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سبقلا تعود األحد 6 مارس..
و»اإللكتروني« على مدار الساعة

بمناسبة احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية، وذكرى اإلسراء واملعراج، تحتجب 
سبقلا عن الصدور خالل فترة العطلة الرسمية وتعود األحد 6 مارس إلى 

قّرائها كاملعتاد.
ويستمر موقع سبقلا اإللكتروني معكم على مدار الساعة، وكل عام وأنتم 

بخير.

حرٌب محدودٌة أم غزٌو شامٌل؟
ن بحجم العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا،  ال أحد يمكنه التكهُّ
وعما إذا كانت حربًا محدودة تستهدف السيطرة على إقليم دونباس، 
 ستستهدف كل أوكرانيا، فالرئيس الروسي فالديمير 

ً
أم حربًا شاملة

ه  بوتني أعلن عن ب��دء عملية عسكرية في »دون��ب��اس«، لكنه أيضًا وجَّ
رسائل عامة إلى الجنود األوكرانيني وإلى الغرب وقادة »ناتو«، وإلى 
»النازيني الجدد« في كييف، ما يترك الباب مفتوحًا أمام  َمن وصفهم ب�
 العملية قد تتخذ 4 

َّ
ع في العملية العسكرية. ويرى محللون أن التوسُّ

سيناريوهات، تشمل ما يلي:

ر من تأجيل  المحري يحذِّ
انتخابات »البلدي« 
المقرَّرة في مايو 

ال����ح����ك����وم����ة ت����ن����ت����ظ����ر  ل��������م��������اذا    ¶
م�������وع�������د االن�������ت�������خ�������اب�������ات ل����ت����ط����رح 
ت���ع���دي���ات���ه���ا ع���ل���ى ق����ان����ون ال���ب���ل���دي���ة؟

خالد جان سيز
ه دول��ة على أخ��رى ف��ي أوروب���ا منذ ال��ح��رب العاملية 

ُّ
ف��ي أكبر هجوم تشن

الثانية، غزت القوات الروسية أوكرانيا، صباح أمس، بعد إعالن الرئيس 
 في إقليم دونباس، مبررًا 

ً
 خاصة

ً
 عسكرية

ً
الروسي فالديمير بوتني عملية

ذلك بضرورة مساعدة االنفصاليني وبسبب سياسة »ناتو« العدائية.
ورغم قول بوتني إنه ال يريد احتالل أوكرانيا؛ لكنه سينزع سالحها فقط، 
مت من 3 محاور في الشمال والشرق وشبه جزيرة القرم،   قواته تقدَّ

َّ
فإن

ِك  بالتزامن مع قصف صاروخي وجوي ملدن عدة ��� لم يستثِن كييف ��� وتحرُّ
قطٍع بحريٍة من جهة القرم، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لغزو شامل.

ونقلت مجلة نيوزويك عن مسؤولني أميركيني توقعهم بسقوط العاصمة 
كييف ب��ي��د ال��ق��وات ال��روس��ي��ة خ���الل 96 س��اع��ة، وت��ع��ي��ني ق��ي��ادة أوك��ران��ي��ة 

جديدة خالل أسبوع.
ول���م يستبعد م��ص��در م��ق��رب م��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي أن ت��ح��اص��ر ال��ق��وات 
الروسية كييف خالل 96 ساعة، لكنه استبعد انهيار حكومة زيلينسكي.

تتقدم  الروسية  القوات  »إن  )البنتاغون(:  األميركية  الدفاع  وزارة  وقالت 
باتجاه كييف، وتقييمنا أنها تسعى إلى شل حكومة أوكرانيا وتنصيب 

حكومة بديلة«.
التجمعات  السيطرة على  إلى  الروسية تسعى  »القوات  أن  إلى  وأش��ارت 

السكانية الكبرى في أوكرانيا، وهي تتقدم من 3 محاور«.
وقطع  العرفية  األحكام  زيلينسكي  فلوديمير  األوك��ران��ي  الرئيس  وأعلن 
أن��ه ت��ح��دث هاتفيًا إلى  ع��الق��ات ب���الده الدبلوماسية م��ع روس��ي��ا، م��ردف��ًا 

الرئيس األميركي جو بايدن.
ووسط تنديد عاملي بالغزو، ووعيد غربي بعقوبات قاسية، عقد الرئيس 
األميركي جو بايدن اجتماعًا بمجلس األمن القومي، وأكد البيت األبيض: 

»سننسق مع الحلف األطلسي من أجل رد قوي وموحد يردع روسيا«.
ال��ح��ل��ف وض���ع مئات  أن  ي��ن��س ستولتنبرغ  ال��ع��ام للحلف  األم���ني  وأع��ل��ن 
املوافقة على زي��ادة عدد  الحربية والسفن في حالة تأهب، مع  الطائرات 

القوات في جناحه الشرقي. 

ب.. ووعيٌد غربيٌّ بعقوبات قاسية تنديٌد دوليٌّ.. و»ناتو« يتأهَّ

بوتين يغزو أوكرانيا

مصادر حكومية تطْمئن عبر سبقلا:

مخزوننا من القمح يكفي لعام وأكثر
علي الخالدي وخالد الحطاب

أو  التهديد  أو  ال��ق��وة  القاطع الس��ت��خ��دام  ع��ن رفضها  الكويت  أع��رب��ت 
الخارجية،  ل���وزارة  ال���دول. وق��ال بيان  العالقات بني  التلويح بها في 
أمس، إنها، إذ تشدد على ضرورة احترام استقالل وسيادة أوكرانيا، 
التهدئة  إل��ى  الرامية  الدولية  الجهود  لجميع  الكامل  دعمها  لتؤكد 
وخ���ف���ض ال��ت��ص��ع��ي��د وض���ب���ط ال��ن��ف��س وت���س���وي���ة ال���خ���الف���ات ال��دول��ي��ة 
ب��ال��وس��ائ��ل ال��س��ل��م��ي��ة وات���خ���اذ اإلج�������راءات ال���الزم���ة ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني 

وضمان سالمتهم.
في غضون ذلك، أثار اندالع الحرب الروسية ��� األوكرانية، العديد من 
املخاوف على الساحة املحلية بشأن التأثيرات السلبية لهذه الحرب 
في الكويت، ال سيما في ما يتعلق بمدى توافر مخزون القمح والسلع 

الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية.
وطمأنت مصادر حكومية ��� عبر سبقلا ��� بأن مخزون الكويت الغذائي 
من القمح والحبوب الرئيسية يكفي مل��دة ع��ام وأكثر، في حني يكفي 
 أن النسبة 

ً
امل���خ���زون اإلس��ت��رات��ي��ج��ي م��ن األرز مل���دة ع��ام��ني، م��وض��ح��ة

ستورد من مناطق آسيا 
ُ
الكبرى من املواد الغذائية في السوق املحلي ت

وأفريقيا وغربي أوروبا، بعيدًا عن منطقة العمليات. 
وقالت املصادر: إن املخزون اإلستراتيجي للمواد األساسية في البالد 
القمح والشعير متوافرة  في أعلى مستوياته، »وإم���دادات السلع من 
ال��دق��ي��ق وامل��خ��اب��ز الكويتية  بكميات ك��ب��ي��رة، ك��م��ا أن ش��رك��ة م��ط��اح��ن 
تستورد القمح والشعير من أستراليا والقليل من األرجنتني، وهناك 
 بمواد غذائية أساسية«.

ً
بواخر شحن في طريقها إلى الكويت محملة

¶  »الخارجية«: ضرورة احترام استقال أوكرانيا وسيادتها.. نرفض استخدام القوة في العاقات بين الدول

ول��وغ��ان��س��ك  دون��ي��ت��س��ك  اح���ت���ال   -  1
�������ع غ�����رب�����اً ب�����ال�����ك�����ام�����ل وال�������ت�������وسُّ
ط����ول  ع����ل����ى  أراٍض  اح�����ت�����ال   -  2
ب���ال���ق���رم روس����ي����ا  ل����رب����ط  آزوف  ب���ح���ر 
ال��ن��ظ��ام..  3 - اح��ت��ال ك��ي��ي��ف.. إس��ق��اط 
بمسؤوليه لموسكو  موالين  واستبدال 
إلن��ه��اك  ط��وي��ل��ة  اس���ت���ن���زاف  ح����رب   -  4
التحتية ب��ن��ي��ت��ه��ا  وت��دم��ي��ر  أوك���ران���ي���ا.. 

بورصة الكويت تمتص الصدمة..وال استثمارات في أوكرانيا

كابوس الحرب يرعب األسواق
¶  العالم ينزف اقتصادياً.. وسط جنوٍن بأسعار النفط والذهب والسلع 

الحرب تخنق 
»بيتكوين«.. والروبل

أوك��ران��ي��ا »بيتكوين«  ف��ي  ال��ح��رب  خنقت 
التي تراجعت إلى أدن��ى مستوى لها في 
شهر، كما هوى الروبل الروسي إلى أدنى 
ال���دوالر  اإلط���الق مقابل  ل��ه على  مستوى 
واليورو. وقال البنك املركزي الروسي إنه 
الروبل  استقرار  إج���راءات لضمان  يتخذ 

واألسواق.

ابراهيم محمد ووليد منصور
التي  الجماعية  والخسائر  العاملية،  األس���واق  اج��ت��اح  ال��ذي  ال��رع��ب  رغ��م 
ت��ك��ب��دت��ه��ا ب���ورص���ات ال��خ��ل��ي��ج، ع��ل��ى وق����ع ال���ح���رب ال����دائ����رة ب���ن روس��ي��ا 
بمساعدة  خسائرها  تقليص  من  الكويت  بورصة  ت 

َّ
تمكن وأوكرانيا، 

ت��دف��ق��ات ال��س��ي��ول��ة م���ن ق��ب��ل امل��س��ت��ث��م��ري��ن األج���ان���ب امل��ت��اب��ع��ن مل��ؤش��ر 
مورغان ستانلي MSCI؛ لتتراجع خسائر السوق األول من 1.4% في 
نهايتها.  في  فقط   %0.02 إل��ى  )الخميس(  أم��س  ال��ت��داول  جلسة  بداية 
وس��اه��م��ت م��راج��ع��ة »MSCI« أم���س ف��ي زي����ادة ال��س��ي��ول��ة امل��ت��داول��ة في 

السوق بنسبة 25.9% إلى 112 مليون دينار.
وكشفت مصادر مطلعة ل� سبقلا أن الكويت عبر ذراعها االستثمارية 

أوكرانيا. أي استثمار في  العامة لالستثمار( ال تملك  )الهيئة 

 م���ن أمل��ان��ي��ا وال��ه��ن��د 
ً
ع��امل��ي��ًا، ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة األس�����واق األك���ث���ر ت��راج��ع��ًا ك���ال

بانخفاض 4.8% و4.7% على التوالي، في حن انخفض مؤشر األسواق 
ت���داول ع��ق��ود ب��رن��ت اآلج��ل��ة بارتفاع  األوروب��ي��ة بنسبة 3.9%. كما ج��رى 
أعلى  وه��و  للبرميل،  دوالرات   105.1 إل��ى  وصلت  مستويات  عند   %8.5

مستوى منذ أغسطس 2014.
وقفز سعر الذهب الفوري بما يصل إلى 2%، حيث جرى تداوله في لندن 
عند 1942.10 دوالرًا لألونصة، بعد تدفق املستثمرين على أصول املالذ 

 غرق أسواق األسهم عامليًا في املنطقة الحمراء. 
ِّ

اآلمن في ظل
ل القمح مستوى غير مسبوق؛ إذ ارتفعت العقود اآلجلة إلى أعلى  وسجَّ

مستوى تداول يومي، ما أثار مخاوف من تأثر اإلمدادات العاملية.

السفير األوكراني لـ سبقلا:

نحن على أرضنا..
ولن نتنازل

عنها

 هجوٌم عنيٌف غير مسبوق

 من جونسون على بوتين 
ش���نَّ رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��وري��س ج��ون��س��ون ه��ج��وم��ًا عنيفًا غير 
»الدكتاتور«.  مسبوق على الرئيس الروسي فالديمير بوتن، واصفًا إياه ب�
وأخ��ي��رًا عسكريًا،  واق��ت��ص��ادي��ًا،  »دبلوماسيًا وسياسيًا  ج��ون��س��ون:  وق��ال 
ُيفترض أن ينتهي مشروع فالديمير بوتن الوحشي والهمجي بالفشل.. 
 ص��واري��خ��ه، ف��ال أع��ت��ق��د أن ال��دك��ت��ات��ور 

ّ
 دب��اب��ات��ه وك���ل

ّ
 قنابله وك���ل

ّ
رغ���م ك���ل

الروسي سينجح يومًا في تقويض الشعور الوطني لدى األوكرانين«.

¶ توقعات أميركية بسقوط كييف خال 4 أيام.. وتنصيب حكومة بديلة

رجل يساعد امرأة مسّنة على االبتعاد عن مبنى اندلعت فيه النيران عقب غارة جوية روسية في أوكرانيا أمس
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تلقى تهاني القادة والرؤساء وكبار المسؤولين بالعيد الوطني والتحرير

األمير: تضحيات شهدائنا ستظل خالدة
تلقى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقيات تهاٍن من 
إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة 
ال��ذك��رى  ال��ص��دي��ق��ة بمناسبة  وال����دول  الشقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
والثالثني  الحادية  والذكرى  الوطني،  للعيد  والستني  الحادية 

لعيد التحرير.
��ن��ه��ا ب���ال���غ ش��ك��ره  وب���ع���ث س���م���وه ب���رق���ي���ات ش���ك���ر ج���واب���ي���ة ض��مَّ
وت����ق����دي����ره، ع���ل���ى م����ا أع����رب����وا ع���ن���ه م����ن ط���ي���ب امل���ش���اع���ر ب��ه��ات��ني 
ال��ص��ح��ة وم��وف��ور  ل��ه��م دوام  ال��وط��ن��ي��ت��ني، متمنيًا  امل��ن��اس��ب��ت��ني 
ال��ع��اف��ي��ة ول��ل��ع��الق��ات ال��ط��ي��ب��ة ب��ني ال��ك��وي��ت وب��ل��دان��ه��م الشقيقة 

والصديقة املزيد من التطور والنماء. 
كما تلقى سمو أمير البالد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد باملناسبتني.
وقال سمو ولي العهد في رسالته: »ال يسعني في هذا املقام إال 
أن نستذكر باالعتزاز واالفتخار تضحيات وبطوالت شهدائنا 
األب���رار ال��ذي��ن س��ط��روا ب��أرواح��ه��م األب��ي��ة ودم��ائ��ه��م الزكية التي 
أروع  الوطن  العز والشرف دفاعًا عن ثرى  بذلوها في ميادين 
م��ع��ان��ي ال��وف��اء وال���ف���داء، م��ؤك��دي��ن أن م��ا ق��دم��وه م��ن تضحيات 
سيظل م��ص��در إل��ه��ام ون��م��وذج��ًا ي��ح��ت��ذى ف��ي االن��ت��م��اء وال���والء 

للوطن العزيز والتقدير والوفاء لقيادته الحكيمة«.
وأضاف سمو ولي العهد: »وإذ أهنئ سموكم بهاتني املناسبتني 
املجيدتني العزيزتني على قلوبنا وقلوب أبناء الكويت األوفياء، 
فإنني أتضرع إلى اهلل العلي القدير أن يعيدهما على سموكم 
أن  تعالى  أسأله  كما  والعافية،  الصحة  بأثواب  ترفلون  وأنتم 
الخير  دروب  ورع��اك��م ويسدد على  اهلل  يوفق سموكم حفظكم 
والرخاء خطاكم؛ ليتحقق في عهدكم امليمون وفي ظل قيادتكم 

الرشيدة ما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره«.

رسالة جوابية

وب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ن����واف األح���م���د رس���ال���ة شكر 

نها خالص شكره وتقديره  العهد ضمَّ إلى سمو ولي  جوابية 
ر عنه من طيب املشاعر األخوية وم��ن دع��اء صادق  على ما عبَّ
بهاتني املناسبتني الوطنيتني العزيزتني على نفوس الجميع، 
م��س��ت��ذك��رًا ب��ك��ل ال��ف��خ��ر م���ا س���ط���ره ش���ه���داء ال���وط���ن األب�������رار من 

تضحيات ستظل خالدة في الوجدان وتاريخ الوطن العزيز.
العافية  ال��ص��ح��ة وت��م��ام  ب��م��وف��ور  ه اهلل أن يمتعه  وس���أل س��م��وُّ
ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعم األمة واألمان والرخاء، 
املرموقة  مكانته  وص��ون  بمقوماته  للنهوض  الجميع  ويوفق 
عبر تحقيق املزيد من اإلن��ج��ازات التنموية واالرت��ق��اء بمساره 

الحضاري.
 من رئيس مجلس 

ٍّ
وكان سمو أمير البالد قد تلقى رسائل من كل

األم���ة م����رزوق ال��غ��ان��م، ورئ��ي��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي س��م��و الشيخ 
س��ال��م ال��ع��ل��ي، وس��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر امل��ح��م��د، ورئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د، ون��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��رس 
الوطني الشيخ أحمد النواف، أعربوا فيها عن خالص التهنئة 
والذكرى  الوطني  للعيد  والستني  الحادية  الذكرى  ي 

َ
بمناسبت

الحادية والثالثني ليوم التحرير، وعن صادق الدعاء بأن يمن 
امل���ول���ى ت��ع��ال��ى ع��ل��ى س��م��وه ب��م��وف��ور ال��ص��ح��ة ودوام ال��ع��اف��ي��ة؛ 
ملواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق 
املزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته 

الحكيمة والرشيدة.
خالص  نها  ضمَّ جوابية  شكر  برسائل  البالد  أمير  سمو  ورد 
روا عنه من طيب املشاعر ومن صادق الدعاء  شكره على ما عبَّ
الغالي  ال��وط��ن  يحفظ  أن  اهلل  إل��ى   

ً
مبتهال املناسبتني،  بهاتني 

ويديم عليه نعم األم��ن واألم���ان وال��رخ��اء، ويوفق أبناء الوطن 
اإلنجازات  املزيد من  الحضاري عبر تحقيق  لالرتقاء بمساره 
األبرار  الوطن  املنشودة، وأن يتغمد برحمته شهداء  التنموية 
وي��س��ك��ن��ه��م ف��س��ي��ح ج���ن���ات���ه، وي���م���ت���ع ال��ج��م��ي��ع ب����واف����ر ال��ص��ح��ة 

والعافية.

الوطن  بمقومات  النهوض  علينا   ■

وصون مكانته المرموقة 

ت��ح��ق��ي��ق ال��م��زي��د م���ن اإلن���ج���ازات   ■

التنموية واالرتقاء بمسارنا الحضاري

■ ليحفظ الله الوطن ويدم عليه نعم 
األمن واألمان والرخاء 

وفخر  باعتزاز  نستذكر  العهد:  ولي   ■
تضحيات شهدائنا وبطوالتهم

معاني  أروع  س��ط��روا  ش��ه��داؤن��ا   ■

الوفاء والفداء بدمائهم الزكية 

مصدر  سيظل  الشهداء  قدمه  ما   ■

إلهام ونموذجًا في االنتماء والوالء

القيادة هنأت أستونيا بعيدها الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة إلى رئيس أستونيا أالر كاريس، عّبر فيها عن خالص 

تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة، ولبلده وشعبها كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيتني مماثلتني.

تعزيز الفرص.. وتبادل 
الخبرات في مجال 

المحروقات 

مضاعفة الجهود 
لمواجهة تحديات 

تحيط بالدول العربية

مي السكري
أع��ل��ن��ت س���ف���ارة ال��ن��م��س��ا ل����دى ال���ب���الد أن��ه 
اع���ت���ب���ارًا م���ن 22 ف���ب���راي���ر ال����ج����اري أص��ب��ح 
ب��إم��ك��ان امل��س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني م��ن الكويت 
والبحرين دخول النمسا إذا كانت لديهم 
تأشيرة صالحة، ويمكنهم تقديم شهادة 
تطعيم تفيد بأنه تم التطعيم بالكامل أو 
يمكنهم إثبات التعافي من عدوى كوفيد 
ي��وم��ًا أو تقديم  ت��زي��د ع��ل��ى 180  ل��ف��ت��رة ال 
ال  اختبار سلبية لفحص كورونا  نتيجة 

يزيد عمره على 72 ساعة.
وذكرت السفارة، في بيان أمس، أن النمسا 
االستجابة  برمز  التطعيم  شهادات  تقبل 
السريعة QR الصادرة عن وزارتي الصحة 

في دولة الكويت ومملكة البحرين.
وأوض�������ح�������ت أن��������ه ف������ي ح��������ال ل������م ي��ت��م��ك��ن 
امل����س����اف����رون م����ن ت��ل��ب��ي��ة ه�����ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات، 
عبر  إل��ك��ت��رون��ي��ًا  التسجيل  عليهم  فيجب 
 ،https://entry.ptc.gv.at ع��ل��ى  اإلن��ت��رن��ت 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي مل���دة 10 أي���ام، 

وال������ذي ق���د ي��ت��م إن����ه����اؤه ف���ي م���وع���د ليس 
ق��ب��ل ال��ي��وم ال��خ��ام��س ب��ع��د ال���دخ���ول، وذل��ك 
 ،)PCR( ع��ن ط��ري��ق ت��ق��دي��م اخ��ت��ب��ار سلبي
ع��ام��ًا   12 األط����ف����ال دون س���ن  ي��ح��ت��اج  وال 
إلى تقديم إثبات مثل شهادة التطعيم أو 

.PCR إثبات التعافي أو فحص

رئيس التحرير استقبل
سفير بلغاريا

اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س ال����ت����ح����ري����ر ال����زم����ي����ل ول���ي���د 
عبداللطيف النصف سفير جمهورية بلغاريا 
ل���دى ال��ك��وي��ت ال��س��ف��ي��ر امل���ف���وض ف���وق ال��ع��ادة 

دي��م��ي��ت��ار دي���م���ي���ت���روف، وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء 
تبادل األحاديث الودية، وال سيما ما يتعلق 

بالقضايا اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.

رئيس التحرير مستقبال السفير البلغاري

قبول شهادات التطعيم 
برمز QR الصادرة عن وزارة 

الصحة في الكويت

األطفال دون سن 12 عاماً 
ال يحتاجون إلى تقديم 

PCR شهادة التطعيم أو

»الداخلية«: فتح المنافذ البرية 
24 ساعة لجميع المسافرين

املنافذ  أنها بتعاون مع وزارة الصحة أمس )الخميس( قامت بفتح  الداخلية  بينت وزارة 
البرية على مدار 24 ساعة لجميع املسافرين القادمني واملغادرين من البالد.

ال��س��م��اح بعبور امل��س��اف��ري��ن ينبغي على الجميع  ان��ط��الق العمل ب��ق��رار  وأض��اف��ت: »إن���ه م��ع 
ضرورة االلتزام بجميع االشتراطات الصحية املقررة من وزارة الصحة«.

النمسا: السماح بدخول القادمين 
من الكويت.. بتأشيرة صالحة

أك�����دت ال���ك���وي���ت وال���ج���زائ���ر، ال���ع���زم امل��ش��ت��رك 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل ف����ي ك����ل م����ا م����ن ش���أن���ه ت��ع��زي��ز 
ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة واالن��ت��ق��ال بها إل��ى آف��اق 
ج����دي����دة ت���ع���ك���س ع���م���ق���ه���ا، وذل�������ك ف����ي ب��ي��ان 
مشترك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها 
ال��رئ��ي��س ال���ج���زائ���ري ع��ب��دامل��ج��ي��د ت��ب��ون إل��ى 
السياسية،  ال��ق��ي��ادة  وال��ت��ق��ى خاللها  ال��ب��الد 
وأعرب الطرفان عن التوافق التام في الرؤى 
ح��ول مجمل  امل��واق��ف  ف��ي  الكامل  والتطابق 

القضايا التي تهم البلدين.
وذك������ر ال���ب���ي���ان ت���أك���ي���د ال���ج���ان���ب���ني ال��ك��وي��ت��ي 
وال��ج��زائ��ري، عزمهما على العمل في كل ما 
من شأنه تعزيز العالقات األخوية بينهما، 
واالن����ت����ق����ال ب���ه���ا إل�����ى آف������اق ج����دي����دة ت��ع��ك��س 
عمقها ووضع اآلليات املناسبة واالتفاقيات 
التشاور  وت��رس��خ  الرغبة  ه��ذه  ال��ت��ي تعكس 
والتنسيق السياسي وتشجيع االستثمارات 
تم  كما  والخاص،  العام  للقطاعني  املباشرة 
االقتصاديني  املتعاملني  ح��ث  على  االت��ف��اق 
املتاحة  االستثمارية  الفرص  استغالل  على 
البلدين، مع توجيه الحكومتني التخاذ  في 
االج�������راءات امل��ن��اس��ب��ة ل��ت��وف��ي��ر ال���دع���م ال���الزم 

واملناخ األنسب لنجاح عمليات االستثمار.
وف������ي م����ج����ال امل�����ح�����روق�����ات ات����ف����ق ال���ط���رف���ان 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة وت��ب��ادل 
ال��خ��ب��رات، ك��م��ا أع���رب ال��ج��ان��ب ال��ك��وي��ت��ي عن 
الكويت  دول��ة  الجزائر ملرشح  لدعم  امتنانه 
العامة  ت��م انتخابه على رأس األم��ان��ة  ال��ذي 

ملنظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك(.

تعاون ثنائي

ولفت البيان إلى أن املباحثات أكدت اعتزاز 
ال��ط��رف��ني ب��امل��س��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ال�����ذي حققته 
ع��الق��ات األخ���وة وال��ت��ع��اون بينهما، ف��ي ظل 
لقيادتيهما  الكبير  والدعم  الدقيقة  املتابعة 
ال��ل��ت��ني وج��ه��ت��ا ب���ض���رورة إع��ط��اء زخ���م أكبر 
للتعاون الثنائي في كل املجاالت، أخذًا بعني 
االعتبار التطور النوعي الذي حققه اقتصاد 
ال��ب��ل��دي��ن، وم���ا أف����رزه م��ن إم��ك��ان��ي��ات وف��رص 
ه��ائ��ل��ة ي��ن��ب��غ��ي اس��ت��غ��الل��ه��ا خ��دم��ة ملصلحة 

البلدين.
والتنسيق  بالتشاور  الجانبان  واستعرض 

األوض����اع ال��س��ائ��دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، وما 
تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز 
التحديات  ملواجهة  املشترك  العربي  العمل 

املشتركة التي تواجه الدول العربية.
وث��م��ن��ت ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��دول��ة الكويت 
ج��ه��ود ال��رئ��ي��س ع��ب��دامل��ج��ي��د ت��ب��ون إلن��ج��اح 
عن  معربة  بالجزائر،  املقبلة  العربية  القمة 
دعمها التام واستعدادها الكامل للمساهمة 
ف���ي ه����ذا امل��س��ع��ى ال��ن��ب��ي��ل، ب���ه���دف ال��ت��واف��ق 
تطلعات  مستوى  ف��ي  تكون  مخرجات  على 

الشعوب العربية.

حقوق مشروعة

ك����م����ا أك��������د ال�����ج�����ان�����ب�����ان م�����رك�����زي�����ة ال���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية، وض��رورة إع��ادة بعث الجهود 
الرامية لدعم الشعب الفلسطيني واسترجاع 
ح��ق��وق��ه امل���ش���روع���ة، وف����ي م��ق��دم��ه��ا ح��ق��ه في 
على  السيادة  ذات  املستقلة  دول��ت��ه  تجسيد 
الشرقية،  ال��ق��دس  وعاصمتها   1967 ح���دود 
الصلة  ذات  ال��دول��ي��ة  الشرعية  ق����رارات  وف��ق 

ومبادرة السالم العربية.
البالد  أمير  الجزائري سمو  الرئيس  وأطلع 
ال��ش��ي��خ ن�����واف األح���م���د وس���م���و ول����ي ال��ع��ه��د 
التي  امل��س��اع��ي  على  األح��م��د،  الشيخ مشعل 
ت��ب��ذل��ه��ا ب�����الده ف���ي س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز ال���وح���دة 
للجهود  اس��ت��ك��م��ااًل  الفلسطينية،  ال��وط��ن��ي��ة 
املخلصة التي ب��ادرت بها العديد من الدول 

العربية.
وفي ظل اهتمامهما املشترك بقضايا السلم 
وحرصهما  أفريقيا،  ف��ي  السيما  والتنمية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة ال��ع��رب��ي��ة -األف��ري��ق��ي��ة، 
اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بني 
االق��ت��ص��ادي��ة  للتنمية  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ص��ن��دوق 
ال���ع���رب���ي���ة وال����وك����ال����ة ال���ج���زائ���ري���ة ل��ل��ت��ع��اون 
ال���دول���ي، م���ن أج���ل ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��ن��م��ي��ة في 
م���ج���ال دع�����م م���ش���اري���ع ت���ن���م���وي���ة ف����ي ال�����دول 
االفريقية والسيما دول الساحل والصحراء.

حّضتا االقتصاديين في البلدين على حسن استغالل الفرص

الكويت والجزائر:
تشجيع االستثمارات.. وتبادل الخبرات

دعوة األمير
لزيارة الجزائر

ف���ي خ���ت���ام زي���ارت���ه ل��ل��ك��وي��ت، 
ع����ب����ر ال�����رئ�����ي�����س ت�����ب�����ون ع��ن 
ش����ك����ره وت����ق����دي����ره مل�����ا ل��ق��ي��ه 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه م��ن حسن 
الضيافة،  وك���رم  االس��ت��ق��ب��ال 
ودع��������ا أخ��������اه س���م���و األم���ي���ر 
لزيارة  األح��م��د  ن��واف  الشيخ 
ال������ج������زائ������ر، ورح���������ب س���م���وه 
ي���ح���دد  أن  ع����ل����ى  ب�����ال�����دع�����وة 
القنوات  عبر  موعدها الحقًا 

الدبلوماسية. 

تهنئة
بذكرى األعياد

ت����ق����دم ال����رئ����ي����س ع��ب��دامل��ج��ي��د 
وأص��دق  التهاني  بأحر  تبون 
البالد  أمير  لسمو  التبريكات 
ن��واف األحمد، متمنيًا  الشيخ 
وال���ع���اف���ي���ة  ال���ص���ح���ة  دوام  ل����ه 
من  امل��زي��د  الكويتي  وللشعب 
ال�����رق�����ي واالزده�������������ار ب��ح��ل��ول 
ال������ذك������رى امل�������زدوج�������ة ل��ل��ع��ي��د 

الوطني ويوم التحرير.

دور متميز للجالية 

املتميز  »ال��دور  ب��� الطرفان  نوه 
املقيمة في  الجزائرية  للجالية 
الكويت ومساهماتها النوعية 
ف�����ي ن���ه���ض���ة ال����ك����وي����ت، وف���ي 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

البلدين«.

عمقها تعكس  ج��دي��دة  آلف��اق  األخ��وي��ة  بالعالقات  االنتقال 

البلدين تهم  قضايا  ح��ول  وال��م��واق��ف  ال���رؤى  ف��ي  ت��واف��ق 

السياسي التنسيق  لترسيخ  آل��ي��ات  ووض���ع  ات��ف��اق��ات  عقد 

إلنجاحها ي��ل��زم  م��ا  وت��وف��ي��ر  االس��ت��ث��م��اري��ة..  ال��ف��رص  ت��ع��زي��ز 

المجاالت مختلف  ف��ي  الثنائي  للتعاون  أك��ب��ر  زخ��م  إع��ط��اء 

مضاعفة جهود العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

إعادة بعث الجهود لدعم الفلسطينيين واسترجاع حقوقهم المشروعة

تعزيز الشراكة العربية � األفريقية.. ودعم السلم والتنمية في القارة

أبرز نقاط التوافق 

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

األمير خالل استقباله الرئيس الجزائري بحضور ولي العهد
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مصادر حكومية لـ سبقلا: تأثيرات حرب روسيا وأوكرانيا غير مستبعدة

■ المخزون اإلستراتيجي في أعلى مستوياته.. وال استيراد لمواد رئيسية من موسكو وكييف

مخزون القمح والغذاء واألدوية.. آمن
عبدالرزاق المحسن وخالد الحطاب

مع ان��دالع الحرب الروسية األوك��ران��ي��ة أم��س، س��رت مخاوف 
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ن ال��ت��أث��ي��رات ال��س��ل��ب��ي��ة لهذه 
الحرب على البالد، ال سيما في ما يتعلق بمخزون الكويت 

من القمح والسلع الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية.
وفي هذا اإلطار، أكدت مصادر حكومية ل� سبقلا أن املخزون 
ت��وج��د أي أصناف  أع��ل��ى مستوياته، وال  آم��ن وف��ي  ال��غ��ذائ��ي 

غذائية رئيسية تستورد من الدولتني املتحاربتني.
وق���ال���ت امل���ص���ادر: »إن إم������دادات ال��س��ل��ع م���ن ال��ق��م��ح وال��ش��ع��ي��ر 
توافرت بكميات كبيرة، كما أن شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية تستورد القمح من أستراليا والقليل من األرجنتني، 

ويجري كذلك استيراد الشعير من أستراليا«.

غير أن هذه املصادر أكدت أن أسعار القمح والشعير ستشهد 
توريدهما  وت��وق��ف  الجارية  ل��أح��داث  نتيجة  كبيرًا  ارتفاعًا 
م��ن روس��ي��ا وأوك���ران���ي���ا ال��ل��ت��ني ت��ع��ت��ب��ران م��ن أك��ب��ر ال����دول في 
أغلبية  ف��إن  للكويت،  بالنسبة  أن��ه  على  م��ش��ددة  إنتاجهما، 
امل��ش��ت��ري��ات ل��دي��ه��ا بمختلف أن��واع��ه��ا ت��س��ت��ورده��ا م��ن آسيا 
وأف��ري��ق��ي��ا وأوروب����ا ال��غ��رب��ي��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف��إن التأثير سيكون 

محدودًا. 
وش�����ددت ع��ل��ى أن امل���خ���زون اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ح��ال��ي��ًا ف���ي أع��ل��ى 
مستوياته، ولدى الدولة القدرة على تحمل االرتفاع املتوقع 
لأسعار ال سمح اهلل ف��ي ح��ال توقف اإلم���داد ف��ي ظ��ل وج��ود 

نظام التموين املجهز ألي طارئ.
أسعار  ثبات  م��ن  للتأكد  التفتيشية  ال��ف��رق  انطلقت  ميدانيًا، 
السلع والتنبيه على ضرورة التقيد وااللتزام بتعاميم وزارة 

التجارة وعدم رفع األسعار بأشكال مصطنعة.

قال رئيس االتحاد الكويتي لألغذية، عبداهلل البعيجان: 
إن تأثر األسواق التجارية املحلية بالحرب بني روسيا 
وأوكرانيا »وارد جدًا«، السيما أن األخيرة تعد مصدرًا 
للبالد،  والدواجن  الحيوانية  الثروة  منتجات  الستيراد 
أخ��رى وضغطها على  إمكانية توجه دول   عن 

ً
فضال

دول منتجة بديلة عن أوكرانيا، كالبرازيل.
وأض����اف ال��ب��ع��ي��ج��ان ل��� سبقلا إن االت���ح���اد ق���ام بقرع 
رفع  ك��ب��ي��رة، حيث  بفترة  ال��ح��رب  قبل  الخطر  ن��اق��وس 
مذكرات إلى مجلس الوزراء والوزراء املعنيني باملخزون 
االستراتيجي الغذائي، لضمان عدم التأثر بأي حروب 
أو ظروف إقليمية أو أزمة كورونا أو غيرها من حاالت 
الطوارئ، الفتًا الى إن الكويت تفتقر إلى وجود مخازن 

كافية تستوعب تخزين املواد الغذائية الحيوية.
لتخزين  م��خ��ازن  ل��دي��ه��ا  ال��دول��ة  أن  البعيجان  وأوض����ح 
الدقيق والزيت والبسكويت واألرز والعدس، لكن هناك 
ح��اج��ة م��اس��ة منذ س��ن��وات طويلة إل��ى إن��ش��اء مخازن 
ك��ب��رى ت��س��ت��وع��ب ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات أخ����رى ل��ل��ش��رك��ات 
امل����وردة ل��ألغ��ذي��ة م��ن ك��اف��ة دول ال��ع��ال��م، بحيث يصبح 
 ج��دًا وبال 

ً
التعامل مع أي ظ��رف استثنائي أم��رًا سهال

أي عوائق.

رئيس اتحاد األغذية لـ سبقلا:

الكويت تحتاج مخازن 
كافية للمواد الحيوية

أكد رئيس اتحاد مستوردي األدوية وأصحاب الصيدليات فيصل املعجل أن قطاع 
األدوية كأي قطاع آخر مهم في الدول، إال أنه من السابق ألوانه الحديث عن تأثير 
الحرب بني روسيا وأوكرانيا على استيراد األدوية والتجهيزات الطبية واملستوردة 

إلى الكويت من دول العالم.
وأوضح املعجل ل� سبقلا أن األمر مرتبط بمدى تأثر حركة الطيران املدني، ليس 
في روسيا وأوكرانيا، بل املتجهة من أغلب دول أوروب��ا وآسيا والواليات املتحدة 
 مصدرة لألدوية والتجهيزات الطبية لدول العالم، وليس 

ً
االميركية، والتي تعد دوال

البالد  ف��ي  والتجهيزات  ل��ألدوي��ة  بالنسبة  الحالي  ال��وض��ع  أن  مبينًا  فقط،  للكويت 
مطمئن وال يدعو إلى القلق.

وزاد املعجل: إن وزارة الصحة لديها مخزون كاف من األدوية والتجهيزات الطبية، 
 عن املخزون 

ً
سواء في منطقة صبحان أو مستودعات املستشفيات العامة، فضال

الكبير منها لدى الشركات املوردة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن صالحية بعض 
أع���وام، كما  إل��ى 3  ع��ام  ب��ني  ت��ت��راوح  الطبية  املهمة والحيوية واملستلزمات  األدوي���ة 
كبيرة  الحكومية  الصحية  واملرافق  الخاصة  الصيدليات  في  املتداولة  الكميات  أن 

ومتنوعة.
وأش��ار إلى أن هناك مستلزمات طبية، كاملحاليل املستخدمة في غرف العمليات، 
لكنها ال  إل��ى 12 شهرًا، وتعتبر قصيرة،   6 تتراوح بني  لفترة  تصل صالحيتها 
تدعو إلى القلق، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد انسيابية في عملية التوريد من 
الدول املنتجة لألدوية، وال توجد أي عوائق تذكر، سواء من حركة الطيران التجاري 

أو ظروف أخرى.

رئيس اتحاد مستوردي األدوية لـ سبقلا:

التجهيزات الدوائية 
عبدالله البعيجانفيصل المعجلفي البالد مطمئنة

فيصل األنصاري:

دة على األسعار رقابة مشدَّ

ال���ش���رك���ات ملتزمة  ذك����ر األن����ص����اري أن م��ع��ظ��م 
باألسعار التي قدمتها للوزارة، وقام املفتشون 
ب���أخ���ذ األس����ع����ار وإع��������داد ت���ع���ه���دات ب���االل���ت���زام 

باألسعار خالل شهر رمضان املبارك.
ولفت إلى أن الشركات متعاونة مع الوزارة عبر 
التعهد ببقاء األسعار كما هي حاليًا أو خالل 

بقرارات  االل��ت��زام  وكذلك  املبارك  شهر رمضان 
ال��وزارة وعدم رفع أي سلعة إال بعد الحصول 

على موافقة »التجارة«.
ولفت إلى أنه في حال عدم االلتزام، فسيطبق 
ال����ق����ان����ون وت����ح����وي����ل امل����خ����ال����ف إل������ى ال���ن���ي���اب���ة 

التجارية.

جانب من جولة مفتشي التجارة على األسعار )تصوير: محمود الفوريكي(

بعد عامين من تكليف مجلس الوزراء لـ »الشؤون«

ميكنة بيانات مخزون
 السلع.. معطلة

خالد الحطاب

ل���م ت��ت��ع��ل��م ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة م���ن ال����دروس 
السابقة، ولدغت نفسها من ذات الجحر مرتني 
األول��ى »م��ع دخ��ول البالد في الجائحة وعدم 
اإلستراتيجي  للمخزون  كافية  بيانات  توافر 
بشكل احصائي تفصيلي، والثانية مع اندالع 
الحرب بني روسيا واوكرانيا ال أحد يعلم إلى 
أي مدى ستطول وكيف ستؤثر في عمليات 

االستيراد والتصدير«.
ورغ�����م ت��ك��ل��ي��ف م��ج��ل��س ال��������وزراء ف���ي اب��ري��ل 
2020 وزارة الشؤون إللزام اتحاد الجمعيات 
السلع  بيانات  برفع  االستهالكية  التعاونية 
التابع  ال��ت��ع��اون  ن��ظ��ام ميكنة  ف��ي  األس��اس��ي��ة 
املخزون  مراقبة  نظام  تفعيل  بهدف  ل��ل��وزارة 
االس���ت���رات���ي���ج���ي االح����ص����ائ����ي ب���رب���ط امل��ب��ن��ى 
التابعة  وامل��خ��ازن  التموين  ومباني  الرئيسي 
ل��ه��م م���ع غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة ل�����وزارة 
ال���ت���ج���ارة، وذل����ك ل��ت��س��ه��ي��ل امل��ت��اب��ع��ة ع���ن بعد 
ل��ك��ل م���ن امل����خ����زون االس���ت���رات���ي���ج���ي وح��رك��ة 
ال��ب��ي��ع وتنظيمها ب��م��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى امل��خ��زون 

االس��ت��رات��ي��ج��ي، إال أن����ه وب��ع��د م����رور ع��ام��ني 
ت��ق��ري��ب��ا م�����ازال امل���ش���روع ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ رغ��م 

جهوزيته.
وعلمت سبقلا أن البيانات اإلحصائية التي 
ال��غ��ذائ��ي داخ���ل مخازن  امل��خ��زون  تبني حجم 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة وامل����خ����ازن ال��ع��م��وم��ي��ة 
إدارات  ف��ي  يعمل  م���ازال  واألس��ع��ار جميعها 
البيانات  وينقصها  فقط  معينة  وجمعيات 
معالجة  وط��ري��ق��ة  بحجم  ويختلف  امل��ط��ل��وب��ة 
البيانات واستخراجها وال ويوجد أي نوع من 
في  اي��ج��اده  املطلوب  اإللكتروني  الربط  أن��واع 

غرفة الطوارئ املركزية في منطقة الصديق.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية حماية املستهلك 
مشعل املانع ل� سبقلا ان املشروع قدم لوزارة 
الشؤون ووضع على اولويات التنفيذ ضمن 
ق��ط��اع ال��ت��ع��اون م��ن��ذ ع��ام��ني وق��دم��ت ل��ل��وزارة 
وامل��س��ؤول��ني ف��ي وزارت����ي ال��ت��ج��ارة وال��ش��ؤون 
عرضا مستوفيا لجميع بيانات وآليات عمل 
امل��ش��روع، ال���ذي ك��ان مهما ل��دراس��ة امل��خ��زون 
بلحظة  ولحظة  م��ك��ان  اي  ف��ي  االستراتيجي 

ويربط كل الجمعيات واملخازن واالسواق.

مشعل المانع أوضح مدير الجهاز الفني لإلشراف على 
السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل 

األنصاري أن اإلدارة تقوم حالياً برصد ومتابعة 
األسعار للمواد الغذائية األساسية لقرب 

شهر رمضان المبارك.

وقال األنصاري على هامش جولة تفتيشية 
مع فريق من المفتشين لدى الوزارة في 

منطقة الشويخ لمراقبة محال الجملة وعدد 
من شركات بيع المواد الغذائية إن الهدف 

من الجولة التأكد من األسعار الموضوعة من 
أصحاب المحال الغذائية ومقارنتها على أرض 

الواقع.

إنهاء تكليف القائمين بأعمال 
عمادة »الطب« بجامعة الكويت

تعاون بين »األمريكية« و»التقدم العلمي«

أميرة بن طرف
شهدت كلية الطب تغييرًا جذريًا في طاقم العمادة 
بالكامل، حيث أصدر مدير جامعة الكويت باإلنابة 
د.ب��در البديوي ق��رارات أول من أمس، تقضي بإنهاء 
تكليف العميد والعمداء املساعدين، وتكليف أساتذة 

آخرين القيام بمهامهم.
نسخة  على  التي حصلت سبقلا   ��� للقرارات  ووفقًا 
منها ��� فإن إنهاء التكليفات جاء بعد اعتذار املكلفني 

عن االستمرار في القيام بأعمال هذه املناصب.
وف����ي 4 ق������رارات أص���دره���ا ال���ب���دي���وي، أن���ه���ى تكليف 
د.ن���ورة  ب��اإلن��اب��ة  ال��ط��ب  ب��أع��م��ال عميد كلية  القائمة 
كلية  بأعمال مساعد عميد  القائمة  ف 

ّ
السويح، وكل

الطب للشؤون األكاديمية والطالبية د.منى األحمد 

ب��ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب اع���ت���ب���ارًا م���ن 6 
مارس وحتى إشعار آخر، كما أنهى البديوي تكليف 
ال��س��وي��ح ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال م��س��اع��د ال��ع��م��ي��د ل��ل��ش��ؤون 

االكاديمية والطالبية وكلف األحمد بداًل عنها.
وأن��ه��ى ك��ذل��ك ال��ب��دي��وي تكليف د.م����ي ال��ب��در ال��ق��ي��ام 
ب����أع����م����ال م����س����اع����د ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب ل���ل���ش���ؤون 
د.علي  وكلف  والتدريب،  واالستشارات  اإلكلينيكية 
تكليف  أنهى  كما  املنصب،  بأعمال  القيام  بورسلي 
د.إي��م��ان م��ق��دس ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال مساعد عميد كلية 
ال��ط��ب ل��أب��ح��اث وال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا، وك��ل��ف د.ه��ب��ة 

الحسيني القيام بأعمال املنصب.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن امل��ك��ل��ف��ني ال��ج��دد م��ل��زم��ون بتقديم 
إقرارات ذمة مالية إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

خالل شهرين من صدور القرار.

نظم مكتب األبحاث واملنح بالجامعة 
فعالية   AUK الكويت  ف��ي  األمريكية 
ب���ع���ن���وان ب����رام����ج م���ؤس���س���ة ال��ك��وي��ت 
ال��ع��ل��م��ي للبحث وال��ت��ط��وي��ر،  ل��ل��ت��ق��دم 
أق��ي��م��ت ف���ي ح����رم ال��ج��ام��ع��ة وق��دم��ه��ا 
فريق من املؤسسة ضم الدكتور ميثم 
صفر، مستشار ومدير برنامج املنح 
البحثية باإلنابة، والدكتورة ابتسام 
ال��ق��درات  بناء  برنامج  م��دي��رة  حسن، 
ال��ب��ح��ث��ي��ة، وخ����ال����د ال���ع���وض���ي م��دي��ر 

لتعريف مجتمع  في مسعى  البحوث،  دع��م  مكتب 
التي  املختلفة  البحثية  بالبرامج  الجامعي  الحرم 

تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ورح��ب��ت ال��دك��ت��ورة روض���ة ع���واد، رئيسة الجامعة 
وشكرتهم  املؤسسة  بفريق  الكويت  في  األمريكية 
على تعاونهم مع الجامعة، مما سيشجع املزيد من 
أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س وامل��وظ��ف��ني وال��ط��الب على 

التقدم للحصول على املنح البحثية املقدمة. وأكد 
مدير مكتب األبحاث واملنح الدكتور إياد أبو دوش 
دعم الجامعة األمريكية في الكويت ألعضاء هيئة 

التدريس واملوظفني والطالب في إجراء البحوث.
وقدم فريق املؤسسة عرضًا تقديميًا أوجز تطوير 
املقترحات  تقديم  إل��ى  داع��ي��ًا  املؤسسة  ف��ي  البحث 

البحثية.

مسؤولو الجامعة األمريكية مع فريق التقدم العلمي

الكويت: نرفض استخدام القوة
 في العالقات بين الدول

أعربت الكويت عن رفضها القاطع الستخدام القوة أو 
ال��دول. وأكدت  التهديد أو التلويح بها في العالقات بني 
ل��وزارة الخارجية أنها، إذ تتابع بقلق  الكويت في بيان 
وأسف بالغني تدهور األوضاع وارتفاع حدة توترها في 
الراسخة  باملبادئ  االلتزام  أهمية  على  لتؤكد  أوكرانيا، 
تحكم  التي  املتحدة  األم��م  وميثاق  ال��دول��ي  القانون  ف��ي 
العالقات بني الدول، والقائمة على احترام سيادة الدول 

وس��الم��ت��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة، وم���ب���ادئ ح��س��ن ال���ج���وار وح��ل 
املنازعات بالطرق السلمية. 

وشددت الكويت على ضرورة احترام استقالل وسيادة 
الدولية  ال��ج��ه��ود  ال��ك��ام��ل لكل  أوك��ران��ي��ا، م��ؤك��دة دعمها 
النفس  التصعيد وضبط  وخفض  التهدئة  إل��ى  الرامية 
واتخاذ  السلمية،  بالوسائل  الدولية  الخالفات  وتسوية 

اإلجراءات الالزمة لحماية املدنيني وضمان سالمتهم.
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الكويت تحتفي بالعيد الوطني الـ61 وذكرى التحرير الـ31

الفرحة نابعة من كل قلب
ارتدت الكويت أبهى حلل الفرح والسرور، إيذانا باحتفالها 
اليوم )الجمعة(، وغدا )السبت(، باألعياد الوطنية املتمثلة 
فــي عيد االســتــقــال الــــ61 والــذكــرى الــــ31 لعيد التحرير، 

تحت راية سمو األمير الشيخ نواف األحمد.
ويحتل العيد الوطني مكانة خاصة في نفوس املواطنني 
واملقيمني، ال يخبو بمرور السنني وتعاقب األجيال، وهو 
مــا يعكسه عــدد املــشــاركــني الكبير فــي االحــتــفــال داخــل 

الباد وخارجها كل عام.

واالحتفاالت التي غطت الباد بحيويتها الباهرة، تجتمع 
عــلــيــهــا كـــل فــئــات الــشــعــب بمختلف شــرائــحــه، وتــتــزيــن 
املــيــاديــن والــــشــــوارع بــالــزيــنــة واألعــــــام، وتــفــتــح الــكــويــت 
أبراجها ومعاملها وأبوابها التاريخية والسياحية ترحيبا 
بالزوار، وتنشط فعاليات االحتفال في جميع املحافظات.

الــذكــرى مــع تخفيف الجهات  ويــتــزامــن االحــتــفــال بــهــذه 
بجائحة كورونا  الخاصة  االشتراطات  املعنية  الحكومية 
املــؤشــرات  فــي  الكبير  والتحسن  موجتها  انحسار  بعد 

ــتــعــايــش مـــع اإلجـــــــراءات  الـــوبـــائـــيـــة، وعـــقـــب عـــامـــني مـــن ال
وللحد  واملقيمني،  املواطنني  على صحة  املشددة، حفاظا 

من تداعيات تلك الجائحة على جميع املجاالت.
وعــلــى الــرغــم مــن الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــتــي فرضتها 
التنموية  إنجاز خططها  إلى  الباد  فقد سعت  الجائحة، 
الهادفة الى ترسيخ القيم الوطنية وبناء الكوادر البشرية 
ودفـــــع عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة وتـــوفـــيـــر بــنــيــة أســـاســـيـــة مــائــمــة 

وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

متخصصون وأكاديميون دعوا إلى التزام تعليمات السلطات الصحية

تخفيف قيود »كورونا« يعيد بهجة االحتفال باألعياد
ت���رك االن��ف��ت��اح ال��ج��زئ��ي ف��ي ق��ي��ود مجابهة جائحة 
ك���ورون���ا، ال��ت��ي اس��ت��م��رت ع��ام��ن، أث���رًا إي��ج��اب��ي��ًا في 
بأعيادها  االحتفال  بهجة  استعادت  حيث  البالد، 

الوطنية.
وف���ي ت��ق��دي��ر ع���دد م���ن امل��ت��خ��ص��ص��ن، ف���إن ال��س��م��اح 
باالحتفاالت بعد عامن من تعليقها إثر تداعيات 
املواطنن،  بالغًا في نفوس  أث��رًا  الجائحة، سيترك 
إحياء هذه  اشتاقوا ألج��واء  الذين  األطفال   

ً
خاصة

الذكرى العزيزة على القلوب.
ودع�����وا إل���ى ال���ت���زام ت��ع��ل��ي��م��ات ال��س��ل��ط��ات الصحية 
التجمعات،  وت��ج��ن��ب  ال��ط��ب��ي  ال��ك��م��ام  ارت�����داء  لجهة 
��د ب����إرش����ادات رج�����ال األم�����ن وال���ح���ف���اظ على  وال��ت��ق��يُّ
املظهر الحضاري الراقي وتجنب رش املياه وبعض 

امل�������واد ال���ت���ي ت��س��ب��ب ان����ع����دام ال����رؤي����ة ب���م���ا ي��ع��رض 
مرتادي الطرق للخطر.

في هذا الصدد، قال مدير منطقة األحمدي الصحية 
د.أحمد الشطي: إن البالد تشهد حاليًا انحسارًا في 
مؤشرات الترصد الوبائي، في ما يخص الجائحة 
غير  أرق��ام��ًا  التي شهدت  الرابعة  املوجة  وانحسار 
»ملحمة  بفضل  وذل���ك  اإلص���اب���ات،  مل��ع��دل  مسبوقة 
بالتعاون  الصحية  السلطات  بها  ق��ام��ت  وط��ن��ي��ة« 
مع وزارات ومؤسسات الدولة وأفراد املجتمع كافة.
الكويت  اإلع��الم في جامعة  ق��ال أستاذ  من جانبه، 
د.ي���وس���ف ال��ف��ي��ل��ك��اوي: إن ق��ي��ود م��ج��اب��ه��ة ك��ورون��ا 
وال س��ي��م��ا م��ن��ع إق���ام���ة ال��ت��ج��م��ع��ات ح����ول ب��وص��ل��ة 
االح��ت��ف��االت ب��امل��ن��اس��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة أو ال��وط��ن��ي��ة من 

الصفة الحضورية إلى االفتراضية من خالل تبادل 
التهاني عبر شبكات وسائل التواصل االجتماعي 

»األمر املتوقع استمراره«.
األنثروبولوجيا واالجتماع  أستاذ  قال  من جهته، 
ف�����ي ج����ام����ع����ة ال����ك����وي����ت د.ي�����ع�����ق�����وب ال�����ك�����ن�����دري: إن 
تختلف  ال��ع��ام  لهذا  الوطنية  باألعياد  االح��ت��ف��االت 
 أنها تأتي بعد مرور عامن 

ً
عن سابقاتها، خاصة

السلطات  التي طبقتها  ك��ورون��ا،  ف��رض قيود  على 
من  القيود  تلك  ف��ي  انفراجة  م��ع  لتتزامن  الصحية 
الوباء وفعالية  جراء االنحسار امللحوظ في حجم 

برامج التطعيم.
وأض����اف ال��ك��ن��دري أن ه���ذه االح��ت��ف��االت م��ا ه��ي إال 
املواطنة  لقيم  وتعزيز  الوطنية  ال���روح  ع��ن  تعبير 

وال��ه��وي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب م��م��ارس��ة ه��ذه 
ال���ف���رح���ة ب���م���ا ي���ت���واف���ق م����ع ه�����ذه ال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ 
يتعلق  م��ا  ومنها  الصالحة،  للمواطنة  االس��اس��ي��ة 
أن  م��ن  الصحية  السلطات  م��ا سنته  م��ع  بالتعامل 
تكون املشاركة في االحتفاالت »حذرة« أي بتطبيق 
ب���ع���ض االش����ت����راط����ات ال��ب��س��ي��ط��ة ك�����ارت�����داء ال��ك��م��ام 

واالبتعاد عن التجمعات الكبيرة.
ودع���ا امل��ش��ارك��ن ح��ض��وري��ًا ف��ي أي اح��ت��ف��ال وطني 
إل���ى ال���ت���زام ت��ح��ذي��رات ال��س��ل��ط��ات ال��ص��ح��ي��ة وات��ب��اع 
اإلرش����������ادات، خ��ص��وص��ًا أن االن���ف���ت���اح ال�����ذي ج��رى 
إقراره أخيرا هو انفتاح حذر يلقي املسؤولية على 
املواطنة  وم��ن هنا تكون  باملجتمع،  ف��رد  ك��ل  عاتق 

الصالحة التي نعززها من خالل األعياد الوطنية.

التاريخ المشترك.. 
أساس صداقتنا الدائمة

سفير فلسطين: نستذكر مواقف 
الكويت الثابتة لنصرة شعبنا

رفع سفير دول��ة فلسطن لدى البالد، 
ال��ى مقام سمو األمير  رام��ي طهبوب، 
ال���ش���ي���خ ن������واف االح����م����د وس���م���و ول���ي 
»أسمى  االح��م��د  مشعل  الشيخ  العهد 
آي�����ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة وال���ت���ب���ري���ك، ب��م��ن��اس��ب��ة 
ال������ذك������رى ال�����ح�����ادي�����ة وال����س����ت����ن ل���ي���وم 
االستقالل والذكرى الحادية والثالثن 
ل����ي����وم ال����ت����ح����ري����ر«، ك���م���ا ه���ن���أ رئ���ي���س 

ال���وزراء الشيخ  مجلس االم��ة م��رزوق الغانم وسمو رئيس مجلس 
صباح الخالد، والشعب الكويتي باملناسبتن.

املناسبتن، بكل فخر وإع���زاز،  ف��ي هاتن  »أس��ت��ذك��ر  وق��ال طهبوب 
امل���واق���ف ال��ث��اب��ت��ة وامل��ب��دئ��ي��ة ل���دول���ة ال��ك��وي��ت ال��ش��ق��ي��ق��ة، ب��ح��ّك��ام��ه��ا 
امل��ت��ع��اق��ب��ن ت���ج���اه ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
وإي��م��ان��ه��م ال��راس��خ وامل��ت��ج��ذر ب��ع��دال��ة قضية األم���ة العربية االول��ى 
واملركزية قضية فلسطن، والدعم الالمحدود الذي قدمته الكويت 
امل��ج��االت  ك��ل  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  لنصرة  وشعبها  بقيادتها 
أي مقابل  االقليمية والدولية دون  وعلى جميع االصعدة واملنابر 

بل حّبًا بالقدس وفلسطن ليس اال«. 

سفير البحرين مهنئًا:
تربطنا بالكويت وشائج قربى

رفع سفير مملكة البحرين لدى البالد، 
صالح املالكي، التهاني إلى مقام سمو 
أم���ي���ر ال����ب����الد ال���ش���ي���خ ن������واف األح���م���د، 
وس����م����و ول�����ي ال���ع���ه���د ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل 
األح�����م�����د، ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ع���ي���د ال��وط��ن��ي 
 اهلل تعالى أن 

ً
وذكرى التحرير، سائال

يحفظ الكويت من كل مكروه.
ر 

ّ
ال��ذي تسط وق��ال املالكي: »في الزمن 

 أخ����رى مل��س��ي��رة مضيئة م��ن االس��ت��ق��الل وذك���رى 
ً
ف��ي��ه ال��ك��وي��ت س��ن��ة

ال��ت��ح��ري��ر، ت��أت��ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ج��ي��دة، ال��ت��ي نعيش 
 وش��ع��ب��ًا، ونسعد 

ً
 وح��ك��وم��ة

ً
ف��رح��ت��ه��ا ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن، ق���ي���ادة

 ب��ع��د ج��ي��ل ت��ج��اه ق��ي��ادة 
ً
ب��م��ش��ارك��ة أه��ل��ن��ا ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت ج��ي��ال

امل��ب��ادئ  لتجديد  ف��رص��ة  وه��ي  الشقيقة،  الكويت  وش��ع��ب  وحكومة 
ال���راس���خ���ة واس���ت���ذك���ار ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة األزل����ي����ة، ال���ت���ي ت��رب��ط 
البحرين بقيادتها وشعبها بقيادة وشعب الكويت، التي تقوم على 

روابط األخوة والدم ووشائج القربى واملصير الواحد املشترك«.

العون: األعياد الوطنية فرصة إلسعاد األطفال

»الهالل األحمر« تقدم مساعدات لـ150 أسرة محتاجة
مي السكري 

وزعت جمعية الهالل األحمر الكويتية مساعدات غذائية وهدايا متنوعة، ل�150 
أسرة محتاجة، بمناسبة احتفاالت البالد بذكرى العيد الوطني والتحرير.

وأكد املدير العام للجمعية عبدالرحمن العون، حرص »الهالل األحمر« على 
الوطنية،  واألع��ي��اد  االجتماعية  املناسبات  خ��الل  الجهود،  وتكثيف  العمل 
ملساندة األس��ر املحتاجة داخ��ل الكويت ورس��م البسمة على وج��وه األطفال 

وذوي االحتياجات الخاصة واملرضى واألرامل.
وقال العون إن »هذا العمل اإلنساني املتزامن مع األعياد الوطنية، يندرج 
ضمن املشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية على نطاق واسع ملساعدة 
لتوزيع  كبيرًا  اهتمامًا  »تولي  الجمعية  أن  البالد«، مضيفًا  في  املحتاجن 
املساعدات محليًا، إلى جانب املساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجن 
أم��س »ش��ه��دت توزيع  الفعالية  أن  ال��ع��ام«، ومبينًا  م���دار  ال��خ��ارج على  ف��ي 
م��س��اع��دات ع��ل��ى 150 أس���رة وأط��ف��ال��ه��ا«، والف��ت��ًا ال���ى أن »بهجتنا ب��األع��ي��اد 
االحتياجات  األط��ف��ال وذوي  ف��رص��ة إلس��ع��اد  ل��ه��ا، فهي  ح���دود  الوطنية ال 

صورة للمشاركين في توزيع المساعداتالخاصة وأسرهم، كما تهتم الجمعية بشريحة األرامل واأليتام«.

 ألينا ل. رومانوسكي

سفير خادم الحرمين:
أهل الكويت رّسخوا مكانتها المرموقة دوليًا

شدد سفير خادم الحرمن الشريفن لدى البالد 
األم��ي��ر س��ل��ط��ان ب��ن س��ع��د، ع��ل��ى أن ال��ذك��رى ال����61 
الس���ت���ق���الل ال���ك���وي���ت »ت���ذك���رن���ا ب��ج��ه��ود األج���ي���ال 
في  وم��واط��ن��ن  حكامًا  الكويتين  م��ن  املتعاقبة 
ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة 

لها مكانتها املرموقة إقليميًا ودوليًا«.
وأض��اف األمير سلطان بن سعد في بيان أمس، 
أن الذكرى ال�31 لتحرير الكويت تبرز التضحيات 
ال���ك���ب���ي���رة ال����ت����ي ق���دم���ه���ا ش���ع���ب ال����ك����وي����ت األب�����ي 

وشهداؤه األبرار خالل فترة الغزو املريرة.

وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، رف���ع األم��ي��ر س��ل��ط��ان ب��ن سعد 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األح��م��د، وسمو ول��ي العهد 
الحكومة والشعب  األح��م��د، وإل��ى  الشيخ مشعل 
الكويت  أن يديم على  الكويتي داعيًا اهلل تعالى 
األم��ن واألم��ان واالستقرار والرخاء  وأهلها نعم 
واالزده����ار، وأن يحفظها م��ن ك��ل س��وء وم��ك��روه، 
الراسخة بن  التاريخية  العالقة  أن  مشددًا على 
ال��س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت ت��ج��اوزت أب��ع��اد ال��ع��الق��ات 
ال��دول��ي��ة إل��ى مفهوم األخ���وة، إذ يربطهما ج��وار 

وأواصر قربى ومصير مشترك تجاه أي قضايا 
تعتري البلدين الشقيقن.

وأوض����ح أن ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت م��ث��ل ب��داي��ة مرحلة 
جديدة في تاريخ الكويت املعاصر، خرجت فيها 
من محنة العدوان واالحتالل، واستطاعت خالل 
وتتجاوزها  آث���اره  م��ن  تتعافى  أن  قصيرة  فترة 
في  واالزده���ار، وتستمر  النمو  لتواصل مسيرة 
دورها النشيط عنصرًا فعااًل في املجتمع الدولي 
يسعى للحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليمي 

والدولي.

سفيرة الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت

السمو  صاحب  أهنئ  أن  أود  األميركية،  السفارة  عن   
ً
نيابة

والشعب  الصباح  الجابر  األحــمــد  نـــواف  الشيخ  الــبــاد  أمــيــر 
الكويتي، بمناسبة العيد الوطني الـ61 والذكرى الـ31 لتحرير 

دولة الكويت من الغزو العراقي.
إن الشعب الكويتي على دراية تامة بعواقب الغزو غير املبرر 

لسيادة أي دولة وشعبها.
وقد شارك ما يقارب من 700 ألف جندي أميركي في الحرب، 
وذهب العديد من األرواح ضحية في سبيل الكفاح من أجل 
حرية الكويت، بمن في ذلك ما يقارب من 300 جندي أميركي 

وأكثر من 900 مواطن كويتي.
والـــيـــوم نــتــذكــر ونــكــرم أولــئــك الــذيــن قــاتــلــوا جنبًا إلـــى جنب 
كحليف  بالكويت  فخر  وبكل  نعترف  كما  الكويت،  لتحرير 

للواليات املتحدة ال غنى عنه.
 على تكاتف العالم الستعادة الحرية 

ً
كان تحرير الكويت مثاال

الواليات املتحدة األميركية، تحرك املجتمع  والعدالة، وبقيادة 
الدولي لبناء أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العاملية الثانية. 
لقد اتحدنا في دعمنا للكويت، وفي معارضتنا لعدوان صدام 
الدولي، ومبادئ  النظام  الدفاع عن  حسني، وفي عزمنا على 
املتمثلة في  األســاســيــة  وأهـــم مبادئنا  املــتــحــدة،  األمـــم  ميثاق 

السيادة، والدبلوماسية، والحفاظ على وحدة األراضي.
ــــ31 الــتــي تلت الــتــحــريــر، عـــادت الــكــويــت إلى  وفــي الــســنــوات ال
الــظــهــور كــدعــامــة لــاســتــقــرار فــي الــشــرق األوســـــط. وخــال 
الجولة الخامسة من الحوار اإلستراتيجي بني بلدينا الشهر 
املــاضــي، ســلــط وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
للوساطة  وجهودها  السياسية  الكويت  حنكة  على  الــضــوء 
والحد  ولبنان،  اليمن  النزاع في  للمساعدة في حل  وسعيها 

من تهديد تنظيم داعش، وفي رأب الصدع الخليجي.
أكثر  أصبحت  والكويت  املتحدة  الــواليــات  بــني  العاقة  ولكن 
نمت شراكة  لقد  ودفــاعــيــة.  أمنية  مــن مجرد مسائل  بكثير 
ــثــاثــة املـــاضـــيـــة، وقــمــنــا  بــلــديــنــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــعــقــود ال
بتطوير عاقات تجارية واستثمارية وتعليمية وثقافية قوية، 

ونتعاون بشكل وثيق أيضًا في القضايا اإلنسانية.
فعلى سبيل املثال، عندما دمر إعصار »كاترينا« أجزاء من 
أميركا في 2005، تعّهدت الكويت بتقديم 500 مليون دوالر 
فردي  تبرع  أكبر  وهو  األميركية،  اإلغاثة  لجهود  كمساعدة 
من نوعه في ذلك الوقت. وقد أعرب األميركيون عن تقديرهم 

لكرم الكويت خال فترة األزمة.
وفـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة، عــنــدمــا حـــان وقـــت إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
أفــغــانــســتــان، وقــفــت الــكــويــت إلــــى جــانــب الــــواليــــات املــتــحــدة 
وســـاعـــدتـــنـــا فــــي إجــــــاء آالف األشـــــخـــــاص مــــن املـــواطـــنـــني 
األميركيني واألجانب واألفغان، وذلك من خال توفير رحات 
طيران، ورعاية طبية، ومابس وألعاب لألطفال أيضًا. لقد بلغ 
اآلالف بر األمان بفضل مساعدة الكويت وتمكنت العائات 

األفغانية من بدء حياة جديدة في مختلف أنحاء العالم.
أنا فخورة باإلنجازات التي حققناها معًا من خال شراكة 
ثنائية استمرت ألكثر من 60 عامًا. إن التاريخ الطويل األمد 
بني الواليات املتحدة والكويت هو أساس الصداقة الدائمة التي 

نتمتع بها اليوم ولسنوات عديدة قادمة.

عالقة السعودية بالكويت 
متجذرة بأواصر القربى 

والمصير المشترك

رامي طهبوب

صالح المالكي

سلطان بن سعد
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 المطار ينتعش عشية عطلة األعياد:

24 ألف مسافر عبر 258 رحلة
محمد المصلح

ب��دء إج���ازة األع��ي��اد الوطنية، وتزامنا م��ع فتح  عشية 
ال��س��ف��ر ل��ل��ج��م��ي��ع، ش��ه��د م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال���دول���ي تدفقًا 
ك��ب��ي��رًا ألع�����داد امل��س��اف��ري��ن، وس���ط إج������راءات تنظيمية 
ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي  ال���ع���ام���ة  م��ض��اع��ف��ة م���ن ق��ب��ل اإلدارة 
املغادرين  حركة  لتسهيل  األخ���رى،  العاملة  والجهات 

والقادمني على مدار الساعة.
يشهدها  التي  امللحوظة  العددية  للكثافة  واستدراكا 
امل���ط���ار، واف��ق��ت األج���ه���زة ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ف��ت��ح ال��رح��ات 
اإلض��اف��ي��ة ل��ع��دد م��ن ش��رك��ات ال��ط��ي��ران خ���ال العطلة، 
واضافتها للرحات اليومية املجدولة، بهدف مواكبة 

الزيادة املطردة في اعداد املغادرين.
ول����وح����ظ أن ك����ا م����ن دب������ي وال������ري������اض وإس���ط���ن���ب���ول 
والقاهرة وجدة، هي أكثر الوجهات سفرًا خال إجازة 

األعياد الوطنية.
وق���درت م��ص��ادر ل��� سبقلا اجمالي املسافرين م��ع بدء 
االجازة أمس بنحو 25 ألف مسافر على منت 258 رحلة 

.T5و T4و T3و T1 :مغادرة وقادمة، عبر 4 مباٍن هي
وأش����ارت ال���ى ان أس��ع��ار ال��ت��ذاك��ر تشهد ارت��ف��اع��ًا غير 
م��س��ب��وق مل���ن ي���ري���د ال��ح��ج��ز ق��ب��ل م���وع���د ال���رح���ل���ة ب����24 
ساعة، فيما بقيت األسعار مناسبة ملن حجز مسبقا 
خال األيام املاضية، مؤكدة ان ما يحكم حركة أسعار 

التذاكر هو العرض والطلب.
م���ن ج��ان��ب آخ����ر، ع��ق��دت ال��ج��ه��ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي امل��ط��ار 
اج���ت���م���اع���ات ع�����دة ف����ي وق�����ت س����اب����ق، ل��ت��ك��ث��ي��ف أع�����داد 

األف��راد وموظفي الجهات العاملة للتعامل مع موسم 
ال��ع��ط��ات، وت��ق��دي��م ك��ل التسهيات ال��ازم��ة م��ن خ��ال 

زيادة فرق العمل امليدانية وزيادة عدد الكاونترات.

ازدحام في صاالت المغادرة )تصوير: حسني هالل(

مقيمة.. في حب الكويت
»الوطن  إن  ـــ  اهلل  ـــ رحمه  القصيبي  غــازي  يقول 
باالنتماء  والــشــعــور  والسقف  الخبز  رغيف  هــو 
ــــدفء واإلحـــســـاس بــالــكــرامــة«، واســتــنــادًا إلــى  وال
هذه القاعدة الرئيسية، أقول بملء الفم إن الكويت 
وطني، وأزعم أن كثيرين مثلي ممن ولدوا وتربوا، 

وعاشوا على أرضها سيقولون قولي.
االوراق  الوطن  مفهوم  يتجاوز  وعاطفيا،  لغويا، 
ــثــبــوتــيــة املــــجــــردة، فــالــشــعــور بــــالــــوالء تــحــدده  ال
املشاعر، فمنذ والدتــي، لم اعــرف ســوى الكويت 
وطــنــا، احتضنني وشــهــد طــفــولــتــي ومــراهــقــتــي 
وشبابي.. حزني وفرحي.. نجاحاتي واخفاقاتي!

الكويت التي كانت، وال تــزال، سخية مع الجميع، 
ــيــات  احـــتـــوت بــحــضــنــهــا املـــفـــتـــوح شــعــوبــا وجــال
عـــديـــدة.. لـــم تــكــن مــجــرد مــحــل اقـــامـــة، بـــل وطــنــا 
الــذي رسمه القصيبي، فقد منحت كل  باملفهوم 
مـــن عـــاش وتـــربـــى فــيــهــا رغــيــف الــخــبــز واالمــــان 
والــكــرامــة، ولــم يكن جــزاؤهــا الــائــق اال ان ُيقابل 

سخاؤها باالنتماء منا ألرضها.
ورغـــــم صــعــوبــة نــقــل املــشــاعــر الـــتـــي تـــجـــول في 
ــــيــــوم، ونـــحـــن نــعــيــش ذكــــــرى عــيــدي  خــــاطــــري ال
االستقال والتحرير، اال انني ما زلت اتذكر كيف 
كنت ابكي الكويت وانا طفلة لم تتجاوز 4 اعوام 
اثناء الغزو، وكيف رقصت فرحا في كل فبراير 
عــلــى انـــغـــام »احـــنـــا عــشــقــنــاهــا« ويــخــفــق قــلــبــي، 
»قلبي  اآلن، كلما مر على مسمعي مقطع  حتى 
خفق يا كويت« في رائعة بدر بورسلي بصوت 

عــبــدالــكــريــم عــبــدالــقــادر »وطـــن الــنــهــار«، او كلما 
سّجل »االزرق« هدفا، او رفع بطل علما للكويت 
في محفل دولي، أليس الوطن يكمن في مثل هذه 

التفاصيل الصغيرة؟ 
وبا شك، استحقت الكويت هذه املشاعر، فعلى 
حققته،  وطموح  نجاح  كل  الشخصي،  الصعيد 
واملميزة  الــفــارقــة  تفاصيلها  بكل  الكويت  كانت 
عــن اي دولـــة اخـــرى، حــاضــرة فــيــه، لــم تشعرني 
يوما بغربة، ولــم اجــد صعوبة فــي االنــدمــاج في 
مــجــتــمــعــهــا املــنــفــتــح املــتــقــبــل لـــآخـــر، الــحــاضــن 
العادات  لاختافات والتنوع، فإلى جانب تشابه 
خصوصية  ان  اال  العربية،  واالصـــول  والتقاليد 
كانت العبا  ايضا  للجميع  احتوائها  في  الكويت 

رئيسا في احتوائي وتربيتي واحتضاني.
ابناء  مــن  ان كثيرين مثلي  يــســاورنــي شــك،  وال 
جاليات عديدة، ولدوا وتربوا وعاشوا في الكويت، 
يحملون لها االنتماء ذاته واملحبة نفسها، وربما 
اليوم بأعياد  يكون ذلك ما يفسر فرحة الجميع 
الــكــويــت، كــمــا يــفــســر وجــــود عـــرب واجـــانـــب في 
قوائم شهدائها، فهذه االرض تستحق التضحية 
الذين تربوا على  الكويتيني، وابنائها  ابنائها  من 

ارضها من غير الكويتيني.
كــل عـــام والــكــويــت قــبــلــة ســــام.. ومــوطــن محبة 

للجميع.

أميرة بن طرف
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لن نقبل بتحويل المجلس إدارًة حكوميًة

المحري يحّذر من تأجيل انتخابات 
»البلدي« المقررة في مايو

ح�����ذر ن���ائ���ب رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال��ب��ل��دي 
ع��ب��داهلل امل��ح��ري، م��ن مغبة ه���دم ص��رح 
ت���ش���ري���ع���ي ب���ح���ج���م امل����ج����ل����س ال���ب���ل���دي 
وت���ع���ط���ي���ل أع����م����ال����ه ت���ح���ت أي ذري����ع����ة، 
م��ع��ت��ب��ًرا أن م��ا أث��ي��ر م��ن م��ع��ل��وم��ات عن 
تأجيل االنتخابات املقبلة واملقررة في 
ملمارسة  لجنة  وتشكيل  امل��ق��ب��ل،  م��اي��و 

مهام املجلس البلدي تجاوز خطير.
وق��ال املحري في تصريح صحافي، إن 
لتأخير  البلدية  قانون  بتعديل  التذرع 
إج���������راء ان����ت����خ����اب����ات امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
امل��ف��ت��رض أن ت���ج���رى ف���ي م���اي���و امل��ق��ب��ل، 
يكشف عن عدم إدراك لحجم هذا الخطأ 
من قبل الحكومة، التي كان يفترض بها 
ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��ص��اح��ي��ات للمجلس 
ال���ب���ل���دي إل����ى م���ا ك����ان م���ع���م���واًل ب���ه قبل 

قانون 33 لسنة 2016 وأكثر من ذلك.

مصلحة الوطن

ودع�����ا امل���ح���ري ك���ل م���واط���ن ي���ؤم���ن ب��أن 
م���ص���ل���ح���ة ال�����وط�����ن ت���ك���م���ن ف�����ي ت��م��ك��ن 
امل����ؤس����س����ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال���ن���ق���اب���ي���ة، 
بالحصول على املزيد من الصاحيات 
وال����ح����ري����ات ل���رف���ع���ة ال����وط����ن، ل��ل��وق��وف 
ب���ش���ك���ل ج�����اد وح��������ازم وخ�����ص أع���ض���اء 
م���ج���ل���س األم��������ة »ف�������ي ح�������ال ص�����ح ه����ذا 
ال����ت����وج����ه« إل�����ى ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
مكتسبات  على  للمحافظة  التشريعية 
ال���ش���ع���ب م����ن ح����ري����ات ض����د »اإلص������اح 
: ملاذا 

ً
املزعوم لقانون البلدية«، متسائا

تنتظر الحكومة إلى موعد االنتخابات 
لتطرح تعدياتها؟

وش����دد ع��ل��ى أن ال��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي تبدأ 
ب��ت��أخ��ي��ر االن��ت��خ��اب��ات وت��ع��ط��ي��ل أع��م��ال 
ال���ب���ل���دي ه����ي ت���ع���دي���ات »م���ش���ك���وك ف��ي 

سامة مقاصدها«.

وأض����اف امل��ح��ري »ان امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
مل�����م�����ارس�����ة  ن�������������واة  أول  ش�����ك�����ل  ال�������������ذي 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت، ال يمكن 
إدارة تنفيذية  إل��ى  أن يتحول  أن نقبل 
وقتما  توقفه  الحكومة،  أج��ه��زة  ضمن 
ت���ش���اء، وت��ع��ط��ل أع��م��ال��ه ح��ي��ن��م��ا ت��ش��اء، 
وت��خ��ص��م م���ن رص���ي���ده ال��دي��م��وق��راط��ي 

والشعبي عندما تشاء«.

عبدالله المحري

دعوة إلى عقد جلسة للوقوف على استعدادات الحكومة

نواب لـ سبقلا: لتحصين الكويت من ارتدادات الحرب

وأك������د ال���ن���ائ���ب ب�����در ال���ح���م���ي���دي ل����� سبقلا 
ض������������رورة ع����ق����د ج����ل����س����ة ل�����ل�����وق�����وف ع��ل��ى 
اس���ت���ع���دادات ال��ح��ك��وم��ة ف��ي ه���ذا املنعطف 

الدولي واسع األثر.
فيما شدد النائب مهند الساير ل� سبقلا 
على أهمية توخي الحذر من تبعات األزمة 
في  الكويت  احتياجات  تأمن  في  وال��ب��دء 
ض����وء ارت����ف����اع اح��ت��م��ال��ي��ة دخ�����ول أط����راف 

جديدة من الدول في النزاع.
ب������دوره، ت���وق���ع ال��ن��ائ��ب أح���م���د ال��ح��م��د في 
ت���ص���ري���ح ل����� سبقلا ع�����دم ت���وس���ع ال���ح���رب 
ال������دائ������رة، وأن������ه ل����ن ي���ك���ون ع���ل���ى ال��ك��وي��ت 
م���خ���اوف ع��س��ك��ري��ة أو أم��ن��ي��ة أو غ��ذائ��ي��ة، 
داع��ي��ا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى تأمن مخزون 
اس��ت��راي��ج��ي غ���ذائ���ي ودوائ������ي ت��ح��س��ب��ا أي 

طارئ. 
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د ال���ن���ائ���ب ف���اي���ز ال��ج��م��ه��ور 
ل���� سبقلا ان ال���ح���رب ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ليس 
في  وم��دى توسعها  تنتهي  معروفا متى 
امل��ق��ب��ل م���ن األي�������ام، م���ش���ددا ع��ل��ى ض����رورة 
ال���ع���م���ل وف�����ق ك����ل االح����ت����م����االت امل��ت��وق��ع��ة 
وات���خ���اذ أق��ص��ى إج������راءات ل��ح��م��اي��ة أمننا 

القومي.
وفي التفاصيل، قال النائب أحمد الحمد: 
ب����داي����ة، ن����رى ب����أن ال���ح���رب امل���ؤس���ف���ة ال��ت��ي 
اندلعت بن روسيا وأوك��ران��ي��ا هي حرب 
م����ح����دودة وال ن��ع��ت��ق��د ب�����أن ه�����ذه ال���ح���رب 
ستتوسع لتشمل دخول دول أخرى فيها، 
خ��اص��ة أن ال��ح��رب ه��ذه األي���ام ستكبد كل 
ال����دول خ��س��ائ��ر ب��ش��ري��ة وم���ادي���ة ك��ب��ي��رة ال 
تقوى على احتمالها. كنا نتمنى أن يسود 
ال��ن��زاع، ولكن  ف��ي ح��ل  الدبلوماسي  الجو 

الحرب اندلعت على كل حال.
ونظرًا ملحدودية هذه الحرب واقتصارها 
ع���س���ك���ري���ًا ع����ل����ى ال����ب����ل����دي����ن امل����ت����ح����ارب����ن، 
الكويت  على  سيكون  ب��أن��ه  ن��رى  ال  فإننا 
امل��ن��ط��ق��ة أي خ���وف أو م��خ��اوف من  ودول 
والغذائية  واألم��ن��ي��ة  العسكرية  ال��ن��واح��ي 
واالق���ت���ص���ادي���ة، خ��اص��ة أن ال��ع��اق��ات بن 
الكويت وجميع دول املنطقة محدودة مع 

كل من روسيا وأوكرانيا.
على الصعيد السياسي، فإن رؤية الكويت 
أي  استنكار  هي  املعروفة  االستراتيجية 
ع�����دوان ع��ل��ى أي����ة دول�����ة م��س��ت��ق��ل��ة م��ع��ت��رف 

بها من قبل قوة جارة او غير جارة أقوى 
م��ن��ه��ا ألي س��ب��ب م���ن األس����ب����اب، ول��ن��ا في 
الغزو العراقي عبرة، حيث وقف العالم مع 
الكويت وبحمد اهلل وتضحيات الكويتين 
ووقوف العالم الحر معنا حققنا التحرير 

وعادت لنا الكويت.
ومن هذا املنطلق، نتمنى من الدبلوماسية 
الكويتية اإلسراع في تقديم وجهة نظرها 
ف���ي االس��ت��ن��ك��ار وامل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ع���ودة إل��ى 
عن  بعيدًا  والحوار  الدبلوماسية  الحلول 

التصعيد العسكري والحرب والدمار.
أما بالنسبة لألمن الغذائي، فإننا ال نرى 
أي��ض��ًا م��ا يثير ال��ق��ل��ق ف��ي ه���ذا امل��وض��وع، 
ول���ك���ن ه�����ذا ال ي��م��ن��ع أن ت���ق���وم ال��ح��ك��وم��ة 
ب���ت���أم���ن م�����خ�����زون إس���ت���رات���ي���ج���ي غ���ذائ���ي 
للتغيرات  تحسبًا  مقبولة  لفترة  ودوائ���ي 
واألح����وال ال��ط��ارئ��ة م��ن تغّير ف��ي األسعار 
أو توتر في تدفق السلع واملواد ألي سبب 

من األسباب.
ف��ي ك��ل األح������وال، ن���رى أن��ف��س��ن��ا ف��ي منأى 
ع��ن ه���ذه ال��ح��رب ونتائجها ل��ع��دم وج��ود 
عاقات رئيسية اقتصادية أو عسكرية أو 
املتحاربن،  البلدين  م��ع  غيرها  أو  أمنية 
ال��ح��رب يمكن أن تمتد إل��ى أط��راف  ول��ك��ن 
أخ����رى، وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ات��خ��اذ كل 

االحتياطات بخصوص ذلك.

األمن القومي 

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ن��ائ��ب ف��اي��ز الجمهور 

تأمن  وت��ي��رة  تسريع  الحكومة  على  إن 
الغذائية  امل���ؤن  م��ن  ال��ك��وي��ت  احتياجات 
واألدوي�������ة ال���ض���روري���ة، ال���ت���ي ق���د ت��ت��أث��ر 

بالحرب الدائرة.
وأكد الجمهور، في تصريح ل� سبقلا، أن 
»الحرب التي اندلعت ليس معروفًا متى 
تنتهي وم���دى ت��وس��ع��ه��ا ف��ي امل��ق��ب��ل من 
األي��ام«، داعيًا الحكومة إلى العمل وفق 
كل االحتماالت املتوقعة، واتخاذ أقصى 

إجراءات لحماية أمننا القومي.
ب�����������دوره، دع������ا ال����ن����ائ����ب م���ه���ن���د ال���س���اي���ر 
تبعات  من  الحذر  توخي  إل��ى  الحكومة 
ال��ح��رب ال��روس��ي��ة ���� األوك���ران���ي���ة، م��ش��ددًا 
ع��ل��ى ض����رورة ات��خ��اذ إج�����راءات تحّصن 
الكويت من ارتدادات هذه األزمة على كل 

األصعدة.
الشروع  ل��� سبقلا: »يجب  الساير  وق��ال 
ف����������ورًا ف������ي ت����ح����ص����ن األم����������ن ال����غ����ذائ����ي 
وال���دوائ���ي ال��ك��وي��ت��ي، وت��أم��ن الحاجات 
األساسية ألطول فترة ممكنة، خصوصًا 
أن���ه ف���ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن امل��ت��وق��ع أن 
كبيرًا  ارت��ف��اع��ًا  العاملية  األس���واق  تشهد 
ف���ي األس���ع���ار ن��ت��ي��ج��ة ال���ح���رب وت��س��اب��ق 
الدول إلى تأمن الغذاء والدواء والسلع 
دخول  احتمالية  ارتفاع  مع  األساسية، 
أط������راف ج���دي���دة م���ن ال������دول ف���ي ال���ن���زاع 
الخارجية  سياساتها  ج��راء  وتضررها 

واألمنية«.
وشدد على أهمية السياسة الخارجية 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع أط�����راف 
ال����ن����زاع وال�������دول ال��ع��ظ��م��ى وال��ح��ل��ف��اء، 
م��ش��ي��رًا إل���ى إغ��ف��ال ال��ج��ه��از الحكومي 
ف���ي إط�����ار رس���م���ه ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ع��ام��ة 
عّبر عنه من خال 

ُ
للحكومة، وال��ذي ت

على  األم��ن��ي،  للجانب  عملها  برنامج 
الرغم من أن دول��ة الكويت تقع ضمن 
إقليم ملتهب يكثر فيه توتر العاقات 
ب����ن ال�������دول وت����س����وده ح���ال���ة م����ن ع���دم 

االستقرار السياسي.
وأضاف الساير: »وبطبيعة الحال فإننا 
في منطقة جغرافية سريعة التأثر بتلك 
انعكاساتها  يلقي بظال  األزم���ات، مما 
على ك��ل امل��ج��االت، س���واء اق��ت��ص��ادي��ة أو 

سياسية أو اجتماعية أو غيرها«.

الحمد:
علينا التحسب 

لتغيرات األسعار 
وتأثر تدفق السلع

الساير:
تحصين األمن 

الغذائي والدوائي 
.. وتأمين الحاجات 

األساسية ألطول 
فترة

الجمهور:
التخاذ أقصى 

إجراءات حماية أمننا 
القومي والغذائي

فهاد الشمري
وحمد الحمدان

طالب عدد من نواب 
مجلس األمة في تصريحات 

لـ سبقلا الحكومة 
بتوخي الحذر واتخاذ 

االجراءات واالحترازات 
الكفيلة بتحصين الكويت 

من تداعيات الحرب 
الروسية األوكرانية.

ورغم تباين مرئيات النواب 
عن احتماالت توسع وتمدد 

الحرب، ومدى تأثيرها 
على الكويت، فإن هناك 

إجماعا على ضرورة شروع 
الحكومة في التحسب 

لالحتماالت كافة، خصوصاً 
لجهة األمن الغذائي 

الكويتي وارتدادات األزمة 
على تضخم األسعار وشح 

السلع.

فايز الجمهور مهند الساير أحمد الحمد بدر الحميدي

الحميدي: منعطف دولي يستوجب
االستعداد لتأثيراته

أكد النائب بدر الحميدي أن تداعيات الحرب الروسية ــ األوكرانية لها تأثير كبير 
على املستوى الدولي، مؤكدًا أن الحكومة معنية باملحافظة على عالقاتنا الدولية 
وأمننا الوطني، »وال شك سنطلب عقد جلسة لالستماع إلى مرئيات الحكومة 

في هذا الخصوص«. 
وقال الحميدي لـ سبقلا: إن أحداث الحرب املحزنة التي تحصل، عانينا منها 
إبان فترة الغزو العراقي لبلدنا، وعلى الحكومة اتخاذ كافة اإلجراءات التي تصب 

في مصلحة البالد والعباد في مواجهة هذا املنعطف العاملي.

العارضي: تنسيق لزيادة
معاشات المتقاعدين

ملفات عالقة تحتاج تضافر الجهود

قال النائب مساعد العارضي إنه جار التنسيق النيابي بهدف 
إقرار زيادة معاشات املتقاعدين ورفع سقف رواتبهم.

إلى  تحتاج  كثيرة  عالقة  ملفات  هناك  »إن  العارضي  وأوضـــح 
تــضــافــر الــجــهــود لــتــرتــيــب األولــــويــــات، ولــبــيــان جــديــة الحكومة 
إقــرار  على  للعمل  حاليًا  التنسيق  جــار  املجلس،  مع  وتعاونها 
لعرض  النواب  الزمالء  الترتيب مع  املتقاعدين، وسيتم  زيــادات 

األمر على املجلس«.

النائب مهلهل املضف أن الكويت مطالبة برفع درجة االستعداد للتعامل مع أي تداعيات  أكد 
مباشرة أو غير مباشرة للحرب الروسية - األوكرانية، بداية من األمن الغذائي، وانتهاء بتحصني 

أمننا القومي من احتماالت توسع مدى الحرب.
وقال املضف لـ سبقلا: على الحكومة أن تفكر في ما هو أبعد من املرحلة الحالية، خصوصًا 
الــدائــرة اآلن مجرد حلقة  الحرب  التصاعد منذ فترة طويلة، وأن  اإلقليمي آخــذ في  التوتر  أن 
من حلقاته، مشددًا على أهمية إنشاء هيئة عامة مستقلة إلدارة الكوارث واألزمات والطوارئ 
ملحاوالت  دبلوماسيًا  والتسلح  والغذائي،  الــدوائــي  املخزون  ومضاعفة  وإعــداد خطط شاملة، 

مهلهل المضفاالستقطاب الدولي املرتقبة.

لماذا تنتظر الحكومة
 موعد االنتخابات لتطرح 

تعديالتها
على قانون البلدية؟

مصلحة الوطن تكمن 
في تمكين المؤسسات 

التشريعية والنقابية 
بمزيد من الصالحيات 

والحريات

مهلهل المضف: لوضع خطة شاملة لألزمات
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اب وآراء ُكتَّ

المحافظة على الكفاءات
أ. د. خالد البقاعين

للتفاعل  أكثر  وق��ت  لإلنسان  يتسنى  والحجر  بكورونا  اإلصابة  عند 
املديرين  من  مع مجموعة  افتراضي  لقاء  وف��ي  االفتراضي،  العالم  مع 
رح سؤال 

ُ
التنفيذيني في القطاعات املختلفة من جميع أنحاء العالم، ط

ع��ل��ى أفضل  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��ي يمكن فيها  ب��ال��ط��ري��ق��ة  م��ه��م ج���دًا متعلق 
االستثمار  بعد  وع��دم خسارتها  أي مؤسسة  ف��ي  البشرية  ال��ك��ف��اءات 
القادمة  وتلك  الحالية  باألجيال  يتعلق  فيما  وب��األخ��ص  تدريبها،  ف��ي 
إلى سوق العمل، والتي بدأت حياتها العملية في عصرنا الحالي، الذي 
التغيير  االجتماعي، وكذلك  التواصل  لوسائل  الواسع  باالنتشار  تأثر 

االجتماعي بسبب جائحة كورونا.
يتعلق  ما  املقترحات، ومنها  العديد من  ك��ان هناك  أن��ه  الطبيعي  وم��ن 
داخ��ل  وال��ث��ق��اف��ة  للمؤسسة  ال����والء  بتنمية  وأخ����رى  امل���ادي���ة،  ب��ال��ن��اح��ي��ة 
قدم به أحد املشاركني، 

َ
املؤسسة. إال أن أكثر ما جذب انتباهي هو شرح ت

د فيه فكرة الوالء للعمل في أية مؤسسة، وكيفية تطّور تفكير 
ّ
والذي فن

الطبقة العاملة عبر األجيال. وقسم الباحث فترات التطور إلى ثالث:

األولى وهي الفترة التي عاش بها أجدادنا في أوائل القرن املاضي، والتي 
يمكن وصفها بعصر النهضة الصناعية )وليس الثورة الصناعية التي 
الثامن عشر ف��ي بريطانيا(. وف��ي ه��ذا العصر كانت  ال��ق��رن  ب��دأت ف��ي 
ال��وظ��ي��ف��ة م��ه��م��ة ج���دًا وض���روري���ة ل��ت��أم��ني أس��اس��ي��ات امل��ع��ي��ش��ة للعامل 
وعائلته، ولذلك فقد كان من الصعب على أي عامل ترك الوظيفة ملا في 
ذلك من تهديد لحياته وحياة من يعيل، وعليه فإن أغلب األجداد عملوا 
في مهنة واحدة، وفي جهة واحدة مدة حياتهم العملية، حتى لو كانت 
ظروف العمل بغاية السوء أو تعرضوا للضغوط وفي بعض املجتمعات 

للضرب واإلساءة.
القرن  أواخ���ر  ف��ي  املعلوماتية  وب��داي��ة عصر  التكنولوجيا  ت��ط��ور  وم��ع 
املاضي أصبح هدف العمل للكثيرين )من جيل االباء( هو رفع مستوى 
املعيشة، وأصبحت  أساسيات  أّمنوا  كانوا  األج��داد  إن  املعيشة، حيث 
أغلبية الناس تمتلك أو تعيش في منازل يوجد فيها جميع األساسيات، 
ولذلك نجد أن الكثير من الكفاءات أصبحوا أكثر قدرة على تغيير مكان 

العمل للبحث عن فرص أفضل لرفع مستوى املعيشة والحصول على 
م��ادي ومعنوي أفضل وكذلك على بيئة عمل أفضل. وأعطت  م��ردود 
هذه الفترة ميزات كبيرة للكفاءات القادرة على التطور واالنتقال بشكٍل 
ن موجودًا باألساس، وإنما 

ُ
ُبَت أن مبدأ الوالء لجهة العمل لم يك

َ
أكبر، وث

كان نتيجة الحاجة وعدم توفر الفرص في السابق.
مع  تزامنت  والتي   ،2008 ع��ام  في  العاملية  املالية  األزم��ة  فترة  عتبر 

ُ
وت

املعلوماتية  عهد  نهاية  الكبير  االجتماعي  التواصل  وس��ائ��ل  انتشار 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، ح��ي��ث إن امل��ع��ل��وم��ة أص��ب��ح��ت م��ت��واف��رة وف���ي م��ن��ال الجميع، 
وبداية عصر جديد ُيمكن وصفه بعصر التواصل االجتماعي والذكاء 
التحول  التسريع وتعظيم  االصطناعي. وساهمت جائحة كورونا في 

إلى هذا العصر وهو عصر األبناء.

فهؤالء األبناء الذين يدخلون اليوم، وفي السنوات القادمة، سوق العمل 
أم��ن��وا أساسيات  الكثير م��ن أج��داده��م وآب��ائ��ه��م، وال��ذي��ن  حصلوا على 
الجامعات  في  للدراسة  لهم  فرصًا  وأمنوا  ورفعوا مستواها،  املعيشة 
والعمل  بالدراسة  لهم  أوس��ع، سمح  بشكٍل  التكنولوجيا  مع  والتعامل 
بحرية من مكان الدراسة أو من املنزل، وغّير طريقة التفكير والنظرة 
تغيير  ف��ي  والحرية  السلطة  أعطاهم  كما  التقليدي.  العمل  مكان  إل��ى 
مكان عملهم من دون التبعات التي كان ممكن أن يتعرض لها األجداد 
أو اآلباء عند ترك أو خسارة العمل. إن هذا الجيل سوف يتطلع بشكل 
أساسي إلى نوعية العمل ونوعية الحياة Quality of Life، ومقدار ما 

يمكن للعمل أن يوفر من فرصه لتحقيق الذات واإلنجاز.
وهنا يصبح دور القائمني على أي مؤسسة )شركة كانت أو جامعة أو 
غيرها(، والتي ترغب في تنمية الكفاءات واملحافظة عليها إعادة النظر 
في البيئة التي يمكن توفيرها لهذه الكفاءات لكي تبقى. فال يمكن بعد 

اليوم االعتماد على الوالء وال الحوافز التقليدية.

بعض 
العادات 

الضاّرة

فواز أحمــد 
الحمــــد

بعد ظهور كورونا والخوف من 
العدوى ومن انتشار األمراض 
ت لدينا عادة التقبيل، ولعل 

ّ
قل

م��ن ف��وائ��د ك��ورون��ا إل��غ��اء ع��ادة 
ال���ت���ق���ب���ي���ل، أم���������راض ت��ن��ف��س��ي��ة 
كثيرة وأمراض معدية انتقلت 
من دون قصد بسبب التقبيل، 
الكثير منا يصاب بفيروسات 

وبكتيريا من دون أعراض.
ب�����ع�����د ال����ت����ق����ب����ي����ل ق�������د ي���ن���ت���ق���ل 
الفيروس واملرض من شخص 
إل��ى شخص آخ��ر، وق��د تسوء 
ح������ال������ة ال�����ش�����خ�����ص امل�����ص�����اب 
ب�����ال�����ع�����دوى، ل������ذا م�����ن األج������دى 
االكتفاء بالسالم من بعيد من 
مصافحة  أو  مصافحة،  دون 

عادية من دون تقبيل.
هي عادات قديمة ولكنها غير 
ال��ح��ال��ي،  ال��وق��ت  ف��ي  مستحبة 
وال��ك��ل م��ع��ذور والي��وج��د عتب 
أو ل�����وم م����ن ي���رف���ض ال��ت��ق��ب��ي��ل 
خ��ص��وص��ًا ف���ي ظ���ل األوض����اع 
ال��ح��ال��ي��ة وم���ع ان��ت��ش��ار األوب��ئ��ة 

واألمراض. 
يعني  ال  بالتقبيل  الرغبة  عدم 

البغض أو الكره أو التجاهل.
يعتبر من  التقبيل  ع��ادة  إلغاء 
الصحية،  االش���ت���راط���ات  ات��ب��اع 
وح���ت���ى ب��ع��د ان���ح���س���ار ال���وب���اء 
ي��ف��ض��ل إل���غ���اء ع�����ادة ال��ت��ق��ب��ي��ل 
اح�����ت�����رازي�����ًا ل����ت����ف����ادي ان���ت���ق���ال 
العدوى من أي شخص، املحبة 
واملعزة واالحترام والتقدير في 
يعني  ال  التقبيل  وع��دم  القلب، 
ع�����دم اح����ت����رام أو ع�����دم م��ح��ب��ة 

الشخص.
امل������ص������اب������ون ب����ف����ش����ل ك����ل����وي 
وأم�������راض ال���س���رط���ان وب��ع��ض 
أم���������راض ال����ج����ه����از ال��ت��ن��ف��س��ي 
أدوي����ة بجرعات  ي��س��ت��خ��دم��ون 
ع��ال��ي��ة وم���ض���ادات ح��ي��وي��ة قد 
ت��ض��ع��ف ج���ه���از امل���ن���اع���ة ل���دى 
ال��ش��خ��ص امل���ص���اب، ل���ذا علينا 
ع�����دم االق�����ت�����راب م����ن أح��ب��اب��ن��ا 
بتلك  امل���ص���اب���ني  وأص���دق���ائ���ن���ا 
األم���������راض وذل�������ك ح���م���اي���ة ل��ن��ا 

ولهم.
التقبيل  البعض اآلخر ال يريد 
ل����ي����س خ�����وف�����ًا م������ن ك������ورون������ا، 
التقبيل ألسبابه  ولكنه اليريد 
الخاصة، علينا احترام وتقبل 
إلى  النظر  دون  الجميع  رغ��ب��ة 

املوضوع بحساسية.
م���ن ي���ري���د االس���ت���م���رار ب��ع��ادة 
ال��ت��ق��ب��ي��ل ه����ذا ش���أن���ه ال���خ���اص، 
التقبيل  ع��ادة  إلغاء  يريد  ومن 
شأنه أيضًا، ولكن على الطرف 
بالغضب  الشعور  ع��دم  اآلخ��ر 
أو بعدم االحترام ألنه تم رفض 
ال����ش����خ����ص اآلخ��������ر ال���ت���ق���ب���ي���ل. 
احترام وجهات النظر واحترام 
خ�����ص�����وص�����ي�����ة ك��������ل ش���خ���ص 

واجبة.
علينا تقبل الواقع، بأن انتشار 
األم���������������راض ي����س����ت����دع����ي م���ن���ا 
ال��ح��ي��ط��ة وال����ح����ذر، وامل���وض���وع 
والي��س��ت��دع��ي  شخصيًا  ل��ي��س 
تقبل  ع��دم  أو  بالزعل  الشعور 
األمر، نحن في حالة حرب مع 
ه��ذا امل��رض وق��د تطول الحرب 
إل��ى س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ال��ح��ل هو 

بالتعايش معه بحذر.
شافانا وعافانا اهلل وإياكم من 

شر األمراض واألوبئة.

هدايا الغرب وساعة بوتين..!
ناصر العبدلي

التمييز بني  � من فشل في  واملسلمني  العرب   � أوساطنا نحن  ي��زال هناك في  ال 
الغرب املجرد، بل  الغرب، وال أقصد هنا  الشعار واملبدأ، خاصة في عالقتنا مع 
لنا  إعادة تسويقها  )التي جرى  والعدالة واملساواة  والتفكير، فالحرية  الحضارة 
ف��ي ح��ال كانت ج��زءًا م��ن منظومة  أنها بضاعتنا( مفاهيم أخالقية راق��ي��ة  رغ��م 
ت��ق��وم عليها العالقة ب��ني األم���م، لكنها عكس ذل��ك إذا ك��ان��ت مجّرد  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ 
ف 

ّ
شعارات القصد منها هز استقرار املجتمعات وإبقائها في إطار الهيمنة والتخل

والتبعية للحضارة الغربية.
الدولية، من  املؤسسات  ع��ددًا من  الثانية بنى  العاملية  الحرب  املنتصر في  الغرب 
بينها املؤسسة األممية األم، وأدخل بها من الباطن بعض املؤسسات، لتكون لها 
الصبغة األممية نفسها تتحدث عن املفاهيم الكبيرة، مثل الحرية للشعوب والعدالة 

االجتماعية بني مكوناتها، واملساواة فيما بني تلك املكونات، وقد انبهر الكثيرون 
من شعوب ما يسمى العالم الثالث بمثل تلك املؤسسات توقعًا منهم أنها وضعت 
املنهزم حظي  الغرب  أن  لم تكن في محلها، واملفارقة  من أجلهم، لكن توقعاتهم 

باهتمام خاص. 
كل تلك املؤسسات بال استثناء لها هدف واحد ملن يستطيع أن يقرأ بني سطور 
مشاريع إنشائها، هو اإلبقاء على تفوق الغرب اقتصاديًا في املقام األول، وضمان 
استمرار إنتاج مصانعه، وضمان بقاء بقية الشعوب واألمم سوقًا لتلك املنتجات، 
وإن حادت أمة عن ذلك الهدف لسبب ما ستنهال عليها »مطرقة« تلك املؤسسات، 
وقد يستخدمون لألسف ضدنا السذج من أبنائنا ممن ال يميزون بني الشعار 

واملبدأ.

لسنا وحدنا، فالرئيس الروسي فالديمير بوتني عّبر عن مثل تلك العالقة برواية 
ال��ل��ص��وص اس��ت��دراج أح��د ح���ّراس مزرعة  تتمحور ح��ول م��ح��اول��ة مجموعة م��ن 
ي عن بندقيته التي يحرس 

ّ
ضخمة للمواشي )ابن صاحب املزرعة( من أجل التخل

بها املزرعة في غياب والده وإخوته مقابل ساعة يد مرصعة بالزجاج، لكنه تريث 
في اللحظة األخيرة من أجل استشارة والده وإخوته عندما يعودون، األمر الذي 
فوت الفرصة على اللصوص، وقد أبلغه والده بعدما سمع الحكاية منه، أن قبوله 

بتلك الهدية مقابل بندقيته كان سيعني استيالء اللصوص على املواشي..!

ما يستجد من أعمال

 سنة سادسة
صحافة

محمد سعود البدر

يهل علينا هذا العام 2022 وقد مضى على انتظامنا في كتابة املقاالت 
ال��ص��ح��اف��ي��ة ف���ي ج���ري���دة سبقلا ال���غ���راء خ��م��س س���ن���وات وب�����دأت السنة 
هذه  في  العاملني  وجميع  للمسؤولني  والتقدير  الشكر  فكل  السادسة، 
للمشاركني في كتابة  التسهيالت  املتميزة على تقديمهم كل  الصحيفة 
املقاالت فيها، نسأل اهلل العلي القدير أن يعيننا ويوفقنا لالستمرار في 
على  األوفياء،  ومواطنينا  الغالي  وطننا  في خدمة  الصحافية  مسيرتنا 
النهج املعتدل في عرض املوضوعات املختلفة بالشأن العام دون التطرق 
إلى ما يثير حساسية اآلخرين أو التدخل في خصوصياتهم، واحترام 
حرية الرأي بما ال يخالف قانون املطبوعات والنشر واللوائح ذات الصلة، 
الشقيقة  ال��دول  مع  للدولة وتعزيز عالقاتها  العامة  بالسياسة  واالل��ت��زام 

والصديقة واالبتعاد عما يسيء ويعكر صفو العالقات معها. 
الوثيقة  العالقات  على  واملحافظة  الداخلية  الجبهة  تعزيز  على  والعمل 
ال��ع��ادات والتقاليد وامل���وروث الشعبي  أف��راد املجتمع وال��ح��رص على  بني 
ال��ظ��واه��ر الدخيلة على  ال���ذي ورث��ن��اه م��ن اآلب���اء واألج�����داد، ون��ب��ذ  املتميز 
املجتمع الكويتي والتفرغ للعمل الجاد في خدمة ديرتنا الحبيبة وتنميتها 

وتطورها وازدهارها لتتبوأ مكانها الالئق بني األمم املتقدمة.
وق���د ل��وح��ظ أن���ه م��ع ال��ت��زام معظم ال��زم��الء ف��ي ك��ت��اب��ات��ه��م م��ب��ادئ ق��ان��ون 
املطبوعات، إال أن هناك قلة منهم تتطرق إلى بعض املوضوعات التي تثير 
يتسبب  مما  اآلخ��ري��ن،  خصوصيات  في  والتدخل  الحساسيات  بعض 
ف��ي س��ج��االت وم��ه��ات��رات بينهم بما ال ي��خ��دم األه���داف ال��ت��ي نسعى إلى 
تحقيقها جميعًا في املحافظة على اللحمة الوطنية والتآلف واملحبة بني 

أفراد املجتمع.
نسأل اهلل التوفيق للجميع في خدمة وطننا الغالي وإعالء شأنه.

وفي الختام تجدر اإلشارة الى أنني على الرغم من انتظامي في الكتابة 
الكتابة  لي  أنني سبقت  إال  الغراء قبل خمس سنوات،  بجريدة سبقلا 
في مواضع مختلفة في بعض الصحف الكويتية في أوقات متباعدة منذ 

أكثر من أربعة عقود مضت.
 
ً
أكرر شكري وتقديري لهذه الصحيفة املتميزة والقائمني عليها، سائال

اهلل عز وج��ل أن يديم علينا نعمة األم��ن واألم���ان واالس��ت��ق��رار وأن يمتع 
الجميع بالصحة والعافية والسعادة الدائمة..

واهلل املوفق،،

َمن ُيدير َمن؟
فيصل محمد بن سبت

@binsabt33

قناعة  الحكومة  ه��ذه  تزيدنا  ي��وم  فكل  الرشيدة،  أم��ر حكومتنا  غريب عجيب 
بأنها ليست سوى مجموعة من األفراد يديرون البلد ليس وفق خطة موضوعة 
وم��دروس��ة، ولكن كما ت��دار األم��ور في دواوي��ن الكويت )سوالف ونقاشات ثم 
العشاء ومن بعد العشاء يبدأ الهاند والكوت بوسته(، وال يتغّير السيستم إال 
في  ال��ذي  التغيير،  وإجبار صاحبها على  الديوانية  أعضاء  احتجاج  في حال 

العادة يكون تغيير أصناف الطعام أو موعد بدأ لعب الورق. 
إلنعاش  إضافية  سيولة  ض��خ  ف��ي  وتتلكأ  تماطل  ضلت  ال��رش��ي��دة  حكومتنا 
خزينة بنك االئتمان شبه املفلس، والكل يعلم أن هناك قرارًا متخذًا بهذا الشأن، 
إال أنها لسبب أو آلخر لم تتحرك حتى جاء استجواب النائب حمدان العازمي 
لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع )السابق(، هذا االستجواب الذي فتح 
ديرتنا  ال��ن��واب، وخاصة جماعة »حلب  ومبتز من بعض  لكل متسلق  املجال 
سياستنا«، الذين جيروا قرار الزيادة ملصلحتهم، وحّملوا أهل الكويت جميل 

 على حساب البلد. 
ً
ذلك القرار، وصنعت الحكومة منهم أبطاال

يجري اآلن حديث عن »استجواب ثالثي« لرئيس الوزراء.. فهل الحكومة بهذا 
القدر من السوء والضعف، أم أن األمر متعمد ليبقى البلد دائمًا على صفيح 
ساخن، وشريط الفتنة يلف في وسائل التواصل، ولكي يتم كسب املواقف ملا 

؟ 
ً
يخطط للبلد مستقبال

تم  التي  ال��زراع��ي��ة  القسائم  بسحب  نهائيًا  حكمًا  أص���درت  التمييز  محكمة   •
توزيعها قبل ثماني سنوات، وجاء في الحكم أن 57% من هذه القسائم ذهبت 
لغير مستحقيها، وأشارت املحكمة إلى أن املخالفة التي ارتكبتها هيئة الزراعة 
إل��ى يومنا ه��ذا لم  إل��ى حد الجسامة في مخالفة القانون. طبعًا  آن��ذاك وصلت 
الحكومة  فيها  يطالب  األم��ة  أعضاء مجلس  أح��د  من  أو نصفها  كلمة  نسمع 

بالتنفيذ. 
والسؤال: هل ستتحرك الحكومة أم أن األمر ليس بيدها؟ 

امل��وي��زري إن 95% م��ن الشعب الكويتي  • ف��ي اس��ت��ج��واب غ��اب��ر، ق��ال شعيب 
»مو القي ياكل«، ويخرج علينا حمد املطر ويقول »املتقاعد ال يستطيع شراء 

ثالجة«. 
الشرهة مو عليك ولكن على النواب وأعضاء الحكومة، الذين لم يقف منهم رجل 

ويكذب هذا الهراء. 
وما نقول إال حسبنا اهلل ونعم الوكيل على من أوصلنا لهذا الحال. 

تساؤالت مواطنة!

 حكومة الفراغ
اإلداري

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

في  الشاغرة  املناصب  بعض  ع��ن  ملفًا  املحلية  الصحف  إح��دى  فتحت 
البالد، وهي مناصب على مستوى وكالء ووكالء مساعدين، في جهات 
ومؤسسات مهمة وحيوية، لعل أبرزها وزارات املالية، التجارة، الداخلية 

وغيرها، بينما إجراءات التعيني والتسكني ال تزال معطلة.
إل��ى أن ع��دد املناصب القيادية الشاغرة في  ق��رأت ذات م��رة خبرًا يشير 
 ع��ن ع���ش���رات، ب��ل رب��م��ا مئات 

ً
ال��ب��الد ي��ت��ج��اوز 60 م��ن��ص��ب��ًا، ه���ذا ف��ض��ال

التاريخ  يشهد  لم  حالة  في  لندخل  كذلك،  الشاغرة  اإلشرافية  املناصب 
 لها من فراغ إداري على مستوى القياديني واإلشرافيني، 

ً
الكويتي مثيال

فهل من يدير الحكومة هم املوظفون فقط من دون رؤساء؟!
السنوات  ال��ذي شهدناه خالل  الحكومي،  وبال شك فإن عدم االستقرار 
األخيرة، يبدو سببًا رئيسًا في هذا الفراغ اإلداري، فالوزير »ما يمديه« 
برمتها،  الحكومة  استقالت  أو  استقال  القياديني حتى  ع��ددًا من  ح 

ّ
يرش

وننتظر  السابقة،  الحكومة  وزراء  بها  تقدم  التي  الترشيحات  فتسقط 
حتى يرشح خلفاؤهم قياديني جددًا وهكذا.

ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة، فكم م��ن موظفني  وال��س��ي��ن��اري��و ذات���ه ينطبق على 
اجتازوا االختبارات واملتطلبات الالزمة للترشح للمناصب اإلشرافية، إال 
أن عدم االستقرار السياسي كذلك قاد إلى عدم تسكني هذه املناصب، بل 

وتعليق املوظفني على قائمة االنتظار في حالة من الترقب.
إن الفراغ اإلداري آفة املؤسسات، وال يمكن أن تسير مؤسسة ما بالوكالة 
أو اإلنابة، فتوكيل املهام لقائم باألعمال هي حالة طارئة إال أنها تحولت إلى 
سمة دائمة خالل آخر عامني في الحكومة، مما قد يقود إلى ضعف في 
اتخاذ القرار، وربما املحسوبية، أو عدم وضوح الرؤى واالستراتيجيات 
التي ستؤثر حتمًا على  السلبيات  الكثير من  املؤسسة، وغيرها  إلدارة 

العمل في املؤسسات التي ال تدار بقياديني وإشرافيني باإلصالة.

جدلية النظام العام الدولي
فهد الشمري

ك���ان ح��دي��ث��ًا ب��اس��م��ًا ذل���ك ال����ذي جمعني م��ع ال��دك��ت��ور ع���ون ال��خ��ص��اون��ة 
)القاضي األسبق بمحكمة العدل الدولية( في جمعية املحامني الكويتية، 
الدولي في عاملنا  القانون  ن��دوة تتحدث عن دور  وذل��ك قبل سنوات في 
املعاصر، فقلت أخشى أن يحتاج العالم إلى هزات لكي يتفاعل القانون 
الدولي، فكما هو ثابت أنه بعد الحرب العاملية الثانية برز الدور املشهود 
ملحكمة العدل الدولية، وكذلك بعد انتهاء الحرب البادرة زادت قوة مجلس 
األم���ن وف��اع��ل��ي��ة ق���رارات���ه، ف��ي��ب��دو أن���ه حينما يفشل أه���ل ال��س��ي��اس��ة تتم 

االستعانة بأهل القانون.
تجاوز املختصون بالقانون الدولي حقيقة وجوده من عدمه مع منكريه، 
وأصبح هذا القانون من الحقائق الثابتة، ولكن ما إن لبثوا حتى ظهرت 
ال��داخ��ل��ي، وم���دة جدية  ال��ع��ام  ال��دول��ي قياسًا بالنظام  ال��ع��ام  النظام  ف��ك��رة 
ن��ظ��ام عام  ب��أي  إن��ك��اره��ا. ويقصد  ال��دول��ي م��ن  ف��ي املجتمع  احتضانها 
تلك األفكار واملبادئ واملعتقدات التي يقوم عليها مجتمع ما، وبحسب 
فكرة  من  تعقيدًا  وأكثر  أصعب  الداخلي  العام  النظام  فكرة  أن  أرى  ما 
النظام العام الدولي، فكل دولة لها نظام عام داخلي يميزها عن غيرها، 
 مجّرد 

ً
بل بعضها أكثر غرابة وخروجًا عن املألوف، ففي املكسيك مثال

الدستورية  من حقوقه  يعتبر حقًا  منزله  في  لسالح  الشخص  امتالك 
وفقًا للمادة 10 من الدستور، ولكن في النظام العام الدولي هناك توافق 
حول معتقدات والتزامات معينة، كقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة في 
أكتوبر 1970، الذي تضمن سبعة مبادئ تتوافق عليها الكثير من الدول. 
 هناك وجود لفكرة النظام العام في 

ً
ولكن السؤال املشروع هنا: هل فعال

القانون الدولي؟
إجابة هذا السؤال تختصرها اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات في املادة 
53، ببطالن أي معاهدة تتعارض مع القواعد اآلمرة في القانون الدولي، 
ولكن لصعوبة تحديد القواعد اآلمرة ال يكفي ذلك إلثبات وجود النظام 

العام الدولي من عدمه، وفي الجانب اآلخر للقضاء الدولي في هذا الشأن 
كلمة، قد يتتبع معها الباحث والسائل فكرة وجود نظام عام عبر الدول، 
ففي املحكمة العسكرية بنورمبرغ اتهم »الفريد كروب«، وهو أحد ضباط 
الجيش النازي، بتهمة تشغيل أسرى الحرب الفرنسيني في أمور تتصل 
باألعمال الحربية، وذلك باملخالفة للقواعد املستقرة في القانون الدولي، 
أن ه��ذا اإلج���راء تم تنفيذًا  املتهم بانتفاء مسؤوليته على أس��اس  ودف��ع 
املحكمة قضت  ولكن  »فيشي«،  أملانيا مع حكومة  أبرمته  دول��ي  التفاق 

ببطالن هذا االتفاق ملخالفته اآلداب العامة.
إلى  أش��ارت  فقد  تعتبر محكمة خاصة،  العسكرية  املحكمة  كانت  وإن 
فكرة النظام ال��ع��ام ال��دول��ي، ف��األم��ر ل��م يتوقف عند ه��ذا ال��ح��د، ب��ل قامت 
ك��ورف��و«  ف��ي قضية »مضيق  ف��ي صيف 1949  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  محكمة 
بالتلميح إلى أن مبدأ حرية املواصالت البحرية واحترام السيادة اإلقليمية 
من املبادئ التي ترقى ألن تكون جزءًا من النظام العام الدولي، وبالتالي 

ال يمكن مخالفتها بأي حال من األحوال.
الدولية  القواعد  إب��راز  في  أكثر تحمسًا  ك��ان  الدولي  القضاء  أن  يتضح 
يقوم  التي  األساسية  القاعدة  باعتبارها  عليها،  الخروج  يجوز  ال  التي 
عليها املجتمع ال���دول���ي، وال��ت��ي ت��زي��ل ال��غ��ب��ار ع��ن ص���ورة ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام، 
وبالتالي تلتزم الدول باحترام هذا النظام حتى في حال غياب أي التزام 
الدولي  القانون  بتطور  تسمح  العام  النظام  فكرة  الختام،  وف��ي  اتفاقي. 
ألنها تقوم على أسس أخالقية وآداب عامة تلتزم بها الدول لكي تتغير 
عبارة »شيشرون« الشهيرة »عند الحرب تصمت القوانني«، لتكون »عند 

 للقوانني«.
ً
األخالق ال حاجة أصال

اإلسالم السياسي والحرمةوالحق يقال!
ماجدة العطار

لم ال يقال للرجل »ُحرم« في حني يقال عن املرأة »حرمة«؟
امل����رأة م��ح��رم��ة ع��ل��ى ال��رج��ل األج��ن��ب��ي ك��م��ا ال��رج��ل م��ح��رم ع��ل��ى امل����رأة األجنبية. 
واملحّرمات هي محّرمات على الرجل واملرأة سوى أن الشرع أعطى للرجل الحق 

الث ورباع باشتراط العدل وقال: »ولن تعدلوا«.
َ
بالزواج َمثنى وث

ولكن الذكورية في بالدنا تأبى إال أن تصف املرأة بالُحرمة كواحد من تصنيفات 
كثيرة للداللة على أنها ُحرمة للرجل. أي أنها كيان تابع لكيان الرجل الذي يمكن 
باالقتران   

ّ
إال بذاته ال يكتمل  أنها كيان ناقص  أي  أكثر من حرمة.  له  َيتبع  أن 

ل  بكيان الرجل فتصبح سيدة البيت والريحانة وأم األوالد واملربية. وهذا يسهِّ
إن مكانك  إطالة  للمرأة وباختصار وم��ن دون  أن تقول  ال��ذك��ورة  على منظومة 
والسيدة ضمن  واملدبرة  املديرة  الرجل،  بيت  أي  بيتك،  الجميلة  الريحانة  أيتها 
النساء بيوت أزواج��ه��ن. فماذا عن »السيد«  البيت وداخ��ل أس��واره وجنة  إط��ار 

الرجل »الُحرم«؟
كلمة »ُحرمة« كلمة عامية تستخدم كما هو معروف في مستويات ليست على 
درجة عالية في العلم والثقافة. لكن أن يصدر هذا اللفظ أو الوصف ممن يسمون 
بنواب األمة وأن يمر ذلك من دون تعليق، فهذا أمٌر غاية في االستخفاف باملرأة 
الكويتية ووجودها ودورها في املجتمع وبجهودها التي أوصلتها إلى لعب أدوار 
كبيرة في املجتمع وفي املجاالت الثقافية والعلمية واألدبية واإلدارية والسياسية 
أيضًا. إنها محاوالت التحجيم لهذا الكيان الذي يريد أن يفك القيود التي تحبس 

طاقاته وتقّيد حركته وتمنعه من املشاركة الحقيقية في الحياة العامة.
الفعل  امل��رأة مكانها كل مجاالت  البيت حسبما يريدون، ولكن  الحرمة مكانها 
أمنهم  على  وتسهر  لهم  وتبني  وتطّببهم  وتربيهم  األج��ي��ال  م 

ّ
عل

ُ
ت الحضاري. 

الرياضات والفنون واإلبداع  وتدير أمورهم في السياسة والقضاء وتشاركهم 
وتفّعل وطنًا تبث فيه الروح والحياة.

ل والتي تبقى متخلفة عن الركب الحضاري 
ّ
عط

ُ
األمة الناقصة هي أّمة النصف امل

م أفكار البعض على الكل.  أن تعمَّ
ً
اإلنساني. ولم يعد مقبوال

ضعف  نقطة  خ��الل  م��ن  املجتمع  على  يستقوي  السياسي  اإلس���الم  فكر  إن 
اجتماعية ترتكز على العادات وعلى الثقافة الخاصة للجماعات الخاصة وليس 
على الدين في جوهره، إنهم يستقوون على املجتمع من خالل االستقواء على 
إنها ضعيفة وريحانة وإنها مربية  أنها مصدقة ملقولة  امل��رأة، والتي ولألسف 

لألمة ولكن من داخل أسوار املنزل فقط.
»ُحرم«  إلى متى نبقى نتقّبل وصفنا بالحرمة؟ وإلى متى ال نقول لهم إنهم هم ال�
لم يعد  الزمن وأن��ه زمن  التغيرات في  طاملا حكمتهم عقول منغلقة على تقبل 

»سي السيد« ذلك املهيمن، ولم يعد كما كان صاحب اإلنفاق وحده.



قائلة:  الحياة  م��درب��ة  أب��و غيث،  فاطمة  علقت 
»ن��ح��ن نعيش ف��ي زم��ن ال��س��رع��ة، ال���ذي يعتبر 
اس��ت��غ��ال ال���وق���ت م���ن أه���م االم�����ور، وخ��س��ارت��ه 
ت��ع��ت��ب��ر خ���س���ارة ف���ادح���ة ال ي��م��ك��ن ت��ع��وي��ض��ه��ا. 
ف��وق��ت��ك ه���و ح��ي��ات��ك. ل��ذل��ك م���ن امل��ه��م ان يفكر 
تسمح  مبتكرة،  بطريقة  ويتصرف  الشخص 
سهلة  بطريقة  ومسؤولياته  مهامه  ب���أداء  ل��ه 
االبتكار  وتأثير  ممكن.  جهد  وبأقل  وسريعة 
وال�����ذك�����اء ع���ل���ى ح���ي���ات���ك ه����و ت���وف���ي���ره ل��ح��ل��ول 
وخ����ي����ارات ت��ت��ي��ح ل���ك ال���ق���درة ع��ل��ى أداء امل��ه��ام 
بفاعلية أكثر. ولكن يجدر التنويه الى ان ذلك 
ليس املقياس الفعلي على القدرات واملؤهات، 
بل على الذكاء في طريقة التفكير والقدرة على 
مألوفة  غير  واالب���داع ووض��ع حلول  االبتكار 
)التفكير خارج الصندوق(.« ونصحت املدربة 

فاطمة من يريد زيادة انتاجيته 
وق�����درت�����ه ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

بوضع  واملسؤوليات  املهام 
ع����دة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ذك��ي��ة. 
وق��ال��ت:»ه��ن��ا ي��أت��ي ال��س��ؤال 

ك���ي���ف أف���ك���ر ب��ط��ري��ق��ه ف��ع��ال��ة 
وس�����ه�����ل�����ة وم�����ب�����ت�����ك�����ره ب���ن���ف���س 

ال��������وق��������ت؟« وف��������ي م������ا ي����ل����ي ب��ع��ض 
النصائح التي ستساعد على ذلك:

١- التقليل واالستغناء عن األمور غير املهمة، 
ال���ت���ي ت��ض��ي��ع وق����ت����ك، وال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى امل���ه���ام 

واملواضيع املهمة والعاجلة أوال.
ال��ق��رارات  االخ��ت��ي��ار وات��خ��اذ  إدراك أهمية   -٢
في الحياة. فأنت املسؤول الوحيد عن قراراتك 

وخياراتك.
ل������ذا، ع��ل��ي��ك دراس�������ة ال������ق������رارات واخ����ت����ي����ار م��ا 
التي  ال��ح��ال��ي��ة وامل��ع��ط��ي��ات  ي��ن��اس��ب مرحلتك 
لديك. ومن هذا املنطلق، فعليك أيضا تحديد 
تريد تحقيقها. ومن  التي  وأه��داف��ك  وجهتك 
املهم وضع اه��داف تناسبك لكي تصل اليها 
بطريقة متدرجة عبر اتباع خطوات بسيطة 
وم��س��ت��م��رة وم��م��ت��ع��ة ب��ن��ف��س ال���وق���ت. وت��ذك��ر 
ب���أن االخ��ت��ي��ارات ع��ب��ارة ع��ن ال��خ��ط��وات التي 
تتخذها في درج يمشي بك الى نهاية معينة 

تحددها بنفسك منذ البداية.
٣- االس����ت����م����اع ال�����ى ص�����وت ق��ل��ب��ك وح��ك��م��ت��ك 
ولو  قلبك  »استفت  بحكمة  والعمل  الداخلية 
الصوت  ه��ذا  ال��ن��اس«. ويمكن تسمية  اف��ت��وك 
ب��ال��ب��ص��ي��رة، ألن��ه��ا االح���س���اس ال��داخ��ل��ي ال��ذي 

تشعر به في القلب. 

ان��س��ي��اب��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  م���ه���ام���ك  أداء  ب���س���ط   -٤
وب��س��ي��ط��ة م���ع ت���ف���ادي ت���ك���رار االع���م���ال وزي����ادة 
ال��ذك��اء  م��ن��ك  تتطلب  ال��ت��ي  ف��امل��ه��ام  فعاليتها. 
ستبرز مدى كفاءتك واب��داع��ك، لذلك من املهم 
ان ت����ؤدي م��ه��ام��ك ب��ط��ري��ق��ة ذك��ي��ة وان��س��ي��اب��ي��ة 

مبتكرة وبعيدة عن التعقيد.

فالتخطيط  العمل،  ف��ي  ال��ب��دء  قبل  خطط   -  ٥
م��ن أه��م اس���رار ال��ن��ج��اح. فحينها س��وف تركز 
ويكون عملك اكثر اتقان وسرعة، فالتخطيط 

يجعلك تصل للوجهة التي تريد.
٦ - اعرف وجهتك، ليكن لديك بوصلة للحياة 
ال��ح��ال��ي وإل���ى أين  ت��ع��رف م��ن خالها موقعك 
ل��ذا، خطط سلفا واعمل وفقا  ال��وص��ول.  تريد 
لذلك ورك��ز على م��س��ارك، لكن ك��ن أيضا مرنا 

منفتحا للتغيير والتطوير.
7 - ال ت��ن��س ب���ان ال��ع��ق��ل ال��س��ل��ي��م ف���ي الجسم 

السليم.
وق����د ب��ي��ن��ت ع����دة دراس������ات ب����أن ال���دم���اغ أش��ب��ه 
ب���ال���ع���ض���ات، ي��ح��ت��اج ل��ل��ت��م��ري��ن��ات امل��ن��اس��ب��ة 
والتغذية الصحية حتى ينمو، وإال سيصاب 
ب���ال���ض���ع���ف وال������ه������وان. ف���ي���ع���رف ب�����أن ال����ق����راءة 
املتقاطعة  الكلمات  كلعب  العقلية  والتمارين 
وحل املعادالت من األمور املفيدة لشحذ العقل، 
ول��ك��ن ي��ج��ب أال ت��ن��س��ى ب���أن ص��ح��ة ال��ع��ق��ل من 
اح��رص على تخصيص  البدن. وعليه،  صحة 
وقت ملمارسة الرياضة البدنية، فهي ستنشط 
الدورة الدموية وتنظف الجسم من الفضات 
والسموم، كما تقلل التوتر والضغط النفسي 
وفوائد أخرى تساهم في زيادة صحة الدماغ 

والقدرات العقلية. 
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عبدالرزاق المحسن 
استعرض اختصاصي الباطنية 

في مستشفى مبارك الكبير، 
د. سالم العياد، األسباب 

الرئيسية لفقدان الوعي أو 
»اإلغماء«، مقدماً تعريفات وشرحاً 

لتلك األسباب، إضافة إلى مجموعة نصائح 
للذين تعرضوا لإلغماء. وعن األنواع واألسباب 

الرئيسية لإلغماء، لّخصها د. العياد في 6 
أسباب رئيسية، وهي:

ال��م��ب��ه��م��ة  ال��وع��ائ��ي��ة  ال���ن���وب���ة   �����  1
أك��ث��ر  م���ن  وه����ي   :vasovagal attack
األس����ب����اب ش��ي��وع��ًا ل���ف���ق���دان ال����وع����ي، وت��ك��ون 
نتيجة رد فعل الجسم لبعض املؤثرات، مما 
ونبضات  ال���دم  ان��خ��ف��اض ضغط  عنه  ينتج 
القلب، مما ي��ؤدي إل��ى قلة ال��دم الواصل إلى 
امل�����خ. وم����ن األم���ث���ل���ة ع���ن أس���ب���اب���ه���ا: امل��ش��اع��ر 
الشديدة )ح��زن، ف��رح، غضب(، رؤي��ة الدماء، 
ال���ت���ب���ول )ك���ب���ار ال���س���ن( وال�����ب�����راز، وال���وق���وف 

الطويل والتعّرض للحرارة الشديدة.

2 �� القلب: الذبحة الصدرية، جلطة القلب، 
خلل في كهرباء القلب، خلل في الصمامات، 

وعيوب وراثية.

ال���ت���ه���اب،  ن����زي����ف، ورم،  ���� ال��م��خ: ج���ل���ط���ة،   3
وتشنجات.

4 �� الغدد الصماء: هبوط السكر، 
وخمول الغدة الكظرية.

ال���ك���ال���س���ي���وم،  ���� األم����اح:   5
ال����ب����وت����اس����ي����وم، ال����ص����ودي����وم، 

وغيرها.

للضغط  امل��خ��ف��ض��ة  ���� األدوي���ة:   6
واملؤثرة على نبضات وكهرباء القلب.

وقد أوضح د. العياد أن هناك أسبابًا أخرى 
قد تؤدي إلى اإلغماء، وذكر منها »متازمة 
وع��ي يحدث  فقدان  السباتي«، وه��ي  الجيب 
أو  الرقبة  تحريك  عند  السن  كبار  م��ع  غالبًا 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��ي��ب ال��س��ب��ات��ي ف��ي ال��رق��ب��ة، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أس���ب���اب أخ������رى، م���ث���ل: امل��ش��اك��ل 
النفسية، فقر حاد في الدم، حساسية مفرطة، 
جلطة في الرئة، وأسباب أخرى غير معروفة.
العياد م��ن يعاني م��ن اإلغماء  وق��د نصح د. 
في  العامة  ال��ح��وادث  إل��ى  مباشرة  بالتوجه 

املستشفيات ليتم عمل اآلتي:
◄ املعاينة بواسطة طبيب الحوادث.

◄ قياس ضغط الدم والنبضات.
◄ قياس السكر واألماح.

◄ عمل تخطيط القلب، وإنزيمات القلب.
◄ أشعة مقطعية للرأس.

)سونار  الحالة  أخ��رى حسب  فحوصات   ◄
ال��ق��ل��ب، رن���ن م��غ��ن��اط��ي��س��ي، ت��خ��ط��ي��ط للمخ، 

وغيرها(.
وخ��ت��م د. ال��ع��ي��اد ح��دي��ث��ه ب���أن ع���اج ح���االت 

اإلغماء يكون وفق نوع التشخيص.

العياد: النوبة الوعائية المبهمة األكثر شيوعاً 

»اإلغماء«.. 6 أسباب رئيسية

فاطمة أبو غيث: ركز على األولويات.. حدد أهدافك.. وخطط جيداً

7 نصائح تجعلك أكثر فعالية وابتكارًا
خصص وقتًا

للبحث بداخلك 

م���ع ت���ق���دم ال���ع���م���ر، ن���غ���رق ف���ي دوام����ة 
الحياة وننسى أنفسنا فال نجد وقتا 
ال��ت��ي تحدث  ال��ت��غ��ي��رات  ع��ل��ى  للتعرف 
قد  ب��ل  ومشاعرنا،  ف��ي شخصياتنا 
ال ن��ع��رف م��ا ي���دور ف��ي داخ��ل��ن��ا. وهو 
والشعور  التوتر  ف��رط  ق��د يسبب  م��ا 
معرفتنا  وع���دم  وال��ض��ي��اع  بالتشتت 
مل��ا ن��ري��ده وم���ا ن��ح��ت��اج��ه او ح��ت��ى ما 
ي��ض��اي��ق��ن��ا. وه��ن��ا ي��ن��ص��ح��ك ال��خ��ب��راء 
بانتهاز الفرصة عندما تكون لوحدك، 
وأحاسيسك  مشاعرك  ف��ي  للتفكير 
وما تمر به من اختالفات وتضاربات 
من  ال���دم���اغ  فتنظيف  ع��م��ي��ق.  بشكل 
الفوضى وترتيب االفكار واألولويات 
أك��ث��ر ص��ف��اء وي��س��اه��م في  سيجعله 
ت���ع���ري���ف���ك ع���ل���ى م����ص����در م���ش���اع���رك 
ورغباتك )او ما تريد تحقيقه( ويدعم 

شعورك بالرضاء الذاتي.

لمريض السكري.. هكذا تعتني بقدميك

ل���ذل���ك، م���ن ال����ض����روري مل��رض��ى ال��س��ك��ري 
االع���ت���ن���اء ب��أق��دام��ه��م ب��ش��ك��ل ي���وم���ي. فما 
وما  مراعاتها؟  الواجبة  النظافة  تدابير 
األح���ذي���ة ال��ت��ي ي��ج��ب ارت���داؤه���ا لحماية 

القدمن بشكل صحيح؟ 
الحفاظ على صحة قدميك،  إليك كيفية 

حسب مجلة Santé الفرنسية. 

5 خطوات ضرورية 

1 - ف��ح��ص ال���ق���دم���ن ق��ب��ل االس��ت��ح��م��ام، 
وخاصة أسفلهما. »إذا كان هذا صعًبا، 
ف������ا ت������ت������ردد ف������ي ط����ل����ب امل�����س�����اع�����دة م��ن 

زوجتك«.
2 - اغ��س��ل ق��دم��ي��ك ك���ل ي���وم ب��م��اء ف��ات��رة 

وبصابون العناية بالبشرة.
3 - جفف قدميك جيًدا بعد غسلهما، وال 
سيما تذكر أن تمرر املنشفة بن أصابع 
قدميك، إذ إن بقاء القدمن رطبتن يزيد 

من خطر اإلصابة بالفطريات.

ك قدميك بكريم مرطب.
ّ
4 - تذّكر أن تدل

األظ������اف������ر  ف�����ح�����ص  �������ا 
ً

أي�������ض ي�����ج�����ب   -  5
باستمرار، إضافة إلى قّصها وتنظيفها.

6 محظورات 

ال��خ��ف��اف أو مبشرة  1 - اس��ت��خ��دام حجر 
يدوية أو كهربائية لتنظيف القدمن أو 
امل��واد التي تهدف لعاج مسامير القدم 
كحمض السالساليك )الذي يزيل الطبقة 

الخارجية من الجلد(. 
َصح 

ْ
ُين اللحم،  في حالة ظهور مسامير 

باستشارة طبيب.
2 -  وضع الصق مباشرة على الجلد.

3 - املشي حافي القدمن سواء في املنزل 
أو في الخارج )على العشب، على الرمال( 

لتجنب خطر اإلصابة بأي جروح.
4 - االستحمام، وعمل حمامات القدمن 

لفترات طويلة.
5 -  ت���ع���ري���ض ق���دم���ي���ك ل��ل��ش��م��س خ���ال 

ال����ص����ي����ف ل����ل����ح����د م������ن خ����ط����ر اإلص�����اب�����ة 
بالحروق. 

لذلك تجب حمايتها باستخدام واٍق من 
الشمس.

مرتفعة  ل��ح��رارة  قدميك  تعريض   -  6
ال��ت��دف��ئ��ة في  ا )ع��ل��ى  أو منخفضة ج����ّدً
 على 

ً
 أو امل���ش���ي ط���وي���ا

ً
ال���ش���ت���اء م���ث���ا

الثلج(.

اختيار األحذية

ي��ح��ذر ت��ي��ب��وت م��ن أن »اخ��ت��ي��ار األح��ذي��ة 
مهم ج��ًدا ملرضى السكري، يجب أن يتم 
ال��ذوق،  أس��اس  اختيارها، بالطبع، على 
ول��ك��ن ق��ب��ل ك��ل ش���يء ع��ل��ى أس����اس راح��ة 

القدمن«.
ف��ي م��ا ي��ل��ي ال��ن��ق��اط ال��واج��ب��ة م��راع��ات��ه��ا 

عند شراء األحذية: 

ي��ت��ج��اوز  أال  ي��ج��ب  ل��ل��ن��س��اء،  بالنسبة   ¶
���ل ال��ك��ع��ب 

ّ
ارت����ف����اع ال��ك��ع��ب 5 س���م وي���ف���ض

العريض.
¶ األح���ذي���ة ذات األرب���ط���ة ت��ش��ك��ل خ��ي��اًرا 

ا للقدم.
ً
جّيًدا ألن الشد يتكيف وفق

¶ ت��ج��ن��ب األح���ذي���ة امل��ف��ت��وح��ة م��ن األم���ام 
خ����ال ال��ص��ي��ف، ح��ي��ث ي��م��ك��ن أن تسبب 

االحتكاك.
¶ تأكد من أن النعال غير قابلة لانزالق.
¶ ج�����دد ح�������ذاءك ب���ان���ت���ظ���ام، ف���ق���د ي����ؤذي 

ا.
ً
قدميك إذا كان تالف

¶ من الناحية املثالية، ال ترتدي األحذية 
نفسها كل ي��وم، من أج��ل تغيير مناطق 

االحتكاك.
¶ ق���م ب��ت��خ��زي��ن ح���ذائ���ك ف���ي م��ك��ان ج��اف 

وجيد التهوية.
¶ ف��ح��ص ال���ح���ذاء ب��ان��ت��ظ��ام م���ن ال��داخ��ل 
للتأكد من عدم وجود عناصر يمكن أن 

تؤذي قدميك.

اختيار الجوارب

كما هو الحال مع األحذية، عليك اختيار 
جواربك جيًدا. لذلك، اخترها من القطن 
أو ال��خ��ي��ط اإلس��ك��ت��ل��ن��دي أو ال��ص��وف أو 
امل��واد  ��ا تجنب 

ً
أي��ض ال��خ��ي��زران. ويفضل 

االص��ط��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي ت���زي���د م���ن ال��ت��ع��رق 
وب��ال��ت��ال��ي خ��ط��ر اإلص���اب���ة ب��ال��ف��ط��ري��ات. 

وبالتأكيد، قم بتغيير جواربك يومًيا.

خبير يشرح تدابير النظافة الواجبة مراعاتها

الفحص 
عند زيارتك للطبيب، سيقوم بفحص التالي:

القدمني والساقني باستخدام  ◄ حساسية 
خيوط أحادية

◄ ردود الفعل وقوة العضالت
◄ دوران ال���دم ف��ي ال��ق��دم��ني وال��س��اق��ني عن 

طريق فحص النبض
◄ وض���ع���ي���ة ال���ق���دم���ني ع���ن���د امل����ش����ي وذل����ك 

للكشف عن أي تشوهات وظهور تقرحات
◄ الحذاء، للتأكد من أنه مناسب لقدميك

في حال إصابة قدمك
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إج�����راءات ال��ن��ظ��اف��ة اليومية، 
ف����إن م���ري���ض ال���س���ك���ري م���ع���ّرض ل��إص��اب��ة 

بالتهابات في القدمني بنسبة %15.

إسعافات أولية 
◄ اغسل الجرح باملاء والصابون.

◄ جفف الجرح جيًدا.
.Betadine قم بتطهيره بمطهر من نوع ◄

◄ قم بتغطيته بضمادة معقمة.
الخاصة  التطعيمات  سجل  م��ن  تحقق   ◄
بك، إذ إّن »التذكير بالتطعيم ضد التيتانوس 
مطلوب إذا ك��ان آخ��ر م��وع��د ل��ه أك��ث��ر م��ن 5 

سنوات، أو حتى أقل إذا كان الجرح مهًما«.

د. خلود البارون 

لم يكن الذكاء من الخصال المهمة 
للبقاء سابقاً، فقد كان من 

الممكن أن يبلي اإلنسان حسنا 
ويعيش، بل ويكسب قوته من 

دون التفكير في أساليب تظهره 
كشخص سريع وذكي.

فقد كانت الحياة سابقا تسير برتم 
بطيء يتيح المجال للبطء في 

اداء المهمات. أما اليوم، فنحن 
نعيش في زمن السرعة، الذي 

يعتبر خسارة الوقت فيه من األمور 
المهمة جدا والمكلفة ايضا.

نور نورالدين 
ُيعّرض مرض السكري المصابين به بشكل أكبر اللتهابات القدمين. وأي 

مشكلة )صدمة، جرح، إصابة...( يمكن أن تكون لها عواقب خطرة.
في هذا السياق، يحذر نائب رئيس االتحاد الفرنسي لمرضى السكري جان 

فرنسوا تيبوت أنه »يجرى في فرنسا 10 آالف عملية بتر كل عام إلصبع قدم، أو 
مقدمة قدم، أو قدم، أو حتى أكثر بسبب مرض السكري«.

السكتة الدماغية والتنكس العصبي أبرز أسباب الحبسة التعبيرية

صعوبة تسمية األشياء بأسمائها.. عرض أم مرض؟
د. والء حافظ

ي���ت���ع���رض ك���ث���ي���ر م���م���ن ي����ص����اب����ون ب���ت���ل���ف ج������زء م���ع���ن م��ن 
الدماغ إلى فقدان القدرة على الكام، وهو ما ُيطلق عليه 
الكامية،  غير  التعبيرية  الحبسة  أو  التسمية«  »حبسة  ب�
إل��ى صعوبة تسمية األشياء  وه��و اضطراب لغوي ي��ؤدي 
التسمية  حبسة  وتعتبر  والكتابة.  التحدث  عند  باسمها 
���ا ل���دراس���ة ن��ش��ره��ا 

ً
أخ����ف أن�����واع ال��ح��ب��س��ة ال��ك��ام��ي��ة. ووف���ق

محرك البحث الطبي »ببمد« فإن املصابن بالحبسة غير 
ال��ك��ام��ي��ة ي��ع��ان��ون م��ن م��ش��اك��ل ف��ي اس��ت��رج��اع ال��ك��ل��م��ات أو 
تسمية األشياء أثناء الكتابة أو التحدث. وعلى الرغم من 
لب منهم 

ُ
أن لديهم فهمًا واضحًا ملا يحاولون تسميته أو ط

كتابته، إال أنهم ال يستطيعون التعبير عنه. ولهذه الحالة 
عليها  الي��ن« سنتعرف  »هيلث  ملوقع  وفقًا  أسباب عديدة 

باإلضافة إلى عوامل الخطر وخيارات العاج املحتملة.

األعراض 

تشمل بعض أعراض الحبسة غير الكامية ما يلي: 
1 - ال يستطيع املصاب تسمية األشياء.

2 - التعرف على األشياء دون القدرة على استرداد أسمائها.
3 - استخدام الكلمات البديلة لتسمية األشياء. 

4 - التحدث ببطء شديد. 
5 - مشاكل استذكار األفعال واألسماء.

األسباب 

عادة ما تحدث الحبسة التعبيرية نتيجة تلف في نصف 
امل����خ األي���س���ر )ف����ي ح����االت ن������ادرة، ق���د ي��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة لتلف 
الدماغ  األيسر من  الجانب  األيمن(، حيث يتحكم  النصف 

اليد  يستخدمون  الذين  األشخاص  ملعظم  والكام  باللغة 
في  الدماغ  من  األيمن  الجانب  يتحكم  ما  وغالًبا  اليمنى، 
اليسرى.  اليد  الذين يستخدمون  الكام ملعظم األشخاص 
وت��ت��ض��م��ن م��ع��ظ��م أن����واع ال��ح��ب��س��ة ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ك��ام في 
أعراضها. وهناك أن��واع أخ��رى من الحبسة الكامية، مثل 
التي تحدث بسبب تلف  أو حبسة فيرنيك،  حبسة بروكا 
أج��زاء معينة جًدا من الدماغ تتحكم في الكام. ومع ذلك، 
ب��ؤري،  الكامية بمرض دم��اغ��ي غير  الحبسة غير  ��ع��رف 

ُ
ت

مما يعني أن��ه ال ينتج دائ��م��ًا ع��ن تلف واض��ح ف��ي منطقة 
معينة من ال��دم��اغ. وف��ي ما يلي بعض األس��ب��اب املحتملة 

للحبسة غير الكامية:
ش��ي��وع��ًا  األس����ب����اب  أك���ث���ر  م����ن  ال��دم��اغ��ي��ة:  السكتة   -  1
للحبسة غ��ي��ر ال��ك��ام��ي��ة، ف��ع��ن��دم��ا ي��ح��دث ت��ج��ل��ط ف��ي أح��د 
األوعية الدموية في الدماغ، ال تتلقى األنسجة األكسجن 
ال��ك��اف��ي ويمكن أن يتسبب ه��ذا ف��ي تلف دائ���م ف��ي ال��دم��اغ 

بالقرب من موقع الجلطة يؤثر في الكام.
الرضحية  ال��دم��اغ  إص��اب��ة  ت���ؤدي  ق��د  2 - إصابة الدماغ: 
)مثل حوادث السيارات، والسقوط، واإلصابات الرياضية، 
واالع���ت���داءات( إل��ى تلف دائ���م وف��ق��دان ال��ق��درة على ال��ك��ام، 

خاصة إذا كان الضرر في نصف املخ األيسر.
3 - أورام الدماغ: قد تزداد شدة األعراض سوءًا مع نمو 

الورم وتسبب ضغطًا على املخ.
امل��رت��ب��ط��ة  األم���������راض  ت��س��ب��ب  العصبي:  التنكس   -  4
انهيار  غالبًا  وال��خ��رف  ألزهايمر  مثل  العصبي  بالتنكس 
األنسجة في أجزاء الدماغ الازمة للتحدث، فتظهر مشاكل 

في الوصول إلى معجم الكلمات املكتسبة في املخ.  

عاجات الحبسة

سبيل  فعلى  سببها.  على  التسمية  حبسة  ع��اج  يعتمد 
التعامل  يتم  الدماغية،  السكتة  السبب هو  كان  إذا  املثال، 
معها ب���األدوي���ة أو ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ج��راح��ي��ة. وي��س��اع��د ع��اج 
ال��ح��ب��س��ة ال���ك���ام���ي���ة امل����رض����ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون م����ن ح��ب��س��ة 
التسمية في تحسن قدراتهم على الكام واللغة واسترجاع 

الكلمات بمساعدة نوعن من العاج:
¶ تقييمات اللغة والتخاطب. 

¶ االختبارات التفاعات البصرية. 
الكلمات  استرجاع  على  املرضى  االخ��ت��ب��ارات  تلك  تساعد 
ال��ت��ع��اف��ي م��ن الحبسة غير  ل���ذا يعتمد  امل��ف��ق��ودة ب��س��ه��ول��ة. 
فيها  يكون  التي  ال��ح��االت  ف��ي  السبب.  كليًا على  الكامية 
ت��ل��ف ال��دم��اغ غ��ي��ر ق��اب��ل ل��إص��اح، وي��ك��ون ع���اج الحبسة 
. وبشكل عام غالًبا ما ينسى الناس تذكر كلمات 

ً
مستحيا

معينة في حياتهم اليومية. ومع ذلك، إذا الحظت أن الحالة 
تؤثر في جودة حياتك، فاستشر طبيبًا متخصصًا فورًا.



مهاب نصر
يمكن استخدام الحليب خارج املطبخ. يمكن أن يصبح اختيارك 
ملحاربة القروح الباردة أو حتى تنظيف األثاث واألحذية الجلدية. 
قد تكون االستخدامات البديلة للحليب هي ما تحتاجه لجسمك 
وشعرك، بل وحتى تساعدك في األعمال اليومية بحسب ما يذكر 
م��وق��ع ب��راي��ت س��اي��د. إل��ي��ك ب��ع��ض االس��ت��خ��دام��ات غ��ي��ر التقليدية 

املثبتة للحليب التي قد تجني من ورائها فوائد عدة.

1. تهدئة حرقة العين
قد يبدو صب الحليب وغسل العني بالحليب أمًرا غير واقعي في 
البداية، ولكنه قد يهدئ العني املتهيجة. أكثر شيئني شيوًعا يمكن 
يمكن  كالهما  الفلفل.  ورذاذ  الحار  الفلفل  هما  عينيك  يلسعا  أن 
أن يسبب إحساًسا بالحرقان، لكن محاولة غسلهما باملاء يمكن 
 من ذلك. أواًل، اغسل وجهك 

ً
أن يزيد اللسع. استخدم الحليب بدال

ب��ال��ح��ل��ي��ب وع��ي��ن��اك م��غ��م��ض��ت��ان. ب��ع��د ذل����ك، ي��م��ك��ن��ك غ��س��ل عينيك 
بالحليب.

3. إزالة الماكياج
 

ً
ا. لذا، بدال

ً
الحليب ليس مفيًدا لشعرنا فحسب، بل لبشرتنا أيض

م��ن اس��ت��خ��دام امل��ن��ت��ج��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة إلزال����ة امل��اك��ي��اج، استخدمي 
الحليب. ضعي القليل من الحليب على وجهك ثم امسحيه بقطعة 
ق��ط��ن أو ق��ط��ع��ة ق��م��اش. وال��ف��ائ��دة اإلض��اف��ي��ة ه��ي أن ال��ب��روت��ي��ن��ات 
والدهون املوجودة في الحليب يمكن أن تساعد بشرتك على البقاء 

رطبة من خالل مساعدتها على االحتفاظ بالرطوبة.

2. سماد نباتي

عدد  وه��ن��اك  القديمة،  العصور  ف��ي  الحليب كسماد  استخدام  ت��م 
قليل من األسباب الوجيهة لذلك. أواًل، يساعد في نمو النبات. بعد 
ا النبات من اإلصابة 

ً
ذل��ك، يمنع نقص الكالسيوم. قد يمنع أيض

باملرض.
امتصاصه  الجذور من  القاعدة حتى تتمكن  الحليب ح��ول  صب 
ب���ب���طء أو ض���ع زج���اج���ة ال��ح��ل��ي��ب )رأًس������ا ع��ل��ى ع���ق���ب( ف���ي ال��ت��رب��ة. 
تذكر أنه يجب عليك عدم خلط الحليب مع األسمدة األخ��رى. إذا 
اختلطت املواد الكيميائية مع الحليب، فيمكنها في الواقع إبطال 

فوائد الحليب.

4. تقليل التهاب لدغة الحشرات
بعد  البشرة  تلطيف  الحليب على  في  امل��وج��ود  البروتني  يساعد 
لدغة البعوض. لكن ال تستخدم الحليب فقط. اخلطه باملاء وانقع 
 وضعه على الجلد امللتهب. يمكن استخدام خليط الحليب 

ً
منديال

نفسه لحروق الشمس أيضًا.
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العطر.. كيف يعّبر عن شخصيتك؟
سليمة لبال 

نرش العطر لنشعر بالمتعة ونستكمل أناقتنا، فبعضنا 
يظل عقوداً وفياً لعطر واحد، والبعض اآلخر ال يستغني 
عن التغيير، فتراه يجرب كل يوم عطراً مختلفاً، بحثاً عن 
سعادة وفرح يفوحان من زجاجته الساحرة، لكن هل 

للعطر عالقة بحالتنا المزاجية وبشخصيتنا، وهل يؤثر 
أحدهما في اآلخر؟

وتقول  العطر،  اس��ت��خ��دام  إل��ى  يدفعه  لكل شخص سبب مختلف 
في  فيران  إيزابيل  للعطور  فرنسا  إدارة مؤسسة  رئيسة مجلس 
مقابلة مع مجلة ELLE الفرنسية إن العطر ُوجد ليرافق مزاجنا 
الخبيرة  رينال  بينما توضح سابني  ال��ي��وم،  ط��وال  وشخصيتنا 
العطور بأن الشخصية تتطور طول حياتنا، والعطور تتبع  في 

بشكل طبيعي كل هذه التغيرات.
وال���ع���ط���ر ه���و أداة ت��م��ن��ح ال��ش��خ��ص أي���ض���ًا إم��ك��ان��ي��ة إث���ب���ات ذات���ه 
وال��ت��ع��ب��ي��ر ك��ش��خ��ص مختلف ل��ه وج����وده وك���ب���ري���اؤه، وه���و كذلك 
وسيلة لقول أشياء من دون الكشف عنها أو الحاجة إلى استخدام 

الكلمات للتعبير عنها.

ال��ك��اس��ي��ك��ي 

يتجه ال��ش��خ��ص ال��ك��الس��ي��ك��ي وال��ط��ب��ي��ع��ي ج���دًا دوم���ًا إل���ى اختيار 
ال��ع��ط��ور امل��ع��ت��دل��ة، ال��ت��ي ت��ب��دو مثل ب��اق��ة ورد م��ت��واف��ق��ة، ليس ألي 
وردة فيها أسبقية عن األخرى. وهذا الشعور املتجانس والبسيط 
يحمله شخص ال يهدف إلى لفت انتباه اآلخر، ولكنه يسعى إلى 
متعة ش��خ��ص��ي��ة، ل��ذل��ك غ��ال��ب��ًا م��ا يفضل ه���ؤالء األش���خ���اص عطر 
اللون، فهو عطر يبعث في  البيضاء  الزهور  الزنبق وغيرها من 

الروح االطمئنان ويساعدك في خلق الجو الخاص بك. 

ال����������ج����������ذاب

تشير الخبيرة سابني رينال إلى أن أغلبية النساء يفضلن العطور 
برائحة الفاكهة، بدل العطور الحلوة، ألنها تعزز الجاذبية، مثل 
العطور التي تدخل في صناعتها الفواكه الحمراء الناضجة، على 
غ��رار الكرز، وه��ي عطور تبقى م��دة أط��ول على البشرة، وأيضًا ال 
تفارق عقل من يشمها. لذلك، فإن كنت شخصًا يسعى ألن يكون 

جذابًا والفتًا لالنتباه، فال تتردد في اختيار هذه العطور.

ال����ع����اط����ف����ي

توضح إيزابيل فيران أن أهل الشرق يصّرون من خالل استعمال 
لذلك  الجّياشة،  تأكيد مشاعرهم وعواطفهم  العطور على  بعض 
هادئة  فرائحتها  ال��ف��ان��ي��ال،  م��ن  املصنوعة  ال��ع��ط��ور  يستخدمون 
عبق  معها  أو حلوة، حاملة  متّبلة  تكون  وأحيانًا  وعميقة،  ج��دًا 
ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ل��ذل��ك فهي األف��ض��ل بالنسبة لألشخاص  ال��ش��رق، 

إبراز الجانب العاطفي.

الواثق بنفسه

ي��س��ت��خ��دم ال��ش��خ��ص ال���واث���ق ب��ن��ف��س��ه ع��ط��رًا ق���وي���ًا، وغ��ال��ب��ًا ما 
رائحة  إل��ى  تميل  رائحة خشبية  إل��ى  القوية  العطور  تتحول 
ال��ج��ل��ود، وأي��ض��ًا ال��ع��ود ال���ذي ال يمكن ع��دم تمييزه. وتسمح 
هذه العطور أيضًا بالتعبير عن الشخصية الحازمة واملنظمة 
مع كونها طبيعية للغاية، كما يثبت الجانب الخشبي ثقتنا 
ب��أن��ف��س��ن��ا، وأن���ن���ا ن��م��ض��ي ق��دم��ًا م���ن دون أن ت��ت��زع��زع ثقتنا 

بأنفسنا.

ال�����م�����ت�����أل�����ق 

تعد الزهور املشمسة حليفة الشخصية املتألقة، إذ تكشف الجانب 
املتألق من الشخص واألثر الذي يتركه في اآلخرين. وتشير سابني 
ال��زه��ور الشمسية هو  ري��ن��ال إل��ى أن أفضل مثال إلث��ب��ات فضائل 
ع��ط��ر »أوب���ي���وم« م��ن إي���ف س���ان ل����وران، ف��ه��ذا ال��ع��ط��ر امل��ص��ن��وع من 
زهور شمسية مصمم لألشخاص الواثقني بأنفسهم، أولئك الذين 
منهم حيثما  يشّع  ال��ذي  وال��ن��ور  نلحظ حضورهم،  أال  يستحيل 

كانوا.
 

ال������خ������ج������ول

ع���ن���دم���ا ال ت���رغ���ب ف����ي ج�����ذب االن����ت����ب����اه، ف���إن���ك ت���ت���ح���ول إل���ى 
الكولونيا، وهي مياه عذبة وحمضية، غالبًا ما  استخدام 
تصنع من الحمضيات، وال تتمتع بنفس القدر من الثبات 
املنعزلة  الكولونيا مع الشخصية  العطور. وتتناسب  مثل 
وال��رص��ي��ن��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه��ا ن��اع��م��ة ج���دًا وال نكاد 
نقاء ونضارة  رائحة  تترك على بشرتنا  فإنها  بها،  نشعر 

ال يمكن إنكارها.

6 نصائح لتقوية جهازك المناعي
تهدف ماكيوتشي من كتابها الجديد، 
 ،Your Blueprint for Strong Immunity
إلى توضيح ما يمكننا وما ال يمكننا 
أن  وت��وض��ح  دف��اع��ات��ن��ا.  لتعزيز  فعله 
»ج��ه��از امل��ن��اع��ة ع��ن��دم��ا ي��ع��م��ل بشكل 
صحيح، فإنه سوف يقلل بشكل كبير 
من التعرض للعدوى ويجهز جسمك 
ب��ه، مثل  للتصدي ألي م��رض تصاب 
االل���ت���ه���اب���ات وال���ت���ع���ام���ل م����ع ت���ده���ور 
امل��ن��اع��ة امل��رت��ب��ط ب��ال��ع��م��ر، واألم����راض 
املزمنة. ولكن ال توجد وصفة سحرية 

لتعزيز جهاز املناعة«. 
وت���ن���ق���ل ع��ن��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة ال���ت���اي���م���ز إن 
م����ن امل���م���ك���ن ت���ج���دي���د وظ����ائ����ف ج��ه��از 
امل���ن���اع���ة م���ن خ����الل ن��ظ��ام��ن��ا ال��غ��ذائ��ي 
ون��م��ط ح��ي��ات��ن��ا. وي��ح��ت��اج األم����ر إل��ى 
يلزم  لكن ال  االل��ت��زام والصبر،  بعض 

بالضرورة إصالح عاداتك بالكامل.
ث���ب���ت ع��ل��م��ي��ًا أن االس���ت���ه���الك ال��ع��ال��ي 
للفواكه والخضروات يمنحنا حماية 

ال��ع��دوى. الكبريت معدن  أف��ض��ل ض��د 
ال��ج��س��م صنعه  يستطيع  ال  أس��اس��ي 
بمفرده، والنباتات الغنية بالكبريت، 
م���ث���ل ال�����ث�����وم وال����ب����ص����ل وال���ب���روك���ل���ي 
والكراث وبراعم بروكسل والقرنبيط، 
هي أفضل طريقة لتوفيره في النظام 
ال������غ������ذائ������ي. وه���������ذه ب����ع����ض ن���ص���ائ���ح 
م���اك���ي���وت���ش���ي ل����ل����وص����ول إل������ى ج���ه���از 

مناعة صحي: 

ال تقلق بشأن معقمات اليد

أشد  م��ن  لست  أن��ا  ماكيوتشي:  تقول 
املعجبني باإلفراط في تعقيم اليدين، 
ف��غ��س��ل��ه��م��ا ج���ي���دًا ب���امل���اء وال���ص���اب���ون 

يكفي.

اخرج إلى الهواء الطلق

من املعروف أن اإلجهاد املطول يثبط 
ج��ه��از امل���ن���اع���ة. وت���ق���ول م��اك��ي��ت��وش��ي: 
»ت����ح����ت����وي ال����خ����الي����ا امل���ن���اع���ي���ة ع��ل��ى 

م�����س�����ت�����ق�����ب�����الت ل�������ج�������زي�������ئ�������ات، م����ث����ل 
ال��ك��ورت��ي��زول واألدري��ن��ال��ني، التي يتم 
إن��ت��اج��ه��ا ع��ن��دم��ا ن��ت��ع��رض ل��ل��ت��وت��ر، 
وي���م���ك���ن أن ت���ؤث���ر ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة. ل��ه��ذا ال��س��ب��ب، عندما 

ن���ك���ون ق��ل��ق��ني وم���ره���ق���ني، ن���ك���ون أك��ث��ر 
عرضة لإلصابة بالعدوى«.

تناول األسماك الزيتية

الدهنية   3 أوم��ي��غ��ا  أح��م��اض  تعتبر   

امل�������وج�������ودة ف�����ي األس������م������اك ال���زي���ت���ي���ة 
ض����روري����ة ف���ي ال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي، ألن 
ال��ق��درة على صنعها  جسمك ال يملك 
ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي. ت���ق���ول م��اك��ي��وت��ش��ي: 
»ت���ت���م���ت���ع ه������ذه األح�����م�����اض ب��وظ��ي��ف��ة 
وقائية معروفة ألنسجة الجسم، فهي 
جزء من غشاء الخلية لجهاز املناعة 
وتساعد على التعافي بعد اإلصابة«.

اهتم بالفواكه األرجوانية

ي��ع��ت��ب��ر ال����ت����وت وال����ف����واك����ه ال���ح���م���راء 
أو األرج����وان����ي����ة م����ن أف���ض���ل م���ص���ادر 
املغذيات النباتية املفيدة أو املركبات 
ال���ن���ب���ات���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ت��م��ي إل�����ى ع��ائ��ل��ة 
البوليفينول. األنثوسيانني يعتبرمن 
بني املغذيات النباتية لجهاز املناعة.

عليك بالحبوب الكاملة

زي������ادة كمية  م��اك��ي��وت��ش��ي إن  ت���ق���ول   
طريق  ع��ن  نستهلكها  ال��ت��ي  األل���ي���اف 

ت���ن���اول امل���زي���د م���ن ال���ح���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة 
وال������ب������ق������ول وامل�������ك�������س�������رات وال�������ب�������ذور 
وال����خ����ض����روات، ه���ي واح������دة م���ن أه��م 
األش����ي����اء ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ن��ا ال���ق���ي���ام ب��ه��ا 

لصحتنا املناعية.

تمرن باستمرار 

أث���ن���اء م��م��ارس��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ه��وائ��ي��ة، 
مثل الجري وركوب الدراجات، يزداد 
عدد الخاليا املناعية في مجرى الدم 
ذل��ك مستويات  ف��ي  بما  كبير،  بشكل 
العدوى. وبينما  تقاوم  التي  الخاليا 
ال��ت��م��اري��ن  أن  م�����رة  ي��ع��ت��ق��د ذات  ك�����ان 
ال�����ري�����اض�����ي�����ة امل����ك����ث����ف����ة، م����ث����ل رك������وب 
ال����دراج����ات مل��س��اف��ات ط��وي��ل��ة ورك���ض 
امل�����اراث�����ون، ق���د ت��ث��ب��ط ج���ه���از امل��ن��اع��ة 
ف���ي ال��ج��س��م، وت��ج��ع��ل��ن��ا أك��ث��ر ع��رض��ة 
الباحثني  أن  إال  ب��ال��ع��دوى،  ل��إلص��اب��ة 
في جامعة باث رفضوا ذلك باعتباره 

خرافة.

عالجات منزلية
لمنع تساقط الشعر

رفيف نحلة
أن تفقد ما بني 100 و200 شعرة من رأس��ك، فهو املعّدل الطبيعي 
أك��ب��ر م��ن ذل��ك،  أّم���ا إذا كنت تخسر ع���دًدا  ي��وم��ّي��ا،  لتساقط الشعر 
 هذه املشكلة باختيار بعض العالجات 

ّ
فعليك أن تسارع إلى حل

من  والحّد  تقوية شعرك  في  تساعدك  أن  يمكنها  التي  الطبيعية 
 تساقط الشعر ه��ذا، هو من املخاوف األكثر 

ّ
تساقطه.   يتضح أن

انتشارًا بني الناس ألنه قد يكون بحسب االعتقاد السائد واحدًا 
ة على مرض ما. مع العلم بأن هذا األمر قد يكون 

ّ
من األعراض الّدال

الحياة  دورة  انتهاء  عند  للسقوط  معّرضة  الشعرة   
ّ
ألن طبيعيًا 

ها قابلة للتجّدد بالكامل 
ّ
فيها، وال خوف من سقوطها هذا إذ إن
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ّ

كل
املعالجة لتساقط الشعر، ومنها:

◄ الّصّبار
التطبيق هنا بسيط جدا. فما عليك سوى قّص ساق من الصبار 
 على شعرك 

ّ
وفركه برفق فوق خط الشعر. اترك جل الّصّبار يجف

ثم اشطفه بكثير من امل��اء. ك��ّرر هذا اإلج��راء يومًيا للحصول على 
نتائج جيدة.

◄ الشاي األخضر
ا، عدًدا كبيًرا 

ً
ر، أيض

ّ
ي الجسم فحسب بل يوف

ّ
هذا املشروب ال ينق

من مضادات األكسدة )الفالفونويد( التي تساعد في نمو الشعر 
ج��دا.  بسيط  التطبيق  امل��ف��رط.  تساقطه  منع  وبالتالي  وتقويته، 
��ر ك��وًب��ا م��ن ال��ش��اي األخ��ض��ر وات���رك���ه ي��ب��رد. ث��م اس��ك��ب��ه على 

ّ
ح��ض

ط. كّرر األمر مّرتني في األسبوع 
ّ

شعرك في أثناء االستحمام، كمنش
للحصول على نتائج جّيدة.

◄ زيت اللوز
 وض��ع بضع 

ّ
أن عر. كما 

ّ
الش اللوز مصدًرا ال غنى عنه لغذاء  يعّد 

ق��ط��رات م��ن ال��زي��ت ال��ع��ط��رّي ف��ي راح���ة ال��ي��د، وت��دل��ي��ك��ه ف��ي ح��رك��ات 
دائرية على فروة الرأس سيكون نافًعا وكافيًا لتحفيز نمّو الشعر. 

وال داعي لشطف الشعر بعد االستخدام.

◄ زيت إكليل الجبل
ي الشعر 

ّ
زيت إكليل الجبل من الزيوت األساسية األخرى التي تغذ

وتقّويه. يتّم وضع الزيت، وتدليكه على فروة الرأس. هذه الطريقة، 
تحفز الحركة الدائرية للدورة الدموّية، وتسمح بتقوية بصيالت 

الشعر. يمكنك إضافته إلى الشامبو الذي تستخدمه، أيضًا.

الخبز قد يساعدك على فقدان الوزن.. لكن بشروط
ي��ب��دو أن للخبز سمعة غ��ذائ��ي��ة س��ي��ئ��ة؛ ف��غ��ال��ًب��ا م��ا ي��ك��ون ه��ذا 
الطعام القائم على الكربوهيدرات هو أول طعام يتم استبعاده 

من وجبات الناس عندما يحاولون التخلص من أرطالهم.
التنفيذي  والرئيس  امل��ؤس��س   ،RDN موسكوفيتز،  ليزا  تؤكد 
أكثر  ه��ي  »ال��ك��رب��وه��ي��درات  أن   NY Nutrition Group ملجموعة 
ا، خاصة عندما يتعلق األمر باألنظمة  املغذيات الكبيرة س��وء
ال��وزن« بحسب ما ذك��ر موقع ليف سترونغ.   الغذائية وفقدان 
��ت��رج��م ال��ك��رب��وه��ي��درات 

ُ
ل��ك��ن ع��ل��ى ع��ك��س االع��ت��ق��اد ال��ش��ائ��ع، ال ت

امل���وج���ودة ف��ي ال��خ��ب��ز تلقائًيا إل���ى ت��راك��م ال��خ��الي��ا ال��ده��ن��ي��ة أو 
أخ��رى فإن  ال���وزن، كما تقول موسكوفيتز. وم��ن ناحية  زي���ادة 
»ح��رم��ان نفسك م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات، خ��اص��ة تلك ال��ت��ي تحبها 
ا، وتؤدي إلى زيادة 

ً
)مثل الخبز(، قد يأتي بنتائج عكسية الحق

الرغبة الشديدة«. هذا يعني أن تناول الخبز املحمص في وجبة 
ا صحًيا  ي��ك��ون ج���زًء ال��غ��داء يمكن أن  اإلف��ط��ار أو شطيرة على 
ا م���ن خ��ط��ة إن���ق���اص ال������وزن. ف��ق��ط ت��ج��ن��ب ه���ذه األخ��ط��اء 

ً
ول���ذي���ذ

الشائعة:

1. اختيار الخبز المفتقر إلى األلياف
األل���ي���اف ه��ي ص��دي��ق��ك؛ ف��ه��ي تبطئ عملية ال��ه��ض��م، وت���وازن 
الطاقة  ال��دم، وتساعد على خلق نقص في  السكر في  نسبة 
ض����روري ل��ح��رق ال���ده���ون. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ف���إن األطعمة 
ستشعر  لذلك  أط���ول،  لفترة  ا 

ً
ممتلئ تبقيك  باأللياف  الغنية 

بالرضا عن تناول كميات أقل.
الحل: التزم بشرائح تحتوي على ما ال يقل عن 3 إلى 5 غرامات 

من األلياف لكل وجبة.

2. احتواؤه على السكر المضاف
يتم  التي  الخبز  أن���واع  م��ن  العديد  ف��ي  امل��ض��اف  السكر  يتوافر 
شراؤها من املتاجر. هذه اإلضافات الحلوة لها تأثير معاكس 
ال��دم، فإنها تؤدي  السكر في  لأللياف: فبداًل من تثبيت نسبة 

إلى طفرات مفاجئة.
ال��ح��ل: اس��ت��ه��دف ال��ح��ص��ول ع��ل��ى 5 غ���رام���ات أو أق���ل م��ن السكر 

املضاف لكل وجبة.

3. تفضيل األنواع المكررة
الخبز األب��ي��ض واألص��ن��اف امل��ك��ررة األخ���رى تفتقر إل��ى األل��ي��اف 
واملواد املغذية، والتي يتم تجريدها في عملية الطحن. من دون 
األج��زاء الغنية باملغذيات من نواة الحبوب - النخالة والبذرة - 
السكر  نسبة  من  تزيد  أن  للغاية  املعالجة  الحبوب  لهذه  يمكن 
ف���ي ال����دم وال��ش��ه��ي��ة. م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى، ت��ع��د ال��ح��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة 
مصدًرا قوًيا لبروتينات بناء العضالت واأللياف )باإلضافة إلى 

فيتامينات ب واملعادن( التي تعزز فقدان الوزن وإدارة الوزن.
ال��ح��ل: ابحث ع��ن »ح��ب��وب كاملة 100 ف��ي امل��ئ��ة« أو »قمح كامل 
امل��ل��ص��ق، وت��أك��د م��ن إدراج القمح  امل��ئ��ة« ع��ل��ى  ف��ي  بنسبة 100 
ا، احذر من املصطلحات املشابهة، مثل 

ً
الكامل كمكون أول. أيض

 من الدقيق 
ً
صنع عادة

ُ
»القمح« أو »الحبوب املتعددة«، والتي ت

األبيض املكرر.

4. تجاهل البروتينات
تحتاج الكربوهيدرات إلى مكمل - مثل البروتينات الخالية من 

الدهون أو الدهون الصحية - لبناء وجبة متوازنة. 
الشعور  الهضم وتحسني  عملية  إب��ط��اء  ف��ي  للمساعدة  ال��ح��ل: 
ب���ال���ش���ب���ع ع���ل���ى امل�������دى ال����ط����وي����ل، ق�����م ب���ط���ب���ق���ة ش�����رائ�����ح ال��خ��ب��ز 
أو  التونة  أو  ال��دج��اج  مثل  ال��ده��ون  م��ن  الخالية  بالبروتينات 
ال��ل��وز أو  ال��ده��ون امل��ض��ادة لاللتهابات مثل زب���دة  ال��ب��ي��ض، أو 

الحمص أو األفوكادو أو زيت الزيتون.

محمد أمين
تعد تقوية المناعة من األمور 

المعقدة. فهناك افتراض 
خاطئ بأنه يمكن إصالح 

جهاز المناعة بلمسة سحرية 
وبجرعة كبيرة من العناصر 
الغذائية، وتجنب الجراثيم 

بحسب قول الدكتورة جينا 
ماكيوتشي من جامعة 

ساسكس إن. وتضيف 
ماكيوتشي أنه نظراً إلى 

أن مناعتنا واجهت تحديات 
جديدة على مدار العامين 

الماضيين، فقد أصبح الكثير 
منا يركز على أفضل السبل 

لدعم جهاز مناعته. وهذا 
أدى إلى قيام جمهرة من 
علماء المناعة المحتملين 

وطفرة من المنتجات الواعدة 
الستعادة الصحة المناعية. 

استخدامات غير غذائية للحليب.. قد تفاجئك



حسام علم الدين
أش����ار ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
البنوك  ت��ك��اف��ح  بينما  ان���ه  ال���ى 
رفع  لتجنب  العاملية  امل��رك��زي��ة 
أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة، وس��ط ارت��ف��اع 
ال��ت��ض��خ��م ف��ي ال����دول ال��غ��رب��ي��ة، 
ب��ط��رق  ال��خ��ل��ي��ج  ت��م��ك��ن��ت دول 
م���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن ال����ح����ف����اظ ع��ل��ى 
م���س���ت���وي���ات أس�����ع�����ار ال���ف���ائ���دة 

لديها. 
وح������ذر اري������ك ل����ون����دب����اك، ك��ب��ي��ر 
االق����ت����ص����ادي����ن ف�����ي ص���ن���دوق 
ال��ن��ق��د ال����دول����ي، خ����ال م��ؤت��م��ر 
الخليج  دول  ملعهد  اف��ت��راض��ي 
ف�����ي واش����ن����ط����ن، م�����ن ان������ه رغ���م 
ام��ت��اك ال��ص��ن��ادي��ق ال��س��ي��ادي��ة 
مالية  الحتياطيات  الخليجية 
ضخمة، اال انه يتعن على دول 
املنطقة توسيع إيراداتها على 
امل������دى ال���ط���وي���ل م����ن م��ج��م��وع��ة 
أكبر من القطاعات االقتصادية 

غير النفطية. 

تكاليف املعيشة

م��������ن ج�����ه�����ت�����ه�����ا، ق�������ال�������ت ع���ل���ي���ا 
م��ب��ي��ض، ك��ب��ي��رة االق��ت��ص��ادي��ن 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق االوس�����ط 
وشمال افريقيا وباكستان في 
ارتفاع  إن  ل��ن��دن،  بنك جيفريز 
ف�����ي دول  امل���ع���ي���ش���ة  ت���ك���ال���ي���ف 
ال��خ��ل��ي��ج ي��ش��ب��ه ال����ى ح���د كبير 
الناشئة  ت��ش��ه��ده االس�����واق  م��ا 

االخرى ولكن بوتيرة أبطأ. 
وأض���������اف���������ت: ف����ال����ت����ض����خ����م ف���ي 
ال���ب���ح���ري���ن م����ث����ا، االدن��������ى ب��ن 
دول الخليج بنحو 0%، تليها 
ال���س���ع���ودي���ة واالم����������ارات ح��ي��ث 
االس��ع��ار  ارت��ف��اع  متوسط  بلغ 
خ���ال  و%2.3   %1.2 ف���ي���ه���م���ا 
االش��ه��ر ال��ث��اث��ة امل��اض��ي��ة. لكن 
ل��ي��س ه���ذا ه��و ال��ح��ال ف��ي دول 
الخليج االخرى، فقد بلغ معدل 
التضخم في قطر 5.5%، تلتها 
ف���ي ديسمبر  ب�������%4.3  ال��ك��وي��ت 
2021، وعمان ب�3.5% في نهاية 

نوفمبر من العام املاضي. 

ارتفاع التضخم

وأك�������دت أن ال��ت��ض��خ��م امل��رت��ف��ع 
في الخليج سيؤثر سلبًا على 

االس������ت������ه������اك، وأوض������ح������ت ان 
ارتفاع تكاليف النفط سيؤدي 
ال��ى ج��ول��ة ثانية م��ن التضخم 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، وي��م��ك��ن ان ي��دف��ع 
ن��ح��و زي����ادات أك��ث��ر ف��ي أس��ع��ار 
االستهاك، الفتة الى ان ارتفاع 
قد  املنطقة  في  العام  التضخم 
يدفع دولها الى إبطاء خططها 
للتخلص التدريجي من الدعم 
إع��ادة  وإب��ط��اء  املستهدف  غير 
هيكلة االن��ف��اق ال��ع��ام، ك��م��ا قد 

ي���دف���ع ال���ح���ك���وم���ات ال����ى زي����ادة 
االنفاق لدعم األسر الفقيرة. 

احتمال  مبيض  تستبعد  ول��م 
ارت�����ف�����اع أس����ع����ار امل���س���اك���ن ف��ي 
امل��ن��ط��ق��ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، بسبب 
اخ���ت���ال ال���ت���وازن ب���ن ال��ع��رض 
والطلب في معظم أسواق دول 
العوامل  أن  موضحة  الخليج، 
الرئيسية للتضخم في املنطقة 
ع���ل���ى م������دى االش�����ه�����ر ال��ق��ل��ي��ل��ة 
امل��اض��ي��ة ك��ان��ت بسبب ارت��ف��اع 

أسعار الغذاء والنقل. 
التحديات،  كل  رغم  وأضافت: 
ي��زال متوسط التضخم في  ال 
ال��خ��ل��ي��ج أدن�����ى م��م��ا هو  دول 
عليه في أميركا وأوروبا. فقد 
بلغ متوسط التضخم في دول 
الخليج 2.8% في نهاية 2021، 
باملقارنة مع 7.5% في أميركا 
في يناير، و5.1% في االتحاد 
االوروب��������������ي ال����ش����ه����ر امل����اض����ي 

أيضًا.
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منطقة الزهراء
القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2022

KD 500,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

نتيجة ضغوط االقتصاد العالمي

تزايد خطر التضخم في الخليج

التخلص من كابوس االلتزامات وعودة التمويل الحكومي

أسعار النفط الحالية تدعم الميزانية
إبراهيم محمد 

بعد تخطي اسعار النفط حاجز المئة دوالر للمرة األولى منذ عام 2014، رصدت مصادر 
اقتصادية تداعيات ايجابية عدة الرتفاع اسعار الخام على الميزانية العامة للدولة، التي 

تعتمد 90% من ايراداتها على النفط وفي ما يلي ابرزها:

املالية  الدفعات  اجمالي  بلغ  الرسمية  االرق��ام  أواًل - التخلص من كابوس االلتزامات: حسب 
املؤجلة للجهات الحكومية نحو 2.3 مليار دينار، إضافة الى التزامات مالية دولية يجب على الحكومة 
االيفاء بها بنهاية الشهر الحالي تصل الى نحو 1.5 مليار دينار، وهو ما تسبب في دخول الجهات 
املسؤولة عن التمويل املوازنة في دوامة من الضغوط بسبب عدم توافر السيولة الالزمة لاليفاء بتلك 
املتطلبات ما دفعها الى التفكير في تأجيل سداد هذه االلتزامات، اال انها سرعان ما تراجعت خوفا 
من التداعيات االقتصادية واالئتمانية التي قد تترتب على عملية التأجيل. ومن شان ارتفاع اسعار 

النفط ان تساعد كثيرا في توفير السيولة الالزمة لإليفاء بتلك االلتزامات.

ثانيًا -عودة التمويل الحكومي: منذ بداية االزمة املالية قامت جهات حكومية عدة بتجميد 
اعمالها وخططها التوسعية بسبب عدم قدرتها على الحصول على التمويل الحكومي الالزم مثل 
السياحية  امل��ش��روع��ات  شركة  ال��ى  اض��اف��ة  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  الوطني  الصندوق 
وغيرها من الجهات، التي تنتظر انفراجة مالية حكومية للحصول على دفعات من رأس املال الذي 

يطالبون به.

ثالثًا - بناء احتياطي مالي: مر صندوق االحتياطي العام بأسوأ فترة له منذ تأسيسه خالل 
السنوات االخيرة، حيث تم استنزاف كامل السيولة لديه، ما دفع املعنيني الى اتخاذ اج��راءات غير 
تقليدية، مثل نقل األص��ول وغيرها، اال ان ه��ذه االج���راءات لم تصمد في وج��ه استمرار عجوزات 
لدفع  الالزمة  السيولة  لتوفير  املركزي  البنك  لدى  ودائعها  بتسييل  املبادرة  الى  ما دفعها  امل��وازن��ة، 
ق��در مناسب من  الصندوق على تأمني  ان يساعد  النفط من شأنه  ارت��ف��اع اسعار  ان  اال  ال��روات��ب، 
السيولة املالية لتكون مصدا ماليا تجاه اي تراجع مستقبلي في اسعار النفط بما يؤثر في االلتزامات 

الشهرية للميزانية العامة، مثل الرواتب وغيرها.

على وقع مراجعة »MSCI«.. والسيولة قفزت 25% إلى 112 مليون دينار

بورصة الكويت تمتص صدمة أوكرانيا

س��اه��م��ت م��راج��ع��ة MSCI أم���س ف��ي زي���ادة 
السيولة املتداولة في السوق بنسبة %25.9 
إلى 112 مليون دينار، تركز معظمها على 
األس���ه���م ال���ق���ي���ادي���ة، إذ اس���ت���ح���وذت أس��ه��م 
»ب��ي��ت��ك« و»ال���وط���ن���ي« و»أج��ي��ل��ي��ت��ي« على 
ال��س��ي��ول��ة، بحصة  نحو 35% م��ن إج��م��ال��ي 
 

ٍّ
لكل دينار  18.9 و12.2 و8.8 ماين  بلغت 

منها على التوالي. 

نتائج جيدة

ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي ب���ل���غ���ت ف���ي���ه ال��خ��س��ائ��ر 
نحو  الخليجي  دول  ل��ب��ورص��ات  السوقية 
خ��س��ارة  ت���ت���ج���اوز  ل���م  دوالر،  م��ل��ي��ار   19.1
في  دوالر،  م��ل��ي��ون   475 ال��ك��وي��ت  ب���ورص���ة 
ظ���ل ال��ن��ت��ائ��ج ال��ج��ي��دة ل��ل��ش��رك��ات امل���درج���ة 
وال���ت���وزي���ع���ات ال��س��خ��ي��ة ال��ت��ي أوص����ت بها 
ال���ش���رك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د  إدارات  م���ج���ال���س 
ال��ق��ي��ادي��ة، إذ ت��رك��زت معظم ال��خ��س��ائ��ر في 
ال���س���وق ال��رئ��ي��س��ي ال�����ذي أغ���ل���ق م��ت��راج��ع��ًا 
ان��ح��س��رت خسائر  ف��ي ح��ن   ،%1.4 بنسبة 

السوق العام عند %0.3. 
وأب������دت ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت ت��م��اس��ك��ًا ك��ب��ي��رًا 
ف��ي م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات األزم����ة ال��روس��ي��ة ��� 

األوكرانية، التي تحولت صباح أمس إلى 
ح��رب مباشرة ب��ن ال��دول��ت��ن، وس��ط ترقب 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ح����ول ال���ع���ال���م مل���ج���ري���ات تلك 

املواجهة. 

السوق األول

 على صعيد متصل، ارتفع مؤشر السوق 
األول ب��ن��ه��اي��ة ت�����داوالت األس���ب���وع ال��ج��اري 
م��س��ت��وى  ع���ن���د  أغ����ل����ق  إذ   ،%0.57 ب����واق����ع 
 47.24 ب��ل��غ��ت  ب��م��ك��اس��ب  ن��ق��ط��ة   8320.27
نقطة، مقارنة بإقفال األسبوع املاضي عند 

8273.03 نقطة.
 %1.35 بنسبة  الرئيسي  امل��ؤش��ر  وت��راج��ع 
م��ق��اب��ل  ن���ق���ط���ة،   6291.02 م���س���ت���وى  ع���ن���د 
امل��اض��ي،  األس���ب���وع  إق���ف���ال  ن��ق��ط��ة   6376.84

بخسائر بلغت 85.82 نقطة، كما انخفض 
مؤشر »رئيسي 50« بنحو 1.16%؛ ليستقر 
عند مستوى 6596.43 خاسرًا نحو 77.45 
نقطة مقارنة بإقفال األسبوع السابق الذي 

بلغ 6673.88 نقطة.
األسبوعية  اإلج��م��ال��ي��ة  املحصلة  وج����اءت 
ل��ل��م��ؤش��ر ال���ع���ام إي��ج��اب��ي��ة ب���ارت���ف���اع ق���دره 
0.11% أو ما ُيعادل 8.50 نقاط بإقفاله عند 
األسبوع  بإقفال  مقارنة   7637.55 النقطة 

السابق عند 7629.09 نقطة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ف���إن إغ���اق ال��س��وق خ��ال 
إجازة األعياد الوطنية، من شأنه مساعدة 
ال��س��وق ع��ل��ى ت��ج��اوز ت��داع��ي��ات األزم����ة، في 
لهذا  لحلول سريعة  ل  بالتوصُّ اآلم��ال  ظل 

الصراع.

و»الوطني«  »بيتك«   ¶
استحوذت  و»أجيليتي« 
السيولة  من   %35 على 

البالغة 112 مليون دينار 

ال���ج���ي���دة  ال���ن���ت���ائ���ج   ¶
السخية  وال��ت��وزي��ع��ات 
ساعدتا السوق الكويتي 
تداعيات  استيعاب  على 

األزمة 

دوالر  م��ل��ي��ون   475  ¶
الكويت  ب��ورص��ة  خسائر 
مليارًا   19.1 مقابل  أمس 

ألسواق المنطقة 

¶ خسائر السوق األول تقلصت من 1.4% بداية الجلسة إلى 0.02% عند اإلغالق 
محمد سالم

على الرغم من الخسائر الجماعية التي تكبدتها بورصات دول 
مجلس التعاون الخليجي، على وقع الحرب األوكرانية، تمكنت بورصة 
الكويت من تقليص خسائرها بمساعدة تدفقات السيولة من قبل 

 ،MSCI المستثمرين األجانب المتابعين لمؤشر مورغان ستانلي
لتتراجع خسائر السوق األول من 1.4% في بداية جلسة التداول أمس 

)الخميس( إلى 0.02% فقط في نهايتها.

¶ ارتفاع النفط سيؤدي إلى جولة ثانية من زيادة أسعار االستهالك

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

302.70
339.67
408.40

80.72
82.42
21.93

»ميد«: إلى 27 مارس المقبل

تمديد موعد تقديم عطاءات إصاح التربة
وليد منصور 

مّددت شركة نفط الكويت املوعد النهائي لتقديم العطاءات ملشروعها الثاني للحفر والنقل واملعالجة 
في جنوب الكويت، وحّددت آخر موعد لتقديم العطاءات في 27 مارس املقبل.

وذكرت »ميد« أنه تم طرح املشروع في أكتوبر 2021 من قبل الجهاز املركزي للمناقصات العامة، 
مع موعد نهائي لتقديم العطاءات في 23 يناير املاضي. وتقدر قيمة مناقصة إصالح التربة بحوالي 
500 مليون دوالر، وفق مصادر في الصناعة. ومثل العطاء األول والعطاء الثاني، تم تقسيم العطاء 

الثالث إلى مناطق وباقات مختلفة وستتم ترسيته على مقاولني عدة.
ويعد هذا املشروع الثاني، الذي يركز على التلوث في جنوب البالد، حيث توجد كمية أكبر من التربة 
امللوثة. ومن املتوقع أن يشمل نطاق املناقصة املقبلة معالجة 8 إلى 9 ماليني متر مكعب من التربة 
امللوثة، وفق مصادر الصناعة. وخالل عام 2021، تم تأخير وإلغاء العديد من العطاءات املخطط لها 

لشركة نفط الكويت بسبب مشكالت امليزانية وتأثير كوفيد19-.
من الواضح أن حزمة اإلصالح لم تتأخر بسبب مشاكل التمويل، حيث تأتي األموال من األمم املتحدة، 

وال ينبغي أن تتأثر بضغوط امليزانية ملؤسسة البترول وشركاتها التابعة .
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»الشال«: 243 مليون دينار تداوالت العقود والوكاالت

6.2 % انخفاض سيولة العقار في يناير
أشار تقرير الشال االقتصادي إلى انخفاض سيولة سوق 
 ،2021 ديسمبر  بسيولة  مقارنة   2022 يناير  ف��ي  العقار 
حيث بلغت جملة قيمة تداوالت العقود والوكاالت لشهر 
يناير نحو 243.3 مليون دينار، وهي قيمة أدن��ى %17.3 
 294.3 نحو  البالغة   2021 ديسمبر  سيولة  مستوى  ع��ن 
مليون دينار، وكذلك أدنى بنحو 6.2% مقارنة مع سيولة 

يناير 2021 عندما بلغت آنذاك نحو 259.7 مليون دينار.
وقال إن ت��داوالت يناير 2022 توزعت ما بني نحو 238.7 
مليون دي��ن��ار، ع��ق��ودًا، ون��ح��و 4.8 م��اي��ني دي��ن��ار وك���االت، 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال��ص��ف��ق��ات ال���ع���ق���اري���ة ل���ه���ذا ال��ش��ه��ر 471 
صفقة، توزعت ما بني 456 عقودًا و15 وكاالت. وحصدت 
ب���193 صفقة  محافظة األحمدي أعلى ع��دد من الصفقات 
وممثلة بنحو %41 من إجمالي الصفقات العقارية، تليها 
محافظة حولي ب�82 صفقة وتمثل نحو 17.4%، في حني 
م��ن الصفقات  أدن���ى ع��دد  ال��ج��ه��راء على  حظيت محافظة 

ب�18 صفقة ممثلة بنحو %3.8.

السكن الخاص 

وأوض��ح التقرير أن قيمة ت��داوالت نشاط السكن الخاص 
بلغت نحو 144.1 مليون دينار منخفضة 28.2% مقارنة 
م��ع دي��س��م��ب��ر 2021، ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ت 200.6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
وانخفضت نسبة مساهمتها إلى 59.2% من جملة قيمة 
ديسمبر  ف��ي   %68.2 نسبته  بما  مقارنة  العقار  ت���داوالت 

.2021

النشاط »االستثماري«

ول���ف���ت »ال�����ش�����ال« إل�����ى أن ق��ي��م��ة ت��������داوالت ن���ش���اط ال��س��ك��ن 
االستثماري بلغت نحو 62.3 مليون دينار أي بانخفاض 
)دي��س��م��ب��ر 2021( حني  ال��س��اب��ق  ب��ال��ش��ه��ر  م��ق��ارن��ة   %10.6
بلغت نحو 69.7 مليون دينار، بينما ارتفعت مساهمتها 
ب����23.7% في  إل��ى نحو 25.6% مقارنة  السيولة  من جملة 

ديسمبر 2021. 

تداوالت »التجاري«

ت��داوالت النشاط التجاري ارتفعت  وذك��ر التقرير أن قيمة 
إل���ى ن��ح��و 35.6 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، أي ارت��ف��ع��ت ب��ن��ح��و %81.6 
مليون   19.6 نحو  بلغت  ح��ني   ،2021 ديسمبر  م��ع  مقارنة 
دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداوالت العقارية إلى 

نحو 14.6% مقارنة بما نسبته 6.7% في ديسمبر 2021.

انخفاض التداوالت

للشهر  بمثيلتها  يناير  ت���داوالت  إجمالي  مقارنة  وع��ن��د 
نفسه من السنة الفائتة )يناير2021( ناحظ أنها حققت 
إل��ى نحو 243.3  دي��ن��ار  م��ن نحو 259.7 مليون  انخفاضًا 
ن��ش��اط السكن  مليون دي��ن��ار، وش��م��ل االن��خ��ف��اض سيولة 
ارت��ف��ع��ت سيولة  ب��ي��ن��م��ا  ف��ق��ط وب��ن��س��ب��ة %26.7،  ال���خ���اص 
ال��س��ك��ن  ن���ش���اط  وس���ي���ول���ة   ،%166.5 ال���ت���ج���اري  ال���ن���ش���اط 

االستثماري بنسبة %29.4.

صفقة بـــ193  الصفقات  من  عدد  أعلى  حصدت  األحمدي  محافظة   ■

 %28.2 بــانــخــفــاض  ــاص  ــخ ال الــســكــن  تــــداوالت  ــار  ــن دي مــلــيــون   144  ■

2.5 مليار دينار سيولة قيمة الصفقات العقارية خالل آخر 12 شهرًا
البورصة في شهرين

ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال إن أداء ب��ورص��ة 
الكويت في فبراير كان أكثر نشاطًا 
م��ق��ارن��ة ب�����أداء ي��ن��اي��ر، ح��ي��ث ارت��ف��ع 
ال���ي���وم���ي م����ع أداء  ال���س���ي���ول���ة  م���ع���دل 
إي���ج���اب���ي مل����ؤش����رات األس����ع����ار، فقد 
بنحو  األول  ال���س���وق  م��ؤش��ر  ارت���ف���ع 
ال��رئ��ي��س��ي  ال���س���وق  وم���ؤش���ر   ،%3.8
ب��ن��ح��و 4%، وارت���ف���ع أي���ض���ًا م��ؤش��ر 
وك��ذل��ك   ،%3.9 بنحو  ال��ع��ام  ال��س��وق 
الرئيسي 50  ال��س��وق  ارت��ف��ع مؤشر 

بنحو %4.1.
وأشار »الشال« إلى أن حجم سيولة 
ال��ب��ورص��ة ف��ي الشهرين األول���ن من 
ي��وم عمل(  الحالي )أي في 39  العام 
ب��ل��غ ن��ح��و 2.58 م��ل��ي��ار دي���ن���ار، وبلغ 
للفترة  ال��ي��وم��ي  ال��ت��داول  م��ع��دل قيمة 
مرتفعًا  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   66.4 ن��ح��و 
قيمة  بمعدل  مقارنة   %50.1 بنحو 
ال����ت����داول ال��ي��وم��ي ل��ل��ف��ت��رة ذات���ه���ا من 
2021 البالغ نحو 44.2 مليون دينار.
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قصة خبرية

اإلنفاق قفز 40% في 2021

الروح عادت إلى اإلعالنات بعدما أطفأتها »كورونا«

بدأت األسئلة واألفكار تتهادى إلى عقل املوظف؛ ليربط 
الحكومة  أعلنت  أي��ام  فقبل  ببعض،  بعضها  الخيوط 
ع���ن ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���ي���ود؛ ل��ي��ع��ود ال��ط��ل��ب��ة إل����ى امل������دارس، 
والدوام كاملعتاد، وتفتح املطارات واملجمعات للجميع، 
وكل هذا يعني عودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن هل 
ه���ذا ي��ع��ن��ي أن ال��ش��رك��ات وامل��ع��ل��ن��ن ت��خ��ط��وا م��خ��اوف 
»ك���ورون���ا«؟ وه���ل س��ي��ع��ودون إل���ى م��س��ت��وي��ات اإلن��ف��اق 
قبل األزمة؟ وملاذا كل تلك اإلعالنات في الشوارع؟ وما 

أسباب سيطرة بعض اإلعالنات دون غيرها؟
أط���راف الحديث  ت��ج��اذب  إل��ى مقر عمله  عندما وص��ل 
التي يعمل  العامة في املؤسسة  مع مسؤول العالقات 
بها، حول ما شاهده من إعالنات كثيفة في الشوارع، 
ل���ي���ؤك���د ل����ه س���الم���ة م��الح��ظ��ت��ه م��س��ت��ع��رض��ًا ت���داع���ي���ات 
»ك���ورون���ا« ع��ل��ى ال��س��وق اإلع���الن���ي، وك��ي��ف ت��س��ب��ب في 
تخفيض شركتهم حجم اإلنفاق اإلعالني بنسبة %30 
املبيعات وت��وق��ف األنشطة  ت��راج��ع  األق���ل، نتيجة  على 

والفعاليات.
وأش��ار إل��ى أن »ك��ورون��ا« غيرت خريطة اإلع��الن خالل 
الطيران  مثل  قطاعات  توقفت  إذا  امل��اض��ي��ن،  العامن 
والسياحة والسفر والفنادق وغيرهم عن اإلع��الن، في 
السلع  أخ��رى، مثل:  إنفاق قطاعات وأنشطة،  زاد  حن 
الغذائية والدوائية وشركات التنظيف والتعقيم، ومع 
ع��ودة الحياة إلى طبيعتها ب��دأت الخريطة تعود إلى 

واقعها ما قبل األزمة.

اإلنفاق اإلعالني
 

وفقًا للتقديرات الصادرة عن شركة ابسوس، فإن حجم 
اإلنفاق اإلعالني في مختلف الوسائل اإلعالنية ارتفع 
إل��ى 164 مليون دينار في  بنسبة 40% تقريبًا؛ ليقفز 
عام 2021، مقارنة مع 117 مليونًا في 2020، ليفصله 
فقط 13% عن مستويات ما قبل األزمة، حيث بلغ حجم 
اإلنفاق في عام 2019 نحو 186 مليون دينار، علمًا أن 
التي  الخصم  التقديرات ال تأخذ باالعتبار نسب  تلك 

تمنحها وسائل اإلعالن للمعلنن .
وف���ي تفسير م��ب��اش��ر مل��الح��ظ��ات امل��وظ��ف وت��س��اؤالت��ه 
ع��ن إع��الن��ات ال��ش��وارع، فقد أش���ارت التقديرات إل��ى أن 
إعالنات الشوارع تستحوذ على نحو 57% من إجمالي 
االنفاق اإلعالني بقيمة بلغت 94 مليون دينار، بزيادة 
مستوياتها  بذلك  لتتجاوز  امل��اض��ي؛  العام  على   %62

في عام 2019.
ولكن وفقًا ملعلومات متواترة في السوق، فإن الشركات 
ال���ف���ائ���زة ب����م����زادات اإلع����الن����ات ال���خ���ارج���ي���ة، دخ���ل���ت في 

وال��ع��ي��ادات واملطاعم  الصيدليات  م��ع بعض  ش��راك��ات 
األن��ش��ط��ة، بحيث تحصل على نسبة من  م��ن  وغيرها 
اإلع��الن  تكرار  يفسر  ما  اإلع��الن��ات،  مقابل  مبيعاتهم، 

نفسه في مناطق معينة وفي أوقات معينة.

اإلعالنات الرقمية
 

بالعودة إلى بيانات »ابسوس«، فإن اإلعالنات الرقمية 
ت��أت��ي ف��ي امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د إع��الن��ات »األوت دور« 
تليها  دي��ن��ار،  مليون   24 بقيمة   %14.5 بلغت  بحصة 

إع���الن���ات ال��ص��ح��ف ال���ت���ي ب��ل��غ��ت 21.3 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، 
بحصة %12.9.

ف���ي امل���ق���اب���ل، ق��ف��زت اإلع����الن����ات ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة بنسبة 
إل��ى 17.7 مليون دي��ن��ار، مقارنة مع 4.6 مالين   %284
دينار في 2020؛ لتتجاوز بذلك مستوياتها في 2019، 
البالغة 14.4 مليون دينار، كما قفزت إعالنات اإلذاعة 
من 3 مالين دينار في 2020 إلى 5.9 مالين في 2021 
وبنسبة زيادة 96%؛ لتقترب من مستوياتها في 2021، 
وفي الوقت الذي بلغت حصة التليفزيون من إجمالي 
اإلنفاق اإلعالني نحو 10.7%، فقد بلغت حصة اإلذاعة 

بلغت  سوقية  حصة  حققت  فقد  امل��ج��الت،  أم��ا   ،%3.5
0.7% بقيمة 1.2 مليون دينار.

القطاعات األكثر إنفاقاً
وف��ق��ًا إلج��م��ال��ي إن��ف��اق ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة على 
اإلع��الن خ��الل السنوات ال���4 األخ��ي��رة، فقد ج��اء قطاع 
»االت����ص����االت« ف���ي ص�����دارة ال��ق��ط��اع��ات األك���ث���ر إن��ف��اق��ًا 
خالل األزم��ة، كونه أحد القطاعات التي تتأثر بشكل 
كبير من أزمة كورونا وربما يكون استفاد، حيث ظل 
خالل  تقريبًا  نفسها  مستوياته  ح��ول  إن��ف��اق��ه  حجم 
دينار  مليون   21.5 ليبلغ  املاضية؛  الثالث  السنوات 

في 2021. 
وجاء قطاع الترفيه والتسلية في املركز الثاني بقيمة 
16.8 مليون دينار بزيادة 57% على 2020، الذي شهد 
إغالقًا كليًا وجزئيًا وتوقف كل أماكن الترفيه لفترات 
في  دي��ن��ار  مليون   22.1 أن��ف��ق  القطاع  أن  علمًا  طويلة، 

2019 على اإلعالنات.
وف���ي ال���وق���ت ال����ذي ج���اء ق��ط��اع ش���رك���ات ال��خ��دم��ات في 
املركز الثالث بقيمة 18 مليون دينار، حل قطاع الطب 
والرعاية الصحية في املركز الرابع ب�27 مليون دينار، 
بقيمة  4 سنوات  في  إعالني  إنفاق  أعلى  حيث سجل 

27.3 مليون دينار بزيادة 149% على 2020.
أما قطاع السيارات فقد شهد تحسنا طفيفا في 2021، 
ب�8.9  التجميل   11.5 مليون دينار، يليه قطاع 

ً
مسجال

مالين دينار، وهو أدنى مستوى له في السنوات األربع 
املصرفية واملالية في  الخدمات  ليحل قطاع  األخ��ي��رة، 
مقارنة  دينار،  مليون   11.9 بلغ  بإنفاق  السابع  املركز 

مع 9.2 مالين في العام السابق.

السوق العالمي
 

أن   GroupM،Magna Global إع�����الن  وك��ال��ت��ا  ت��وق��ع��ت 
ينمو اإلنفاق اإلعالني بخانتن في عام 2022، على أن 
عبر  دوالر  تريليون  مستوى  العاملي  اإلنفاق  يتجاوز 
جميع املنصات الرقمية في 2025، منوهتن إلى دخول 

إعالنات »امليتافيرس« حلبة املنافسة.
وأشارتا إلى حصة التلفزيون من الحمالت اإلعالنية 
التلفزيون  حصة  م���رات   3 تتضاعف  على  ستتقلص، 
 إل���ى أن اإلع����الن ال��رق��م��ي 

ً
امل��ت��ص��ل ب��اإلن��ت��رن��ت، م��ش��ي��رة

استحوذ على 64% من اإلجمالي في2021، مقابل %60 
في.2020

ن وتعافي اإلنفاق  تشير األرقام واإلحصاءات إلى تحسُّ
اإلع����الن����ي ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف���ي 2021، ف���ي ظ���ل ت��وق��ع��ات 
بمواصلة التعافي العام الحالي، ولكن يبقى التساؤل 
هل تعود خريطة القطاعات كما كانت قبل »كورونا« 
أم إن ت��داع��ي��ات األزم���ات ت��رك��ت ن��دوب��ًا وتغييرات على 
الحال  ع���ودة  م��ن  تجعل  للعمالء،  االستهالكي  النمط 
ع��ل��ى م���ا ك����ان ع��ل��ي��ه م����ح����ااًل؟ وه����ل ي���ع���ود ال���زخ���م إل��ى 

الوسائل اإلعالنية التقليدية؟

اإلن���ف���اق إج���م���ال���ي  م����ن   %57 ع���ل���ى  ت��س��ت��ح��وذ  ال���خ���ارج���ي���ة  اإلع�����الن�����ات   ¶
معلنين م���ع  ش����راك����ات  ت���دخ���ل  ال��ب��ل��دي��ة  ب����م����زادات  ال���ف���ائ���زة  ال���ش���رك���ات   ¶
¶ »االت�����ص�����االت« أك���ث���ر ال���ق���ط���اع���ات  إن���ف���اق���ًا.. ي��ل��ي��ه ال��ت��رف��ي��ه وال���خ���دم���ات
ب���زي���ادة %149 ال��ص��ح��ي��ة ألع��ل��ى م��س��ت��وى ف��ي 4 س��ن��وات  ال��ط��ب وال��رع��اي��ة   ¶
ن »السيارات« ¶ الخدمات المصرفية والمالية ألدنى مستوى في 3 سنوات.. وتحسُّ
2025 ف��ي  دوالر  تريليون  ح��اج��ز  عالميًا  ال��رق��م��ي  اإلع���الن  ب��ت��ج��اوز  ت��وق��ع��ات   ¶

¶ إعالنات التلفزيون المتصل باإلنترنت تتضاعف .. و»الميتافيرس« دخل حلبة المنافسة 

محمد سالم
في طريقه إلى عمله ذهاباً وإياباً، اعتاد الموظف على مدى أكثر من عام ونصف العام رؤية غالبية لوحات إعالنات الطرق مظلمة، تشكو 

حالها بعد أن أمسكت الشركات والمعلنون أيديهم عن اإلنفاق اإلعالني في ظل أزمة غير معلومة العواقب.
ولهذا لم تكن لعودتها إلى الطرق أن تمر مرور الكرام، على الموظف الذي عانى من األزمة كما عانت الشركات وأكثر، ولَم ال فهو المواطن 

والزبون، ومن عانى من تبعات الحظر الكلي الجزئي، واإلجراءات االحترازية.

ف����ق����ط ت��ف��ص��ل��ن��ا
ع��������ن ال�������ع�������ودة
إل�����ى م��س��ت��وي��ات
»ك��ورون��ا« قبل  م��ا 

%13

اختتام برنامج »إعداد الموفقين والمفوضين«»التحكيم التجاري«:
اخ��ت��ت��م م���رك���ز ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري ال��ت��اب��ع 
العلمية  الفعاليات  الكويت  وصناعة  تجارة  لغرفة 
ل��ش��ه��ر ف��ب��راي��ر ال���ج���اري ب��ب��رن��ام��ج »إع������داد امل��وف��ق��ن 
واملفوضن« الذي أقيم عن بعد خالل الفترة من 20 
- 23 فبراير 2022، وحضرها العديد من القانونين 
واملهتمن  املتخصصن  واملستشارين  واملحكمن 

بمجال التوفيق والتحكيم.
وصرح رئيس مجلس إدارة املركز عبدالوهاب الوزان 
أن هذه الدورة تعد األولى من نوعها على املستوى 
جلية،  التنموية  أهميتها  أضحت  والتي  اإلقليمي، 
ملا للتوفيق من دور كبير وفعال في حل املنازعات 

التجارية واجتذاب االستثمارات الدولية.
وأض����اف ال�����وزان أن��ه��ا ت��أت��ي ف��ي إط���ار ق��ن��اع��ة امل��رك��ز 
بأهميتها كدورة متخصصة للمساهمة في توسيع 
قاعدة املعرفة القانونية لدى املشاركن والقانونين 
التوفيق في مقدمتها  يأتي  والتي  على حد س��واء، 
ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن ال��ج��ه��از ال��ق��ض��ائ��ي ب��ق��در ما 

ي��م��ك��ن، وت��وف��ي��ر ال��ع��دال��ة ب��أق��ص��ر ال���ط���رق، م��ن خ��الل 
والتعجيل  وخصوصية،  بسرعة  املنازعات  تسوية 
في حل النزاع بن األطراف، مما يحافظ على صفاء 
ال���ع���الق���ات االج��ت��م��اع��ي��ة، وي��ت��ي��ح ل��ج��م��ي��ع األط�����راف 
اس��ت��ث��م��ار م��ال��ه��م وج��ه��ده��م ووق���ت���ه���م، ف���ي التنمية 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ب�����داًل م���ن إه�������داره في 
الخصومات والدعاوى، وهو ما ينعكس بالضرورة 
في  واالستثماري  االقتصادي  النشاط  على  إيجابًا 

املجتمع.
ك��م��ا ن����وه ع��ب��دال��وه��اب ال������وزان إل����ى أن ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا 
التدريبية  االحتياجات  تلبية  إلى  يهدف  البرنامج 
للمؤسسات واألفراد في مجال التوفيق والوساطة 
في النشاط التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة 
ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر م���ن أدوات ق���ي���اس م���ن���اخ االس��ت��ث��م��ار 
وإقامة األعمال، كما تنبع أهميته من حاجة قواعد 
ملواكبة  املستمر  التطوير  إل��ى  والتحكيم  التوفيق 
ال��ت��غ��ي��رات امل��ت��س��ارع��ة، وم���ا ت��ش��ه��ده ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة 

ال����دورة  ال������وزان:   ¶
ت���ع���د األول�������ى م��ن 
ن�����وع�����ه�����ا ع���ل���ى 
المستوى اإلقليمي

العاملية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال األموال 
والخدمات بن ال��دول. فإن كانت الغاية من اللجوء 
إلى التوفيق هي ضمان الوصول لحل سريع نابع 
م��ن أط����راف ال���ن���زاع ي��ح��ق��ق م��ص��ال��ح��ه��م وي��ن��أى بهم 
عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إج��راءات 
م��ع��ق��دة وط��وي��ل��ة ي��ص��ع��ب ال��ت��ن��ب��ؤ ب��ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا، ف��إن 
دائ��م��ًا من  التوفيق تظل  إج���راءات  لتنظيم  الحاجة 
األول��وي��ات ال��ت��ي تكفل تحقيق ال��ت��وازن ب��ن حقوق 
أط��راف��ه��ا وال��ت��زام��ات��ه��م، تحقيقًا ل��أه��داف امل��رج��وة 

منها.
ي��ذك��ر أن ال������دورة ق���د ت��ض��م��ن��ت م���ح���اض���رات ن��ظ��ري��ة 
ام��ت��دت ع��ل��ى م���دار أرب��ع��ة أي����ام، ح��اض��ر فيها نائب 
رئيس جامعة القاهرة د.محمد سامي عبدالصادق 
على مدار يومن ركز فيها على التعريف بالتوفيق 
ف���ي امل���ن���ازع���ات ال��ت��ج��اري��ة وامل���ب���ادئ األس��اس��ي��ة ل��ه، 
القانونية  وآث��اره  التوفيق/الوساطة  اتفاق  وشرط 
وش�����روط ص��ح��ت��ه، وج���ان���ب ع��م��ل��ي ح���ول ص��ي��اغ��ت��ه، 

وإجراءات تقديم طلب التوفيق/الوساطة، وتشكيل 
هيئة املفوضن أو املوفقن وسير الجلسات، واتفاق 

التسوية، وآثاره القانونية.
كما حاضر فيها املستشار اإلداري د.محمد إبراهيم 
النغيمش على مدار يومن، حيث تطرق للعديد من 
املحاور التي تضمنت املهارات األساسية املطلوبة 
للموفق والوسيط، ومنها مهارات التواصل الفعال، 
ومفهومه وأنواعه، ومهارات التفاوض وفن الحوار 
والدراسة  املفاوضة،  وأن��واع  اإلقناع،  ودبلوماسية 
بالجانب  ال��ح��ل��ول، مختتمًا  واب��ت��ك��ار  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 

العملي.
وم��ن ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ذه ال����دورة تمثل مرحلة 
مهمة ف��ي م��س��ي��رة امل��رك��ز ال���ذي يسعى دائ��م��ًا نحو 
االرتقاء باملستوى العلمي والعملي للمتدربن في 
هذا املجال، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة 
في إطار حرص املركز على تحقيق رسالته في نشر 

ثقافة الوسائل البديلة لحل املنازعات.

14.5% حصة »الرقمية« و12.9% للصحف 
و10.7% للتلفزيون
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النفط.. ودروس التحرير
عبدالحميد العوضيرأي نفطي

خبير متخصص في تكرير النفط وتسويقه

■ االستفادة من تجربة إدارة مؤسسة البترول خالل الغزو لبناء حاضر ومستقبل زاهرين لها

■ القطاع شهد مشاكل فنية وإدارية وضعف العالقة بين قياديين نفطيين وموظفين 

من الصعب أن يمر يوم التحرير من دون أن نستذكر أيام الغزو املروعة وما حملته 
من ذكريات، قام العاملون في القطاع النفطي من كافة الجنسيات بدور بارز، وعملوا 
بإخالص كفريق واحد في الغزو وبعد التحرير، لتستعيد الكويت مكانتها الرفيعة 
في عالم النفط. افتعل العراق أزمة واتهم الكويت بزيادة إنتاج النفط وخفض أسعاره! 
النفط تراجعت تدريجيا من 20 الى 15 دوالرًا للبرميل خالل  والحقيقة أن أسعار 
يناير - يونيو 1990 عقب اجتماع أوبك، 28 نوفمبر 1989 اتفق األعضاء، من بينهم 
العراق، على زيادة سقف اإلنتاج إلى 22 مليون برميل يوميًا للنصف األول 1990، 
لكن االتهامات امللفقة زادت، مثل سرقة النفط من حقل الرميلة - الرتقة! عقدت أوبك 
اجتماعًا آخر 27 يوليو، اتفق الجميع االستمرار على سقف اإلنتاج السابق نفسه 

اعتبارًا من أول أغسطس حتى نهاية 1990.

سالمة تزويد النفط

في فجر يوم الخميس، 2 أغسطس، صحوت على رنني هاتف املنزل، كان املتصل 
أنت  »هل  بنبرة مضطربة:  يابانية، سألني  نفطية  مدير شركة  موراكامي،  كينجي 
بخير؟«، وأجبته مستغربًا نعم، وسألني بعدها: »ألم تستمع إلى األخبار؟ لقد دخلت 
وتوالت  بالذهول،  اللحظات  تلك  أصابتني  ستفعل؟«،  م��اذا  بلدكم،  العراقية  ال��ق��وات 
اتصاالت من آخرين ملعرفة سالمة تزويد النفط واملشتقات البترولية، رغم التطمينات 
 
ً
الدولية، فإن الغزو العراقي جاء مفاجئًا وغ��ادرًا، وزير خارجية العراق صرح قائال

بعد أسبوعني من احتالل الكويت »اآلن بلغت احتياطيات العراق 200 مليار برميل، 
إنتاج العراق بلغ 4.5 ماليني برميل يوميًا«، كان تصريحًا مؤملًا صادمًا ومدويًا!

عالقات متميزة

خالل فترة الغزو أدار مكتب لندن، برئاسة عبدالصمد العوضي وناصر السالم نائب 
أعمال  واألجانب،  الكويتيني  املوظفني  من  العاملية، ومجموعة  البترول  رئيس شركة 
املصافي  لتشغيل  العاملي  السوق  النفط من  الكويتية، مثل ش��راء  البترول  مؤسسة 
لدى  املحتجزة  الدولة  أم��وال  الكويتي، استرداد  النفط  الخارجية بعد توقف تصدير 
تقم  ول��م  الغزو  قبل  البترولية  واملشتقات  النفط  اشترت شحنات  التي  ال��دول  بعض 
بسداد قيمتها! وبفضل العالقات املتميزة التي تربط املكتب بكل الهيئات والشركات 
ن من استعادة الحق الكويتي والتأكيد على الشرعية في املحافل 

ّ
النفطية العاملية تمك

الدولية.

تجربة فريدة

بعد التحرير بأيام قليلة، دعا الشيخ علي جابر العلي الصباح، رئيس قطاع التسويق 
العاملي آنذاك، مجموعة من املوظفني املوجودين في الكويت لالجتماع في منزله، كان 
من بينهم جمال النوري وعصام املرزوق وكاتب املقال، ملناقشة خطة العمل ووضع 
أهداف محددة، من املهام املنوطة كانت إعادة تشغيل مكاتب املؤسسة في الكويت 
الكهرباء وتحلية  توليد  لتشغيل محطات  العاملية  األس��واق  الوقود من  وش��راء زيت 
التخريب  أعمال  بسبب  تشغيلها  يمكن  ال  متعطلة  املصافي  كانت  املتوقفة.  املياه 
وتوقف إنتاج النفط والغاز نتيجة اشتعال 727 بئرًا نفطية ذات إنتاجية عالية، قام 
لها  العالم  يشهد  لم  كبرى  بيئية  كارثة  إل��ى  أدت  عمدًا،  بتفجيرها  العراقي  الجيش 

 لليوم. 
ً
مثيال

الكثيف نهار الكويت  استمرت اآلب��ار مشتعلة لعدة شهور، وح��ّول الدخان األس��ود 
إلى ليل أظلم، والليل أصبح متوهجًا من شدة النيران. قدرت كميات النفط املهدورة 
ك��ان مهمًا ج��دًا في  الوقت  ح��وال��ي  ملياري برميل وتكونت بحيرات نفطية! عامل 
نجح  املشتعلة،  والغاز  النفط  كميات  البيئي وخفض  التلوث  لتقليل  الحرائق  إطفاء 
العاملي في بيع أول شحنة نفط بعد التحرير يوليو 1991، كما تم إطفاء  التسويق 
منهم  البحيرات،  نفط  تسويق  في  مجموعة  ونجحت   ،1991 نوفمبر  في  بئر  آخ��ر 
ف��ي شهر سبتمبر 1992، تلك  امل��ق��ال  األرب���ش وك��ات��ب  النجدي وع��ب��داهلل  عبداألمير 

التجربة الفريدة كانت واحدة من أكبر التحديات التي واجهها قطاع التسويق.

دروس املاضي

زاه��رًا   
ً
ومستقبال ونبني حاضرًا  بلدنا  لحماية  املاضي  دروس  من  نستفيد  كيف 

ملؤسسة عظيمة شهدت لألسف في السنوات األخيرة مشاكل فنية وإدارية وضعف 
العالقة بني القيادات واملوظفني وشعورهم بعدم الرضا، وقيادة عليا غير قادرة على 
كلفت  كبرى  مشاريع  بناء  رغ��م  للدولة  ومستدامة  مستقرة  نفطية  إي���رادات  تأمني 

عشرات املليارات من الدوالرات؟!



ش�������������ارك ب�����ن�����ك ال�����ك�����وي�����ت 
ال���وط���ن���ي امل��س��اف��ري��ن في 
مبنى الركاب T4 الفرحة 
ب���األع���ي���اد ال��وط��ن��ي��ة عبر 
»ت��روح��ون  تدشني حملة 
وت���������������ردون ب����ال����س����ام����ة« 

ل���ت���وزي���ع ه���داي���ا م��س��ت��ل��زم��ات ال���س���ف���ر، وذل���ك 
ان����ط����اق����ًا م�����ن ال������ت������زام ال���ب���ن���ك ب���امل���س���ؤول���ي���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وض��م��ن ش��راك��ت��ه امل��م��ي��زة مع 
اإلدارة العامة للطيران املدني وشركة انشن 
الخطوط  امل���ط���ارات وش��رك��ة  ال��ك��وري��ة إلدارة 

الجوية الكويتية.
 وبهذه املناسبة، قالت املسؤولة في العاقات 
بن  أسماء  الوطني،  الكويت  بنك  في  العامة 
حسني: »عائلة بنك الكويت الوطني تحرص 
دومًا على تواجدها في مختلف املناسبات 
دور  وتعزيز  الفعالة  للمشاركة  االجتماعية 

التواصل مع جميع أفراد املجتمع«. 
 وأش��ارت بن حسني قائلة: »دائمًا ما نكون 
األق����رب ل��ع��م��ائ��ن��ا ون��ح��رص ع��ل��ى ت��واج��دن��ا 
معهم حتى في مناسبات السفر، وهذه املرة 
إلكترونية  من خال توزيع حقيبة بمعدات 
يحتاجها ك��ل م��س��اف��ر واالح��ت��ف��ال ب��األع��ي��اد 

الوطنية، حيث يشكل ذلك التزامًا اجتماعيًا 
 في ثقافة بنك الكويت الوطني.

ً
أصيا

الخطوط  لشركة  الشكر  حسني  ب��ن  وق��دم��ت 
ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة وش���رك���ة ان��ش��ن ال��ك��وري��ة 
ل��ل��ط��ي��ران  ال��ع��ام��ة  واإلدارة  امل���ط���ارات  إلدارة 
امل���دن���ي ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا م���ع ال��ب��ن��ك وتسهيل 
بهذه  القيام  ملتطوعيه  ليتسنى  اإلج����راءات 

املبادرة االجتماعية وتهنئة املسافرين.
الوطني على تقديم  الكويت   وق��د دأب بنك 
برامج املسؤولية االجتماعية منذ أكثر من 7 
الرعاية االجتماعية واألنشطة  عقود أعمال 
التطوعية. التواصل مع مختلف املؤسسات 
محافظًا  كافة،  املجتمع  وفئات  االجتماعية 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه ف��ي م��ق��دم��ة م��ؤس��س��ات القطاع 
ال������خ������اص امل����ح����ل����ي ال�����ت�����ي ك�����رس�����ت م����ب����ادئ 
املسؤولية االجتماعية وترجمتها من خال 
ب���رام���ج وم�����ب�����ادرات ت���أخ���ذ ب���ع���دًا اج��ت��م��اع��ي��ًا 

حقيقيًا.

أع����ل����ن ال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري 
ال���ك���وي���ت���ي ع����ن اس���ت���م���رار 
تقديم خدماته املصرفية 
ل�����ل�����ع�����م�����اء ع������ل������ى م��������دار 
ال�����س�����اع�����ة خ���������ال ع���ط���ل���ة 
األعياد الوطنية، وذكرى 
اإلس����راء وامل���ع���راج، وذل��ك 
م�������ن خ���������ال ف���������رع م����ط����ار 
 ،T1 ال�������دول�������ي  ال�����ك�����وي�����ت 
ق�����اع�����ة ال��������وص��������ول، ع��ل��ى 
م��������دار ال����س����اع����ة، إض���اف���ة 
إل�����ى ف�����رع األف����ن����ي����وز، م��ن 
ص��ب��اح��ًا   10:00 ال���س���اع���ة 
10:00 مساًء  الساعة  إلى 
طوال فترة العطلة، ويوم 
الجمعة من الساعة 4:00 
عصرًا إلى الساعة 10:00 
مساًء. علمًا بأن الخدمات 

متوافرة على م��دار الساعة م��ن خ��ال ف��روع 
ال��خ��دم��ة ال��ذات��ي��ة ف��ي ف��روع��ن��ا ال��ت��ال��ي��ة: الفرع 
الجهراء،  ب��ي��روت،  � ش���ارع  ح��ول��ي  الرئيسي، 
خيطان، الساملية، الفحيحيل مجمع أجيال، 

الدائري السادس، وشارع فهد السالم.
م����ع ال���ع���ل���م ب������أن ال�����ف�����روع ال���ت���ال���ي���ة: »ال����ف����رع 
ال��رئ��ي��س��ي، ح��ول��ي � ش����ارع ب���ي���روت، ال��ق��ري��ن، 
هدية، الجهراء، الفروانية، جنوب الفحيحيل 
- حساب العامل والشركات - ووحدة العامل 
في ف��رع ال��دائ��ري ال��س��ادس«، س��وف تستقبل 
ال��ع��م��اء وف��ق��ًا ل��س��اع��ات ال��ع��م��ل خ���ال يومي 

األرب������ع������اء 2 م�������ارس وال���خ���م���ي���س 3 م����ارس 
2022. وأكد »التجاري« استمراره في تقديم 
خ��دم��ات��ه ع���ن ط���ري���ق ال���ق���ن���وات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ع��ب��ر أج���ه���زة ال��س��ح��ب اآلل�����ي وم���وق���ع ال��ب��ن��ك 
 CBK االل���ك���ت���رون���ي، وك���ذل���ك ت��ط��ب��ي��ق ال��ب��ن��ك
العماء  إلى مركز خدمة  Mobile، باإلضافة 
العماء  اتصاالت  ال��ذي يستقبل   ،888225-1
ع���ل���ى م�������دار ال����س����اع����ة، وي�����ق�����وم ب�����ال�����رد ع��ل��ى 
اس��ت��ف��س��ارات��ه��م وخ��دم��ات��ه��م ف��ي أس���رع وق��ت 
من خال فريق عمل مؤهل، وس��وف يباشر 
البنك أعماله كاملعتاد األحد 6 مارس املقبل.

أع���ل���ن ال���ب���ن���ك األه����ل����ي ع����ن ف�����وز م��ط��ل��ق ه����ادي 
ال��ت��م��ي��م��ي ف����ي ال���س���ح���ب األس���ب���وع���ي ل��ح��س��اب 
»الفوز« للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 
دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة، وقد تم اإلعان عن اسم الفائز يوم 

الخميس 24 فبراير 2022.
 وحساب »الفوز« للجوائز، هو حساب الجوائز 
األول من نوعه الذي يتيح لعماء البنك األهلي 
الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
وم���ن خ���ال ح��س��اب »ال���ف���وز«، سيحظى عماء 

بمبلغ  للفوز  بفرصة  الكويتي  األه��ل��ي  البنك 
10000 دينار ضمن السحب األسبوعي األعلى 
ل��ف��ائ��ز واح���د ف��ي ال��ك��وي��ت، ك��ذل��ك ف��رص��ة للفوز 
ب��ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى وه���ي رات���ب ش��ه��ري بقيمة 
5000 دي��ن��ار مل��دة 10 س��ن��وات. وت��ج��در اإلش��ارة 
إل��ى أن��ه سيكون بمقدور ك��ل م��ن ع��م��اء البنك 
االستفادة  والحاليني  الجدد  الكويتي  األهلي 
م���ن ه����ذه ال���ف���رص���ة ال���ف���ري���دة ف��ق��ط ب��م��ب��ل��غ 100 
دي����ن����ار. س��ي��ت��م اإلع������ان ع���ن ال���ف���ائ���ز ب��ال��س��ح��ب 

القادم يوم اإلثنني املوافق 7 مارس 2022.

أعلن بنك برقان عن استمرار 
للعماء  امل��ص��رف��ي��ة  خ��دم��ات��ه 
ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة ف��ي فرعه 
ب���امل���ط���ار خ����ال ع��ط��ل��ة ال��ع��ي��د 

ال���وط���ن���ي وي�����وم ال���ت���ح���ري���ر، وذل�����ك ف���ي إط���ار 
ح���رص���ه ع��ل��ى خ���دم���ة ع��م��ائ��ه دون ان��ق��ط��اع 

حتى أثناء العطل الرسمية.
وأك��������د ال���ب���ن���ك اس����ت����ع����داد 8 م�����ن أف�����رع�����ه ف��ي 
م���خ���ت���ل���ف م���ح���اف���ظ���ات ال����ك����وي����ت الس���ت���ق���ب���ال 
العماء يومي 2 و3 مارس من الساعة 8:30 
وتشمل  3:00 عصرًا.  الساعة  لغاية  صباحًا 
الرئيسي بمنطقة شرق،  الفرع  الفروع:  هذه 
وف����روع ح��ول��ي )ش����ارع ب���ي���روت(، األح��م��دي، 

ال�������ش�������وي�������خ ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة، 
الساملية، العديلية، والقرين 

والجهراء 1 )تيماء(.
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى امل���زي���د من 
ومنتجات  خ��دم��ات  جميع  ح��ول  املعلومات 
ب��ن��ك ب���رق���ان خ���ال ال��ع��ط��ل��ة، ي��م��ك��ن االت��ص��ال 
 .1804080 الرقم  على  العماء  خدمة  بمركز 
هذا وتقدم بنك برقان بالتهاني والتبريكات 
العيد  بمناسبة  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع  ل��ع��م��وم 
للجميع  متمنني  ال��ت��ح��ري��ر،  وي����وم  ال��وط��ن��ي 
دوام األم������ن واألم��������ان ع���ل���ى ال����ب����اد ف����ي ظ��ل 
وسمو  الباد  أمير  لسمو  الحكيمة  القيادة 

ولي العهد.
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القنوات البديلة والمنصات الرقمية 
لـ»بيتك« في خدمة العمالء

لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

»زين« تشارك في FoodBuzz ببرج الحمراء

»البحرينية الكويتية« راٍع ذهبي لـ»بقشة ماركت 3«

»بيتك« يفتح باب التسجيل لسباق الحواجز

)بيتك(  الكويتي  التمويل  بيت  يستمر 
خال العطلة بتقديم خدماته املصرفية 
ع����ل����ى م���������دار ال����س����اع����ة ع����ب����ر ال����ق����ن����وات 
ال��ب��دي��ل��ة وامل��ن��ص��ات ال��رق��م��ي��ة. وت��ت��واف��ر 
املوقع  عبر  املصرفية  الخدمات  معظم 
تطبيق  عبر  أو   ،kfh.com اإلل��ك��ت��رون��ي 
ف���روع  ع��ب��ر  أو   ،KFHOnline امل���وب���اي���ل 
في  امل��ن��ت��ش��رة  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة   KFH Go
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق وامل���واق���ع امل��ه��م��ة، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ق���ن���وات »ب���ي���ت���ك« على 
وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، إل���ى 
ج����ان����ب ال����ع����دي����د م����ن ق����ن����وات ال���خ���دم���ة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ب���االع���ت���م���اد ع��ل��ى أح���دث 
واملنصات  املالية  التكنولوجيا  أدوات 

الرقمية.
مصرفية  ق��ن��اة   KFH Go ف��رع  ويعتبر 
ذكية تساعد على نقل تعامات العماء 
االع��ت��ي��ادي��ة إل���ى ف���رع آل���ي مبتكر يوفر 
من  االستفادة  للعماء  تتيح  إمكانات 
خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما 
يزيد على 80% من الخدمات واألعمال 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ال������ف������روع ب��م��ف��ه��وم��ه��ا 
التقليدي، األمر الذي يجعل منه الخيار 
املفضل أمام شرائح كثيرة من العماء 

خاصة الشباب.

 ،XTM ج��ه��از KFH GO ف����روع وت��ض��م 
الذي يتيح التواصل املباشر بالصوت 
وال����ص����ورة م���ع م��وظ��ف��ي ال���خ���دم���ة، إل��ى 
ج��ان��ب أج��ه��زة للصرف اآلل���ي واإلي���داع 

اإلي��داع  أجهزة  تستقبل  النقدي، حيث 
ال��ن��ق��دي 300 ورق���ة ن��ق��دي��ة ف��ي العملية 

الواحدة.
وي��س��ت��ط��ي��ع ال���ع���م���اء م����ن خ�����ال ف����روع 

مختلفة  ب��أم��اك��ن  امل��ن��ت��ش��رة   KFH Go
ف��ي ال��ك��وي��ت، ب��م��ا ف��ي��ه��ا م��ط��ار ال��ك��وي��ت 
ال�������دول�������ي، إج����������راء ب����اق����ة م���ت���ن���وع���ة م��ن 

الخدمات املصرفية التفاعلية،
ك����م����ا ت���ت���م���ي���ز ال������خ������دم������ات امل���ص���رف���ي���ة 
ت��ه��ا  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ف����ي »ب���ي���ت���ك« ب��ك��ف��اء
ال����ع����ال����ي����ة، ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال���س���ه���ول���ة 
واألمان، حيث يتجّسد ذلك جليًا بعدد 
التي  اإللكترونية  املصرفية  العمليات 
 KFHonline ينفذها عماء »بيتك«، عبر
على املوقع اإللكتروني أو عبر تطبيق 

املوبايل.
وي�������واص�������ل م�����رك�����ز االت�������ص�������ال ت���ق���دي���م 
ال���خ���دم���ات ع��ل��ى م�����دار ال���س���اع���ة لتلقي 
ات����ص����االت ال���ع���م���اء، واالس����ت����م����اع إل���ى 
خال  م��ن  معها،  وال��ت��ج��اوب  مطالبهم 
طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما 
تعمل الخدمة الهاتفية اآللية 1803333 
ب���ذات ال��ك��ف��اءة وال��س��رع��ة للتجاوب مع 
ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ح���وي���ل ب����ني ال���ح���س���اب���ات 
واالس���ت���ف���س���ار ع����ن ال���ع���م���ل���ي���ات امل��ال��ي��ة 
ودف������ع ال���ف���وات���ي���ر وغ����ي����ره����ا. وي���واص���ل 
ف��ري��ق »ب��ي��ت��ك« ع��ل��ى ق���ن���وات ال��ت��واص��ل 
االج���ت���م���اع���ي ال������رد ع���ل���ى اس���ت���ف���س���ارات 

العماء وخدمتهم.

أع��ل��ن��ت »زي����ن« ع��ن اخ��ت��ت��ام شراكتها 
 FoodBuzz ل��ف��ع��ال��ي��ة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
����ج����ت����م����ع����ي����ة، ال�����ت�����ي ق������ّدم������ت ب��ي��ئ��ة 

ُ
امل

اجتماعية وترفيهية للزّوار للتواصل 
واالس����ت����م����ت����اع ب������األج������واء ال��رب��ي��ع��ي��ة 
نوفمبر  من  والشتوية مرتني شهريًا 
امل��اض��ي وح��ت��ى ف��ب��راي��ر ال��ج��اري، وتم 
تنظيمه هذه املرة بقلب العاصمة في 
برج الحمراء، وذلك بُمشاركة العديد 
م��ن امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي ذات العامات 
���م���ي���زة ب��������إدارة ال��ش��ب��اب 

ُ
ال���ت���ج���اري���ة امل

الكويتي. 
ل���ه���ذه  ال����ش����رك����ة أن دع���م���ه���ا  وذك���������رت 
�����ت�����م�����ي�����زة أت���������ى ض���م���ن 

ُ
ال����ف����ع����ال����ي����ة امل

إس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ت�����ه�����ا ل����ل����م����س����ؤول����ي����ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالس������ت������دام������ة ت���ج���اه 
ية 

ّ
املحل وامل���واه���ب  ال��ط��اق��ات  تشجيع 

 ريادة 
ً
في ُمختلف املجاالت، وخاصة

األع����م����ال ودع������م ال���ش���رك���ات ال��ن��اش��ئ��ة 
وامل���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة، وذل�����ك ب��ه��دف 
ساهمة في تقديم جيل من الشباب 

ُ
امل

ال��ك��وي��ت��ي ال����ق����ادر ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة في 
ة. تنمية االقتصاد الوطني بكفاء

وبينت »زي��ن« أنها تواجدت وللشهر 

ال����ث����ال����ث ع���ل���ى ال����ت����وال����ي ف�����ي ف��ع��ال��ي��ة 
FoodBuzz عبر جناحها الخاص أمام 
برج الحمراء في قلب العاصمة، الذي 
ق��ّدم��ت م��ن خ��ال��ه ه��ذه امل���رة مجموعة 

م���ن ع�����روض »زي�����ن أع����م����ال« ال��خ��اص��ة 
وال�����ح�����ص�����ري�����ة ل����خ����دم����ة اح����ت����ي����اج����ات 
املشاريع الناشئة والشركات الصغيرة 
واملتوسطة، كما حرصت الشركة على 

ُمشاركة الزوار األجواء الجميلة التي 
ي��ع��ي��ش��ه��ا ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ف���ي ه��ذه 
ال���ف���ت���رة م���ع ال����ع����ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة إل��ى 

الحياة الطبيعية ما بعد الجائحة.

الكويتية  البحرينية  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
رع��اي��ت��ه��ا  ع���ن   gig Bahrain ل��ل��ت��أم��ني 
ال���ذه���ب���ي���ة مل���ه���رج���ان »ب���ق���ش���ة م���ارك���ت 
3«، وه����و أك���ب���ر م���ه���رج���ان ل��ل��م��ط��اع��م 
وامل��ق��اه��ي ف���ي ال��ك��وي��ت، وال�����ذي أق��ي��م 
ف���ي ال��ج��زي��رة ال��خ��ض��راء ع��ل��ى ش���ارع 
ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وذل�����ك ع��ل��ى م���دار 
ث���اث���ة أي�������ام، م����ن ت����اري����خ 17 ف��ب��راي��ر 

لغاية 19 فبراير 2022. 
وقالت الشركة في بيان: »مشاركتنا 
ف�����ي ه������ذا امل����ه����رج����ان ه�����ي امل���ش���ارك���ة 
الصغيرة،  امل��ش��اري��ع  لرعاية  الثانية 
ب���ع���د أن ق���م���ن���ا ب���ال���رع���اي���ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ال��ذي  ف���و(،  )ك��وي��ت ستريت  ملهرجان 
أق���ي���م ف����ي م��ن��ط��ق��ة ب��ن��ي��د ال����ق����ار ع��ل��ى 
ش�����ارع ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وذل�����ك من 
تاريخ 11 نوفمبر لغاية 13 نوفمبر 
التسويقي  ب��رن��ام��ج��ن��ا  ض��م��ن   .2021
لجميع  التأمينية  خدماتنا  لتقديم 
امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي وت��س��وي��ق املنتج 

ال���ج���دي���د، ال������ذي ي���خ���ص ت���أم���ني ف���ود 
ت����رك ال���خ���اص ب��امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة 

وحافات الطعام«.
م��ن��ا باملساهمة  وت��اب��ع��ت: »وإي��م��ان��ًا 
ف��ي ح��م��اي��ة م��م��ت��ل��ك��ات واس��ت��ث��م��ارات 
الشباب الكويتي قمنا بطرح تغطية 
ومن  الصغيرة.  ملشاريعهم  تأمينية 
ال��رواد  بتعريف  قمنا  أخ���رى،  ناحية 
والزوار بأحدث املنتجات والخدمات 
لعمائنا.  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة 
إضافة إلى ذلك قمنا بتوزيع الهدايا 

للزائرين«.
ت���ع���ت���ب���ر »ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ل��ل��ت��أم��ني« إح����دى ال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة 
ملجموعة الخليج للتأمني، وهي أكبر 
م��ج��م��وع��ة ل��ل��ت��أم��ني ف���ي ال��ك��وي��ت من 
ح��ي��ث األق���س���اط امل��ك��ت��ت��ب��ة وامل��ح��ت��ف��ظ 
ب��ه��ا م���ن خ���ال ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ف���ي ق��ط��اع 
ال���ت���أم���ني ع��ل��ى ال���ح���ي���اة وال��ت��أم��ي��ن��ات 

العامة.

أعلن بيت التمويل الكويتي عن فتح باب التسجيل 
 KFH Obstacle ال��ح��واج��ز  ل��س��ب��اق  ب��ي��ت��ك  ب��م��س��اب��ق��ة 
لتنظيم  سافيكس  شركة  مع  بالتعاون   ،Challenge
الرياضية، والتي ستقام يوم السبت 26  الفعاليات 

مارس على شاطئ املارينا.
وك�����ش�����ف »ب����ي����ت����ك« أن ط�������ول ال����س����ب����اق س����ي����ك����ون 5 
ك���ي���ل���وم���ت���رات، م����ع ال���ت���أك���ي���د أن ال���ح���واج���ز س��ت��ك��ون 
امل��ت��س��اب��ق��ني،  ب��م��س��ت��وي��ات مختلفة وم��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى 
وستكون املنافسة متاحة لفئة الشباب )رج��ال( من 
16 ع��ام��ًا وم���ا ف���وق، وس��ي��ت��م تقسيم امل��ش��ارك��ني إل��ى 
أربع فئات مختلفة، الفئة األولى من 16 إلى 24 سنة، 
الفئة الثانية من 25 إلى 34 سنة، الفئة الثالثة من 35 

إلى 44 سنة، والفئة الرابعة من 45 سنة وما فوق.
وح������رص »ب���ي���ت���ك« ع���ل���ى ت��خ��ص��ي��ص ج����وائ����ز ق��ّي��م��ة 
ل���ل���ف���ائ���زي���ن ف�����ي ه�������ذا ال����ت����ح����دي ض����م����ن إط��������ار دع����م 
ال��ري��اض��ة وال��ش��ب��اب، حيث سيحصل ال��ف��ائ��زون في 
الفئات  )على مستوى جميع  األول��ى  الثاثة  املراكز 
واملشاركني( على جوائز بقيمة 6000 دينار، بواقع 
دي��ن��ار  و2000  األول،  امل��رك��ز  ل��ص��اح��ب  دي��ن��ار   3000
ال���ث���ان���ي، و1000 دي���ن���ار ل��ص��اح��ب  ل��ص��اح��ب امل���رك���ز 
املراكز الثالث. بينما يحصل أصحاب املراكز الثاثة 
األولى في كل فئة على كأس وميدالية. فيما يحصل 

الوصول  املتسابقني على ميدالية قيمة فور  جميع 
إلى خط النهاية.

وح��ول آلية التسجيل، أوض��ح »بيتك« أن التسجيل 
سيكون متاحًا للمشاركني من خال موقع »بيتك« 
اإللكتروني www.kfh.com أو عن طريق موقع شركة 
www.suffix. الرياضية  الفعاليات  سافكس لتنظيم 

events. كما ستكون هنالك قنوات أخرى للتسجيل 
سيتم اإلعان عنها خال الفترة املقبلة في حسابات 

.@KFHGroup بيتك« للتواصل االجتماعي على«
وسيحصل كل مشارك في السباق على »التجهيزات 
ال���ازم���ة ل��ل��س��ب��اق، م��ث��ل ح��ق��ي��ب��ة خ���اّص���ة ت��ض��م رق��م��ًا 
خاصًا بكل مشارك، باإلضافة إلى القميص الرسمي 
األمثل  التنظيم  على  »بيتك«  من  وحرصًا  للسباق. 
للفعالية، سيتم تخصيص شريحة إلكترونّية لكل 
مشارك لتوثيق وقت االنطاق والوصول وتسجيل 

النتائج النهائية بدقة متناهية.
مساعد  قال  اإلستراتيجية،  الشراكة  توقيع  وخ��ال 
مدير املسؤولية االجتماعية في »بيتك«، عبدالعزيز 
ذي�������اب: ان »ب���ي���ت���ك« ح���ري���ص ع���ل���ى دع�����م امل����ب����ادرات 
ال��ري��اض��ي��ة وال��ش��ب��اب��ي��ة، مبينًا أن ذل���ك ي��أت��ي ضمن 
ضمن  وك��ذل��ك  ال��ش��ب��اب،  على  التركيز  إستراتيجية 

إطار إستراتيجية االستدامة املتكاملة في البنك.

 

 اإلعالن الرسمي الخاص بالمسابقة

FoodBuzz فريق »زين« في فعالية

جناح الشركة في المعرض

T4 في مبنى الركاب

»الوطني« يشارك المسافرين 
فرحة األعياد الوطنية

»التجاري« يوّفر خدماته
خالل األعياد الوطنية

»األهلي« يتّوج مطلق 
التميمي في سحب »الفوز«

»برقان«: فرع المطار 
يستقبل العمالء خالل العطلة

توزيع هدايا على المسافرين

أسماء بن حسين
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▼%8.92▼مؤشر السوق األول 

▼%8.00▼50مؤشر رئيسي 

▼%6.88▼مؤشر السوق الرئيسي

▼%8.44▼مؤشر السوق العام

▼%8.57▼(ك.مليون د)القيمة السوقية 

═

▼

▼

▼

▼

20222021▼

▼290.0318.4(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▼66.444.2(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▼12,42011,139عدد الصفقات

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

NM0.665.10.0280.016%0.0%004%1-0.1-0.017▼رمال13.21.3385.20.6000.401%2.6%000%0.5680.00═التقدم22.82.217,588.31.0600.792%2.8%12,21511,6382%1.0554.00.4▲وطني

NM0.7111.80.0860.056%0.0%043%0.30-0.066▼مشاعرNM6.397.80.8250.399%0.0%000%0.4550.00═ياكو24.81.44941.90.3150.205%2.2%3,17910,2826%1-2.0-0.309▼خليج ب

NM25.202.80.0290.022%0.0%471,95367%0.0250.42▲اجوانNM6.01310.01.2601.200%0.8%000%1.2400.00═ميدان44.11.311,045.80.6050.485%0.0%000%0.5250.00═تجاري

NM0.684.40.0690.025%0.0%716013%1-0.5-0.044▼المساكنNM3.45403%001.2%0.7رعاية صحيةNM0.98501.50.3050.186%1.7%973274%3-8.0-0.295▼اهلي

NM1.7912.00.3000.198%0.0%20854%0.24310.04▲دلقانNM1.2991.90.9900.700%3.0%110%0.9090.00═سينما22.41.61752.90.3320.258%1.4%2257161%0.3160.00═المتحد

39.80.9615.40.1280.046%0.0%000%0.1050.00═ثريا7.21.034.70.1130.050%0.0%050%5-4.2-0.081▼فنادقNM1.00260.50.2340.198%1.7%2,61111,36818%1-3.0-0.230▼الدولي

16.31.0812.50.1310.083%5.9%1410%2-3.0-0.119▼أسس1.00.5756.10.2690.097%0.0%1005246%3-5.0-0.194▼سلطان.م20.61.24851.70.2760.195%1.8%1,4135,2135%0.2720.00═برقان

NANA30.71.4001.018%1.4%99772%1-18.0-1.300▼بيتك ريت20.65.1332.40.0730.019%0.0%611,1776%5-2.9-0.051▼ايفا فنادق37.04.137,968.80.9450.611%1.3%18,74419,9943%0.9444.00▲بيتك

NM0.7112.60.2000.083%0.0%1720515%2-1.6-0.084▼الند14.70.9065.50.1780.114%3.0%855363%1-2.0-0.162▼أولى وقود60.84.752,616.90.8400.516%0.6%1,2161,4891%0.8237.01▲بنك بوبيان

12.61.012,940%7,35749,5961.2%0.4-العقار14.90.6720.90.1120.060%2.0%1441,45811%2-1.6-0.099▼منتزهات20.92.72550.00.2980.210%0.0%2,0257,3945%1.00-0.275▼بنك وربة

6.21.25154.90.3170.119%8.8%2639443%0.2810.00═كويتيةNM16.47379.91.9230.588%1.9%1,27971811%4-81.0-1.727▼الجزيرة20.52.313,030.20.3080.204%4.0%8,42328,0987%2-6.0-0.299▼أهلي متحد

5.50.74117.60.2280.168%6.5%321474%1.00-0.219▼تسهيالت16.20.9464.80.1750.116%3.1%654131%1-1.0-0.160▼السور30.22.4126,109%50,14896,5182.0%3.1البنوك

3.40.8529.10.1450.059%0.0%1711,57366%4-4.0-0.109▼ايفاNM0.829.50.1220.064%0.0%2632219%0.0820.40▲فيوتشر كيدNM0.939.30.0630.021%0.0%2656416%4-1.8-0.047▼سنرجي

11.41.52314.60.3870.128%2.8%3,0688,54537%1-5.0-0.359▼استثماراتNM0.7728.20.0990.036%0.0%000.0%0.0810.00═جياد15.71.11112.10.6690.447%4.8%000%0.5950.00═بترولية

44.22.40512.20.1880.132%1.9%4,38723,56214%0.19414.08▲مشاريع21.32.1844.60.3100.069%1.4%3861,28911.5%0.30814.05▲العيد19.12.1680.71.1500.709%7.7%000%0.8070.00═نابسكو

NM0.9948.40.1270.050%0.0%1671,64616%2-2.0-0.104▼ساحل14.81.79799%2,1486,4431.9%11.6خدمات إستهالكية19.41.9038.90.0860.025%0.0%132494%4-2.0-0.052▼بيت الطاقة

NM0.9743.50.1170.052%0.0%3713,81437%2-2.4-0.097▼البيت14.22.262,682.80.6410.569%3.7%2,6994,3814%0.6201.00▲زينNM0.268.70.0310.018%0.0%864,54224%2-0.4-0.019▼بتروجلف

25.51.11132.50.1860.055%0.0%1,0646,51922%2-3.0-0.165▼أرزان33.80.69370.50.8240.615%4.7%57781%1-4.0-0.735▼أريد15.50.5134.70.2010.123%2.0%12687918%1-1.0-0.143▼آبار

4.90.8688.90.2070.080%5.4%4532,44722%2-3.0-0.185▼المركزNM0.6114.00.0200.011%0.0%007%0.0160.00═آن32.41.05284%2516,2344.3%4.9-النفط والغاز

13.51.3433.90.1980.119%0.0%2103%0.1540.00═كميفك23.13.03655.21.4900.822%4.6%2,3211,75311%3-36.0-1.312▼أس تي سيNM1.8125.20.4300.258%2.0%133%0.3492.01▲سكب ك

NM0.7937.20.0950.039%0.0%7428,86263%3-2.3-0.084▼االولىNM0.9410.20.1240.051%0.0%373662%0.11011.612▲حيات كوم26.52.20499.50.9870.625%5.7%8899574%1-6.0-0.934▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال16.41.893,733%5,1146,5783.9%10.9إتصاالتNM2.1255.00.6750.449%3.7%000%0.5450.00═الكوت

33.85.06208.30.3800.076%0.0%012%5-16.0-0.321▼الخليجي7.40.6980.90.4590.360%7.5%27647%2-8.0-0.417▼كويت تNM1.06429.80.4470.333%3.9%2,2555,78910%0.3910.00═القرين

3.81.33114.20.2040.097%0.0%1,66510,51677%1-2.0-0.160▼أعيان 6.31.43304.21.2000.536%6.6%000%1.0690.00═خليج ت71.71.501,010%3,1456,7494.7%10.5مواد أساسية

NM0.4016.50.0650.032%0.0%451,0578%7-3.4-0.042▼بيان8.60.93117.70.6120.419%6.4%000%1.00-0.534▼اهلية تNM0.7622.90.1690.073%4.8%4583,30851%3-5.0-0.139▼الخصوصية

NM0.7913.30.1060.061%0.0%8905%0.10-0.090▼أصول12.50.7228.40.1760.077%6.1%161049%1-1.0-0.154▼وربة تNM1.05206.80.2950.215%0.0%4341,5487%2-6.0-0.282▼اسمنت

5.80.6929.80.1250.042%0.0%5561%0.40-0.093▼كفيك14.61.3582.60.5270.212%1.3%000.0%0.3750.00═االعادة52.01.49309.21.5130.728%3.4%1,7601,19314%1-12.0-1.473▼كابالت

7.80.9053.40.1610.072%6.4%7534,89428%1-1.0-0.156▼كامكوNM0.695.50.0810.034%0.0%000.3%0.0520.00═أولى تكافل19.01.64109.00.6370.392%3.3%45975914%1-6.0-0.605▼سفن

NM0.8832.80.1790.069%0.0%10372716%0.1441.01▲وطنية د ق22.40.415.00.1020.020%0.0%163479%9-4.5-0.045▼وثاق15.31.52113.01.2400.766%3.5%2572316%4-41.0-1.127▼بورتالند

6.80.9618.90.0970.036%0.0%008%0.0790.91▲يونيكاب9.00.8828.70.0000.000%8.4%000%0.1910.00═ب ك تأمين19.71.2222.40.2310.145%4.4%18870%0.2229.04▲ورقية

NM1.0823.10.1560.086%0.0%151395%0.1081.01▲مدار7.81.07653%585146.0%5.8التأمينNM1.4811.00.1960.051%0.0%001%0.0940.00═معادن

34.01.2117.50.2230.018%0.0%000%0.1910.00═الديرةNM0.7217.10.0380.022%0.0%541,9117%0.0290.31▲صكوك6.90.8059.40.2040.082%0.0%5382,76451%1-2.0-0.197▼أسيكو

4.52.0047.50.1930.119%0.0%1,2406,780116%0.1851.01▲الصفاة26.21.23161.10.1930.100%0.0%1,4598,68632%1-1.0-0.170▼عقارات كNM1.255.20.1800.069%0.0%4370%13-16.0-0.103▼الهالل

NM0.327.50.0370.024%0.0%007%0.0280.00═السالمNM0.5394.90.0850.043%0.0%1041,3092%4-3.1-0.080▼متحدة23.81.0791.60.2600.150%0.0%283%0.2460.00═الوطنية للبناء

NM0.516.80.0240.015%0.0%000%0.0210.00═اكتتاب1.60.74361.60.2420.071%0.0%1,7027,74811%2-5.0-0.219▼وطنيةNM0.874.60.0790.027%0.0%916033%2-0.9-0.058▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%000%0.0160.00═المدينة45.61.72270.70.6070.501%2.7%4137864%2.00-0.528▼صالحيةNM1.5010.60.1980.038%0.0%1451,21848%4-5.0-0.118▼إستهالكية

8.21.59132.70.3990.168%1.9%2046153%5-16.0-0.332▼نور22.30.79152.50.3740.235%0.0%7191%1.00-0.353▼تمدين عNM0.774.20.0720.035%0.0%266787%0.0401.13▲صلبوخ

NM0.49135.60.4140.200%0.0%23620%0.3933.01▲تمدين أ18.70.4761.50.3450.170%1.6%752364%1-3.0-0.316▼اجيال2.31.102,265.81.0900.592%0.9%8,6498,5994%2.00-1.016▼أجيليتي

76.11.158.30.0600.025%0.0%48714%1-0.5-0.047▼السوريةNM0.5811.00.0850.030%0.0%051%0.20-0.047▼المصالح ع9.81.7465.75.5822.686%10.8%46151%3.130108.04▲تعليمية

NM0.6849.60.0710.034%0.0%4978417%3-1.7-0.062▼آسيا13.70.3819.70.0520.025%0.0%812,08810%2-0.9-0.039▼ع عقاريةNM0.4113.40.0800.045%0.0%541,01111%3-1.5-0.054▼تنظيف

NM1.6617.90.1300.057%0.0%10991721%6-7.0-0.119▼المغاربيةNM0.6830.00.0910.047%0.0%1121,6977%4-2.5-0.067▼اإلنمــاءNM0.6023.30.1060.044%0.0%6379414%0.30-0.080▼الرابطة

NM0.81150.80.1420.106%6.4%1,43210,77128%1-2.0-0.133▼االمتياز18.81.939930.8680.611%1.7%1,5031,7873%0.8483.00▲المباني10.31.9960.80.6290.367%7.9%20381%1-7.0-0.525▼المعامل

25.01.1122.60.0600.031%0.0%3777,28244%4-2.2-0.052▼منازلNM0.6433.50.1140.067%0.0%1381,43162%1-1.1-0.097▼إنجازات8.04.00448.04.0303.006%10.9%1,42038816.2%1-26.0-3.665▼هيومن سوفت

5.61.03409.80.3120.165%0.0%7682,6829%1-3.0-0.287▼صناعاتNM0.678.40.0200.013%0.0%009%0.0140.00═المستثمرون7.32.435.10.1330.032%0.0%001%0.1270.00═امتيازات

NM0.624.90.1450.045%0.0%2215%5-5.0-0.098▼وربة كبيتل14.60.78230.10.1400.091%2.3%3012,4304%1-1.0-0.125▼التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%000%0.0390.00═ميادين

NM2.5070.70.4700.102%0.0%12330329%2-8.0-0.409▼عربي قابضةNM1.049.80.0940.028%0.0%162017%0.0801.01▲سنام17.91.6370.70.4390.196%1.5%7111,72216%4-17.0-0.412▼المشتركة

NM0.4332.90.0700.039%0.0%2013,74929%1-0.7-0.054▼التخصيصNM0.5934.30.1160.057%0.0%911,1097%1-0.8-0.083▼أعيان عNM1.06107.90.3650.186%0.0%000%0.2820.00═يوباك

NM0.984.60.0690.020%0.0%1225%2-0.6-0.028▼تحصيالتNM0.7219.20.0980.058%1.3%991,2794%3-2.1-0.078▼عقارNM0.71212.30.2560.198%0.0%8393,7867%2-4.0-0.223▼أالفكو

11.62.50476.70.4650.293%0.0%2215191%3-15.0-0.423▼القابضة م ك9.20.809.40.0590.024%0.0%1940613%2-1.0-0.049▼العقارية14.00.7716.50.1300.063%5.0%1511,51731%1-1.2-0.101▼مبرد

15.21.29376.50.1100.047%1.8%6,57266,16345%1-1.3-0.100▼تمويل خليجNM0.7146.00.1220.056%0.0%4406,04822%1-1.0-0.073▼مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%000%0.0320.00═لوجستيك

NM1.1347.80.1760.063%0.0%5303,28978%3-5.0-0.159▼إنوفست19.30.5923.30.0730.042%4.8%1772,81614%1-0.9-0.063▼تجارةNM1.6197.20.4090.310%0.0%23160511%1-5.0-0.384▼المتكاملة 

NM0.5123.40.1020.032%0.0%1213,89613%3-1.0-0.031▼بريق5.60.538.50.0540.018%0.0%41068%2-0.9-0.036▼التعمير ك7.70.6233.40.1080.063%5.4%001%0.0920.00═قيوين ا 

11.90.7814.30.0970.039%0.0%213038%1-0.4-0.072▼عمار17.11.0334.70.1520.086%4.3%3220%0.1383.02▲أركانNM0.2316.10.0690.028%0.0%173643%4-2.1-0.045▼فجيرة ا

NM0.7121.90.0850.048%0.0%456357%3-2.0-0.071▼المنار NM0.3627.60.1440.091%0.0%393754%2-2.0-0.104▼أرجان26.60.9963.00.1750.061%4.0%020%0.1260.00═اسمنت ابيض

30.38.43475.82.4831.091%2.7%9914205%3-74.0-2.370▼البورصةNM2.8921.40.1210.045%0.0%5711%5-3.4-0.067▼منشآت29.01.3657.80.4500.375%5.2%27701%1-3.0-0.385▼جي تي سي

13.81.334,588%26,349184,8491.7%3.7خدمات ماليةNM0.9671.50.1200.055%0.0%1581,61810%2-1.8-0.097▼دبي االولى4.31.154,561%16,33930,9022.4%6.5صناعية

NM0.829.50.1220.068%0.0%3316%5-4.9-0.095▼األنظمةNM0.8554.10.1040.038%0.0%809035%3-2.6-0.089▼م االعمالNM0.754.30.0900.050%0.0%000%0.0830.00═النخيل

NM0.829%3310.0%8.7-تكنولوجياNM1.029.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0136.60.2100.162%0.0%8461%0.1690.00═مواشي

18.83.92243.10.2760.220%4.1%2891,3054%0.5-1.0-0.221▼شمال الزورNM0.365.50.1050.027%0.0%731,81346%3-1.3-0.041▼مينا18.41.66187.00.6790.554%2.9%7031,19812%1-4.0-0.589▼ميزان

18.83.92243%2891,3054.1%1.3-منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%000%0.0210.00═المدن56.21.47228%7101,2452.4%0.4سلع إستهالكية

15.801.7945,559%111,910390,9652.24%3.9اجمالي بورصة الكويتNM0.409.90.1230.027%0.0%1320837%3-1.8-0.066▼مراكز

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)
للقيمة  للربحية

الدفترية

(97.3)(1.45%)4.13%

%10.47%1.74(%0.30)1,009.5 مواد أساسية

11.65%19.38%

%11.75%10.85(%0.39)3,732.7إتصاالت
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

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

(0.32%)3.91%8.57%

6,291.02(77.2)(1.21%)4.01%

(%0.80)284.4 النفط والغاز

45,558.6بورصة الكويت 3.84%(0.02%)(1.9)8,320.27

(4.89%)(3.84%) 6,596.43

45,558.60(144.8)(0.32%)3.91%

%11.78%6.49(%0.65)4,561.1 صناعية 7,637.55(23.5)(0.31%)3.91%

(%0.90)%0.36(%0.55)228.0 سلع إستهالكية

403.00.00%0.73%1.97%

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

26,108.5 بنوك

(%2.54)798.5 خدمات إستهالكية

(0.00%)3.15%8.24%

%اليومي 
%5.48%5.78(%0.37)653.0 التأمين

1.33% (%0.40)(%0.74)2,939.6العقار

%1.06(%8.65)(%4.90)9.5تكنولوجيا 111.925.9%

%10.90%3.66(%0.99)4,587.6 خدمات مالية 391.023.7%

(3.07%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

(%1.34)(%0.45)243.1منافع19,49936.7%

معدل 
دوران  

السهم منذ 
 بداية العام

عائد 
التوزيعات 
للقيمة  للربحيةالنقدية

الدفترية
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الكرملين يعلن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا18
أكد الكرملني أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها. وأوضح املتحدث باسم 

الكرملني ديمتري بيسكوف هذه األهداف:
- تطهير أوكرانيا من النازيني.

- تحييد اإلمكانات العسكرية لكييف ومنعها من نشر أسلحة هجومية.
- منع عسكرة أوكرانيا ألن ذلك يشكل تهديدًا للشعب الروسي.

- استعداد موسكو للتفاوض مع كييف شرط حياد أوكرانيا ورفض نشر أسلحة للناتو على أراضيها.

نار الحرب تعصف بأوكرانيا

خالد جان سيز
ص���ب���اح أم����س ال��خ��م��ي��س، أع���ل���ن ال��رئ��ي��س 
ال���روس���ي ف��ادي��م��ي��ر ب���وت���ن، ف���ي خ��ط��اب 
وج��ه��ه إل���ى ال��ش��ع��ب، ات���خ���اذه ق����رارًا بشن 
عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس 
: »تتطلب الظروف 

ً
شرقي أوكرانيا، قائا

��ا ات���خ���اذ إج������راءات ح��اس��م��ة وف���وري���ة. 
ّ
م��ن

إلى  الشعبية  دونباس  جمهورية  لجأت 
القيام  ق���ررت  امل���س���اع���دة...  روس��ي��ا لطلب 

بعملية عسكرية خاصة«.
واس���ت���ن���د ب���وت���ن إل�����ى م����ا وص���ف���ه ب���ن���داء 
املساعدة الذي وجهه االنفصاليون خال 
ال��ل��ي��ل، وس��ي��اس��ة ح��ل��ف ش��م��ال األطلسي 
ل 

ّ
)ناتو( العدائية حيال روسيا، التي تمث

أوكرانيا أداة لها برأيه.
وأش�������ار إل�����ى أن خ���ط���ط ب������اده ال ت��ش��م��ل 
لكن موسكو ستسعى  أوكرانيا،  احتال 
ن��زع ساحها، متوجهًا  جاهدة من أج��ل 
م���ب���اش���رة إل����ى ال��ع��س��ك��ري��ن األوك���ران���ي���ن 
ب���ق���ول���ه: »أدع����وك����م إل����ى إل���ق���اء ال���س���اح«، 
م���ؤك���دًا أن���ه���م س��ي��ت��م��ك��ن��ون ع��ن��ده��ا »م��ن 
م���غ���ادرة أرض امل��ع��رك��ة م��ن دون ع��ائ��ق«، 
ومعتبرًا أن »املسؤولية عن إراق��ة الدماء 
س��ت��ق��ع ع��ل��ى ض��م��ي��ر ال��ن��ظ��ام ال��ح��اك��م في 

أوكرانيا«. 

التقدم البري
وب����ع����د خ����ط����اب ب����وت����ن، ب�������دأت ال��ع��م��ل��ي��ة 
العسكري، وأعلن الكرملن أنها ستستمر 

طاملا هي ضرورية.
3 محاور  م��ن  الروسية  ال��ق��وات  وتقدمت 
في الشمال والشرق نحو أوكرانيا، وفق 
ما أعلن حرس الحدود األوكراني، وكذلك 

من شبه جزيرة القرم.
وذكرت وكالة إنترفاكس أن االنفصالين 
املدعومن من روسيا شنوا هجومًا على 
ب���ل���دة ش��ش��اس��ت��ي��ا ال���خ���اض���ع���ة ل��س��ي��ط��رة 
أوكرانيا في منطقة لوغانسك، في الوقت 
ب���دأت فيه روس��ي��ا عملية عسكرية  ال���ذي 

في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية األوكراني دميترو 
ك��ول��ي��ب��ا: »ب����دأ ب��وت��ن ل��ل��ت��و غ����زوًا واس���ع 
ال����ن����ط����اق ألوك�����ران�����ي�����ا. وت����ت����ع����رض امل�����دن 

األوكرانية السلمية للضربات«.
 
ً
وأض��اف أن روسيا تشن هجومًا شاما
على باده من عدة اتجاهات، وأن القوات 
األوكرانية تقاوم الهجوم، مشيرًا إلى أن 
»هذا ليس غزوًا روسيًا فحسب في شرق 
أوكرانيا، لكنه هجوم واس��ع النطاق من 

عدة اتجاهات«.
وق���ال م��س��ؤول أوك��ران��ي إن ب���اده تواجه 

هجمات إلكترونية مستمرة با توقف. 

قصف صاروخي
وتزامن التقدم البري مع قصف صاروخي 
استهدف مراكز القيادة العسكرية وأبنية 
أخرى في مدن أوكرانية عديدة، بما فيها 
غربي  لفيف  مدينة  إل��ى  وص���واًل  كييف، 

أوكرانيا.
وُسّجل دوي انفجارات في كراماتورسك 
في الشرق التي تضم مقر قيادة الجيش 
مدينة  أكبر  ثاني  األوك��ران��ي، وخاركيف 
في الباد، القريبة من الحدود الروسية، 
وأوديسا على البحر األسود، وكذلك في 
م���اري���وب���ول أك��ب��ر م��دي��ن��ة أوك���ران���ي���ة ق��رب 

املنطقة األمامية. 
ون��ق��ل��ت صحيفة وول س��ت��ري��ت ج��ورن��ال 
األميركية عن مسؤول أوكراني أنه يعتقد 
بأن مئات الجنود األوكرانين قتلوا في 
ض����رب����ات ج���وي���ة وه���ج���م���ات ص���اروخ���ي���ة 

روسية.
أن���ه  ال���روس���ي���ة  ال����دف����اع  وزارة  وأع���ل���ن���ت 
ت�����م ت���دم���ي���ر م���ن���ظ���وم���ة ال�����دف�����اع ال���ج���وي 
األوك���ران���ي���ة وق���واع���ده���ا، وب���ات���ت البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���س���اح ال���ط���ي���ران األوك����ران����ي 

خارج الخدمة.
األوكراني عن  الجيش  أعلن  من جهته، 
م��ق��ت��ل ن��ح��و 50 روس���ي���ًا، وت��دم��ي��ر ست 
وزارة  لكن  أوكرانيا،  في شرق  طائرات 
ال����دف����اع ال���روس���ي���ة ق���ال���ت إن����ه ال ص��ح��ة 

لذلك.

بعد تحذيرات غربية متالحقة لفترة طويلة، ونفي من موسكو، فعلها الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
وغزا أوكرانيا، من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية.

إغالق المجال الجوي

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ف��ول��ودي��م��ي��ر زيلينسكي 
وأف��اد بقطع  الباد،  أنحاء  العرفية في كل  األحكام 
إنه  الدبلوماسية مع روسيا، مردفًا  ب��اده  عاقات 

تحدث هاتفيًا إلى الرئيس األميركي جو بايدن.
ال��س��اح عليه  وط��ال��ب ك��ل أوك��ران��ي يستطيع حمل 
أن يتوجه ف��ورًا إلى مراكز التدريب، وأعطى »األمر 

بإلحاق أكبر قدر من الخسائر باملعتدي«.
وأع���ل���ن���ت أوك����ران����ي����ا إغ������اق م��ج��ال��ه��ا ال����ج����وي أم����ام 
ال���ط���ي���ران امل����دن����ي، وإل����غ����اء ال����رح����ات ال���ج���وي���ة م��ن 
امل�����ط�����ارات ف����ي امل������دن ال���ك���ب���رى ف����ي ج���ن���وب روس���ي���ا، 

القريبة من أوكرانيا.
وأغلقت روس��ي��ا ح��رك��ة امل��اح��ة ف��ي بحر آزوف بن 
روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا. ك��م��ا أغ��ل��ق��ت م��ول��داف��ي��ا مجالها 
ال���ج���وي، وأع��ل��ن��ت ل��ي��ت��وان��ي��ا أن���ه���ا س��ت��ف��رض ح��ال��ة 

الطوارئ على أراضيها.

إجراءات قاسية
ب�����دوره، ال��ت��ق��ى ب���اي���دن ن���ظ���راءه ف���ي دول مجموعة 
التي ستتخذ  القاسية  اإلج���راءات  لتحديد  السبع، 
ضد روسيا بعد قرار بوتن شن ما وصفها بايدن 

بأنها »حرب مع سبق اإلصرار« على أوكرانيا.
وأع��ل��ن��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة أن��ه��ا ستطرح مشروع 
قرار على مجلس األمن يدين روسيا »لشنها حربًا« 

في أوكرانيا.
كما بحث قادة االتحاد األوروبي في اجتماع طارئ 
ف���رض ع��ق��وب��ات أخ����رى ع��ل��ى روس���ي���ا، وك���ذل���ك عقد 

سفراء »الناتو« اجتماعًا طارئًا.
وذكر بيان للحلف أنه سينشر قوات برية وجوية 
في  »الناتو«  ل� الشرقي  القسم  في  إضافية  دفاعية 

أوروبا، باإلضافة إلى أصول بحرية إضافية.
ب���دوره���م، أدان زع���م���اء م��ج��م��وع��ة ال��س��ب��ع ال��ه��ج��وم، 

مؤكدين: »نقف متحدين مع شركائنا«
وفي بيان مشترك عقب اجتماع افتراضي، قالوا إن 
بوتن »أع��اد ف��رض الحرب على ال��ق��ارة األوروب��ي��ة، 
وض����ع ن��ف��س��ه ف���ي ال���ج���ان���ب ال��خ��ط��أ م���ن ال���ت���اري���خ«، 
الفتن إلى أن األزمة تمثل »تهديدًا خطيرًا للنظام 
الدولي القائم على القواعد، ولها تداعيات تتجاوز 

أوروبا«.

بمساعدة  ال��غ��زو  ب����ّرر   ■
على  وال��رد  االنفصاليين 
ع���دائ���ي���ة ح���ل���ف ش��م��ال 

األطلسي 

جورنال«  ستريت  »وول   ■
ع��ن م��س��ؤول أوك��ران��ي: 
مقتل المئات من جنودنا

عن  ت��ت��ح��دث  م��وس��ك��و   ■
الدفاع  منظومة  تدمير 
ال���ج���وي وت��ح��ي��ي��د س��اح 

الطيران

■ الجيش األوكراني يعلن 
وتدمير  روسيًا   50 مقتل 
ست طائرات شرقي الباد

قوات  سينشر  »ن��ات��و«   ■
ب��ري��ة وج���وي���ة وب��ح��ري��ة 
إض���اف���ي���ة ف����ي ش��رق��ي 

أوروبا

ع����������������وام����������������ل6
دف�����ع�����ت ب���وت���ي���ن
إل���ى غ���زو أوك��ران��ي��ا
التوقيت ه��ذا  ف��ي 

لطالما أراد الرئيس الروسي إعادة توحيد 
أوضحه  طموح  وهو  أوكرانيا،  مع  روسيا 
قبل  غاضب  خطاب  في  صارخة  بعبارات 
إنه  ال��غ��زو. وي��ق��ال  ب��دء  أي��ام قليلة م��ن 
تعود  للعالم  روسية  نظر  وجهة  يتبنى 
إل��ى ال��ق��رن ال��س��اب��ع عشر ت��رى أوك��ران��ي��ا 
جاهر  التي  العظمى  روس��ي��ا  م��ن  ج���زءاً 
تاريخي مؤلف من  بها بوتين في مقال 

7000 كلمة نشره عام 2021.

يريد بوتين استغالل ميزان القوى الراهن، 
ح��ي��ث إن ال��ج��ي��ش ال��روس��ي ف��ي أق��وى 
كما  الباردة.  الحرب  منذ  وقدراته  حاالته 
أن موارد روسيا المالية العامة في حالة 
وضع  في  بأنه  بوتين  يعتقد  وقد  جيدة، 
والعقوبات  الصراع  تكاليف  لتحمل  جيد 

الغربية التي ال مفر منها.

ع��ل��ى ع��ك��س روس���ي���ا، ي��ع��ي��ش ال��غ��رب 
االقتصادي  الضعف  من  تاريخية  لحظة 

والعسكري والسياسي.

بأن  موسكو  ف��ي  سائد  اعتقاد  هناك 
المرجح  من  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
أن يكون رئيساً لوالية واحدة، وسيسعى 
أن  قبل  روسيا  مع  الخالفات  تسوية  إلى 
يترك منصبه حتى يتمكن من ترك أميركا 
في وضع أفضل في المواجهة القادمة 

مع خصم أكثر خطورة، وهو الصين.

المملكة  انسحاب  أن  الروس  الخبراء  يرى 
أح��دث  األوروب����ي  االت��ح��اد  م��ن  المتحدة 

انقساماً بين أعضاء الناتو األوروبيين.

فشل الصراع المنخفض المستوى الذي 
شبه  ض��م  منذ  س��ن��وات  ثماني  استمر 
جزيرة القرم في إجبار كييف على قبول 

السالم بشروط روسيا.

محمد أمين 

لماذا قرر الرئيس الروسي فالديمير بوتين فجأة أنه 
يجب أن يخاطر بحرب كبرى وغزو أوكرانيا؟ 

الكاتب في صحيفة الديلي تلغراف رونالد أوليفانت 
دفعت  عوامل   6 معدداً  السؤال،  هذا  على  أجاب 
بوتين إلى اتخاذ هذا القرار، ويمكن تلخيصها في 

ما يلي:

مدنيون تحت القصف.. دمار وجثث متفحمة
ال��ح��رب مع  لطاملا تمنى األوك��ران��ي��ون أال تقع 
روسيا بالفعل، وأن تكون توقعات الغرب غير 
صحيحة. فالروابط التاريخية والثقافية بن 
استيقظوا  أن��ه��م  إال  ك��ب��ي��رة.  كييف وم��وس��ك��و 

الخميس على واقع مزٍر ويوم أسود.
في العاصمة كييف انتشر الرعب في صفوف 
كثيفة  م��رور  املدينة حركة  املدنين. وشهدت 
مع خروج طوابير طويلة من السيارات هربًا 
األكثر  املناطق  باتجاه  ال��روس��ي  القصف  م��ن 

أمانًا.
إل��ى ماجئ  األن��ف��اق  وتحولت محطات مترو 
م���رت���ج���ل���ة، اح���ت���م���ى ف���ي���ه���ا أش����خ����اص ح��م��ل��وا 
أم���ت���ع���ت���ه���م ووم����������واد غ����ذائ����ي����ة. وق�������ال م��اث��ي��و 

تشانس: »ال يمكنك تخيل مدى ذعر الناس«.
أما في لفيف غربي الباد، فقد حثت السلطات 
امل��ح��ل��ي��ة ال���س���ك���ان ع��ل��ى ع����دم ال���ذع���ر وط��ال��ب��ت 

التمسك  واالحتماء وض���رورة  األن���وار  بإطفاء 
ب���ال���وث���ائ���ق امل���ه���م���ة. ف���ي ح���ن اص���ط���ف امل��ئ��ات 

خارج البنوك لسحب النقود. 

سالخو جلود!

ف����ي ش����رق����ي أوك����ران����ي����ا ت���ح���دي���دًا ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
الروسية  الصواريخ  أحد  أص��اب  تشوهويف، 
ح����ف����رة ك����ب����ي����رة ب�����ن م���ب���ن���ي���ن م�����ن 5 ط����واب����ق 
فدمرهما بالكامل. وبعد إخماد الحريق وقف 
شاب ثاثيني أمام جثة والده املتفحمة يقول 

باكيًا: »طلبت منه املغادرة«. 
ولم تسلم املباني القريبة من القصف وتضرر 

عدد كبير منها وتحطمت النوافذ. 
ليفاشوف  فاديمير  الستيني  أص��ر  ذل��ك  م��ع 
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء، وأك����د أن���ه س��ي��ح��م��ل ال���س���اح إذا 
ل��زم األم��ر مردفًا: »س��أداف��ع عن وطني مع أني 

روسي. وإذا نظرتم إلى التاريخ وقرأتم كتبًا، 
ك��ان ال��وض��ع ه��و نفسه منذ 300 أو 400 ع��ام، 

الروس سالخو جلود«.

انفجارات وإغاق

ف���ي م���اري���وب���ول، ل���م ي��ك��ن ال���وض���ع أف���ض���ل. فقد 
هزت انفجارات املدينة، وبدأت عمليات إخاء 

املنازل في زولوتي وغورسكي الصناعيتن.
لكن في بلدة نوفوتوتشكوفكا، أصبح اإلجاء 
 ب��ع��د ال��ق��ص��ف امل���دف���ع���ي ال���روس���ي 

ً
م��س��ت��ح��ي��ا

الكثيف وتعرقل االتصاالت. 
من جانبها، قالت يوليا ��� هي صحافية محلية 
أستطيع  »ال  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة«:  »ال���غ���اردي���ان  ل����  �������
ال��وص��ول إل��ى وال��دت��ي ف��ي ال��ج��زء الشرقي من 
م����اري����وب����ول. آم����ل أن ي���ك���ون ذل����ك مل���ج���رد ن��ف��اد 

بطارية هاتفها«. 
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■ غزو روسي بري من 3 محاور..

وقصف صاروخي لم يستثِن كييف

دخان أسود متصاعداً من مطار عسكري في تشوغويف قرب خاركيف إثر قصف جوي روسي أمس )أ.ف.ب(

جثة رجل بعد قصف مدينة تشوغويف شرقي أوكرانيا )أ.ف.ب(
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العملية العسكرية الروسية..

حرب محدودة أم غزو شامل؟
محرر الشؤون الدولية 

��ن ب��ح��ج��م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���روس���ي���ة على  ال أح����د ي��م��ك��ن��ه ال��ت��ك��هُّ
ك��ان��ت ح��رب��ًا م��ح��دودة تستهدف السيطرة على  أوك��ران��ي��ا، وع��م��ا إذا 
فالرئيس  أوك��ران��ي��ا،  أم حربًا شاملة ستستهدف كل  دون��ب��اس  إقليم 
الروسي فالديمير بوتني أعلن عن بدء عملية عسكرية في دونباس، 
الغرب  األوكرانيني وإل��ى  الجنود  إل��ى  لكنه أيضًا وج��ه رسائل عامة 
»ال��ن��ازي��ني ال��ج��دد« ف��ي كييف، ما  وق���ادة »ن��ات��و« وإل��ى م��ن وصفهم ب���

يترك الباب مفتوحًا أمام التوسع في العملية العسكرية. 
ال��دف��اع��ات الجوية األوك��ران��ي��ة بشكل ع��ام،  ويمكن تفسير اس��ت��ه��داف 

سواء في كييف العاصمة أو غيرها من املدن، على أنه تمهيد طبيعي، 
ق��ب��ل أن ت��دخ��ل ق���وات روس��ي��ة ب��ري��ة إل���ى إق��ل��ي��م دون���ب���اس، ح��ت��ى يمكن 
للطيران الروسي أن يقدم تغطية لتلك القوات من دون وجود دفاعات 

جوية. 
لكن من ناحية أخرى، قد يكون استهداف الدفاعات الجوية األوكرانية 
تمهيدًا لبدء عملية اجتياح بري وغزو روسي شامل لجميع األراضي 
األوكرانية، في ظل حديث بوتني عن السلطات األوكرانية في كييف 

»النازيني الجدد«. ووصفها ب�
وأظهرت تطورات الساعات األولى للعملية العسكرية الروسية بأنها 
الروسية  الدبابات  أرت��ال  دون��ب��اس، حيث تحركت  إقليم  تتركز على 
العسكرية  العملية  ت��ك��ون  أن  اح��ت��م��ال  م��ا يجعل  اإلق��ل��ي��م؛  ف��ي ح���دود 

محصورة فيه السيناريو األرجح، في املرحلة األولى. 
وم��ن امل��ع��روف أن الرئيس ال��روس��ي ي��ري��د م��ن ال��غ��رب االع��ت��راف بحق 
موسكو في امتيازات خاصة داخل دول االتحاد السوفيتي السابق، 
ومنع تحولها بشكل كامل إلى الغرب، أو انضمامها الى حلف »ناتو«.
وحتى اآلن، لم ُيبِد الغرب، وأميركا تحديدًا، استعدادًا لقبول املطالب 
العسكرية  العملية  مستقبل  ف��إن  وب��ال��ت��ال��ي،  مل��وس��ك��و،  االستثنائية 
الروسية سيتوقف على املسارات التفاوضية، فإذا استمر التصعيد 
وفشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد أرضية لتفاهم الحد األدنى 
التصعيد، وص��واًل إلى  بني روسيا والغرب، فعندها سترتفع فرص 
التنبؤ بتداعيات هذا  غ��زو روس��ي شامل ألوكرانيا، وال أح��د يمكنه 

السيناريو الكارثي على جميع األصعدة.

قامت أوكرانيا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
الجيش  لكن  جيشها،  بتحديث   2014 عام  في 
حيث  من  كبير  بشكل  متفوقاً  يزال  ال  الروسي 
الرجال والمعدات. وبحسب المعطيات العادية، 
المواجهة  يمكنها  ال  األوكرانية  القوات  فإن 

بنجاح.

هل تستطيع أوكرانيا 
أن تصمد في وجه 

روسيا عسكرياً؟

يمنحها  ال��غ��رب  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
ليست  أوكرانيا  فإن  واألسلحة،  المال 
الناتو،  حلف  ف��ي  ع��ض��واً  ال��واق��ع  ف��ي 
على  االع��ت��م��اد  يمكنها  ال  وب��ال��ت��ال��ي 
الواليات  المباشر من  الدعم العسكري 

المتحدة وحلفائها.

عتاد القوات األوكرانية جله من روسيا، 
وبعضه قديم من الحقبة السوفيتية، 
أن��واع  من  مقاتلة  طائرة   125 فهناك 
حال  هو  كما  روسية  وكلها  مختلفة، 

الطائرات المروحية.

يزال بعيداً جداً عن  األوكراني ال  الجيش 
الرغم  على  ال��ق��وة  م��وازي��ن  م��ع��ادل��ة 
وتسليحه،  صفوفه  ع��زز  ق��د  أن��ه  م��ن 
رجل  آالف   210 جنوده  عدد  أصبح  بحيث 
القوات  التالي:  النحو  على  يتوزعون 
 12 البحرية  وال��ق��وات  أل��ف��اً،   145 البرية 
ألفاً، والقوات الجوية 45 ألفاً، والقوات 

المحمولة جواً 8 آالف.

وفقاً   - أوكرانيا  طوق  الروسي  الرئيس 
وأكثر  رجل  ألف   190 بنحو   - لواشنطن 

من 1200 دبابة قتالية و200 طائرة.

أوكرانيا محاطة بحلفاء روسيا ووكالئها 
القوات  حشد  وتم  نفسها.  وروسيا   -
الروسية ليس فقط على طول الحدود 
الشرقية ألوكرانيا مع روسيا، ولكن أيضاً 
على  البيالروسية،  الحدود  طول  على 
شمال  ميالً   50 على  قليالً  يزيد  ما  بعد 

العاصمة كييف. 

في  أي��ض��اً  ال��روس��ي��ة  ال��ق��وات  تتمركز 
ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية 
صغيرة وغير معترف بها من مولدوفا، 

إلى غرب أوكرانيا. 

الروسي  في الجنوب يمكن لألسطول 
المسلح بالصواريخ أن يضرب كل األراضي 

األوكرانية من البحر األسود.

هذه  كل  أو  بعض  من  الروسي  الغزو 
األوك��ران��ي  الجيش  سيجعل  المواقع 
دفاع  شن  يمكن  ال  بحيث  ج��داً،  مشتتاً 

فعال ضد القوات الغازية.

أوكرانيا تقترح ردًا »مدمرًا« عبر 14 عقوبة

ال��خ��ارج��ي��ة األوك��ران��ي��ة  اق��ت��رح��ت وزارة 
وقف  يشمل  لروسيا،  »م��دم��رًا«  عقابًا 
ن��ظ��ام ال��ت��ح��وي��ات امل��ال��ي��ة )س��وي��ف��ت(، 
وعزلها بالكامل، ومد كييف باألسلحة 
واملعدات واملساعدات املالية واإلنسانية.

وق�������ال وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة األوك�����ران�����ي 
دم��ي��ت��رو ك��ول��ي��ب��ا: »ي��ج��ب أن ي��ت��ص��ّرف 
ال��ع��ال��م ع��ل��ى ال���ف���ور، م��س��ت��ق��ب��ل أوروب����ا 
والعالم على املحك«. وضم بيان كوليبا 
املقترحة،  العقوبات  من  واسعة  قائمة 

منها:

- ح���ظ���ر أص�������ول وج���م���ي���ع م���ع���ام���ات 
املؤسسات املصرفية الروسية.

- حظر استيراد النفط والغاز الروسي.

- فصل النظام املالي الروسي عن نظام 
)سويفت(.

ال��ج��وي��ة ألي شركة  ال���رح���ات  - ح��ظ��ر 
طيران روسية.

- ط���رد ال��س��ف��راء ال�����روس ح���ول ال��ع��ال��م 
وق����ط����ع ال����ع����اق����ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة م��ع 

روسيا.

- طرد روسيا من مجلس األمن الدولي.

- ح��ظ��ر ت��وري��د أي س��ل��ع، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
األجهزة والبرامج، وكذلك الخدمات.

- ح���ظ���ر ج���م���ي���ع األص���������ول ال���روس���ي���ة 
الخاضعة للوالية القضائية األميركية.

- حظر توريد أي سلع أو تقنيات، بما 
في ذلك البرمجيات املتطورة.

توريد  من  األميركية  الشركات  منع   -
وتحديث البرمجيات للروس.

- ح��ظ��ر ت���وري���د م��ن��ت��ج��ات االت���ص���االت 
اإللكترونيات  ذل��ك  ف��ي  بما  األميركية، 

الدقيقة.

- فرض قيود على التأشيرات املمنوحة 
ل��ل��ق��ي��ادي��ن ال��س��ي��اس��ي��ن وال��ع��س��ك��ري��ن 

الروس.

سيناريوهات 
م���ح���ت���م���ل���ة 

من الممكن أن تتخذ 
العملية العسكرية 

الروسية أربعة سيناريوهات، 
تشمل ما يلي:

4
والتوسع  بالكامل  ولوغانسك  دونيتسك  احتالل 
بالفعل  العسكرية  العملية  ب��دأت  فقد  غ��رب��ًا، 
للسيطرة على دونيتسك ولوغانسك، وستعمل 

روسيا على توسيع حدود المنطقتين غرباً.

على  األراض���ي  م��ن  كيلومتر   300 على  االستيالء 
لربط  أوك��ران��ي��ا،  جنوب  األوك��ران��ي  آزوف  بحر  ط��ول 
السيطرة  وتوسيع  برياً،  القرم  جزيرة  بشبه  روسيا 
الروسية في منطقة تعرف باسم نوفوروسيا، أو 
روسيا الجديدة، وهي جزء تاريخي من اإلمبراطورية 

الروسية على طول البحر األسود.

ثم  ال��ن��ظ��ام،  وإس���ق���اط  ب��ال��ك��ام��ل  كييف  اح��ت��الل 
بمسؤوليه،  لموسكو  موالين  أشخاص  استبدال 
على  باهظة  تكاليف  فرض  إلى  روسيا  تلجأ  وقد 
أوكرانيا، حتى يوافق قادتها على قطع عالقاتهم 
إلى  االنضمام  من  منعها  وبالتالي  ال��غ��رب،  مع 

»الناتو«.

في  االس��ت��م��رار  عبر  األم���د  طويلة  اس��ت��ن��زاف  ح��رب 
إنهاك أوكرانيا لفترة أطول وتدمير البنية التحتية 
ويمكن  ك��ام��ل،  بشكل  ال��ب��الد  اكتساح  دون  م��ن 
اإللكترونية،  بالهجمات  المهمة  هذه  استكمال 
بالنسبة  ال��خ��س��ائ��ر  تخفيض  ذل���ك  ش���أن  وم���ن 

لموسكو.
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بايدن: »العالم سيحاسب روسيا«

تنديد دولي.. ووعيد بالرد
والء عايش

أثار الغزو الروسي ألوكرانيا تنديدًا دوليًا، حيث قال الرئيس األميركي جو 
بايدن إن »الواليات املتحدة وحلفاءها وشركاءها سيرّدون بطريقة موّحدة 

وحاسمة... العالم سيحاسب روسيا«.
وأجرى بايدن محادثات هاتفية مع نظيره األوكراني فلوديمير زيلينسكي، 

وتعّهد »تقديم الدعم إلى أوكرانيا وشعبها«.
»دعوة قادة العالم  وأشار الرئيس األميركي إلى أن نظيره األوكراني طالبه ب�

إلى رفع الصوت« ضد »العدوان الصارخ« لبوتني.
والتقى بايدن قادة مجموعة السبع، ووّجه خطابًا إلى األمة بشأن الهجوم 

الروسي على أوكرانيا، معلنًا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.
وقبيل اللقاء ت��رأس بايدن اجتماعا ملجلس األم��ن القومي للبحث في آخر 

التطورات في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت األبيض.
من جهته، أعلن األمني العام لحلف شمال األطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ 
أن الحلف فّعل »خططه الدفاعية« لنشر قوات إضافية في الدول األعضاء، 
ط��ارئ  اجتماع  بعد  وق��ال ستولتنبرغ  ال��ي��وم.  الفيديو،  عبر  قمة  وسيعقد 
لسفراء دول الحلف: »عززنا وجودنا في شرقي أوروبا منذ أسابيع، لدينا 

آالف الجنود، وسنرسل مزيدًا من القوات في األيام املقبلة«.
وبعد اجتماع ط��ارئ ملجلس األم��ن بشأن أوكرانيا، قال األم��ني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش: »الرئيس بوتني، باسم اإلنسانية، أعد قواتك 
ال��ذي تحدث مع  إل��ى روس��ي��ا«. ون��دد الرئيس الفرنسي إيمانويل م��اك��رون 
داعيًا  أوكرانيا،  الحرب على  زيلينسكي بشن  فلوديمير  األوك��ران��ي  نظيره 
موسكو إل��ى »وض���ع ح��د ف���وري لعملياتها ال��ع��س��ك��ري��ة«. ووص���ف م��اك��رون 

الهجوم بأنه »نقطة تحّول« في التاريخ األوروبي.
ال���دول الغربية  ر م��ن أن 

ّ
ب��وري��س جونسون ح���ذ البريطاني  ال����وزراء  رئ��ي��س 

ستفرض ع��ق��وب��ات »ه��ائ��ل��ة« تستهدف االق��ت��ص��اد ال��روس��ي، واص��ف��ا بوتني 
العملية  أن  شولتس،  أوالف  األمل��ان��ي،  املستشار  واعتبر  »ديكتاتور«.  بأنه 

العسكرية الروسية »انتهاك فاضح« للقانون الدولي.
ون����دد األم����ني ال��ع��ام ل��ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي ي��ن��س س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ بالهجوم 

الروسي »الطائش وغير املبرر«.
واستنكرت رئيسة املفوضية األوروب��ي��ة أورس��وال ف��ون دي��ر الي��ني الهجوم، 

مشددة على تحميل الكرملني املسؤولية.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو على أن أفعال روسيا 
قابل بعواقب وخيمة، كاشفا أن أوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف 

ُ
ست

العدوان الروسي غير املبرر. 
وطالبت الحكومة البولندية بتفعيل املادة الرابعة من معاهدة »ناتو«، فيما 
ال��وزراء اإليطالي ماريو دراغ��ي الهجوم الروسي بأنه »غير  وصف رئيس 

مبرر«، كما شجبت فنلندا والسويد الهجوم الروسي.

روسيا تغزو أوكرانيا

رجال اإلطفاء محاولين إخماد حريق في مبنى بعد قصفه شرقي أوكرانيا )رويترز(

الدخان متصاعداً بعد تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية في ماريوبول شرقي البالد 
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السفير األوكراني لـ سبقلا:

نحن على أرضنا.. ولن نتنازل عنها
مي السكري 

أدان سفير أوكرانيا لدى البالد، د.أوليكساندر 
ب��االن��وت��س��ا، ال��غ��زو ال��روس��ي ل��ب��الده ال���ذي راح 
ض��ح��ي��ت��ه أم����س ح���وال���ي 40 ج��ن��دًي��ا أوك���ران���ًي���ا 
ب��الده قطعت  أن  إل��ى  سقطوا ضحايا، مشيرا 

العالقات الدبلوماسية مع روسيا.
ووصف باالنوتسا في تصريح ل� سبقلا الهجمات 

 من أعمال الحرب، 
ً
الروسية على بالده بأنها تمثل عمال

��ا ل��س��ي��ادة أوك��ران��ي��ا وس��الم��ت��ه��ا اإلقليمية، 
ً

وان��ت��ه��اًك��ا ص��ارخ
وميثاق األمم املتحدة والقواعد واملبادئ األساسية للقانون 

الدولي. 
وأضاف »بموجب املادة ال�51 من ميثاق األمم املتحدة، قامت 
أوك���ران���ي���ا بتفعيل ح��ق��ه��ا ف���ي ال���دف���اع ع���ن ال��ن��ف��س، وال��ج��ي��ش 
األوك���ران���ي ي��ص��د ه��ج��م��ات ق���وات ال��غ��زو ال��روس��ي��ة، الف��ت��ا إل��ى 
أوام���ره  األوك��ران��ي��ة أص���در  املسلحة  للقوات  األع��ل��ى  القائد  أن 

بإلحاق أكبر قدر من الخسائر باملعتدي«.

القتالية للجيش األوك��ران��ي  ال���روح  إل��ى أن  ول��ف��ت 
ع��ال��ي��ة، وامل���داف���ع���ون ل��دي��ن��ا م��س��ت��ع��دون لتقديم 
رد ح��اس��م ع��ل��ى ال��دول��ة امل��ع��ت��دي��ة، وسيحمون 
إلى  بكل قوتهم، مشيرا  األوك��ران��ي��ة  األراض���ي 
أنه تم فرض األحكام العرفية كما تم اإلعالن 
عن إخالء عام في منطقة لوهانسك، اضافة إلى 

تعليق الحركة الجوية. 
وذك�������ر أن روس�����ي�����ا ش���ن���ت غ���������زًوا واس�������ع ال���ن���ط���اق 
ألوك��ران��ي��ا، وب��دأت موجة جديدة من ال��ع��دوان والهدف 

هو احتالل األراضي األوكرانية وإنشاء نظام مواٍل ملوسكو.
وشدد على أن بالده تدعو املجتمع الدولي إلى التحرك على 
والحاسمة هي وحدها  املوحدة  اإلج���راءات  أن  الفور، مؤكدا 

القادرة على وقف عدوان فالديمير بوتني على أوكرانيا.
واختتم حديثه بالقول »نحن على أرضنا ولن نتنازل عنها، 

ا 
ً

أيض ولكن  األوك��ران��ي��ني،  املواطنني  وأم��ن  فقط حياة  وليس 
أمن مواطني أوروبا بأكملها ومستقبل النظام العاملي يعتمد 

على استجابتنا املشتركة«.

اإلعالم الروسي يغّطي الحرب.. بفخر

ت��واج��د ملحوظ للشرطة ملنع أي تظاهرات  ف��ارغ��ا نسبًيا م��ع  امل��ي��دان األح��م��ر  ف��ي ح��ن ك��ان 
واع��ت��ص��ام��ات محتملة ت��ع��ارض ال��غ��زو ال��روس��ي ألوك��ران��ي��ا، ك��ان��ت وس��ائ��ل اإلع���ام الرسمية 
الروسية ماضية في اإلشادة بالعملية، ووصفتها بأنها تدخل عسكري في دونباس، بينما 
تجاهلت إلى حد كبير الضربات الصاروخية على البنية التحتية وبعض املدن في جميع أنحاء 
أوكرانيا. وبينما عبرت الدبابات الروسية الحدود، عرضت قناة Rossiya-24، رسالة تشير 

إلى أن »القومين الجدد األوكرانين ينتظرون اللحظة املناسبة لضرب روسيا«
بشكل  املراسلون  رك��ز  ولوغانسك، حيث  دونيتسك  في  م��دن  من  مباشرة  تقارير  بث  وت��م 

 من الغزو الروسي األوسع.
ً
أساسي على املعارك املحلية في هذه املدن بدال

وبينما كان العديد من الروس العادين يعربون عن صدمتهم من الهجوم، كان من الواضح 
التي  اللحظة  الدولة يستمتعون بهذه  التي تديرها  القنوات  املراسلن واملديرين في  أن بعض 

اعتبروها »مصدر فخر« و»وعرض عسكري استثنائي في كييف«.

كيف يؤثر غزو روسيا ألوكرانيا 
في العالم؟

أهمية  تمتد  المتحدة،  الواليات  من  األميال  آالف  بعد  وعلى  أوروبــا،  تخوم  على 
أوكرانيا إلى ما هو أبعد من حدودها، والحرب فيها ستطول العالم أجمع:

أوك��������ران��������ي م�����ل�����ي�����ون   44 ح�������ي�������اة  ف��������ي  ال�����ت�����أث�����ي�����ر 

ت���ط���ه���ي���ر س����ي����اس����ي ف�����ي أوك������ران������ي������ا.. وم�����ح�����و ح����ري����ات 
س��ي��ادة ذات  م��س��ت��ق��ل��ة  ودول������ة  ش��ع��ب  ودي���م���وق���راط���ي���ات 

ونفوذها المتحدة  ال��والي��ات  ومكانة  العالمي  االقتصاد  تهديد 

دفع األميركيين ثمن هذا الهجوم رغم أنهم لن يتعرضوا للنيران

اض�����ط�����رار أم����ي����رك����ا إل������ى إع���������ادة ق����وات����ه����ا إل������ى ق���واع���د 
ال��ح��ل��ف��اء ل���دع���م  ب������دأت ف����ي م���غ���ادرت���ه���ا ق���ب���ل 30 ع����ام����اً 

تهديد أمن الدول السوفيتية السابقة األخرى في أوروبا الشرقية

 ..1989 ع�������ام  ب����ع����د  ل����م����ا  ال������دول������ي  ال����ن����ظ����ام  إض�����ع�����اف 
وق�����������درة ال�������والي�������ات ال����م����ت����ح����دة ع����ل����ى ال����ت����أث����ي����ر ف��ي��ه

العالم أنحاء  إلى مستويات قياسية في جميع  رفع أسعارالوقود 

رف���ع أس��ع��ار ال���غ���ذاء وإرب�����اك س��اس��ل ال���ت���وري���د.. وال س��ي��م��ا أن 
ال��ع��ال��م ال��ق��م��ح وال�����ذرة ف��ي  أك��ب��ر منتجي  ت��ع��د م��ن  أوك��ران��ي��ا 

إح�����ي�����اء ال�����ح�����رب ال��������ب��������اردة.. وخ����ل����ق م����واج����ه����ة ج���دي���دة 
م��ح��ف��وف��ة ب��ال��م��خ��اط��ر ب���ي���ن ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة وروس���ي���ا

ت��غ��ي��ي��ر ش���ك���ل أوروب����������ا ووض�������ع خ����ط����وط دائ����م����ة ل���ل���ص���راع 
داخ����������ل أوك������ران������ي������ا وع�����ل�����ى ح�������دوده�������ا م������ع ال����غ����رب

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

بوتين ماٍض نحو هدفه..
ولن يتأثر بالعقوبات واإلدانات

لفت املحلل السياسي املقيم في موسكو ألكسندر باونوف إلى أن الرئيس فاديمير بوتن ال 
يأبه باإلجراءات الغربية ضده لدفعه إلى وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب صحيفة 

الغارديان البريطانية.
ولفت باونوف إلى أن هناك فرقًا واحدًا صارخًا بن عام 2014 واليوم، ففي عام 2014 كان من 
الضروري للكرملن إظهار الدعم الشعبي لاستياء على شبه جزيرة القرم، ومن هنا جاءت 
وتعبئة موظفي  املشاهير،  املفتوحة من  والرسائل  املوسيقية  والحفات  الجماعية  العروض 

الدولة والطاب ألجل هذا الغرض. أما هذه املرة، فا يوجد شيء من هذا القبيل.
إنه ال يتصرف  للغزو،  الروسي  الشارع  تأييد  وق��ال باونوف:»يبدو بوتن غير مبال بكسب 
كسياسي يحتاج إلى دعم عام، ولكن كشخصية تكتب التاريخ الوطني تهتم فقط بموافقة 
املؤرخن والقراء في املستقبل، ولهذا من الصعب التأثير عليه ب��األدوات السياسية املعتادة، 

مثل التصنيفات وبيانات اإلدانة والعقوبات، وما إلى ذلك«.

روسيا تغزو أوكرانيا

مطالب بوقف الحرب ومعاقبة موسكو

المدن األوروبية تتظاهر ضد الغزو
ش��ه��دت م���دن أوروب���ي���ة ع���دة وم��دي��ن��ة إس��ط��ن��ب��ول التركية 
ال���روس���ي في  ال��ع��س��ك��ري  ب��ال��ت��دخ��ل  اح��ت��ج��اج��ات للتنديد 

أوكرانيا.
وس���ط م��دي��ن��ة ل��ن��دن تجمع ح��ش��د م��ن م��ئ��ات األوك��ران��ي��ن 
خ����ارج ب���واب���ات داون��ي��ن��غ س��ت��ري��ت اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى ال��غ��زو 
ال��روس��ي. وط��ال��ب��وا ب��وق��ف ال��ح��رب بشكل ف���وري ورددوا 
بفرض  البريطانية  الحكومة  وطالبوا  األوك��ران��ي.  النشيد 

عقوبات أكثر صرامة على موسكو.
وق��ال ي��وري يورشوك )35 عامًا(: »يجب أن يكون هناك 
رد شامل على م��ا يحدث ف��ي أوك��ران��ي��ا، بما ف��ي ذل��ك رد 
ع��س��ك��ري وأي���ض���ًا إدان�����ة دول����ي����ة«. وأض�����اف ال���ش���اب وه��و 

مغني أوب��را: »ك��ان من املقرر أن أق��دم عرضًا في مسرح 
البولشوي في موسكو بعد أسبوعن، لكن ذلك لن يحدث 

بعد اآلن«.
أوج��ري��ن استشاري طب نفسي  أك��د دينيس  من جانبه، 
ل��أط��ف��ال ف��ي جامعة ك��وي��ن م���اري: »إن���ه أم��ر م���روع أفكر 
ف��ي األط��ف��ال ف��ي دور األي��ت��ام األوك��ران��ي��ة ال��ذي��ن اض��ط��روا 

لاحتماء تحت األرض«.
ب���دوره���ا، ق��ال��ت أل��ك��س��ان��درا ل��ي��ج��وس��ت��ي��ف��ا:»ج��اءت وال��دت��ي 
ل��ق��د م��ررن��ا بليلة صعبة.  ل��زي��ارت��ي، ال أري��ده��ا أن ت��ع��ود، 

نشعر بالقلق على أقاربنا في شمال أوكرانيا«.
بوابة  أم���ام  م��ت��ظ��اه��رون  احتشد  األمل��ان��ي��ة  العاصمة  وف��ي 

براندنبورغ ورددوا هتافات داعمة لكييف ورفعوا األعام 
األوكرانية مطلقن شعارات مناهضة لروسيا.

أما في العاصمة االسبانية مدريد، فقد تجمع أوكرانيون 
أمام السفارة الروسية وأطلقوا شعارات مناهضة ملوسكو. 
ورفعوا الفتات تطالب بوقف الحرب. كذلك شهدت مدينة 
برشلونة احتجاجات مماثلة، وأعلنت منظمات مدنية أنها 
ستنظم تظاهرة بمشاركة واسعة في مدريد مساء اليوم 

الجمعة.
في النمسا أيضًا تجمع محتجون أمام الوزارة الخارجية 
في فيينا مطالبن بوقف الحرب على أوكرانيا. وفي مدينة 

.
ً
إسطنبول التركية نظم أوكرانيون احتجاجًا مماثا

5 خطوات مطلوبة من المجتمع الدولي

حدد باالنوتسا خمس خطوات يجب على المجتمع الدولي 
القيام بها على الفور لوقف العدوان الروسي:

ف������رض ع����ق����وب����ات م�����دم�����رة، ب���م���ا ف�����ي ذل���ك 
ت��رب��ط  م���ش���ددة  أم��ن��ي��ة  ش��ب��ك��ة  وه����ي   ،SWIFT
ال��ع��ال��م ح�����ول  ال���م���ال���ي���ة  ال���م���ؤس���س���ات  آالف 

 عزل روسيا بالكامل بكل الوسائل وبجميع األشكال

العسكرية وال��م��ع��دات  باألسلحة  أوك��ران��ي��ا  ت��زوي��د 

إم��������داد أوك����ران����ي����ا ب���ال���م���س���اع���دات ال��م��ال��ي��ة

ت����زوي����د أوك����ران����ي����ا ب�������اإلم�������دادات اإلن���س���ان���ي���ة

ال���روس���ي���ة  ال���ه���ج���م���ات   ¶
بالدنا  لسيادة  صارخ  انتهاك 

وسالمتها اإلقليمية

للجيش  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال����روح   ¶
األوك���������ران���������ي ع����ال����ي����ة.. 
وال�����م�����داف�����ع�����ون ل���دي���ن���ا 
ل��ت��ق��دي��م رد  م��س��ت��ع��دون 

حاسم 

احتجاجات ضد الغزو الروسي على أوكرانيا أمام المكتب اإلقليمي للمفوضية األوروبية ببرشلونة

موسكو تتوعد بمعاقبة من يتظاهر ضد الغزو
شباب روسيا يرفضون الحرب:

سياسة عدوانية سلبية

ت���وّع���دت ال��س��ل��ط��ات ال���روس���ي���ة ب��ق��م��ع ك���ل ت��ظ��اه��رة »غ��ي��ر 
��م ف��ي ال��ب��الد ض��د ال��ح��رب ف��ي أوك��ران��ي��ا. 

ّ
��ن��ظ

ُ
��ص��ة« ت

ّ
م��رخ

رت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة 
ّ
وحذ

ال����روس م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي أي حركة  ال��روس��ي��ة،  التحقيق 
احتجاجية. وأشارت لجنة التحقيق إلى أن املشاركني في 
تجّمعات بشأن »الوضع املتوتر في السياسة الخارجية« 

أو في صدامات، سيتعّرضون ملالحقات.
وأعلن  ال��روس��ي،  ال��غ��زو  الشكوك بشأن  أن تالشت  وبعد 
ال��رئ��ي��س ف��الدي��م��ي��ر ب��وت��ني ع��م��ل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة خ��اص��ة في 
أوكرانيا. رصدت صحيفة نيويورك تايمز األميركية آراء 
بعض املواطنني في روسيا، وأك��دت أن قرار بوتني فاجأ 

وأخاف كثيرين.
وأشارت إلى أن معظم الروس ربما أيدوا اعتراف بوتني 
شرق  ولوغانسك  دونيتسك  إقليمي  بانفصال  الرسمي 
ال��ح��رب. فاألمر مختلف. ووفق  ق��رار  لكن ليس  أوكرانيا، 

استطالع رأي يعتبر هذا الخيار أحد أكبر مخاوفهم.
الشباب  فئة  ت��ؤرق  الحرب  أن  تايمز«  »نيويورك  وأك��دت 
تحديدًا إذ يخشون فقدان الحرية وتدهور العالقات مع 
الغرب. وقال تيغران خاتشاتوريان )20 عامًا( وهو طالب 
ال��دول��ي��ة املتفاقمة، ستؤدي  ال��ت��اري��خ: »ال��ت��وت��رات  ي���درس 

إل��ى تدهور األوض���اع داخ��ل ال��ب��الد«.وأض��اف: »لقد رأيت 
طموحات  لتحقيق  تسعى  دول  على  األمثلة  من  العديد 
إم��ب��راط��وري��ة وت��ن��س��ى ه���دف ال���دول���ة ذات����ه وه���و رف��اه��ي��ة 

الناس، أنا ال أؤيد هذه السياسة وأراها سلبية«.
بال  ليلة  »قضيت  ك��وزاك��وف��ا:  ق��ال��ت سفيتالنا  جانبها،  م��ن 
نوم وبقيت أتابع األخبار على الهاتف«. وأضافت: »األمور 

ستكون غير واضحة على األرجح ستكون حزينة«.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ي��ؤي��د روس ق����رار ب��وت��ني وي��ص��دق��ون رواي���ة 
ال��ك��رم��ل��ني ع���ن إج���ب���ار روس���ي���ا ع��ل��ى ال���ق���ت���ال ض���د ال��ق��وى 
الغربية املصممة على تدميرها. خاصة كبار السن. حيث 
ال ي���زال ع��دد كبير منهم ي��ت��أمل��ون م��ن فقر أص��اب��ه��م عقب 

سقوط االتحاد السوفيتي.
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر، أش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة األم��ي��رك��ي��ة إل����ى أن 
املواطنني ال���روس ال ح��ول لهم وال ق��وة لتغيير ال��ق��رارات 

إسكات  على  عملت  ال��روس��ي��ة  وال��ق��ي��ادة  عليها  والتأثير 
امل��ع��ارض��ني ل��ه��ذه ال��س��ي��اس��ة ال��ع��دوان��ي��ة. ح��ت��ى أن��ه��ا نفت 
ي��ق��ودوا  أن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ك��ان  ليبراليني  وسجنت نشطاء 

حركة مناهضة للحرب.
ولفتت إلى وجود تحركات ثقافية تعبر عن رفض الغزو 
وإطالق حملة عبر وسائل التواصل االجتماعي لتشجيع 

املواطنني للتعبير عن سبب معارضتهم للحرب.
وأخيرًا، نشر اليوتيوبر والصحافي الروسي يوري دود 
صورة الجتماع بوتني مع أعضاء مجلس األمن الروسي 
ع��ل��ى إن��س��ت��غ��رام م��ع��ل��ق��ًا: »م���ش���اع���رال ت��ن��ت��ه��ي م���ن ال��خ��زي 
والذنب بشأن ما فعلته بالده ألوكرانيا«. وأض��اف: »لقد 
ن��ش��أت ف��ي روس��ي��ا، روس��ي��ا ه��ي وط��ن��ي، لكنني أع��ب��ر عن 
دع��م��ي ف���ي ه���ذه األي�����ام ألوك���ران���ي���ا، وه���ي م��وط��ن أق��ارب��ي 

وأصدقائي«.

الشرطة الروسية انتشرت في الساحة الحمراء بموسكو لمنع أي تظاهرة تندد بالغزو )أ ف ب(
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¶ اليوتيوبر يوري دود: أدعم أوكرانيا موطن أقاربي وأصدقائي

¶ سفيتالنا كوزاكوفا: على األرجح ستكون األمور حزينة للغاية
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العالم ينزف اقتصادياً.. وسط جنون بأسعار النفط والذهب والسلع

الحرب على أوكرانيا.. كابوس يرعب األسواق

ارت��ف��ع س��ع��ر خ���ام ب��رن��ت إل���ى أكثر 
من 100 دوالر ألول مرة منذ 2014، 
ب��ن��س��ب ت���ت���ج���اوز 8%، م���ع إع���ان 
الرئيس الروسي فاديمير بوتني 
اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية 

في دونباس في أوكرانيا.
وارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود اآلج���ل���ة ل��خ��ام 
أب��ري��ل 8.5% لتصل  ب��رن��ت تسليم 
األول��ى  للمرة  للبرميل   105.3 إل��ى 
العقود  ص��ع��دت  فيما   ،2014 منذ 
نايمكس  األميركي  للخام  اآلجلة 
لتصل   %8 بنسبة  أب��ري��ل  تسليم 

إلى 100.1 دوالر للبرميل.
ي���ذك���ر أن أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ارت��ف��ع��ت 
ب���داي���ة  م���ن���ذ  دوالرًا   20 م����ن  أك���ث���ر 
ع��ام 2022، خوفًا من غ��زو روسيا 
األميركية  والعقوبات  ألوك��ران��ي��ا، 
واألوروب�������ي�������ة، وال����ت����ي ت��س��ت��ه��دف 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال��روس��ي��ة. وتعتبر 
روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في 
العالم، وتبيع منتجاتها النفطية 
ألوروب��ا بشكل أساسي، كما أنها 

مورد الغاز األساسي ألوروبا.
وق��ف��زت أيضا أس��ع��ار ال��ذه��ب عند 
وه���ي  ل����أون����ص����ة،  دوالرا   1943
أعلى مستوياتها خال ع��ام، كما 
ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج���ل���ة ألس��ع��ار 
الغاز الطبيعي بقرابة 31%، وسط 
القلق  ع��ززت  التي  أوكرانيا  ح��رب 

في أسواق الطاقة.
أم�������ا ال�������������دوالر، ف����ارت����ف����ع م����ؤش����ره 
0.39%، كذلك وصل سعر األملنيوم 

إلى مستوى قياسي الخميس.
وارتفع سعر هذا املعدن الصناعي 
إلى 3382.50 دوالرا للطن متجاوزا 
البالغ  السابق  القياسي  املستوى 
3380.15 دوالرا، والذي سّجله في 
املالية  ي��ول��ي��و 2008 خ���ال األزم����ة 

العاملية.

 الطاقة األوروبية

األوروبية  الطاقة  أسعار  ارتفعت 
الروسية  ال��ق��وات  أن هاجمت  بعد 
أه�����داف�����ًا ع���ب���ر أوك�����ران�����ي�����ا، وق���ف���زت 
العقود اآلجلة القياسية الهولندية 
بما يصل إلى 41%، وهو صعود 
ال��ت��وال��ي، فيما  ال��راب��ع على  لليوم 

ص����ع����دت ع����ق����ود ال����ط����اق����ة ت��س��ل��ي��م 
ش��ه��ر م�����ارس ف���ي أمل���ان���ي���ا بنسبة 
31%، وت��أت��ي ال���زي���ادات ال��ج��دي��دة 
لتضاف إلى االرتفاعات على مدار 
األس����ب����وع م���ع اش����ت����داد ال���ت���وت���رات 

بشأن أوكرانيا.
اقتصاديي  كبير  ق��ال  جانبه،  م��ن 
 ABN Amro Bank ف����ي  ال���ط���اق���ة 
»ستعتمد  كليف:  ف��ان  ه��ان��ز   ،NV
ال��ص��ورة األك��ب��ر ب��ق��وة على كيفية 
اس����ت����ج����اب����ة أوروب�����������ا وال������والي������ات 
امل��ت��ح��دة وه���ل س��ت��ف��رض عقوبات 
ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از أم ال؟ 

وأض�����اف: »إذا ن��ج��ا ه���ذا ال��ق��ط��اع، 
فقد يفقد االنتعاش زخمه قريبًا«.

هبوط األسهم الروسية

ب��ع��د ال���ت���راج���ع ال�����ذي ج�����اوز %10 
ل������أس������ه������م ال��������روس��������ي��������ة، أوق������ف������ت 
بورصة موسكو ال��ت��داوالت، أمس 
وفقا  احترازي،  كإجراء  الخميس، 

لوكالة رويترز.
وق����ال����ت ال����ب����ورص����ة: »ت������م ت��ع��ل��ي��ق 
ال�������ت�������داول ف�����ي ج���م���ي���ع األس����������واق. 
وس��ي��ت��م اإلع�����ان ع���ن االس��ت��ئ��ن��اف 

في وقت الحق«.

الذهب يقفز 

قفز سعر الذهب الفوري بما يصل 
إل����ى 2% ال��خ��م��ي��س، ح��ي��ث ت����داول 
ع��ن��د 1942.10  ل���ن���دن  ف���ي  ال���ذه���ب 
بنسبة  مرتفعا  لأونصة،  دوالرا 
ال��س��اب��ق، وه��و  ال���ي���وم  1.88% ع���ن 
أع���ل���ى م���س���ت���وى م���ن���ذ أواخ�������ر ع���ام 
املستثمرون  يتدفق  حيث   ،2020
ع��ل��ى أص����ول امل����اذ اآلم����ن ف���ي ظل 
غ����رق أس������واق األس���ه���م ع��امل��ي��ًا في 

املنطقة الحمراء.

ارتفاع األملنيوم 

ارت���ف���ع���ت أس����ع����ار األمل����ن����ي����وم إل���ى 
مستوى قياسي في بورصة لندن 
ل���ل���م���ع���ادن، ك��م��ا ق��ف��ز ال��ن��ي��ك��ل إل��ى 
أع���ل���ى م��س��ت��وي��ات��ه م��ن��ذ أك���ث���ر من 
األوكرانية  األزم��ة  تفاقم  مع  عقد، 
وزي�������������ادة م����خ����اط����ر اإلم�������������داد ف��ي 
ص���ن���اع���ة ت����واج����ه ب��ال��ف��ع��ل ن��ق��ص��ًا 

حادًا.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ت����ؤدي امل��ك��اس��ب 
إل����ى زي������ادة ال��ض��غ��ط ال��ت��ض��خ��م��ي 
ال���ج���دي���د ع���ل���ى امل���ش���ت���ري���ن ال���ذي���ن 
يستخدمون األملنيوم في كل شيء 
من الكابات إلى علب املشروبات، 
أكبر على  الركود  وسيكون خطر 
املصنعني في أوروبا مع االعتماد 
ب��ش��ك��ل أس��اس��ي ع��ل��ى روس��ي��ا في 

إمدادات املعادن.

¶ برنت يقفز إلى أكثر من 
100 دوالر ألول مرة منذ 

2014

¶ انخفاض حاد في 
تقييمات أسواق 

عالمية.. و»الخليجية« 
تتفاعل سلبًا 

¶ أسهم روسيا تتراجع 
10%.. وبورصتها 

تتوقف عن التداول

¶ »البيتكوين« ألدنى 
مستوى في شهر.. 

وانخفاض واسع للعمالت 
المشفرة 

¶ سعر الذهب يصعد 
22%.. وُيتداول عند 

1942 دوالرًا لألونصة

¶ الروبل الروسي يهوي 
إلى أدنى مستوياته منذ 

مطلع 2016

¶ غذاء العالم )القمح( 
إلى أعلى نطاقات منذ 

أكثر من 9 أعوام

¶ أسعار األلمنيوم تسجل 
حدودًا قياسية في 

بورصة لندن للمعادن

 ق����ال ت��ق��ري��ر »ك���ام���ك���و إن���ف���س���ت«: »إن 
ال�����وض�����ع ال���ج���ي���وس���ي���اس���ي امل��ت��ع��ل��ق 
ب��روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا واألح�����داث التي 
وق����ع����ت أث�������را ف�����ي األس����������واق ب��ج��م��ي��ع 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م، م��ا أدى إل��ى انخفاض 
ح����اد ف���ي ال��ت��ق��ي��ي��م��ات. وم����ن امل��ت��وق��ع 
إم إس س���ي آي  م��ؤش��ر  ي��ن��خ��ف��ض  أن 
العاملي لأسبوع الثالث على التوالي 
ه�����ذا األس�����ب�����وع، م����ع ان���خ���ف���اض أك��ث��ر 
ح���دة نسبيًا م��ق��ارن��ة ب��االن��خ��ف��اض��ات 
السابقة. فقد انخفض املؤشر بنسبة 
2.5% خ��ال األي��ام الثاثة األول��ى من 
ه���ذا األس���ب���وع، وك����ان م��ؤش��ر ال��س��وق 
ال��روس��ي ه��و ال��س��وق األك��ث��ر ت��ض��ررًا، 
حيث شهد انخفاضًا وصل إلى %45 

ت��ق��ري��ب��ًا، وإج���م���ال���ي خ��س��ائ��ر ال��ق��ي��م��ة 
دوالر،  م���ل���ي���ار   250 ب���ل���غ  ال���س���وق���ي���ة 
أدت  ك��م��ا  ج��زئ��ي��ًا،  تعافيًا  لكنه ش��ه��د 
األخبار املتداولة عن احتمالية فرض 
ع���ق���وب���ات ع���ل���ى روس����ي����ا إل�����ى ارت���ف���اع 
س��ع��ر خ����ام ب��رن��ت إل����ى أك��ث��ر م���ن 103 
ذلك  للبرميل، حيث سيؤثر  دوالرات 
النفط والغاز  في أح��د أكبر مصدري 

في العالم«. 
إل���ى روس��ي��ا، شملت قائمة  وإض��اف��ة 
 من أملانيا 

ً
األسواق األكثر تراجعًا كا

والهند بانخفاض 4.8% و4.7% على 
ال���ت���وال���ي، ف���ي ح���ني ان��خ��ف��ض م��ؤش��ر 
األسواق األوروبية بنسبة 3.9%. كما 
جرى تداول عقود برنت اآلجلة خال 

مستويات  عند   %8.5 بارتفاع  اليوم 
للبرميل،  105.1 دوالرات  إلى  وصلت 
وه����و أع���ل���ى م��س��ت��وى م��ن��ذ أغ��س��ط��س 

.2014

أداء األسواق الخليجية

ال��ت��ق��ري��ر أن أداء أس����واق دول  أوض���ح 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي يعكس 
السياسية  للجغرافيا  التأثير  أيضًا 
ل��روس��ي��ا وأوك���ران���ي���ا. وم���ع ذل����ك، فقد 
ع���وض ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط جزئيًا 
ال��ت��أث��ي��ر ال��ك��ل��ي. وف����ي ال����واق����ع، ارت��ف��ع 
إجمالي القيمة السوقية ألسواق دول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ال��س��ب��ع 
بمقدار 19.1 مليار دوالر على خلفية 

م��ك��اس��ب ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة ل��ش��رك��ات 
ال�����ط�����اق�����ة. ف����ق����د س���ج���ل���ت ال���س���ع���ودي���ة 
السوقية مدعومًا  القيمة  في  ارتفاعًا 
باألداء اإليجابي ألسهم الطاقة. ومن 
القيمة  ارتفعت  القطاعات،  أداء  حيث 
 42.3 بمقدار  الطاقة  لقطاع  السوقية 
م��ل��ي��ار دوالر، وك���ان ال��راب��ح ال��وح��ي��د. 
ف���ي ح���ني ان��خ��ف��ض إج���م���ال���ي ال��ق��ي��م��ة 
بمبلغ  األخ����رى  للقطاعات  ال��س��وق��ي��ة 
البنوك  وس��ج��ل��ت  دوالر.  م��ل��ي��ار   23.2
السوقية  القيمة  ف��ي  ان��خ��ف��اض  أك��ب��ر 
 ،%1.3 أو  دوالر  م���ل���ي���ارات   8.7 ع��ن��د 
بينما كان مؤشر السلع االستهاكية 
أداء، ح��ي��ث انخفض  امل��ع��م��رة األس����وأ 

بنسبة %4.6.

»كامكو«: األسواق الخليجية تتفاعل سلبًا 

األسلحة االقتصادية للقوى الكبرى

روسيا:
ال��ق��درة على التأثير في أسعار وإم���دادات امل��ع��ادن وامل���واد الخام   - 1
الصناعية املتصلة بالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا املتقدمة، مثل: 

البالتينيوم، البالديوم، النيكل، النحاس، األلومنيوم.

2 - القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات برميل النفط.

3 - عبر مقعدها في تحالف »أوب��ك+« تستطيع موسكو استخدام 
نفوذها وإنتاجها الغزير إلزعاج الغرب املستورد بشراهة للنفط.

4 - القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات الحبوب.

5 - عبر استحواذها على 9% من إنتاج القمح العاملي وإطاللها على 
أهم موانئ شحن الحبوب.

6 - القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات عقود الغاز.

أميركا واالتحاد األوروبي:

أوال: نظام سويفت المالي

ثانيًا: نقل التكنولوجيا الغربية

ثالثًا: الوصول إلى سوق الديون

وليد منصور 

بدأت روسيا الحرب، وبدأ العالم ينزف اقتصادياً، واجتاح الرعب اسواق 
المال وسط جنون الذهب والسلع، فيما تجاوز النفط عتبة 100 
دوالر ليصل إلى أكثر من 105 دوالرات للبرميل للمرة األولى منذ 

2014، وتبعه الدوالر وغذاء الشعوب - القمح - وأيضاً األلمنيوم. كما 
خنقت الحرب البيتكوين التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 

شهر، كما هوى الروبل الروسي إلى مستويات متدنية منذ مطلع 
2016. في انتظار ما ستكشفه األيام من واقع اقتصادي جديد على 

العالم.

الروبل.. يهوي
هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 أمس 
)الخميس( بعدما أمر الرئيس فالديمير بوتني القوات الروسية 
إلى تعليق  أوكرانيا، في خطوة دفعت بورصة موسكو  بغزو 
ال��ت��داول. وت��راج��ع ال��روب��ل 3.6% مقابل ال���دوالر إل��ى 84.0750 
العاملي،  بالتوقيت  الرابعة  الساعة  في  االفتتاح  من  دقائق  بعد 
نزوال  اليورو، مسجال  مقابل   95.2425 إلى   %3.9 وانخفض 
قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع، وفق رويترز. وفي 
الروسية  البنوك  رفعت  ال��ت��داول  ب��ورص��ة موسكو  علقت  ح��ني 
ألفا شراء  بنك  وع��رض  بشدة.  األجنبي  النقد  أسعار ص��رف 

الدوالر واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب.

روسيا تغزو أوكرانيا
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تراجع البيتكوين
تراجعت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في شهر، إلى 
متأثرة  األخ��رى  املشفرة  العمالت  في  واس��ع  انخفاض  جانب 
بالحرب في أوكرانيا. وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة %9 
إلى 34584 دوالرا، وانخفضت اإليثر بنسبة 13% إلى 2315 

.CoinMarketCap دوالرا، وفقا لبيانات من
وانخفض كل من Ripple›s XRP و Ada›s Cardano بأكثر 
م��ن 12%، وأدى التصعيد ف��ي ص��راع روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا إلى 
الخوف في كل من أسواق األسهم والعمالت املشفرة، ما يشير 

إلى تزايد النفور من املخاطرة.

القمح يسجل مستوى
غير مسبوق 

إلى  األميركية  وال���ذرة  القمح  لشحنات  اآلج��ل��ة  العقود  ارتفعت 
أع��ل��ى م��س��ت��وى ت�����داول ي���وم���ي، ف���ي ح���ني س��ج��ل��ت أس���ع���ار ف��ول 
الصويا أعلى مستوى منذ 2012 بعد هجوم القوات الروسية 
على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر اإلمدادات العاملية. وزادت 
أسعار القمح لثالث يوم على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى منذ 
أكثر من 9 أع��وام، في حني قفزت ال��ذرة إلى أعلى مستوى في 

8 أشهر.
وقفزت العقود اآلجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو 
)ن��ح��و 27  ل��ل��ب��وش��ل  ن��ح��و 9.34 دوالرات  إل���ى  ل��ل��ت��ج��ارة %5.7 

كيلوغراما( وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021.
أعلى  للبوشل مسجلة  إل��ى 7.16 دوالرات  ال��ذرة %5.1  وزادت 

مستوى منذ العاشر من يونيو املاضي.
وص��ع��دت ع��ق��ود ف���ول ال��ص��وي��ا لشهر م��اي��و امل��ق��ب��ل 4.2% إل��ى 
على  جلسة  لسادس  ارتفاعا  مسجلة  للبوشل  دوالرا   17.41
التوالي. وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 

سبتمبر 2021 عند 17.56 دوالرا.

أكبر 10 دول استقبلت صادرات أوكرانيا من القمح خالل 2020 - 2021
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أداء المؤشرالسوق
التغير في القيمة السوقية

%تريليون دوالر أميركي

- 0.3 %  - 0.472 -0.3%الكويت
0.8 %25,6-1.8%السعودية

- 1.2 %- 1,34-1.8%دبي
- 0.6 %- 2,57-0.3%أبو ظبي

- 0.9 %- 1,73- 0.9 %قطر
- 1.0 %  - 0.327 - 1.0 %البحرين

- 0.2 %   - 0.041 - 0.2 %عمان
0.5 %19,10األسواق الخليجية

املصدر: األسواق الخليجية، بلومبرغ وكامكو إنفست

ال استثمارات للكويت في أوكرانيا

ابراهيم محمد

كشفت مصادر مطلعة ل� سبقلا ان الكويت وعبر ذراعها 
االستثمارية الهيئة العامة لالستثمار ال تملك اي استثمار 
في اوكرانيا، اضافة الى ان استثماراتها في روسيا تكاد 

ال تذكر.
وق��ال��ت امل��ص��ادر رغ���م ع���دم ام��ت��الك هيئة االس��ت��ث��م��ار الي��ة 
اص����ول ف���ي ه���ذه ال������دول، ف���ان ت��أث��ي��ر امل���واج���ه���ات ال��ح��رب��ي��ة 
الوثيق  ارتباطه  م��ع  السيادي  الصندوق  على  سينسحب 

باألسواق العاملية.

خسائر حادة في البورصات العالمية بعد الهجوم الروسي
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تصفيات كأس آسيا 2023

األزرق يواجه األردن ونيبال وأندونيسيا
سعد عايد

أسفرت قرعة الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023  في الصين، عن 
وقوع منتخبنا الوطني بالمجموعة األولى التي سيستضيف منافساتها في البالد، وضمت 

كالً من األردن، ونيبال وأندونيسيا، وستكون المنافسة كما هو متوقع بين االزرق واالردن من 
أجل حجز مقعدين مؤهلين للبطولة اآلسيوية، خاصة في ظل تأهل صاحب المركز االول من 
المجموعات الست مباشرة الى النهائيات، باالضافة الى أفضل خمسة منتخبات من أصحاب 

المركز الثاني، وبمجموع 11 منتخباً من أصل 24.

المجموعات 

كاظمة يخسر أمام األهلي القطري
القطري بثالثة  االه��ل��ي  ن��ادي  أم��ام  ب��ن��ادي كاظمة  ال��ط��ائ��رة  للكرة  األول  الفريق  خسر 
أشواط من دون رد في منافسات ربع النهائي لبطولة األندية العربية للعبة واملقامة 
ف��ي ت��ون��س. وج���اءت نتيجة األش���واط 25�������16 و25�������22 و26�������24، وسيخوض البرتقالي 
ال��ي��وم، حيث  التي ستقام  الثامن،  ال��ى  الخامس  م��ن  امل��راك��ز  مباريات تحديد  بالتالي 
أقيم  الذي  العماني،  البحريني والكامل والوافي  لقاء دار كليب  الخاسر من  سيلتقي 

في وقت متأخر أمس.

العربي يستضيف مجموعته اآلسيوية 
كشف االتحاد االسيوي لكرة القدم عن الفرق املستضيفة لتجمعات بطولة كأس االتحاد االسيوي، 
حيث سيستضيف النادي العربي املجموعة الثانية، التي تضم الى جانبه: الرفاع البحريني، والخليل 
الفلسطيني، وظفار العماني، بينما سيخوض نادي الكويت مبارياته في العاصمة العمانية مسقط، 
حيث سيستضيف نادي السيب العماني مباريات املجموعة االولى والتي تضم الى جانب االبيض 
والسيب، ناديي االنصار اللبناني وجبلة السوري. وتنطلق منافسات غرب آسيا في 18 مايو املقبل، 
حيث تقام بطريقة التجمع من مرحلة واحدة فقط، ويتأهل األول عن كل مجموعة وأفضل ثاٍن من 

املجموعات الثالث، إلى نصف نهائي البطولة عن منطقة الغرب.

وبين  أرض���ه  على  المجموعة  استضافة 
جماهيره ستعطيه دفعة معنوية.  

ي��ت��ف��وق ت��اري��خ��ي��اً ع��ل��ى م��ن��اف��س��ي��ه في 
المواجهات التي جمعت بينهم مسبقاً. 

ونيبال  األردن  بمنتخبي  معرفة  يمتلك 
حيث التقى معهما في التصفيات األولية. 

حالة عدم االستقرار التي واجهت منتخبنا 
الوطني على صعيد الجهاز الفني

النتائج األخيرة لمنتخَبي األردن ونيبال تبين 
مدى جهوزيتهما وقدرتهما على التأهل

منتخبنا  الع��ب��ي  غ��ي��اب  ال��م��ح��ت��م��ل  م���ن 
كأس  في  مشاركتهم  بسبب  األولمبي 
آس��ي��ا ت��ح��ت 23 س��ن��ة ال��ت��ي ت��ت��داخ��ل في 

مواعيدها مع التصفيات القارية

أسباب ترجيح كفة األزرق 

تحديات 

األزرق..  وتحدٍّ آسيوي قادم

◄

◄

◄

◄

◄

◄

مباراتا األحد المقبل

مواجهات األزرق في التصفيات 

المباراةالتاريخ

الكويت × أندونيسيا8 - 6

الكويت × نيبال11 - 6

الكويت × األردن14 - 6

تصنيف منتخبات المجموعة 
التصنيف الحاليالمنتخب

90األردن

143الكويت

160أندونيسيا

167نيبال
* تقام جميع المباريات على استاد جابر الدولي 

المجموعة األولى 
الكويت

األردن
نيبال 

أندونيسيا
المجموعة الثانية 

فلسطين 
اليمن 

منغوليا 
الفلبين 

المجموعة الثالثة 
أوزبكستان 

تايلند
المالديف
سريالنكا

المجموعة الرابعة 
الهند

كمبوديا
أفغانستان 
هونغ كونغ 

المجموعة الخامسة 
البحرين 

ماليزيا
تركمانستان 

بنغالدش
المجموعة السادسة 

قيرغيزستان  
سنغافورة 

طاجيكستان
ميانمار 

من يتأهل لنهائي ولي العهد؟
لكأس  النهائي  ال���دور نصف  مباراتا  األح��د  تقام 
سمو ولي العهد لكرة القدم؛ لتحديد طرفي املباراة 
في  بالساملية،  ال��ع��رب��ي  يصطدم  حيث  النهائية، 

حني يتقابل حامل اللقب الكويت مع الفحيحيل.
األخ����ض����ر  ي�����دخ�����ل  ح����ي����ث  األول  ال����ل����ق����اء  وي������ب������رز 
وال�����س�����م�����اوي امل����واج����ه����ة ب���ط���م���وح ح���ج���ز ب��ط��اق��ة 
حققوها  ال��ت��ي  النتائج  بعد  النهائي  إل��ى  امل���رور 
ب األخ��ض��ر على 

َّ
ف��ي م��ش��وار امل��س��اب��ق��ة، حيث تغل

ال��ت��ض��ام��ن وال��ص��ل��ي��ب��خ��ات، وم���ن امل���ق���رر أن ت��ع��ود 
ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��ف��ري��ق األس���اس���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��م��د امل����درب 
ال��راح��ة  الالعبني  م��ن  العديد  ملنح  غيابها؛  ميشا 

إلزال����ة اإلج���ه���اد، ف��ي ح��ني يتطلع م���درب الساملية 
نجاحه  بعد  املسابقة  في  املضي  إبراهيم  محمد 
امامه، معتمدًا  من  والنصر  القادسية  إقصاء  في 
ع��ل��ى خ��ب��رة ال��الع��ب��ني. وف���ي ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ت��ب��دو 
حظوظ حامل اللقب نادي الكويت أفضل في بلوغ 
التي  الفنية  ف��ارق اإلمكانات  النهائي، عطفًا على 
 على 

ً
ف���وزًا س��ه��ال ف��ي مصلحته وتحقيقه  ت��ص��ب 

التضامن في أول ظهور له في املسابقة، في حني 
بعد  املسابقة  ف��ي  االس��ت��م��رار  الفحيحيل  ي��ح��اول 
الجهراء  الذهبي على حساب  املربع  إلى  وصوله 

وخيطان.

 تيسيما يدير »األخضر × السماوي« 
استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على اختيار الحكم الدولي األثيوبي بامالك تيسيما ويسا إلدارة 
مباراة  الدارة  لترشيح حكم ساحة  األوزبكي  االتحاد  مخاطبة  بينما ستتم  والساملية،  العربي  مباراة 
الكويت والفحيحيل، بينما ستتم االستعانة بحكام محليني كمساعدين وفي تقنية الفار أيضًا، وتأتي 

املباراتان ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم.

الملعب التوقيت الفريقان

عبدالله الخليفة 4.55 مساء الكويت  x الفحيحيل

محمد الحمد 7.55 مساء العربي  x السالمية

شريفة الغانم:

م كبير في األلعاب البارالمبية الكويتية تقدُّ
أه������دت األم���ي���ن���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
الكويتية شريفة الغانم اإلنجاز الكبير الذي 
ح��ق��ق��ه أب��ط��ال ال��ك��وي��ت ل��ل��م��ع��اق��ني بحصدهم 
أك���ث���ر م����ن 17 م���ي���دال���ي���ة م���ت���ن���وع���ة، وف���وزه���م 
في  للمنتخبات  ال��س��ل��ة  ل��ك��رة  األول  ب��امل��رك��ز 
دورة األلعاب الباراملبية الثالثة ملنطقة غرب 
آسيا إلى سمو أمير البالد، وسمو ولي عهده 
األم����ني، وال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ق��اط��ب��ة، وتختتم 
ال���ث���ال���ث���ة غ���دا  م���ن���اف���س���ات دورة غ�����رب آس���ي���ا 
)السبت( في املنامة عاصمة مملكة البحرين.

وذك�����رت ش��ري��ف��ة ال��غ��ان��م أن ع����دد امل��ي��دال��ي��ات 
ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى ازدي������اد ق��ب��ل خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة، 
وأن نتائج البطولة كشفت عن التقدم الكبير 
في  الكويتية  املعاقني  ري��اض��ة  شهدته  ال���ذي 
أل���ع���اب ك���رة ال��س��ل��ة، وك����رة ال���ط���اول���ة، وأل��ع��اب 
اإلعاقة  وألعاب  والريشة  والبوشيا،  القوى، 
الكويتية  ال��ف��ت��اة  وق��ال��ت: »حققت  ال��ب��ص��ري��ة، 
ف��ي دورة غ��رب آس��ي��ا ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��ع��دي��د من 

اإلنجازات«.
الكويت  دول��ة  الغانم سفير  وش��ك��رت شريفة 

ال���ش���ي���خ ث���ام���ر ج���اب���ر األح����م����د ون���ائ���ب���ه أن���س 
السلوم، وجميع أعضاء السفارة، على حسن 

االهتمام واملتابعة.
من جانبه، اشادت اللجنة األوملبية الكويتية 
ب������اإلن������ج������ازات ال����ك����ب����ي����رة مل���ن���ت���خ���ب ال���ك���وي���ت 
ل����ذوي االع���اق���ة ف���ي دورة ال���ع���اب غ����رب آس��ي��ا 
)الباراملبية( الثالثة واملتواصلة في البحرين 
بعد ف��وزه��م ال��ي��وم ب��ع��دة م��ي��دال��ي��ات متنوعة 
في العاب لكرة السلة على الكراسي املتحركة 

شريفة الغانموألعاب القوى وكرة الطاولة.

الصالح: األكاديميات تصقل البراعم
للشباب  العامة  للهيئة  العامة  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  أع��ل��ن 
ح��س��ام ال��ص��ال��ح دع���م أك��ادي��م��ي��ة ال��ش��رك��ة الكويتية 
لالستثمار، خصوصًا أن الهدف األول من إطالقها 
خ����دم����ة ب����راع����م ك������رة ال�����ق�����دم، ل��ت��ج��ه��ي��زه��م وص��ق��ل 
األم��ور  أو  اللعبة  ف��ي  خبراتهم وم��واه��ب��ه��م، س���واء 

الحياتية األخرى. 
وقال الصالح خالل حفل أقامته أكاديمية الشركة 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ل���الس���ت���ث���م���ار ت���ح���ت رع���اي���ت���ه، اح���ت���ف���ااًل 
القائمني  إل��ى  ال��وط��ن��ي��ة: »أت��ق��دم بالشكر  ب��األع��ي��اد 
تقدموا  ال��ذي��ن  لالستثمار  الكويتية  الشركة  على 

إلقامة  للشباب  العامة  الهيئة  مع  للتعاون  بطلب 
األكاديمية، حيث تمت املوافقة عليه بشكل فوري، 
فالهيئة على أهبة االستعداد لدعم كل من يسعى 

إلى خدمة الوطن«. 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، أب�����دى ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ل���الس���ت���ث���م���ار ب�����در ال��س��ب��ي��ع��ي إع��ج��اب��ه 
ب�����م�����ه�����ارات وم������واه������ب ال����الع����ب����ني خ�������الل امل�����ب�����اراة 

االستعراضية التي أقيمت ضمن فقرات الحفل. 
وش���دد ع��ل��ى أن ال��ش��رك��ة ل��ن ت��أل��و ج��ه��دًا ف��ي تقديم 

خدماتها للمجتمع الكويتي بصفة عامة.

نائبان للرئيس.. والترشح لسن »25 عاماً«

»عمومية الكرة« أقرَّت تعديل النظام األساسي
أقّرت الجمعية العمومية غير العادية التحاد الكرة 
النظام األساسي لالتحاد وفقًا للطلب  أمس تعديل 
املقدم من 14 ناديا وبحضور 13 من أصل 15 ناديا 
عن  غ��اب  حيث  لالتحاد،  العمومية  الجمعية  تشكل 

حضور العمومية ناديا القادسية وكاظمة.
انتخاب  يتم  أن  على  باالغلبية  العمومية  وواف��ق��ت 
م��ج��ل��س االدارة امل��ق��ب��ل ل��الت��ح��اد م��ؤل��ف��ًا م���ن رئ��ي��س 
ون��ائ��ب��ني، ع��ل��ى ان ي��خ��ت��ار ال��رئ��ي��س ف��ي اول اجتماع 
له  نائبا  املنتخبني  النائبني  بني  من  االدارة  ملجلس 

للشؤون املالية، ونائبا للشؤون الفنية، فيما سيكون 
العدد االجمالي العضاء املجلس مؤلفًا من 7 اعضاء 

بمن فيهم الرئيس والنائبان. 
كما تم تعديل املادة 35 فقرة »4 ج« على اال يقل عمر 
املرشح عن 25 عامًا وال يزيد على 70 عامًا في وقت 

يوم الترشح.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر ان ي��ق��وم م��ج��ل��س ادارة ات���ح���اد ال��ك��رة 
ب��م��خ��اط��ب��ة االت�����ح�����اد ال�����دول�����ي ل���ك���رة ال����ق����دم »ف��ي��ف��ا« 
ب����ال����ت����ع����دي����الت االخ������ي������رة ع����ل����ى ال����ن����ظ����ام االس����اس����ي 

الع����ت����م����اده����ا، وم�����ن ث����م ي����ق����وم االت�����ح�����اد ب���ع���د ت��ل��ق��ي��ه 
االع��ت��م��اد م��ن ال��ف��ي��ف��ا ب��إرس��ال��ه��ا ال���ى ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للرياضة، وبالتالي يتم نشر النظام االساسي املعدل 
ال��ج��ري��دة الرسمية ليقوم االت��ح��اد ب��ال��دع��وة الى  ف��ي 

االنتخابات الجديدة خالل 45 يومًا من النشر.
وأف����اد ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ي��وس��ف رئ��ي��س االت���ح���اد ب��ان 
التعديالت  امل��ب��دئ��ي��ة ع��ل��ى  اب���دى م��واف��ق��ت��ه  ق��د  الفيفا 
االخيرة، وهو ما يبشر بعدم وجود اي معوقات امام 

اجراء انتخابات جديدة لالتحاد بشكل سريع.

ري�������������اض�������������ة ن������س������ائ������ي������ة

»صاالت السيدات« يعسكر في كرواتيا
ال��ي��وم وف��د منتخبنا الوطني لكرة  ي��غ��ادر 
ق�����دم ال����ص����االت ل���ل���س���ي���دات إل�����ى ال��ع��اص��م��ة 
ال���ك���روات���ي���ة، زغ�����رب، ل��ل��دخ��ول ف���ي معسكر 
تدريبي يمتد إلى 16 يوما، على أن يخوض 
خ��الل��ه أزرق ال��س��ي��دات خ��الل��ه 4 م��ب��اري��ات 
ودية مع أفضل الفرق الكرواتية، تحضيرا 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي دورة األل���ع���اب ال��ري��اض��ي��ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���ث���ال���ث���ة ال����ت����ي ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا 
الكويت 15 مايو املقبل، وبطولة دول غرب 
العربية  اململكة  في  إقامتها  املزمعة  آسيا 

السعودية يونيو املقبل.

»الفتاة« بطل الكراتيه
الفتاة 48  الكراتيه بنادي  جمع فريق 
األول  باملركز  ليتوج  ميدالية متنوعة، 
ل��ل��ب��ط��ول��ة األول����ى ل��ل��ك��رات��ي��ه ل��ل��س��ي��دات، 
ال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت م���ؤخ���رًا ع��ل��ى ص��ال��ة 
ات��ح��اد ال��ك��رات��ي��ه ب��ال��س��امل��ي��ة، وحصل 
ف���ري���ق س���ي���دات ن�����ادي ال���ك���وي���ت على 
املركز الثاني بأفضلية عدد امليداليات 
ال��ذه��ب��ي��ة، ع��ن ن��ادي��ي ال��ع��رب��ي وفتيات 
ال��ع��ي��ون ال��ل��ذي��ن ح��ال ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، 
وج���م���ع ك����ل م����ن األن����دي����ة ال���ث���الث���ة 12 
م��ي��دال��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، ف��ي��م��ا ح���ل ف��ري��ق 
س�����ي�����دات ن��������ادي ال����ي����رم����وك ب���امل���رك���ز 

الخامس ب� 9 ميداليات مختلفة.

»أزرق الصاالت للسيدات« في تدريبات سابقة
الصالح والسبيعي واألحمد متوسطين براعم األكاديمية
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الغزو الروسي ألوكرانيا

¶ سحب تنظيم نهائي التشامبيرونز من »سان بطرسبرغ«

»يويفا« يجتمع لتحديد مكان نهائي »األبطال«

دعا االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( إلى اجتماع استثنائي 
ي��ع��ق��د ال���ي���وم »ل��ت��ق��ي��ي��م ال���وض���ع« ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��غ��زو ال��روس��ي 
ام��س سحب تنظيم نهائي دوري  ألوك��ران��ي��ا، وذل��ك بعدما تقرر 
س��ان بطرسبرغ  مدينة  م��ن  الحالية  ف��ي نسخته  اوروب����ا  اب��ط��ال 

الروسية التي تم االعالن عنها سابقا الستضافة النهائي.
وك���ان رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��وري��س ج��ون��س��ون اع��ت��ب��ر أن��ه 
»ال ت��وج��د ف��رص��ة« ل��روس��ي��ا الس��ت��ض��اف��ة ب��ط��والت ك���رة ال��ق��دم في 

األسابيع املقبلة.
وسبق لالتحاد االوروب��ي أن نقل آخر نهائيني في دوري أبطال 
أوروب�����ا ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك���ورون���ا م��ن م��دي��ن��ة إسطنبول 

التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.
وبحسب وكالة األنباء البريطانية فقد يتأخر قرار »يويفا« فيما 
األوروب���ي،  النهائي  ستستضيف  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  املدينة  يخص 

لحني معرفة طرفي املباراة النهائية.
وأش������ارت ال���وك���ال���ة إل����ى أن����ه ف���ي ح����ال ت��أه��ل ف��ري��ق��ان م���ن إن��ك��ل��ت��را 
للمباراة النهائية، مثلما حدث في النسخة املاضية عندما التقى 

مانشستر سيتي مع تشلسي، فإن النهائي قد ُينقل إلى إنكلترا.
كما يبحث »ي��وي��ف��ا« مصير منتخب روس��ي��ا م��ن خ��وض م��ب��اراة 
وربما مباراتني على أرضه في مارس املقبل ضمن امللحق الفاصل 

ملعب »غازبروم أرينا« محاطاً بعناصر الشرطةاملؤهل ملونديال قطر 2022.

مهاجم بنفيكا يدعم الجيش األوكراني
محترفون برازيليون: أنقذونا

س��ج��ل ع���دد م��ن الع��ب��ي دي��ن��ام��و كييف وش��اخ��ت��ار دون��ي��ت��س��ك األوك��ران��ي��ن، ال��ذي��ن يحملون 
الجنسية البرازيلية، فيديو، يناشدون فيه سلطات بالدهم باملساعدة إلخراجهم من أوكرانيا.

ويضم دينامو كييف العبًا برازيليًا واحدًا هو فيتينيو، بينما يضم شاختار 13 العبًا برازيليًا، 
ويجتمع ال�14 العبًا وأسرهم بفندق في العاصمة األوكرانية كييف، وسجلوا الفيديو معًا.

قطبي  ودينامو  شاختار  فريقي  لالعبي  الفيديو  مقطع  تويتر  موقع  على  نشطاء  وت���داول 
التدخل  البرازيل بسرعة  ال��دوري األوكراني رفقة أسرهم، وهم يناشدون فيه سلطات دولة 
أوكرانيا  دول��ة  ف��ي  املستقرة  غير  األوض���اع  تلك  م��ن  ال��خ��روج  على  الدبلوماسي ملساعدتهم 

والعودة إلى بالدهم.

المالعب المرشحة
■  لندن 

■  ويمبلي 
■ توتنهام

■ اإلمارات

ياريمتشيوك،  روم����ان  األوك���ران���ي  ال��ن��ج��م  يستطع  ل��م 
مهاجم بنفيكا البرتغالي، نسيان ما يحدث في بالده، 
ف��ق��رر ت��وج��ي��ه رس��ال��ة م��ب��اش��رة، ع��ق��ب تسجيله هدفًا 
ف��ي ش��ب��اك ضيفه أي��اك��س، ف��ي امل��واج��ه��ة ال��ت��ي جمعت 
»ال���ن���ور« ضمن  ملعب  ع��ل��ى   ،2  -  2 وان��ت��ه��ت  بينهما، 

منافسات ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.
واس���ت���ط���اع ي��اري��م��ت��ش��ي��وك ت��س��ج��ي��ل ال���ه���دف ال��ث��ان��ي 
مل��ص��ل��ح��ة ن�����ادي ب��ن��ف��ي��ك��ا ف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال�������72 م���ن عمر 
ملعب  في  امل��وج��ودة  الجماهير  فاجأ  لكنه  املواجهة، 
»ال����ن����ور« ب��ط��ري��ق��ة اح��ت��ف��ال��ه ال��غ��ري��ب��ة، ال���ت���ي أراد من 

خاللها توصيل رسالة مباشرة إلى بالده.
ف��ي رسالة  األوك��ران��ي،  الجيش  ي��رت��دي قميصًا يحمل شعار  ياريمتشيوك وه��و  وظهر 

سياسية واضحة من مهاجم بنفيكا بأنه يقف خلف بالده.

صالح.. يواصل »تحطيم األرقام«

• رفع رصيده  إلى 19 هدفاً متصدراً 
هدافي البطولة.

• شارك في 29 مساهمة تهديفية 
خالل الموسم الجاري.

• ليدز هو الفريق رقم 11 الذي يستقبل 
6 أهداف أو أكثر بقدميه خالل مسيرته. 

• نجح في تسجيل 19 هدفاً حتى 
اآلن في 24 مباراة مقارنة بالموسم 

الماضي، حيث احتاج 30 مباراة لتسجيل 
)18 هدفاً(.

• رفع عدد أهدافه مع ليفربول إلى 
الهدف رقم 152، ليتقدم إلى المركز 

التاسع ضمن قائمة هدافي الريدز 
التاريخيين.

• أصبح على ُبعد 6 أهداف فقط ليعادل 
رقم مايكل أوين صاحب الـ158 هدفاً.

• يمتلك أفضل وأعلى معدل تهديفي 
لكل مباراة بتاريخ ليفربول على اإلطالق 

بمعدل هدف كل 1.5 مباراة.

واص�����������ل م����ح����م����د ص�����������الح، ن���ج���م 
ل���ي���ف���رب���ول اإلن���ك���ل���ي���زي، ت��ح��ط��ي��م 
األرق��������������ام ال����ق����ي����اس����ي����ة ب��ق��م��ي��ص 
»ال���ري���دز«، ب��ع��دم��ا س��ج��ل ثنائية 
ف����ي م���رم���ى ل����ي����دز، خ�����الل ال��ل��ق��اء 
امل����ؤج����ل م����ن ال���ج���ول���ة ال��ت��اس��ع��ة 
ع���ش���رة ف����ي ال��������دوري اإلن��ك��ل��ي��زي 

املمتاز.
وس��اه��م النجم امل��ص��ري ف��ي فوز 
ل��ي��ف��رب��ول )6 ����� ص��ف��ر( ع��ل��ى ل��ي��دز 
اإلنكليزي  ال���دوري  في  يونايتد، 
وصنع  هدفني  سجل  إذ  املمتاز، 
ه���دف���ًا ث���ال���ث���ًا، ف����ي امل�����ب�����اراة ال��ت��ي 
أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد.

ونجح ليفربول في تقليص فارق 
ال��ن��ق��اط ع��ن امل��ت��ص��در مانشستر 

سيتي إلى 3 نقاط.
أرق��ام جديدة حققها  وفيما يلي 

صالح محتفالً بهدفهصالح خالل اللقاء:

تطورات ..

◄ أدان���ت اللجنة األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة روس��ي��ا في 
أعقاب غزوها أوكرانيا، وقالت اللجنة األوملبية 
إن��ه��ا »ت��دي��ن ب��ش��دة خ���رق ال��ح��ك��وم��ة ال��روس��ي��ة 
للهدنة األومل��ب��ي��ة«، م��ج��ددة دع���وة ت��وم��اس ب��اخ 
للسالم التي أطلقها بخطابه في حفلي االفتتاح 

والختام لأللعاب األوملبية.

األوك��ران��ي تعليق منافسات  االت��ح��اد  ق��رر   ◄
الدوري املحلي في أعقاب الغزو الروسي للبالد، 
وصعوبة خوض منافسات كرة القدم في تلك 

األجواء.

مالك تشلسي  البريطانية  الحكومة  ه��ددت   ◄
ال���روس���ي روم�����ان أب��رام��وف��ي��ت��ش، ب��ال��ط��رد بعد 
حرب روسيا على أوكرانيا، وإيقاف استثماره 

داخل الدولة.

◄ ق�����رر م��ن��ت��خ��ب ال���س���وي���د، ع�����دم ال���ل���ع���ب ف��ى 
موسكو بسبب ح��رب أوكرانيا األخ��ي��رة، حال 
ت��أه��ل امل��ن��ت��خ��ب ال���روس���ي م��ن امل��ل��ح��ق النهائي 

املؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

◄ قرر فريق برشلونة لكرة السلة عدم السفر 
إلى روسيا لخوض املباراة املقررة ضد زينيت 
سان بطرسبرغ في ال��دوري األوروب��ي، بسبب 
انطالق  عقب  املنطقة  تشهدها  التي  األوض���اع 

العملية العسكرية في أوكرانيا.

القدم، عبر  ن��ادي شالكه األملاني لكرة  ◄ ق��ال 
تويتر، إنه أزال شعار شركة غازبروم الروسية 
من قمصان فريقه بسبب التطورات األخيرة .

العالم  بطل  فيتل  األملاني سيباستيان  أكد   ◄
لسباقات ف��ورم��وال واح���د، ألرب��ع م���رات، إن��ه لن 
ي��ش��ارك ف��ي سباق ج��ائ��زة روس��ي��ا الكبرى إذا 

أقيم في موعده.

ياريمتشيوك مقبالً شعار 
الجيش األوكراني )أ.ف.ب(

مباريات اليوم
القناة التوقيت الفريقان

HD Premium 1 beIN Sports 11.00 مساء ساوثمبتون × نوريتش سيتي

 HD 1 beIN Sports 11.00 مساء ليفانتي × إلتشي

Lega Serie A YouTube 8.45 مساء ميالن × أودينيزي

Lega Serie A YouTube 11.00 مساء جنوى × ميالن

 HD 2 beIN Sports 11.00 مساء مونبلييه × رين

.. وغدا
HD Premium 1 beIN Sports 3.30 عصرا ليدز يونايتد × توتنهام

HD Premium 1 beIN Sports 6.00 مساء مانشستر يونايتد × واتفورد

HD Premium 1 beIN Sports 8.30 مساء إيفرتون × مانشستر سيتي

 HD 1 beIN Sports 8.30 مساء رايو فاليكانو × ريال مدريد

 HD 1 beIN Sports 11.00 مساء أتلتيكو مدريد × سيلتا فيغو

Lega Serie A YouTube 8.00 مساء إمبولي × يوفنتوس

 HD 2 beIN Sports 11.00 مساء سان جيرمان × سانت إيتيان

دوري أبطال أوروبا
التعادل سيد 

الموقف 
ح������س������م ال��������ت��������ع��������ادل االي������ج������اب������ي 
م�����واج�����ه�����ت�����ي ات����ل����ت����ي����ك����و م�����دري�����د 
ن��ظ��ي��ره االنكليزي  االس��ب��ان��ي م��ع 
 ،)1  -  1( ي���ون���اي���ت���د  م��ان��ش��ي��س��ت��ر 
وبنفيكا البرتغالي مع الهولندي 
اياكس امستردام بنتيجة )2 - 2( 
ال������16 م���ن بطولة  ف���ي ذه����اب دور 

ابطال اوروبا لكرة القدم.

كونتي يلمح للرحيل

ت����ع����ه����د امل����������درب 
اإلي�����������ط�����������ال�����������ي 
أن��������ت��������ون��������ي��������و 
ك�������������ون�������������ت�������������ي 
��ّي��م 

َ
ب���أن���ه س��ُي��ق

م���س���ت���ق���ب���ل���ه م���ع 
ت��������وت��������ن��������ه��������ام ب����ع����د 

التي تلقاها  الخسارة املفاجأة 
األخ����ي����ر ع���ل���ى م���ل���ع���ب ب��ي��رن��ل��ي 
)صفر1-( في مباراة مؤجلة من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
نهاية  في عطلة  وبعدما حقق 
األس��ب��وع على حساب مضيفه 
ف�����وزه  ������� ص����ف����ر(  ب�����راي�����ت�����ون )3 
حقق  أك���ت���وب���ر،   30 م��ن��ذ  األول 
ب��ي��رن��ل��ي امل��ف��اج��أة ف��ي م��ب��ارات��ه 
املؤجلة وأع��اد ضيفه توتنهام 
ال���ى أرض ال��واق��ع ب��إس��ق��اط��ه 1���� 
صفر بهدف سجله بن مي في 

الدقيقة 71.
اع����ت����ب����ر ك����ون����ت����ي ال���������ذي ت��س��ل��م 
االش�������������راف ع����ل����ى ال�����ف�����ري�����ق ف��ي 
نوفمبر خلفًا للبرتغالي املقال 
ن��ون��و س��ان��ت��و، أن���ه ال يستحق 
ال���رات���ب ال����ذي ي��ت��ق��اض��اه، وأن���ه 
مع مجلس  سيبحث مستقبله 

إدارة النادي.
وأوض���������ح اإلي����ط����ال����ي »ع���ن���دم���ا 
تخسر أربع مباريات من أصل 
خ��م��س، ف��ه��ذا ي��ع��ن��ي ب����أن على 
ال���ن���ادي ت��ق��ي��ي��م ال���وض���ع وب��أن��ه 
ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���ح���دث م����ع ب��ع��ض��ن��ا 
البعض وأن نفهم ما هو الحل 

األمثل«.
وت�����اب�����ع »ف�������ي وض�������ع م�����ن ه����ذا 
يتغيرون  ال  ال��الع��ب��ون  ال���ن���وع، 
ف��ي ال��ف��ري��ق، ب��ل م��ن يتغير هم 
املدربون دائمًا.. هذا هو الواقع. 
ال أح���د ي��س��ت��ح��ق أن ن��ك��ون في 
وض��ع م��م��اث��ل، إن ك��ان ال��ن��ادي، 
لكن  املشجعون.  الالعبون،  أنا، 

هذا هو الواقع«.

أرقامه في لقاء ليدز: 
90 %دقة تمرير

70 لمسة للكرة

28 تمريرة في الثلث 
الهجومي

9 لمسات للكرة في 
منطقة جزاء الخصم

6 تسديدات )األكثر في 
المباراة(

سجل هدفين

صنع هدفاً
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فجر

3.17
عصر

6.18
شروق

5.44
مغرب

12.01
ظهر

7.01
عشاء

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

 صباحًاصباحًا
6.35

صباحًا
5.13

ظهرًا
12.1511.28

البحـــــــر

دافئ وغائم إلى غائم جزئياً مع فرصة ألمطار متفرقة 
تكون رعدية أحياناً والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة 

االتجاه إلى معتدلة، السرعة )8 - 40 كم/ ساعة(.

12
الصغرى

29
الكبرى

%65
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

وجهة نظر

m.aldallal@alqabas.com.kw

د. محمد حسين الدالل

كالم الناس

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

15 مليارًا لـ»الداخلية«
تعتبر ال��ك��وي��ت ال���دول���ة ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م، 
بخالف أفغانستان، التي ال يوجد فيها مكان 
املجمعات  وزي���ارة  الحقيقي،  للترفيه  واح���د 

واملطاعم ليست ضمن هذه الحسبة!
***

ي���ق���وم ال���س���ائ���ح ال�����ج�����اد، وال����غ����رب����ي ب����ال����ذات، 
وغالبًا  سياحته  م��ن  القصوى  ب��االس��ت��ف��ادة 
بدرجة أكبر من مواطن الدولة التي يزورها، 
ألن األخير يعتقد أنه في غير عجلة من أمره 
دون  من  عمره  وينتهي  وطنه،  معالم  لرؤية 

أن يراها!
***

صعبة،  مهمة  الخارجية  السياحة  تشجيع 
خاصة بعد أن يئسنا من أية محاولة جادة 
ل��ت��ع��دي��ل ال���وض���ع، واإلص�����رار ع��ل��ى »تغييب« 
األجنبي  فالسائح  املهمة،  السياحة  عناصر 
ع��ن شمس مشرقة  دول��ن��ا  ف��ي  يبحث غالبًا 
ورمال نظيفة ومياه بحر زرق��اء، ومظلة في 

يد و»علبه معدنية باردة« في اليد األخرى!
التركيز على تشجيع  األفضل  وبالتالي من 
أكبر  تعريف  وم��ح��اول��ة  ال��داخ��ل��ي��ة،  السياحة 
ال��دول��ة،  بمعالم  واملقيمني  املواطنني  م��ن  ع��دد 
ال��ص��ن��دوق«،  »خ����ارج  التفكير  يتطلب  وه���ذا 
يقارب  م��ا  سنويًا  ينفقون  الكويت  فسكان 
الخارجية،  السياحة  على  دوالر  مليار   15
وم���ن ال���ض���روري ج���ذب ج���زء م��ن ه���ذا املبلغ 

للداخل. 
***

وح���ي���ث إن »ال���س���ي���اح���ة ال���داخ���ل���ي���ة« ه���ي في 
وال  اإلع���الم،  وزارة  في  متهالكة  إدارة  عهدة 

أحد تقريبًا يعرف مديرها، فمن الضروري 
ال��داخ��ل��ي��ة  ال��س��ي��اح��ة  امل��س��اه��م��ة ف��ي تشجيع 
ببعض األف��ك��ار ال��ج��دي��دة، م��ث��ل ال��ت��ع��اون مع 
لزيارة  السائحني مجانًا  لنقل  التربية  وزارة 
م��خ��ت��ل��ف امل���ع���ال���م ال��س��ي��اح��ي��ة، ف���م���ع���روف أن 
ال��ت��رب��ي��ة ق���ام���ت م���ؤخ���رًا ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��د ب����31 
مليون دي��ن��ار م��ع ش��رك��ات م��واص��الت لنقل 
الحافالت تبقى  امل��دارس، وغالبية هذه  طلبة 
ب��ال عمل م��ن ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر حتى م��ا بعد 

الظهر بقليل!
***

»مركز  زيارتها  املطلوب  الجهات  أوائ���ل  م��ن 
ج���اب���ر ال���ث���ق���اف���ي«، ال������ذي ص���رف���ت م���ل���ي���ارات 
الدوالرات عليه، لينتهي وضعه ليد مجموعة 
رغبتهم،  بغير  وغالبًا  اإلع���الم،  موظفي  م��ن 
ل��ي��ت��راج��ع وزي���ر اإلع����الم ال��س��اب��ق ع��ن سابق 
ق������راره، وي��ع��ي��ده ل���ل���دي���وان، ال����ذي ق����ام ب����دوره 
بإرساء عقد إدارته لعام واحد على جهة ما!

ث���م ت��ت��ج��ه ح���اف���الت ال��س��ي��اح ل���زي���ارة امل��واق��ع 
التزلج  الراقصة، وصالة  للنافورة  »السابقة« 
ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��د، وامل��دي��ن��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة، ومطاعم 
أب������راج ال���ك���وي���ت، وب�����رج ال���ت���ح���ري���ر، وح��دي��ق��ة 

الشعب، بغية ذرف الدموع على أطاللها!
ل�����زي�����ارة وزارة  ال����ح����اف����الت  ت��ت��ج��ه  وب���ع���ده���ا 
امل���واص���الت واالط�����الع ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى ث��الث 

عجائب تنفرد بها الكويت، عامليًا:
أ  ���� ه��ي ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م امل��ت��م��دن ال��ت��ي ال 
توجد بها خدمة بريدية، ولكن بها جيش من 
موظفي البريد، يقودهم وكيل وزارة مساعد.

ب  �� والوحيدة التي ال ترسل للمشتركني في 

ورقية  فواتير  أي��ة  األرضية  الهاتفية  الخدمة 
أو إلكترونية.

البريدية  الطرود  التي ال ترسل  الوحيدة   �� ت  
إب��������الغ أص���ح���اب���ه���ا  ي���ت���م  ألص����ح����اب����ه����ا، وال 

بوصولها.
***

بعد ذلك تنتقل الحافالت للصحراء لالطالع 
عن كثب على مشروع وزارة الكهرباء لتوليد 
النظيفة  الطاقة  الكويت من  15% من حاجة 
من الشمس والرياح، والتي لم يتحقق منها 
ح���ت���ى 1% ب���ع���د أك���ث���ر م����ن ع���ش���ر س���ن���وات 

وصرف نصف مليار دينار على املشروع!
***

تنتهي الجولة السياحية بزيارة مبنى »فندق 
التجاوز« واالطالع على أكبر مخالفة بناء في 

تاريخ الكويت، وربما العالم!
ف��ق��د ص���در ت��رخ��ي��ص ب��ن��اء ف��ن��دق بمساحة 
القوانني  بكل  ض��رب  صاحبه  ول��ك��ن  معينة 
والقواعد عرض الحائط، وزاد عليها أكثر من 
، وه��ذه مخالفة حتى »آل كابوني«  ضعفها 
ف��ي ع���زه ل��م ي��ت��ج��رأ ع��ل��ى ارت��ك��اب��ه��ا! إض��اف��ة 
الدولة  أم��الك  أخ��رى على  ملخالفات جسيمة 

واملباني املجاورة!
***

نكتفي ب��ه��ذا ال��ق��در م��ن امل��ع��ال��م ال��س��ي��اح��ي��ة، 
ملعالم  للترويج  قادمة  مقاالت  في  وسنعود 
أخ������رى ك���م���ش���روع ت���ط���وي���ر ج����زي����رة ف��ي��ل��ك��ا، 
وم��دي��ن��ة ال���ح���ري���ر، وم���ت���رو األن����ف����اق، وق��ط��ار 
ال��خ��ل��ي��ج، وق���ص���ة االس���ت���ي���الء ع��ل��ى م��ش��روع 

»الشوبيز«.. وتراجيديا حمامات املباركية!

25 و 26 فبراير.. شلون نستذكرهم؟
»جميل أن يموت اإلنسان من أجل وطنه، ولكن 

األجمل أن يحيا من أجل هذا الوطن«  
توماس كارليل

ل��وح��ظ ف��ي ال��س��ن��وات القليلة امل��اض��ي��ة ول��ن��ق��ل م��ن��ذ 5 
سنوات تقريبًا، أي حتى قبيل ظهور جائحة كورونا 
تراجع حجم االحتفاالت الرسمية والشعبية املرتبطة 
ب��األع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ش��ه��ر ف��ب��راي��ر، واق��ت��ص��اره��ا 
وأغ��ان  الثقافي،  جابر  بمركز  غنائية  فعاليات  على 
وبرامج ثقافية عامة بتلفزيون وإذاعة الكويت وبعض 
املحطات الخاصة األخرى، إضافة الى مقاطع فيديو 
ت��ع��ده��ا ب��ع��ض م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص مرتبطة 
هناك  الشعبية  امل��س��ي��رات  بعض  وأخ��ي��رًا  باملناسبة، 

وهناك.
سنويًا  تمر  الوطنية  املناسبة  أن  سبق  مما  املقصد 
ال��ك��رام دون أن تحدث أث��رًا ملموسًا، ف��ي حني  م��رور 
أنه من املفترض أن تترك هذه الفعاليات واملناسبات 
أثرًا إيجابيًا في نفوس الكويتيني واملقيمني وعقولهم.

ال���دول���ة ف���ي االس��ت��ف��ادة  إن ت���راج���ع دور م��ؤس��س��ات 
واس��ت��غ��الل م��ن��اس��ب��ة األع���ي���اد ال��وط��ن��ي��ة ك��ح��دث مهم 
ال��ش��ع��ب، انعكس على األداء  ل��ل��دول��ة وأف����راد  وح��ي��وي 
املناسبة  في  تقام  التي  والبرامج  لألنشطة  املتواضع 
ال��وط��ن��ي��ة، وال��ت��ي ت��ح��ول��ت م��ن اح��ت��ف��ال بهيج ب��ذك��رى 
وطنية ذات دالالت ومعان تاريخية ووطنية الى إجازة 
أو في  ال��س��ف��ر،  ف��ي  أي��ام��ه��ا  ل��ل��راح��ة يستغل معظمنا 

مشاركات متواضعة في بعض األنشطة العامة.
القيم  لتعزيز  ثمينة  ف��رص��ة  الوطنية  امل��ن��اس��ب��ات  إن 
إن  حساباتها  إع���ادة  الحكومة  على  ول��ذل��ك  الوطنية، 
أرادت تعزيز الروح الوطنية والوالء للوطن لدى أفراد 
التي  ال��ب��ش��ري��ة  بالعناصر  تبنى  ف���األوط���ان  شعبها، 
والتضحية  الوطن  حب  مفاهيم  على  ونشأت  تربت 
م��ن أج��ل��ه وال���دف���اع ع��ن مصالحه وال��س��ع��ي لنهضته 
والتعايش  الوطنية  ال��وح��دة  ثقافة  وبتعزيز  وتقدمه، 
اإليجابي ونبذ الخالفات والصراعات وتوجيه الجهود 
لبناء الوطن وتطويره، مع أهمية استذكار تضحيات 
السابقني من  الكويت  أهل  الكويت، وعطاءات  شهداء 

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات.
دعوتنا من خالل جريدة سبقلا للحكومة الى إعادة 
النظر من جديد الى استغالل املناسبات الوطنية الى 
مناسبات يتم فيها إعادة شحن العقول والقلوب بقيم 
ويتم  كبيرًا،  أم���دًا  أث��ره��ا  يستمر  عالية  نبيلة  وطنية 

ذل���ك م��ن خ���الل تشكيل ف��ري��ق ع��م��ل ع��ال��ي املستوى 
أه��ل االختصاص في  الدولة وم��ن  من املسؤولني في 
علم االجتماع ومن ممثلي مؤسسات املجتمع املدني، 
املناسبات  من  لالستفادة  إستراتيجية  لوضع خطة 
وشعبية  رسمية  وأنشطة  برامج  خ��الل  من  الوطنية 

بما يعزز الروح الوطنية والبناء التنموي.
من األفكار العملية لجعل ذكرى 25 و 26 فبراير أيامًا 
مميزة سنويًا، ما تقدمت به كمقترح برغبة في عام 
2018 م أثناء عضويتي بمجلس األمة السابق، فحواه 
بتحديد  التنمية  يتوافق مع خطة  بما  الحكومة  قيام 
شعار وهدف واحد يتطلب تحقيقه في كل عام يبدأ 
وملدة  فبراير  و26   25 الوطنية  املناسبات  تاريخ  من 
تقوم  التالية،  الوطنية  املناسبات  بقدوم  تنتهي  سنة 
املطلوب  والنتائج  املطلوب  الهدف  بتحديد  الحكومة 
تحقيقها وأدوار األطراف ذات العالقة لتحقيق النتائج 
املطلوبة، مع أهمية وجود مؤشرات قياس وشفافية 
النتائج   بشأن 

ً
أرب��ع��ة أشهر مثال ك��ل  وإع���الن دوري 

امل��ط��ل��وب ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، وم����ن أم��ث��ل��ة األه������داف امل��ط��ل��وب 
تحقيقها، هدف »تحقيق النزاهة ومواجهة الفساد«، 
ال��ع��ام��ة وتحسينها«، أو  ال��خ��دم��ات  أو ه��دف »ت��ط��وي��ر 
ه���دف »ال��ح��وك��م��ة امل��ؤس��س��ات��ي��ة«، أو ه���دف »ح��ك��وم��ة 
التوظيف  إلكترونية وبيئة ال ورقية«، أو هدف »دعم 
في القطاعني العام والخاص وتقليل نسبة البطالة«، أو 
هدف »بيئة سليمة« أو هدف »تعزيز القيم الوطنية« 
أو هدف »توطيد الثقافة العربية واإلسالمية« أو هدف 
الخ  العاملية«..  امل��ؤش��رات  الكويت في  »تحسني وض��ع 
من األهداف والشعارات التي تعلن سنة تلو األخرى، 
ويعلن انطالقها باحتفال من أجل تحقيق املؤشرات 
القياسية للنتائج املطلوب تحقيقها، وتنتهي باحتفال 
الحكومة  وت��ق��وم  تحقيقها،  ت��م  ال��ت��ي  النتائج  إلع���الن 
بتكليف أحد األجهزة باإلشراف على تحقيق الهدف 
املطلوب، والذي يضع متطلبات التحقيق من كل قطاع 
أو مؤسسة مع فتح مجال للتنافس بني تلك القطاعات 
في تحقيق املطلوب منها مع وضع حوافز لذلك، ومثل 
تلك األفكار كثيرة وعديدة تتطلب إدارة جادة لتبنيها 

والقيام بها، فهل من منفذ لذلك؟ آمل ذلك.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه، ورحم اهلل 
وعطاءات  في تضحيات  اهلل  وب��ارك  الكويت،  شهداء 
رج���ال���ه���ا ون���س���ائ���ه���ا، وك�����ل ع�����ام وال����ك����وي����ت وأه��ل��ه��ا 
واملقيمون فيها بخير وأمن وأمان واستقرار وتقدم 

ونجاح.

ــف يــعــقــوب الــشــطــي، ــوس ● بــشــايــر ي
)32 عامًا(، شيعت، ت: 66079906 – 99505095.

التوحيد، راشـــد  صــالــح  عبدالرحمن   ●
)86 عامًا(، شيع، ت: 99077740 – 99613999 – 

.97888164 – 67777248

علي، المحمد  علي  محمد  خديجة   ●
)65 عامًا(، شيعت، ت: 65656656 – 97922765 

.98772629 –

البحراني،  حسين  إبراهيم  صفية   ●
)68 عامًا(، شيعت، ت: 66244455.

الفيلكاوي، عيسى  ولــيــد  خديجة   ●
)13 عامًا(، شيعت، ت: 67778908 – 60717176.

عبدالمجيد  عبدالودود  عبدالكريم   ●
 –  96626226 ت:  ش��ي��ع،  ع���ام���ًا(،   49( الصانع، 

.97752200 – 98895553

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
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