بالنار. 
اق��ت��رب��ت ال��ف��راش��ة ج���ًدا م��ن ألسنة اللهب ال��ت��ي ب���دأت تأكل 
ال��ش��ج��ي��رات ال��ص��غ��ي��رة ق���رب م��ج��رى ال��ن��ه��ر، ح��ت��ى ك���اد أن 

يغيبها الدخان.
الشقيقات،  أّيتها  النعمان:  البنفسجات بشقائق  صرخت 

أخبرن عّما تشاهدن. 
الشقائق: الفراشة ترقص في مواجهة ألسنة اللهب.

وماذا بعد: إّن ألسنة اللهب حائرة بن أن تلحق بالفراشة أو 
تتقّدم نحو قلب الغابة. لقد حسمت أمرها، وتبعت الفراشة 

التي تطير بمحاذاة ضفة النهر
النار  فدفعت  اتجاهها،  غيرت  من  الريح  بل  البنفسجات: 

إلى النهر.
السلحفاة: اسكنت أيتها املحبطات.

رقصتها  ترقص  ها 
ّ
أن لو  كما  ترقص  الفراشة  الشقائق: 

ع جذورنا ونلحق 
ّ
نقط نكاد  األخيرة. كم رقصها جميل، 

بها.
السلحفاة: كم أنا بطيئة، آه، لو كنت من نسل تلك السلحفاة 
الفراشة  أصابتك  لقد  البنفسجات:  األرن���ب.  سبقت  التي 

بأثر الجنون الذي أصابها.
ال��ش��ق��ائ��ق: ل��ق��د رم����ت ال���ن���ار ن��ف��س��ه��ا ف���ي امل�����اء ك���ي تلحق 

بالفراشة، وانطفأت أخيًرا. 
النفسجات: اللعنة على سوقنا القصيرة! 

السلحفاة: كما تغوي النار الفراشة، أغوت الفراشة النار.
ال��راق��د تحت  الجمر  إط��ف��اء  وال���دب  الفيل  ال��ش��ق��ائ��ق: يكمل 
التي  للفراشة  تقديًرا  اإلط��ف��اء  قبعتا  رفعا  أن  بعد  ال��رم��اد 
احترقت أجنحتها، وسقطت على سطح املاء ميتة، وحملها 

النهر بعيًدا. 
البنفسجات،  ت��ج��ّم��ع  ف��ي  بنفسجة ص��ام��ت��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
ا على الفراشة، 

ً
ها كانت تنظر من خلل دموعها، حزن

ّ
لكن

إلى األعناق الطويلة لشقائق النعمان. 

*العنوان لجبران خليل جبران

** قاص وكاتب سوري
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العقارات السكنية األعلى سعرًا.. أرض فضاء 500 
متر شارع واحد داخلي كما في ديسمبر 2021

 السعر )ألف دينار(المنطقةم

1.120الشويخ1

930عبدالله السالم2

850النزهة3

770العديلية4

650الشامية5

630المنصورية6

625الخالدية7

615الفيحاء8

605الروضة9

600كيفان  10

المصدر: تطبيق الحسبة العقارية

نسبة االرتفاع من بداية 2020  حتى 
ديسمبر 2021 لعينة مختلفة من المناطق

النسبةالمنطقة

70%الخيران السكني

50%غرناطة

36%المسايل

35%العديلية

32%الشعب

30%القيروان

28%الصديق

24%الفردوس

23%العمرية

20%الدوحة

18%أشبيلية

16%هدية

المصدر: تطبيق الحسبة العقارية

سبقلا تنشر أكبر صفقات السكن الخاص القريبة من العاصمة خالل 2021

»السرة« و»الفيحاء« و»الدسمة« أكثر المناطق طلبًا
محمد عواضة

انتهى عام 2021 من دون أن 
تتوقف القفزات الصاروخية 

ألسعار عقارات السكن الخاص، 
حيث كان لحجم الطلبات الكبيرة 

التي فاقت المعروض دور رئيسي 
في تلك االرتفاعات في ظل عدم 
ثقة المواطن في انجاز المناطق 

السكنية بالشكل المطلوب، 
والتسليم في المواعيد المحددة 

لها مسبقاً.

رغ����م األس���ع���ار ال��ج��ن��ون��ي��ة ل��ع��ق��ار ال��س��ك��ن 
ال����خ����اص، ف����إن ال��ش��ه��ي��ة ب��ق��ي��ت م��ف��ت��وح��ة 
على القطاع، والدليل على ذلك الصفقات 
املليونية التي شهدتها املناطق الداخلية 

)القريبة من العاصمة( خالل 2021.
ف���ي دراس�����ة خ��اص��ة لتطبيق »ال��ح��س��ب��ة« 
ال��ع��ق��اري��ة خ��ص��ت ب��ه��ا سبقلا، ت���ب����نّ أن 
»ال�����س�����رة« اس����ت����ح����وذت ع���ل���ى أك����ب����ر ع���دد 
م��ن ال��ص��ف��ق��ات ض��م��ن امل��ن��اط��ق ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��خ��اص ب����37 صفقة،  )امل��خ��ت��ارة( للسكن 
م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت 29.6  اج���م���ال���ي���ة  وب��ق��ي��م��ة 
»الفيحاء«  تلتها  دينار خالل عام كامل، 
ف����ي امل����رك����ز ال���ث���ان���ي ب�������31 ص���ف���ق���ة، ب��ل��غ��ت 
قيمتها 22.9 مليون دينار العام املاضي، 
ث���م »ال���دس���م���ة« ث��ال��ث��ًا ب�����28 ص��ف��ق��ة بقيمة 

اجمالية 14.7 مليون دينار.
وج����اءت »ال���روض���ة« ف��ي امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة 
مليونًا،   23.6 بقيمة  عقارية  صفقة  ب���27 
فيما لحقتها في املرتبة الخامسة منطقة 
ك���ي���ف���ان ب�������25 ص��ف��ق��ة وب���ق���ي���م���ة اج��م��ال��ي��ة 
ق���درت ب�����17.2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، ث��م تبعتها 
»العديلية« بترتيب السادس ب�23 صفقة 
وقرطبة  دي��ن��ار،  مليون   27 بنحو  ق���درت 
سابعًا ب�22 صفقة بنحو 13.9 مليونًا، ثم 
و»القادسية«  السالم«  عبداهلل  »ضاحية 
منهما  لكل  ب���21 صفقة  الثامنة  باملرتبة 
على  دينار  مليون  و21   23.9 وبإجمالي 

التوالي. 
وحسب الدراسة، احتلت كل من »النزهة« 

و»الخالدية« و»الشعب« املرتبة التاسعة 
ب�����14 ص��ف��ق��ة ل��ك��ل واح�����دة م��ن��ه��ا، وبقيمة 
دينار  مالي�  و9.4  و16.3   20.6 إجمالية 

على التوالي. 
وأخيرًا جاءت في املرتبة العاشرة منطقة 
»الدعية« بعدد صفقات بلغت 13 وبقيمة 

8.4 مالي� دينار.
أغلى املناطق الداخلية 

»ال���ح���س���ب���ة«، ح���اف���ظ���ت م��ن��ط��ق��ة  ووف����ق����ًا ل����
الشويخ السكنية على عرش قائمة أغلى 

 ،2021 خ��الل  داخلية  سكنية  مناطق   10
بسعر 1.12 مليون دينار، لقسيمة أرض 
فضاء - مساحة 500 متر مربع – شارع 

واحد داخلي )األكثر شيوعًا(.
أما املرتبة في الثانية، فكانت من نصيب 
ألف   930 بسعر  السالم  عبداهلل  ضاحية 
دي����ن����ار، ث���م »ال���ن���زه���ة« ث��ال��ث��ًا ب�������850 أل��ف 
ألف   770 بنحو  رابعًا  والعديلية  دي��ن��ار، 
دينار، في ح� حلت منطقة الشامية في 
املرتبة الخامسة من حيث أغلى املناطق 
ب���س���ع���ر 650 أل�����ف دي�����ن�����ار، ف���ي���م���ا ج����اءت 

بسعر  ال��س��ادس��ة  باملرتبة  »امل��ن��ص��وري��ة« 
630 ألفًا، و»الخالدية« سابعًا بنحو 625 

ألفًا. 
كما حلت كل من »الفيحاء« و»الروضة« 
والتاسعة  الثامنة  املراتب  في  و»كيفان« 
أل��ف  و600  و605   615 بسعر  وال��ع��اش��رة 
دي����ن����ار ع���ل���ى ال����ت����وال����ي، وف���ق���ًا ل��ل��م��س��اح��ة 

واملواصفات املذكورة.

األعلى ارتفاعًا

 أما من ناحية أعلى نسبة ارتفاع لعينة 

مختلفة من املناطق السكنية منذ بداية 
ف��ق��د ج���اءت  دي��س��م��ب��ر 2021  2020 ح��ت��ى 
ال���خ���ي���ران ال��س��ك��ن��ي��ة ف����ي امل���رت���ب���ة االول�����ى 

بنسبة 
ب��ن��س��ب��ة  غ���رن���اط���ة  ت��ل��ت��ه��ا  ارت����ف����اع %70، 
امل��س��اي��ل بنسبة  ث���م  وم����ن  ارت���ف���اع %50، 

.%36

صفقات مليونية

 أظهرت ال��دراس��ة ع��ن ب��ل��وغ إج��م��ال��ي عدد 
الخاص  السكن  لفئة  امل��ت��داول��ة  الصفقات 
)تشمل فقط صفقات كامل العقار لبيت أو 
ف��ض��اء(، خ��الل أول تسعة أشهر من  أرض 
2021 نحو 2807 صفقات بقيمة إجمالية 
و1348   2750 م��ق��اب��ل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   1.14
ص��ف��ق��ة ع���ق���اري���ة ب��ق��ي��م��ة إج���م���ال���ي���ة 968.3 
و528.2 مليون دينار خالل الفترة نفسها 

من عامي 2019 و2020 على التوالي. 

القيمة التقديرية للعقار كما في ديسمبر 2021

KD 280,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي

منطقة القرين 

بزيادة 26.6 % في 2021 وبعوائد 27 %

45 مليارًا حصة الكويت من تداوالت بورصات الخليج
سالم عبدالغفور

قفزت القيمة املتداولة في أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي بنسبة 19.7% من 660 إلى 790 مليار دوالر 
في 2021، بلغت حصة بورصة الكويت منها 45 مليار 

دوالر بزيادة 26.6% مقارنة مع عام 2020.
ووفقا الحصائيات ص��ادرة عن شركة كامكو انفست 
عن أداء االقتصاديات الخليجية في 2021، فقد تصدر 
السوق السعودي قائمة األسواق في املنطقة، من حيث 
قيمة التداول بنحو 596 مليار دوالر، يليه أبوظبي ب� 
96 مليار دوالر وقطر ب� 31 مليارا. وحققت بورصات 
دول »الخليجي« عوائد قياسية العام املاضي بصدارة 
السوق القطري الذي ارتفع بنسبة 68.2%، يليه السوق 
ب��� 29.8%، و»دب����ي« و»اب��وظ��ب��ي« بنسبتي  ال��س��ع��ودي 
ثم بورصة  التوالي،  لكل منهما على  28.8% و%28.2 

الكويت ب� 27% والبحرين 20.6% وعمان %12.9.

إصدارات الدخل الثابت

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ت��راج��ع��ت اص������دارات ال���دخ���ل ال��ث��اب��ت 
ألسواق دول الخليج من 150.4 مليار دوالر في 2020 

إلى 146.2 مليارًا في 2021، بحصة 33.3 مليار دوالر 
للسندات الحكومية، مقابل 34.8 للصكوك الحكومية، 
ف��ي ح��� ارت��ف��ع��ت س��ن��دات ال��ش��رك��ات إل���ى 56.2 مليار 

دوالر، مقارنة مع 21.9 مليارا للصكوك.

الناتج املحلي

املحلي  الناتج  نمو  يرتفع  أن  انفست  كامكو  توقعت 
الخليجي  التعاون  مجلس  ل��دول  الحقيقي  اإلجمالي 
بنسبة 2.5% في عام 2021، مقارنة مع انكماش بلغت 
نسبته 6% العام السابق عليه، فيما توقعت أن يبلغ 
ال��ن��م��و االج��م��ال��ي ال��ن��ف��ط��ي ب��ن��س��ب��ة 3%، م��ق��اب��ل %3.8 

للنمو غير النفطي. 
إلى  ارت��ف��ع  للكويت  النفطي  التعادل  أن سعر  وذك���رت 
ت��ع��ادل  س��ع��ر  أق���ل  ث��ان��ي  ليبقى  للبرميل،  دوالرا   65.8
46.5 دوالرا،  التي سجلت  املنطقة بعد دول��ة قطر  في 
في ح� تصدرت البحرين قائمة دول املنطقة األعلى 
ب�  السعودية  تليها  105 دوالرات  ب�  التعادل  في سعر 
82.4 دوالرا وعمان 70.9 واالمارات 69 دوالرا، علمًا ان 
متوسط سعر النفط ارتفع من 51.8 دوالرًا للبرميل في 

2020 إلى 77.7 دوالرًا للبرميل 2021.

الناتج  نمو   %  2.5  ■

ال��م��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي 
للمنطقة  المتوقع 

في 2021 

سعر  دوالرًا   65.8  ■

النفطي  ال���ت���ع���ادل 
أقل  ثاني  للكويت.. 

األسعار 

ال��دخ��ل  إص������دارات   ■

ال����ث����اب����ت ألس������واق 
إلى  تراجعت  الخليج 

146.2 مليارًا 

 ■ »الخيران السكني« األكثر ارتفاعا في األسعار و»غرناطة« ثانيا بنسبة  50%

■ »الشويخ السكنية« األغلى قيمة .. تعقبها ضاحية عبدالله السالم ثم »النزهة«

■ أرض فضاء 500 متر مربع  شارع واحد داخلي في »العديلية« ب� 770 ألف دينار

■ 650 ألف دينار سعر القسيمة في »الشامية« .. و630 الفا ب�»المنصورية«

10 % قفزة في أسعار الربع األخير

كشف مصدر عقاري لـ سبقلا أن أسعار العقارات السكنية في 
بعض املناطق الداخلية في الكويت شهدت ارتفاعات ملحوظة خالل 
الربع األخير من 2021 بنسبة وصلت إلى 10 في املئة مقارنة بالربع 
اللذين  أغسطس وسبتمبر  فــي  وتــحــديــدًا  نفسه،  الــعــام  مــن  الثالث 
إن هناك  املصدر  وقــال  األسعار حينها.  نمو  بالتباطؤ في  اتسما 
أيضًا مناطق أخــرى في البالد سجلت في الفترة ذاتها زيــادة في 
الـ5 في املئة، من ضمنها  أسعار عقاراتها السكنية بنسبة قاربت 
والفنيطيس،  واملسايل  فطيرة  أبــو  وتشمل  القرين،  شــرق  مناطق 

والتي تقع جميعها في محافظة مبارك الكبير.

10 أسباب وراء ارتفاع العقار السكني

قوانين وقرارات غير مدروسة

القطاع  أصبح  التشريعي  القصور  بسبب 
السكني أكثر جذباً لرؤوس األموال

السكنية  المناطق  إنجاز  في  الثقة  عدم 
بالشكل المطلوب

والمعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  يفتقد  ال��س��وق 
الموثوقة

قطاع غير منّظم بالشكل الصحيح

وبشكل  ال��ع��رض  ي��ف��وق  م����ازال  ال��ط��ل��ب 
مستمر

انخفاض سعر الفائدة

إلى  الممنوح  التمويل  حجم  زي��ادة  ق��رار 
قيمة العقار السكني

خالل الجائحة فّضل عدد كبير من المواطنين 
االستثمار داخل الكويت بدالً من الخارج

ارتفاع معدل التضخم

إحصائية المناطق الداخلية خالل فترة كورونا من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021

المنطقةم
عدد الصفقاتالقيمة اإلجمالية )مليون دينار(

2020202120202021
9.416.31014الخالدية1
814.71728الدسمة2
3.28.4613الدعية3
17.223.62227الروضة4
5.729.6937السرة5
8.77.197الشامية6
5.39.4914الشعب7
4.2221الشويخ السكني8
11.1271023العديلية9
11.522.91631الفيحاء10
6.914.51021القادسية11
6.410.7611المنصورية12
3.920.6414النزهة13
8.68.11110اليرموك14
1123.91021ض. عبدالله السالم15
17.113.92322قرطبة16
12.117.22125كيفان17

المصدر: تطبيق الحسبة العقارية

2.7 تريليون دوالر
أصول بنوك المنطقة

أشارت االحصائيات الى قفز اصول 
الخليجي مــن 2.6  الــقــطــاع املــصــرفــي 
بــالــصــدارة  دوالر،  تريليون   2.7 إلــى 
مليار   981 بقيمة  االمــاراتــيــة  البنوك 
دوالر، تليها السعودية بـ 851 مليار 
مــلــيــارا   498 بــــ  ــقــطــريــة  ال ثـــم  دوالر، 

والكويت بـ 251 مليارًا.

20 اكتتابًا أوليًا
ب� 7.5 مليارات دوالر

املــنــطــقــة  أن  االحــــصــــائــــيــــات  ذكـــــــرت 
 7.5 بقيمة  أولــيــًا  اكتتابًا   20 شهدت 
فــي 2021، مقابل 7  مــلــيــارات دوالر 
اكتتابات بقيمة 1.6 مليار دوالر في 
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الطلب مازال يفوق العرض وهو أحد أهم أسباب ارتفاع االسعار )تصوير حسني هالل(
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»الشال«: 70 % منهم أعمارهم دون الـ29 سنة

7.6 آالف كويتي عاطلون عن العمل
ق����ال ت��ق��ري��ر »ال����ش����ال« األس���ب���وع���ي إن 
بلغ  ال��ع��م��ل  ع��ن  الكويتيني  املتعطلني 
، وف���ق بيانات 

ً
م��ت��ع��ط��ا ع��دده��م 7668 

دي�����������وان ال�����خ�����دم�����ة امل�����دن�����ي�����ة ك����م����ا ف��ي 
إلى  نسبتهم  تقدر  حيث   ،2021 ���6 ���30
إج���م���ال���ي ع�����دد ال���ع���ام���ل���ني ال��ك��وي��ت��ي��ني 
للمعلومات  العامة  الهيئة  أرق��ام  وفق 
 455.7 ع������دده������م  وال�����ب�����ال�����غ  امل�����دن�����ي�����ة، 
ت��ل��ك  وخ���ص���ائ���ص   ،%1.7 ن���ح���و  أل����ف����ًا 
بعضها،  في  عادية  السافرة،  البطالة 

واستثنائية في بعضها اآلخر.
وأض����������اف أن م�����ا ه�����و ع����������ادي، ح��ج��م 
البطالة السافرة الذي يبدو متدنيًا ما 
دام القطاع العام قادرًا على التوظيف 
بغض النظر عن الحاجة له، باإلضافة 
ت��وزي��ع البطالة مع  ت��ق��ارب نسبة  إل��ى 
امل����واط����ن����ني، أو %46  ت���وظ���ي���ف  ن��س��ب��ة 
اإلن��اث،  لبطالة  و%54  الذكور  لبطالة 
وم����ا ه���و ع�����ادي أي���ض���ًا ه���و ان��خ��ف��اض 
أع��داد املتعطلني ملن مر على تعطلهم 
وقتًا أطول، أو نحو 18% من اإلجمالي 
مل��ن م��ر ع��ل��ى تعطلهم أك��ث��ر م��ن سنة، 
ون��ح��و 25% مل���ن م���ر ع��ل��ى ت��ع��ط��ل��ه��م 6 
ش��ه��ور إل���ى س��ن��ة، واألغ��ل��ب��ي��ة املتبقية 

هم املتعطلون حديثًا.

غير عادي وخطر

ف��ي امل��ق��اب��ل، أش���ار التقرير إل��ى أن��ه ما 
ه���و غ��ي��ر ع�����ادي وخ���ط���ر ه���و خ��اص��ي��ة 
ارتفاع بطالة الشباب، فنحو 70% من 
سنة،  ال�����29  دون  أع��م��اره��م  املتعطلني 
وذلك مؤشر على عجز االقتصاد على 
خ��ل��ق ف���رص ع��م��ل، وب����دء ع��ج��ز امل��ال��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ع���ن ت��وف��ي��ر وظ���ائ���ف ص��وري��ة. 
ب���االض���اف���ة إل����ى ظ���اه���رة ب���ل���وغ نسبة 
امل��ت��ع��ط��ل��ني م��م��ن ي��ح��م��ل��ون ال��ش��ه��ادات 
ال��ج��ام��ع��ي��ة وم����ا ي��ع��ل��وه��ا ن��ح��و %50 
املتعطلني، وذل���ك مؤشر  إج��م��ال��ي  م��ن 
ان��ف��ص��ال م��خ��رج��ات التعليم عن  ع��ل��ى 
حاجة سوق العمل في القطاعني العام 

والخاص. 
وأضاف أن ما هو غير عادي أيضًا هو 
ال��ذي��ن ح��ص��ل��وا على  املتعطلني  ب��ل��وغ 
دورات تدريبية نحو 70% من إجمالي 
ت��زي��د ع��ل��ى %30  امل��ت��ع��ط��ل��ني، بينما ال 
ممن لم يحصلوا على دورات تدريبية، 

أعدادها  ترتفع  البطالة  أن  يعني  ذل��ك 
التعليم،  مستويات  ارتفاع  مع  طرديًا 
تدريبية،  دورات  على  ال��ح��ص��ول  وم��ع 
وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.

املاحظة األولى

وحول ماحظات »الشال« على تقرير 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل��دن��ي��ة، 
ق���ال إن امل��اح��ظ��ة األول�����ى ه���ي أن رق��م 
امل��ت��ع��ط��ل��ني ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي تقريرها 
ح�������ول ال����س����ك����ان وال������ق������وى ال���ع���ام���ل���ة، 
 ،2021 سبتمبر  ف��ي  أي��ض��ًا  وال���ص���ادر 
 32851 يبلغ  نفسها،  ال��ف��ت��رة  ويغطي 
البطالة  أن نسبة  ، مما يعني 

ً
متعطا

أك��ث��ر  أو  ن��ح��و %7.2  ب��ل��غ��ت  ال���س���اف���رة 
اإلدارة  أرق��ام متعطلي  4 أضعاف  من 
املركزية لإلحصاء، وال بد من توحيد 
الرقمني ما دامت املؤسستان تنشران 

أرقامًا عن بلد واحد. 

املاحظة الثانية

ث���ان���ي امل����اح����ظ����ات أن ال���ت���ق���ري���ر ع��ل��ى 
ب����س����اط����ت����ه ت����ق����ري����ر س������ن������وي، وأرق���������ام 
البطالة هي األه��م، وف��ي معظم ال��دول 
ت��ن��ش��ر ب��ش��ك��ل ش���ه���ري، وه����ي ت��ق��اري��ر 
معمقة وتفصيلية ورئيسية لراسمي 

السياسة االقتصادية.

املاحظة الثالثة

 ث��ال��ث امل��اح��ظ��ات أن م��ا ه��و أه���م من 
الحاضر،  الوقت  في  السافرة  البطالة 
ت���ل���ك ال���ب���ط���ال���ة امل���ق���ن���ع���ة، ال����ت����ي ي��م��ك��ن 
ق���ي���اس���ه���ا ب���ن���وع ال���خ���دم���ة وج���ودت���ه���ا 
وت����ك����ل����ف����ة إن����ت����اج����ه����ا م�����ق�����ارن�����ة ب������دول 
أخ������رى، وأه��م��ي��ت��ه��ا ت��ك��م��ن ف���ي ت��أك��ي��د 
ف����ق����دان م����ي����زان ال���ع���م���ال���ة الس���ت���دام���ت���ه 
ومخاطر  باالرتفاع،  استمرارها  حال 

إهمالها وخيمة.

املاحظة الرابعة

راب������ع امل����اح����ظ����ات ه����ي دراس�������ة ح��ال��ة 
االن��ف��ص��ال م��ا ب��ني م��خ��رج��ات التعليم 
وم��ت��ط��ل��ب��ات س����وق ال���ع���م���ل، ذل����ك مهم 
استباقي الجتناب مخاطر  ألن��ه عمل 
ال��ب��ط��ال��ة بشقيها،  ارت��ف��اع م��س��ت��وي��ات 

السافر واملقنع. 

يحملون  م��م��ن  ال��م��ت��ع��ط��ل��ي��ن  ن��س��ب��ة   %  50  ¶
ال�����ش�����ه�����ادات ال���ج���ام���ع���ي���ة وم������ا ي��ع��ل��وه��ا 

ط����ردي����ًا  أع�������داده�������ا  ت����رت����ف����ع  ال����ب����ط����ال����ة   ¶
م�������ع ارت��������ف��������اع م�����س�����ت�����وي�����ات ال���ت���ع���ل���ي���م

 عجز متوقع للموازنة ما بين 2.4 و 4.7 مليارات دينار
 

أشار التقرير إلى إنه بانتهاء ديسمبر 2021 انتهى الشهر التاسع من السنة املالية الحالية 
الكويتي لشهر ديسمبر نحو 74.9 دوالرًا،  النفط  2021/  2022، وبلغ معدل سعر برميل 
وهو أعلى بنحو 29.9 دوالرًا للبرميل، أي 66.4% عن السعر االفتراضي الجديد في املوازنة 

الحالية، والبالغ 45 دوالرًا للبرميل. 
وأضاف أن معدل سعر برميل النفط الكويتي حقق نحو 73.8 دوالرًا خالل فترة األشهر 
التسعة األولى من السنة املالية الحالية )أبريل – ديسمبر(، وهو أعلى بنحو 30.3 دوالرًا 
عن معدل السنة املالية الفائتة، والبالغ 43.5 دوالرًا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دوالرًا 
للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دوالرًا، وفقًا لتقديرات وزارة 
املالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة اإليرادات ملصلحة احتياطي األجيال القادمة.

وأوضح التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيــرادات نفطية في ديسمبر بما 
على  واألســعــار  اإلنــتــاج  استمرار مستويي  افترضنا  وإذا  ديــنــار،  مليار   1.5 نحو  قيمته 
حاليهما، فمن املتوقع أن تبلغ جملة اإليــرادات النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج ملجمل 
السنة املالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار عن 
تلك املقدرة في املوازنة للسنة املالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع إضافة 
نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات املوازنة للسنة املالية الحالية 

نحو 18.4 مليار دينار.
وأشار »الشال« إلى أنه إذا تم االلتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات املوازنة الحالية 
يــقــارب نحو 20.7 مليار ديــنــار، بعد أن كانت  إلــى مــا  بما ال يقل عــن 10%، أي تعديلها 
العامة  املوازنة  أن تسجل  املحتمل  اعتمادات املصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن 
للسنة املالية 2021/  2022 عجزًا قيمته 2.4 مليار دينار. واألرجح هو أال يتم االلتزام بكامل 
الخفض املقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بني 2.4 مليار دينار و4.7 مليارات دينار 
حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل األشهر التسعة الفائتة، ومع مستوى أسعار 
إلــى الرقم األدنـــى، وقــد يقل عن ذلك  النفط الحالي من املتوقع أن يكون رقــم العجز أقــرب 
 74 عن مستوى  املتبقية  الثالثة  لألشهر  الكويتي  النفط  معدل سعر  ارتفع  إن  املستوى 

دوالرًا.

2.5 مليار دينار استثمارات األجانب في البنوك
ارتفعت قيمة استثمارات األجانب في قطاع البنوك الكويتية باملطلق لتصبح بحدود 2.51 مليار دينار، حسب 
آخر املعلومات املتوافرة حتى 29 ديسمبر 2021، مقارنة مع نحو 1.89 مليار دينار بنهاية عام 2020، وتعادل 

نحو 11.80% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.47% في نهاية 2020. 
الكويت  بنك  في  باملطلق  استثماراتهم  أعلى  بنوك،  أربعة  في  انحصر  لديهم  التملك  في  التركيز  أن  وأضــاف 
الوطني وبحدود 1.49 مليار دينار، وبحدود 728 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 132.2 مليون 
دينار في »بنك بوبيان«، ونحو 105.6 ماليني دينار في »بنك الخليج«. ذلك يعني أن نحو 97.5% من استثمارات 

األجانب تتركز في البنوك األربعة، تاركني نحو 2.5% من تلك االستثمارات لبنوك القطاع األخرى.
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قصة خبرية

53 ألفاً ينتظرون حل الملف منذ عام ونصف العام

»وافدو الـ60« بين دهاليز الحكومة.. وكوابيس المغادرة

الكويت بلد اإلنسانية 

رجل مسن يجلس عند مدخل الطباع يبتسم: »الكويت بلد 
االنسانية، تعايشنا فيها مع ابناء الشعب الكويتي لعقود 
معا  واسهمنا  املصير،  ب���ذات  معهم  واشتركنا  ال��زم��ن  م��ن 
بلدا غيرها..  فيها وال نعرف  تربينا  القطاعات،  بمختلف 
قضينا عمرنا هنا في هذه االرض الطيبة.. فهل سنذهب 
ب��ع��د ه���ذا ال��ع��م��ر ال����ذي ق��ض��ي��ن��اه ه��ن��ا ال���ى ب��ل��دن��ا لنتعرف 

عليه؟«.
ي��س��ي��ر ال���ط���اب���ور ب���ب���طء، وي������زداد ال���واق���ف���ون ع������ددا، وي��أم��ل 
ج��م��ي��ع ال��واق��ف��ن ب��االن��ص��اف وال��ج��م��ي��ع ي��ح��م��ل ف��ي يمينه 
اوراقه بانتظار وصول دورهم لطباع الجوازات ليبادروه 
بالسؤال: اخي.. هل تمديد اقامة »الستن« اآلن شهر واحد، 
ام 3 اش��ه��ر ؟..وب����ص����وت م��ب��ح��وح وب���أل���م وح���س���رة ي���رد اب��و 
مؤيد الواقف بالطابور منذ الصباح الباكر.. لالسف املرة 
املدة  ان  ل���3 اشهر، واآلن سمعت  املاضية منحوني تمديد 

شهر واحد فقط.

ألم وحسرة..

يرد ابو علي قائال: نعم، بصوت يعبر عن أمله وحسرته.. 
واستطرد تقديمه لنفسه قائال: انا من مواليد سوريا، 
ق��دم��ت ال��ى ال��ك��وي��ت م��ع عائلتي ع��ام 1969 وع��م��ري في 
التاسعة، اع��رف هذه البلد اكثر من ب��الدي، كل ما تراه 
اء، ثم سائق، 

ّ
حولك لم يكن بدأ بناؤه، عملت صبي بن

وتدرجت الى ان اصبحت مقاوال معروفا، ولدى شركة 
مقاوالت، مثاال لجودة العمل واملصداقية.

ن��ف��س��ه، دون س���ؤال،  ع��ن  ف��ي تعريفه  اب��وع��ل��ي  ويستمر 
ت���زوج���ت ف���ي ال���ك���وي���ت، وان���ج���ب���ت اب���ن���ائ���ي االرب����ع����ة في 
الذين درس��وا في مدارسها املراحل االبتدائية  الكويت، 
الكويت«  »خير  من  وابتعثتهم  والثانوية،  واملتوسطة 
الجامعات. ويستمر  افضل  وف��ي  ال��خ��ارج  ف��ي  للدراسة 
دراس�����ة  ان���ه���ى  االول  االرب����ع����ة  اوالدي  س���ي���رت���ه،  ب���س���رد 
ال��ص��ي��دل��ة، واآلخ������ر ل���دي���ه ب���ك���ال���وري���وس ف���ي االق��ت��ص��اد 
وال���ت���م���وي���ل، ول���دي���ه اب���ن���ة ت��ع��م��ل ط��ب��ي��ب��ة ف���ي مستشفى 
خاص، وابنة اخرى مازالت تدرس في املرحلة النهائية 

في الثانوية العامة.

 شهادة العمالة الماهرة
ليست ضرورية

يلتقط ابو مؤيد الحوار من ابوعلي املسترسل مقاطعا اياه، 
وي���ق���ول: ان���ا م��ن��ذ ع���ام 1980 ف��ي ال��ك��وي��ت ح��ي��ث ك��ن��ت اب��ل��غ 21 
عاما، واعمل فني اص��الح وصيانة آالت ومعدات في مصنع 
ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات م���ع���روف، اح��ف��ظ ك���ل ق��ط��ع��ة ف���ي اآلالت ال��ت��ي 
اعمل عليها، وفي بعض االحيان يتم انتدابي ملصانع اخرى 
القديمة  اآلالت  لديهم، تشربت صيانة  اآلالت  لصيانة بعض 
وال��ح��دي��ث��ة، وت�����درب ع��ل��ى ي���دي ع���ش���رات امل��ه��ن��دس��ن ال��ش��ب��اب 
والفنين الشباب والجدد على سوق العمل في الكويت، ولو 

كانت اآلالت تتحدث لقامت بمنحي شهادة »الهندسة«!
بحسرة يستكمل حديثه )ابو مؤيد(: ان الشهادة الدراسية 
بالنسبة للعمالة املاهرة ليست ضرورية، والخبرة تتراكم 

مع السنوات.
دينار   500 كبيرة،  فرضها  امل��ق��رر  للرسوم  بالنسبة  حتى 
دينار   1000 يعني   500 ع��ن  تقل  ال  بقيمة  وت��أم��ن صحي 

سنويا، بال شك انه مبلغ ضخم جدا.

الحكومة غير مقتنعة بالقرار!

يسحب الحديث ابو علي معلقًا، ق��رأت في سبقلا قبل فترة ان 
تقرير حكومي يثبت باالرقام ان جميع الوظائف التي تشغلها 
هذه الشريحة هي مهن حرفية غير جاذبة للمواطنن الكويتين، 
وأن 57  في املئة من هذه العمالة املستهدفة يقل متوسط أجرها 
عن 300 دينار، كما أن هناك 73  في املئة من النسبة املتبقية من 

تلك العمالة متوسط أجورهم يقل عن 400 دينار.
ك��م��ا أن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة املستهدفة ف��ي ق��ان��ون ال��س��ت��ن هي 
أق���ل ارت��ك��اب��ًا ل��ل��ج��رائ��م ف��ي ال��ب��الد، ح��ي��ث إن ال��ف��ئ��ة العمرية 
»املتوسطة« من العمالة الوافدة هي من لديها سجل أمني 

في ارتكاب جرائم السرقة والنصب والقتل.
وهذا التقرير يؤكد ان الحكومة بذاتها ليست مقتنعة في »قرار 
ال��ف نفس بشرية مرتبطة   53 ان��ه يمس  الستن«، خصوصا 
معها عوائلهم التي تقدر في 250 الف شخص بإالضافة لهم، 

يرزحون تحت هم التوتر منذ عام ونصف العام تقريبا.
ال��ط��ب��اع ي���ن���ادي: »ال���ل���ي ب����ع����ده«.. وي��خ��ت��م اب��وع��ل��ي ح����واره 

سريعًا.. أملنا كبير بعد اهلل في الحكومة الجديدة.

¶ أبوعلي: قرار الستين في أيٍد أمينة بعد تبعية »القوى العاملة« لوزير العدل 

¶ الخبرة تتراكم.. ولو كانت اآلالت تتحدث لقامت بمنحي شهادة )الهندسة(! 

¶ هل سنذهب بعد هذا العمر الذي قضيناه هنا إلى بلدنا لنتعرَّف عليه؟

¶ منحوني تمديدًا 3 أشهر فقط.. وأملنا كبير بعد الله في الحكومة الجديدة 

علي الخالدي

تحت اشعة شمس الكويت في صباح 
باكر، طابور طويل من الناس ممن زحف 

الشيب الى رؤوسهم يقفون امام 
مكتب الطباعة في مبنى حكومي، 
يقولون نأمل الخالص واالنصاف وان 

تحمل الحكومة الجديدة لنا اخبارا 
طيبة بعدولها عن قرار الـ60 الذي 

سيحرمنا من الكويت التي افنينا فيها 
فترة شبابنا، االمل كبير بعد الله في 

وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة 
ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 

للقوى العاملة المستشار جمال 
الجالوي، في انصافنا والعدول عن هذا 

القرار.

عزل كل قيادي يرفض تولي منصب وزاري
ت��م اع����الن ال��ت��ش��ك��ي��ل ال������وزاري ال��ج��دي��د لحكومة 
الكويت في 28 ديسمبر 2021، أي بعد 44 يوما 
م���ن ق��ب��ول اس��ت��ق��ال��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ة ف���ي 14 
ع��ن قبول املنصب  االع��ت��ذار  ك��ان  نوفمبر 2021. 
الوزاري، خاصة منصب وزير املالية أحد أسباب 
ت���أخ���ر اع�����الن ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة. وص����ل األم���ر 
حسب وسائل االعالم إلى اعتذار نائب محافظ 
العبيد عن تولي حقيبة  امل��رك��زي يوسف  البنك 
امل��ال��ي��ة ق��ب��ل س��اع��ات م��ن اع���الن التشكيل  وزارة 

الحكومي.

ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن ي��ع��ت��ذر م���ن ل���دي���ه ال����ق����درة على 
تولي ال��وزارة، وليس هناك عائق قانوني يمنع 
توليه ال����وزارة ع��ن ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال وزي���ر املالية 
ف��ي وق���ت ت��ت��رك��ز ف��ي��ه أن��ظ��ار وك����االت التصنيف 
االئتماني السيادي العاملية على الكويت للمزيد 
ال��س��ي��ادي بسبب  التصنيف  ف��ي  التخفيض  م��ن 

مشكلة شح سيولة االحتياطي العام؟

أسئلة مستحقة

وت����ك����ون األس���ئ���ل���ة امل��س��ت��ح��ق��ة ه���ن���ا، ه����ل ي��ج��وز 

االع��ت��ذار ع��ن تولي املنصب ال����وزاري مل��ن يشغل 
م��ن��ص��ب ق���ي���ادي ف���ي ال��ح��ك��وم��ة؟ أال ي��ف��ت��رض أن 
يخدم هذا القيادي بلده من أي موقع قيادي آخر 
ت��راه القيادة السياسية أه��ال ل��ه؟ أال يفترض أن 
يكون لالعتذار ثمن يدفعه من يعتذر عن تولي 

املنصب الوزاري؟
زال��ت  ك��ان��ت وم���ا  ه��ي وزارة فنية  امل��ال��ي��ة  وزارة 
ب��ع��ي��دة ع��ن ت��وزي��ر ال��ن��واب إال ف��ي ح���االت ن���ادرة 
كنائب  الروضان  وناصر  الخرافي  )جاسم  جدًا 

سابق(، لذلك يفترض من الحكومة االتي:

1. ع��دم ع��رض أي منصب وزاري أو أي منصب 
قيادي حكومي في املستقبل على كل من يرفض 

تولي حقيبة وزارية من دون عذر مقبول.
2. ع��زل ك��ل ق��ي��ادي ح��ال��ي ي��رف��ض ت��ول��ي منصب 

وزاري.

مؤشر سلبي

بسبب استمرار مشكلة شح سيولة االحتياطي 
ال��ع��ام وع���دم إق���رار ق��ان��ون للدين ال��ع��ام وق��ان��ون 
ال��س��ح��ب امل��ن��ظ��م م��ن اح��ت��ي��اط��ي األج���ي���ال، ت��راق��ب 

وك�����االت ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي ال��ك��وي��ت بشكل 
مستمر تحسبا للمزيد من التخفيض للتصنيف 
ة ال��ك��وي��ت امل��ال��ي��ة العالية  االئ��ت��م��ان��ي رغ���م م����الء
واملتمثلة في احتياطي األجيال الضخم )الثالث 
)املركز  الكبيرة  النفطية  واالحتياطيات  عامليا( 
السادس عامليا(. لذلك قد يعتبر الرفض العلني 
الحكومة  في  مؤهلن  حالين  قيادين  قبل  من 
لتولي حقيبة وزارة املالية مؤشرًا سلبيًا يؤثر 
ال��ك��وي��ت االئ��ت��م��ان��ي��ة م��ن دون أن  ف��ي تصنيفات 

يكون هناك أي داع لذلك.

محمد رمضانرأي في قضية
@rammohammad كاتب وباحث اقتصادي
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تكاليف الجرائم اإللكترونية إلى 10.5 تريليونات دوالر في 2025

ل الرقمي د شركات تتبنى التحوُّ القرصنة تهدِّ

االلكترونية  الجرائم  تكاليف  ارتفاع  املتوقع  من 
ال���ع���امل���ي���ة ب���ن���ح���و 15% ع���ل���ى م�����دى ال��������4 س���ن���وات 
املقبلة لتصل الى 10.5 تريليونات دوالر سنويا 
تريليونات   3 م��ن  ارت��ف��اع��ا  وذل����ك   ،2025 ب��ح��ل��ول 
دوالر في 2015، وفقا آلخر ابحاث شركة سايبر 

سيكيوريتي فنتشرز، في كاليفورنيا. 
االلكترونية  الجرائم  تكاليف  ان  الشركة  وت��ق��ول 
تشمل س��رق��ة ال��ب��ي��ان��ات وات��اف��ه��ا، س��رق��ة ام���وال، 
ب��ي��ان��ات شخصية  ف��ك��ري��ة، س��رق��ة  س��رق��ة ملكيات 
وم����ال����ي����ة، اح����ت����ي����ال، ان����ق����ط����اع س���ي���ر ال���ع���م���ل ب��ع��د 
ح��ذف  وت��ك��ال��ي��ف  التحقيقات  تكاليف  ال��ق��رص��ن��ة، 
الى  باالضافة  املخترقة،  املعلومات  استرجاع  او 
اإلضرار بالسمعة التي تلحق باملؤسسة التي تم 

اختراقها. 
االستثمار  إن  االلكتروني  األم��ن  وق��ال خبراء في 
االمان  القديمة وع��ادات  االلكترونية  النماذج  في 
النظر  بغض  ينجح،  ل��ن  ال��ش��رك��ات  لتلك  القديمة 
االمن  على  انفاقها  يتم  التي  امليزانية  مقدار  عن 

االلكتروني سنويا.
واش��������اروا ال����ى ان ال���وع���ي امل���ت���زاي���د ب��ال��ت��ه��دي��دات 
البنية  زي��ادة االستثمار في  الى  ادى  السيبرانية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ام���ن االل���ك���ت���رون���ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي في 

جميع انحاء العالم. 

المرونة اإللكترونية.. ضرورة

وأش����ار امل��دي��ر االق��ل��ي��م��ي ملنطقة ال��ش��رق االوس���ط 
»ف��ي��ك��ت��را اي���ه آي« ع��م��ار عناية  وش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا ل���
امل��رون��ة  ان  ادراك  ال����ى  ت��ح��ت��اج  ال���ش���رك���ات  ان  ال����ى 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ال تتعلق ب��ال��ض��رورة ال���ى م��ن��ع كل 

هجوم الكتروني، بل بتحديد الهجمات والتعافي 
منها قبل حدوث اضرار مادية. 

م���ن ج��ه��ت��ه، اوض�����ح س����ام ك�����اري ك��ب��ي��ر م��س��ؤول��ي 
االمن االلكتروني في »سايبر ريزون« )بوسطن( 
ان ه���ن���اك ف���ج���وة واس���ع���ة ب���ن االم�����ن ال��س��ي��ب��ران��ي 
للشركات، وال  االلكترونية االساسية  والعمليات 
تزال أغلب الشركات حول العالم ال تنظر على ان 
انها  على  اعمالها  لنماذج  االلكترونية  الحماية 
مجموعة من العمليات التي تحتاج الى تحسن 

او صيانة بشكل دوري.
وأض����اف: ال يقتصر األم���ر ع��ل��ى اك��ت��ش��اف ال��خ��رق 
ومنعه فقط او شراء االنظمة التي تعتقد الشركات 
ان��ه��ا س��ت��س��د ن��ق��اط ال��ض��ع��ف األم��ن��ي��ة ل��دي��ه��ا، بل 
باالشياء  والقيام  املناسبن  االش��خ��اص  بوجود 
على  لشبكاتها  املستمر  والتحسن  الصحيحة 

اساس يومي. 
االم��ن االلكتروني  املتوقع نمو حجم س��وق  وم��ن 
 ،2026 ب��ح��ل��ول  دوالر  م��ل��ي��ار   345.4 ال���ى  ال��ع��امل��ي 
او 218 مليار دوالر هذا  اكثر من %58.5  ب��زي��ادة 

العام، وفقا لشركة »ستاتيستا« لاحصاءات. 

متوسط تكلفة االختراقات

أش����ارت ش��رك��ة »آي ب��ي أم« ال���ى ارت���ف���اع ال��ج��رائ��م 
االلكترونية عامليًا وسط ارتفاع مستويات العمل 
عن بعد والزيادة الرقمية السريعة بسبب تفشي 

جائحة كورونا.
 واوضحت ان متوسط التكلفة العاملية لكل عملية 
ال��ى 4.2  ارت��ف��ع بنحو 10% سنويا  خ��رق بيانات 

ماين دوالر خال 2020. 

وواص���ل���ت ام��ي��رك��ا ت��ص��در ق��ائ��م��ة ت��ك��ل��ف��ة اخ��ت��راق 
ال��ش��رك��ات ب��م��ت��وس��ط 9 م��اي��ن دوالر ل��ك��ل خ��رق 
ش��رك��ة، ارت��ف��اع��ا م��ن 8.6 م��اي��ن دوالر ف��ي 2019، 
ت��ل��ي��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة واالم�������ارات ب����7 م��اي��ن دوالر، 
ب���4.9 ماين  ب���5.4 ماين دوالر واملانيا  ثم كندا 

دوالر، ثم اليابان ب�4.7 ماين دوالر. 
وف����ي م���اي���و امل����اض����ي، اس���ت���ه���دف ق���راص���ن���ة ش��رك��ة 
التي  االم��ي��رك��ي��ة  النفطية  ب��اي��ب��ال��ن«  »ك��ول��ون��ي��ال 
تنقل نحو 2.5 مليون برميل نفط يوميا في انحاء 
الواليات املتحدة، وطالبها القراصنة بدفع فدية 
انظمتها  على  السيطرة  الستعادة  بيتكوين   75

االلكترونية. 
»تي  اعلنت شركة  ايضا،  املاضي  اغسطس  وف��ي 
م���وب���اي���ل« االم���ي���رك���ي���ة ل���ات���ص���االت ان ق��راص��ن��ة 
بيانات  وس��رق��وا  للكمبيوتر،  شبكاتها  اخترقوا 
الكثر من 40 مليون عميل في جميع ارجاء الباد.
الى ذلك، اعلنت شركتا »مايكروسوفت« وغوغل 
مليار   30 اس��ت��ث��م��ار  ع��ن  للتكنوجيا  ال��ع��م��اق��ت��ان 
دوالر مل��ك��اف��ح��ة ال��ج��رائ��م االل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ل��ى م��دى 

السنوات الخمس املقبلة. 

حجم سوق األمن 

اإللكتروني العالمي 
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يحذر خبراء في األمن االلكتروني من تعرض الشركات التي تتبنى نماذج أعمال 
هجينة وتخضع للتحول االلكتروني السريع في المنطقة بسبب تحديات كورونا 

لمزيد من الهجمات واالنتهاكات االلكترونية في 2022. 

وقال هاريش شيب، نائب رئيس الشرق االوسط وشمال افريقيا في 
»سوفوس« البريطانية لألمن اإللكتروني، لموقع ناشيونال: »لم يعد كافياً أن 

تفترض الشركات في المنطقة انها آمنة، خصوصا من خالل مراقبتها لألدوات 
األمنية والتأكد من اكتشافها لخروقات وفيروسات خبيثة في انظمتها 

االلكترونية«.

وأضاف: »على كل الشركات في الشرق األوسط التي تتبنى التحول الرقمي 
ونماذج أعمال هجينة التحقق من التنبيهات االلكترونية التي كانت تعتبرها 

غير مهمة، فقد اكتشفنا في الشركة ان تلك التنبيهات قد تحتوي على 
فيروسات خبيثة تسعى للسيطرة على الشبكات بأكملها«. 

أسباب الهجمات اإللكترونية 
يصنف موري هابر - كبير املسؤولني في شركة »بيوند تراست« االميركية لالمن السيبراني - 
نوعني من أسباب الهجمات االلكترونية االساسية التي تجعل الشركات عرضة للقرصنة واالختراق.

امل��رور غير  الى ادارة آمنة لبيانات االعتماد وتشمل كلمات  النوع االول يتمثل باالفتقار  وق��ال إن 
االمنة واملعاد استخدامها، والبيانات االلكترونية املشتركة واالستخدام املستمر للرموز التعريفية، 
مشيرًا الى ان السبب الثاني يتمثل بضعف تصحيح نقاط الضعف التي يمكن تحديدها في االنظمة 
االلكترونية للشركات، والتي يمكن ان تتسبب في استغاللها عن بعد من قبل املهاجمني املفترضني. 

تحديات للتحول الرقمي
التي تواجه  التحديات  رأى رئيس معهد أكسون سايبر« )االم���ارات( عبد سمهوري ان أحد أكبر 
التنفيذ األمن للتحول الرقمي للشركات، هو عدم وجود موارد كافية مالية وبشرية، مضيفا: لذلك 

فنحن نوصي باالستعانة بخبرات اجنبية في االمن السيبراني. 
التوقعات املطلوبة ما لم يتم  التكنولوجيا ال يمكنها تلبية  التجارب اظهرت م��رارًا وتكرارًا ان  وق��ال: ان 
تشغيلها من فريق متخصص في االمن االلكتروني. ويعد الذكاء البشري مكونًا اساسيًا لبرنامج دفاع 
الكتروني ناجح. ويمكن للتكنولوجيا ان تشكل تدبيرا وقائيا جيدًا، لكن الدور االكبر يعود الى االنسان 

في التحليل والفحص والبحث في حال حدوث اي اختراق الكتروني او سرقة بيانات.

»مايكروسوفت«
و»غوغل« ستستثمران

30 مليار دوالر
لمكافحة الجرائم اإللكترونية 
في 5 سنوات

بلغت 31.9 تريليون دوالر في 2021

مستوى قياسي لصناديق الثروة السيادية والمعاشات
كشف املعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية أن 
وصناديق  الصناديق  تلك  تمتلكها  ال��ت��ي  األص���ول 
امل���ع���اش���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة زادت إل����ى م��س��ت��وى ق��ي��اس��ي 
ارت��ف��اع  بفضل   ،2021 ف��ي  دوالر  تريليون   31.9 بلغ 
األس��ه��م األم��ي��رك��ي��ة وأس��ع��ار ال��ن��ف��ط، ف��ي ح��ن بلغت 

االستثمارات أعلى مستوى في أعوام عدة.
صناديق  تديرها  التي  األص���ول  أن  التقرير  وأظ��ه��ر 
ال��ث��روة ال��س��ي��ادي��ة زادت 6 ف��ي امل��ئ��ة خ��ال 2021 إلى 
ق��ف��زت ص��ن��ادي��ق  ف��ي ح��ن  ت��ري��ل��ي��ون��ات دوالر،   10.5
تريليون   21.4 إل��ى  املئة  ف��ي   9 الحكومية  املعاشات 

دوالر.
االستثمارية  املؤسسات  أن  إلى  التقرير  كما خلص 

الحكومية استخدمت مزيدًا من املال، سواء في عدد 
الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام. 
وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دوالر نصفها تقريبًا 

من قبل صناديق الثروة السيادية.

سنغافورة في املقدمة 

وج����اء ص���ن���دوق ال���ث���روة ال��س��ي��ادي ل��س��ن��غ��اف��ورة في 
املقدمة، إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75 في املئة 
109 صفقات.  ع��ل��ى   

ً
م��وزع��ة م��ل��ي��ار دوالر،   31.1 إل���ى 

وج���رى اس��ت��ث��م��ار ث��ل��ث رأس امل���ال ف��ي ال��ع��ق��ارات وال 
سيما اللوجستيات.

وكتب دياغو لوبيز في التقرير أن األسواق الناشئة 

تخلفت ك��ث��ي��رًا، إذ ل��م ت��ج��ذب س��وى 23 ف��ي امل��ئ��ة من 
رأس املال 2021، وهو أحد أدنى النسب املسجلة في 

األعوام الستة املاضية.
وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر: »إن امل��س��ت��ث��م��ري��ن واص���ل���وا م��راق��ب��ة 
استهدفت  التي  الحملة  كثب، وال سيما  من  الصن 

شركات التكنولوجيا الصينية«.
التوترات  م��ن  ال��رغ��م  أن��ه »على  إل��ى  التقرير  وخلص 
معظم  ف��إن  التنظيمية،  وامل��خ��اوف  الجيوسياسية 
متفائلة  ل��ل��دول��ة  اململوكة  االس��ت��ث��م��اري��ة  امل��ؤس��س��ات 

بشأن األسهم الصينية«.
وف����ي امل��ج��م��ل ت��ل��ق��ت األص�����ول دع���م���ًا ب���إط���اق أرب��ع��ة 

صناديق ثروة سيادية جديدة في 2021.

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

302.500
342.869
408.027

80.774
82.369
23.767



ي����واص����ل ال���ب���ن���ك األه���ل���ي 
ال���ك���وي���ت���ي ج�����ه�����وده ف��ي 
ن��ش��ر م���زي���د م���ن ال���وع���ي، 
وت����م����ك����ن ال�����ع�����م�����اء م��ن 
أك�����ث�����ر  ي������ص������ب������ح������وا  أن 
دراي��������������ة وت�������م�������ّرس�������ًا ف���ي 
م���������ج���������ال االس������ت������ث������م������ار 
وال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ص��ن��ادي��ق 
االس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة، وذل������ك 
ت�����م�����اش�����ي�����ًا م���������ع ح���م���ل���ة 
ال������ت������وع������ي������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
»لنكن  بعنوان:  الشاملة 
ع������ل������ى دراي���������������������ة«، ال����ت����ي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ب���ن���ك ال��ك��وي��ت 

املركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
وبإمكان املشاركن في الصناديق االستثمارية 
التعامل في أنواع مختلفة من األصول لتحقيق 
امل��ت��اح��ة في  ف��ئ��ات االستثمار  األرب����اح. وتشمل 
ه����ذه ال��ص��ن��ادي��ق ع��م��وم��ًا: األس���ه���م وال��س��ن��دات 
والسلع والعمات، والتي عادة ما تتم إدارتها 

من قبل متخصص في انتقاء األصول.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، يقوم العميل ب��إي��داع األم��وال 
الحماية  في حساب توفير استثماري لضمان 

.
ً
ألمواله مستقبا

 وف���ي امل��ق��اب��ل، ي��ق��وم ال��ب��ن��ك باستثمار األم���وال 
وي��ودع األرب��اح في حساب العميل على فترات 
الحسابات  ه��ذه  وتكون  زمنية محددة مسبقًا. 
امل��ال وسائلة، مما يعني أنه  غير محددة رأس 
أي  ف��ي  املتاحة  األم���وال  العميل سحب  بإمكان 

وقت.
 ع��ن ذل����ك، ب��م��ق��دور ال��ع��م��ي��ل االس��ت��ف��ادة 

ً
وف��ض��ا

م����ن ب����رام����ج االس���ت���ث���م���ار ال���ق���ص���ي���رة وال��ط��وي��ل��ة 
األج�����ل الدخ������ار ال��ن��ف��ق��ات امل���ه���م���ة، م��ث��ل تغطية 
ت���ك���ال���ي���ف ت��ع��ل��ي��م األب�����ن�����اء أو ش�������راء م����ن����زل أو 
تغطية متطلباته في سن التقاعد. وتتيح هذه 
لتحقيق  أم���وال���ه  اس��ت��ث��م��ار  للعميل  امل��ن��ت��ج��ات 

ع��ائ��د ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار. يتم 
إرج���اع مبلغ اإلي���داع األول��ي 
- أي أص���ل امل��ب��ل��غ وال��ع��وائ��د 
املحققة من خال هذا النهج 
املدة  انقضاء  بعد  للعميل   -
امل���ح���ددة الس��ت��ح��ق��اق املنتج 

االستثماري.
وف������ي ه������ذا اإلط����������ار، ت���ح���ّدث 
عمار خاجه، املدير اإلقليمي 
في إدارة الخدمات املصرفية 
، »م��ن دواع��ي 

ً
ل��أف��راد، ق��ائ��ا

ف��خ��ر وس����رور ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
الكويتي املشاركة في حملة 
ال���ت���وع���ي���ة ال����ع����ام����ة وامل���ه���م���ة 
هذه، التي تهدف إلى تزويد العماء باملعلومات 
أث��ن��اء اس��ت��ث��م��ار أم��وال��ه��م ل��ي��ن��ع��م��وا ب��ال��رف��اه��ي��ة 
واالستقرار والسعادة. وأود التنويه إلى حقيقة 
ب��أن��ه م��ن السهل للغاية االن��ج��رار إلى  م��ف��اده��ا 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د ب��ع��وائ��د ع��ال��ي��ة من 
دون التفكير في املخاطر التي قد يتعرض لها 
امل��ال بشق األنفس،  ال��ذي كسب ه��ذا  الشخص، 
وب��ال��ت��ال��ي، ف���إن ه���ذه امل���ب���ادرة ت��ه��دف إل���ى جعل 

االستثمار عملية مدروسة وآمنة وسلسة«.
وأض��اف: »وحرصًا على أمن وسامة أموالهم، 
ُينصح املستثمرون األف��راد بضرورة الحصول 
امل����ش����ورة واالس����ت����ش����ارة م���ن متخصصي  ع��ل��ى 
االس��ت��ث��م��ار امل��ؤه��ل��ن، وال��ت��أك��د، ق��ب��ل أي ش��يء، 
ف��ي��م��ا إذا ك���ان���ت امل���ن���ت���ج���ات وال����خ����دم����ات ال��ت��ي 
لأنظمة  خاضعة  فيها  لاستثمار  يخططون 
من  املطلوبة  امل��واف��ق��ات  على  وح��ائ��زة  الرقابية 
قبل الهيئات الرقابية واملالية. ونحن في البنك 
األهلي الكويتي لدينا فريق عمل يتمتع بخبرة 
مثبتة وقدر وافر من املعرفة حول االستثمارات، 
ك��م��ا أن��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ت���ام مل��س��اع��دة العماء 
الذين يحتاجون إلى أي مشورة بشأن املنتجات 

واالستثمارات املختلفة املتاحة«.

عدد المتابعين قفز إلى 1.85 مليون في 2021

مباراة  بشكتاش وأنطاليا سبور 5 يناير  في الدوحة 

الجاسم: ندعم الفعاليات التي تشّجع على الحياة الصحية

حسابات »الوطني« على مواقع التواصل.. 
نمو قوي بنسبة 8.8 %

»القطرية«: باقات سفر لمشاهدة كأس السوبر التركي 

stc ترعى سباقات Be-Inspired للحواجز

ب���ف���ض���ل ان����ت����ش����اره����ا ال������واس������ع، ش��ك��ل��ت 
ح��س��اب��ات ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي على 
عام  خ��ال  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تساعد  التي  األدوات  أه��م  إح��دى   2021
ف���ي ت��ع��زي��ز اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ف���ي أن 
يكون دائمًا »األقرب إلى عمائه«، وذلك 
ب��ف��ض��ل ال���ت���ف���اع���ل ال��ك��ب��ي��ر م����ع ال��ع��م��اء 
وتلبية  استفساراتهم  كافة  على  وال��رد 
االخبار  بآخر  وتزويدهم  احتياجاتهم 
واملستجدات املتعلقة بالبنك ونشاطاته 

أواًل بأول. 
ع�����ام 2021، س��ج��ل��ت ص��ف��ح��ات  وخ������ال 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ل��وط��ن��ي زي���ادة 
كبيرة في أعداد املتابعن بلغت نسبتها 
ليصل  م��ت��اب��ع  أل���ف   150 وب��ن��ح��و   %8.8
امل��ت��اب��ع��ن 1.85 م��ل��ي��ون  إج���م���ال���ي ع����دد 
م���ت���اب���ع، وه�����و م���ؤش���ر ي��ع��ك��س م��واك��ب��ة 
وتقديم  عمائه  احتياجات  لكل  البنك 
ك��ل م��ا ه��و مبتكر وج���دي���د، وال��ت��واص��ل 
معهم باستمرار في أي مكان تواجدوا 

فيه وعلى مدار الساعة.
على  الوطني  وشهد محتوى صفحات 
 
ً
م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ت��ف��اع��ا
ع����ام 2021، حيث  م����دار  م��ل��ح��وظ��ًا ع��ل��ى 
ش���ه���د ع������دد ال���ت���ف���اع���ات م����ع امل���ح���ت���وى 
إلى  ليصل  12.5% سنويًا  بنسبة  نموًا 
 4 بلغت  بتفاعات  مقارنة  م��اي��ن،   4.5
ماين خال 2020، وهو ما يؤكد تبوأ 
ص��ف��ح��ات ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي القمة باملقارنة مع منافسيه.
وع��ل��ى صعيد امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي لبنك 
الكويت الوطني، والذي ُيعد إحدى أهم 
ق���ن���وات ال���ت���واص���ل م���ع ال��ع��م��اء وإت��م��ام 
معاماتهم، فقد شهد إقبااًل كبيرًا خال 
ال��ع��ام، حيث ارت��ف��ع م��ع��دل زي���ارة املوقع 
ب��ن��س��ب��ة 16% م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��اض��ي، 

ليصل إجمالي الزيارات إلى 5.8 ماين 
زي��ارة، بمتوسط يومي يصل إلى نحو 

30 ألف زيارة يوميًا.
وب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق����ال م��س��اع��د امل��دي��ر 
ال��ب��ن��ك  ف����ي  ال���ت���واص���ل  ف����ي إدارة  ال����ع����ام 
صفحات  »تشكل  الرشيد:  عبداملحسن 
م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ع��ن��ص��رًا 

رضا  زي���ادة مستوى  ف��ي  يساهم  مهمًا 
ع��م��ائ��ن��ا م���ن خ���ال س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة 
ال��ت��ي نتمتع ب��ه��ا، وك��ذل��ك ال���رد على كل 
استفساراتهم واملساعدة في توفير كل 

احتياجاتهم املصرفية أينما كانوا«. 
وقال الرشيد: »في بنك الكويت الوطني 
قمنا خال السنوات املاضية بتأسيس 
ع���ق���ل���ي���ة رق����م����ي����ة ش����ام����ل����ة ت���ل���ع���ب ف��ي��ه��ا 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  صفحات 
ال�����وع�����ي  زي�������������ادة  ف�������ي  رئ����ي����س����ي����ًا  دورًا 
باملنتجات، وتوفر فرصًا جديدة لجذب 
املزيد من العماء، باإلضافة إلى تحليل 
ان��ط��ب��اع��ات��ه��م ب��م��ا ي��س��اه��م ف���ي ت��ط��وي��ر 
امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة ال��ت��ي 

يقدمها البنك«.
وأض����اف أن ال��ع��ام��ن امل��اض��ي��ن سجلت 
ت��ق��ارب 25% في  زي���ادة  البنك  صفحات 
أع������داد امل���ت���اب���ع���ن، م��ش��ي��رًا إل����ى أن ه��ذا 
النمو املطرد وحجم التفاعل الكبير مع 
املحتوى، الذي تقدمه منصات الوطني 
ع���ب���ر م�����واق�����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي، 
ي��ب��ره��ن ع��ل��ى ري�����ادة م��ن��ص��ات ال��وط��ن��ي 
ع���ل���ى وس����ائ����ل ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي 

وشغف املتابعن باملحتوى الذي يقدمه 
البنك لرواده.

ال����رش����ي����د أن ص����ف����ح����ات م����واق����ع  وأك���������د 
ال����ت����واص����ل االج����ت����م����اع����ي ل���ل���ب���ن���ك ت���وف���ر 
مل��ت��اب��ع��ي��ه��ا آخ���ر األخ���ب���ار وت��ج��ي��ب على 
على  واطاعهم  استفساراتهم  مختلف 
آخر العروض والخصومات الحصرية، 
ك���م���ا أن����ه����ا ت����ق����وم ب����إط����اق امل���س���اب���ق���ات 
امل��ب��ت��ك��رة مل��ك��اف��أت��ه��م وت��ش��ج��ي��ع��ه��م على 

التواصل معها باستمرار.
وش��������دد ع���ل���ى ك������ون م�����واق�����ع ال���ت���واص���ل 
االجتماعي لبنك تشكل داعمًا ومساندًا 
ل���ل���ج���ه���ات ال����رق����اب����ي����ة، م��م��ث��ل��ة ف����ي ب��ن��ك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي ح��م��ات التوعية، 
م��ث��ل »ل��ن��ك��ن ع��ل��ى دراي�������ة« س��ع��ي��ًا نحو 
زي��������ادة ال���ش���م���ول امل����ال����ي ون����ش����ر امل������واد 
التثقيفية واملحتوى التوعوي من خال 
ك��اف��ة م��ن��ص��ات ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي، 
وج���م���ي���ع ق����ن����وات ال���ب���ن���ك اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��م��اء 
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وم��س��اع��دت��ه��م على 
ق���رارات م��دروس��ة في تعاماتهم  اتخاذ 

املالية.

م��ع��ت��زًا ب�����أداء م��وظ��ف��ي��ه وت��ف��ان��ي��ه��م في 
في  االس��ت��م��رار  على  العمل، وحرصهم 
في  مهاراتهم  وتطوير  املهني  تقدمهم 
امل���ج���ال امل��ص��رف��ي وامل���ال���ي، ت��وج��ه بنك 
التهنئة  بتقديم   KIB ال��دول��ي  ال��ك��وي��ت 
مل��ن��ال ال��رب��ي��ع��ان، ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام – 
قسم التدقيق الداخلي، على تصنيفها، 
وك������أول ام������رأة ك��وي��ت��ي��ة، ض��م��ن ق��ائ��م��ة 
»أك���ث���ر 300 ام�����رأة م���ؤث���رة ف���ي األع��م��ال 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��م��وي��ل اإلس���ام���ي« لعام 
 Cambridge IFA 2021 من قبل مؤسسة

العاملية.
وق�����د ج�����اء ه�����ذا ال����ف����وز ض���م���ن ب��رن��ام��ج 
ج���وائ���ز امل��ؤس��س��ة ال��س��ن��وي ل��ل��خ��دم��ات 
 IRBA امل��ص��رف��ي��ة اإلس���ام���ي���ة ل����أف����راد
ف��ي  ال����رب����ي����ع����ان  ج��������اءت  ح���ي���ث   ،2021
املرتبة ال���48 من بن مجموعة من أبرز 
قادة ورواد  النسائية من  الشخصيات 

األعمال في القطاع املالي اإلسامي.

اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ن���ائ���ب  أع������رب 
والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد 
هذا  على  الربيعان  مهنئًا   � بوخمسن 
التصنيف العاملي � عن فخره باجتهاد 

ال��رب��ي��ع��ان خ���ال األع�����وام ف��ي مجالها، 
ال��ذي أهلها لتصنف اليوم ك��أول امرأة 
ك��وي��ت��ي��ة ض��م��ن أك��ث��ر س���ي���دات األع��م��ال 
ت��أث��رًا ف��ي الصناعة امل��ال��ي��ة اإلس��ام��ي��ة، 

الرامية  حيث قال: »كجزء من جهودنا 
ن��ح��و ت��م��ك��ن م��وظ��ف��ات��ن��ا ودع��م��ه��ن في 
مساعيهن فيما يتعلق بتحقيق الذات 
داخ������ل ال���ع���م���ل وال���ت���ق���دم ف����ي م��س��اره��ن 
املهني، فإن نجاح الربيعان يعد إنجازًا 
بارزًا للمرأة الكويتية في ميدان العمل 
في القطاع االقتصادي بشكل عام، كما 
اعتراف  إيجابيًا على  م��ؤش��رًا  أن��ه يعد 
املنظمات العاملية بالتقدم التي أحرزته 

املرأة الكويتية«.
ال���ذك���ر أن KIB ق���د ح��رص  ك��م��ا ي���ج���در 
طوال سنن عمله على االهتمام بكادره 
ال���ن���س���ائ���ي ب���ش���ك���ل خ�������اص، وم��ن��ح��ه��ن 
ف����رص����ًا م���ت���ك���اف���ئ���ة، م���ؤم���ن���ًا ب���ق���درات���ه���ن 
وم���واه���ب���ه���ن امل��ت��م��ي��زة وت��ف��ان��ي��ه��ن في 
دوره��ن  يثمن  كما  املختلفة،  امل��ج��االت 
املجتمع  ب��ن��اء  ف��ي  والرئيسي  الحيوي 
م��ن خ��ال امل��ش��ارك��ة ف��ي م��ي��ادي��ن العمل 

سواء كعنصر قيادي أو تنفيذي.

أعلنت القطرية للعطات عن باقات سفر خاصة 
للمشجعن ومحبي كرة القدم، ملشاهدة مباراة 
كأس السوبر التركي 2021 بن فريقي بشكتاش 
وأنطاليا سبور، التي ستقام على أرض ملعب 

أحمد بن علي بالدوحة يوم 5 يناير 2022.
ت��ش��م��ل ال���ب���اق���ات ال���ج���دي���دة ت���ذاك���ر درج�����ة أول���ى 
لحضور املباراة واإلقامة في فندق ملدد تتراوح 
ب���ن ل��ي��ل��ت��ن وأرب�����ع ل���ي���اٍل ورح���ل���ة ال���ع���ودة على 
القطرية، حيث سيتمكن  الجوية  الخطوط  منت 
املشجعون من اختيار وحجز األوقات والفنادق 
م��ن 720  تبدأ  لهم بأسعار  املناسبة  وال��رح��ات 
دوالرًا للفرد، يمكن حجز باقات السفر من خال: 

.supercup /qatarairwaysholidays.com
ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر  وق��ال 
ال����خ����ط����وط ال����ج����وي����ة ال����ق����ط����ري����ة »ي����س����ع����دن����ا أن 
التي  الكبرى  الرياضية  الفعاليات  نستضيف 

ت���ق���ارب ب���ن ال��ش��ع��وب وت���ؤل���ف ب��ي��ن��ه��م. ك��م��ا أن 
م����ب����اراة ال���س���وب���ر ال���ت���رك���ي ت��ع��د ف���رص���ة إلظ��ه��ار 
 FIFA استعدادنا التام الستضافة كأس العالم
قطر 2022، الحدث العاملي األكبر في كرة القدم، 
نتطلع  إننا   .2022 نوفمبر  في  انطاقه  واملقرر 
إل���ى اس��ت��ق��ب��ال م��ش��ج��ع��ي ك���رة ال���ق���دم م���ن جميع 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ف��ي ب��ل��دن��ا ال��ح��ب��ي��ب، لاستمتاع 

بمشاهدة املباريات وبما تقدمه لهم قطر«. 
 سيستضيف ملعب أحمد بن علي املميز مباراة 
ك����أس ال���س���وب���ر ال���ت���رك���ي، ل��ت��ك��ون ث���ال���ث م���ب���اراة 
نهائية ت��ق��ام ف��ي قطر ف��ي غ��ض��ون ش��ه��ر. ويعد 
هذا امللعب أحد املاعب الستة التي استضافت 
ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس ال��ع��رب ل��ك��رة ال��ق��دم ق��ط��ر 2021، 
إنرجيز  توتال  األفريقي  السوبر  كأس  ومباراة 
 40 لحوالي  علي  ب��ن  أحمد  ملعب  يتسع   .2021

ألف متفرج.

 ،stc أع��ل��ن��ت ش���رك���ة االت����ص����االت ال��ك��وي��ت��ي��ة
الرقمي وتقديم  التحول  الرائدة في تمكن 
ال���خ���دم���ات امل��ب��ت��ك��رة وامل���ن���ص���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ل��ل��ع��م��اء ف���ي دول����ة ال���ك���وي���ت، ع���ن رع��اي��ت��ه��ا 
 Be-Inspired ال����ح����واج����ز  رك�����ض  م���س���اب���ق���ة 
امل��س��اب��ق��ات  س��ل��س��ل��ة   Obstacle Run 2021
التي استقطبت عشاق رياضة الركض في 
ال���ك���وي���ت واس��ت��ض��اف��ه��ا م��ن��ت��ج��ع ص��ح��ارى 

الكويت للغولف.
وف���ي خ��ت��ام امل��س��اب��ق��ة األك��ث��ر ت��ن��اف��س��ي��ة من 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ك��وي��ت، ق���ام ف��ري��ق 
العاقات العامة في stc بقيادة دانة الجاسم 
يوسف  وتنظيم  الشاهن  أس��ي��ل  وح��ض��ور 

امل����ق����رون، ب��ت��ك��ري��م ال���ف���ائ���زي���ن ف���ي م��س��اب��ق��ة 
الحواجز التي انطلقت على مدار اليوم، في 
فئتي الرجال والنساء. وفي إطار حرصها 
على تنفيذ االشتراطات الصحية الخاصة 
ب��ال��ت��ب��اع��د االج���ت���م���اع���ي، أق��ي��م��ت امل��س��اب��ق��ة 
على مراحل تضمن كل منها مشاركة عدد 

محدود من املتسابقن.
بهذه املناسبة، قالت دانة الجاسم، املديرة 
 stc ال��ع��ام��ة إلدارة ات���ص���االت ال��ش��رك��ات ف��ي
التي  الفعاليات  »تسعى stc دوم��ًا الى دعم 
تشجع األفراد من جميع األعمار ومختلف 
الجنسيات على اتباع أسلوب حياة صحي 
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ل��ي��اق��ت��ه��م ال���ب���دن���ي���ة، وذل���ك 

ان��س��ج��ام��ًا م���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا امل��س��ت��دام��ة 
على  تشتمل  التي  املجتمعية  للمسؤولية 
ال��وع��ي الصحي، وال��ت��روي��ج لأنشطة  دع��م 
ال���ري���اض���ي���ة ال���ت���ي ت���ع���زز ال���ل���ي���اق���ة ال��ب��دن��ي��ة 
والعمل الجماعي، األمر الذي ينعكس على 

املجتمع ودعم االنتاجية«.
وأض�����اف�����ت ال���ج���اس���م »ن���ح���ن س����ع����داء ب��ه��ذا 
 Inspire التعاون مع نادي إنسباير الصحي
في سلسلة Be-Inspired للسباقات الناجحة 
لعام 2021، والتي تأجلت من العام املاضي 
نظرًا إل��ى االغ��اق ال��ذي تسبب فيه الوباء، 
ونتطلع ملزيد من املشاركات، بما يسهم في 

.»stc �دعم التوجهات االستراتيجية ل

عمار خاجهعبد المحسن الرشيد

دانة الجاسم

تفاعل كبير على صفحات »الوطني« على مواقع التواصل

Cambridge IFA تكريم منال ربيعان من قبل مؤسسة

المباراة ستقام على ملعب أحمد بن علي

دعم حملة »لنكن على دراية«

إلعداد الطلبة لسوق العمل

بالتعاون مع »ضمان«

»األهلي« يواصل نشر الوعي 
بالمنتجات االستثمارية

Ktech توّقع اتفاقية
تعاون مع »إنجاز«

»االمتياز االستثمارية«
تنّظم حملة للتبرع بالدم

ان�����ط�����اق�����ًا م�������ن أه���������داف 
التقنية،  ال��ك��وي��ت  ك��ل��ي��ة 
ك�������إح�������دى امل�����ؤس�����س�����ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال���ف���اع���ل���ة 
وال���������رائ���������دة ف������ي م���ج���ال 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ق���ن���ي ف��ي 
ال��ك��وي��ت، وال���ت���ي تشمل 
ال�����ع�����م�����ل ع�����ل�����ى ت����وف����ي����ر 
ك���ف���اءات ط��اب��ي��ة تمتاز 
وعلمية  تقنية  ب��ق��درات 
على  ق���ادرة  وتطبيقية، 
دع�������م ج����ه����ود ال��ت��ن��م��ي��ة 
واستنادًا  االق��ت��ص��ادي��ة، 
إلى نهج جمعية إنجاز 
ال���ك���وي���ت���ي���ة وال���������ذي م��ن 

ضمن أولوياته املسؤولية االجتماعية، حيث 
تنتهج الجمعية دورًا فعااًل في خدمة املجتمع 
م��ن خ���ال ال��دع��م ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��ج��م��ع��ي��ة لكل 
النشاطات والفعاليات املجتمعية والتربوية، 
ومساعدة الطلبة وتأهيلهم للوظائف، سواء 
للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والعمل 

على تطوير أفكارهم. 
 وف�����ي ض�����وء ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون امل���ش���ت���رك ب��ن 
ال����ط����رف����ن، وان����ط����اق����ًا م����ن أه���م���ي���ة ال���ت���دري���ب 
امل����ي����دان����ي امل��ت��خ��ص��ص وال�������ذي ي���ه���دف ل��رف��ع 
ك���ف���اءة امل��خ��رج��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وإلع�����داد الطلبة 
التعاون  العمل، من خ��ال فتح قنوات  لسوق 
بن الكلية والجمعية، وذلك من خال تقديم 
س��ل��س��ل��ة م���ت���ن���وع���ة م����ن ال����ب����رام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 

حصول  لتيسير  ت��ه��دف  وال��ت��ي  املتخصصة 
ال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ى ال����ت����دري����ب امل����ي����دان����ي ال��ف��ص��ل��ي 
ل���اس���ت���ف���ادة م����ن ال���������دورات ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ستسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في 

عدة مجاالت. 
شهد توقيع االتفاقية حضور كل من رئيس 
مجلس األمناء، مشاري بودي ونائب الرئيس 
ب���ودي،  ن���ورة  ال��ط��اب��ي��ة والتسجيل  ل��ل��ش��ؤون 
ون���ائ���ب ال��رئ��ي��س ل��ل��ش��ؤون امل��ال��ي��ة واإلداري������ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ج��ي��ل، وم��ث��ل جمعية إن��ج��از 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ج���اب���ر أش��ك��ن��ان��ي م���دي���ر ال��ت��م��وي��ل 
وال���ع���اق���ات اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، وع������ادل ص���ادق 
وال��خ��ري��ج��ن،  امل��ت��ط��وع��ن  إدارة  أول  م��س��ؤول 

وعلي بوفتن مسؤول قسم البرامج.

مجموعة  شركة  نظمت 
االم��ت��ي��از االس��ت��ث��م��اري��ة، 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ش���رك���ة 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ض��م��ان 
ال������ص������ح������ي )ض��������م��������ان(، 
الصحة  وزارة  ب��رع��اي��ة 
م������ت������م������ث������ل������ة ف�����������ي ب����ن����ك 
ال������دم ال���ك���وي���ت���ي، ح��م��ل��ة 
ل��ل��ت��ب��رع ف��ي ال����دم، وذل��ك 
ف����ي إط�������ار ت���ع���زي���ز دور 
ال�����ش�����رك�����ة وم���وظ���ف���ي���ه���ا 
وم����ت����ط����وع����ي����ه����ا ت����ج����اه 
امل������ج������ت������م������ع ت�����م�����اش�����ي�����ًا 
م�����ع ال����������دور اإلن����س����ان����ي 

وامل�������س�������ؤول�������ي�������ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ف��������ي م��������د ي���د 
ال����ع����ون وامل����س����اع����دة ل��ل��م��رض��ى وامل��ح��ت��اج��ن 
من  الكثير  إل��ى  تحتاج  ال��ت��ي  واملستشفيات، 
وح���دات ال���دم. وب��ل��غ مجموع ال���دم امل��ت��ب��رع به 

خال هذه الحملة ما يقارب 30000 مل.
م���ن ج���ان���ب���ه، ص�����ّرح ص���ال���ح أح���م���د ال��ح��وط��ي، 
نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات املساندة: 
ما  املبادرة  اإلنساني تجاه هذا  التزامنا  »إن 

هو إال لخلق ثقافة التبرع واستمراريتها في 
العام  ه��ذا  ف��ي حملة  ذل��ك  ويتجلى  املجتمع، 
)ت���ب���رع ب���ال���دم وان���ق���ذ ح����ي����اة!(، وه����ي م���ب���ادرة 
م��س��ت��دام��ة ل��ل��ت��ب��رع ب���ال���دم مل��س��اع��دة امل��رض��ى 
واملحتاجن، وبدورنا نشكر جميع من شارك 
وساهم في إنجاح هذه الحملة مما ينعكس 
باإليجاب في دعم خطة القطاع الصحي في 

الكويت«.

جانب من التوقيع على االتفاقية

موظفون من »االمتياز« و»ضمان«

زيادة 25 % خالل 
العامين الماضيين 

في أعداد المتابعين 

 التفاعالت مع محتوى 
صفحات »الوطني« 
زادت 12.5 % سنوياً 

KIB يهنئ منال الربيعان بعد اختيارها
ضمن 300 امرأة مؤثرة في األعمال 

BUSINESS
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وزير الخارجية اإليراني السابق تحدث عن مرافق لوجستية ودعم عسكري

علي صالحي يكشف أسرارًا ألنشطة فيلق القدس في ليبيا

محمد مجيد األحوازي

ال ينحصر خطر إيران في امتالكها قنبلة نووية فقط، 
بل بسعيها الحثيث للتوسع والتوغل في دول الشرق 

األوسط.
وأخيرًا، كشف وزير الخارجية اإليراني السابق رئيس 
م��ن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة اإلي���ران���ي ال��س��اب��ق ع��ل��ي أك��ب��ر 
ق تدخل بالده 

ّ
صالحي عن تفاصيل ومعلومات، توث

ف��ي ليبيا وس��وري��ا وال��ع��راق، م��ن خ��الل فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري.

وفي حديثه لصحيفة خراسان، التابعة للمحافظني، 
 من الثوار 

ً
أكد صالحي أن فيلق القدس ساعد فصيال

الليبني خالل الحرب األهلية التي اندلعت عام 2011 
تحت غطاء الهالل األحمر اإليراني.

وكشف صالحي أنه خالل زيارته ليبيا في ذلك العام 
تأكد من إنشاء مرافق لوجستية لدعم إحدى فصائل 
املعارضة لنظام معمر القذافي، تحت أوامر وإشراف 
قاسم سليماني، مردفًا  القدس  لفيلق  السابق  القائد 
أن األخ��ي��ر ك���ان ي��ش��رف شخصيًا ع��ل��ى تعيني س��ف��راء 

بالده في دول شمال أفريقيا.

غطاء الهالل األحمر

ولتحقيق غاية التدخل في تلك البالد، استغل الحرس 
ال����ث����وري ال����ه����الل األح����م����ر اإلي�����ران�����ي ك���غ���ط���اء ألع��م��ال��ه 

العسكرية.
وحول ذلك، أوضح صالحي أن موضوع التعاون بني 
اإليرانية  األح��م��ر  ال��ه��الل  العسكرية وجمعية  ال��ق��وات 
واالس��ت��خ��دام ال��س��ّري ل��ه��ذه املنظمة ك���ان غ��ط��اء قديم 
رحت الفكرة مرات عدة من قبل 

ُ
العهد، وأنه سبق أن ط

في األم��ر، تخوفًا 
ُ
جنراالت في الحرس الثوري، لكن ن

من إلغاء تعاون املنظمات الدولية مع الهالل األحمر 
اإليراني.

تصريحات قاسمي

الثوري  الحرس  القيادي في  أبريل 2019 كشف  وف��ي 
ب��ت��دري��ب بعض  أن���ه ش���ارك شخصيًا  ق��اس��م��ي  سعيد 
ال��ف��ص��ائ��ل ال��ع��س��ك��ري��ة ف���ي ب��ع��ض ال�����دول ت��ح��ت غ��ط��اء 
ب��ردود  تصريحاته  قوبلت  وحينها  األح��م��ر،  ال��ه��الل 
ف��ع��ل واس����ع����ة، ون���ف���ى ال���ح���رس ال����ث����وري وم���س���ؤول���ون 

حكوميون إيرانيون هذه املزاعم.
وصرحت الهالل األحمر االيرانية حينها أنها سترفع 
همل األمر 

ُ
دعوة قضائية ضد الجنرال اإليراني، لكن أ

م���ع م����رور ال���وق���ت، وت���ت���ازل���ت ال��ج��م��ع��ي��ة ع���ن م��ق��اض��اة 
قاسمي.

حول سوريا

لم يكشف صالحي أسرارًا تتعلق بليبيا وحدها فقط، 
فقد تطرق إلى مسألة التدخل العسكري اإليراني في 

سوريا أيضًا. 
وأكد الرجل أن األمر تسبب بخالفات حادة بني قادة 
إي��ران��ي��ي��ني: »ع����ارض ال��ب��ع��ض ت��دخ��ل��ن��ا ال��ع��س��ك��ري في 

سوريا وتساءلوا عن سبب ذهابنا إلى هناك«.
إل��ى األمر  كذلك، تطرقت تقارير ع��دة في وق��ت سابق 
ذات���ه أك��ث��ر م��ن م���رة، وأف��ي��د ب���أن م��س��ؤول��ني حكوميني 
إي��ران��ي��ني، بينهم ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي ال��س��اب��ق محمود 
أح��م��دي ن��ج��اد ع��ارض��وا ب��ش��دة ال��ت��دخ��ل عسكريًا في 
أمير حسني  الخارجية االيراني  دمشق، وحتى وزي��ر 
ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان ت��ح��دث م����رة ع���ن م��ع��ارض��ة شخصيات 
م��س��ؤول��ة وك��ب��ي��رة ف���ي ال��ن��ظ��ام اإلي���ران���ي ل��ل��ت��دخ��ل في 
س���وري���ا، ل��ك��ن امل���رش���د األع���ل���ى ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي وق��اس��م 

سليماني أصرا على املهمة، لدعم نظام األسد.

سليماني في العراق

وأشار الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية اإليرانية 
ال��ع��راق، مؤكدًا أن أغلب من  إل��ى تدخل سليماني في 
ت��ول��ى مناصب م��ن م��س��ؤول��ني فيه بعد س��ق��وط نظام 

صدام حسني هم أصدقاء ومقربون من سليماني.
وع���ان���ت إي�����ران ن��ف��س��ه��ا م���ن ه��ي��م��ن��ة ال���ح���رس ال���ث���وري، 
وأك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي السابق محمد جواد 
الخارجية  السياسة  على  يسيطر  األخ��ي��ر  أن  ظ��ري��ف 
���ل امل���ي���دان 

ّ
ل���ط���ه���ران، وأن ال���ح���ك���وم���ة اإلي����ران����ي����ة ت���ف���ض

»امل��ي��دان«  قائد  سليماني  وات��ه��م  الدبلوماسية،  على 
التأمت  ذل��ك،  اإلي��ران��ي��ة.إل��ى  بالدبلوماسية  ب��اإلض��رار 
اجتماعات الجولة الثامنة من محادثات فيينا إلحياء 
االت����ف����اق ال����ن����ووي، وس����ط م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ت��ع��ق��ي��دات 
السنة  احتفاالت رأس  أي��ام بسبب  لثالثة  بعد توقف 

الجديدة.
وتقول مصادر مطلعة على مجريات املحادثات إنها 
ال ت����زال ت��واج��ه ت��ع��ق��ي��دات ك��ب��ي��رة، بينها م��س��أل��ة رف��ع 
إلى  العقوبات األميركية عن طهران، وع��ودة األخيرة 

االلتزام بتعهداتها النووية.
وكتب موقع »نور نيوز« اإلخباري، املقرب من مجلس 
األم��ن القومي اإلي��ران��ي، في تقرير له، أن األنباء التي 
ت��ف��ي��د ب���أن روس���ي���ا وال���ص���ني أق��ن��ع��ت��ا إي�����ران بالتخلي 
م��ح��ادث��ات فيينا  ف��ي  ع��ن بعض مطالبها األس��اس��ي��ة 

»صحيحة«.
وتابع املوقع أن هذا النهج ال يعني »الرضوخ املطلق« 
ل��وج��ه��ات ن��ظ��ر روس��ي��ا وال���ص���ني، ب��ل إن إي����ران عدلت 

مقترحاتها »بالتشاور مع روسيا والصني«.
ك���م���ا ات���ه���م امل����وق����ع ب���ع���ض وس����ائ����ل اإلع��������الم ب��إع��ط��اء 
»روايات مغلوطة« للمحادثات، إلظهار أن املفاوضني 

اإليرانيني تقودهم روسيا والصني.

خّزن أسلحة إستراتيجية في مطار الديماس العسكري

»حزب الله« يخفي مسّيرات 
إيرانية بأقبية في دمشق

ف��ي خ��ط��وة تعكس زي����ادة هيمنته ع��ل��ى دم��ش��ق، 
»حزب  بدأ  اإليرانية،  األجندة  تنفيذ  ومواصلته 
اهلل« ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ر وت��وس��ع��ة ل��ق��اع��دة 
عسكرية قديمة، في منطقة السيدة زينب جنوبي 
العاصمة السورية، كما عمد إلى تخزين أسلحة 
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة داخ����ل أق��ب��ي��ة ف���ي م��ط��ار ال��دي��م��اس 
السوري لحقوق  املرصد  أكد  ما  العسكري، وفق 

اإلنسان، أمس. 
والقاعدة العسكرية التي تعمل عليها ميليشيات 
ال���ح���زب ح���ال���ي���ًا، ق����رب ب���ل���دة خ���رب���ة ال������ورد ك��ان��ت 
استخدام  على  للتدريب  النظام  ق���وات  تتخذها 
ط����ي����ران االس���ت���ط���الع وم����رك����زًا ل���ت���دري���ب ع��ن��اص��ر 
»امل������خ������اب������رات ال�����ج�����وي�����ة«. و ح����س����ب م���ع���ل���وم���ات 
»امل��رص��د«، ف��إن ال��ح��زب ب��دأ خ��الل األي���ام املاضية 
ح��ف��ر أق��ب��ي��ة ض��م��ن ال��ق��اع��دة، ال��ت��ي ي��ت��م��رك��ز فيها 

خبراء وعناصر تابعون له منذ عام 2015.
 وخ��الل الفترة األخ��ي��رة، عمد الحزب إل��ى إخفاء 
ط��ائ��رات م��س��ّي��رة إي��ران��ي��ة الصنع ف��ي أق��ب��ي��ة، كان 
مقاتالت  قبل  م��ن  استهدافها  م��ن  حفرها، خوفًا 

الكيان الصهيوني.
إلى ذلك، عمد عناصر الحزب إلى طرد الفالحني 
الذين كانوا يترددون إلى أراضيهم الواقعة قرب 
التي  الحفر  القاعدة، خوفًا من تصوير عمليات 

تجري على قدم وساق.
وأف������اد »امل����رص����د« ب����أن م���ط���ار ال���دي���م���اس أص��ب��ح 
خ��اض��ع��ًا ل��س��ي��ط��رة إي�����ران وم��ي��ل��ي��ش��ي��ات��ه��ا بشكل 
شبه ك��ام��ل خ��الل ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة، حيث وصلت 
شحنات من األسلحة والذخائر وقطع لتصنيع 
ال��ط��ائ��رات امل��س��ّي��رة إل���ى امل��ط��ار ف��ي ري���ف دمشق 
الغربي، بعد نقلها من مطار »تي - 4« في ريف 

حمص.
وأش�����ار »امل����رص����د« إل����ى أن خ���ب���راء م���ن »ال���ح���رس 
ال�����ث�����وري« اإلي�����ران�����ي وب���ع���ض خ����ب����راء ح�����زب اهلل 
م��م��ن ت����درب����وا ف���ي إي������ران م����وج����ودون ف���ي م��ط��ار 
الديماس، كما تجري أيضًا عمليات حفر ألقبية 
داخ����ل امل���ط���ار وف���ي م��ح��ي��ط��ه، ل��ت��خ��زي��ن األس��ل��ح��ة 
املنطقة  إل��ى  إي���ران  تجلبها  ال��ت��ي  اإلستراتيجية 

القريبة من الحدود السورية - اللبنانية.

■ الحرس الثوري جعل »الهالل األحمر« غطاء ألعماله العسكرية

طهران تستأنف السياحة الدينية 
استانفت إيران رحالت السياحة الدينية إلى سوريا، لزيارة املقامات الدينية في دمشق، حسب ما 

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة اإليرانية علي رضا رشيديان. 
وقال رشيديان لوكالة فارس اإليرانية إن »استئناف تسيير هذه الرحالت يأتي تطبيقًا التفاقيات 
أبرمت سابقًا مع النظام السوري«، مشيرًا إلى أن »أول دفعة من الزائرين مكونة من 25 شخصًا 

توجهوا إلى دمشق«. 
امل��س��ؤول اإلي��ران��ي أن »منظمة الحج وال��زي��ارة خصصت رحلتني جويتني أسبوعيًا إلى  وأض��اف 

دمشق من مطار طهران لزيارة مقاَمي السيدة زينب والسيدة رقية«.

دعا »حزب الله« للعودة إلى تفاهم مار مخايل

ب على بري وجعجع لبنان: باسيل يصوِّ

ن��اع��م، داعيًا  إل��ى »ح���زب اهلل« بشكل  ت��وج��ه باسيل 
إياه الى العودة الى روحية »مار مخايل«، ومؤكدًا 
أن التيار الوطني ال يريد التخلي عن هذا االتفاق، 
وهو لن يكسب أصواتًا إضافية في حال فك التفاهم.
واس��ت��ع��رض ب��اس��ي��ل م��س��ار م���ح���اوالت ع���زل ال��ح��زب 
إلى حلفاء، وق��ال: »حاولنا تطوير وثيقة  وحاجته 
التفاهم في الغرف املغلقة، فنحن ال نريد إلغاءها، 
ها لم تعد تجيب عن تحدياتنا، ويجب أن تبقى 

ّ
لكن

املقاومة فوق الدولة وفي كنفها«.
وتابع: »نحن بحاجة لحوار جّدي مع »حزب اهلل«، 
ف��ي ح��ال فّك  ول��ن نربح أص��وات��ًا انتخابية إضافية 
التفاهم، ونحن نختار أن نربح أنفسنا وصدقيتنا 

على أن نخسر الحزب والوطن«.

حق النقض

وشن باسيل هجومًا على الرئيس نبيه بري، الفتًا 

إل����ى أن ال��ب��ع��ض ح�����ّول ال��ت��واف��ق��ي��ة إل����ى ح���ق نقض 
)ف��ي��ت��و( ي��س��ت��خ��دم��ه ل��ش��ل م��ج��ل��س ال�������وزراء أو منع 

التصويت فيه.
البقاء دون حكومة  أن��ه ال يمكن  إل��ى  ولفت باسيل 
ترك  أن  معتبرًا  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  حتى 

األمور على حالها هو تواطؤ على االنتخابات.
قال:  حيث  هجومه،  من  جعجع  باسيل  يوفر  ول��م 

»اخ��ت��رن��ا م���ار م��خ��اي��ل )ت��ف��اه��م ال��ت��ي��ار- ح���زب اهلل( 
ع��ل��ى ال��ط��ّي��ون��ة )اش��ت��ب��اك��ات ال��ط��ي��ون��ة ب���ني أه��ال��ي 
ع��ني ال��رم��ان��ة وم��ن��اص��ري ح��زب اهلل(؛ ألن��ن��ا نعرف 
وساعة  إلسرائيل  ساعة  للخارج.  أداة  جعجع  أن 
ألم��ي��رك��ا. وه���و ت��واط��أ م��ع س��وري��ا ف��ي 1990 لكن 
 Payroll هي رفضته، وحاليًا هو معروف على أي 
على  أتته شحمة  والطّيونة  الفتنة،  منه  ومطلوب 

فطيرة«.

استنهاض املشرقية

أما الجديد في كلمة باسيل فكان إعالنه بأنه أصبح 
إل��ى س��وري��ا،  زي���ارة علنية رسمية  مستعدًا إلج���راء 
ال��ت��ي يجب  للمساهمة ف��ي »اس��ت��ن��ه��اض امل��ش��رق��ي��ة، 
أن تتعزز اقتصاديًا، إلعادة إعمار سوريا والعراق، 

واستنهاض لبنان«. 
ومن املرتقب أن يطل األمني العام لحزب اهلل، اليوم، 
ال��ذك��رى  ال��ح��زب  ف��ي كلمة م��ت��ل��ف��زة، ملناسبة إح��ي��اء 
الثانية ملقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق 
القدس في الحرس الثوري االيراني، وذلك على وقع 
على  سليماني  ص��ور  تعليق  م��ن  شعبي  امتعاض 
طريق املطار واستباحة أمالك عامة للدولة لغايات 

فئوية حزبية.
في غضون ذل��ك، بقي املشهد السياسي على حاله، 

ف���األزم���ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ت�����راوح م��ك��ان��ه��ا، م���ع ص��ع��وب��ة 
ال���ت���وص���ل إل�����ى ت���س���وي���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ج���ل���س���ات م��ج��ل��س 
الشيعي على  ال��ث��ن��ائ��ي  إص����رار  م��ع  املعلقة  ال�����وزراء 
ربط إقالة املحقق العدلي في تحقيقات انفجار مرفأ 
أعمالها،  الحكومة  ط��ارق بيطار باستعادة  بيروت 
مع اإلشارة إلى أن عمل املحقق العدلي معلق حاليًا 
نتيجة دعاوى الرد املقامة ضده من النائبني غازي 
التمييز،  أم���ام محكمة  خليل  ح��س��ن  وع��ل��ي  زع��ي��ت��ر 
علمًا أن أحد وك��الء الدفاع عن خليل وزعيتر أشار 
إلى أنه ال يتخوف من نتائج رفض هذه الدعاوى، 
امل��ط��اف، وسيتقدم  أن��ه��ا ليست نهاية  م��ش��ددًا على 

بدعاوى أخرى.
ومع استبعاد أي خرق في األزمة الحكومية، كشفت 
مصادر سياسية عن مساٍع يقودها »حزب اهلل« على 
خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب كي 
ال يتحول موضوع فتح الدورة االستثنائية ملجلس 
رئيس  بني  مجااًل الشتباك سياسي جديد  النواب 

الجمهورية ورئيس املجلس النيابي.
وبالتوازي، تواصلت عملية جمع التواقيع النيابية 
التي تطالب بفتح دورة استثنائية  العريضة  على 
ل��ل��م��ج��ل��س، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع��ط��ل��ة األع����ي����اد، م���ا من 
األول��ى  الرئاستني  التوتر بني  أن يفاقم ح��دة  شأنه 

والثانية.

 باسيل خالل إلقاء كلمته

العراق: نسعى للحصول على 
رات رة لصد المسيَّ منظومات متطوِّ

الدولي،  للتحالف  القتالية  املهام  انتهاء  بعد 
وم����ع س��ع��ي ال����ع����راق ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ضبط 
املجموعات املسلحة وامليليشيات التي عمدت 
إل�����ى م���ه���اج���م���ة ب���ع���ض امل����ق����ار ع���ب���ر ص���واري���خ 
الكاتيوشا أو املسيرات، كشفت قيادة الجيش 
للدفاع  عن إدخ��ال منظومة جديدة ومتطورة 
ال���ج���وي خ���الل ال���ع���ام ال���ج���اري، وب����دء تصنيع 

طائرات مسّيرة دفاعية بعيدة املدى.
وف��ي حديث م��ع وك��ال��ة األن��ب��اء العراقية )واع( 
السعدي، أمس،  الجوي معن  الدفاع  قائد  أك��د 
أن »أج��واء البالد مؤمنة، وال تحرك للطائرات 

األجنبية إال بموافقة السلطات العراقية«.
كما أوض��ح أن هناك مساعي حثيثة من أجل 

إدخ�����ال أن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة إل���ى ال���ب���الد ملكافحة 
ال����ط����ائ����رات امل����س����ي����رة، م���ض���ي���ف���ًا: »م���ن���ظ���وم���ات 
الخدمة  ستدخل  امل��س��ي��رة  ال��ط��ائ��رات  معالجة 

قريبًا«.
العراقية تسعى المتالك  القوات  أن  أكد  كذلك، 
وأك���م���ل:  امل���ت���ط���ورة،   »500 إس  »آي  م��ن��ظ��وم��ة 
»لدينا منظومات anti drone ملعالجة الطائرات 
املسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك 
تسعى الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء 
ووزي������ر ال����دف����اع، إل����ى ال���ح���ص���ول ع��ل��ى ن��وع��ي��ة 
أفضل لتلك املنظومات ملعالجة كل التهديدات 
الحيوية في  املسؤولني واألم��اك��ن  التي تطول 

بغداد واملحافظات«.

■ مستعد لزيارة علنية إلى سوريا

أنديرا مطر- بيروت

في ذروة التأزم السياسي الذي يعيشه لبنان مع تعطيل عمل حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي ومنعها من االنعقاد، أطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أمس، في 

خطاب سياسي مع بداية العام الجديد، مركزاً على ثالثة أهداف، األول »حزب الله«، الذي دعاه 
للعودة إلى روحية تفاهم مار مخايل )االتفاق المبرم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منذ 

6ــ2ــ2006(، والثاني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يدير »دينة« الجرة كما يريد، في 
إشارة إلى تحّكمه بالنصاب المقبل لفتح دورة استثنائية بعريضة نيابية، أما ثالث األهداف 

 payroll فهو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، باعتباره »أداة للخارج« ومدرجاً على
اإلقليم. 

سفينة إيرانية للحرس الثوري محملة باألسلحة قرب شواطئ مصراتة بليبيا

مقتل متظاهَرين في الخرطوم
السودان، أمس، مقتل متظاهرين  املدني في  املطالبة بالحكم  املليونية  التظاهرة  شهدت 
اثنني في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسب ما أفادت لجنة األطباء 

املركزية.
تعرض  الثاني  القتيل  وأن  أحدهما قضى برصاصة في ص��دره  أن  إل��ى  اللجنة  ولفتت 
لضربة شديدة في الرأس، تسببت بتحطيم جمجمته، علمًا أن قوات األمن تعمد دائمًا إلى 

ضرب املتظاهرين بواسطة عصي.
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وزير الخارجية أكد لرئيس التحرير أن ذلك ليس بغريب على مواقف الكويت

المالكي: اختيار الشعب الفلسطيني شخصية العام.. موقف شجاع

ف�������ي ب�������������ادرة ت�����ق�����دي�����ر، ب�����ع�����ث ري�������اض 
امل��ال��ك��ي وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وامل��غ��ت��رب��ن 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، أم��������س، رس�����ال�����ة ش��ك��ر 
ل��رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر ال��زم��ي��ل ول��ي��د عبد 
ال��ل��ط��ي��ف ال��ن��ص��ف، ه��ن��أه ف��ي��ه��ا ب��داي��ة 
ب���ح���ل���ول ال����ع����ام ال���ج���دي���د، م��ت��م��ن��ي��ًا أن 
أميرًا  الشقيقة  ال��ك��وي��ت  ل��دول��ة  يحمل 
 وش��ع��ب��ًا امل��زي��د م��ن تحقيق 

ً
وح��ك��وم��ة

اإلن����ج����ازات واالزده�������ار وال��ت��ق��دم على 
األصعدة كافة.

وع������ّب������ر امل����ال����ك����ي ل����رئ����ي����س ال���ت���ح���ري���ر 
العاملن  ولجميع  ال��ت��ح��ري��ر  وألس����رة 
ف����ي سبقلا ع����ن أس���م���ى آي������ات ال��ش��ك��ر 
والتقدير الختيار الشعب الفلسطيني 
أن »ه��ذا  م��ؤك��دًا  ع��ام 2021،  شخصية 
األخوية  للعالقات  امتداد  هو  املوقف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ن دول���ة ال��ك��وي��ت ودول���ة 

ف���ل���س���ط���ن، وه�����و ل���ي���س ب���غ���ري���ب ع��ل��ى 
م�����واق�����ف دول���������ة ال����ك����وي����ت ال���ش���ج���اع���ة 
وال��ص��ادق��ة امل��ؤي��دة وال��داع��م��ة لقضية 
ش��ع��ب��ن��ا ال���ع���ادل���ة وح���ق���وق���ه ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����ش�����روع�����ة ع����ل����ى امل����س����ت����وي����ات وف����ي 

املحافل واملنابر الدولية كافة«.

الوجدان الكويتي

اع��ت��ب��رت وزارة اإلع����الم  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
سبقلا  خ������ط������وة  أن  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
»م����وق����ف ع����روب����ي أص����ي����ل«، ق���ائ���ل���ة إن 
شعبنا  لنضاالت  الصحيفة  »اختيار 
وتضحياته وصموده )..( فعل وطني 
ومهني رفيع، وال ينفصل عن حضور 

فلسطن في الوجدان الكويتي«.
واس����ت����ذك����رت ف����ي ب���ي���ان���ه���ا »ال���ت���اري���خ 
الكويت  باحتضان  ب��دأ  ال��ذي  الطويل 

ل���ش���ع���ب���ن���ا ول����ث����ورت����ن����ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
امل�������ع�������اص�������رة، واس������ت������م������ر ب�����امل�����واق�����ف 
املعنوي  وال��دع��م  املتقدمة،  السياسية 
واملادي السخي لفلسطن، وااللتفاف 

الشعبي والرسمي حول قضيتنا«.
الفلسطينية  اإلع�����الم  وزارة  وق���ّدم���ت 
ش��ك��ره��ا للشعب ال��ك��وي��ت��ي، ق��ائ��ل��ة إن��ه 
»يثبت أن أواصر العالقات مع الكويت 
أم������ي������رًا وح�����ك�����وم�����ة وش����ع����ب����ًا راس����خ����ة 

كالجبال«.

أصالة التوّجه

إلى ذلك، عّبر رئيس الدائرة اإلعالمية 
ل���ح���رك���ة ح����م����اس ف����ي إق���ل���ي���م ال����خ����ارج 
ه���ش���ام ق���اس���م ع���ن ك��ث��ي��ر م���ن ال��ت��ق��دي��ر 
واالحترام لصحيفة سبقلا الكويتية 
الختيارها الشعب الفلسطيني ليكون 

شخصية عام 2021.
وف��������ي رس������ال������ة ب���ع���ث���ه���ا إل��������ى رئ���ي���س 
التحرير، قال قاسم: »ننظر بكثير من 
االحترام والتقدير إلى الخطوة املقدرة 
ات��خ��ذت��م��وه��ا الخ���ت���ي���ار شعبنا  ال���ت���ي 
ل��ي��ك��ون ش��خ��ص��ي��ة ع����ام 2021 ب��ع��دم��ا 
ق���دم أروع األم��ث��ل��ة ف��ي ث��ب��ات��ه ب��أرض��ه 
وح���ق���ه ال���ت���اري���خ���ي، س������واء م����ا ت��ع��ل��ق 
بأداء املقاومة في غزة أو أسرى سجن 
جلبوع أو مرابطي املسجد األقصى أو 

أهلنا في حي الشيخ جراح«.
وأضاف: »إن خطوتكم تعّبر عن أصالة 
توجه صحيفة سبقلا منذ تأسيسها، 
وت��م��ّس��ك��ه��ا ب��ق��ض��ي��ة األم������ة امل���رك���زي���ة، 
وتأتي استكمااًل ملواقف دولة الكويت 
سياسيًا  لقضيتنا  ال��داع��م��ة  الشقيقة 

وماليًا ودبلوماسيًا وإعالميًا«.

أميركا أنفقت عليهما 14 تريليون دوالر

المقاولون.. المستفيد األول من حرَبي العراق وأفغانستان

وث��ق��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ف��س��اد امل��ف��ت��ش��ن ال��ع��ام��ن 
ألف��غ��ان��س��ت��ان وال���ع���راق ول��ج��ن��ة ال��ت��ع��اق��د في 
زم����ن ال���ح���رب وامل���ف���ت���ش ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ت��اغ��ون، 
وك��ي��ف س��اه��م��وا جميعًا ف��ي إن��ف��اق األم���وال 
لم تكن متوافرة على اإلط��الق،  على أنشطة 
وبميزانيات  فيها،  مشكوك  مشاريع  وعلى 

بدت مفرطة، أو ببساطة ال يمكن حسابها. 
وخ��ل��ص��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ف���ي ت��ق��ري��ره��ا إل����ى أن 
الوجود العسكري األميركي قد يكون انتهى 
على األرض اآلن، لكن ال يزال على واشنطن 

استيعاب الثمن الباهظ.
وب���ع���د 4 أش���ه���ر م���ن م����غ����ادرة آخ����ر ال��ج��ن��ود 
األم��ي��رك��ي��ن ألف��غ��ان��س��ت��ان، ت��ق��ّي��م ال���والي���ات 

املتحدة الدروس التي يجب تعلمها. 

بداية الفساد

أن قصة  ج��ورن��ال«  وت��اب��ع��ت »وول ستريت 
كاليفورنيا  م��ن  أع��م��ال  برجل  ب��دأت  الفساد 
فتح  قيرغيزستان، وحينها  يدير حانة في 
أن يحقق من خاللها  شركة وق��ود استطاع 

إيرادات بمليارات الدوالرات. 
ثم حّول مترجم أفغاني شاب، صفقة لتزويد 
ال����ق����وات األم���ي���رك���ي���ة ب��أغ��ط��ي��ة ل����أس����ّرة إل���ى 
إمبراطورية تجارية تضم محطة تلفزيونية 

وشركة طيران!
وب���دأ اث��ن��ان م��ن رج���ال ال��ح��رس ال��وط��ن��ي من 
والي��ة أوهايو شركة صغيرة توفر للجيش 
األميركي مترجمن أفغانين، ونمت الشركة 
لتصبح م��ن أك��ب��ر امل��ت��ع��اق��دي��ن م��ع ال��ج��ي��ش، 
العقود  من  مليارات دوالر   4 وجمعت نحو 

الفدرالية.

5 شركات دفاعية

أدت   ،2001 س��ب��ت��م��ب��ر   11 ه���ج���م���ات  وم���ن���ذ 
استعانة الواليات املتحدة بموارد عسكرية 
خ����ارج����ي����ة ف�����ي زي���������ادة إن�����ف�����اق ال���ب���ن���ت���اغ���ون 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر، وخلق   14 إل���ى  ال��ع��س��ك��ري 
الحرب  أث��ن��اء  الجهات  لبعض  للربح  ف��رص 
ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان وال���ع���راق، وذه���ب ث��ل��ث ه��ذا 
املبلغ إل��ى 5 ش��رك��ات دف��اع��ي��ة: ه��ي لوكهيد 
مارتن، بوينغ، جنرال دايناميكس، ريثيون 

تكنولوجيز، نورثرون غرومان.
وقد أنفق ما يقارب ال�2.1 تريليون دوالر على 
األسلحة واإلم��دادات وغيرها من الخدمات، 
وفقًا ملشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.
ك���م���ا ح���ق���ق���ت م���ج���م���وع���ة ش�����رك�����ات ص��غ��ي��رة 
مليارات ال��دوالرات، من خالل جهود شملت 

ت���دري���ب ض���ب���اط ال��ش��رط��ة األف��غ��ان��ي��ة وب��ن��اء 
ال����ط����رق وإن�����ش�����اء امل���������دارس وت���وف���ي���ر األم����ن 

للدبلوماسين الغربين.

إجهاد الحكومة

وي��ؤك��د م��س��ؤول��ون ح��ال��ي��ون وس��اب��ق��ون أن��ه 
خالل العقدين املاضين، رأت كل من اإلدارات 
استخدام  ف��ي  وال��دي��م��وق��راط��ي��ة  الجمهورية 
امل���ت���ع���اق���دي���ن وس���ي���ل���ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ع�����دد ال���ق���وات 
وخفض الخسائر في صفوف أفراد الخدمة.
وأفاد كريستوفر ميللر، الذي تولى منصب 
وزي���ر ال��دف��اع بالوكالة ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة 
م��ن إدارة ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب، 
أنه عند خوض حرب بجيش من املتطوعن 
ت���ج���ب االس���ت���ع���ان���ة ب���م���ص���ادر خ���ارج���ي���ة م��ن 
املقاولن، وذل��ك بعد أن أدت املبالغ الكبيرة 
وإع���ادة  الحربي  املجهود  على  أنفقت  ال��ت��ي 
الحكومة  ق��درة  إلى إجهاد  أفغانستان  بناء 
األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ف��ح��ص امل��ق��اول��ن وض��م��ان 

إنفاق األموال بالشكل الصحيح.

هدر واحتيال

امل��ف��ت��ش ال���ع���ام األم���ي���رك���ي ال���خ���اص إلع����ادة 
ملراقبة  تعيينه  تم  ال��ذي  أفغانستان،  إعمار 
م��ا ي��ق��رب م��ن 150 م��ل��ي��ار دوالر م��ن اإلن��ف��اق 
ع��ل��ى إع�����ادة ب��ن��اء ال���ب���الد، ت��ح��دث ف���ي م��ئ��ات 
التقارير عن الهدر، وفي بعض األحيان، عن 

االحتيال. 
ووجدت دراسة استقصائية أوائل عام 2021 
أنه من بن 7.8 مليارات دوالر في املشاريع 
مليار   1.2 أن��ف��ق  م��ف��ت��ش��وه��ا،  ال��ت��ي فحصها 
دوالر فقط، أو % 15 من املبلغ على مشاريع 
حقيقية لبناء الطرق الجديدة واملستشفيات 
وال��ج��س��ور وامل���ص���ان���ع، وم���ا ال ي��ق��ل ع���ن 2.4 
مليار دوالر على طائرات عسكرية ومكاتب 
ش���رط���ة وب���رام���ج زراع���ي���ة وم���ش���اري���ع تنمية 
أخ������رى، ت���م ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا أو ت��دم��ي��ره��ا أو 

استخدامها ألغراض أخرى.
على  دوالر  مالين   6 البنتاغون  وأنفقت 
م���ش���روع زراع������ي ل���م ي���ر ال���ن���ور أب������دًا، كما 
منحت الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
 1200 ل��ب��ن��اء  ل��ش��رك��ة  دوالر  م��ل��ي��ون   270
ال��ط��رق امل��رص��وف��ة بالحصى في  ميل م��ن 

أفغانستان.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إنها ألغت امل��ش��روع بعد أن 
بنت الشركة 100 ميل فقط من الطرق خالل 
ثالث سنوات من العمل، تكبدت خالل العمل 

 في هجمات للمتمردين.
ً
أكثر من 125 قتيال

البرامج في مشروع تكاليف  توضح مديرة 
التعاقد  أن  »ي��ب��دو  بلتيير:  ه��اي��دي  ال��ح��رب 
ي����ت����ح����رك ف�����ي ات�����ج�����اه واح���������د ف����ق����ط - وه����و 
الزيادة - بغض النظر عما إذا كانت اإلدارة 

ديموقراطية أو جمهورية«.

وت��ض��ي��ف أن االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ق��اول��ن أدى 
إلى ظهور »االقتصاد الخفي«، حيث تخفي 
ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف ال���ح���رب، ألن 
الشعبي  التأييد  تقلل  قد  الحقيقية  األرق���ام 

للحرب.
أح�����د رواد األع����م����ال ال����ذي����ن وج�������دوا ف��رص��ة 

ف��ي ال��ح��رب ك���ان دوغ إي���دمل���ان، ال����ذي افتتح 
العاصمة  في  الوقود  لتجارة  حانة وشركة 

القرغيزية بيشكيك عام 1998.
ب��ع��د 3 س���ن���وات وع��ن��دم��ا ب����دأت ال���ح���رب في 
أف��غ��ان��س��ت��ان، ت��ح��ول��ت ب��ي��ش��ك��ي��ك إل����ى م��رك��ز 

لإلمداد للقوات األميركية.
وق����ال زم����الء س��اب��ق��ون إن إي���دمل���ان ع��م��ل مع 
 Red هما  شركتن،  إلدارة  قيرغيزي  شريك 
Star وMina Corp، واللتان أصبحتا رابطن 

حيوين في املجهود الحربي.
ب��ع��د ال��ف��وز بسلسلة م��ن ع��ق��ود ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
أحادية املصدر، التي تسمح بتجاوز عملية 
تقديم العطاءات التقليدية - كما قال هؤالء 
ال��زم��الء - زود إي��دمل��ان ال��وق��ود ألس��ط��ول من 
ن��اق��الت ال��ق��وات ال��ج��وي��ة األم��ي��رك��ي��ة. وداخ��ل 
أفغانستان، قامت شركته ببناء خط أنابيب 

وقود في قاعدة باغرام الجوية.

■ بعد تقليص حجم الجيش في فترة ما بعد الحرب الباردة اضطرت »البنتاغون« لالستعانة بالمتعاقدين

وزارة اإلعالم:
م������وق������ف ع��������روب��������ي أص������ي������ل..
وف����ع����ل وط����ن����ي وم���ه���ن���ي رف��ي��ع

»حماس«:
خ��ط��وت��ك��م ت��ع��ّب��ر ع���ن أص���ال���ة ت��وج��ه 
ت��أس��ي��س��ه��ا م��ن��ذ  سبقلا  ص��ح��ي��ف��ة 

إشادات عدة رسمية وشعبية، وتفاعل واسع 
من نشطاء في »السوشال ميديا«، حظيت به 

سبقلا، بعد اختيارها الشعب الفلسطيني 
»البطل« شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه 
ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه، وحقه 

التاريخي في دولته.

وسلطت الصحيفة في عددها الصادر، الجمعة، الضوء 
على مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة 

االحتالل خالل عام 2021، لتأكيد أحقيتهم في حصد لقب »شخصية 
العام«، وعرضت في آخر عدد للعام الماضي )31 ديسمبر( صفحة كاملة 

لصور تعكس مشاهد قوية من أبرز األحداث الفلسطينية وبطولة 
الشعب الفلسطيني إزاء مشاريع االحتالل الصهيوني.

■ مقاول كان ينام في سيارته لتوفير أجرة الفندق اشترى منزاًل 
بقيمة 1.3 مليون دوالر

من  االن��س��ح��اب  عشية  دوالر  مليون   12 ب���  ع��ق��دًا  ن��ال  ميلر   ■
أفغانستان لتزويد القوات األميركية في أفريقيا بمترجمين

تضم  تجارية  إمبراطورية  يمتلك  أصبح  شاب  أفغاني  مترجم   ■
محطة تلفزيونية وشركة طيران!

محمد أمين

تنتهي الحروب عادة بمنتصر ومهزوم، مستفيد ومتضرر، لكن في 
الحربين األميركيتين على العراق وأفغانستان كان الطرفان خاسرين، 

والمستفيد الوحيد صناعة الدفاع األميركية ومقاولوها وشركات 
كبرى متخصصة في صناعة األسلحة، وحقق األخيرون أرباحاً خيالية.

غير ذلك، أنفقت الواليات المتحدة األميركية في تلك الحرب التي 
خاضتها بدعوى القضاء على اإلرهاب ما يناهز 14 تريليون دوالر، 

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إرث هذا اإلنفاق الخيالي 
سيستمر في التهام ميزانية الواليات المتحدة لسنوات قادمة. 

معاملة غير إنسانية
ي��ق��ول امل��ت��رج��م األف��غ��ان��ي األم��ي��رك��ي أن��ي��س 
 Mission ال�����ذي ع��م��ل م���ق���اوال ف���ي خ��ل��ي��ل، 
ي��أخ��ذون  ك���ان���وا  »ل��ق��د  ألش���ه���ر:   Essential
ويعطون  األميركية  الحكومة  م��ن  امل��ل��ي��ارات 
القليل للمترجمني ويعاملونهم بطريقة غير 

إنسانية«.
وك���ش���ف وم���وظ���ف���ون س��اب��ق��ون آخ������رون أن 
مع  عملوا  ال��ذي��ن  األف��غ��ان  املترجمني  بعض 
الجنود األميركيني في أصعب مناطق البالد 
ك��ان��وا ي��ت��ق��اض��ون روات����ب قليلة ت��ص��ل إل��ى 

300 دوالر شهريًا. 
 Mission Essential في حني قالت الشركة
إن املترجمني الفوريني التابعني لها حصلوا 
بمتوسط  مقارنة  للغاية  ج��ي��دة  أج���ور  على 
الدخل في السوق وان الشركة تضع أولوية 

لضمان حصولهم على رعاية جيدة. 
وك��ش��ف��ت ال��ش��رك��ة أن��ه��ا ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ع��ام 
ي��ق��رب م���ن 7 آالف  م���ا  ل��دي��ه��ا  ك����ان   ،2010
في  األم��ي��رك��ي  الجيش  م��ع  يعملون  مترجم 
أف���غ���ان���س���ت���ان. ل��ق��د ح��ق��ق��ت أك���ث���ر م���ن 860 
مليون دوالر من اإليرادات من وزارة الدفاع 

عام 2012.

طائرة خاصة

العقود  انخفضت  ال��ق��وات،  زي��ادة  انتهاء  مع 
ف��دب   .Mission Essential ل����  ال���ف���درال���ي���ة 
ال��خ��الف ب��ني ميلر وم��ون��ني ال���ذي واف���ق في 
ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ب��ي��ع حصته ف��ي ال��ش��رك��ة إل��ى 

ميلر.
ث���م ان��دل��ع��ت االن��ق��س��ام��ات أي��ض��ًا ب���ني ميلر 
واثنني من أعضاء مجلس اإلدارة في دعوى 
قضائية لم يتم حلها في عام 2018. اتهما 
أق��ارب غير مؤهلني، وإنفاق  ميلر بتوظيف 
امل���الي���ني م���ن أم������وال ال���ش���رك���ة ع��ل��ى األم����ور 
مليون  له  تدفع  الشركة  وجعل  الشخصية، 
دوالر مقابل شراء طائرة خاصة له وألفراد 
عائلته ويتقاضى راتبًا قدره نصف مليون 
ال��س��ن��ة م��ن دون م��واف��ق��ة مجلس  دوالر ف��ي 

اإلدارة.
 Mission Essential شركة  إن  ميلر  ورد 
ه���ي ش��رك��ة ع��ائ��ل��ي��ة وأن اث��ن��ني م���ن إخ��وان��ه 
ف��ي مناصب مؤهلني  ال��ش��رك��ة  ف��ي  يعمالن 

تأهيال عاليا لشغلها.
وق����ال إن ال��ط��ائ��رة اس��ت��خ��دم��ه��ا م��س��ؤول��ون 
تنفيذيون للسفر لحضور اجتماعات عمل 
في جميع أنحاء البالد وتم بيعها عندما لم 

تعد هناك حاجة إليها.
وم���ع ح��ل��ول ال���وق���ت ال����ذي أم���ر ف��ي��ه ال��رئ��ي��س 
ال��ح��ال��ي ج��و ب��اي��دن بانسحاب آخ��ر ال��ق��وات 
األميركية من أفغانستان في أغسطس، كان 
عدد طاقم موظفي الشركة قد انخفض إلى 
1000. وأكد ميلر إن ما يقارب ال�90 موظفا 
ق��د ق��ت��ل��وا خ���الل ال���ح���رب.  وب��ح��ل��ول ان��ت��ه��اء 
املهمة األميركية في أفغانستان، تمكن ميلر 
ع��ق��د ج��دي��د لشركته بقيمة 12  ت��أم��ني  م��ن 
في  األميركية  ال��ق��وات  لتزويد  دوالر  مليون 

افريقيا بمترجمني فوريني.

مستوى رديء 
ال����دوالرات، وحصل على  إي��دمل��ان بعقود بمليارات  ف��ازت ش��رك��ات 
مئات املاليني من الدوالرات، وفقًا لدعوى رفعها في كاليفورنيا عام 
ال��ذي قال إنه تم استبعاده الحقًا من إحدى  2020 زميله السابق 

شركات إيدملان.  ونفى إيدملان هذه املزاعم في رده على الدعوى. 
 ،Mission Essential Group »وتمثل »مجموعة املهمة األساسية
املزود  لتصبح  التي نمت  لها  أوهايو مقرًا  تتخذ من  التي  الشركة 
أفغانستان، جانبًا  الحرب في  للجيش ملترجمي مناطق  الرئيسي 

من عمليات التعاقد هناك.
بدأت »املهمة األساسية« عام 2003 بعد أن احتج اثنان من الحرس 
ال��وط��ن��ي، هما ت��ش��اد م��ون��ني وغ��ري��ك ميلر، على م��ا وص��ف��اه رداءة 
 
ً
مستوى املترجمني الفوريني الذين يستخدمهم الجيش، وأرادا عمال

أفضل.
عام 2007 فازت املجموعة بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 300 

ومستشارين  ف��وري��ني  بمترجمني  الجيش  ل��ت��زوي��د  دوالر  مليون 
ثقافيني في أفغانستان.

نمت الشركة بسرعة. وانتقل مونني، الذي قال موظفون سابقون 
في املجموعة إنه ُعرف عنه النوم في سيارته لتوفير أجرة الفندق 
دوالر.  مليون   1.3 قيمته  مربعة،  ق��دم   6400 مساحته  منزل  إل��ى 

واشترى سيارة فيراري رياضية كالسيكية.
ك��ان  ب��ي��ن��م��ا  إن���ه  ال��س��اب��ق��ون   Mission Essential م��وظ��ف��و  وق����ال 
انخفضت حينما  ث��م  أج���ورًا ج��ي��دة،  يتلقون  ال��ف��وري��ون  املترجمون 

احتكر العقود.
مع بدء تقليص املهمة العسكرية في أفغانستان عام 2012، قالت 
التكاليف،  لخفض  إن هناك ضغوطًا   Mission Essential شركة 
وأنها أعادت التفاوض مع املترجمني األفغان، وتم تخفيض رواتبهم 

بنسبة %20 - %25.

المقاولون كسبوا مليارات الدوالرات خالل حرَبي أميركا في العراق وأفغانستان 

رياض المالكي



19

alqabas.com . 17293 اإلثنين 30 جمادى األولى 1443 هـ • 3 يناير 2022 • السنة الـ 50 • العدد

مع بداية الميركاتو الشتوي

ل تدريبات األندية األمطار تعطِّ
عمر بركات

الغت العديد من االندية تدريباتها أمس 
استعداداً لخوض مواجهات الجوالت 

المقبلة، سواء بدوري STC الممتاز او الدرجة 
االولى، حيث تسببت موجة االمطار التي 

شهدتها البالد امس في الغاء التدريبات 
بعدما غمرت المياه مالعب االندية، سواء 

المالعب الرئيسية او مالعب التدريب.
وانتشرت العديد من الصور عبر وسائل 

التواصل االجتماعي لمالعب االندية 
المحلية، وهي تغرق بالمياه بفعل االمطار، 

ليقوم مدربو الفرق بإلغاء التدريبات التي 
كانت مقررة امس وإرجائها لليوم في حال 

توافرت االمكانية لذلك.
وكانت لقاءات الجولة السابعة قد اخُتتمت 

أخيراً وحقق خاللها الكويت فوزا صعب 
على النصر بهدف لالشيء في لقائهما 
بختام الجولة ليرفع االبيض رصيده الى 16 
نقطة، محتفظاً بفارق النقطة الواحدة 

مع كاظمة الذي يبقى في صدارة الترتيب 
برصيد 17 نقطة.

أرضية »العربي« غمرتها مياه األمطار

بداية الميركاتو
وب�����دأت االن���دي���ة امل��ح��ل��ي��ة ب��ش��ك��ل س��ري��ع تحركاتها 
الشتوي  امليركاتو  ف��ي  الصفقات  م��ن  امل��زي��د  إلب���رام 

الحالي، حيث وصل الى البالد قبل يومني املحترف 
ال��ت��ون��س��ي ط���ه ي���اس���ني ال��خ��ن��ي��س��ي ل��الن��ض��م��ام رس��م��ي��ًا 

ان  بعد  الكويت  ب��ن��ادي  ال��ق��دم  لكرة  االول  الفريق  لصفوف 
خضع الالعب للفحص الطبي واكتملت املفاوضات بشكل رسمي لينضم الالعب 

رسميًا لصفوف االبيض.

بريتو وصل لقيادة برقان
وكما اشارت سبقلا إلى إعالن نادي برقان تعاقده 
خلفًا  الفريق  لقيادة  بريتو  ماريانو  البرتغالي  مع 
الى  ان��ور يعقوب. ووص��ل ماريانو  للمدرب الوطني 

ال���ب���الد ت��م��ه��ي��دًا ل��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق خ���الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة، 
باتفاق يمتد حتى نهاية املوسم.

عقد طويل لـ»السويسي«
اب����رم ن����ادي ال��ق��ادس��ي��ة رس��م��ي��ًا ت��ع��اق��ده م���ع امل��ح��ت��رف 
التونسي حسام السويسي لتدعيم خط وسط الفريق 

في االنتقاالت الحالية قادمًا من فريق مستقبل الرجيش 
التونسي، وذلك بعقد يمتد لثالث مواسم ونصف املوسم 

وفقًا مل��ص��ادر. وي��أت��ي التعاقد الطويل م��ن االص��ف��ر م��ع الالعب 
لتدعيم الصفوف لصغر عمره نسبيًا، حيث يبلغ 24 سنة، كما ان املقابل املادي للصفقة 
لم يكن كبيرًا، باالضافة الى ان النادي سيكون بإمكانه تسويق الالعب في حال تألقه 

خالل الفترات املقبلة.

اعتذار 
ابدى املدرب الوطني سلمان عواد مدرب فريق نادي 
النصر، اعتذاره عّما بدر منه من اعتراض على حكم 
السابقة، مؤكدًا  الكويت بالجولة  ام��ام  مباراة فريقه 

على ان اندفاعه لذلك جاء بسبب ضغط املباراة.

القناةالتوقيتالفريقان

الدوري اإلنكليزي )المرحلة الحادية والعشرون(

8.30beIN Sports 1 HD Premium مساء مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون 

الدوري األسباني )المرحلة التاسعة عشرة(

9.00beIN Sports HD 1 مساءفياريال × ليفانتي

11.00beIN Sports HD 3 مساءأوساسونا × أتلتيك بلباو

11.15beIN Sports HD 1 مساءقادش × إشبيلية

مباريات اليوم

معلول رفض عرضًا مغربيًا
رفض نبيل معلول مدرب الفريق 

ال��ك��وي��ت،  ب���ن���ادي  ل��ل��ك��رة  األول 
ع��رض��ًا ل��ت��دري��ب ن���ادي ال��رج��اء 
ال��ري��اض��ي امل��غ��رب��ي، حسب ما 
أشارت وسائل إعالم تونسية. 

وي��ن��وي ال��رج��اء إق��ال��ة م��درب��ه 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي م�����ارك ف��ي��ل��م��وت��س، 

ب��س��ب��ب ت�����ردي ن��ت��ائ��ج ال���ف���ري���ق في 

الدوري املغربي. 
وذك�������������ر م�������وق�������ع ن�������ي�������وز غ���ن���ت 
رف����ض  س����ب����ب  أن  ال����ت����ون����س����ي 
م��ع��ل��ول ل��ل��ع��رض امل��غ��رب��ي هو 
تأكيده امتالك مشروع »طويل 
األم��د« مع نادي الكويت، مبينًا 
ان����ه ال ي���ن���وي ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة 

مغادرة »االبيض«.

*البعض في وسطنا الرياضي يصدق الكذبة إذا كانت من شخص على ميوله.. 
ويكذب الحقيقة إذا كانت من إنسان ليس من ميوله، وهنا يكون الحكم 

للعواطف والميول ال للحقيقة والعقول!

رسالة للضمير 
الضمير خير من ألف شاهد.. وموت الضمير أخطر من موت اإلنسان، ألن الميت ال 
يرتكب ذنوبا، أما الحي ميت الضمير فهو كارثة على نفسه وعلى الجميع.. هذا 
الكالم نوجهه كرسالة لمن ال يجد تبريرا لخسارة فريقه إال الحكام.. وأيضا لبعض 

الحكام الذين يفكرون في شيء خفي، فيضيعون تركيزهم ويضيعون جهود 
الالعبين وفرقهم.. اتقوا الله واجعلوا الضمير هو سيد الموقف.. والله تعبنا 

نفسيا.. معقولة »محد يحب الثاني« في رياضتنا..

س« األصفر  »ُيَلبِّ
يقال إن نصائح الخبراء تجنب اآلخرين األخطاء الفادحة.. والخبرة نتاج سنوات 

طويلة من العناء.. والعمل والشقاء.. وهي ال تأتي هباًء.. وهذا الهباء هو الذي 
يسبب الخيبات وإن كانت محدودة.. ولكن على من يريد أن ينجح االستعانة 

بالخبرات حتى ال يخسر أكثر.. كأن هذا الكالم »يلبس« القادسية!! 
*هناك جملة مكتوبة على مرآة السيارة الخارجية »األجسام التي تراها.. هي 

أصغر مما تبدو عليه في الواقع«!

الميول واألحكام 

لوكاكو يسجل أهدافاً في مرماه:

 التصريحات سالحه للرحيل
ل��وك��اك��و ج���داًل كبيرًا  البلجيكي روم��ي��ل��و  امل��ه��اج��م  أث���ار 
ب��ع��د ت��ص��ري��ح��ات��ه األخ���ي���رة ل��ق��ن��اة »س���ك���اي س��ب��ورت��س« 
���ه غير سعيد في 

ّ
اإلي��ط��ال��ي��ة، ال��ت��ي أش���ار خاللها إل��ى أن

ت��ش��ل��س��ي اإلن���ك���ل���ي���زي، م��ع��ب��رًا ع���ن ح��ب��ه ال��ك��ب��ي��ر ل��ف��ري��ق��ه 
الجماهير  من  ومعتذرًا  اإليطالي،  ميالن  إنتر  السابق 

عن الطريقة التي رحل بها عن الفريق.
وان��ت��ق��د م���درب تشلسي ت��وم��اس ت��وخ��ي��ل م��ا ص���در عن 
العبه، الذي اعتبر أن املدرب يعتمد تكتيكًا ال يتماشى 
مع مهاراته، وهو ما أعاقه كثيرًا منذ بداية املوسم بما 

ه لم يقدر على إظهار حقيقة قدراته. 
ّ
أن

ول��ي��س��ت ه���ذه امل����رة األول�����ى، ال��ت��ي ُي��ث��ي��ر خ��الل��ه��ا النجم 
تصرف  فقد  غريبة،  بتصريحات  الجماهير  البلجيكي 
ب��م��ث��ل ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ف���ي ك���ل امل���ح���ط���ات ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي 
ُيعتبر  ق��د  أس��اس��ًا، مما  اإلنكليزي  ال���دوري  ف��ي  عاشها 
تكتيكًا م��ن ق��ب��ل »ال���دب���اب���ة« ل��ل��رح��ي��ل ع��ن ال��ف��ري��ق ال��ذي 
يلعب له، وسالحًا يعتمده ليفرض سياسة األمر الواقع 
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق، وق���د اس��ت��ع��رض��ت صحيفة »دي��ل��ي ميل« 

اإلنكليزية أبرز التصريحات الصادرة عن هذا النجم:

هاجم سياسة إيفرتون في سوق االنتقاالت

م��ن��ح ف���ري���ق إي���ف���رت���ون ل��وك��اك��و ف���رص���ة ت��ف��ج��ي��ر ط��اق��ات��ه 
وإظهار مستواه الجيد بعد الصعوبات التي عاشها مع 
املساعدة  يد  له  م��ّد  ال��ذي  للفريق  تنّكر  ه 

ّ
تشلسي، ولكن

بتصريحات في بداية سنة 2017، انتقد خاللها سياسة 
النادي في سوق االنتقاالت، ومدى جديتها في مسعاها 
للحصول على األلقاب، ليرحل عن الفريق بعد أن سبب 

حرجًا إلدارة النادي.

يريد االنتقال إلى الكالتشيو

عّبر لوكاكو في 2018 عن رغبته الكبيرة في اللعب في 

ه كان العبًا أساسيًا في فريق 
ّ
ال��دوري اإليطالي، رغم أن

عدم  أك��د  تصريح  وه��و  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
ه كان يظهر 

ّ
جديته في الدفاع عن ألوان فريقه، خاصة أن

 بعرض جديد قد يصل إليه.
ً
منشغال

وقد هاجم نجم مانشستر السابق غاري باليستر، في 
تصريح مل��وق��ع 888 اإلن��ك��ل��ي��زي، م��ا ص��در ع��ن لوكاكو، 

��ل م���ن اح��ت��رام��ه ل��ف��ري��ق��ه، وال ي��ج��وز له 
ّ
����ه ق��ل

ّ
م��ع��ت��ب��رًا أن

ال��ح��دي��ث ع���ن ت��ج��رب��ة ج���دي���دة وه����و م��ت��رب��ط ب��ع��ق��د مع 
��ب ال��ح��دي��ث عن 

ّ
ال���ن���ادي، وي��ت��ع��نّي عليه االل���ت���زام وت��ج��ن

فريق جديد.

انتقد املعاملة التي يجدها من الجماهير

في صيف 2019، تحّدث لوكاكو، خالل جولة في أميركا، 
عن املصاعب التي يعاني منها مع يونايتد، وتذّمر من 
املعاملة التي يجدها في الفريق رغم كل ما يقوم به من 

أجل مساعدة الفريق، واجتهاده املتواصل.
��ه 

ّ
وأش����ار ف��ي ح��دي��ث��ه، ال����ذي أغ��ض��ب ال��ج��م��اه��ي��ر، إل���ى أن

ي��ت��ح��م��ل ب��م��ف��رده ت��ب��ع��ات ن��ت��ائ��ج ف��ري��ق��ه ال��س��ل��ب��ي��ة رغ��م 
أن م�����ردود ك���ل ال��الع��ب��ني ت��ق��ري��ب��ًا س��ج��ل ت��راج��ع��ًا، وه���ذا 
ال��ت��ص��ري��ح ك����ان م���ؤش���رًا ع���ن ق����رب رح��ي��ل��ه ع���ن ال��ف��ري��ق، 
 ما صدر عنه كان بمنزلة إع��الن قطيعة مع 

ّ
باعتبار أن

الالعبني.

املال ليس مهمًا ثم رحل عن اإلنتر

 خالل الصيف املاضي، أعلن لوكاكو عن رفضه الرحيل 
عن إنتر ميالن بعد وصول عرض تشلسي، مشيرًا إلى 
أن امل����ال ل��ي��س م��ه��م��ًا ف��ي م��س��ي��رت��ه ول��ي��س ال���داف���ع األول 
ه مرتاح مع فريقه اإليطالي، 

ّ
التخاذ أي ق��رار، خاصة أن

وال ن��ي��ة ل���ه ف���ي ال���ع���ودة إل���ى إن��ك��ل��ت��را، م��ن��ت��ق��دًا سياسة 
إث��ر رحيل  الالعبني، خاصة  النادي بعد تفويت بعض 
املدرب أنطونيو كونتي، وبعد أيام قليلة من التصريح 
ال��ش��ه��ي��ر، أم���ض���ى ع���ق���دًا م���ع ت��ش��ل��س��ي، وه����و م���ا أغ��ض��ب 
ج��م��اه��ي��ر اإلن���ت���ر ك��ث��ي��رًا، وه����ي م���ا زال�����ت س��اخ��ط��ة على 
الع��ب��ه��ا ال��س��اب��ق رغ���م تصريحه ال��ج��دي��د، ال���ذي أك���د من 
خالله أن عالقته بالفريق قوية، ولكن ذلك لم يكن كافيًا 

حتى يكسب ود الجماهير مجددًا.

لوكاكو افتعل المشاكل بتصريحاته المثيرة

إصابة ميسي بـ»كورونا«
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه األرجنتيني 

ليونيل ميسي هو أحد أربعة العبني أصيبوا بفيروس كورونا.
وكان نادي العاصمة الفرنسية أعلن عن إصابة أربعة العبني آخرين 

لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يفعل أمس، وهم باإلضافة إلى ميسي: 
ال��ح��ارس سيرجيو ري��ك��و، والع���ب ال��وس��ط ناثان  الظهير األس��ب��ان��ي خ���وان ب��رن��ات، مواطنه 

بيتومازاال.
وأك����د س���ان ج��ي��رم��ان أن ال��الع��ب��ني »س��ي��خ��ض��ع��ون للحجر ك��م��ا ت��ن��ص ق��وان��ني ال��ب��روت��وك��ول 

الصحي«.
يذكر أن س��ان جيرمان مدعو إل��ى مواجهة ن��ادي ف��ان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس 
فرنسا اليوم، في حني يعاود نشاطه في الدوري املحلي في 9 من الشهر الجاري ضد ليون 

بعد فترة التوقف الشتوي.

موراتا يقترب من برشلونة
أك���دت أل��ي��س كامبيلو، زوج���ة االس��ب��ان��ي أل��ف��ارو م��ورات��ا، مهاجم 
إلى صفوف  االنتقال  قريب من  الالعب  أن  االيطالي،  يوفنتوس 
ب��رش��ل��ون��ة. وزع��م��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر م���ؤخ���ًرا أن برشلونة 

يحاول ضم موراتا عبر صفقة تبادلية، لكنه لم يصل إلى اتفاق 
بعد مع يوفنتوس.

ا لصحيفة »كوريري ديال سيرا« اإليطالية، فإن كامبيلو أخبرت 
ً
ووفق

أصدقاءها املقربني مؤخًرا بأنها ستنتقل قريًبا للعيش في اسبانيا.
أو  دي��ب��اي  الحصول على خ��دم��ات ممفيس  إن يوفنتوس يرفض  تقارير صحافية  وق��ال��ت 

عثمان ديمبلي ضمن الصفقة التبادلية ملوراتا في امليركاتو الشتوي الجاري.
وأضافت أن يوفنتوس سيسمح ملوراتا بالرحيل، إذا نجح في التعاقد مع مهاجم آخر خالل 
يناير الجاري، كما أن الالعب يوافق على االنتقال إلى برشلونة، ألنه يعلم جيًدا أن اليوفي 

لن يشتري عقده من أتلتيكو مدريد في الصيف املقبل.

خيتافي يفاجئ الريال
فّجر فريق خيتافي الذي يعاني بشدة في املوسم الحالي مفاجأة وحقق الفوز 
امللكي  بالفريق  م��ن دون رد، ملحقًا  ب��ه��دف  م��دري��د  ري���ال  امل��ت��ص��در  على ضيفه 

الخسارة الثانية هذا املوسم. 
وأق��ي��م��ت امل��ب��اراة أم��س األح���د على ملعب »ك��ول��س��ي��وم ألفونسو ب��ي��ري��ز« ضمن 

املرحلة التاسعة عشرة من البطولة.
وعانى الريال بشكل كبير في أولى مبارياته في العام الجديد 2022، بينما بدا 
خيتافي في أفضل حاالته، علمًا بأنه دخل املباراة وهو في املركز السادس عشر 

برصيد 15 نقطة.
وسجل إنيس أونال هدف التقدم لخيتافي في الدقيقة التاسعة.

ورغم الخسارة، فقد استمر ريال مدريد في الصدارة برصيد 46 نقطة، فيما رفع 
خيتافي رصيده إلى 18 نقطة، مستمرًا في املركز السادس عشر.

»الكرة«: لم نصدر عقوبة الرشيدي
ل��م ي��ص��در أي تعميم بما يخص العقوبة املرتقبة بحق ح���ارس مرمى  أن��ه  ال��ك��رة  ات��ح��اد  أع��ل��ن 

املنتخب الوطني ونادي القادسية خالد الرشيدي.
وكان الرشيدي قد تلقى بطاقة حمراء خالل مواجهة الساملية ضمن منافسات الجولة السادسة 

من دوري stc املمتاز لكرة القدم بعد احتكاكه بالحكم يوسف نصار.
واعتبر بيان االتحاد، أن لجنة االنضباط لم تصدر أي عقوبة، وأن املوضوع لم يبت فيه حتى 

اآلن.

اإلماراتي المال حكمًا لمباراة 
القادسية وكاظمة

حكم عبدالمولى 
كشفت مصادر ل� سبقلا أن اتحاد الكرة استقر على 
امل��ال إلدارة  اإلم��ارات��ي يحيى علي  ال��دول��ي  الحكم 
م��ب��اراة ال��ق��ادس��ي��ة وك��اظ��م��ة، امل��ق��ررة غ��دًا ال��ث��الث��اء، 
ضمن افتتاح الجولة الثامنة من منافسات دوري 

STC املمتاز لكرة القدم. 
الحكم  مواطنه   VAR����ال تقنية  على  امل��ال  ويساعد 
الدولي صقر الزعابي، فيما سيكون باقي الطاقم 
من الحكام الوطنيني، سواء على مستوى الحكمني 

املساعدين األول والثاني، أو الحكم الرابع. 
وك��ان الحكمان اإلم��ارات��ي��ان ق��د وص��ال إل��ى البالد 
الجمعة بدعوة من اتحاد الكرة، الذي لم يعلن عن 
وصولهما، وذلك للخضوع للحجر املؤسسي ملدة 

٣ أيام قبل خوض مباراة الثالثاء. 
يذكر أن نادي كاظمة أرسل كتابًا رسميًا التحاد 
الكرة أمس األحد يطلب فيه إسناد تحكيم مباراته 

أمام القادسية إلى حكام أجانب.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م���س���اع���د امل��������درب ع��ب��دال��ح��م��ي��د 
صعبة  تبدو  القادسية  مواجهة  إن  العسعوسي 
ع���ل���ى ال���ف���ري���ق���ني، ح���ي���ث ي���س���ع���ى ال���ب���رت���ق���ال���ي إل���ى 
االستمرار في الصدارة والتمسك بها، مضيفًا: في 
توقفه  بعد  األصفر  نفسه نخشى صحوة  الوقت 
ع��ن االن��ت��ص��ارات، الف��ت��ًا إل���ى أن ال��ب��رت��ق��ال��ي جاهز 
بدنيًا وفنيًا للمباراة، كاشفًا عن غياب 4 العبني 
عن املباراة، هم حمد الحربي لإليقاف، والحارس 
ح��س��ني ك��ن��ك��ون��ي ون���اص���ر ف����رج وط�����الل ال��ع��ج��م��ي 

لإلصابة.
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الصــــالة 

5.18
فجر

2.43
عصر

6.43
شروق

5.02
مغرب

11.52
ظهر

6.24
عشاء

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

 مساًءصباحًا
1.19
ظهرًا

11.19
مساًء

6.356.16
البحـــــــر

مائل للبرودة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع 
فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء والرياح 

شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه إلى معتدلة، 
السرعة )8 - 35 كم/ ساعة(.

12
الصغرى

18
الكبرى

%95
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

a.bishara@alqabas.com.kw

عبدالله بشارة

رنة قلمكالم الناس
إقبال األحمد

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

أحمد الصراف

أيها الجميل..
أيتها الجميلة

 م���رارات���ه، وم��ا 
ّ

��ه، وك���ل
ّ
 ح��ل��وه، وم���ا أق��ل

ّ
م���ّر ع���ام 2021 ب��ك��ل

أكثرها، وكانت أشدها مضاضة فقدان أهل وأصدقاء أعزاء 
بسبب كوفيد وشروره.. وغير ذلك من أسباب! ولكنه كان 
وزادت  الكثير،  منها  تعلمت  بأحداث جسام  ممتلئًا  عامًا 
في  تعلمه  يمكن  ما  أضعاف  بالحياة  ومعرفتي  تجاربي 
علينا  ثمن  ع��ادي  ولكل ش��يء غير  ع��ادي��ة،  روتينية  سنة 

دفعه، إن ابتغيناه!

 ***

ال أؤمن بقراءة الطالع، ولم أهتم يومًا بما يقوله املنجمون 
وتوقعاتهم في نهاية كل ع��ام، فهم يلقون بكميات مهولة 
أح��ده��ا، فهذا  ف��إن ص��دق  املستمع،  أو  املشاهد  أم��ام  منها 
ك��ف��ي��ل ب��ك��س��ب��ه ل��ص��ف��ه، وإن ل���م ي��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ش���يء فلن 
تلك  بهم قصيرة، مثل  »امل��ؤم��ن��ن«  ف��ذاك��رة  أح��د،  يحاسبه 
»التنبؤات« التي أدلى بها »املحاسب العبقري« عندما توقع 
أخذهم  نتيجة  اآلالف  وم��وت  الثالثة،  العاملية  الحرب  وق��وع 
تطعيم كوفيد! ويبدو أنه »أكل علقة« مؤخرًا جعلته يتخلى 

مؤقتًا، وربما لألبد، عن سخيف توقعاته!
ت��روى عن ستالن.. فعندما  ما ح��دث معه ذكرني بطرفة 
ك��ان��ت ق��وات��ه ت��ت��راج��ع ب��س��رع��ة أم���ام ت��ق��دم ال��ج��ي��ش األمل��ان��ي 
مًا يوّد  على كل الجبهات، جاءه مساعده ليخبره بأن ُمنجِّ
مقابلته ليخبره بنتيجة الحرب، فأمره بإعدامه فورًا! فلو 
كان يعرف الغيب، ويكشف السّر، لعرف مصيره ولم يأِت 

!
ً
أصال

***

ذل��ك فقدت »صداقة«  املجامالت، وبسبب  بارعًا في  لست 
البعض بسبب صراحتي غير املحدودة أحيانًا، ولكن ربما 
انتهت  وبالتالي  الصداقة  بمستوى   

ً
أص��ال العالقة  تكن  لم 

بسرعة!
، وع��ش��رات 

ً
كتبت خ��الل ع��ام 2021 أك��ث��ر م��ن 250 م��ق��اال

شرحها،  يطول  ألسباب  النشر  من  منع  بعضها  غيرها، 
وبعضها لن ينشر في أي حال، والغالبية بانتظار النشر 
التراكم أصبح أسرع  القادم من األي��ام، ول��و أن تسارع  في 

من تسارع النشر!
ك��س��ب��ت م��ن م��ق��االت��ي ال��ك��ث��ي��ر، م��ح��ب��ة وت��ق��دي��رًا واح��ت��رام��ًا. 
كما أكسبتني، من دون أن أقصد، ع��داوات كثيرة، خاصة 
نالهم من  ما  أو بسبب  كتبت،  ما  مع  يتفقوا  لم  الذين  مع 

صراحتي.
ك��م��ا خ��س��رت م���ادي���ًا ال��ك��ث��ي��ر، ل��رف��ض��ي م��ج��ام��ل��ة ال��ب��ع��ض، 
وإص��راري على مصداقية ما أكتب، وهذا ما تعلمته ممن 
ال���ذات،  ن��ك��ران  وف���ي  ف��ي وطنيتهم  وت��ج��اوزون��ي  سبقوني 
 يحتذى. 

ً
وكانوا في الكتابة والسياسة والحياة العامة مثاال

منه.  تعلمت  ال��ذي  الكبير  الخطيب،  أحمد  للدكتور  فشكرًا 
له  تمنياتي  م��ع  ال��ن��ي��ب��اري،  ع��ب��داهلل  للصديق  وتحية شكر 
الجوعان،  يعقوب  العمر  بالتعافي. وشكر خاص لصديق 
تقدير وشكر  الدعيج، وتحية  لزميلي عبداللطيف  وشكرًا 
كل  تحّمل  ال��ذي  التحرير،  رئيس  النصف،  وليد  لألستاذ 
املتاعب التي تسببت فيها له ول� سبقلا، وتحمله »نزقي، 
وقلة صبري« وأنا في منتصف الطريق، وهذا أمر يستحق 

التنويه.
ك��م��ا ال أن��س��ى ش��ك��ر م��ح��رر ص��ف��ح��ة امل���ق���االت واألخ���ي���رة، 
باله،  األس��ت��اذ ج��م��ال ح��س��ن، على قيم مالحظاته وط���ول 
ال��ذي  س��ام��ي،  ميالد  القانوني  للمستشار  أيضًا  والشكر 
أصبحت الكثير من مقاالتي تسبب له أحيانًا، بعض القلق!

وللقارئة  مقاالتي،  يراجع  ملن  أوج��ه شكرًا خاصًا  وأخيرًا 
والقارئ الذي ينتظر قراءة ما أكتب صباح كل يوم.. تقريبًا!

***

ي���ق���ول ال���ص���دي���ق وال���زم���ي���ل ن��ج��م ع��ب��دال��ك��ري��م، ف���ي رس��ال��ة 
شخصية، سمح بنشرها: 

لسُت ممن يسرفون في أمنياتهم بمثل هذه املناسبات، التي 
علبة، ألنني أعلم بأنني 

ُ
كثيرًا ما تكون ُمشبعة بالكلمات امل

ولكن  املنطقية،  تحليالتها  ف��ي  ُم��ت��ق��دة  ذهنية  م��ع  أت��ع��ام��ل 
ال��ن��اس ينتهزون مثل ه��ذه املناسبات  ال��ع��ادة ق��د ج��رت أن 
 بحدود طبيعة فهمِه لها. أما أنا 

ٌ
ليعبروا عن مشاعرهم كل

فما أسعى إليه في هذه السطور فهو ليس من هذا، وال ذاك، 
ولكنني أريد أن أعّبر عن اعتذاري لنفسي ألنني خسرت 
سنوات كثيرة من عمري من دون أن أحاول التعرف على 
الطفل النبيل أحمد الصراف إال في سنوات متأخرة، ولهذا 
فكم أنا محظوظ أن ألتقيك على حقيقتك قبل أن أغادر هذا 
العالم، إنما ذلك لن يحول دون أن أتمنى لك السعادة، وأتطلع 

لعام جديد بروح التفاؤل.
تحيات أسرتي ألسرتك الجميلة!

***

تكون  أن  نتمنى  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  بالسنة  ال��ق��راء  ك��ل  نهنئ 
أفضل من سابقتها.

وهج القدرة..
ووهج السلطة

بعد صبر طويل ومعاناة مضنية، وإشاعات متضاربة، خرج سمو 
إل��ى اإلع��الن عن تحقيقه،  ال���وزراء من عزلة التشكيل  رئيس مجلس 
 أس��م��اء ال��ذي��ن ت��ك��رم��وا بقبول امل��ش��ارك��ة ال��وزاري��ة ف��ي ظ��روف 

ً
ح��ام��ال

غير مضمونة، محمولن باألمل بأن يكون مناخ العمل مشجعًا على 
االستمرار.

ال������وزراء بحرفية   ب��ال��ت��زام رئ��ي��س 
ً
رب��م��ا م���ن امل��ن��اس��ب أن أش��ي��د أوال

مظهرًا  يحتمل،  ال  م��ا  يتحمل  ال��ت��ي جعلته  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��س��ؤول��ي��ات 
بتقدير ظروف  االع��ت��ذارات  والتعامل مع  اإلخفاق  عزمًا على تجاوز 
املرشحن، كما أقرن ذلك بالشكر للذين قبلوا االنضمام إلى الالئحة 
حول  س��واء  أمامهم  املناوشات  تنوع  عارفن  الكويت،  لخدمة  سعيًا 
بالدقة  تميز  مهما  ال���ذي  نحو سلوكهم  أو  ال��ع��م��ل،  ف��ي  اج��ت��ه��ادات��ه��م 

والتعاون فلن يسلم من صواريخ الهجوم ومن جروح النقد. 
أعباء  الذين خرجوا من  ال���وزراء  الشكر لألخوة  بد من توصيل  وال 
العمل بسالم متخلصن من إحراجات ومغلقن أبوابًا ال يعرفون ما 

وراءها من مفاجآت. 
وماذا عن املحتوى الذي سيجده رئيس الوزراء وفريقه عند فتح ملفات 
العمل داخل القاعة؟ ال أعرف هوية الخطة التي في ذهن الرئيس عندما 
تنفجر املجادلة حول ما تريده مجموعة النواب من طموحات تشكل 
وثيقة املستقبل لهذه املجموعة، فقد أعلنت هذه املجموعة متطلباتها 
التي ال بد أن يقف الرئيس مندهشًا من أثقالها، ففيها ما يتماشى 
مع الدستور وفيها أيضًا ما يخرج عليه، وفيها ما يسحب الكويت 
إلى ساحة املتفجرات، ألن بعضها في واقعه يشكل انقضاضًا على 
ألفة  املنبثقة م��ن  ال��ش��راك��ة  ال��دس��ت��ور وه��ي  التي يقف عليها  ال��ق��اع��دة 
التعاون وصفاء النوايا، فال يمكن ملن يحرص على الدستور، ويدرك 
أن يقترب من هذه  مقامه في متانة االستقرار ورساخة االستمرار 
إلى حضن  السلطة وتنقلها  السيادة من  التي تنزع شرعية  املطالب 
النواب، لتخضع للمساومات، وال سيما مقترح نقل شؤون الجنسية 

إلى مداوالت القضاء. 
كما يمثل بعض منها انتهاكًا لضوابط العمل البرملانية، التي حافظت 
على السرية في انتخابات الرئاسة، وهي حكمة تصون املقام وتزيل 
الحساسيات، كما ال يمكن تقصير عمر الرئاسة وتركها لالنتخابات 

السنوية.
فمن هذه الشحنة من املقترحات نصل إلى اليقن بأن مساعي هؤالء 
النواب هي الدفع نحو حل املجلس على أمل إجراء انتخابات جديدة  
إلى  امل��وق��ف  ذل��ك  ال��ق��ي��ادة املستقبلية، وي��ع��ود  م��ن  ت��ح��رم خصومهم 

خصومات شخصية وخالفات سياسية وتباعدات في املفاهيم. 
والحقيقة أن هذه الحالة، ال تهم شعب الكويت ألنه ليس طرفًا فيها، 
اتخاذ  في  وجهوزيته  حيويته  وعلى  املجلس،  عمل  في  تؤثر  لكنها 

القرارات الضرورية في مسار التنمية والتطوير،
ويمكن السؤال: هل هؤالء النواب الساعون لحل املجلس على قناعة 
بأن االنتخابات تعود خالل شهرين؟ وهل جاءت هذه الحصيلة من 
تشخيص صادق ملزاج شعب الكويت؟ هذه تساؤالت شرعية تأتي 
من ثقل الخطوات املطلوبة في وثيقة الطموحات التي تحمل تجاوزات 

فوق املعتاد وخارج ما يسمح به الدستور. 
هنا البد من أن تتمكن السلطة الشرعية من الوصول إلى قرار يتماشى 
املجلس  أن يستمر  للكويت  فاألفضل  التاريخية،  املسؤولية  ثقل  مع 
الحالي، رغم خالفاته وعالته، ألن األفكار التي تتبناها املعارضة ال 
تلك  برملاني مؤثر، خاصة  قبول  دع��م شعبي وال على  تستند على 
التي ال يهضمها الدستور، وهذا املسار بمواصلة العمل رغم مطباته 
وأش��واك��ه أفضل م��ن ح��ل دس��ت��وري يعيد الكويت واالن��ت��خ��اب��ات إلى 

األجواء نفسها التي نتضجر منها اآلن.
تعليق الدستور لفترة طويلة، خطوة مؤذية، إذا لم ترافقها إصالحات 
تزيل االلتباسات غير املريحة التي ظهرت من تجربة عمرها تجاوز 
الستن عامًا، وإذا لم تقترن بحوارات مع مختلف الفئات واأللوان مع 
عرض تصورات عما ستكون عليه الكويت إذا ما تم استئناف املسار 

الدستوري النيابي. 
وبودي أن أتحدث بوضوح لكي نسعى جميعًا إلى مواكبة متطلبات 
ال��ي��وم، ورب��م��ا أق���ول ب��أم��ان��ة إن��ن��ا ف��ي عصر وه��ج ال��ق��درة ول��ي��س وهج 
السلطة، التي هي بحاجة ملحة ألن ترافقها الكفاءة وحسن القيادة، 
البريق  وتستوحي  العصر،  مع ص��وت  تتجاوب  الكويت  تجعل  التي 
املتواصل في فضاء األخوة في مجلس التعاون، وتتابع الديناميكية 
التي أدت إلى قرارات بدلت املجتمع الخليجي الجماعي ولم تصل إلى 
فضاء الكويت بسبب عائق التردد والخوف من املجهول واالستئناس 

بمناخ الجمود وغياب املبادرات، وخناقات املجلس حول الرئيسن.
فقد وصلنا إلى آخر املطاف، وجاء زمن وهج القدرة، فلم تعد مكونات 
املاضي كافية لتحقيق الكفاءة، وإنما البد من ربطها بجدارة القيادة.

 عن 
ً
وال ننكر بأن الشيخ صباح الخالد يتمتع بالقدرة والكفاءة، فضال

تأهيالته لحقوق السلطة، لكن املآخذ غياب غريزة االقتحام، فعندما 
يتخوف البشر من تعذر اليقن عن هوية املجهول، يترسخ الخوف من 

املجهول ويتراكم التردد. 
الرئيس  يلتقي سمو  أن  الكويت  أبناء  يترقب  الدقيق  الوقت  ه��ذا  في 
مع النواب ويعدهم بتقديم برنامج عمل متكامل، يشتمل على خطة 

تطورية شاملة سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا مع آليات تنفيذها.
وأب����رز ه���ذه اآلل��ي��ات ي��أت��ي م��ن دع���م ال��ن��واب وت��ج��اوب��ه��م ومشاركتهم 
ف��ي ع���رض ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا، وأن����ا م��ت��أك��د م��ن ق��درت��ه ع��ل��ى دع���م األغلبية 
ومساندتها للحكومة إذا ما أظهر حزمًا وعزمًا على اجتثاث الفساد، 
وعالج التركيبة السكانية املزعجة، وأن يتحدث عن ذلك في البرملان 
ب��أن��ه ع���ازم ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ب��ق��وة م��ع ال��ف��س��اد، الس��ي��م��ا »ال���ذوات���ي« منه 

ويتواجد في غرفة القيادة بال تذمر. 
الجدل  تبادلية  ف��ي  الشعبي  التفاعل  يشجع  أن  عليه  ب��أن  وأض��ي��ف 
حول برنامجه، ويعزز جهوده بتواجد وزرائه في الصف األول ليس 

باملراقبة والصمت وإنما بالحيوية وبديناميكية املقتنع. 
سمو رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، بودي أن أشير إلى معاني 
السلبي  السكون  الكويت إلخراجها من  التي تحتاجها  القدرة،  وهج 
الذي طغى عليها، مع اإلدراك بأنك لن ترضي الجميع، وإنما تستند 
في انطالقتك على مساندة األغلبية من الشعب الكويتي، التي تتمنى 
االنضباط وتتوقع الحزم وتشتاق لالنجاز، وأال تتأخر في بعث األمل 
ألهلها بأن الكويت ودعت فصل متابعة انجازات األخوة في مجلس 
ال���ت���ع���اون، ودخ���ل���ت م��ج��رى ت��ح��ق��ي��ق ال��ط��م��وح��ات وب��ت��ص��م��ي��م ي��ع��وض 

سنوات الكساد التي ضاعت. 
وال يخفى على الرئيس ض��رورة تجنيد جميع الطاقات االقتصادية 
ال��رأي،  الخبرة وص��ف��اء  وأه��ل  والبنوك  التجارة  غ��رف  م��ن  والتجارية 
املختلفة  املهنية  والجمعيات  واإلع��الم  امل��ال  داخ��ل مواقع  التحرك  مع 
ال��ك��وي��ت��ي.. وتكتمل هذه  أل���وان وف��ئ��ات املجتمع  إل��ى جميع  ل��ل��وص��ول 

الحوارات عبر تجمعات الطاولة املستديرة. 
وأخيرًا تحتاج الكويت إلى إحياء فاعلية الجهاز التنفيذي البيروقراطي 
البطيء في إنجازاته واملتعثر في مساراته والخالي من مبادرات تعيد 
تطوري  نهضوي  م��ش��روع  ضمن  س��وى  ذل��ك  يتحقق  وال  حيويته، 

يطرحه سمو الرئيس. 
علينا أن نتذكر بأن حق الكفاءة يتعاظم مع مرور الزمن، بينما يتقّزم 

حق العاجزين.

شكرًا د. باسل
من أكثر وأحق الوزراء الذين غادروا وزاراتهم، بتقديم 
ب��دور غير عادي  أن قاموا  لهم بعد  الشكر والعرفان 
في ظروف غير عادية وفي أجواء غير عادية ووسط 
جو من اإلحباط واالنتقاد، وزير خلوق عمل بصمت 
وغادر بصمت، وزير الصحة السابق د. باسل التزم 
ال��ص��م��ت وغ���ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ك��ل م��ا ط��ال��ه م��ن ال��ش��ارع 

واإلعالم.. من نقد ورفض وهجوم وتطاول.
وبغض النظر عن مدى قبول الناس له مئة في املئة، أو 
إيمانهم بنجاح عمله مئة في املئة، ال يمكن أن ُينكر 
أنه من أكثر الوزراء الذين عملوا بصمت.. ثابر وتعب 
وك��ان حازمًا في أول تجربة له، في وقت فشل غيره 
��ل��ب��ت م��ن��ه��م خ��الل 

ُ
وأخ��ف��ق��وا ف��ي تحقيق إن���ج���ازات ط

وجودهم عامن في املنصب الوزاري. 
هم 

ُ
فات ال��ح��زم..  ه��ذا  تطلبت  مواقف  في  ك��ان حازمًا 

يليق  ب��أس��ل��وب ال  ال��ك��ث��ي��رون عليه  وت��ط��اول  ��ق��د 
ُ
وان��ت

ب��ش��خ��ص��ه ك���وزي���ر، إال أن����ه ل���م ي����رد ب��ك��ل��م��ة واح����دة، 

واستمر في عمله حتى وصلت البالد إلى بر األمان 
منها  تعاني  تزال  وال  عانت  قاسية  في ظل جائحة 

دول كثيرة.
بالشكر  ل��ك  ن��ت��ق��دم  أن  إال  ب��اس��ل  دك��ت��ور  يمكننا  ال 
والتقدير على ما قمت به وما تحملته، إلى أن غادرت 
 يضاهي 

ً
من دون أن نسمع منك ردًا عاصفًا أو قوال

ما سمعته من كلمات وتهديدات وغضب.
ساعدت البالد وأعنتها بهدوء أنت وكل الفرق الطبية 

التي عملت وتحملت معك.
ق���د ال ت��ك��ون دك���ت���ور ب��اس��ل ال���وزي���ر امل��ث��ال��ي ب�����األداء، 
ولكنك بالتأكيد تحملت فترة وظروفًا صعبة، وكنت 
دكتاتورًا طبيًا وصحيًا، في وقت ال ينفع فيه إال هذا 

النوع من تحّمل املسؤولية.
ب��اس��ل وع��وض��ن��ا اهلل بمن يكمل مسيرتك  د.  ش��ك��رًا 
ل��م تكن أك��ث��ر، ف��ي ظ��ل ظ��روف  بنجاحات مماثلة.. إن 

نتمناها تكون أسهل.

أرملة  محمد،  حاجي  حسين  عباس  نرجس    ●
حسني جاسم حياره، )66 عامًا(، شيعت، العزاء في املقبرة 

فقط، ت: 99066392.

ع��ام��ًا(،   64( الهاجري،  حسين  شيبان  حسين   ●
 51602020 – املقبرة فقط، ت: 90022092  ال��ع��زاء في  شيع، 

.99705078 –

ص��ال��ح  زوج�������ة  ــرس،  ــخ ال حسن  أحــمــد  منيرة   ●
عبدالرحمن الوهيبي، )77 عامًا(، التشييع بعد صالة عصر 

اليوم، العزاء في املقبرة فقط، ت: 99861037 – 99448080 – 

.99430450

 74( بوعباس،  عبدالعزيز  سعود  محسن   ●
املنصورية، ت: 97975995  األوح��د،  عامًا(، شيع، حسينية 

.99060735 –

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

■ وزارة اإلعالم الفلسطينية: فعل وطني ومهني رفيع
ه أصيل ■  »حماس«: توجُّ

 المالكي: شكرًا الختياركم

الشعب الفلسطيني شخصية العام

ب����ع����ث ري��������اض امل����ال����ك����ي وزي��������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
وامل���غ���ت���رب���ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، أم�������س، رس���ال���ة 
ش���ك���ر إل�����ى رئ���ي���س ال���ت���ح���ري���ر ال���زم���ي���ل ول��ي��د 
ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ال����ن����ص����ف، الخ����ت����ي����ار سبقلا 
 ،2021 ع���ام  شخصية  الفلسطيني  للشعب 
مؤكدًا أن »هذا املوقف هو امتداد للعالقات 
األخ�����وي�����ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب����ني دول�������ة ال���ك���وي���ت 
ودول�����ة ف��ل��س��ط��ني، وه����و ل��ي��س ب��غ��ري��ب على 
مواقف الكويت الشجاعة والصادقة املؤيدة 

املشروعة على  الوطنية  العادلة وحقوقه  والداعمة لقضية شعبنا 
املستويات واملحافل واملنابر الدولية كافة«.

م��ن جهته، ق��ال رئ��ي��س ال��دائ��رة اإلع��الم��ي��ة لحركة ح��م��اس ف��ي إقليم 
الخارج هشام قاسم، في رسالة بعثها إلى رئيس التحرير: »ننظر 
بكثير من االحترام والتقدير إلى الخطوة املقدرة التي اتخذتموها 
الختيار شعبنا ليكون شخصية عام 2021 بعدما قدم أروع األمثلة 
في ثباته بأرضه وحقه التاريخي«، مردفًا: »إن خطوتكم تعّبر عن 
بقضية  وتمّسكها  تأسيسها،  منذ  سبقلا  صحيفة  توجه  أص��ال��ة 
األم����ة امل��رك��زي��ة، وت��أت��ي اس��ت��ك��م��ااًل مل��واق��ف دول����ة ال��ك��وي��ت الشقيقة 

الداعمة لقضيتنا سياسيًا وماليًا ودبلوماسيًا وإعالميًا«.
سبقلا  خ��ط��وة  أن  الفلسطينية  اإلع�����الم  وزارة  اع��ت��ب��رت  ب���دوره���ا، 
ق��ائ��ل��ة إن »اخ��ت��ي��ار الصحيفة لنضاالت  ع��روب��ي أص���ي���ل«،  »م��وق��ف 

شعبنا وتضحياته وصموده فعل وطني ومهني رفيع، وال ينفصل عن حضور فلسطني في الوجدان الكويتي«.
 واس��ع��ًا م��ن ن��ش��ط��اء ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

ً
وك��ان��ت خ��ط��وة سبقلا الق���ت إش����ادات رس��م��ي��ة وشعبية ع���دة، وت��ف��اع��ال

االجتماعي املختلفة.
في  الفلسطينيون  قدمها  ال��ت��ي  البطولة  مشاهد  على  ال��ض��وء  الجمعة،  ال��ص��ادر،  ع��دده��ا  ف��ي  الصحيفة  وسلطت 

مواجهة آلة االحتالل خالل عام 2021، لتأكيد أحقيتهم في حصد لقب »شخصية عام 2021«.

وزير الخارجية 
الفلسطيني
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الكبار يحتاجونها للحصول على ليلة هادئة

حكايات قبل النوم.. لم تعد للصغار فقط
والء عايش 

لم تعد قصص ما قبل النوم مخصصة 
لألطفال فحسب، فكثير من البالغني ال 
قصة  س��م��اع  دون  ال��ن��وم  يستطيعون 
سريع،  لنوم  الوصول  على  تساعدهم 

هادئ وعميق.
وع��ل��ي��ه ان��ت��ش��رت ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة، 
خ���ص���وص���ا م���ن���ذ ب������دء ان����ت����ش����ار وب�����اء 
الكبار،  لفئة  خ��اص��ة  ك��ورون��ا، قصص 

وذلك عن طريق البودكاست وتطبيقات خاصة.
الكبار  القصص  تجذب  تايمز  نيويورك  صحيفة  ووف��ق 
وت��خ��ل��ص��ه��م م����ن األرق وال���ح���ن���ني إل�����ى امل����اض����ي. وت���ؤك���د 
األستاذة في كلية الطب بجامعة بيل بكنتيكت كريستني 
وون أن قصص النوم تعمل على تشتيت الذهن عن أفكار 
م��ا يسمح لألدرينالني  ال���ذات،  بتأنيب  تتعلق  وم��خ��اوف 
ف��ي ال��ج��س��م ب��ال��ه��ب��وط ح��ت��ى يتمكن ال��دم��اغ م��ن االن��ت��ق��ال 
إلى حالة النوم. وتضيف أن القصة تدفع بالعقل العنيد 

بعيدًا عن كل ما يسبب ضيقًا عاطفيًا.
نانسي تشيرنوف واح��دة ممن أحبوا 
ت��ج��رب��ة األم����ر، ووج����دت ف��ي االس��ت��م��اع 
إل����ى ق��ص��ة ق��ب��ل ال���ن���وم ط��ري��ق��ة م��ري��ح��ة 
أنها سعيدة ألجل  أك��دت  وق��د  للغاية، 

ذلك. 
كما شعر طبيب متخصص في عالج 
األورام بالهدوء عند سماع قصة بلغة 
منمقة قبل ال��خ��ل��ود إل��ى ال��ن��وم، وق��ال: 
 مرة أخرى«.

ً
»أشعر وكأنني عدت طفال

ي��ب��دو بسيطًا، لكن سرد  ق��د  األم���ر  أن  وت��ت��اب��ع الصحيفة 
قصص للكبار فن يتطلب شروطًا، من أهمها عدم املبالغة 
ف���ي ال��ت��ح��ف��ي��ز، واح���ت���واؤه���ا ع��ل��ى ع��ن��اص��ر ت��ش��د وت��ج��ذب 
ف��ي املشهد  املستمع م��ع إض��ف��اء أس��ل��وب وص��ف��ي يضعه 

ويمنع تشتت العقل. 
ك��ذل��ك ي��ج��ب أال ي��ت��ع��دى وق���ت ال��ق��ص��ة ال�����30 دق��ي��ق��ة، والب��د 
من أن تسرد األح��داث بصوت رزين متحكم يحافظ على 

النغمة واإليقاع.

مستويات قياسية لألسهم

سوق السلع الفاخرة بأوروبا
يالمس تريليون دوالر

شخصية العام في عدد سبقلا 2021/12/31

محمد أمين
بينما يتم الترويج للقيمة السوقية املعّبر عنها بالدوالر و13 خانة عشرية كاملة كتصديق ألفراد عمالقة 
التكنولوجيا األميركيني، ال تتوافر شركة أوروبية على مقربة من هذه املكانة، لكن أكبر موردي السلع الباهظة 

الثمن في القارة يقتربون بشكل جماعي من تريليون دوالر، وفق صحيفة فايننشال تايمز.
األخ��رى،  القطاعات  ف��ي  النسبية  امل��ي��زة  إل��ى  تفتقر  التي  ألوروب���ا،  تجاريًا  انتصارًا  الفاخرة  السلع  وتعتبر 
ويبدو أن من الصعب إيقاف هذا الزخم، فالعمالء األثرياء احتفلوا بتخفيف قيود كورونا من خالل اإلعالن 
Keringو LVMH - الكبرى في أوروب��ا الفاخرة  عن عمليات ش��راء جديدة، وسجلت األسهم في املجموعات 

و Richemont و Hermès - مستويات قياسية في اآلونة األخيرة.
التي تتخذ من ميالنو مقرًا لها، لكنهما  القائمة كل من مونكلير وب���رادا، وهما من الشركات  إل��ى  وُيضاف 

مدرجتان في هونغ كونغ، وسيبلغ اإلجمالي 830 مليار دوالر، مقارنة ب� 525 مليار دوالر قبل عام.
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