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»سيدعم الحريات ويقلل العقوبات«

 وزير اإلعالم حمد روح الدين لـ سبقلا:

الحكومة تجهز قانون 
»اإلعالم الموحد«  

في رضوخ حكومي جديد لإلسالميني وأعداء الفرح، أعلنت وزارة اإلعالم، أمس، معاقبة الشركة املنظمة للحفل الغنائي الذي 
أحياه الفنانان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم، مساء الجمعة املاضي. وأبلغت مصادر مطلعة، سبقلا، أن الوزارة 

ستوقف ترخيص الشركة ملدة 6 أشهر بداعي عدم التزام املنظمني اشتراطات التصريح املمنوح لهم.
وتأتي إجراءات الوزارة على خلفية مطالبات عدد من ممثلي التيارات اإلسالمية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما 

اعتبروه مخالفات خالل الحفل.
القطاع  أن موظفي  العازمي،  بالتكليف سعد  واملطبوعات  والنشر  الصحافة  لقطاع  املساعد  اإلعللالم  وزارة  وكيل  وأعلن   
أن  إال  املمنوح،  الترخيص  وااللللتللزام بضوابط  التنظيم  املنظمني بضبط  تدرجوا في مطالبة  الحفل  مراقبة  املشرفني على 

تجاوب املنظمني لم يكن باملستوى املطلوب. 
القانونية  اإلجلللراءات  كل  باتخاذ  وستقوم  الترخيص،  شللروط  ملخالفة  الحفل  اللللوزارة  أوقفت  عليه،  »وبللنللاًء  وأضللاف: 

املتبعة«.

دين وأعداء الفرح ¶  استجابت لمطالبات المتشدِّ

طالبت بإدانة جميع المتهمين في القضية

النيابة تطعن على حكم »صندوق الجيش«
مبارك حبيب

ف�����ي 10 م�����ارس  ن���ش���رت���ه سبقلا  مل�����ا  ت����أك����ي����دا 
الجاري، تحت عنوان: »النيابة العامة تطعن 
ع���ل���ى ال���ح���ك���م ب��ق��ض��ي��ة ص����ن����دوق ال���ج���ي���ش«.. 
على  بالطعن  أم���س،  ال��ع��ام��ة،  النيابة  تقدمت 
ح��ك��م محكمة ال������وزراء ال���ص���ادر ف��ي 8 م��ارس 

الجاري، والقاضي ببراءة جميع املتهمني في 
الجيش«،  »ص��ن��دوق  باسم  املعروفة  القضية 

وذلك أمام محكمة التمييز.
وقال مصدر مطلع ل� سبقلا: إن النيابة طعنت 
على براءة جميع املتهمني في القضية، حيث 
طالبت بإدانتهم، بعد أن قامت بدراسة ملف 

القضية وحيثيات حكم محكمة الوزراء.

وأض�����اف امل���ص���در أن م��ل��ف ال��ق��ض��ي��ة ب����ات في 
وسيتم  التمييز،  محكمة  ك��ت��اب  إدارة  ع��ه��دة 

تحديد جلسة لنظر الطعن.
وك���ان���ت م��ح��ك��م��ة ال��������وزراء ق���د ق��ض��ت ب���ب���راءة 
 م��ن: 

ٌّ
ج��م��ي��ع امل��ت��ه��م��ني ف���ي ال��ق��ض��ي��ة، وه����م ك����ل

الشيخ جابر  السابق  ال���وزراء  رئيس مجلس 
امل���ب���ارك، ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع األس��ب��ق 

خ��ال��د ال��ج��راح، ووك��ي��ل وزارة ال��دف��اع السابق 
جسار الجسار، وثالثة ملحقني عسكريني في 
الخارج هم: فهد الباز، وعلي العساكر، وعادل 
ال���ع���ن���زي، وأم�����ني ص���ن���دوق ال��ج��ي��ش ال��س��اب��ق 
بوزارة الدفاع سمير مرجان، وأمني صندوق 
مكتب  ومدير  البنوان،  حمد  الحالي  الجيش 

وزير الدفاع وائل الفريح.

دت محكمة الوزراء، في حيثيات حكمها  وشدَّ
اليقينية على  األدل����ة  ان��ت��ف��اء  ع��ل��ى  ب���ال���ب���راءة، 
 أن 

ً
االخ���ت���الس م���ن أم�����وال ال���ص���ن���دوق، م��ب��ي��ن��ة

األموال التي ُصرفت من الودائع والحسابات، 
محل االتهام، تم تخصيصها والتصرف فيها 
»ت��ح��ت م��ظ��ل��ة ال��ش��رع��ي��ة الع���ت���ب���ارات س��ي��ادي��ة 

ق باألمن القومي«.
ّ
تتعل

تقدموا باقتراح بقانون لتنظيمها

ت���ق���دم ال����ن����واب م��ه��ن��د ال���س���اي���ر وع����ب����داهلل ج��اس��م 
املضف وبدر املال وحسن جوهر ومهلهل املضف 
باقتراح بقانون بتنظيم نشاط الدعاية واإلعالن 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
عِلن 

ُ
م طرفا االتفاق – امل

َ
ونصَّ املقترح على أن ُيلز

 اإلعالن )املزود( – بتثبيت بنود االتفاق من 
ُ
وجهة

 به ن��وع النشاط اإلعالني الذي 
ُ
ن ُي���دوَّ خ��الل عقٍد 

التواصل االجتماعي  سيجري نشره عبر مواقع 
ُم����ص����ورًا أو  س�����واء ك����ان م��ك��ت��وب��ًا أو ص��وت��ي��ًا أو 
غيرها، كما يوثق به املقابل املادي أو غير املادي 
النقدي  التعامل  املقترح  بشكل تفصيلي. وحظر 
الشيكات  ال��دف��ع عبر  أن يكون  الطرفني على  ب��ني 

أو التحويل البنكي أو أنظمة الدفع اإللكتروني.
وقضى بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في 
القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل 
 َمن يثبت قيامه 

ِّ
األموال وتمويل اإلرهاب على كل

بأيٍّ من الجرائم الواردة في هذا القانون.
امل��ذك��رة اإليضاحية للمقترح  ف��ي   ��� ال��ن��واب  وأك���د 
وامل��وردي��ن  الشركات  اعتماد  وتيرة  أن تصاعد   ����
ع��ل��ى مشاهير م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي في 
الدعاية واإلعالن أوجد سوقًا تغيب عنه الرقابة 
الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه 
أرضًا خصبة للعمليات املشبوهة وغسل األموال 
بأموال  البنكية  الحسابات  تضخم  م��ن  وغيرها 
لم يستدل على مصادرها. وأضافوا أنه في حال 
لم يجِر االس��ت��دالل على مصادر األم���وال املودعة 
في الحساب املخصص لنشاط الدعاية واإلعالن 
ت��ق��وم ال��دول��ة ب��م��ص��ادرة األم����وال وتحويلها إلى 
األم��وال  الدولة وفق قانون مكافحة غسل  خزانة 

وتمويل اإلرهاب.
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تحذير بريطاني من تطويق القوات شرقًا

ط لتقسيم بلدنا أوكرانيا: روسيا تخطِّ

»عمومية الجزيرة« توّزع
 32 % نقداً عن 2021

¶  »عموميته« أقرت توزيع 
10 % نقداً و5 % منحة

¶ مروان بودي: الشركة أثبتت  مجدداً 
مرونتها في التأقلم مع التحديات 

»المركز«:  2021 عام اإلنجازات 
رغم التحديات

لع على تجربة  وفد »البلدي« اطَّ
أسبانيا المرورية والحفاظ 

على الهوية المعمارية
¶ مشعل الحمضان لـ سبقلا: الزيارة

ل النظر في تشريعات مهمة  تسهِّ

5 نواب: إعالنات مشاهير 
»التواصل« سوق بال رقابة

دولي  | ص17

أمة  | ص07

إيقاف ترخيص الشركة المنظمة لحفل الرسام 6 أشهر

الحكومة ترضخ لإلسالميين مجددًا

تنظيم  مقترح  تضمنه  ما  أبــرز 
التواصل مواقع  عبر   اإلعالنات 

األموال  الدولة  مصادرة  على  نص   ◄
ــي لــم يــســتــدل عــلــى مــصــدرهــا ــت  ال

األموال«  »غسل  عقوبات  تطبيق   ◄
 عــلــى جــرائــم الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي      

ـــدي  ـــق ـــن ال الــــتــــعــــامــــل  حــــظــــر   ◄
 بــــــــيــــــــن  طــــــــرفــــــــي االتــــــــفــــــــاق

التحويل  أو  الشيكات  عبر  الدفع   ◄
اإللكتروني الدفع  أنظمة  أو  البنكي 

خالد جان سيز
وس��ط مراوحة على ع��دد من الجبهات، ال 
س��ي��م��ا ف��ي م��ح��ي��ط ك��ي��ي��ف، وب��ع��د إع��الن��ه��ا 
أن دون��ب��اس ه��و ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ي، قالت 
الروسية  ال��ق��وات  إن  السلطات األوك��ران��ي��ة 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ق���س���ي���م أوك�����ران�����ي�����ا، وج���م���ع 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي س��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ك��ي��ان 
واح��د، وس��ط حديث من زعيم انفصاليي 
ل����وغ����ان����س����ك ع�����ن ق�������رب إج����������راء اس���ت���ف���ت���اء 

لالنضمام إلى االتحاد الروسي.
واع����ت����ب����ر ك����ي����ري����ل����و ب�������ودان�������وف رئ���ي���س 
امل������خ������اب������رات ال����ع����س����ك����ري����ة األوك�����ران�����ي�����ة 
إق���ام���ة  ت����ح����اول  ال����روس����ي����ة  ال�����ق�����وات  أن 
ك�����ورّي�����ت�����ني، ش����م����ال����ي����ة وج����ن����وب����ي����ة، ف���ي 

أوكرانيا«.
ك��م��ا ات���ه���م ب����ودان����وف م��وس��ك��و ب��م��ح��اول��ة 
جمع املناطق التي تحتلها على األراضي 
األوك�����ران�����ي�����ة ب������ »ك�����ي�����ان ي���ش���ب���ه ال�����دول�����ة«، 
عًا أن تنطلق قريبًا »حرب عصابات 

ّ
متوق

وشوارع« ضد القوات الروسية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة إن ال����ق����وات ال���روس���ي���ة ت��رك��ز 
ج��ه��وده��ا ع��ل��ى م��ح��اول��ة ت��ط��وي��ق ال��ق��وات 
األوك����ران����ي����ة ش���رق���ي ال����ب����الد، م����ردف����ة: »م���ا 
أوكرانيا  في شمالي  املعركة  زال��ت ساحة 
ثابتة إلى حد كبير مع الهجمات املضادة 
األوكرانية التي تعرقل املحاوالت الروسية 

إلعادة تنظيم قواتها«.

¶ غياب الرقابة يخلق أرضاً خصبة لـ»غسل األموال«
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عقب مشاركتهم في »المؤتمر الدولي« بأندونيسيا

ولي العهد استقبل الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية
 اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 
األح���م���د ب��ق��ص��ر ب��ي��ان ام����س رئ��ي��س مجلس 
األم������ة م�������رزوق ال����غ����ان����م، وأع�����ض�����اء ال��ش��ع��ب��ة 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة امل���ش���ارك���ن ف���ي م��ؤت��م��ر االت��ح��اد 
ال���ب���رمل���ان���ي ال�����دول�����ي ال����������144 ال������ذي ع���ق���د ف��ي 
ان��دون��ي��س��ي��ا خ���ال ال��ف��ت��رة م���ن 20 ح��ت��ى 24 
م��ارس ال��ج��اري. واستقبل سمو ول��ي العهد 
ب��ق��ص��ر ب��ي��ان أم���س رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 

سمو الشيخ صباح الخالد.
بيان  بقصر  العهد  ول��ي  استقبل سمو  كما 
ام������س وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة ال���ش���ي���خ د.أح����م����د 
األوروب��ي  لاتحاد  األعلى  واملمثل  الناصر، 
ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
رئ��ي��س املفوضية األوروب��ي��ة جوزيب  ن��ائ��ب 
ب����وري����ل وال����وف����د امل�����راف�����ق، وذل������ك ب��م��ن��اس��ب��ة 
زيارته الرسمية للباد خال جولته لتعزيز 

العاقات الثنائية بن الجانبن.
حضر املقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد 
ال���ف���ري���ق امل���ت���ق���اع���د ج���م���ال ال�����ذي�����اب، ووك���ي���ل 
الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد 
م����ازن ال��ع��ي��س��ى، وم��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 

لشؤون أوروبا السفير ناصر الهن، وسفير 
الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى 
االت��ح��اد األوروب����ي وح��ل��ف ش��م��ال األطلسي 

)الناتو( السفير جاسم البديوي.
واس���ت���ق���ب���ل رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����������وزراء س��م��و 

ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د، وب���ح���ض���ور وزي����ر 
الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر في قصر 
بيان امس، املمثل األعلى لاتحاد األوروبي 
ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
األوروبية جوزيب  املفوضية  ونائب رئيس 

ب���وري���ل وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه وذل����ك بمناسبة 
زيارته للباد.

تنسيق كويتي �� أوروبي

وك����ان وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ د. أح��م��د 

إطار  في  بوريل امس،  التقى  قد  الناصر، 
ال����زي����ارة ال��رس��م��ي��ة ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا إل��ى 

الباد.
وج������رى خ�����ال ال���ل���ق���اء اس���ت���ع���راض أوج����ه 
العاقات بن الكويت واالتحاد األوروبي 

وس����ب����ل ت���ع���زي���زه���ا وت����ط����وي����ره����ا ف�����ي ك��ل 
املجاالت والتنسيق املشترك على مختلف 
األص������ع������دة وب����ح����ث ك�����ل امل�����واض�����ي�����ع ذات 
االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك وآخ���ر ال��ت��ط��ورات على 

الساحتن اإلقليمية والدولية.

.. وسموه مستقبالً الناصر وممثل االتحاد األوروبي والوفد المرافق ولي العهد مستقبالً صباح الخالد

■ سموه التقى الناصر وممثل االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية 

ولي العهد مستقبالً الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية

وزير اإلعالم حمد روح الدين لـ سبقلا:

الحكومة تجهز قانون »اإلعالم الموحد«.. سيدعم الحريات ويقلل العقوبات
محمد المصلح

إع��داد قانون  الحكومة تعكف على  أن  الدين  اإلع��ام والثقافة د.حمد روح  أعلن وزي��ر 
اإلع���ام امل��وح��د خ��ال ال��ف��ت��رة املقبلة، حيث سيتم دم��ج ق��وان��ن »امل��ط��ب��وع��ات والنشر« 

و»املرئي واملسموع« والقرارات املنظمة لإلعام في منت وقانون واحد.
��� على هامش االحتفال بيوم اإلع��ام  ��� ف��ي تصريح خ��اص ل��� سبقلا  وق��ال روح ال��دي��ن 
الكويتي الثالث الليلة: »إن القانون الجديد سيسهل على األشخاص معرفة حقوقهم 

وواجباتهم والتزاماتهم تجاه الغير«.
الحريات، وسيقلل سقف  إلى مزيد من  الجاري تحضيره سيتجه  القانون  أن  وكشف 

العقوبات عما كان في السابق.
ي »املطبوعات 

َ
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد رد سمو أمير الباد تعديات قانون

والنشر« و»املرئي واملسموع« ملا بها من ماحظات واضحة قد نبهنا اإلخ��وة النواب 
عليها ولكن تم تجاهلها في الجلسة حينها.

ال���وزارة في ط��ور وض��ع إستراتيجية شاملة  أن  الدين  وف��ي ملف السياحة، أعلن روح 
وكاملة خال الفترة املقبلة، حيث ترتكز على انعاش قطاع السياحة من خال الكوادر 

الوطنية لرفع اسم الكويت.
وبن أن اإلستراتيجية ستركز على السياحة الداخلية والعائلية.

وبسؤاله عن قرار تغيير وكاء »اإلعام«، أشار روح الدين إلى أن أي خطوة يتم اتخاذها 
هي للمصلحة العامة ودعم »اإلعام«، وهناك إستراتيجية لوضع قيادين جدد وضخ 

دماء جديدة خال الفترة االنتقالية املحددة ب� 3 أشهر.

■ القانون سيدمج »المرئي والمسموع« و»المطبوعات« في متن واحد
والعائلية الداخلية  السياحة  لتنشيط  شاملة  جديدة  إستراتيجية   ■

كبار الحضور في فعالية يوم اإلعالم الكويتي الثالث )تصوير: حسني هالل(روح الدين مع السفيرين اإلماراتي والعماني وحضور الفعالية

سفير رومانيا يشيد بدعم الكويت للقضايا اإلنسانية

الساير: مضاعفة الجهود إلغاثة الالجئين األوكرانيين
ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ش������دد 
ال����ه����ال األح����م����ر د.ه�������ال ال���س���اي���ر ع��ل��ى 
م��ض��اع��ف��ة ال���ج���ه���ود إلغ����اث����ة ال��اج��ئ��ن 
املنظمات  م��ع  بالتنسيق  األوك��ران��ي��ن 

الدولية.
جاء ذلك خال لقاء الساير مع السفير 
إيوان  موجوريل  الباد  لدى  الروماني 
س��ت��ان��س��ك��و أم����س األح������د، ح��ي��ث بحثا 
م����ج����االت ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق ب��ش��أن 
ت���ق���دي���م امل����س����اع����دات اإلغ���اث���ي���ة ل��ل��ش��ع��ب 
األوك���ران���ي ال����ذي ي��م��ر ح��ال��ي��ا ب��أوض��اع 

إنسانية صعبة. 
ورحب الساير بزيارة السفير الروماني 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة م�����ؤك�����دًا اس����ت����ع����داد ال���ه���ال 
مع  البناء  والتنسيق  للتعاون  األح��م��ر 
جميع املنظمات اإلنسانية واملجتمعية 
ملساعدة الاجئن األوكرانين في دول 

الجوار ألوكرانيا السيما رومانيا.
األح����م����ر  ال������ه������ال  إن  ال�����س�����اي�����ر  وق����������ال 
اإلن��س��ان��ي��ة األخ��رى  اإلغ��اث��ة  ومنظمات 
يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، 
مشيرا إلى ان الاجئن االوكرانين في 

حاجة ماسة إلى املساعدات الدولية.

أعمال إغاثية

واستعرض الساير خال اللقاء األعمال 
اإلن���س���ان���ي���ة واإلغ����اث����ي����ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
الكويت  داخ���ل  األح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية 
ال��دور اإلنساني  وخارجها انطاقًا من 

الذي تقوم به في شتى املستويات.
الروماني  السفير  أش��اد  جانبه،  وم��ن 
ودوره��ا  ومبادراتها  الكويت  بجهود 
ال���ك���ب���ي���ر ف����ي دع�����م ال���ق���ض���اي���ا ال���ع���ادل���ة 
وت��ق��دي��م امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة للدول 
ال���ش���ق���ي���ق���ة وال����ص����دي����ق����ة ف�����ي م��خ��ت��ل��ف 

العالم. مناطق 

 وقال ستانسكو إن اللقاء تناول بحث 
التعاون والتنسيق بن الجانبن في ما 
اإلغ��اث��ي��ة لاجئن  ب��امل��س��اع��دات  يتعلق 
األوك��ران��ي��ن ف��ي روم��ان��ي��ا، بما يتوافق 
مع أه��داف جمعية الهال األحمر التي 
مل��ب��ادرات��ه��ا  وف��ق��ًا  تحقيقها  ع��ل��ى  تعمل 

املتميزة في خدمة اإلنسانية.

الساير والبرجس ومسؤولو »الهالل األحمر« مع السفير الروماني

تعاون كويتي ــ مصري
في المجاالت القضائية

ضرار  املستشار  العام  النائب  استقبل 
ال��ع��س��ع��وس��ي ف����ي م��ك��ت��ب��ه أم�����س األح����د 
العامة املصرية، يضم  النيابة  وفدًا من 
م��س��ت��ش��ار امل��ك��ت��ب ال��ف��ن��ي ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
امل����ص����ري ورئ����ي����س ال���ن���ي���اب���ة امل��س��ت��ش��ار 
م���ح���م���د ال���ش���ب���ي���ن���ي، ورئ�����ي�����س ال���ن���ي���اب���ة 
إس����ام ال��ح��دي��دي. وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء 
املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع  بحث 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون وت����ب����ادل ال���خ���ب���رات 

ب���ن ال��ط��رف��ن ف���ي امل���ج���االت ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ج��ري��م��ة وط���ل���ب امل��س��اع��دة 

القضائية وتسليم املجرمن.
لدى  املصري  السفير  االجتماع  وشهد 
ال��ك��وي��ت أس��ام��ة ش��ل��ت��وت، وم���ن النيابة 
العامة بالكويت املحامي العام سلطان 
بوجروة، ومدير نيابة التعاون الدولي 
ط�����ال ال���ف���ه���د، ون����ائ����ب م���دي���ر ال���ت���ع���اون 

الدولي طال الفرج.

النائب العام مستقبالً وفد النيابة العامة المصرية
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مهم ويتركونهم لسنوات في أجنحة المستشفيات أهالي يرفضون تسلُّ

المرضى المنسيون.. مشكلة أزلية تبحث عن عالج

عبدالرزاق المحسن
ل��ف��ت��ت امل����ص����ادر إل�����ى أن ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
على  املرضية مضت شهور  ال��ح��االت 
ب���ق���ائ���ه���ا ف����ي أج���ن���ح���ة امل��س��ت��ش��ف��ي��ات، 
وأخ������رى م����وج����ودة م��ن��ذ س���ن���وات م��ن 
دون أن يتلقوا زي��ارة واح��دة، مشيرة 
إل���ى أن ه��ن��اك ب��ع��ض أق�����ارب امل��رض��ى 
ي�����رف�����ض�����ون إخ������������راج م����ري����ض����ه����م م���ن 
امل��س��ت��ش��ف��ى ب��ح��ج��ة ع���دم ت��واف��ر م��ك��ان 
م��ن��اس��ب ل��ه ف��ي امل���ن���زل، أو ح��ت��ى ع��دم 
تتولى  ممرضة  تكليف  على  قدرتهم 
ت���ق���دي���م ال����رع����اي����ة ال���ص���ح���ي���ة امل��ن��زل��ي��ة 

للمريض.

التي  املؤملة  اإلنسانية  املشاهد  ومن   
ل� سبقلا  رواه��ا مسؤولون صحيون 
وج����ود ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل���رض���ى امل��س��ن��ن 
ال����ذي����ن ل����م ي����زره����م أح�����د م���ن���ذ ف���ت���رات 

طويلة، ما يزيد املعاناة واأللم.

تخصيص مستشفى

امل��ص��ادر  كشفت  نفسه،  السياق  وف��ي 
لتخصيص  الصحة  وزارة  توجه  عن 
م��س��ت��ش��ف��ى ال���ج���ه���راء ال��ق��دي��م ل��ت��وف��ي��ر 
ال�����رع�����اي�����ة ال����ص����ح����ي����ة ل����ل����م����رض����ى م��ن 
أص��ح��اب األم����راض امل��زم��ن��ة وط��وي��ل��ي 
امل�����ك�����وث ف�����ي امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ال���ع���ام���ة 
األخ�����رى، ب��ه��دف ت��وف��ي��ر ع���دد األس����ّرة 

داخل األجنحة والغرف الخصوصية، 
وتنظيم سير العمل بداخلها، السيما 
ب���ع���د ان����ت����ق����ال ج���م���ي���ع ال��ت��خ��ص��ص��ات 
القديم«  »املبنى  من  الطبية  واألقسام 
ب��ات  ال��ج��دي��د، وال����ذي  ال���ى املستشفى 
ي��ت��س��ع الس��ت��ي��ع��اب اع����داد ك��ب��ي��رة ج��دا 
م���ن امل���راج���ع���ن وامل����رض����ى ب��م��ح��اف��ظ��ة 

الجهراء.
امل��س��ت��ش��ف��ى  ان  امل�����ص�����ادر،  وأض�����اف�����ت 
ال�����ق�����دي�����م ب�������دأ ب����اس����ت����ق����ب����ال ع�������دد م��ن 
أص��ح��اب األم����راض امل��زم��ن��ة وط��وي��ل��ي 
امل�������ك�������وث، وذل����������ك م������ن م���س���ت���ش���ف���ي���ات 
حيث  مؤخرا،  والعدان  الكبير  مبارك 
ي��ت��واج��دون م��ع م��رض��ى آخ��ري��ن ف��ي 3 
أج��ن��ح��ة، م��ش��ي��رة ال���ى ح���رص ال����وزارة 
ع����ل����ى ت����وف����ي����ر ال�����خ�����دم�����ات ال���ص���ح���ي���ة 
لضمان  مرافقها،  في  املرضى  لعموم 
ح���ص���ول امل���واط���ن���ن وامل���ق���ي���م���ن ك��اف��ة 
على كل الخدمات الطبية في األقسام 
ت���ذك���ر،  ع����وائ����ق  أي  دون  واألج����ن����ح����ة 
املمنوحة  الطبية  امل��واع��ي��د  وتقليص 

لهم بقدر اإلمكان.

رغم تسليط سبقلا الضوء على القضية اإلنسانية 
المتمثلة في وجود عشرات المرضى المنسيين داخل 

المستشفيات، ومعاناة األطقم الطبية والتمريضية بسبب 
رفض بعض األهالي تسلم ذويهم وتركهم في األجنحة 
لفترات تمتد إلى سنوات، ال تزال هذه الظاهرة قائمة، ما 

يرهق جسد المنظومة الطبية ويضاعف أعباءها.

وأكدت مصادر صحية لـ سبقلا أن عدد حاالت طويلي 
المكوث من الذين رفض ذووهم تسلمهم  

وتركوهم في المستشفيات ارتفع إلى 
نحو 230 حالة، موزعة على مستشفيات 

الفروانية ومبارك الكبير والصباح واألميري 
والعدان والجهراء، الفتة إلى أن هذه 

المشكلة تؤرق الطواقم الطبية 
والتمريضية منذ أعوام، ال سيما أن هناك 
مشاهد إنسانية صعبة تمر عليهم خالل 

اإلشراف على المرضى المصرح لهم 
بالخروج، وال يجدون من ينهي إجراءات 

خروجهم.
 سفارات ال تتجاوب لنقل رعاياها المرضى

ن��داءات  إل��ى أن بعض السفارات ال تتجاوب مع  أش��ارت املصادر 
يتعلق  ما  في  سيما  ال  املتكررة،  العامة  املستشفيات  مسؤولي 
ب��ض��رورة ن��ق��ل امل��رض��ى م��ن رع��اي��اه��ا إل���ى م��وط��ن��ه��م، ن��ظ��رًا لعدم 
ألع��وام  املستشفيات  أجنحة  ف��ي  لتواجدهم  أي ض���رورة  وج���ود 
ال��رع��اي��ة الصحية لتلك  ت��وف��ي��ر  ط��وي��ل��ة، ف��ض��ا ع��ن ارت��ف��اع كلفة 
الحاالت، نتيجة مكوثها داخل االجنحة لفترات ليست بقصيرة، 

ومن ثم صعوبة تحصيل مستحقات الوزارة املتراكمة منها.

1235 سريرًا سعة مستشفى 
الجهراء الجديد

أكدت املصادر ان االنتقال ملبنى مستشفى الجهراء الجديد جرى 
املستشفى  ان  م��وض��ح��ة  ع���وائ���ق،  اي  دون  وم���ن  ب��ص��ورة سلسة 
ال��ج��دي��د ي��م��ت��از ب��س��ع��ة س��ري��ري��ة ع��ال��ي��ة وه���ي األع��ل��ى ف��ي ال��ك��وي��ت، 
إل��ى 1235 س��ري��را، كما توجد ع��ي��ادات طبية فيه من  حيث تصل 
ان املستشفى  ال��ى  ع��ي��ادة، الفتة  التخصصات، وع��دده��ا 180  كل 
القديم تم تحويله خال جائحة كورونا الستقبال مرضى كوفيد 
ك��ان يضم ح��وادث عامة مجهزة بطواقم صحية  19 فقط، حيث 
وأج��ن��ح��ة وع��ن��اي��ة م��رك��زة، الستقبال امل��رض��ى ف��ي ح��ال استدعت 

حالتهم الدخول للمستشفى.

■ عدد الحاالت ارتفع  إلى 230 مريضًا.. 
ومعاناة األطقم الطبية تتضاعف

 
■ األط���ب���اء ص��رح��وا ل��ه��م ب��ال��خ��روج.. 
توفير  عن  بعجزهم  يتحجج  والبعض 

الرعاية المنزلية

»ال��ج��ه��راء  تخصيص  نحو  ■»ال��ص��ح��ة« 

المزمنة  األم���راض  ألص��ح��اب  القديم« 
وطويلي المكوث

■ مشاهد إنسانية مؤلمة.. ومسنون 

لم يزرهم أحد  منذ فترات طويلة

5 أسباب لترك المرضى في األجنحة
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ال���ق���درة ع��ل��ى توفير  ب��ع��دم  ال��ب��ع��ض  ت��ح��ج��ج 
ال�������رع�������اي�������ة ال�����ص�����ح�����ي�����ة ال����م����ن����زل����ي����ة

ب�������ع�������ض ال��������م��������رض��������ى ال��������واف��������دي��������ن 
ت������رف������ض س������ف������ارات������ه������م ت���س���ل���م���ه���م

 ب���ع���ض ال���م���رض���ى أدخ���ل���ه���م ج��ي��ران��ه��م 
ال���م���س���ت���ش���ف���ى ول������م ي��ت��س��ل��م��ه��م أح���د

ـــــم  ـــــاءه ــــــون يـــــدخـــــلـــــون آب ــــــاق ــــــاء ع ــــــن أب
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وي���رف���ض���ون ت��س��ل��م��ه��م

المالية  التكاليف  الوافدين عن دفع  عجز بعض 
ـــة ـــي ـــح ـــص ــــــة ال ــــــاي ــــــرع ــــي ال ــــق ــــل لــــــقــــــاء ت

الجوعان: تعريف األجيال 
الجديدة بتراث الوطن

أعلنت رئيسة معهد املرأة للتنمية 
والسالم، املحامية كوثر الجوعان، 
ع�������ن ت����ن����ظ����ي����م امل�����ع�����ه�����د م���ن���اس���ب���ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة ع���ام���ة اح���ت���ف���اًء ب��ق��دوم 
ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك، وذل����ك من 
ال���4.30 عصرا الى 10.30 من مساء 
30 الجاري بساحة السالم )ساحة 

مشرف سابقا(.
امل���ن���اس���ب���ة  ان  ال����ج����وع����ان  وق�����ال�����ت 
ت��ق��ام تحت ش��ع��ار »ي���وم ج��ري��ش«، 

الكويتية  الشعبية  بالعادة  تيمنا 
ال�����ق�����دي�����م�����ة، ال������ت������ي ت����م����ث����ل ث���ق���اف���ة 
مشيرة  تنقرض،  ت��ك��اد  مجتمعية 
الى أن اليوم يصادف اليوم األخير 
م�����ن ش����ه����ر ش����ع����ب����ان وف����ي����ه ي�����ودع 
األه���ال���ي آخ���ر ي���وم م��ن أي���ام الفطر 
اس���ت���ع���دادا ل���ص���وم ش��ه��ر رم��ض��ان 

الفضيل.
»ب���ي���وم  ان االح����ت����ف����اء   وأض�����اف�����ت 
ال�����ج�����ري�����ش« ي���ت���م���ي���ز ه��������ذا ال����ع����ام 

ب����م����ش����ارك����ة س������ف������ارات وج����ال����ي����ات 
ع���رب���ي���ة وإس�����الم�����ي�����ة، ال������ى ج���ان���ب 
امل��ش��ارك��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة من 
ه��ي��ئ��ات رس��م��ي��ة وأه��ل��ي��ة وأف������راد، 
ت������ق������دم م������وروث������ات������ه������ا امل����ت����ن����وع����ة 
ن��ح��اول  ال��ت��ي  الجميلة  وث��ق��اف��ت��ه��ا 
م����ن خ�����الل م��ع��ه��د امل�������رأة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
والسالم الحفاظ عليها وتعزيزها 
وع���ودة االح��ت��ف��اء بها على أوس��ع 

نطاق.
إقامة  العام  لهذا  اليوم  ويتضمن 
ف���ع���ال���ي���ات ع�����دي�����دة، ب��ي��ن��ه��ا ن����دوة 
ي�����ش�����ارك ف���ي���ه���ا ك�����ل م�������ن: د.خ����ال����د 
ال���ش���ط���ي رئ����ي����س م����رك����ز ال��ت��وث��ي��ق 
االن�����س�����ان�����ي وص������ال������ح امل����س����ب����اح، 
ع����ن ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ت��ق��دي��م »اب��و  إل���ى ج��ان��ب  الجميلة، 
ط���ب���ي���ل���ة« ال�������ذي ك�����ان ي���ت���ج���ول ف��ي 
األح������ي������اء وي��������دق أب����������واب امل����ن����ازل 
بموعد  إيذانا  »بطبلته«  ويصدح 
ال�������س�������ح�������ور، وف�����ل�����ك�����ل�����ور ش���ع���ب���ي 
وع�����������روض م����ت����ن����وع����ة م������ن االس������ر 

املنتجة .

شرباكة
يوسف الشهاب

ال جنسية للزوجة األجنبية
أعرف مسبقا واتوقع ان يتسابق البعض بتوزيع االتهامات 
املعلبة والجاهزة لديهم - بالفريزر- ومنحي اياها كالعادة 
بتهمة االقليمية والعنصرية وربما الفاشية وغيرها التي 
يحفظونها م��ن دون وع��ي ب��رأي كنت وم��ا زل��ت وسأبقى 
عليه وملتزما به بخصوص تجنيس الزوجة غير الكويتية 
للبعل الكويتي، تلك قناعتي التي انطلق منها في ضرورة 
حماية التركيبة السكانية، واالهم من ذلك ضرورة حماية 
الدولة  لغة  وه��ي  العربية،  لغتنا  وحتى  الكويتية،  لهجتنا 
الرسمية التي نص عليها الدستور، اضف الى ذلك الحفاظ 
الكثير  فقدنا  ال��ت��ي  وتقاليدنا  ع��ادات��ن��ا  م��ن  تبقى  م��ا  على 
الكويتي  الجسد  الى  منها بدخول زوج��ات غير كويتيات 

من خال الزوج الكويتي، وهن غريبات عن هذا الجسد. 
ال����زواج قسمة ون��ص��ي��ب، لكن االه���م كيفيته  ان  ال خ��اف 
وغاياته، خاصة االجنبية التي تصطاد الكويتي للزواج منه 
الجنسية، وهي  وراءه  الثمن  مرتفعة  غالية  كعملة صعبة 
عز الطلب والحلم املحقق الى جانب املميزات االخ��رى من 
فلوس وسيارة وربما كفاالت لاهل واالقارب، وكلها على 

ظهر البعل الكويتي - املصيود- بالشباك.
الزواج من غير الكويتية واستبدال أي جنسية اخرى بها، 
باستثناء الخليجية، يدخل على املجتمع الكويتي فئات ال 
تعرف العربية، وحتى ان عرفتها ال تجيد طبيعة املجتمع 
ال��ن��س��وي ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى االق����ل، وال ح��ت��ى ال���ع���ادات العامة 
منهن  ال��ب��ع��ض  استثنينا  اذا  ه���ذا  ع���ام،  بشكل  للمجتمع 
وب��ق��َن معه  الكويتي  م��ن  ت��زوج��ن  ال��ات��ي  وه��ن  بالتأكيد، 
اس��رة سعيدة،  بناء  ف��ي  باحترام متبادل ورغ��ب��ة ص��ادق��ة 
قوامها االخاص واملحبة املتبادلة البعيدة عن الطمع بكل 

انواعه.
ل��ق��د ت���زوج ب��ع��ض امل��واط��ن��ن ع��رب��ي��ات واج��ن��ب��ي��ات حصلن 
على الجنسية بمرور خمس سنوات وبإلحاح منهن على 
االزواج، وحن تحقق لهن ما أردنه اصررن على االنفصال 
وتركن الزوج في جزء من البيت كحق في النفقة، والطامة 
ان منهن من تزوجت من جنسيتها وسكنت معه بالجزء 
الكويتي  ال���زوج  البيت وف��ي شقة يدفع  ب��ذات  ال��خ��اص بها 

السابق ايجارها.
ما ذهبت اليه لجنة الداخلية والدفاع في مجلس االمة، من 
ثمانية  ال��ى  الكويتية  غير  ال��زوج��ة  تجنيس  س��ن��وات  رف��ع 
عشر عاما، قرار ليس في مكانه وبعيد عن حماية املجتمع 
ال��ك��وي��ت��ي ول��ه��ج��ت��ه وع���ادات���ه، ال��ل��ه��م اال اذا ك��ان��ت امل��ص��ال��ح 
ال��خ��اص��ة واالن��ت��خ��اب��ي��ة ه��ي دواف����ع ال��ق��رار ف��ذل��ك ام���ر آخ��ر، 
لكنني اشعر ان املوافقة عليه، وحتى موافقة املجلس بعد 
مناقشته، بعيدة عن مصلحة الكويت التي يتغنون فيها، 
وهم يعلمون ان معظم هذه الزيجات تأتي عن طمع وليس 
ملا تزوجن  فقيرا  ك��ان  لو  ال��ذي  الكويتي  او  بالكويت  حبا 
منه، وال حتى رأينه، والتجنيس لهن جريمة بحق الكويت، 
فخافوا اهلل في وطنكم ومجتمعكم ان كنتم صادقن في 

حبكم لها. 
في بعض الدول يحرم املواطن الذي يتزوج من غير املواطنة 
باالمتيازات  تتمتع  من قرض وبيت اسكاني، وزوجته ال 
التي تتمتع فيها الكويتية وغيرها من الشروط التي تكفل 
حق الزوجة الكويتية او الخليجية عن غيرها من االجنبية 

للزوج الكويتي. 

كوثر الجوعان

مستشفى الجهراء القديم نحو التخصيص للمرضى الماكثين طويالً في األجنحة )تصوير: حسني هالل(

تخفيف الضغط
املنسين  للمرضى  ب��ال��ج��ه��راء  ال��ق��دي��م  املستشفى  تخصيص  أن  امل��ص��ادر  ذك���رت 
املاكثن منذ فترات طويلة، سيسهم في تخفيف الضغط على املنظومة الصحية في 

املستشفيات االخرى خال املرحلة املقبلة.

خالل 5 سنوات لتأخرهم في تنفيذ 30 مشروعاً

»السكنية«: 104 ماليين دينار غرامات  بحق مقاولين
محمد المصلح

ل��ل��رع��اي��ة السكنية  ال��ع��ام��ة  ش����ددت امل��ؤس��س��ة 
اتها القانونية بحق املقاولن املتعثرين  إجراء

واملتسببن في تأخير املشاريع.
املؤسسة وقعت  أن   وأبلغت مصادر سبقلا 
غ�����رام�����ات ب��ق��ي��م��ة 104 م����الي����ن دي����ن����ار ب��ح��ق 
مقاولن تأخروا في تنفيذ 30 مشروعًا خالل 

السنوات الخمس املاضية.
الغرامات شملت تسييل  ف��إن  ووف��ق املصادر 
جهاز  وتكاليف  والتأخير  البنكية  الكفاالت 
االش��������راف، ك��م��ا ات���خ���ذت امل���ؤس���س���ة إج������راءات 
ق���ان���ون���ي���ة ب���ح���ق أح�����د امل���ك���ات���ب االس���ت���ش���اري���ة 
ل��ت��ع��ث��ره ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ أع����م����ال ال���ع���ق���د ال���خ���اص 
ب��ال��خ��دم��ات االس��ت��ش��اري��ة ف��ي م��ش��روع سكني 

حيوي.
وذكرت املؤسسة في خطاب وجهته الى لجنة 
املناقصات املركزية أن توقيع الجزاءات بحق 
املكتب املخالف جرى وفقًا للوائح والضوابط 

املعمول بها.
 وأش����ار امل��ص��در إل���ى أن امل��ؤس��س��ة ال تتوانى 
ت����ج����اه ال�����ش�����رك�����ات امل����ت����ع����ث����رة ف�����ي امل����ش����اري����ع 
وامل��ت��ق��اع��س��ة ع���ن إن���ج���از االع����م����ال م���ن خ��الل 

تطبيق ب��ن��ود ال��ع��ق��ود امل��ب��رم��ة ب��ن ال��ط��رف��ن، 
م���ش���ي���رة إل�����ى ك��ث��ي��ر م����ن اإلج�����������راءات امل��ت��ب��ع��ة 
وم���ن���ه���ا م���ن���ع ال���ش���رك���ة امل����ت����أخ����رة ف����ي إن���ج���از 
 %10 على  تزيد  بنسبة  املؤسسة  م��ع  عقدها 
األجنبية  للشركات  و%12  املحلية  للشركات 
من املشاركة في مناقصات املؤسسة الجاري 
ط��رح��ه��ا ح��ت��ى ت��ت��ع��دل ن��س��ب��ة االن���ج���از، وذل��ك 

وفقًا للضوابط املعتمدة باملؤسسة.

املوعد التعاقدي

وأضاف »كما يجري تطبيق جميع الغرامات 
ال���ت���ع���اق���دي���ة وف����ق����ًا ل�����ش�����روط ال���ع���ق���د ب��م��ج��رد 
ح���ص���ول ال���ت���أخ���ي���ر ف����ي ان����ج����از االع�����م�����ال ع��ن 
امل��وع��د ال��ت��ع��اق��دي وت��ك��ال��ي��ف ج��ه��از اإلش���راف 
ط��وال مدة التأخير«. وبن املصدر أنه إنفاذا 
ت��ج��ري مخاطبة  ال��ع��ام��ة،  املناقصات  ل��ق��ان��ون 
الجهاز املركزي للمناقصات املركزية بموقف 
التي تم توقيع  الشركات املتعثرة والشركات 
ج�������زاءات ع��ل��ي��ه��ا وف����ق ال���ل���وائ���ح وال���ض���واب���ط 

املعمول بها باملؤسسة.
واكد املصدر أنه في حال تقاعس املقاول عن 
تنفيذ االعمال يتم سحب املشروع منه لعجزه 

عن استكمال أعمال العقد.

5 إجراءات بحق المتعثرين:

01
02
03
04
05

ــة«  ــي ــن ــك ــس ـــشـــركـــة الـــمـــتـــأخـــرة مــــن الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــنـــاقـــصـــات »ال مـــنـــع ال
المتعثرة الــشــركــات  بموقف  الــمــركــزيــة  للمناقصات  الــمــركــزي  الــجــهــاز  مخاطبة 
ــــــــط ــــــــواب ــــــــض ـــــــــح وال ـــــــــوائ ـــــــــل ـــــــــــــــزاءات وفــــــــــــــق ال ـــــــــــــــج ـــــــع ال ـــــــي ـــــــوق ت
العقد أع���م���ال  اس��ت��ك��م��ال  ع���ن  وع��ج��ز  ال��م��ق��اول  ت��ق��اع��س  اذا  ال��م��ش��روع  س��ح��ب 
ت���س���ي���ي���ل ال�����ك�����ف�����االت ال���ب���ن���ك���ي���ة وخ�����ص�����م ت���ك���ال���ي���ف ج�����ه�����از االش���������راف
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توصيات قدمها المركز الوطني لألبحاث التنموية أمام الحكومة:

إتاحة »العمل عن بعد« للمقبلين على التقاعد
أميرة بن طرف

خلصت دراسة حكومية حديثة الى ان العمل عن بعد يؤدي الى انتاجية 
أعلى بسبب العمل في بيئة محببة للموظف بعيدا عن الضغوط 

وتشتيت االنتباه، ناهيك عن مزايا أخرى عديدة، اقتصادية واجتماعية.

وفيما يشبه اتخاذ خطوة متقدمة في اعطاء بعض شرائح الموظفين 
فرصة للعمل عن بعد، اوصت الدراسة التي أعدها المركز الوطني لالبحاث 
التنموية، التابع للمجلس األعلى للتخطيط، بعنوان »مستقبل العمل عن 
بعد من الضرورة الى االستدامة« باتاحة العمل عن بعد للموظفين الذين 

سيتقاعدون خالل ثالث الى خمس سنوات، فضال عن تسليطها الضوء 
على مميزات العمل »اونالين« للنساء والصحاب الهمم.

السلبيات:اإليجابيات:

عدم االنضباطزيادة ساعات العمل وخفض التكاليف

صعوبة فصل شؤون المنزل عن العملتوسيع افاق الموظف وصاحب العمل

ضعف روح التنافس بين الموظفين تجنب االلهاء وتوفير فرص عمل للعاطلين

البعد عن تطورات المنظمةزيادة خيارات العمل لذوي االعاقة

صعوبة تقييم جهد الموظفتحسين المستقبل االقتصادي 

قلة مصادر التعلمالحفاظ على صحة افضل

عدم توافر ادوات العمل المناسبةالحفاظ على الموظفين المتميزين

إيجابيات العمل عن بعد وسلبياته

فرص عمل
ع��ن بعد مناسب  العمل  ان خيار  ال��دراس��ة  بينت 
ل��ل��ن��س��اء، ال س��ي��م��ا األم����ه����ات م��ن��ه��ن، وي��ج��ن��ب��ه��ن 

التخلي عن الوظيفة للتفرغ للعناية باالسرة.
ول��ف��ت��ت ال���ى ان ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ات���اح ف���رص عمل 
م��ن خالل  ع��وائ��ق  الهمم دون  مناسبة الص��ح��اب 
اسهام التطورات التقنية في خلق ثقافة جديدة 
العمل وتوفير فرص وظيفية تتجاوز  في سوق 
املوظف بصاحب  وال��زم��ان وجمع  املكان  حواجز 
ال���ع���م���ل م����ن خ�����الل ب��ي��ئ��ة ال���ك���ت���رون���ي���ة ي���ج���ري م��ن 

خاللها اداء الوظائف دون الحضور.
واش������ارت ال����ى ان ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ادى ال��ى 
تنفيذ  وادوات  اساليب  في  ملموس  تغيير 
االن���ش���ط���ة ال���ت���ج���اري���ة واالق���ت���ص���ادي���ة، حيث 
ب�����رزت اس������واق ج���دي���دة ت��ع��ت��م��د ف���ي عملها 
الحديثة،  والتقنيات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ط��ور  على 
واص���ب���ح���ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا أف���ض���ل وس��ي��ل��ة 

لضمان استمرارية االعمال.
ول��ف��ت��ت ال���دراس���ة ال���ى ان ال��ك��وي��ت ح��ل��ت باملرتبة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��رب��ي��ا ف��ي م��ؤش��ر ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ال��ذي 
اصدرته شركة »سيركل لووب« املختصة بتزويد 
االتصاالت السحابية في اململكة املتحدة، بينما 

احتلت املرتبة 49 عامليا.
وب��ي��ن��ت ان����ه رغ����م اه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، إال ان 
امل��دى  ل��ن يحدث تغيير على  هناك مهنا وح��رف��ا 
املنظور في طبيعة تأديتها، ألنها تتطلب وجود 

اصحابها على رأس عملهم.

التزام المعايير

وق���دم���ت ال����دراس����ة م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ق��ت��رح��ات في 
سبيل العمل الرقمي، ابرزها التحول االلكتروني 
املختلفة،  الجهات  ف��ي  الحكومية  ال��خ��دم��ات  لكل 
خالل  السيبراني  االم���ن  انظمة  توفير  وض���رورة 
ف��ت��رة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، م���ع االل����ت����زام ب��ال��ض��واب��ط 
االمنية ومعايير االم��ن للعمل عن بعد الصادرة 

من الجهة املختصة.
وش��ددت ال��دراس��ة على ض��رورة استخدام انظمة 
ال��ك��ت��رون��ي��ة وذك��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة وت��وث��ي��ق اداء امل��ه��ام 
خ���الل ف��ت��رة ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د وال��ت��أك��د م��ن وج��ود 
الدعم التقني الالزم، وايجاد آليات لقياس الكفاءة 
م���ع ت��ح��دي��د امل��ع��اي��ي��ر واآلل���ي���ات واالط�����ر ال��زم��ن��ي��ة 
القياسية لكل نشاط ومخرج يتم اختياره ملتابعة 
الوظائف  مثل  النوعية  الوظائف  ضمن  االعمال 
االشرافية، وظائف اعداد السياسات او الوظائف 

ذات الطبيعة البحثية.
التوصيات،  العمل وفق هذه  ان  الدراسة  وبينت 
تعزز  استراتيجية  وض��ع  على  الحرص  يستلزم 
م��ك��ان��ة ال��ك��وي��ت ال��رق��م��ي��ة، ودع����م ج��ه��ود ال��ت��ح��ول 
ال�����ذك�����ي، م����ع امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج�������ودة ال���خ���دم���ات 

وتقديمها بمستوى عال.

العمل »أونالين« يضمن 
إنتاجية أعلى ويخلق فرص 
عمل جديدة لذوي الهمم 

يساعد النساء
 على عدم ترك

 وظائفهن

تغيير ملموس
في القطاع االقتصادي 

بخلق أسواق جديدة

7 ميزات 
اقتصادية:

بشكل  األعمال  ممارسة   
مريح ومثمر

للتخصص  الحاجة  ع��دم   
للنجاح 

 االستقاللية والحرية في 
العمل التجاري 

 امتالك األدوات الرقمية 

أع��م��ال  أداء  ام��ك��ان��ي��ة   
عديدة في الوقت ذاته

 قدرة أكبر على االدخار

ريادة  نوعية  اختيار  حرية   
األعمال

المختلفة الجهات  في  إلكترونيا  الحكومية  الخدمات  كل  توفير   

بعد عن  العمل  فترة  خللالل  السيبراني  األمللن  أنظمة  اعتماد   

المختصة الجهة  من  الصادرة  األمن  ومعايير  بالضوابط  االلتزام   

المهام أداء  وتللوثلليللق  لمتابعة  ذكلليللة  أنللظللمللة  اسللتللخللدام   

نشاط لكل  زمنية  أطر  تحديد  مع  الكفاءة  لقياس  آليات  توفير   

مقترحات لضمان التحول الرقمي

توفير الطاقة
اعتبرت الدراسة ان من ايجابيات التعليم عن بعد، توفير املنشآت التعليمية لالستهالك اليومي من الطاقة، والخدمات من نظافة 
وأمن وصيانة، كما ألقت الضوء على اهمية العمل عن بعد خالل أزمة كورونا على الجانب الصحي، وبينت ان القطاع الصحي 

قدم خدمات مثل »حجز املوعد« لتفادي االختالط وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

بشرط تقديم أصحاب األعمال دعماً مالياً للجمعية

 »الشؤون«: السماح باالستثمار
في »التعاونيات« لمدة 5 سنوات 

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
مبارك العرو، قرارا يسمح لصاحب العمل بالحصول على عقد استثمار املحل بالجمعية التعاونية ملدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة تقديم صاحب العمل دعما ماليا للجمعية يحدد باالتفاق مع 

مجلس اإلدارة.
وأوضحت »الشؤون« في بيان صحافي، امس األحد، أن القرار جاء بتعديل نص املادة 18 من القرار رقم 

1775 لسنة 2019 بشأن املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالجمعيات التعاونية.
وأضافت أن املادة 18 املعدلة بالقرار الوزاري تأتي وفقا للضوابط الواردة في املادة 39 من القرار الوزاري 

رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن اصدار الئحة تنظيم العمل التعاوني وتعديالته.
يذكر أن املادة 18 كانت تنص قبل التعديل على أن يحصل صاحب العمل على عقد واحد الستثمار محل 
بالجمعية التعاونية ملدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد يتم على إثرها تسليم املحل للجمعية، وال 

يجوز أن يتقدم بطلب استثمار آخر خالل نفس املدة لدى أي جمعية أخرى.
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مدير التوثيقات الشرعية في »العدل« فهد الضاعن لـ سبقلا:

31 حالة زواج بين الكويتيين يوميًا خالل 2021

ك��ش��ف ال��ض��اع��ن ان س���ن ال������زواج امل��ب��ك��ر تغير 
في اآلون��ة االخ��ي��رة، فبعد ان ك��ان عمر ال��زواج 
ال��ى 24 عامًا ارتفع حاليا  السائد من سن 21 
إل�����ى امل������دى ال���ع���م���ري م����ن 24 ال�����ى 29 ب��س��ب��ب 
رغ��ب��ة ال��ش��ب��اب ف��ي اإلع�����داد ل��ل��ح��ي��اة ال��زوج��ي��ة 

واالستعداد لتحمل املسؤولية.
وقال الضاعن إن عدد املواطنني املتزوجني من 
، بينما عدد من تزوجوا 

ً
4 زوجات بلغ 94 رجال

»3« بلغ 700 رجل ومن تزوجوا باثنتني بلغ  ب�
نحو11 الفًا.

 واعتبر أن السنوات الخمس االول��ى من عمر 
ال����زواج ه��ي مرحلة ال��خ��ط��ر، وب��ع��ده��ا يتحقق 
ال���ت���ف���اه���م ال����ت����ام ب����ني ال�����زوج�����ني وت����ق����ل ن��س��ب��ة 

الخالف بينهما.

عام استثنائي 
استثنائيًا  ع��ام��ًا  ك���ان   2021 ع���ام  أن  وأوض����ح 

ال��زواج بني املواطنني، إذ شهد زيادة  بحاالت 
كبيرة عن عام 2020، وبلغ عدد حاالت الزواج 
بني مواطنني ووافدين 1529 حالة، اضافة الى 
260 حالة زواج مواطنني من »بدون« بإجمالي 
13152 حالة زواج بني كويتيني وغير كويتيني.

زواج الكويتيات
امل���واط���ن���ات  ب��ل��غ��ت ح������االت زواج  وأض��������اف: 
م��ن واف���دي���ن 595 ح��ال��ة، ف��ي��م��ا ت��زوج��ت 103 
»ب��دون«، بينما  ال��� مواطنات ب��رج��ال م��ن فئة 
بلغت جميع ح��االت ال��زواج في البالد خالل 

عام 2021، 16 الفًا و443 حالة.
وت���اب���ع ال���ض���اع���ن ب���ال���ق���ول: ام����ا ال���ط���الق بني 
ب���زي���ادة 206  ف��ب��ل��غ 5144 ح���ال���ة  ال��ك��وي��ت��ي��ني 
ال���رق���م ان  ح����االت ع���ن 2020، وال ي��ع��ن��ي ه���ذا 
نسبة ال��ط��الق مرتفعة ف��ي ه��ذا ال��ع��ام، فعدد 
ح�������االت ال����ط����الق م���م���ن ت�����زوج�����وا ف����ي 2021 

ه��و 500 ح��ال��ة، وب��اق��ي ال��ح��االت ت��م��ت ألس��ر 
تزوجت في اعوام متفرقة من اجمالي االسر 
املوجودة في الكويت، وعددها اكثر من 300 
ال��ف اس���رة، ل��ذا ف��إن نسبة ال��ط��الق ف��ي البالد 
إج��م��اال،  ال��ط��الق،  ح���االت  منخفضة، وبلغت 

8040 حالة بني كل الجنسيات.

 جائحة كورونا 
وأوض���ح أن ع��دد ح��االت ال���زواج زادت خالل 
 200 تقريبي  بارتفاع  ك��ورون��ا  فترة جائحة 
ح��ال��ة، ل��ع��دة اس���ب���اب، م��ن��ه��ا س��ه��ول��ة ال����زواج 
عموما في هذا الوقت لعدم وجود التزامات 
اف��راح وسفر، وم��ن ثم ارتفع عدد  كثيرة من 
حاالت الزواج بني الكويتيني، وساد التوافق 
الحاالت  ه��ذه  وارتفعت  ال��زوج��ي��ة،  والرجعة 
باملسؤولية  االح��س��اس  ال��س��اب��ق بسبب  ع��ن 
املنزل واالبتعاد عن احساس  وال��وج��ود في 
اف��ت��ق��اد االب���ن���اء وال����زوج����ة، م��ق��ارن��ة ب��م��ا ك��ان 
سائدا في السابق، وتزايدت مساحة التوافق 

األسري ومراجعة الحسابات بني الزوجني.
: ال ش���ك ان ل��ك��ل ج��ائ��ح��ة آث����ارا 

ً
وخ��ت��م ق���ائ���ال

ن���ف���س���ي���ة،  او  اق����ت����ص����ادي����ة  س���ل���ب���ي���ة، س���������واء 
وب����ال����ت����أك����ي����د ي���ن���ع���ك���س ذل�������ك ع����ل����ى ال���ح���ي���اة 
الناس  وب��ع��ض  م��ت��ع��دد،  بشكل  االجتماعية 
ما  نفسيتهم،  الجائحة على  تداعيات  أث��رت 
ال���ى س��وء  وادى  ع��ل��ى معيشتهم  اث���ر س��ل��ب��ا 

التوافق الزوجي.

5144
حالة طالق بين الكويتيين

جوا ممن تزوَّ
في سنوات متفرقة 

29 - 24
ر.. عامًا سن الزواج المبكِّ

بعدما كانت من 21 إلى 24

16443
حالة زواج.. و8040 حالة

طالق بين جميع الجنسيات
العام الماضي

595
جن من وافدين.. كويتية تزوَّ

و103 من »بدون« 

كويتيةجنسية الزوج – جنسية الزوجة
غير كويتية

المجموع
غير محددة الجنسيةمحددة الجنسية

5144966946204كويتي

غير كويتي
4421216421700محدد الجنسية

513154136غير محدد الجنسية

563722131908040المجموع

كويتيةجنسية الزوج – جنسية الزوجة
غير كويتية

المجموع
غير محددة الجنسيةمحددة الجنسية

11363152926013152كويتي

غير كويتي
5952301612957 محدد الجنسية

10373158334غير محدد الجنسية

12061390347916443المجموع

تطلقا بسبب تكاليف السفر
 

من أغرب حاالت الطالق التي رواها لـ سبقلا مدير التوثيقات الشرعية د. فهد الضاعن 
أن زوجًا وزوجة اتفقا على السفر معًا في اإلجازة الصيفية ووقت السفر طلب الزوج من 
وحدث  قاسية  كلمة  إليه  وجهت  املــرأة  لكن  السفرة؛  تكاليف  يتقاسما  أن  حياته  شريكة 

بسببها الطالق.
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ـــــــون ـــــــزوج ـــــــت م

ـــــــون ـــــــزوج ـــــــت م

ـــــــون ـــــــزوج ـــــــت م

■ المصدر: وزارة العدل ■

حمد السالمة 
أعلن مدير إدارة التوثيقات الشرعية في 

وزارة العدل د. فهد الضاعن عن زيادة 
في حاالت الزواج بين الكويتيين بلغت 

نسبتها 16.5% خالل عام 2021 الذي 
شهد 11363 حالة، أي بارتفاع 1882 حالة 

عن عام 2020 الذي شهد 9481 حالة 
اقتران.

وبحسبة األرقام، فإن الكويت شهدت 
يوميا 31 حالة زواج بين الكويتيين خالل 

.2021
وقال الضاعن في لقاء مع سبقلا 
إن عدد من تطلقوا من المواطنين 
والمواطنات في عام 2021 بلغ 500 

حالة بنسبة 4.5%، بينما بلغ اجمالي من 
تطلقوا خالل عام 2021 من بين الذين 

تزوجوا في سنوات متفرقة 5144 حالة، 
بفارق 206 حاالت عن عام 2020.

جوا.. بزيادة 16.5% مقارنة بـ 2020 ■ 11363 كويتياً تزوَّ

الكويتيون المعّددون

500
حالة طالق بين المواطنين 

جين المتزوِّ
في 2021 بنسبة %4.5 

نسبة الطالق 
في السنة 

األولى من عمر 
الزواج

نسبة الطالق 
خالل سنتين 

إلى 4 سنوات 
من عمر الزواج

AALE جّددت اعتماد مجلس أمناء الـ

الجامعة األميركية: تطبيق المعايير الدولية لجودة التعليم
حصلت الجامعة األميركية في الكويت على تجديد اعتماد 
أمناء  مجلس  من  والعلوم،  اآلداب  لكلية  الــدولــي  برنامجها 
ملـــدة خمس   ،AALE الــحــر للتعليم  األمــيــركــيــة  األكــاديــمــيــة 
على  تأكيدًا  وذلـــك   ،2027 فبراير   28 فــي  تنتهي  ســنــوات، 
مدى تفوق كلية اآلداب والعلوم بالجامعة في تطبيق املعايير 
العاملية لجودة التعليم، بما يضاهي أفضل الجامعات على 

مستوى العالم.
وشدد عميد كلية اآلداب والعلوم في الجامعة األميركية، د. 
علي شــرارة، على أهمية هــذا اإلنــجــاز، وأثنى على الجهود 
املشتركة التي أسهمت في تجديد االعتماد، وقال: يسعدني 
لــلــغــايــة تــلــقــي خــبــر تــجــديــد االعــتــمــاد لــخــمــس ســنــوات من 
التزامنا  على  يبرهن  والـــذي  األميركية،   AALE أكاديمية 
بتعليم اآلداب والفنون الحرة على أكمل وجه، كما يضيف 

قيمة حقيقية إلى مختلف برامج الفنون الحرة املقدمة في 
الكلية، حيث تأتي جودة التعليم كواحدة من أهم أولوياتنا.

وأضاف شرارة أن »ما حققناه اليوم هو برهان على العمل 
الجاد والتفاني من قبل أعضاء هيئة التدريس واملسؤولني 
تجديد  فنجاح  بالكويت،  األميركية  الجامعة  في  واملوظفني 
تعاونية  ومــبــادرة  مشتركة  جــهــود  على  يرتكز  االعــتــمــاد 
بــني األطــــراف املختلفة، بــمــن فــي ذلـــك طـــالب الــكــلــيــة، الــذيــن 
التقييمية لحرم  الـــزيـــارة  فــي مــرحــلــة  فــعــال  لــهــم دور  كـــان 
الجامعة، وأعتقد أن ما حققناه يولد لدينا شعورًا باإلنجاز 
الــشــخــصــي، ألنــــه نـــتـــاج عــمــل مــشــتــرك مـــن قــبــل مجتمع 

الجامعة«.
يشار إلى أن عملية تجديد اعتماد AALE بدأت منذ أشهر 
بالجامعة مختصة  داخــلــيــة  لجنة  تكوين  تــم  حــني  عــديــدة، 

وذلــك  اإلداريـــــة،  الـــوحـــدات  مــن جميع  بــدعــم  العملية،  إلدارة 
ألهمية االعتماد الدولي كجزء مكمل ملهمة الجامعة املتمثلة 
في تقديم مناهج حديثة وشاملة تضع طالبها في مقدمة 

املجاالت التي يختارونها.
د.  بالكويت،  األميركية  الجامعة  رئيسة  أشـــادت  بــدورهــا، 
روضة عواد، بتفاني مجتمع الحرم الجامعي في هذه املهمة، 
الخارجية  واالعــتــمــادات  املــراجــعــة  عمليات  تــوافــق  مــؤكــدة 

واملستقلة مع معايير التمّيز.
وأضافت عواد أن تجديد االعتماد يعد أمرًا بالغ األهمية من 
الناحية التشغيلية، كما هو مهم من الناحية االستراتيجية، 
معربة عن »فخرنا الدائم بأعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
التعليم وتحقيق  التميز في  لدينا، في سعيهم إلى تحقيق 

إنجاز مؤسسي جديد«.

16 برنامجًا
علميًا متميزًا

اعتمادها  الجامعة على  حصلت 
املــــؤســــســــي مــــــن قــــبــــل مــجــلــس 
الجامعات الخاصة PUC بوزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــكــويــتــيــة مطلع 
الجامعة  وتــقــدم   ،2006 فــبــرايــر 
مــتــمــيــزًا  بـــرنـــامـــجـــًا  ـــيـــًا 16  حـــال
لــلــحــصــول عــلــى درجـــــات علمية 
ـــتـــخـــصـــصـــات  فــــــي مـــخـــتـــلـــف ال

األكاديمية.

تدريب الشباب في مجاالت 
هندسة البحار والمحيطات

تشارك الهيئة العامة للشباب بوفد مكون من أربعة طالب 
كويتيني تحت 18 عاما من طلبة برنامج »وادي الشباب«، في 
مسابقة SeaPerch اإلقليمية للغواصات اآللية )غرب آسيا( 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األك��ادي��م��ي��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
والنقل البحري - فرع الشارقة خورفكان 2022 من 26 الى 28 
الجاري. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن املسابقة سنوية 
حيث  العاملية،  للمسابقة  امل��ش��ارك��ون  فيها  يتأهل  إقليمية 
تتبع منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، حيث تكون الهندسة البحرية هي 

محور التحدي.
اآللية  للغواصات  إب��داع��ي  ب��رن��ام��ج   SeaPerch أن  وأض��اف��ت 
هدفه إعداد الطالب إلنشاء غواصة آلية تدار عن بعد لتقوم 
ب��إن��ج��از م��ه��ام ت��ح��ت ال��ب��ح��ار، وي��م��ك��ن ل��ل��ط��الب أن ي��ق��وم��وا 

بإنشاء الغواصة اآللية داخل أو خارج املدرسة.

حاالت الطالق الموثقة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2021 حسب جنسية الزوج والزوجة حاالت الزواج الموثقة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021 حسب جنسية الزوج والزوجة

أبرز أسباب الطالق

ضعف الحوار

االهمال

اختالف البيئات بين الزوجين

صعوبة االندماج

أسباب مادية )البخل(

ضعف الدخل المادي

تدخل األهل

عدم التوافق وضعف التقبل
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استجواب الخالد وبرنامج 
الحكومة على جلسة الغد

الثالثاء  امل��ق��ررة غ��دًا  أع��م��ال جلسته  األم���ة على ج���دول  أدرج مجلس 
العتيبي وحسن  وخالد  الساير  مهند  النواب  من  املقدم  االستجواب 
جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد واملكون 

من 3 محاور.
وك�����ان ال���خ���ال���د ق���د ط��ل��ب خ����الل ال��ج��ل��س��ة امل���اض���ي���ة ت��أج��ي��ل م��ن��اق��ش��ة 

االستجواب ملدة أسبوعني وأجابه املجلس إلى طلبه.
ومن املقرر أن يواصل املجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة 
 -  2022/2021 ل���ل���س���ن���وات  ع���ش���ر  ال����س����ادس  ال��ت��ش��ري��ع��ي  ل��ل��ف��ص��ل 
على  أدرج  فيما  الدستور،  من   98 امل��ادة  لنص  تطبيقًا   2025/2024
جدول أعمال الجلسة كذلك تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب 

األميري بشأن الصيغة املقترحة للتقرير.
ويتضمن جدول األعمال املداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون اإلجراءات 
بإبدال  القانون  مشروع  على  الثانية  وامل��داول��ة  الجزائية،  واملحاكمات 
في  عليها  النص  ورد  »خ���ادم«، حيثما  بكلمة  منزلي«  »عامل  عبارة 

القوانني ذات الصلة.
ويشتمل الجدول 57 تقريرًا للجان، منها 12 تقريرًا للجان للبرملانية 
املختلفة، و32 تقريرًا للجنة امليزانيات والحساب الختامي، و12 تقريرًا 

للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية األموال العامة.

استفسار رقابي عن إجراءات 
البلدية بنقل بعض اختصاصاتها

زكريا محمد
ط��ل��ب ع��ض��و ف���ري���ق ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ة وال���ت���اب���ع ل���دي���وان 
التي اتخذتها  العجمي تزويده باإلجراءات  املحاسبة سعود 
ال���ب���ل���دي���ة ب���ش���أن ن���ق���ل ب���ع���ض االخ���ت���ص���اص���ات إل�����ى ال��ج��ه��ات 

الحكومية. 
امل���ادة 48 من  البلدية إن  إل��ى  ف��ي خطاب وجهه  وق��ال العجمي 
ق�����ررت ن��ق��ل ب��ع��ض االخ��ت��ص��اص��ات  ل��س��ن��ة 2016  ال���ق���ان���ون 33 
والخاصة بالترخيص واإلشراف إلى جهات أخرى وفقًا ملا يلي: 

والباعة  العامة  األماكن  في  اإلع��ان��ات  نقل 
المتجولين إلى وزارة التجارة والصناعة.

والرقابة  واإلش��راف  الترخيص  اختصاص  نقل 
على اإلعانات االستداللية إلى الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري.

والرقابة  واإلش��راف  الترخيص  اختصاص  نقل 
والحيوانات  وال��دواج��ن  الطيور  أس��واق  على 
العامة  الهيئة  إل��ى  الزينة  وأس��م��اك  الحية 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 

والرقابة  واإلش��راف  الترخيص  اختصاص  نقل 
العامة  الهيئة  إل��ى  السكراب  م��واق��ع  على 

للصناعة.

رفض قطعي من »المالية«.. و»التجارة« تبحث عن أقل ضرر على الدولة

انقسام حكومي على تعويضات »النصب العقاري«
فهاد الشمري وحمد الحمدان

برز انقسام حكومي – حكومي في 
ملف تعويض المتضررين من النصب 

العقاري، بين وزارة المالية ووزارة 
التجارة، في وقت أدرج مجلس األمة 
على جدول أعمال جلسته المقبلة 

تقرير اللجنة المالية بشأن إنشاء 
صندوق لتعويضهم.

وفي ما رفضت وزارة املالية، في رأيها املثبت 
في تقرير اللجنة، مقترح تعويض املتضررين، 
رأت وزارة التجارة أن حل القضية يحتاج إلى 
بعد  ألصحابها  الحقوق  يعيد  تشريع  وض��ع 

دراسة متأنية لحصر أعداد املستحقني.
وان���ت���ه���ت ال���ل���ج���ن���ة ف����ي ت���ق���ري���ره���ا إل������ى إن���ش���اء 
صندوق لدفع قيمة التعويضات للمتضررين، 
على أن يصرف 80% من املبلغ املحكوم به أواًل، 
ث���م ي��ت��م س����داد 20% م���ن امل��ب��ل��غ امل��س��ت��ح��ق بعد 
سداد املحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من 

قبل الدولة.
وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة أه��م��ي��ة م��ع��ال��ج��ة ه���ذه القضية 
امل�����ه�����م�����ة واالس�����ت�����ث�����ن�����ائ�����ي�����ة ب����س����ب����ب ض���خ���ام���ة 
التي لحقت بعدد كبير من املواطنني  األض���رار، 
واملواطنات، جراء شرائهم عقارات من معارض 
والصناعة  التجارة  وزارة  رخصتها  تسويقية 
وأش��رف��ت عليها، وال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا أث���ر كبير في 
إقبال العديد من املواطنني عليها لالستفادة من 
العروض والخدمات، التي رّوجت لها الشركات 
ب��م��خ��ت��ل��ف ال���ط���رق واألس���ال���ي���ب م���ن خ����الل ه��ذه 

املعارض وغيرها.
وأض����اف����ت ال��ل��ج��ن��ة أن األض��������رار ال���ت���ي ل��ح��ق��ت 
ب���ه���ؤالء امل���واط���ن���ني ل���م ت��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى األض�����رار 
املالية وضياع مدخراتهم وتبدد أحالمهم في 
الحصول على بيت األحالم، واقتراضهم مبالغ 
ف��ي توفير شاليه ألس��ره��م لقضاء   

ً
أم��ال طائلة 

أوقات سعيدة أو شقة خارج البالد لالستمتاع 
بإجازاتهم السنوية، بل تعدى ذلك إلى تهديد 
أمنهم واس��ت��ق��راره��م األس���ري، ناهيك ع��ن غرق 

العديد منهم في الديون املالية.
 ورأت اللجنة أنه كان هناك قصور تشريعي في 
التي تم فيها  املعارض  ترخيص وتنظيم تلك 
ت��س��وي��ق ال��ش��رك��ات ل��ل��ع��ق��ارات، م��م��ا س��اه��م في 
وقوع املواطنني ضحايا لبعض هذه الشركات. 

جلسة مجلس األمة غداً.. استجواب وبرنامج الحكومة وتعويضات »النصب العقاري«

..و»التجارة والصناعة« متعاطفة
عّبرت وزارة التجارة والصناعة عن تعاطفها مع املتضررين، وأنها تقدر حجم الضرر النفسي واملالي 
للغير وال  أنهم  خسروا مدخراتهم ومنازلهم، وأصبحوا مدينني  املواطنون، خاصة  له  ال��ذي تعّرض 
يستطيعون الحصول على حقوقهم وأموالهم املسلوبة. ولهذا، الوزارة تؤكد أن التكافل هو أحد األمور 

التي نص عليها الدستور، الذي أقسمنا على احترامه وتطبيقه.
وتتفق وزارة التجارة والصناعة مع اللجنة في مصلحة املواطن، ولكن بأقل ضرر ممكن على الدولة، 

خاصة ملا تعانيه الدولة في الوقت الحالي من العجز املالي.
كما أكدت الوزارة أنه لو ثبت حكم بأن التقصير كان من الجهات الحكومية، فهي ملزمة في التعويض، 
فجميع القضايا التي رفعت ضد وزارة التجارة تم رفضها في جميع درجات التقاضي، مما يثبت بأن 

الخطأ ليس من الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد العقود بلغ 1269 عقدًا متنوعًا بني عقد انتفاع وعقد تمليك وعقد استثمار، 
ما يطالب بعضهم  في  ج��زءًا منها  م 

ّ
تسل اآلخ��ر  والبعض  بالكامل،  أموالهم  موا 

ّ
وهناك أشخاص تسل

باألرباح، وآخرون تأخرت أرباحهم.
وأكدت التجارة والصناعة أنهم مقيدون بصدور حكم، والحل هو وضع تشريع يعيد الحقوق ألصحابها 
مع الحفاظ على املال العام، ولكنه يحتاج إلى دراسة متأنية لحصر أعداد املستحقني منهم، ودراسة كل 

حالة على حدة، ولهذا تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وزارة المالية رافضة
أوضحت وزارة املالية أن مسؤولية الدولة في تعويض الشركات أو األفراد يقتصر فقط على الحاالت التي تكون الدولة طرفًا فيها 
)املتسببة في ذلك(، أو على حاالت الكوارث الطبيعية والحروب. ومنذ عام 1990 لم يتم تعويض أي شخص أو جهة باستثناء 

األضرار الناتجة عن حادثة األمطار، التي تعتبر من الكوارث الطبيعية.
أما في ما يتعلق باالقتراح بقانون محل الدراسة، فإننا في الوزارة ال نتفق مع ما جاء في هذا االقتراح، وذلك لألسباب التالية:

في ما يخص حلول الوزارة محل المتضررين في مقاضاة الشركات. فإننا نرى أنه أمر في غاية الصعوبة، 
فضاً عن أنه غير داخل في اختصاص الوزارة، فهي غير منوطة برفع دعاوى األفراد أو متابعتها.

مالية  أعباء  العامة  الخزانة  تتحمل  سوف  االقتراح  على  الموافقة  حال  في  أنه  كما 
وإدارية ال تستطيع الوفاء بها في ظل التحديات المالية التي تمر بها الباد.

الذي  األم��ر  أخ��رى،  مطالبات  إلى  مستقباً  بالتأكيد  سيؤدي  المواطنين  تعويض  إن 
سيفتح باب التكاليف وااللتزامات المالية على مصراعيه.

والتي  المنازعات،  هذه  مثل  في  بالنظر  المختصة  الجهة  هي  والمحاكم  القضاء  إن 
ينظمها القانون المدني.
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مشعل الحمضان: استفدنا من تشريعاتهم بخصوص المرادم والمحافظة على البيئة

زكريا محمد
اخ���ت���ت���م وف�����د م����ن امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي أم���س 
)األح���������د( ج���ول���ة ف����ي أس���ب���ان���ي���ا زار ف��ي��ه��ا 
��ي م��دري��د وم��ارب��ي��ا ب��دع��وة منهما 

َ
ب��ل��دي��ت

ل���ت���ب���ادل ال���خ���ب���رات واألف����ك����ار وال���ن���ظ���ر في 
ال���ق���وان���ني وال���ت���ش���ري���ع���ات واالط�������الع على 

آليات العمل املختلفة.
واط��ل��ع ال��وف��د خ��الل زي��ارت��ه على خدمات 
ع����دد م���ن م���دي���ري ال���ق���ط���اع���ات األس��اس��ي��ة 
وآل���ي���ات ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة امل��ع��م��اري��ة 
ل��ل��م��ب��ان��ي ال��ت��اري��خ��ي��ة، وت�����رأس امل��ه��ن��دس 
ع���ب���دال���س���الم ال����رن����دي ال����وف����د ال������ذي ي��ض��م 
عضَوي املجلس البلدي مشعل الحمضان 
وأح��م��د ال��ع��ن��زي، وال����ذي اس��ت��ه��ل ال��زي��ارة 
ب����اج����ت����م����اع م������ع م�����س�����ؤول�����ني ف������ي ب���ل���دي���ة 
العاصمة )مدريد( في مجاالت التخطيط 
وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ت���ن���ق���الت وخ���دم���ات 
املعلومات وفي مجال  الطوارئ وتنسيق 

معالجة النفايات وإعادة تدويرها.
وف����ي م���ارب���ي���ا، اج��ت��م��ع ال���وف���د م���ع رئ��ي��س��ة 
وعدد  مونيوث  أنخيليس  ماريا  البلدية 
م���ن م���دي���ري ال��ق��ط��اع��ات األس��اس��ي��ة فيها، 
ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا وآل��ي��ة تقديم 

إل���ى جانب  إل��ك��ت��رون��ي��ًا،  جميع امل��ع��ام��الت 
ال��ض��واب��ط ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ه��وي��ة امل��ع��م��اري��ة ل��ل��م��ب��ان��ي ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
 ع������ن زي�����������ارة امل�����ي�����ن�����اء ال����ري����اض����ي 

ً
ف�����ض�����ال

وال����وق����وف ع��ل��ى ال��ح��ل��ول ال��ت��ي وضعتها 
البلدية لتحسني تجربة مرتادي البحر.

وشدد عضو املجلس البلدي م. عبدالسالم 
الرندي في تصريح ل� سبقلا على ضرورة 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  عمل خطوط خاصة 
والسكوتر كالتي وضعتها بلدية مدريد، 

األرواح وتشجيع  ال��ح��ف��اظ على  أج��ل  م��ن 
امل��واط��ن��ني على اس��ت��خ��دام ال��ب��دائ��ل بهدف 
واالنبعاثات  امل��روري��ة  االختناقات  تقليل 

السامة.
وق�����ال ال����رن����دي ب��ع��د اخ���ت���ت���ام ال���ج���ول���ة: إن 
هناك محطات وضعتها بلدية مدريد في 
أن��ح��اء ال��ب��الد الس��ت��ئ��ج��ار ه���ذه ال��دراج��ات 
بسعر رمزي أو مجانًا، وباإلمكان تطبيق 
ه��ذه األف��ك��ار ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ج��دي��دة لهواة 

الدراجات.

واع���ت���ب���ر ال��ع��ض��و م��ش��ع��ل ال��ح��م��ض��ان في 
ت��ص��ري��ح ل��� سبقلا ال���زي���ارة ب��أن��ه��ا تسهل 
على األعضاء النظر في بعض التشريعات 
والقوانني املهمة، مثل إدارة بعض املرافق 
املستخدمة  ال��ل��وائ��ح، ومنها  وس��ن بعض 
في م��رادم النفايات، وإع��ادة تدوير امل��واد 
األس�����اس�����ي�����ة، م����ث����ل ال���ب���الس���ت���ي���ك وامل��������واد 
امل��ع��دن��ي��ة، وأي���ض���ًا االس���ت���ف���ادة م���ن توفير 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م ع��ن طريق 

استخدام غاز امليثان في هذه املرادم.
وتطرق الحمضان إلى التجربة األسبانية 
واالختناقات  االزدح����ام  تقليل  كيفية  ف��ي 
املرورية عن طريق بناء الجسور واألنفاق 
املؤدية إلى داخل العاصمة واملدن األخرى، 
مؤكدًا أن هذه التجربة تفيدنا وال سيما 
بعد ال��ح��وادث األخ��ي��رة ف��ي ال��ك��وي��ت التي 

تعرض إليها سائقو الدراجات الهوائية.
وأض�����اف ال��ح��م��ض��ان: ح��ص��ل��ن��ا م���ن بلدية 
م�����دري�����د ع����ل����ى ال�����ق�����وان�����ني وال���ت���ش���ري���ع���ات 
األسبانية وكذلك األوروبية في ما يخص 
امل��������رادم وك��ي��ف��ي��ة امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 
ف��ي ه��ذه األم��اك��ن، مشيرًا إل��ى أن املجلس 
التشريعات  هذه  البلدي سيعكس بعض 
مع ما نراه مناسبًا مع قوانيننا وبيئتنا.

الرندي: أفكار جديدة 
لهواة الدراجات.. 

يمكننا تطبيقها في 
المناطق الجديدة

وفد »البلدي« اطلع على تجربة أسبانيا  المرورية والمعمارية

الرندي والحمضان وهديان في ختام زيارة أسبانيا

الساير وعبداهلل جاسم  النواب مهند  تقدم 
امل��ض��ف وب���در امل��ال وح��س��ن ج��وه��ر ومهلهل 
امل���ض���ف ب���اق���ت���راح ب���ق���ان���ون ل��ت��ن��ظ��ي��م ن��ش��اط 
ال���دع���اي���ة واإلع�������الن ع��ب��ر م���واق���ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي.
م ط��رف��ا االت��ف��اق 

َ
ون��ص امل��ق��ت��رح على أن ُي��ل��ز

ُي��دون  بتثبيت بنود االتفاق من خ��الل عقد 
به نوع النشاط اإلعالني الذي سيتم نشره 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، سواء كان 
مكتوبًا أو صوتيًا أو ُمصورًا أو غيرها، كما 
يوثق به املقابل املادي أو غير املادي بشكل 

تفصيلي، وُيذيل بتوقيع الطرفني.
وح�����ظ�����ر امل����ق����ت����رح ال����ت����ع����ام����ل ال����ن����ق����دي ب��ني 
الطرفني على أن يكون الدفع عبر الشيكات 
ال���دف���ع  أن���ظ���م���ة  أو  ال���ب���ن���ك���ي  ال���ت���ح���وي���ل  أو 
علن صورة من 

ُ
اإللكتروني، على ان ُيمنح امل

عليه  املتفق  املقابل  م 
ُّ
بتسل وإي��ص��ااًل  العقد 

علنة بعد نشر اإلعالن.
ُ
من قبل الجهة امل

وق�����ض�����ى امل�����ق�����ت�����رح ب���ت���ط���ب���ي���ق ال����ع����ق����وب����ات 
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال���ق���ان���ون رق����م 106 
لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلره���اب على ك��ل م��ن يثبت قيامه 

بأي من الجرائم الواردة في القانون إياه.
وأك��������د ال������ن������واب ف�����ي امل������ذك������رة اإلي���ض���اح���ي���ة 
ل��ل��م��ق��ت��رح، أن����ه ب�����رزت ف���ي اآلون������ة األخ���ي���رة 
ال��ح��اج��ة امل��اس��ة إل��ى ق��ان��ون ينظم األنشطة 

اإلعالنية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وم�����ع ت���ص���اع���د وت����ي����رة اع���ت���م���اد ال���ش���رك���ات 
التواصل  م��واق��ع  مشاهير  على  وامل���وردي���ن 
االجتماعي في الدعاية واإلعالن، مما أوجد 
للجهات  الفعلية  الرقابة  عنه  تغيب  سوقًا 
ال��رق��اب��ي��ة ف���ي ال����دول����ة، وي��ج��ع��ل م��ن��ه أرض���ًا 
خصبة للعمليات املشبوهة وغسل األموال 
ال��ح��س��اب��ات البنكية  وغ��ي��ره��ا م���ن ت��ض��خ��م 

بأموال لم يستدل على مصادرها.
وأض���اف���وا أن���ه ف��ي ح���ال ل��م ي��ج��ِر االس��ت��دالل 
على م��ص��ادر األم���وال امل��ودع��ة ف��ي الحساب 
امل��خ��ص��ص ل��ن��ش��اط ال��دع��اي��ة واإلع�����الن عبر 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، ت��ق��وم ال��دول��ة 
بمصادرة األموال وتحويلها لخزانة الدولة 
وفق قانون مكافحة غسل االم��وال وتمويل 

اإلرهاب.

مهلهل المضفحسن جوهربدر الماعبدالله جاسم المضفمهند الساير

أبرز ما تضمنه مقترح تنظيم 
 اإلعالنات عبر مواقع التواصل

ال��دول��ة األم���وال  ن��ص على م��ص��ادرة 
ــي لـــم يــســتــدل عــلــى مــصــدرهــا ــت ال

تطبيق عقوبات »غسل األموال« وتمويل 
اإللكتروني الفضاء  جرائم  على  ــاب  اإلره

حظر التعامل النقدي بين  طرفي االتفاق

التحويل  أو  ال��ش��ي��ك��ات  ع��ب��ر  ال��دف��ع 
اإللكتروني الدفع  أنظمة  أو  البنكي 

5 نواب: إعالنات مشاهير »التواصل« أرض خصبة للعمليات المشبوهة 
ضرورة تنظيمها.. وتطبيق عقوبات »غسل األموال« وتمويل اإلرهاب 

■ مصادرة الدولة األموال التي لم يستدل على مصدرها

حظر التعامل 
النقدي بين طرفي 

االتفاق.. والدفع 
عبر الشيكات

أو التحويل البنكي
أو الدفع 

اإللكتروني
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اليت
LIGHT

د. جولي بوغن: المرض سبٌب الضطراب النوم لدى األطفال

هّز الساق ال إراديًا.. كثرة شرب القهوة تزيد أعراضه
د. خلود البارون

ق�����د ت���ع���ت���ق���د ب�������أن ه�����ز ال�����س�����اق ال�����������اإرادي 
اث���ن���اء ال��ج��ل��وس ع��ن��د ال��ش��ع��ور ب��امل��ل��ل هو 
البعض  أن  إال  مقلقة،  وغ��ي��ر  مؤقتة  ح��ال��ة 
يعانون من مرض يسمى »متازمة تململ 
الساقني« RLS نتيجة الستمرار تحريكهم 
التحكم  يمكنهم  ال  بشكل  ال��س��اق  وه��زه��م 

فيه.
وب��ح��س��ب امل��ص��اب��ني ب��ه��ذه ال��ح��ال��ة، ف��ع��ادة 
ال��ع��ادة عند امللل او التوتر  ما تشتد ه��ذه 

وبخاصة خال فترة املساء.
وفي لقاء حصري، شرحت د. جولي بوغن، 
دكتورة أمراض الرئة والعناية املركزة، في 
مايو كلينك، بأن اإلصابة بمتازمة تململ 
ال��س��اق��ني ق��د ت��ح��دث ف��ي أي ع��م��ر، ولكنها 
ا م��ع ت��ق��دم العمر. ويمكنها  س��ت��زداد س���وًء
أن ت������ؤدي إل�����ى م���ش���اك���ل ح������ادة ف����ي ال���ن���وم 
لحياته  الشخص  ممارسة  مع  وتتعارض 

ونشاطاته اليومية وتجعلها صعبة.
الذين  ب��أن نسبة  »يعتقد  قائلة:  وأض��اف��ت 
يعانون م��ن أع���راض ه��ذا امل��رض الشديدة 
أم���ا  االرض.  س����ك����ان  م�����ن   %3 إل������ى  ي���ص���ل 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن األع������راض األق����ل ح��دة 
بكثير.  أع��ل��ى  ف��ه��ي  املتقطعة  األع����راض  أو 
ول����أس����ف، ف���ا ت���ت���واف���ر ح��ال��ي��ا م��ع��ل��وم��ات 
ال��ش��رق األوس��ط  ف��ي  تحدد نسبة انتشاره 

أو منطقة الخليج«.

إصابة األطفال

ومن الوارد أن تظهر اإلصابة بهذا املرض 
في األطفال )من 5 - 6 سنوات( وله تسمية 
��ا 

ً
أخ�������رى وه�����ي »وي���ل���ي���س إك�����ب�����وم«، ت��ي��م��ن

بأسماء األطباء الذين وصفوا هذه الحالة 
ألول مرة.

وي�����ق�����در ب���أن���ه���ا ت���ص���ي���ب ح�����وال�����ي 2% م��ن 
األط�����ف�����ال ف�����ي س�����ن امل������درس������ة. ك���م���ا ب��ي��ن��ت 
األبحاث أن 30% من املصابني باضطراب 
ن��ق��ص االن��ت��ب��اه وف����رط ال��ن��ش��اط م��ص��اب��ون 
أيضا بمتازمة تململ الساقني. وكالبالغ 
امل����ص����اب، ي��ش��ع��ر ال���ط���ف���ل ب���أح���اس���ي���س ف��ي 
ق��د توقظه  أو  ن��وم��ه صعبا  ال��رج��ل تجعل 
م��ن ال��ن��وم مما يسبب ل��ه اض��ط��راب ال��ن��وم. 
ولكنها ال تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى 

عند األطفال.

األعراض 

ت��ت��م��ي��ز ب��ش��ك��وى امل���ص���اب م���ن رغ��ب��ة ملحة 
وم����زع����ج����ة ل���ت���ح���ري���ك وه�������ز ال�����س�����اق ع��ن��د 
يرافقه  ما  وغالبا  االستلقاء،  او  الجلوس 
شعور بالتنميل أو الشد أو االشتعال في 

الفخذين أو بطة الساق أو القدم.
وقد يصف األطفال األمر بأنه مثل الشعور 
ا أخرى 

ً
ب� »حشرات« أو يستخدمون أوصاف

مشابهة. ويزول هذا اإلحساس مؤقتا عند 
ال��ق��دم  ال��ن��ه��وض وال��ح��رك��ة او ع��ن��د تغيير 
ال���ت���ي ي��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا امل����ص����اب. وق����د ي��ع��ان��ي 

األط��ف��ال أيضًا م��ن »آالم ال��ب��ل��وغ«، التي قد 
تظهر على شكل نوبات فتقل وت��زداد، وال 

ترتبط بالحاجة إلى الحركة.

األسباب

ولكن  بالضبط،  اإلصابة  يعرف مسبب  ال 
يعرف أن فرصة اإلص��اب��ة ت���زداد ف��ي حالة 

وجود العوامل التالية:
◄ ال��ع��ام��ل ال���وراث���ي: إص��اب��ة ال��وال��دي��ن أو 

أحدهما تزيد فرصة إصابة األطفال. 
◄ اإلفراط في استهاك الكافيني أو التبغ.

◄ وج��������ود ح��������االت م���رض���ي���ة م���ث���ل ن��ق��ص 

الحديد أو الفشل الكلوي املزمن.
◄ يعتقد الباحثون أنها قد تكون مرتبطة 
ب���ن���ق���ص ن����ش����اط ال����دوب����ام����ني ف����ي ال���ج���ه���از 

العصبي.
◄ ت���ن���اول ب��ع��ض األدوي�������ة ي��س��ب��ب ت��ف��اق��م 
أع������راض م���ت���ازم���ة ت��م��ل��م��ل ال���س���اق���ني، مثل 
أدوي���ة امل��س��اع��دة على ال��ن��وم التي تحتوي 
على دي ف��ني ه��ي��درام��ني، ومثبطات إع��ادة 
امتصاص السيروتونني واألدوية املضادة 
للغثيان. لذا، ينصح بمراجعة األدوية مع 

املعالج.

التشخيص

ب��م��ا أن ال��ت��ش��خ��ي��ص ي��ع��ت��م��د أس���اس���ًا على 
فقد يصعب تشخيص  امل��رض��ي،  ال��ت��اري��خ 
األط������ف������ال امل����ص����اب����ني ب����م����ت����ازم����ة ت��م��ل��م��ل 
ال����س����اق����ني، ن����ظ����رًا إل������ى ص���ع���وب���ة ش��رح��ه��م 
ل����أع����راض. وب��ش��ك��ل ع�����ام، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 

األعراض، فغالبًا ما يشكو املصاب من:
ت��ش��ن��ج  أو  ال�����س�����اق  ف�����ي  ع���ض���ل���ي  ◄ ش�����د 

وخصوصًا أثناء النوم. 
◄ نوبات من عدم القدرة على منع تحريك 

وهز الساق. 
◄ وج����ود اض���ط���راب ف���ي ال���ن���وم )ص��ع��وب��ة 

.)
ً
النوم أو االستيقاظ ليا

العاج

ي����رك����ز ع������اج م����ت����ازم����ة ت���م���ل���م���ل ال���س���اق���ني 
ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف أع���راض���ه���ا. وع��ل��ي��ه، تنصح 
ال��دك��ت��ورة ج��ول��ي بعمل م��ا ي��ل��زم للشعور 

بالراحة واالرتخاء والهدوء النفسي.
ون��ص��ح��ت ب���أخ���ذ ح���ّم���ام داف�����ئ أو ت��دل��ي��ك 
ال��س��اق��ني أو وض���ع ك��م��ادات داف��ئ��ة لتهدئة 

أعراض متازمة تململ الساقني.
الرياضة  التمارين  كما نصحت بممارسة 
وت���م���اري���ن اإلط����ال����ة ل����دوره����ا ف����ي ت��ح��س��ني 

الحالة.
البالغ  امل��ص��اب  ل��م يستفد  »إذا  وأض���اف���ت: 
م��ن ات��ب��اع ال��ن��ص��ائ��ح ال��ت��ي ت��خ��ف��ف ال��ت��وت��ر 
وأع���������راض ت��م��ل��م��ل ال�����س�����اق، ف���إن���ه ت��ت��واف��ر 
أدوية تساعد على تخفيف األعراض. ومن 
األدوية التي ثبتت فعاليتها هي تلك التي 
ال��دوب��ام��ني أو كيميائية  ت��ؤث��ر ع��ل��ى م���ادة 

الدماغ. 

ت���وص���ي���ات
ال��دك��ت��ورة جولي بوغن ك��ل م��ن يعتقد بأنه مصاب أو يشك في  أوص��ت 
إصابة طفله باستشارة الطبيب. وقالت: »عليك بالتحدث مع مزود الرعاية 
األول���ي���ة، ال���ذي ق��د يطلب إح��ال��ت��ك إل���ى اخ��ت��ص��اص��ي أم����راض ال��ن��وم، حيث 
سيقوم التالي بأخذ تاريخ األعراض ويخضعك لفحوصات تقيس جودة 

النوم وعادات النوم بشكل مفصل«.

حاالت سكري جديدة.. ترتبط 
بإصابة سابقة بـ »كوفيد«

د. والء حافظ

وج������������دت دراس��������������ة ج�������دي�������دة ك�����ب�����ي�����رة أن 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ت��ع��اف��وا م��ن كوفيد 19 
أكثر عرضة بنسبة  املاضي،  العام  خ��ال 
ال��س��ك��ري مقارنة  ب��م��رض  ل��إص��اب��ة   %40
ب��ال��ذي��ن ل��م ي��ص��اب��وا ب��ال��ع��دوى. وبحسب 
م���ؤل���ف  ي����ق����ول  ص���ح���ي���ف���ة وول س����ت����ري����ت، 
����ش����رت إل���ك���ت���رون���ي���ًا ف��ي 

ُ
ال�����دراس�����ة ال���ت���ي ن

والغدد   2 النوع  للسكري  مجلة النسيت 
الصماء، إن ما يقارب 1% من األشخاص 
الذين أصيبوا بكوفيد 19 سيعانون من 
مرض السكري، حيث تبدأ بعض الخايا 
في  السكر  نسبة  برفع  الخطأ  ع��ن طريق 
ال��دم ب��داًل م��ن خفضه، مما يعني إصابة 
مايني الحاالت الجديدة في جميع أنحاء 

العالم. 

النتائج 

تضيف ال���دراس���ة إل���ى األدل����ة ال��ت��ي تظهر 
زي��������ادة خ���ط���راإلص���اب���ة ب�����أم�����راض ال��ق��ل��ب 
واألوعية الدموية بعد اإلصابة بفيروس 
ك���وف���ي���د 19، اإلص����اب����ة ب���م���رض ال��س��ك��ري 
ومضاعفات القلب والكلى. وذكر العلماء 
أن هناك أنواعًا مختلفة على األرجح من 
م��ت��ازم��ة ك��وف��ي��د ط��وي��ل األم����د، وي��ب��دو أن 
اح���ده���ا ي��ت��م ت��ح��دي��ده م���ن خ����ال م��ش��اك��ل 
القلب واألوعية الدموية التي تنشأ بعده. 
وحتى اآلن، تقدر منظمة الصحة العاملية 
أن هناك أكثر من 464 مليون حالة إصابة 
بكوفيد، لذا فإن النسب املئوية الصغيرة 
م���ن ه�����ؤالء األش����خ����اص ال���ذي���ن ي��ص��اب��ون 

بمضاعفات طويلة األمد ستكون كبيرة.
ق����ال د. زي����اد ال��ع��ل��ي، ال����ذي ق����اد ال���دراس���ة 
ورئ�����ي�����س ق���س���م ال���ب���ح���ث وال����ت����ط����وي����ر ف��ي 
ن�����ظ�����ام ال�����رع�����اي�����ة ال���ص���ح���ي���ة ف�����ي س���ان���ت 
ل���وي���س وأخ���ص���ائ���ي األوب���ئ���ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
األم��ر  أن  فأكثر  أكثر  »نكتشف  واشنطن: 
ال يتعلق فقط بمشاكل الجهاز التنفسي 
إن���م���ا ه���ن���اك م��ظ��اه��ر قلبية  أو اإلره�������اق، 

وأعراض ملرض السكر والكلى«.
وأظهرت دراسة أخرى أن مرضى ما بعد 
كوفيد كانوا أكثر عرضة لتراجع وظائف 
ال��ك��ل��ى أو ت��ل��ف ال��ك��ل��ى ب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر 
م��ن اإلص��اب��ة م��ق��ارن��ة ب��امل��رض��ى ال��ذي��ن لم 

يصابوا به، ووجد الباحثون ارتباطًا بني 
اإلص���اب���ة ب��ك��وف��ي��د وأم�����راض ال��ق��ل��ب، دون 

إثبات سبب واضح حتى اآلن. 
وف����ي دراس������ة م����رض ال��س��ك��ري ال��ج��دي��دة، 
ي��ق��ول ب��ع��ض األط���ب���اء إن ال��ت��ش��خ��ي��ص��ات 
ال���ج���دي���دة مل�����رض ال���س���ك���ري م����ن ال����ن����وع 2 
وأم�����راض ال��ق��ل��ب يمكن أن ت��ت��أث��ر ب��زي��ادة 
الوزن أو انخفاض النشاط. وقال الدكتور 
ال���ع���ل���ي: »ع���ن���دم���ا ت���ن���ظ���ر إل�����ى ال���ب���ي���ان���ات 
امل��ح��ل��ي��ة م���ن ال���واض���ح أن��ه��ا ت��ح��دث حتى 
في األشخاص الذين ليس لديهم عوامل 
ج��دًا،  قليلة  ع��وام��ل خطر  لديهم  أو  خطر 
ف���األم���ر ح���دث ح��ت��ى ل���دى ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب������وزن ص���ح���ي ول���ي���س ه��ن��اك 
ت��اري��خ س��اب��ق الرت���ف���اع ن��س��ب��ة ال��س��ك��ر في 

الدم«. 

األسباب 

ل��م ي��ت��م ت��ح��دي��د ع��اق��ة ع����دوى ك��وف��ي��د 19 
بظهور حاالت جديدة من مرض السكري، 

إال أن هناك احتماالت عديدة، منها:
◄ قد يضر الفيروس بقدرة البنكرياس 
ع��ل��ى إف����راز األن��س��ول��ني، وه���و ال��ه��رم��ون 

الذي ينظم نسبة السكر في الدم.
◄ االستجابة املناعية القوية لكوفيد 19 
تولد سلسلة التهابية تؤدي إلى التهاب 
إفراز  مع  يتداخل  الدرجة، مما  منخفض 

األنسولني وحساسيته.
◄ ق���د ي��ك��ون ال��س��ب��ب ب��ي��ول��وج��ي��ًا بحيث 
ي����ص����ي����ب ال������ف������ي������روس خ�����اي�����ا ب����ي����ت����ا ف��ي 
البنكرياس ويتلفها فتنتج كمية أقل من 

األنسولني.

نوع جديد

وت��ش��ت��رك ج��م��ي��ع أن�����واع م����رض ال��س��ك��ري 
بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، لكن 
تلك الحاالت مميزة، حيث تقول الدكتورة 
شويبينج تشني، مديرة برنامج السكري 
في طب وايل كورنيل في مانهاتن: »يبدو 
ع��دوى كوفيد 19 تسبب نوعًا جديدًا  أن 
م��ن م��رض السكري ليس م��ن ال��ن��وع 1 أو 
النوع 2. وذك��رت تشني أن فريقها يدرس 
ع���اج���ات خ���اص���ة مل���رض���ى ك��وف��ي��د ال��ذي��ن 
السكري  ب��م��رض  حديثًا  تشخيصهم  ت��م 

ملحاولة منع تأثر الخايا به«.

  تنجم عن الخوف من الواقع أو إنكاره

كيف تتخّلص من المماطلة في حياتك؟

ي��م��ك��ن أن ي����ؤدي ال��س��ع��ي إل���ى إت��ق��ان ال��ع��م��ل إل��ى 
ال��ت��س��وي��ف. ف��ال��ب��ع��ض م��ن��ا ي��ت��س��اءل أح��ي��ان��ًا إذا 
ك����ان ينبغي  م��ت��ق��ن؟ وإذا  ب��ش��ك��ل  ال��ع��م��ل  أن���ج���ز 
عليه ف��ع��ل امل���زي���د؟ ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ش��ع��ور أحيانا 
م��ا، لذلك يفضل  ال��ق��درة على إتمام مهمة  بعدم 
الشخص عدم اإلنجاز. ويشير د. سيزناك الى أن 
عدم القدرة على فعل شيء ما، يقود البعض الى 

االعتقاد بأن عدم فعل أي شيء أفضل بكثير.
ويمكن رب��ط امل��ي��ل ال��ى االس��ت��م��رار ف��ي التأجيل 
د. س��ي��زن��اك بأن  االن��ت��ب��اه، وه��ن��ا يفيد  بمشاكل 
ل��دي��ن��ا ش��ب��ك��ي��ت��ني ع��ص��ب��ي��ت��ني، االول�����ى تنفيذية 
ي��ت��ع��ني علينا  ل��ل��راح��ة، وح���ني  للعمل وال��ث��ان��ي��ة 
فيحاول  بتوتر،  نشعر  في حالة عمل  نكون  أن 
ال���ع���ق���ل ال����ه����روب ون����ق����رر ال���ت���أج���ي���ل وامل���م���اط���ل���ة. 
فحني  العملية،  الحالة  ف��ي  مماثل  والسيناريو 
ي��ن��ت��ظ��ر م��ن��ك ت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر ف���ي م���وع���د م��ح��دد، 
ت��ش��غ��ل ن��ف��س��ك ب��ن��ق��اش��ات ه��ام��ش��ي��ة أو م��ك��امل��ات 

هاتفية أو مشاهدة فيديو ما.
ويرى د. سيزناك أن املجتمعات املعاصرة تعزز 
ن��خ��ض��ع لتحفيز كبير  »ن��ح��ن   :

ً
ق���ائ���ا امل��م��اط��ل��ة 

جدًا ومفرط ودومًا نفضل التأجيل حتى ال نقع 
ضحية االستغال«.

طريقة »السامي«

ي��دع��ون��ا ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��ف��س��ان��ي ج����ان ك��ري��س��ت��وف 
س���ي���زن���اك ل���ل���خ���روج م����ن م��ن��ط��ق األه��������داف ال��ت��ي 
في  التفكير  ألن  وذل���ك  تحقيقها،  علينا  يتعني 
ز األف����ك����ار وامل���ش���اع���ر ال���ت���ي ن��ري��د 

ّ
ال��ن��ت��ائ��ج ي���ع���ز

الطبيب  وينصح  املماطلة.  طريق  ع��ن  تجنبها 
ب��ت��ف��ادي اس���ت���خ���دام ب��ع��ض ال��ج��م��ل م��ث��ل »ي��ج��ب 
»أنا أقرر«  علّي« و»ينبغي علي« واستبداللها ب�

أو »أختار أن أفعل«.
وم������ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ع���م���ل���ي���ة، ي����ب����دو أن اع���ت���م���اد 
»ال����خ����ط����وات ال���ص���غ���ي���رة« أف���ض���ل ح����ل مل��ك��اف��ح��ة 
امل��م��اط��ل��ة، م���ع ال��ت��أك��د ك���ل م����رة م���ن أن ال��خ��ط��وة 
األولى ممتعة قدر اإلمكان من أجل االنتقال إلى 
األطباء  إن  سيزناك  د.  ويقول  التالية.  الخطوة 
»ال��س��ام��ي«  تقنية  التقنية  ه���ذه  ع��ل��ى  يطلقون 
»وه��و ن��وع من النقانق املجففة، ف��إذا طلب منا 
أكل قطعة كاملة فسوف نؤجل املهمة عن طريق 
النهاية  ال��ى  إذ سنصل  ش��رائ��ح،  إل��ى  تقطيعها 
ب��س��رع��ة وت���ك���ون ال��ق��ط��ع س��ه��ل��ة ال��ه��ض��م، واألم���ر 
ن��ف��س��ه ف���ي ال��ع��م��ل، ك��م��ا ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون طريقة 
»الوقت املحدد« فعالة، فحتى تكون اكثر انتباها 
وتدير وقتك بشكل جيد: عليك أن تبدأ بالعمل 
لفترة قصيرة من 10 الى 15 دقيقة وبعد مضي 

25 دقيقة تأخذ 5 دقائق راحة وهكذا دواليك.

تعليمات مهمة

1 - إجراء التحاليل الالزمة على مدار عام بعد التعافي من كوفيد.
2 - االلتزام بنمط حياة صحي.

3 - ممارسة الرياضة بشكل دائم.
4 - عمل فحص السكر التراكمي بشكل دوري.

5 - زيارة طبيب قلب واملتابعة معه إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلة.

قدم الخبراء مجموعة من النصائح، وأكدوا على ضرورة4 نصائح
األخذ بها، ومن أهمها:

ق���ائ���م���ة  إع��������������داد   ◄
م���ه���ام وه����ي خ��ري��ط��ة 
اليومي  للعمل  طريق 
بشرط أن تتضمن 5 
أقصى  على  أولويات 

تقدير.

ك��ي��ف  ت���ع���ل���م   ◄
ت������ت������ع������ام������ل م����ع 
ال������وق������ت وك���ي���ف 
ت��ق��وم ب��ف��رز كل 
التي  املقترحات 

بني يديك.

◄ االعتماد على مسودة 
ت����ش����رح ف���ي���ه���ا م�����ا ال�����ذي 
س����ت����ب����دأ ب�����ه وال����خ����ط����وط 
النهاية،  ح��ت��ى  ال��ع��ري��ض��ة 
من دون أن تحدد لنفسك 

هدفًا نهائيًا.

ح���ت���ى  ب����ط����ي����ئ����ًا  ك��������ن   ◄
إي��ق��اع  ت��ت��ج��اوز  وال  تنجز 
حياتك الطبيعي أبدًا، ففي 
 ي��ق��ال إن 

ً
امل��وس��ي��ق��ى م��ث��ال

نقاط الصمت مهمة أيضًا 
مثل النوتات.

سليمة لبال 
إذا كنت ترغب في إنجاز مهمة ما، ثم تتراجع عن ذلك، بحجة التعب، الكتشافك أنه عليك تنفيذ مهّمات أخرى قبلها، فإنك من دون شك تعاني من التسويف والمماطلة، وتحتاج 

إلى مواجهة هذه الحالة من خالل تحفيز نفسك وتشجيعها على العمل وفق أولويات. 
يتساءل الطبيب المختص في األمراض النفسانية جان كريستوف سيزناك خالل مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية: ما الذي يدفعنا إلى تأجيل بعض األعمال عوض القيام بها 

فوراً؟ وكيف يمكن أن نفسر الصراع الداخلي الذي ينتابنا خالل هذه المرحلة؟
وفي ردوده على هذه األسئلة يوضح د. سيزناك أن الخوف من مواجهة الواقع أو إنكاره، من األسباب الرئيسية للتسويف والمماطة. ويضيف: »اإلنكار أقل كلفة عاطفياً على المدى 

القصير مقارنة بالخوف من مواجهة الواقع«.

¶ بينت دراسات عدة 
ارتباطه مع زيادة 
اإلصابة باالكتئاب 
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االعتدال أهم خطوة لحمايتها

7 طرق فّعالة لتقوية عضلة القلب
رفيف نحلة 

إذا علمت أن أمراض القلب هي السبب األول للوفاة 
ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ع��ال��م، ي��ص��ب��ح ب��ح��ث��ك ع���ن سبل 
الوقاية منها أمرًا الزمًا، وذلك من طريق تغيير نمط 
هذه  ولتحقيق  فيها.  الخطر  عوامل  وإدارة  حياتك 
القلب،  إليك سبع طرق فعالة، تقّوي عضلة  الغاية، 
بيب، بحسب موقع 

ّ
للط زي��ارات��ك  وتخفف من نسبة 

»يو سي أي هيلث«.

1. الحركة
قلبك عضلة ال تختلف عن  الحركة، ألن  ث��ّم  الحركة 
أية عضلة أخرى في جسمك، وألن التمارين هي ما 
الهدف  تحديد  ف��ي  األول���ى  الخطوة  ل 

ّ
تتمث يقّويها. 

أي م��ع��دل ض��رب��ات القلب ال���ذي ت��ري��د ال��وص��ول إليه 
نشاط  على  العثور  ث��ّم محاولة  التمرين،  أث��ن��اء  ف��ي 

تستمتع به، وتستمر فيه مدة طويلة.

2. اإلقالع عن التدخين
ليس أه��م من اإلق��اع عن التدخني ملجابهة أم��راض 
ال��ق��ل��ب. وه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي 

يمكنك اتباعها لإلقاع عن التدخني والبقاء نشطًا.

3. إنقاص الوزن

فقدان ال��وزن هو أكثر من مجرد اتباع نظام غذائي 
أو م��ن م��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ف��ق��ط. إن���ه، ع��ل��ى ح��د ق��ول 
تعثر  رحلة شخصية  ن��ادس��واران،  بافاني  الدكتور 
فيها ع��ل��ى م��ا تحبه وم���ا ي��ن��اس��ب��ك. ه���ذا إل���ى جانب 
ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ال��غ��ن��ي وال��ص��ح��ي ال�����ذي ال ننفي 
والجلطات  األم���راض  م��ن  القلب  ف��ي حماية  أهميته 
ومن أمور أخرى عديدة، أهمها تقوية عضلة القلب. 

4. تناول األطعمة المفيدة
لصحة  املفيدة  األطعمة  اختيار  أن  آن��ف��ا  ذك��رن��ا  لقد 
ا  القلب تقّويه، وتحميه من شتى أنواع األمراض، بدء
إلى توقف  القلبية والجلطات، ووص��وال  بالسكتات 
عضلة القلب كليًا. لذلك سيكون مفيدا جدا لصحة 
القلب وسامته أن تتناول سمك الّسلمون املشوي أو 
الجواكامول الغني بالدهون الصحية أو أن تجّرب 

دهن السلمون بالخضروات على سبيل املثال. 

5. ال تنس الشوكوالتة
أليس خبرا ساّرا أن تعلم أن الشوكوالتة تسهم في 
الحفاظ على صحة القلب؟ نعم، لكن السيئ في األمر 

محدودة،  غير  بكمّيات  وكوالتة 
ّ

الش تتناول  أن  هو 
م��ن دون أن ت��ردع شهّيتك. ال تنس أن االع��ت��دال هو 
للقلب ألنها  املوقف هنا. والشوكوالتة مفيدة  سّيد 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��اك��او كعنصر رئ��ي��س ف��ي��ه��ا. ولقد 

 ال��ك��اك��او م��ن م��ض��ادات األك��س��دة ال��ت��ي تزيد 
ّ
ث��ب��ت أن

���ض ال��ك��ول��ي��س��ت��رول 
ّ
ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ال���ج���ّي���د، وت���خ���ف

الي تحمي 
ّ
ر الدم، وبالت

ّ
السيئ، وتحّسن وظيفة تخث

عضلة القلب وتقّويها.

6. ال تأكل كمّيات كبيرة

صيحة 
ّ
ال��ّرغ��م م��ن وج���وب تطبيق ه��ذه الن على 

ك تتعّرض فيها 
ّ
خال العطات واملناسبات، ألن

 
ّ

للكثير من املغريات التي تصعب مقاومتها إال
تطّبقها  ل��م  إذا  ناقصة  تبقى  الحقيقة  ه��ذه   

ّ
أن

 سبب 
ّ
 وق�����ت، خ��ص��وص��ا ح���ني ت��ع��ل��م أن

ّ
ف���ي ك����ل

��وب��ات ال��ق��ل��ب��ّي��ة ه��و الكمّيات 
ّ
ارت��ف��اع وف��ّي��ات ال��ن

الفرد  ال��ت��ي يتناولها  ��ع��ام 
ّ
ال��ط م��ح��دودة م��ن 

ّ
ال��ا

ب��م��ن��اس��ب��ة وم���ن دون���ه���ا، ح��ي��ث س���ي���ؤّدي ت��ن��اول 
إل��ى عواقب صحّية  الكمّيات دفعة واح��دة  ه��ذه 
رايني، وعسر 

ّ
متنّوعة، منها أمراض القلب والش

الهضم، ومرض االرتجاع من املعدة إلى املريء، 
وغيرها.

7. ال تتوّتر
كيميائية  استجابة  وأربعمئة  أل��ف  م��ن  أكثر  هناك 
حيوية للتوتر، ومنها ارتفاع ضغط ال��دم، وتسارع 
ض����رب����ات ال���ق���ل���ب وال����ن����وب����ات ال���ق���ل���ب���ي���ة، وال���س���ك���ت���ات 
��م ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

ّ
ال���دم���اغ���ي���ة. ل���ذل���ك ي��ج��ب ت��ع��ل

�����اع على 
ّ
ال��ض��غ��وط ال��ح��ي��ات��ي��ة ب��ط��رق صحية واالط

استراتيجيات التحكم في التوتر ألن التوتر املزمن 
يضع حياتك في دائرة الخطر.

بإضافة الشوكوالتة أو البطاطا أو الشطف بالماء

هكذا تعّدلين طعم األطباق المالحة
سليمة لبال 

ت���خ���ط���ئ ب���ع���ض ال����س����ي����دات أح���ي���ان���ًا، 
ف����ي����ض����ف����ن امل�������ل�������ح ل����ل����ط����ب����ق أث������ن������اء 
ي��درك��ن أنهن  أن  التحضير، م��ن دون 
وض���ع���ن ك��م��ي��ة ك���اف���ي���ة ف����ي ال���ب���داي���ة، 
فيجدن أنفسهن أمام طبق مالح جدًا 
بينما حان وقت الغداء أو العشاء. إن 
كنت واح��دة من ه��ؤالء، فيجب عليك 
أال تقلقي بعد اآلن، فيما يلي بعض 
ل���ك بتصحيح  ال���ت���ي ت��س��م��ح  ال���ط���رق 
الوضع مثلما ورد في تقرير نشرته 

مجلة غراتسيا اإليطالية.
مهما كان نوع الطبق، هناك طريقة بالضرورة تسمح بتعديل ذوقه والتخلص من طعم امللح الزائد، فان 
فيمكن بسهولة  امللح،  أو خضروات مسلوقة، وأخطأت في جرعة  أرز  أو  كنت تحضرين طبق معكرونة 
التخلص من املاء وشطف املواد الغذائية ثم نقلها إلى ماء من دون ملح بدرجة حرارة الغرفة واستكمال 
ال��ن��ار  ث��م وض��ع��ه��م��ا ع��ل��ى  ال��ط��ب��خ  ب��ع��د  ل��ل��م��ع��ك��رون��ة أو االرز فيمكن شطفهما  ال��ط��ب��خ. وب��ال��ن��س��ب��ة  عملية 

لتسخينهما لبضع دقائق.   

إضافات بسيطة 

عّدين حساء واتضح ان��ه مالح ج��دا، ما عليك س��وى إضافة حبة بطاطا لتعديل ال��ذوق، أم��ا إن 
ُ
إن كنت ت

كنت تحضرين صلصلة أخرى وبدا لك أنها مالحة، فما عليك سوى إضافة الشوكوالتة الستعادة التوازن 
للطعم، كما يمكن إضافة قطعة خبز للصلصة حتى تمتص امللح الزائد، أو بشر حبة بطاطا في النهاية، 

وبحسب كثافة الصلصة، يمكن أيضا اضافة الحليب او الكريمة لتخفيف تركيز امللح.
ويمكن أيضا انقاذ الطبق املالح إن كان يحتوي على قطع من اللحم أو السمك، بشطفها باملاء ايضا مثلها 

مثل املعكرونة، ثم تحميرها في املقاة من دون إضافة اي شيء.

متى أضيف امللح؟

هذا السؤال يطرحه كثيرون منا واالجابة املؤكدة هي أن علينا أن نضيف امللح قبل الطبخ والسبب يعود 
إلى أن امللح بتأثير من الحرارة، يتسرب الى داخل املواد الغذائية، فيمنحها طعمًا وهذه القاعدة تشمل 
ايضا اللحوم، إذ ان اضافة امللح لها بعد اكتمال نضجها، ال يسمح لها باكتساب امللوحة الكافية التي 
يستسيغها االنسان، كما يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الحصول على طبق مالح جدا ألن الطبقة التي 

تتكون على اللحم بعد الطهو تمنع امللح من الدخول الى كل أجزاء القطع.
كما يجب عدم اضافة امللح الى ماء طبخ املعكرونة النه سيؤخر غليانه. 

الكمية املناسبة  

كلما قللنا الكمية، كان أفضل. بالنسبة للحوم، فإن كمية تؤخذ باإلبهام والسبابة أكثر من كافية لتحسني 
استخراج جميع  وان��م��ا  فيتشوه طعمها  امللح  م��ن  بطبقة  الغذائية  امل���واد  إغ���راق  ليست  والفكرة  مذاقها. 
نكهاتها. في الواقع تختلف األذواق بشأن كمية امللح في الطعام، لكن املؤكد علميًا هو أن امللح ليس مفيدًا 

جدًا للصحة ويمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ل النتائج اسمح له بالتفكير.. وعلمه تحمُّ

كيف تعّلم طفلك مهارة حل المشكالت؟
مهاب نصر

ق األمر بالتأقلم، 
ّ
تعد مهارات حل املشكات ضرورية عندما يتعل

ل��ذل��ك م��ن امل��ه��م تعليم م��ه��ارات ح��ل امل��ش��ك��ات ل��أط��ف��ال ف��ي وقت 
مبّكر من الحياة.

القدرة على حل األطفال ملشكات بأنفسهم هي مهارة أساسية 
الحياة. بعد كل  ف��ي  مها مبّكرًا 

ّ
ي��ب��دأوا تعل أن  الحياة، يجب  ف��ي 

ش����يء، س��ي��ب��دأ األط���ف���ال ق��ري��ب��ًا ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع أن�����واع مختلفة 
ف��ّع��ال،  م��ه��ارات حلها بشكل  ل��م نقم بتعليم  امل��ش��ك��ات، وإذا  م��ن 
م طرق غير سديدة للقيام باألشياء، 

ّ
فسينتهي بهم األمر إلى تعل

.youaremom وفق موقع
التي يجب  ق���رارات صحية من املهام  يعد تعليم األط��ف��ال اتخاذ 
على اآلباء القيام بها مع أطفالهم. عندما يتعلم األطفال مهارات 
حل املشكات، يتعلمون أيضًا أنه يمكنهم الوثوق بقدرتهم على 

اتخاذ قرارات جيدة بأنفسهم.

كشف وتقييم

الشيء الرئيسي هو البدء بتعليم األطفال كيفية تحديد املشكلة. 
في بعض األحيان، من خال تحديد املشكلة ببساطة من املمكن 
قطع شوط طويل في حلها. بمجرد تحديد األطفال املشكلة، يجب 
القيام  قبل  املمكنة  الحلول  من  العديد  تطوير  تعليمهم  يتم  أن 
بأي شيء آخر. باإلضافة إلى تحديد خياراتهم، يجب أن يكون 
وتقييمها  إيجابياتهم وسلبياتهم  رؤي��ة  على  ق��ادري��ن  األط��ف��ال 

للعثور على الخيار األفضل لهم وملاذا.
والعواقب  الخيارات  من  العديد  على  الطفل  يتعّرف  أن  بمجّرد 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ك��ل م��ن��ه��ا، ي��ج��ب أن ي��ق��رر ال��خ��ي��ار األف���ض���ل. ف���ي ه��ذه 
امل��رح��ل��ة، م��ن امل��ه��م ج��دًا تعليم األط��ف��ال أن��ه��م إذا اخ��ت��اروا خيارًا 
واح���دًا، ول��م يتم ح��ل املشكلة، فيمكنهم دائ��م��ًا تجربة ش��يء آخر 
يتم  حتى  املشكلة  حل  محاولة  في  االستمرار  على  لتشجيعهم 

حلها.

ناقش الحلول

للركض ملحاولة حلها  � عندما تظهر مشاكل لأطفال، ال داع��ي 
للتعّرف  الفرصة  الطفل يعاني مشكلة فامنحه  إذا كان  بنفسك. 
الطفل تحت  ك��ان  ل��و  امل��س��اع��دة، حتى  عليها وحلها بنفسه قبل 
ض��غ��ط م���ا. إن��ه��ا ف��رص��ة تعليمية م��م��ت��ازة، وك��ذل��ك وق���ت مثالي 
لتعليمهم مهارات جديدة. بالطبع، إذا كانت هناك مشكلة تتعلق 

بالسامة فتّدخل على الفور.
� عندما نقّرر أن املساعدة مطلوبة، فإن ما يجب على اآلباء فعله 
لحل  ن��م��وذج  وت��ق��دي��م  التفكير  إرش��اده��م ومساعدتهم على  ه��و 
التصرف  وكيفية  املختلفة  ال��خ��ي��ارات  ومناقشة  ل��ه��م،  املشكات 
الرغبة  أو  ب��امل��ع��ان��اة،  لأطفال  السماح  ع��دم  إن  خ��ط��وة بخطوة. 
ليسا  التدخل في حياتهم،  األم��ور عليهم من خ��ال  في تسهيل 
أنفسهم  على  معتمدين  لجعلهم  ب��ل  األط��ف��ال،  مل��س��اع��دة  وسيلة 
وخلق مشاكل احترام الذات والثقة بالنفس. التحدث إليهم يعني 
مساعدتهم على فتح عقولهم، وليس إماء ما يجب عليهم فعله.

ضرورة تحّمل 
العواقب

ع��ن��دم��ا ُي��س��م��ح ل���أط���ف���ال ب��ت��ج��رب��ة 
يكون  لقراراتهم،  الطبيعية  العواقب 
امل��ش��ك��ات أكثر  م م��ه��ارات ح��ل 

ّ
تعل

فعالية. في حني أنه من املهم التأكد 
م���ن ع����دم وج����ود م��ش��ك��ات تتعلق 
ب���ال���س���ام���ة، ي���ح���ت���اج األط����ف����ال إل���ى 
ل��و كان  ال��ش��ع��ور بما ي��ح��دث، حتى 

ذلك نتيجة سلبية.
ل��أط��ف��ال بتجربة  ال��س��م��اح  إن ع��دم 
ال���ع���واق���ب ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���ق���رارات���ه���م لن 
كيفية  ف��ي  التفكير  ع��ل��ى  يحفزهم 
زائ��ف��ة  ث��ق��ة  ال��ت��ص��رف، وسيمنحهم 

في قدرتهم على اتخاذ القرار. 
ف��ق��ط م���ن خ���ال ت��ج��رب��ة م���ا ي��ح��دث 
ب��ال��ف��ع��ل، س��ي��ك��ون��ون ق���ادري���ن على 
إيجاد خيارات بديلة أو استكشاف 

مسارات أخرى ترضيهم أكثر.

4 نصائح لتنظيف المخمل
يسرى مصطفى

ال��ن��اع��م وم��ظ��ه��ره��ا  امل��خ��م��ل م����ادة م��ش��ه��ورة بملمسها 
ال���راق���ي. ل��ه��ذا ال��س��ب��ب، يمكن ال��ع��ث��ور عليها غ��ال��ب��ًا في 
ومع  واملابس.  واألحذية  واألث��اث  الزخرفية  العناصر 
ذلك، فهي نسيج يتطلب معالجة خاصة للحفاظ على 
التالي في step to health يقّدم  التقرير  الجيد،  مظهره 

نصائح للتنظيف والعناية باملخمل.

1 ــ استخدام الفرشاة
ال��ض��روري  للحفاظ على املخمل ف��ي حالة ج��ي��دة، م��ن 
استخدام فرشاة ناعمة إلزالة األوساخ والوبر اللذين 
التصقا به، هذا مفيد مع األثاث والوسائد، أو األحذية. 
كما أنه يساعد في ترتيب األلياف للحصول على ملسة 
األث��اث، يمكن أيضًا تنظيفه  نهائية لطيفة. في حالة 
باملكنسة الكهربائية، لكن يجب استخدام الرأس الذي 
الكهربائية  امل��ك��ان��س  ب��ه  ت��أت��ي  ال���ذي  ال��ف��رش��اة،  يشبه 

.
ً
عادة

2 ــ الغسل من الداخل إلى الخارج
إذا كان لديك ثوب مخملي، فإن أفضل ما يمكنك فعله 
ه��و غسله م��ن ال���داخ���ل ل��ل��خ��ارج، م��ن ال���ض���روري ات��ب��اع 
تعليمات الغسل التي تظهر على امللصق، ألنه اعتمادًا 

على تركيبته، سيكون أكثر أو أقل حساسية. 
م���ن األف���ض���ل ال��غ��س��ل ي����دوي����ًا، وم����ع ذل����ك ي��م��ك��ن��ك أي��ض��ًا 
ذات  الغسالة  ف��ي  الرقيقة  للمابس  دورة  ف��ي  وضعها 

األلوان املتشابهة والصابون الخاص.

3 ــ عدم التجفيف

ال ي��ن��ب��غ��ي أب�����دًا ت��ج��ف��ي��ف امل��خ��م��ل ف���ي امل���ج���ف���ف، ألن��ه 
ق��د ي��ت��ل��ف ت��م��ام��ًا، ت��ن��ص م��ع��ل��وم��ات رع��اي��ة ال��ش��رك��ات 
ُي��ن��ص��ح بفركها أو  أن���ه ال  امل����ادة ع��ل��ى  ل��ه��ذه  املصنعة 
ع��ص��ره��ا. ال��خ��ي��ار األف���ض���ل ه���و ال��ع��ث��ور ع��ل��ى سطح 
بالجفاف بشكل  لها  والسماح  املابس  لنشر  نظيف 
طبيعي، يجب أن تقلبه من الداخل للخارج وأن تدرك 

أنه يجف بشكل متساٍو.

4 ــ الحذر مع الكي
عندما يكون لديك إكسسوار مخملي أو حذاء أو قطعة 
أثاث بها تجعد، فإن أفضل خيار هو تمشيطها أواًل، 
سيؤدي ذلك إلى التخلص من معظم تلك التجاعيد 
وإضفاء الحيوية على مظهر القماش. عندما يتعلق 
األم����ر ب��امل��اب��س، م���ن ال���ض���روري ت��وخ��ي ال���ح���ذر عند 
ال���ك���ي، وم����ع ذل�����ك، ي��ج��ب ع��ل��ي��ك دائ���م���ًا ق������راءة ملصق 

الشركة املصنعة.

آالم األظافر.. أسبابها وعالجها
محمد أمين

األظافر مصنوعة من خاليا الجلد الميتة. 
لذا، من النادر أن تكون مصدراً لأللم. لكن 
الخبراء يذكرون بعض األسباب المحتملة 
التي تكون فيها األظافر مصدراً لإلزعاج، 

وكيفية عالجها، وفقاً لموقع »شيب«: 

1 ــ الداحس
ال���داح���س ه���و ع����دوى ج��ل��دي��ة ت��ح��دث ح���ول أظ���اف���رك، 
البكتيريا،  ب��س��ب��ب  ال���ع���دوى  ت��ح��دث ه���ذه  وي��م��ك��ن أن 
وهي نوع من الخميرة تسمى املبيضات أو الفطريات 
التي تتغلغل في جلدك نتيجة قضم األظافر وتقليم 
الجلد الزائد أو أو تعرض األظافر للماء بشكل مفرط.
العاج: نقع الظفر املصاب في ماء دافئ عدة مرات في 
اليوم يمكن أن يساعد في تخفيف االلتهاب. إذا كانت 
انتشرت وتسبب  أنها  وي��ب��دو  كثيرًا،  مؤملة  ال��ع��دوى 
الحمى أو آالم املفاصل، فقد تحتاج إلى أخذ مضاد 

حيوي.

2 ــ جل المانيكير

هل تعانيني من ألم في األظافر وال تعرفني السبب؟ 
ق��د ي��ك��ون ال��ل��وم ه��و ج��ل املانيكير. ف��ي ح��ني يوصى 
ر أك��ادي��م��ي��ة األم����راض 

ّ
ب��ع��دم اس���ت���خ���دام ال���ج���ل، ت���ح���ذ

ال��ج��ل��دي��ة م��ن أن ال��ع��اج��ات ال��ط��وي��ل��ة األم���د يمكن أن 
تكون »قاسية على األظافر«.

العاج: بشكل عام، قد ترغبني في وضع جل األظافر 
»باعتدال«، وفي »املناسبات الخاصة فقط«. 

3 ــ الجرح المالصق للظفر
يمكن أن يكون سببه الهواء الجاف، ومعقمات اليدين 

املستمر،  اليدين  الكحول، وغسل  على  التي تحتوي 
وك��ذل��ك ق��ض��م األظ���اف���ر. ف��ي ح��ني أن ال��ج��رح ل��ي��س في 
األل��م  لتشعر ببعض  بما يكفي  قريب  أن��ه  إال  الظفر، 
ال��ش��دي��د ف��ي امل��ن��ط��ق��ة. إذا ت��رك��ت م��ن دون ع���اج، فقد 

تاحظ بعض االحمرار والتورم.
الدافئ  باملاء  بتليينه  الظفر وقم  أواًل، نظف  العاج: 
مًا 

ّ
معق أظافر  استخدم مقص  ذل��ك،  بعد  والصابون. 

إلزالة قطعة الجلد برفق مع تنظيفها.

4 ــ الصدمة
إصابات األظافر مؤملة بشكل خاص، وعادة ما تسبب 
نزيفًا أسفل صفيحة الظفر، والتي يمكن أن تترك لونًا 
أحمر أو بنيًا داكنًا أو أس��ود يظهر من خ��ال الظفر. 
إذا انفصل فراش الظفر أو تمزق، فسوف يكشف ذلك 

النهايات العصبية ويسبب الكثير من األلم.
ال���ع���اج: إذا ك��ان��ت إص��اب��ة ال��ظ��ف��ر ب��س��ي��ط��ة، ي��ج��ب أن 
الظفر  ف��راش  ك��ان  إذا  تلقاء نفسها. ولكن  م��ن  تلتئم 
ت��ش��ق��ق، فيجب  ت��ل��ف أو  ب���ال���دم، وك����ان ه��ن��اك  ممتلئًا 
م��ع��ال��ج��ت��ه ج��راح��ي��ًا ب���إزال���ة ص��ف��ي��ح��ة ال��ظ��ف��ر ال��ت��ال��ف��ة 

وإصاح فراش الظفر.
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منطقة القيروان
القيمة التقديرية للعقار كما في مارس 2022

KD 265,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي

»السوق األول« كسر حاجز 9 آالف نقطة للمرة األولى بدعم األسهم القيادية

البورصة ُتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
محمد سالم وإبراهيم محمد 

ت������واص������ل م�������ؤش�������رات ال�����ب�����ورص�����ة م����س����اره����ا 
إذ كسر مؤشر  العام،  بداية  منذ  التصاعدي 
أم����س )األح������د( ح��اج��ز 9 آالف  ال���س���وق األول 
ن��ق��ط��ة ص����ع����ودًا ل���ل���م���رة األول�������ى م���ن���ذ ت��ق��س��ي��م 

السوق مطلع 2018.
وللمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، تمكن 
السوق األول من كسر حاجز رئيسي  مؤشر 
حيث ت��ج��اوز ف��ي 3 ف��ب��راي��ر امل��اض��ي مستوى 
8 االف نقطة صعودا، علمًا أن املؤشر نفسه 
ك��ان قد تخطى في 23 يونيو 2021 مستوى 

7 آالف نقطة.
ي���أت���ي ذل����ك ع��ل��ى وق����ع ال�����ت�����داوالت ال��ق��ي��اس��ي��ة 
التي تشهدها األسهم القيادية، بقيادة سهم 
األه���ل���ي امل��ت��ح��د ال�����ذي ش��ه��د ام�����س، ت�����داوالت 
سهم  يليها  دي��ن��ار  مليون   19 قيمتها  بلغت 
»أج��ي��ل��ي��ت��ي« ب������11.3 م��ل��ي��ون دي��ن��ار و»ب��ي��ت��ك« 
10.4 م���اي���ن دي���ن���ار و»ال���وط���ن���ي« 4 م��اي��ن 

دينار و»املشاريع« 2.9 ماين.
 %1.1 بنسبة  األول   ال��س��وق  م��ؤش��ر  وارت���ف���ع 

بدعم األسهم القيادية، وعلى رأسها البنوك، 
بداية  منذ   %18 إل��ى  مكاسبه  بينما وصلت 

العام.
جلسة  ف��ي  السوقية  القيمة  مكاسب  وبلغت 
ل��ت��س��ت��ق��ر ع��ن��د  م���ل���ي���ون دي����ن����ار،  أم�����س 438.9 
مستوى 48.3 مليار دينار بنمو 15.2% منذ 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، وارت��ف��ع م��ؤش��ر السوق 
العام 0.9% إلى 8117.2 نقطة لتصل مكاسبه 

منذ بداية العام إلى %15.2. 
إث��ر   2021 ف���ي  م��ت��م��ي��زًا  أداء  تحقيقها  وب��ع��د 
ت���ع���اف���ي ال����س����وق وال����ش����رك����ات م����ن ت���داع���ي���ات 
ال��ب��ورص��ة تستعد لعام  »ك���ورون���ا«، ي��ب��دو أن 
آخ�����ر م����ن امل���ك���اس���ب االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة م��دع��وم��ة 

بعوامل عديدة، أبرزها: 
1 - ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط: تستفيد ب��ورص��ة 
ال�����ك�����وي�����ت وأس�������������واق امل���������ال ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة م��ن 
ال��ت��ي سجلتها أس��ع��ار  ال��ك��ب��ي��رة  االرت���ف���اع���ات 
ال��ن��ف��ط وت���ج���اوزه���ا م��س��ت��وي��ات ق��ي��اس��ي��ة هي 
الروسية  األعلى منذ 2008 على وقع الحرب 
ت���واص���ل  أن  امل����ت����وق����ع  وم������ن  األوك������ران������ي������ة،   -
ارت��ف��اع��ات��ه��ا خ���ال ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة، إذ يرجح 

»جي بي مورغان« أن تنهي أسعار الخام عام 
2022 عند مستوى 185 دوالرًا للبرميل.

الشركات  أداء  انعكس  ال��ش��رك��ات:  نتائج   -  2
الكويتية الكبرى، وعلى رأسها البنوك، بشكل 
إي��ج��اب��ي ع��ل��ى م���ؤش���رات ال���ب���ورص���ة ون��ش��اط 
التداوالت، إذ كشفت الشركات القيادية التي 
أع��ل��ن��ت ع���ن ن��ت��ائ��ج أع��م��ال��ه��ا ل��ع��ام 2021 عن 
أداء مالي قوي نتجت عنه عودة التوزيعات 

النقدية السخية التي يترقبها املساهمون. 
3 - ال���ت���دف���ق���ات األج���ن���ب���ي���ة: ت��س��ت��ف��ي��د أس����واق 
امل��ن��ط��ق��ة، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت، من 
إلى  تشير  عاملية  استثمارية  بنوك  توقعات 
إلى  دوالر  مليار   82 بقيمة  أجنبية  تدفقات 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط ف���ي ظ���ل ت��ف��وق أداء 
أسواق املنطقة على نظيراتها العاملية بسبب 
التطورات العاملية وتداعيات الحرب الروسية 
- األوك���ران���ي���ة. وب��ح��س��ب »ج���ي ب��ي م��ورغ��ان«، 
التدفقات ستنتعش مع زي��ادة صناديق  فإن 
األسواق الناشئة العاملية تعرضها للمنطقة 

.MSCI مع زيادة وزن األسواق في مؤشر

ال���ش���رك���ات  ن���ت���ائ���ج   ¶
وع�����ودة ال��ت��وزي��ع��ات 
ال���ن���ق���دي���ة ال��س��خ��ي��ة 
على  إيجابًا  تنعكسان 

السوق 

قياسية  ت�����داوالت   ¶
ع�����ل�����ى »األه������ل������ي 
و»أجيليتي«  المتحد« 
و»بيتك« و»الوطني« 

رة ح���دي���ث���اً ف����ي ل��ن��دن م���ن���اط���ق م�����ط�����وَّ

»سندريال« تجذب مستثمرين خليجيين
حسام علم الدين

نقل موقع »اريبيان بزنس« عن بحث 
جديد ان هناك طلبا متزايدا من 

مستثمرين خليجيين على منازل 
في مناطق خارج وسط لندن 

بأسعار معقولة ومرتفعة الجودة. 
اشار البحث نقا عن بيانات من »باّرات 
ا م��ن م��ش��روع  ل���ن���دن«، ش��رك��ة ت��ش��ك��ل ج����زء
العقاري في بريطانيا، و»رايت  للتطوير 
في  الكترونية عقارية  بوابة  اكبر  م��وف« 
الباد، الى ان مناطق عقارية بات يطلق 
من  ت��ح��ول��ه��ا  بسبب  »س��ن��دري��ا«،  عليها 
عقارات تقليدية الى عقارات متجددة ولم 
اسعارها،  ف��ي  كبيرا  ارتفاعا  بعد  تشهد 
وت���ل���ق���ى اق����ب����اال ك���ب���ي���را م����ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن 

الخليجين. 
وقال: ان مستثمرين خليجين ينجذبون 
لشراء منازل يقدم مالكوها اسعار شراء 
اولية اقل، مع توقعات بتحقيقها مكاسب 
م��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة، وت���ق���ع ت��ل��ك امل���ن���ازل داخ���ل 
بما  ال��ك��ب��رى،  ل��ن��دن  مناطق ضمن مدينة 
فيها »ه���اي���ز«، »ه���ن���دون«، »إي��س��ت ه���ام«، 
»ك����ات����ف����ورد«، »ت���وت���ي���ن���غ«، »ه��ون��س��ل��وو« 

و»أكتون«. 

ل الطلب تحوُّ

ول��ف��ت س��ت��ي��وارت ل��ي��زل��ي م��دي��ر املبيعات 
وال��ت��س��وي��ق ال���دول���ي ف���ي »ب�������اّرات ل��ن��دن« 
ال��������ى ان��������ه ب���س���ب���ب ت���ق���ي���ي���د ال�����ح�����رك�����ة ف��ي 

ال����س����ن����ت����ن امل�����اض�����ي�����ت�����ن وت�����غ�����ي�����ر ن���م���ط 
ال��ح��ي��اة، ف��ق��د ك���ان ه��ن��اك ت��ح��ول ف��ي طلب 
م���س���ت���ث���م���ري���ن خ��ل��ي��ج��ي��ن ع���ل���ى ع����ق����ارات 
اي���ج���ارات مرتفعة  ل��ن��دن ذات ع���وائ���د  ف���ي 

الى  واس��ع��ار منخفضة نسبيا، ما يشير 
ازده����ار م��ت��وق��ع ف��ي م��ش��ت��ري��ات ال��ع��ق��ارات 
حديثا  م��ط��ورة  مناطق  ف��ي  االستثمارية 
في لندن، التي يطلق عليها اسم مناطق 

»سندريا«. ال�
الخليجيون  امل��س��ت��ث��م��رون  ك���ان  واض����اف: 
الذين يشكلون 15% من اجمالي مبيعات 
املنازل في لندن، يتطلعون لاستثمار في 

الفاخرة، مع شراء  واملناطق  لندن  وس��ط 
ث��ان او ثالث في  ع��ق��ارات اضافية كمنزل 
ام��ا اآلن فنشهد تحركا من  ذات املناطق. 
م��ن��ازل بأسعار معقولة  قبل ه��ؤالء نحو 
وم���رت���ف���ع���ة ال�����ج�����ودة ف����ي م���ن���اط���ق خ����ارج 
وس��ط ل��ن��دن، ال��ت��ي ت��وف��ر ع��وائ��د اي��ج��ارات 
تبلغ نحو 4%، اي اعلى بكثير مما يمكن 

تحقيقه في وسط لندن. 

الكويت والبحرين

ان مستثمرين  ال��ب��ح��ث  ب��ي��ان��ات  وك��ش��ف��ت 
م���ن ال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن ش��ك��ل��وا غ��ال��ب��ي��ة 
اس����ع����ار  ذات  ع�������ق�������ارات  ف������ي  االه������ت������م������ام 
خ���ارج وسط  مرتفعة  وع��وائ��د  منخفضة 
لندن، ومع ذلك فقد زاد الطلب ايضا على 
سعودين  مستثمرين  من  العقارات  تلك 
ي��رك��زون تقليديا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  وقطرين، 

على املناطق في وسط لندن. 
»س���ن���دري���ا«  واك�����د ل��ي��زل��ي ان م��ن��اط��ق ال����
الخليجين  امل��س��ت��ث��م��ري��ن  اه��ت��م��ام  ت��ث��ي��ر 
مقارنة  املحتملة  ال��ع��وائ��د  ارت��ف��اع  بسبب 
بمناطق عقارية اكثر تألقا، حيث وصلت 
ال��ذروة، مضيفا:  الى  املنازل فيها  اسعار 
ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ش��ه��دن��ا ارت��ف��اع��ا واض��ح��ا 
ف����ي م���س���ت���وي���ات اس���ت���ف���س���ار م��س��ت��ث��م��ري��ن 
خ��ل��ي��ج��ي��ن ع���ن ت��ل��ك امل���ن���اط���ق، وب��ال��ت��ال��ي 
فنحن متفائلون جدا بإقبال املستثمرين 
»س��ن��دري��ا«  م��ن ال��خ��ل��ي��ج ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال���
ح��ت��ى ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ن��ت��وق��ع زي���ادة 
م��س��ت��وي��ات االس���ت���ث���م���ار ال���ع���ق���اري���ة فيها 

بشكل اكبر. 

ارتفعت 171 مليون دينار في 11 شهراً

1.9 مليار دينار إيرادات متأخرة للدولة
وف�����ق ال���ب���ي���ان���ات ال���رس���م���ي���ة ال���خ���اص���ة ب��ش��ه��ر 
فبراير املاضي بلغ إجمالي الديون املستحقة 
ب��زي��ادة نسبتها  دي��ن��ار،  مليار   1.9 للحكومة 
السنة  بداية  في  املستحقة  ال��دي��ون  10% عن 
املالية والبالغة 1.7 مليار دينار، حيث شهدت 
السنة  املنقضية من  األح��د عشر شهرًا  فترة 
ال��دي��ون الحكومية  املالية 2021�������2022 زي��ادة 
وجاء  دي��ن��ار.  مليون   171.7 بنحو  املستحقة 

ضمن التعليمات:
الديون  ع��دم تحصيل  أس��ب��اب  أواًل: توضيح 
امل���س���ت���ح���ق���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة واإلج���������������راءات ال���ت���ي 
اتخذتها كل جهة بشأن تحصيل تلك الديون.
ث�����ان�����ي�����ًا: األه�������������داف ال�����ت�����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا ج���ه���ات 
امليزانية  في  ال���واردة  البرامج  من  الحكومية 
إض���اف���ة إل����ى األه�������داف ال���ت���ي ل���م ت��ت��ح��ق��ق مع 

توضيح أسباب ذلك.
ث����ال����ث����ًا: إي�����ض�����اح أث������ر امل����وظ����ف����ن امل��ت��م��ت��ع��ن 
ب���اإلج���ازات ال��دراس��ي��ة وامل��ن��ت��دب��ن وامل��ع��اري��ن 

على أداء الجهة.

اإليرادات املحصلة

التي يتم  التعميم أن جميع االي���رادات  أك��د 
يتم  امل��ال��ي��ة  السنة  نهاية  حتى  تحصيلها 
اثباتها الي��رادات السنة املالية حتى اذا لم 

في  تحويلها  او  اي��داع��ه��ا  اج�����راءات  تتخذ 
حساب الجهة الحكومية لدى بنك الكويت 
امل����رك����زي ب��ن��ه��اي��ة ال���س���ن���ة امل���ال���ي���ة ع���ل���ى ان 
التاريخ  يسجل ما يتم تحصيله بعد ه��ذا 
في اي��رادات السنة املالية التالية حتى وان 
كانت تخص السنة املالية، مع عدم اضافة 
ي��ت��م تحصيلها  ل���م  م��س��ت��ح��ق��ة  اي�������رادات  أي 
ل��اي��رادات حيث  املالية  السنة  نهاية  حتى 

يتم إثباتها في الحسابات النظامية فقط.

زيادة الديون 

ت���واج���ه ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ت��ح��دي��ات ك��ب��ي��رة 
ل��ت��ح��ص��ي��ل ال����دي����ون ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��س��ت��ح��ق��ة 
دف��ع��ت مجلس ال�����وزراء ال���ى اص����دار تعميم 
خ���اص ب��ه��ا اك��ث��ر م���ن م���رة ك���ان اخ���ره���ا في 
ش��ه��ر اغ��س��ط��س م���ن ال���ع���ام ال���ف���ائ���ت، حيث 
اكد رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية 
ملواجهة  منه  مسعى  ف��ي  وذل���ك  املستحقة، 
إشكالية قلة السيولة في االحتياطي العام، 
إال أنه على الرغم من ذلك فإن حجم الديون 
غ��ي��ر امل��ح��ص��ل��ة ف���ي زي������ادة م��س��ت��م��رة حيث 
زاد رص��ي��د ال��دي��ون م��ن 773 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
في 2010����������2011 حتى وص��ل إل��ى 1.9 مليار 

دينار بنهاية الشهر الفائت.

إبراهيم محمد
 

شدد وزير المالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 

واالستثمار عبدالوهاب 
الرشيد، على ضرورة قيام 
جميع الجهات الحكومية 

بتحصيل اإليرادات الخاصة بها 
قبل إقفال السنة المالية 
الحالية 2021���2022، اضافة 

الى العمل على تحصيل 
قيمة المبالغ المقيدة في 

الحسابات الخارجة عن ابواب 
الميزانية العامة.

واشار الرشيد في التعميم 
رقم 1 لسنة 2022 بشأن 

القواعد واإلجراءات الالزمة 
إلقفال الحسابات وإعداد 
الحساب الختامي، الصادر 
بتاريخ 20 مارس الحالي ���� 

حصلت سبقلا على نسخة 
منه ���� إلى ضرورة قيام 

الجهات بإيضاح اإليرادات 
الواجبة التحصيل والتي تعذر 

تحصيلها، وأسباب ذلك وما 
تم قيده منها بحساب ديون 

مستحقة للحكومة.

الديون المستحقة للدولة 

للحكومة تشمل قضايا متداولة باملحاكم بانتظار صدور أحكام  الديون املستحقة 
قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على األفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت 
أو عالوات للموظفني من دون وجه حق، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول 
واملستحقات  ال��ك��وي��ت��ي،  النفط  مبيع  ع��ن  ��ح��ق 

ُ
اس��ت م��ا  لتسديد  س��م��اح  ف��ت��رة  ملنحها 

الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات 
وزارة الكهرباء واملاء تجاه الشركات واملؤسسات واألفراد عن رسوم الكهرباء واملاء.

رفع كفاءة التحصيل

في بداية العام الفائت عملت وزارة املالية على اتخاذ خطوات ملموسة في هذا امللف 
عن طريق تنفيذ برنامج حكومي لرفع كفاءة تحصيل أموال الدولة والديون املستحقة، 

يتضمن:

1 - معالجة الديون املتراكمة للجهات الحكومية والعمل على تحصيلها بالوسائل 
اإللكترونية الحديثة.

عملية  لتسهيل  بياناتها  في  نقص  لديها  التي  املتعثرة  املديونيات  2 - حصر 
متابعتها وتحصيلها.

3 - توفير بوابة موحدة لتحصيل إيرادات الجهات الحكومية.

4 - توفير بيانات إجمالية وتفصيلية عن حجم املديونيات في الجهات املشاركة 
في املشروع.

»المالية« تطالب الجهات 
الحكومية تحصيل ديونها 
قبل إقفال السنة المالية 

دعتهم إلى توضيح 
أسباب عدم تحصيلها 

واإلجراءات التي اتخذتها 
كل جهة 

استوضحت أثر الموظفين 
المتمتعين باإلجازات 
الدراسية والمنتدبين 

والمعارين 

عات بازدهارها  ¶ أسعارها معقولة وجودتها مرتفعة وتلقى إقبااًل..وتوقُّ
¶ 4% عوائد إيجاراتها.. وهي أعلى بكثير مما يمكن تحقيقه في وسط العاصمة 

¶ كويتيون وبحرينيون يهتّمون بعقارات أسعارها منخفضة وعوائدها مرتفعة 

إقبال مستمر وزيادة باألسعار
 

ل���الس���ت���ش���ارات  إل«  إل  »ج�����ي  ت���وق���ع���ت ش���رك���ة 
الكبرى  لندن  مدينة  منازل  تشهد  ان  العقارية، 
في 2022 نموا ب�6% مقارنة ب�4.5% في 2021، 
م��رج��ح��ة ان ي��ب��ق��ى االق���ب���ال ع��ل��ى م���ن���ازل ل��ن��دن 
املقبلة، م��ا قد  ال��س��ن��وات االرب���ع  مستمرا خ��الل 
يؤدي الى زي��ادة متوقعة في اسعار املنازل في 
مدينة لندن الكبرى ب���25.8% خالل تلك الفترة، 
مقارنة ب�21.7% في اماكن اخرى من بريطانيا. 

عودة المستثمرين للعاصمة
 قال جيمس بادل املؤسس والرئيس التنفيذي 
»ون غ��ل��وب��ال غ�����روب« ل��ل��ع��ق��ارات: ف���ي 2021  ل������
ت��أخ��رت ب��ع��ض م��ن��اط��ق ل��ن��دن ع��ن االل��ت��ح��اق في 
املشترون  ك��ان  ال��ع��ق��اري، حيث  القطاع  ازده���ار 
واملستأجرون يتطلعون الى مناطق تقليدية في 
وسط لندن.  واضاف: ومع ذلك، نرى اآلن عودة 
عقارات  في  لالستثمار  املستثمرين  من  املزيد 
ال��ع��اص��م��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، خ��ص��وص��ا ف��ي مناطق 
لندن  مدينة  تسجل  ان  ونتوقع  حديثا.  مطورة 
ال����دول اداء للقطاع  ال��ك��ب��رى واح����دة م��ن اف��ض��ل 

العقاري في 2022. 
واض��اف: ان ش��راء املنازل خ��ارج وسط لندن ال 
يحتاج الى تمويل كبير، وهناك العديد من املواقع 
البنى  اعمال  انتهاء  ومع  للنمو،  مهيأة  العقارية 
بعض  ف��ي  املقبلة  القليلة  السنوات  ف��ي  التحتية 
من  العديد  اصبحت  »كروسريل«  مثل  املناطق 
املناطق العقارية اكثر سهولة للعيش فيها واكثر 

رغبة من قبل املستثمرين.

¶ القيمة السوقية ارتفعت 438.9 مليون دينار.. ومكاسبها منذ بداية العام بلغت %15.2

مؤشرات البورصة تواصل مسارها التصاعدي منذ بداية العام
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كيان جديد يتميز بالمرونة والقدرة على مواكبة المساحات الرقمية 

ادانا الصباح: »كيبكو+«.. أكثر تطورًا وتنوعًا
مشروع ضاحية 

حصة المبارك

م���ش���روع  ح������ول  ع���ل���ى س�������ؤال  ردًا 
ض����اح����ي����ة ح����ص����ة امل������ب������ارك أك�����دت 
ال��ش��ي��خ��ة ادان����ا أن امل���ش���روع، وعلى 
ال��رغ��م م��ن ت��داع��ي��ات أزم����ة ك��ورون��ا 
وتأثيرها على الوضع االقتصادي، 
ي����م����ض����ي ق������دم������ًا ح�����س�����ب ال���خ���ط���ة 
وال������ج������دول ال����زم����ن����ي، م����ذك����رة ب���أن 
ضاحية حصة املبارك هي ضاحية 
ينفذها  األغ��راض  متكاملة متعددة 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي ال��ك��وي��ت، وق��د 
تم بيع معظم األراض��ي. كما تعمل 
ش����رك����ة ال�����ع�����ق�����ارات امل����ت����ح����دة ع��ل��ى 
السكنية  املشاريع  من  عدد  تطوير 
ال���ض���اح���ي���ة، منها  وال���ت���ج���اري���ة ف���ي 
أبراج حصة وبيوت حصة التي من 
نهاية عام  استكمالهما في  املتوقع 

2023 و2024 على التوالي.

 الخدمات الترفيهية 
التلفزيونية

ت���ط���رق���ت ال���ش���ي���خ���ة ادان��������ا ن��اص��ر 
ص�����ب�����اح األح������م������د ال�����ص�����ب�����اح ف��ي 
 OSN ش������رك������ة إل����������ى  ح����دي����ث����ه����ا 
ال���ن���اش���ط���ة ف�����ي ق����ط����اع ال���خ���دم���ات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، مشيرة  ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
إل�����ى أن ال���ت���رك���ي���ز ي���ن���ص���ّب ح��ال��ي��ًا 
اإلنترنت.  عبر  البث  خدمات  على 
وف���ي ه���ذا امل���ج���ال ع��م��ل��ت ال��ش��رك��ة 
لبث  تطبيقها  تسمية  إع���ادة  على 
 +OSN امل��ح��ت��وى ال��ت��رف��ي��ه��ي إل����ى
وذلك بعدما شهدت الشركة خالل 
توظيف  املاضية  القصيرة  الفترة 
فريق عمل متخصص في مجال 
ال���ب���ث ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت وامل���ن���ص���ات 
ال���رق���م���ي���ة، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى إن���ت���اج 

املحتوى األصلي باللغة العربية.

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت )القابضة( 
الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد الصباح إن عرض االندماج الذي تقدمت به 
شركة المشاريع إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية سيؤدي 

إلى قيام كيان استثماري يعتبر من األكبر على مستوى منطقة الشرق 
األوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الكيان سيكون أكثر تطوراً 

وتنوعاً ويتميز بالمرونة والقدرة على مواكبة المساحات الرقمية المتاحة. 

 ادانا الصباح:

»ك���ام���ك���و  ن�����ج�����اح   ■
على  شجعنا  إنفست« 

االندماج  مع القرين

االن����دم����اج  ت��ن��ف��ي��ذ   ■
ب���ان���ت���ظ���ار اس��ت��ك��م��ال 
ال���������دراس���������ات وأخ������ذ 

الموافقات

ق��د ن��ش��ه��د ت��خ��ارج��ًا    ■
م��ن ب��ع��ض األص����ول مع 

مواصلة دعم شركاتنا

ال��رق��م��ي   ال���ت���ح���ول   ■
يشغل   والتكنولوجي 

حيزًا في اإلستراتيجية

ف����ي أول م���ق���اب���ل���ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م���ن���ذ ت��ول��ي��ه��ا 
ت��م بثها على  امل��ش��اري��ع  ف��ي ش��رك��ة  منصبها 
ق��ن��اة CNBC ع��رب��ي��ة، أش�����ارت ال��ش��ي��خ��ة ادان���ا 
إل���ى أن ال��ك��ي��ان ال��ج��دي��د، ال����ذي أط��ل��ق��ت عليه 
مجازًا اسم كيبكو بالس، ستكون له محفظة 
ق��ط��اع��ات متنوعة ومتعددة  ف��ي  اس��ت��ث��م��ارات 
تشمل ال��ب��ن��وك وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات وال��ت��أم��ن 
والصناعة واإلع��الم والعقارات مما يزيد من 
ط الذي يعتبر أمرًا ضروريًا، وال سيما  التحوُّ
ف���ي ظ���ل ال���ت���ط���ورات ال��ح��ال��ي��ة ال���ت���ي ي��ش��ه��ده��ا 

العالم.
وت��اب��ع��ت ق��ائ��ل��ة: »الح��ظ��ن��ا أن ل��دي��ن��ا شركتن 
ق����اب����ض����ت����ن، ف�����ل�����م�����اذا؟ ل����ق����د ت����غ����ّي����ر ال���ن���ظ���ام 
األس���اس���ي ل��ش��رك��ة ال��ق��ري��ن وأص��ب��ح��ت ش��رك��ة 
قابضة تمتلك حصصًا ف��ي ش��رك��ات ع��دة من 
للخدمات  ال��وط��ن��ي��ة  وش��رك��ة  إي��ك��وي��ت  بينها 
)ن��اب��ي��س��ك��و( وال��ش��رك��ة السعودية  ال��ب��ت��رول��ي��ة 
ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( وغيرها، 
ول���ذل���ك ف����ان االن����دم����اج ه���و ال���خ���ي���ار األف��ض��ل 
الشحوم  من  التخلص  على  ألن��ه سيساعدنا 
ال������زائ������دة وس���ي���ع���م���ل ع���ل���ى خ���ل���ق ك����ي����ان ق���وي 
يستطيع التعامل بصورة أفضل مع الفرص 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا األس��������واق وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

تفرضها التطورات«.
الخاصة  التقنية  التفاصيل  صعيد  على  أم��ا 
بعملية االن���دم���اج ف��ق��د ل��ف��ت��ت ال��ش��ي��خ��ة ادان���ا 
إل����ى أن����ه س��ي��ت��م ال��ع��م��ل خ����الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة 
على تحديد سعر التبادل العادل بعد تعين 
على  امل��ع��ت��م��د،  املستقل  االس��ت��ث��م��ار  مستشار 
املعنية  الرقابية  الجهات  إلى  التوجه  يتم  أن 
ألخ��ذ امل��واف��ق��ات الرسمية ال��الزم��ة إل��ى جانب 

موافقة أصحاب املصلحة. 
وش���������ددت ال���رئ���ي���س���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ف�����ي ش���رك���ة 
امل����ش����اري����ع ع���ل���ى أن االن������دم������اج س���ي���ص���ب ف��ي 
املتوقع  م��ن  كما  املساهمن،  جميع  مصلحة 

أن تنتج ع��ن��ه س��ي��ول��ة أك��ب��ر. وأش����ارت إل���ى أن 
س��ه��م ش��رك��ة ال��ق��ري��ن ي��ع��د »م��م��س��وك��ًا« حيث 
م��س��ت��وى ال���ت���داول م��ن��خ��ف��ض إل���ى ح���دٍّ م���ا في 
الوقت الحالي واالندماج سيزيد من السيولة 

ومعدل الدوران في البورصة.

عملية ناجحة
وت��ح��دث��ت ال��ش��ي��خ��ة ادان�����ا خ����الل امل��ق��اب��ل��ة عن 
عملية االندماج األخيرة التي تمت بن شركة 
كامكو لالستثمار وشركة جلوبال والتي نتج 
عنها كيان جديد هو كامكو إنفست، واصفة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ال��ن��اج��ح��ة ج�����دًا، وأش������ارت إل����ى أن 
»كامكو إنفست« تدير حاليًا أصواًل يتجاوز 
حجمها 14 مليار دوالر وأداء صناديقها هو 

األول على مستوى الكويت.
وأض����اف����ت »األم�����ان�����ة ت��ق��ت��ض��ي أن أذك������ر أن��ن��ا 
استلمنا جلوبل شركة نظيفة، وهذه شهادة 
ف����ي م��ص��ل��ح��ة م���ه���ا ال��غ��ن��ي��م وف����ري����ق إدارت����ه����ا 
التنفيذي«، الفتة إلى أن نجاح هذا االندماج 
شجع شركة املشاريع على اإلقدام إلى تقديم 

عرض إلى شركة القرين لالندماج.

ل الرقمي التحوُّ
وردًا على س���ؤال ع��ن ش��رك��ات املجموعة بعد 
اس��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة ال���دم���ج م���ع ش��رك��ة ال��ق��ري��ن، 
أك��دت الشيخة ادان��ا أنه سيتم االستمرار في 
دعم الشركات واإلس��راع في التحول الرقمي، 
ف�����ي وق������ت ق�����د ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذ ب���ع���ض ع��م��ل��ي��ات 
ال���ت���خ���ارج م��ق��اب��ل ال����دخ����ول ف���ي اس��ت��ث��م��ارات 
جديدة لالستفادة من الفرص املتاحة، خاصة 
الصناعي  وال���ذك���اء  التكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي 

واملساحات الرقمية. 
وح�������ول م���ج���م���وع���ة ال���خ���ل���ي���ج ل���ل���ت���أم���ن، ذراع 

املجموعة في قطاع التأمن، تحدثت الشيخة 
ادان�����ا ع���ن ص��ف��ق��ة االس���ت���ح���واذ ع��ل��ى عمليات 
شركة أكسا في منطقة الخليج، التي نجحت 
املجموعة في استكمالها، األمر الذي أصبحت 
املجموعة بفضله م��وج��ودة ف��ي 13 دول��ة في 
وقت ارتفعت فيه أرباح الخليج للتأمن العام 

املاضي لتصل إلى 50 مليون دينار كويتي.

بنك برقان
أم��������ا ع����ل����ى ص����ع����ي����د ع����م����ل����ي����ات ب����ن����ك ب����رق����ان 
فأوضحت أن برقان يركز على السوق املحلي 
الذي وصفته الشيخة ادانا بأنه يبقى األكثر 
أم��ان��ًا واس��ت��ق��رارا، على ال��رغ��م م��ن وج���وده في 
ع����دد م���ن دول امل��ن��ط��ق��ة ف���ي ت��رك��ي��ا وال��ج��زائ��ر 

وتونس والعراق. ولفتت إلى أن البنك يعمل 
حاليًا على التحّول الرقمي ملواكبة متطلبات 
التطور  ه��ذا  نتيجة  نشهد  »أن  على  املرحلة 

الجاري خالل الفترة املقبلة«.
شركة  ملجموعة  التنفيذية  الرئيسة  وأك���دت 
ال��ك��وي��ت وج���ود رؤي���ة إستراتيجية  م��ش��اري��ع 
للمرحلة القادمة يلعب فيها التحّول الرقمي 
أش�����ادت  ك���م���ا  ك���ب���ي���رًا،  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي دورًا 
ب�������اإلدارة ال��س��اب��ق��ة م���ش���ددة ع��ل��ى أن��ه��ا ق��ام��ت 

بدورها على أكمل وجه. 
وع�����ّب�����رت ال���ش���ي���خ���ة ادان��������ا ع����ن ت��ط��ل��ع��ه��ا إل���ى 
امل��س��ت��ق��ب��ل وت��ح��ق��ي��ق األه������داف وال��ط��م��وح��ات 
بمساعدة فريق اإلدارة التنفيذية في الشركة، 
ة ال��ع��ال��ي��ة،  ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��ال��خ��ب��رة وال���ك���ف���اء

وبدعم من مجلس اإلدارة.

 صفقة اندماج مرتقبة بين »كيبكو« و»القرين«



واصلنا العمل بمرونة وركزنا
على تحقيق األهداف الطويلة األجل

 نتبع نهجاً منظماً وديناميكياً 
لضمان مكانة مستدامة

خليل: 
 تركيز مستمر على النمو

وتطوير اإلستراتيجية 

 رفع مستويات الكفاءة 
ل الرقمي من خالل التحوُّ
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»عموميته« أقرت توزيع 10 % نقداً و5 % منحة

■الغانم: النتائج المالية تؤكد قدرات اإلدارة الفنية على اقتناص الفرص محلياً ودولياً

»المركز«: 2021 عام اإلنجازات رغم التحديات
ح��ق��ق »امل���رك���ز« ف��ي ع���ام 2021 إي�����رادات بقيمة  30.6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
م��ق��ارن��ة ب�  13.16 مليون دي��ن��ار ف��ي ع��ام 2020. وب��ل��غ ص��اف��ي الربح 
للمساهمني 14.9 مليون دينار، مقارنة بصافي خسارة للمساهمني 
السهم  ربحية  وبلغت  املاضي.  العام  في  دينار  مليون   1.72 بقيمة 
31 فلسا لعام 2021. وارتفع إجمالي األصول املدارة للربع الخامس 

على التوالي إلى 1.04 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة »امل���رك���ز« ض���رار ي��وس��ف ال��غ��ان��م :»ك��ان��ت 
وتدل  2021 جيدة،  ديسمبر   31 في  املنتهية  للسنة  املالية  النتائج 
على قدرات اإلدارة الفنية في اصطياد الفرص االستثمارية املحلية 
ال��ت��ي وضعها  ل��ل��س��ي��اس��ات  ت��ن��ف��ي��ذًا  األداء،  ه���ذا  لتحقيق  وال��دول��ي��ة 
األج��واء  ظل  في  التنفيذية  اإلدارة  وتفاني  ولجانه،  اإلدارة  مجلس 

التنافسية«.
وأوض���ح ال��غ��ان��م: »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات الناجمة ع��ن جائحة 
كوفيد 19، فإن »املركز« قد واص��ل العمل بمرونة تامة، مع التركيز 
بالتنوع في  للشركة، مدعومًا  األج��ل  األه���داف طويلة  على تحقيق 
نموذج أعمالنا ونطاق استثماراتنا الواسع جغرافيًا، وانضباطنا 
مكانة جيدة  الحفاظ على  ف��ي  الحصيفة،  امل��ال  رأس  وبنية  امل��ال��ي، 
تؤهلنا ملتابعة خطط النمو في السنوات القادمة، ويؤكد أداؤنا في 
عام 2021 على قدراتنا في تقديم قيمة ملموسة لعمالئنا وتطوير 

أعمالنا، حتى في ظروف التشغيل التي تكتنفها التحديات«.

إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األع��م��ال
السوق في تطور سريع ومستمر،  الغانم: »إن ديناميكيات  وأش��ار 
وتظهر العديد من االتجاهات الرئيسية التي تعيد تشكيل املشهد 
في األسواق، وال شك أن الشركات التي تتكيف مع املتطلبات املتغيرة 
من  االس��ت��ف��ادة  م��ن  ستتمكن  إستراتيجياتها  ف��ي  التفكير  وت��ع��ي��د 
اإلستراتيجي  التخطيط  يتبع  السياق،  ه��ذا  وف��ي  الناشئة.  الفرص 

في »املركز« نهجا منظما وديناميكيا لضمان املكانة املستدامة«. 
وأضاف »نؤمن في »املركز« أن التحول الرقمي سيلعب دورًا رئيسيًا 
في تحول قطاع الخدمات املالية، ولذلك نعمل بنشاط على تطوير 
امل��ج��ال. وتتمثل غايتنا  ه���ذا  ف��ي  امل��ن��اف��س��ة  م��ن  إم��ك��ان��ات��ن��ا لنتمكن 

القصوى في تعزيز سجلنا الحالي في خلق قيمة للمساهمني«

الم��ست�قبلية الن���ظ��رة 
وبنينّ الغانم: »بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على األسواق في اآلونة 
األخيرة نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا سيكون له تأثير متنامي 
على اقتصادات الدول األوروبية مباشرة، وتبعيا أسعار املواد األولية 
تستفيد  أن  املتوقع  فمن  وال��غ��از،  النفط  أسعار  وباألخص  والغذائية، 
اق��ت��ص��ادات دول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي م��ن ه��ذه ال��ف��رص ف��ي عام 
2022، إلى جانب املبادرات اإلصالحية لحكومات دول مجلس التعاون 

الخليجي لتحفيز النمو االقتصادي ومواجهة التضخم املتنامي«.

ع��������������������ام م�����ث�����م�����ر 
»املركز« علي حسن خليل أن عام  من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي ل�
2021 كان عامًا مثمرًا ألسواق األسهم العاملية، مدعومة بثقة املؤسسات 
ورؤي���ت���ه���ا ال��ت��ي س��اه��م��ت ف���ي وص����ول ع��م��ل��ي��ات االن����دم����اج واالس���ت���ح���واذ 
إل��ى أعلى مستوياتها على اإلط���الق. وعلى  ال��ع��ام ف��ي العالم  واالك��ت��ت��اب 
الربحية.  النمو وتحسني  »امل��رك��ز« من االستمرار في  ذل��ك، تمكن  خلفية 
األب��ح��اث  على  القائمة  »امل��رك��ز«  ثقافة  تعكس  النتائج  ه��ذه  أن  ش��ك  وال 
املنتجات  وإطالقه  الجديدة،  االتجاهات  وتوقع  القرار،  في عملية صنع 

االستثمارية املالئمة ملختلف توجهات العمالء.
وقال خليل: »على الرغم من حالة عدم اليقني التي استمرت في األسواق 
على مدار العام بسبب جائحة كوفيد - 19، فإن »املركز« استمر في التركيز 
على النمو ومراجعة وتطوير إستراتيجيته باستمرار. كما استمرت فرق 
العمل في تطوير منتجات استثمارية ذات جودة عالية، وتقديم خدمات 
استشارية في قطاع الخدمات املصرفية االستثمارية ودعمها برأسمال 
إدارة  قطاع  في  قدراتنا  تعزيز  إل��ى جانب  الصفقات،  في بعض  الشركة 

الثروات ورفع مستويات الكفاءة من خالل التحول الرقمي«.

ضرار الغانم مترئساً »عمومية المركز«.. وبدا عبداللطيف النصف وعلي خليل

عقد المركز المالي الكويتي )المركز( 
اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير 

العادية بنسبة حضور بلغت 75.9%، وأقرت 
العمومية  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 

أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة 
االسمية للسهم ) 10 فلوس للسهم 
الواحد(، وأسهم منحة بنسبة 5% من 

رأس المال المدفوع عن 2021، وزيادة رأس 
المال المصرح به والمصدر. 

أداء الصناديق 
اإلقليمية  ب��األس��واق  املتغيرة  االتجاهات  ومواجهة  املخاطر  إلدارة  االستثمارية  تنفيذ سياسته  في  »امل��رك��ز«  نجح  ع��ام 2021،  خ��ال 
 من صندوق املركز لاستثمار 

ٌ
والعاملية، مستفيدًا من تأثير مرحلة التعافي بعد الجائحة عبر إستراتيجيات إدارة األصول. وسجل كل

املمتازة )ممتاز( عوائد بنسبة 28.3% و27.6% و26.2% على  للعوائد  املركز  املالي وصندوق  والتطوير »ميداف« وصندوق فرصة 
التوالي. وسجل صندوق املركز اإلسامي، وهو صندوق متوافق مع الشريعة اإلسامية، عوائد بنسبة %24.8.

وفي تأكيٍد على مكانته وريادته في قطاع أسواق املال بشكٍل عام، وفي السوق املالي الكويتي بشكٍل خاص، باشر »املركز« في عام 
2021 خدماته املتخصصة في صناعة السوق لتعزيز تداول أسهم عمائه املستفيدين من هذه الخدمات في بورصة الكويت. وقد قدم 

»املركز« خدمات صانع السوق خال العام املاضي على أسهم خمس شركاٍت رائدٍة في مجاالتها.

نمو الدخل العقاري من السعودية واإلمارات
تجاوزت مستويات اإلشغال في مشاريع »املركز« العقارية في السعودية واإلمارات معدالت ما قبل الجائحة، ما أسهم بتحقيق 
نمو في الدخل من عمليات التأجير خال العام. واستمرت جهود البيع عبر العقارات السكنية الرئيسية ضمن محفظتنا في 
اإلمارات مع زخم قوي ومتزايد في عام 2021. وحافظ »صندوق املركز العقاري« على مستويات إشغال وتحصيل مرتفعة، 
 في اإلدارة اليومية لألصول، وذلك على الرغم من تأثيرات الجائحة على بعض القطاعات، مثل 

ً
باتباعه نهجًا عمليًا متكاما

القطاع السكني واملكتبي وقطاع التجزئة.

تفاؤل حذر في 2022

الغانم: كما  ادارة »املركز« ض��رار  قال رئيس مجلس 
السياسات  من   2021 ع��ام  في  املستثمرون  استفاد 
املتوقع  املتساهلة، وبخاف عام 2021، فمن  النقدية 
أن يكون األداء في عام 2022 مستندًا بشكل أساسي 
إلى نمو األرب��اح. وعلى الرغم من أن طفرات فيروس 
كوفيد - 19 ال تزال تشكل خطرًا، إلى جانب التوترات 
ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة، ف��إن��ن��ا ف��ي »امل���رك���ز« ن��ظ��ل متفائلني 
بحذر، مستندين إلى نموذج أعمالنا القوي واملستدام، 
وسنستمر في استكشاف فرص استثمارية مائمة 
لعمائنا في األسواق بهدف تعزيز القيمة املقدمة لهم.

فرص استثمارية جاذبة 

أوضح خليل أن »املركز« يهدف إلى زيادة اإليرادات في 
السنوات املقبلة عبر تنمية األصول تحت اإلدارة، وذلك 
استثمارية جاذبة، وصياغة  تقديم فرص  من خال 
هيكل مبتكر للعمليات، وإتاحة هذه الفرص للعماء 
في الكويت واملنطقة للوصول إليها. ولذلك، قام ببناء 
ع��اق��ات وت��ح��ال��ف��ات وث��ي��ق��ة ع��ب��ر ت��اري��خ��ه ف��ي أميركا 
وأوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد 
ابتكارًا  يتطلب  »امل��رك��ز«، مما  ق��اع��دة عماء  ت��ط��ورت 
وديناميكية في تلبية تطلعاتهم املتغيرة ومتطلباتهم 

نحو املخاطر. 

5 جوائز مرموقة 

ع��ام 2021 على خمس جوائز  ف��ي  »امل��رك��ز«  حصل 
مجال  في  املالية  الخدمات  قطاع  في  مرموقة جديدة 
إدارة األص����ول وال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة االس��ت��ث��م��اري��ة 
ال����رائ����دة امل��ق��دم��ة ل��ع��م��ائ��ه ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء منطقة 
أفريقيا، وتأتي كلها تقديرًا  الشرق األوسط وشمال 
ملمارساته وأنشطته املبتكرة، ونموه املستدام، وأدائه 
وما  الجائحة  فرضتها  التي  التحديات  رغ��م  املتسق 
 عن انتشاره الجغرافي في أكثر من 13 

ً
بعدها، فضا

دولة، وثقة العماء به.

حلول تفاعلية رقمية 

ال��ع��دي��د من  »امل��رك��ز«  ق��دم  التشغيلي،  امل��س��ت��وى  على 
وال���خ���دم���ات  إدارة األص�������ول  م���ج���ال���ي  ف����ي  ال���خ���دم���ات 
سبل  تطوير  على  وح��رص  االستثمارية،  املصرفية 
ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل األط����راف ذات ال��ص��ل��ة ع��ب��ر الحلول 

التفاعلية الرقمية.

الخدمات المصرفية

نجح »امل��رك��ز« ف��ي استكمال أرب���ع صفقات ف��ي م��ج��ال أس��واق 
الشريحة  م��ن  امل���ال، منها صفقتا إص���دار س��ن��دات رأس��م��ال��ي��ة 
م��ال.  رأس  زي���ادة  أس��ه��م  ف��ي  اك��ت��ت��اب  لبنكني، وصفقتا  الثانية 
وباإلضافة إلى ذلك، قام »املركز« بتنفيذ مجموعة من الصفقات 
والتأمني،  والبناء،  واملشروبات،  األغذية  قطاع  في  االستشارية 

والتكنولوجيا.

العقارات الدولية

قام »املركز« بتنفيذ العديد من العمليات التي أسهمت في نمو 
محفظتنا العقارية. وتركزت هذه االستثمارات بشكل رئيسي 
وأوروب���ا،  األميركية  املتحدة  ب��ال��والي��ات  اللوجستي  القطاع  ف��ي 
إل���ى ج��ان��ب ال��ق��ط��اع السكني ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة. 
وب��اإلض��اف��ة ال��ى ذل��ك، نجح »امل��رك��ز« ف��ي انتقاء ال��وق��ت املناسب 
للتخارج، مما أسهم في تعزيز السجل الحافل في هذه األسواق. 
وم���ن ض��م��ن ه���ذه ال��ت��خ��ارج��ات ب��ي��ع محفظة مل��ش��اري��ع م��ؤج��رة 

ألمازون في أملانيا.\
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توزيع جزء من األرباح خطأ فني وسيخلق أعباء تضخمية

مشروع قانون منحة التأمينات.. »ملغوم«

4 مزايا للمواطنين 

ال��ق��ان��ون على م��زاي��ا أخ��رى  ال����3 آالف دي��ن��ار، يحتوي  إل��ى ج��ان��ب منحة 
للمواطنني، وهي:

 م��ن 30 
ً
ب��دال  زي���ادة املعاشات التقاعدية 20 دي��ن��ارًا ك��ل سنة، 

دي��ن��ارًا كل 3 س��ن��وات. وستكون في مصلحة امل��واط��ن أكثر لو 
بدأت من سنة 2023 ألن زيادة املعاشات املقبلة حسب القانون 
الحالي أي 30 دينارًا كل 3 سنوات هي في أغسطس 2022، أي 
لو بدأت الزيادة السنوية من عام 2023 فسيحصل املتقاعدون 
هذا العام على 30 دينارًا )33.750 دينارًا بعد الزيادة الخاصة( 
ال��زي��ادة الخاصة( لكل سنة  و20 دي��ن��ارًا )22.500 دي��ن��ارًا بعد 

بعد ذلك.

إضافة 3 سنوات على السن التي تستطيع فيها الحكومة إحالة 
املوظفني إلى التقاعد نظرًا الرتباط اإلحالة للتقاعد باستحقاق 
املعاش التقاعدي غير املخفض. أي لن تستطيع الحكومة إحالة 
املوظف الذكر إال بعد سن ال� 58 سنة وليس 55 سنة كما هو 

الحال اآلن.

مد جدول املكافأة املالية عند نهاية الخدمة لينتهي ب�28 ضعفًا 
عند سن ال� 60 للمرأة وال� 65 للرجل بعد أن كان ينتهي ب� 21 
للمرأة و58 سنة  املعاش األساسي عند سن 53 سنة  ضعف 
للرجل. أي تمت زي��ادة 7 سنوات إضافية على ج��دول املكافأة 

املالية. 

إطالق نظام ادخار واستثمار لزيادة املعاش التقاعدي اختياريًا 
للمؤمن  ج���دًا  م��ف��ي��دًا  ي��ك��ون  ق��د  ل��ك��ن  تفاصيله،  )غ��ي��ر معلومة 

عليهم(.

مزايا للتأمينات

كما يحتوي القانون على مزايا للتأمينات، وهي:
التقاعد 3 سنوات ليصبح 58 سنة للرجل  الحد األدن��ى لسن  1 - رف��ع 
أكثر تحصل عليها  )أم��وال  أكثر  للمرأة. أي سنوات اشتراك  و53 سنة 

التأمينات( وسنوات معاش أقل )أموال أقل تدفعها التأمينات(. 
2 - إلزام الحكومة بدفع 500 مليون دينار سنويًا بشكل نقدي أو عيني 

لسداد العجز االكتواري حتى انتهاء العجز.

توزيع األرباح.. خطأ فني

املالية ألي نظام تأميني بشكل ملحوظ بسبب  الحالة   عندما تتحسن 
تحقيق أرباح كبيرة في استثماراتها، أو زيادة االشتراكات، أو رفع سن 
التقاعد، أو غير ذلك، فإن التوجه الطبيعي لتحقيق املنفعة العامة هو زيادة 
الحد األعلى  الحد األدن��ى ورف��ع  التأمينية للمتقاعدين مثل زي��ادة  املزايا 
للمعاش التقاعدي أو زيادة املعاش املستحق عند التقاعد أو ربط زيادة 
تبني مفهوم  لكن  ذل��ك.  أو غير  التضخم  التقاعدية بمستوى  املعاشات 
شاذ فنيا مثل توزيع جزء من األرباح ملرة واحدة أو بشكل سنوي هو 
لن  ذل��ك ألن��ه  العامة وبالتأمينات نفسها.  باملواطنني وباملالية  أم��ر ض��ار 
تكون هناك مشاركة في حالة الخسائر مع املتقاعدين، كما سيستفيد 
أو على  املتقاعدين دون س��واه��م  م��ن  م��ح��ددة  م��ن توجه كهذا مجموعة 

بالظلم وع���دم رضا  إح��س��اس  غ��ي��ره��م. وسيتم تأسيس ح��ال��ة  ح��س��اب 
مستمرة عند املواطنني، إضافة ملطالبات مستمرة ومتزايدة بالتوزيعات 

لتحقيق العدالة واملساواة بينهم. 

منفعة كبرى

منفعة  وذات  أف��ض��ل  مطالبة  ال��ش��اذة  املطالبة  ب��ه��ذه  استبدالنا  لنتخيل 
ألفي دينار سنويًا قبل شهر رمضان  أو  أل��ف  كبرى وه��ي توزيع مبلغ 
للمتقاعدين اللذين تزيد أعمارهم على 65 سنة ملساعدتهم على تحمل 
نفقات العيد )العيدية وغير ذلك( وإفراحهم مع أسرهم بتخفيف األعباء 
املالية عنهم. ألن يكون هذا أفضل بكثير من صرف 500 مليون دينار 
أعباء  خلق  في  واملساهمة  دون سواهم  فقط  الحاليني  املتقاعدين  على 

تضخمية تفاقم من حالة التضخم الحالية؟
 

ملحوظة: خسرت استثمارات التأمينات في السنة املالية 2019���2020 
ما يقارب 316 مليون دينار في مقابل تحقيقها أرباحًا تقديرية تقارب 

1.838 مليار دينار سنة 2020���2021.

ال للتهويل

إفالس  التهويل من مسألة  وال��ن��واب وغيرهم  املسؤولني   يحاول بعض 
السكانية  التركيبة  ومعنى  تفاصيل  يجهلون  ألنهم  ذل��ك  »التأمينات«، 
للمواطنني في الكويت، وحقيقة أن التأمينات حاليًا وحسب آخر تقرير 
دي��ن��ار لسنة  ت��ق��ارب 2.374 مليار  اش��ت��راك��ات  لها تحصل على  سنوي 
2019���2020 من جميع الصناديق في مقابل صرف معاشات تقاعدية 
تعادل 2.283 مليار دينار فقط. ولو نظرنا إلى إجمالي ما تحصل عليه 
إي��رادات  للدولة من دون  العامة  الخزانة  »التأمينات« من اشتراكات ومن 
بالسنة، في مقابل  أكبر من 3.7 مليارات دينار  االستثمارات، سيكون 
إج��م��ال��ي إن��ف��اق 3.164 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ع��ل��ى امل��ع��اش��ات وال��ت��ع��وي��ض��ات 
أصبحت  ل��و  التأمينات  استثمارات  أن  يعني  وه��ذا  املختلفة.  التأمينية 
ص��ف��رًا ستستمر »ال��ت��أم��ي��ن��ات« ب��دف��ع امل��ع��اش��ات م��ن االش��ت��راك��ات وم��ن 

الخزانة العامة دون أي مشكلة ولسنوات عديدة قادمة. 

■  استثمارات التأمينات لو أصبحت صفرًا .. 
ستستمر »المؤسسة« بدفع المعاشات 

لسنوات عديدة 

 ■ 2.3 مليار دينار اشتراكات سنوية مقابل 
صرف 2.2 مليار دينار معاشات تقاعدية 

■ توزيع األرباح لمرة واحدة أو بشكل 
سنوي أمر ضار للمواطنين والمالية العامة

■ في حالة الخسائر لن يشارك المتقاعدون 
.. والتوزيعات تفيد مجموعة دون 

سواهم 

قدمت الحكومة مشروع قانون ملغوماً في ما يخص المنحة المالية ألصحاب المعاشات التقاعدية، فإن 
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم، فسيكون قد وافق على رفع الحد األدنى لسن التقاعد 
3 سنوات إلى 58 سنة بدالً من 55 سنة خالل السنوات الثالث المقبلة )حتى نهاية عام 2025(. ولو رفض 

المجلس القانون المقدم، فسيكون قد رفض المنحة المالية أي الـ3 آالف دينار ألصحاب المعاشات التقاعدية 
)أكثر من 151 ألف مواطن ومواطنة( ومستحقي األنصبة عنهم )أكثر من 91 ألف مواطن ومواطنة( بتكلفة 

إجمالية تقارب الـ500 مليون دينار.

إلغاء إدراج »المدينة 
للتمويل واالستثمار«

امل���ال ف��ي اجتماعه رق��م 10  ق���رار مجلس مفوضي هيئة أس���واق  ص��در 
لسنة 2022 بإلغاء إدراج أسهم شركة املدينة للتمويل واالستثمار من 
بورصة الكويت لألوراق املالية )السوق الرئيسي( اعتبارًا من 24 مارس 

الجاري.
وجاء في بيان الهيئة أن إلغاء اإلدراج جاء لوجود شك في قدرة الشركة 
ع��ل��ى االس��ت��م��راري��ة ف��ي م��م��ارس��ة أع��م��ال��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��اح��ظ��ات 
 ع��ن تكرار 

ً
ال��ج��وه��ري��ة ال��ت��ي ت��م رص��ده��ا على ال��ش��رك��ة امل���ذك���ورة، ف��ض��ا

ارتكاب الشركة للمخالفات وكثرة ما تم رصده من ماحظات تؤدي إلى 
عدم جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت لألوراق املالية.

محمد رمضان   رأي في قضية
كاتب وباحث اقتصادي

التهويل من العجز االكتواري

اعتماد طريقة املجموعة املغلقة في حساب العجز االكتواري يضخم العجز واملطالبات على الدولة؛ ألن هذه الطريقة تلغي آثار االشتراكات 
املستقبلية اإليجابية على الوضع املالي للتأمينات. والواقع أن العجز املذكور سيتحول إلى فائض لو جرى اعتماد طريقة املجموعة املفتوحة 
التي ال تلغي اآلثار اإليجابية لالشتراكات املستقبلية؛ لكنها أقل دقة حسب بيانات نشرت بالسابق. وملزيد من التفاصيل ترجى مراجعة 
شر في سبقلا بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

ُ
روا فيها« تغيير حسابي »بسيط« يحّول العجز االكتواري إلى فائض« ن

ّ
مقال سابق بعنوان »»فك

1

2

3

4

أوروبا تريد التفاوض 
على غاز أرخص

بدأت بلدان االتحاد األوروبي 
ال����ب����ح����ث ع������ن م������ص������ادر غ����از 
ت��ع��وض ال���غ���از ال���روس���ي بعد 
ارت�������ف�������اع األس�������ع�������ار ف������ي ظ��ل 
ال��ح��رب األوك���ران���ي���ة، ويسعى 
األوروب�������ي�������ون إل������ى م����وردي����ن 
م����ح����ت����م����ل����ن، وم����������ن ب���ي���ن���ه���م 
ال������ج������زائ������ر ال������ت������ي ت�����ع�����د أه�����م 
م������ورد ألس���ب���ان���ي���ا وإي���ط���ال���ي���ا 

والبرتغال.
االت���������ح���������اد  دول  وق���������������������ررت 
األوروب��������������ي، ال����ج����م����ع����ة، م��ن��ح 
املفوضية األوروبية تفويضًا 
ل���ش���راء ال���غ���از ب��ش��ك��ل م��ش��ت��رك 
في خطوة لتخفيض التكلفة.

قالت شركة  املاضي،  والشهر 
ال���ن���ف���ط وال������غ������از ال���ج���زائ���ري���ة 
إنها  »س��ون��اط��راك«  العماقة 
م���س���ت���ع���دة ل����ت����زوي����د أوروب��������ا 
ب���م���زي���د م����ن ال����غ����از، ال س��ي��م��ا 
ع��ب��ر ن��ق��ل��ه ع��ب��ر خ���ط أن��اب��ي��ب 
ال����غ����از ال������ذي ي���رب���ط ال���ج���زائ���ر 
ب���إي���ط���ال���ي���ا، ل���ك���ن ذل�����ك ي��ط��رح 
الجزائر  تساؤالت حول قدرة 
الروسي  الغاز  تعويض  على 

لألوروبين.
وي�����ق�����ول امل����ح����ل����ل ال����ج����زائ����ري 
»ال��ج��زائ��ر  إن  ب���وغ���رارة  حكيم 
ال ت��س��ت��ط��ي��ع ت��ع��وي��ض ال��غ��از 
ال����روس����ي، ل��ك��ن ب��إم��ك��ان��ه��ا أن 
ت���رف���ع ص����ادرات����ه����ا م����ن ال���غ���از 
م��ت��ر  م����ل����ي����ار  م������ن 43  ألك�����ث�����ر 

مكعب«.
وزراء  أن  ب�������وغ�������رارة  وذك���������ر 
والبرتغال  إيطاليا  خارجية 
ال��ج��زائ��ر،  زاروا  وس��ل��وف��ي��ن��ي��ا 
ك���م���ا أج����ري����ت م����ح����ادث����ات م��ع 
أس���ب���ان���ي���ا »م������ن أج������ل ت���أم���ن 
 ،

ً
مستقبا ورفعها  حصصها 

في ظل ضغوط أميركية على 
لتقليص  األوروب������ي  االت���ح���اد 
االعتماد على الغاز الروسي، 
ال������ذي ي��ش��ك��ل أك���ث���ر م����ن %40 

ألوروبا، خصوصًا أملانيا«.

@ rammohammad
m.ramadan@alqabas.com.kw
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بإجمالي 7 ماليين دينار عن 2021

ع 32 % نقدًا »عمومية الجزيرة« توزِّ

قت خاللهما الشركة توزيع 
ّ
يأتي ذلك بعد عامني، عل

األرب������اح ب��س��ب��ب ت��داع��ي��ات أزم����ة ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د19- 
العاملية، وبذلك تكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح 
ن��ق��دي��ة إج��م��ال��ي��ة بقيمة 91 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ن��ذ ع��ام 
2013، أو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف رأسمال 

الشركة.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة ط��ي��ران ال��ج��زي��رة، م��روان 
مرونتها  جديد  من  الجزيرة  طيران  »أثبتت  ب��ودي: 
في التأقلم مع التحديات، وذلك بعد عامني من أزمة 
الجائحة، حيث حرصت خاللها الشركة على الحفاظ 

على مركزها النقدي وحماية حقوق مساهميها«. 
وأض����اف: »ل���م ت��ق��ف ال��ش��رك��ة ع��ن��د ذل���ك، ب��ل وان��ت��ه��زت 
فرصًا جديدة مّكنتها من توسيع خدماتها، ومّهدت 
إل��ى الربحية وف��ي وق��ت قياسي.  لها الطريق لتعود 

اليوم، طيران الجزيرة نموذج لشركة كويتية خاصة 
اإلقليمي والعاملي، توفر  الطيران  تحتذى في قطاع 
متمّرس  ف��ري��ق  يقّدمها  لعمالئها  م��وث��وق��ة  خ��دم��ات 
من ذوي الخبرة، وتواصل إضافة القيمة ملساهميها 

واالقتصاد املحلي كذلك«.
واختتم بودي: »تمضي طيران الجزيرة في خططها 
ال��ت��وس��ع��ي��ة، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��ت��وّس��ع ل��خ��دم��ة وج��ه��ات 
تبقى  بينما  عليها،  عاليًا  طلبًا  ن��رى  ال��ت��ي  ج��دي��دة، 
الجديدة  الجيوسياسية  للتحديات  ح��ذرة  الشركة 

التي ظهرت في بداية هذا العام«.

 العودة إلى الربحية 

وعادت »طيران الجزيرة« إلى الربحية في عام 2021، 
��ر ق��ط��اع السفر العاملي 

ّ
على ال��رغ��م م��ن اس��ت��م��رار ت��أث

ب��ال��ق��ي��ود، ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا أزم����ة ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د19-، 
وس��ج��ل��ت ص���اف���ي أرب�����اح ب��ل��غ��ت 7.1 م���الي���ني دي���ن���ار، 
بزيادة قدرها 126.8% عن العام السابق. ودعم هذه 
األرب����اح ارت��ف��اع ع��دد امل��س��اف��ري��ن خ��الل ال��ع��ام بنسبة 
48.2% ليبلغ مليون مسافر، وكذلك الزيادة في معّدل 
إشغال املقاعد بنسبة 3.9% ليبلغ 66.8%، والزيادة 
في متوسط العائد على املقعد بنسبة 28.6% ليبلغ 

73.9 دينارًا.
إلى   %94.3 بنسبة  التشغيلية  اإلي����رادات  وارت��ف��ع��ت 
التشغيلية  األرب���اح  بلغت  فيما  دي��ن��ار،  مليون   80.4

10.8 ماليني دينار، بزيادة نسبتها %152.2.

النظرة املستقبلية

 مع عودتها إلى الربحية، تخطط طيران الجزيرة 

إط��الق خطوط  التوّسع في شبكتها عبر  ملواصلة 
رح���الت م��ب��اش��رة ج��دي��دة م��ن ال��ك��وي��ت إل��ى وجهات 
تتمتع بالطلب العالي من قبل املسافرين للسياحة، 
وكذلك من قبل شريحة كبيرة من املقيمني في الشرق 
األوسط، حيث كانت »طيران الجزيرة« قد توّسعت 
ف��ي خ��دم��ة ه��ذه الشريحة عبر رح���الت ال��ت��ران��زي��ت، 
التي تربطهم بني بلد إقامتهم ودولهم. وسيساند 
ه����ذا ال���ت���وّس���ع ال��ط��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا ال��ش��رك��ة 
ل���ش���راء 28 ط���ائ���رة ج���دي���دة من  ب��ن��ه��اي��ة ع����ام 2021 
ع إيرباص. 

ّ
طرازي A320neo وA321neo من املصن

م الشركة هذه الطائرات لخدمة الوجهات 
ّ
وستتسل

الجديدة، التي تبعد من الكويت بمسافات قصيرة 
ومتوسطة املدى. 

التحتية  ف���ي بنيتها  ال��ت��وّس��ع  ال��ش��رك��ة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا 
ب��م��ب��ن��ى م���س���ان���د ل���خ���دم���ات ال���ص���ي���ان���ة وال���خ���دم���ات 
املساندة األخرى لقطاع الطيران. وسبق أن حصلت 
»ط��ي��ران ال��ج��زي��رة« على ش��ه��ادة اع��ت��م��اد م��ن اإلدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ط��ي��ران امل���دن���ي ال���ك���وي���ت���ي، ل��ت��ك��ون م��رك��زًا 
معتمدًا لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، وذلك من 
مقرها الرئيسي في الكويت، وهو خطوة في اتجاه 

التوسع في خدماتها.

العبدالجادر رئيسًا تنفيذيًا 
لـ»سنام العقارية«

أع������ل������ن������ت ش����رك����ة 
س���ن���ام ال��ع��ق��اري��ة 
ع�������������ن اخ��������ت��������ي��������ار 
وت�����������������ع�����������������ي�����������������ني 
ط��ارق  د.سليمان 
ال�����ع�����ب�����دال�����ج�����ادر 
تنفيذيًا  رئيسيًا 
ج���دي���دًا ل��ل��ش��رك��ة، 
الذي يملك خبرة 

العديد  خ��الل��ه��ا  تقلد  ع��ام��ًا  ت��ت��ج��اوز17  عملية 
الشركات  العديد من  القيادية في  املناصب  من 
ال���ع���ام���ل���ة ف����ي ق���ط���اع���ات ال���ع���ق���ار واالس���ت���ث���م���ار 
السوق  توجهات  تحليل  من  مكنته  والتمويل، 
وتحقيق اإلنجازات امللحوظة في االستثمارات 

املحلية واإلقليمية والعاملية. 
نائب  العبدالجادر  تقلدها  التي  املناصب  ومن 
رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة ت��م��وي��ل ال��ش��رك��ات ف���ي ش��رك��ة 
رئيس  ون��ائ��ب  واالس��ت��ث��م��ار  للتنمية  ال��س��اح��ل 

إدارة  م����ج����ل����س 
ش����������رك����������ة ع������ق������ار 
ل�������الس�������ت�������ث�������م�������ار 
ال������ع������ق������اري، إل����ى 
عضويته  جانب 
ف������������ي م������ج������ال������س 
ال���ع���دي���د  إدارات 
م��������ن ال�����ش�����رك�����ات 

واملؤسسات.
وأع�����رب رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة س��ن��ام ال��ع��ق��اري��ة 
ول���ي���د ح��م��د ال��س��م��ي��ط ع���ن ث��ق��ة م��ج��ل��س اإلدارة 
ب��اخ��ت��ي��ار د. س��ل��ي��م��ان رئ��ي��س��ًا ت��ن��ف��ي��ذي��ًا ج��دي��دًا 
اإلدارة  ق��ي��ادة  ف��ي  التوفيق  ل��ه  متمنيًا  للشركة، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب���ال���ش���رك���ة ن���ح���و ت��ل��ب��ي��ة ط��م��وح��ات 
الشركة وخططها التوسعية، مضيفًا أن الشركة 
ال��ك��وادر الوطنية  حريصة على االس��ت��ف��ادة م��ن 
تلبي  ك��ب��ي��رة  ب��خ��ب��رة  تتمتع  ال��ت��ي  املتخصصة 

خططها الطموحة ورؤيتها املستقبلية.

د. سليمان العبدالجادر وليد السميط

Tamatem أرزان«تتخارج من«
POSRocketو

فينتشر  أرزان  ش���رك���ة  ت��خ��ارج��ت 
ك�����اب�����ي�����ت�����ال م�������ن ش�����رك�����ت�����ني م���ن 
محفظتها االستثمارية، وهما: 
 ،POSRocketو  Tamatem
وب����ذل����ك ي���ص���ل إج���م���ال���ي ع���دد 
ص�����ف�����ق�����ات ال������ت������خ������ارج إل���������ى 4 

ت���خ���ارج���ات ن��اج��ح��ة خ����الل ع��ام 
مسيرة  بذلك  مكملة  وح���ده،   2021

النجاح في ما مضى من سنوات، حيث 
بخمس  فعليًا  كابيتال«  فينتشر  »أرزان  قامت 

عمليات تخارج في السنوات السابقة.
يرتكز  ش��رك��ة  ه��ي  )األردن(   Tamatem وش��رك��ة 
ن��ش��اط��ه��ا ع��ل��ى األل���ع���اب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وأل��ع��اب 
أكثر  ف��ق��د بلغت  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  ف��ي  ال��ج��وال 
م���ن 100 م��ل��ي��ون ع��م��ل��ي��ة ت��ن��زي��ل ل��أل��ع��اب منذ 
واح��دة  الناشئة  الشركة  ه��ذه  وكانت  إنشائها. 
اس���ت���ث���م���ارات Arzan VC. وف����ي وق��ت  أق�����دم  م���ن 
سابق من ديسمبر 2021، جمعت شركة طماطم 
11 مليون دوالر في املرحلة الثانية من الجولة 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، ب���ق���ي���ادة م���ط���ورة أل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و 
وان���ت���ه���زت   ،KRAFTON ال��ج��ن��وب��ي��ة  ال���ك���وري���ة 
طماطم  ف��ي  أسهمها  لبيع  الفرصة   Arzan VC
وإجراء عملية تخارج ثانوية، مما حقق عوائد 

كبيرة للمستثمرين.
فهي  )األردن(   POSRocket�����������ب ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  وف����ي 
ثاني أكبر مشغل لتكنولوجيا خدمات املطاعم 
االفتراضية في منطقة الشرق األوس��ط وشمال 

أف���ري���ق���ي���ا، ال������ذي ي���وف���ر خ���دم���ات 
نقاط البيع سحابيًا من خالل 

حلولهم التكنولوجية. 
وال����ج����دي����ر ب����ال����ذك����ر أن������ه ق��د 
ت����م االس����ت����ح����واذ ع���ل���ى ه���ذه 
ال����ش����رك����ة ال���ن���اش���ئ���ة م����ن ق��ب��ل 
 Foodics منافستها السعودية

في ديسمبر 2021.
وك���ان���ت ك��ل��ت��ا ال��ش��رك��ت��ني ال��ن��اش��ئ��ت��ني 
Tamatem وPOSRocket مدرجتني تحت محفظة 
 ،VC Fund I أرزان  ل��ص��ن��دوق  ت��اب��ع��ة  ش���رك���ات 
ال��ذي ت��م إط��الق��ه ف��ي ع��ام 2015، بحيث استثمر 
الصندوق في 17 شركة ناشئة، منها 7 شركات 

ال تزال نشطة في أسواق املنطقة.
وأعرب الشريك واملؤسس لشركة أرزان فينتشر 
ك��اب��ي��ت��ال، ح��س��ن زي��ن��ل، ع��ن اع���ت���زازه باقتناص 
وما سبقها  التخارجات  هذه  وتحقيق  الفرص 
من إنجازات للشركة، حيث ذكر أنها استثمرت 
في 40 شركة ناشئة في 10 دول حتى اآلن خالل 
عام 2021، مما زاد حجم االستثمارات الجديدة 
أس��اس  ع��ل��ى   %208 بنسبة   Arzan VC ل��ش��رك��ة 
سنوي.  واختتم: »بالرغم من تأثير أزمة كورونا 
على القطاعات االستثمارية خالل 2020 و2021 
ك��ان لها تأثير إيجابي  ك��وف��ي��د19-  ف��إن جائحة 
في  ال��ش��رك��ة  اس��ت��م��رت  ع��ل��ى Arzan VC، بحيث 
مراجعة فرص االستثمار في الشركات الناشئة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.

حسن زينل

مروان بودي:

مرونتها  جديد  من  أثبتت  الشركة   ¶
ف����ي ال���ت���أق���ل���م م����ع ال���ت���ح���دي���ات 

وم���ّه���دت  خ��دم��ات��ه��ا  وّس���ع���ت   ¶
ال���ط���ري���ق ل���ت���ع���ود إل�����ى ال��رب��ح��ي��ة

وافق مساهمو شركة طيران الجزيرة، خالل اجتماع الجمعية العامة 
العادية، على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 32% من 

رأس المال، وبمبلغ إجمالي قيمته 7 ماليين دينار، وذلك من صافي أرباح 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الصانع: خطوة 
مهمة في 

سبيل تعميق 
دور وأهمية 

منتج الصكوك

تطوير سوق 
الدخل الثابت 

والصكوك 
اإلسالمية 

خصوصاً

»المركزي«: تمهيداً إلصدارها بصورتها النهائية

دراسة مسودة الدفع اإللكتروني لألموال
االنتهاء  عن  املركزي  الكويت  بنك  أعلن 
من دراس��ة جميع املرئيات واملالحظات 
امل�����ق�����دم�����ة ع����ل����ى م������س������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
ال���ج���دي���دة ال���ت���ي ط��رح��ه��ا ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
امل����رك����زي ب���ت���اري���خ 31 ي���ن���اي���ر امل���اض���ي، 
ف���ي إط����ار ح��رص��ه ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم 
ووس��ائ��ل  املالية  التقنيات  م��ج��االت  ف��ي 
ال�����دف�����ع اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي وت����وف����ي����ر األط�����ر 
ال���رق���اب���ي���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل���ه���ا، وس��ع��ي��ه 
ف��ي هذا  العاملة  املؤسسات  إل��ى تمكني 
املجال، بهدف تقديم خدمات ذات قيمة 
التعليمات  ولتحديث  للعمالء،  مضافة 

السابقة الصادرة في سنة 2018 ملواكبة 
املحلية  األس��واق  التقنية في  التطورات 

والعاملية.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي ت���ص���ري���ح ل��ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
امل������رك������زي أش��������ار ف����ي����ه إل�������ى أن ال���ف���ري���ق 
املختص في البنك قد انتهى من مراجعة 
للبنك  املرسلة  وامل��الح��ظ��ات  املقترحات 
عبر البريد اإللكتروني املخصص لذلك 

بتاريخ 24 مارس الجاري.
وأضاف البيان أن البنك قد عقد جلسة 
التنفيذي  املدير  برئاسة  عامة  نقاشية 
ف���ي ق���ط���اع ال���رق���اب���ة ل����دى ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 

امل�����رك�����زي أم������س ف����ي ق����اع����ة ال����ق����ري����ن ف��ي 
م��ب��ن��ى ال��ب��ن��ك، وح��ض��ر ال��ج��ل��س��ة ممثلو 
وشركات  املالية  واملؤسسات  الشركات 
االت������ص������االت، ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال���ب���ن���وك 
املحلية، حيث تم شرح مسودة تعليمات 
تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لأموال 
ع��ن ط��ري��ق تقديم ع��رض م��رئ��ي، كما تم 
ال��ت��ط��رق إل����ى م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ت��غ��ي��رات 
وأهمها  املحدثة،  التعليمات  أحكام  في 
ال����رق����اب����ة امل����ب����اش����رة م�����ن ب���ن���ك ال���ك���وي���ت 
امل����رك����زي ع��ل��ى م��ق��دم��ي خ���دم���ات ال��دف��ع 
ورأس  التراخيص  وأن��واع  اإللكتروني، 

املالي  العمليات والضمان  املال وسقف 
وغ��ي��ره��ا، وم���دى ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��س��وق 
املحلي حال تطبيقها. كما تمت اإلجابة 
على االس��ت��ف��س��ارات وامل��الح��ظ��ات بشأن 
ه�����ذه ال���ت���ع���ل���ي���م���ات، س������واء ال���������واردة م��ن 
اإللكتروني  البريد  عبر  أو  الحاضرين 
املخصص الستقبال اآلراء على املسودة.

واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان ب��ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ح��رص 
ب���ن���ك ال����ك����وي����ت امل�����رك�����زي ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ع��ل��ى ن��ح��و ش��م��ول��ي ي��راع��ي 
ج��م��ي��ع األط��������راف امل���ع���ن���ي���ة، وي����ع����زز م��ن 

تطوير بيئة نظم املدفوعات وتقدمها.

الوزان: »التحكيم التجاري« حّدث قواعد الوساطة
ع��ق��د م���رك���ز ال���ك���وي���ت ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري، 
ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة ت���ج���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت، 
ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع،  م���ع إدارة  ب��ال��ت��ع��اون 
ورش����ة ع��م��ل اف��ت��راض��ي��ة ب��ع��ن��وان: »مجلس 
ال������دول������ة ال����ف����رن����س����ي ووس������ائ������ل ال���ت���ق���اض���ي 

البدبلة«.
امل����رك����ز  إدارة  م����ج����ل����س  رئ�����ي�����س  وص������������ّرح 
ع���ب���دال���وه���اب م��ح��م��د ال�������وزان ب���أن���ه ف���ي ظل 
ال���ت���ط���ورات امل��ت��س��ارع��ة ل��ل��وس��ائ��ل ال��ب��دي��ل��ة 
ال��وس��اط��ة  امل����ن����ازع����ات، زادت أه��م��ي��ة  ل��ح��ل 
كإحدى األدوات البديلة لتسوية املنازعات 
املالية على املستوى الدولي، لذا فإن مركز 
لغرفة  التابع  ال��ت��ج��اري،  للتحكيم  الكويت 
ت���ج���ارة وص���ن���اع���ة ال���ك���وي���ت، ق���د ت��ب��ن��ى من 

خالل برنامجه الثقافي السنوي نشر ثقافة 
الوسائل البديلة لحل املنازعات، ومن بينها 
ال��وس��اط��ة، كما ح��رص امل��رك��ز على تحديث 
ق����واع����د ال����وس����اط����ة ف����ي ن���ظ���ام���ه ل��ل��ت��وف��ي��ق 
وال��وس��اط��ة وال��ت��ح��ك��ي��م، وال��ت��ي أع���دت وف��ق 
املتبعة  الدولية  واملمارسات  املعايير  أرف��ع 
في هذا املجال، وبأسلوب يراعي معطيات 
وظ����روف ال��س��وق ال��ت��ج��اري، وت��ض��م قائمة 
 
ً
رفيعة  

ً
نخبة باملركز  واملحكمني  الوسطاء 

ملعالجة  الالزمة  واألهلية  الخبرة  ذوي  من 
ق��ض��اي��ا ال��وس��اط��ة ال��ت��ج��اري��ة، وه���و م��ا أه��ل 
املركز إلى توقيع اتفاقيات تعاون عدة مع 

جهات محلية ودولية عديدة.
وأك������د ال��������وزان أن ه�����ذه ال����ورش����ة ت���أت���ي ف��ي 

إط��������ار ال����ب����رن����ام����ج ال���ث���ق���اف���ي 
امل�����ع�����د م������ن ق����ب����ل ال����ط����رف����ني، 
ثمار  من  ثمرة  تعتبر  والتي 
امل���رك���ز وإدارة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ش��ري��ع برئاسة  ال��ف��ت��وى 
امل����س����ت����ش����ار ص��������الح ح��س��ني 
امل��س��ع��د، وامل��س��ت��ش��ار س��ع��ود 
وكيل  القمالس،  عبدالرحمن 

ال��ف��ت��وى  ب��������إدارة  ال����دول����ي  ال��ت��ح��ك��ي��م  إدارة 
وال��ت��ش��ري��ع، وذل����ك ف���ي إط����ار ن��ش��ر وت��ع��زي��ز 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ح��ك��ي��م وال���وس���ائ���ل ال��ب��دي��ل��ة لحل 
امل���ن���ازع���ات ف���ي األوس�����اط ال��ت��ج��اري��ة، ورف���ع 
ك����ف����اءة أط�������راف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة م��ن 
م��ح��ك��م��ني وخ���ب���راء وم��ح��ام��ني وق��ان��ون��ي��ني، 

إلع�������������������داد ج�������ي�������ل ق������ان������ون������ي 
م��ت��خ��ص��ص م��ح��ل��ي��ًا ودول���ي���ًا 
ف��ي م��ج��ال ال��وس��ائ��ل البديلة 

لحل املنازعات. 
ي���ذك���ر أن ال����ورش����ة ق���د ب���دأت 
أعمالها بمحاضرة للقاضي 
ف����ران����س����وا ري���ن���ي���ه، ال��ق��اض��ي 
ب��م��ج��ل��س ال���دول���ة ال��ف��رن��س��ي، 
أوض������ح ف��ي��ه��ا أن ه���ن���اك إش���ك���ال���ي���ة ك��ب��ي��رة 
ف����ي ال���ل���ج���وء إل�����ى ق���ض���اء ال����دول����ة ل��ت��س��وي��ة 
املنازعات بشكل ع��ام، وامل��ن��ازع��ات اإلداري��ة 
ال���دول تقدمًا،  ف��ي أكثر  بشكل خ��اص حتى 
مشيرًا إلى أنه ال يمكن إنكار أهمية البحث 
ع���ن وس���ائ���ل ب��دي��ل��ة ل��ل��وص��ول إل���ى ال��ع��دال��ة 

العدالة في  اليوم مؤسسات  التي تفتقدها 
ال���دول���ة وي��ن��ش��ده��ا ك���ل م���ن ال���ف���رد واإلدارة، 
الف���ت���ًا ال��ن��ظ��ر إل����ى أن����ه م���ن األه��م��ي��ة ب��م��ك��ان 
لتسوية  املستحدثة  البديلة  الطرق  دراس��ة 
املنازعات اإلداري��ة في التشريعات املقارنة، 
املحاكم  قبل  من  تطبيقها  طريقة  بيان  مع 
وال��ت��ي تنطوي على أهمية  ال���دول  ف��ي تلك 
بالغة، وذلك ألنها قد تسهم بشكل أو بآخر 
ف���ي م��ح��اول��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى إش��ك��ال��ي��ة ب��طء 
ال��ت��ق��اض��ي، م��س��ت��ش��ه��دًا ب��امل��ش��رع ال��ف��رن��س��ي 
ال��ذي تبنى عام 2016 نظام جديد لتسوية 
املنازعات اإلدارية، وهو الوساطة بنوعيها 
االت��ف��اق��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة، وذل����ك ل��ع��دم كفاية 
تشريع القوانني لتبني الوسائل املستحدثه 

لتسوية املنازعات بسبب حداثة هذا النظام 
اللجوء  ع��ن  واملحامني  املتقاضني  وع���زوف 

إليه.
واخ���ت���ت���م���ت ال�����ورش�����ة أع���م���ال���ه���ا ب��ت��وص��ي��ة، 
تتمثل في ضرورة تبني الوساطة لتسوية 
امل����ن����ازع����ات اإلداري����������ة، ال���ت���ي ت��ش��ه��د ت���زاي���دًا 
والدولي،  املحلي  املستويني  على  ملحوظًا 
مع التخلي عن فكرة تقديس العالقات التي 
تمس  ال  وال��ت��ي  اإلداري،  ال��ق��ان��ون  يحكمها 
النظام العام للدولة، كل ذلك مع تسخير ما 
هيكلي  تنظيم  من  التشريع  ه��ذا  يستلزمه 
أرض  ع��ل��ى  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ة  م��س��ت��ح��دث  وإداري 
ال�����واق�����ع، م��س��ت��ع��ي��ن��ني ب���م���ا ت��م��خ��ض��ت ع��ن��ه 

التجربة الفرنسية.

مانع الصانع

بقيمة 500 مليون دوالر.. وبعائد 3.3 % سنوياً

»وفرة لالستثمار«.. منسق عالمي 
ومدير إصدار صكوك لبنك بوبيان 

ب��دور منسق  الدولي عن قيامها  أعلنت شركة وف��رة لالستثمار 
عاملي ومدير إص��دار لصكوك أولية غير مضمونة ملصلحة بنك 
بوبيان بقيمة 500 مليون دوالر، بعائد 3.389% سنويًا يستحق 

كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك.
وقالت »وف��رة« إن الصكوك ال��ص��ادرة تعتبر أول إص��دار صكوك 
دولي من الكويت لعام 2022 ومن أكبر إصدارات الصكوك األولية 
غ��ي��ر امل��ض��م��ون��ة م��ن ال��ك��وي��ت، وث��ان��ي إص����دار للبنك ت��ح��ت مظلة 

برنامج الصكوك، الذي تم إنشاؤه في عام 2020. 
وذك���رت ال��ش��رك��ة أن��ه رغ��م تقلبات األس����واق ال��ع��امل��ي��ة، ف��إن عملية 
اإلصدار شهدت طلبًا قويًا من قبل قاعدة متنوعة من املستثمرين 
العامليني، حيث قارب إجمالي الطلبات 2.1 مليار دوالر )ما يعادل 

2.4 ضعف قيمة اإلصدار( من قبل أكثر من 30 مستثمرًا.
وأش���ارت »وف���رة« إل��ى أن الطلب الكبير على اإلص���دار ساهم في 
أقل نسبة ربح متوقعة لإلصدار بنسبة 3.389% )وهي  تسعير 
نسبة س��ن��دات ال��خ��زي��ن��ة األم��ي��رك��ي��ة مل���دة 5 س��ن��وات + 100 نقطة 
أساس(، وهو األقل من السعر االبتدائي البالغ 115 نقطة أساس. 
وأكدت الشركة أن اإلصدار حقق تنوعًا عامليًا من حيث املشاركة 
ف���ي االك���ت���ت���اب، ح��ي��ث ش����ارك م��س��ت��ث��م��رون م���ن ال��خ��ل��ي��ج وأوروب�����ا 
وآسيا، مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من املستثمرين، بمن 

فيهم مديرو الصناديق واملؤسسات الدولية والبنوك. 
وعلق نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع إدارة األص��ول في 
: »نفتخر 

ً
ق��ائ��ال ال��ص��ان��ع،  ال��دول��ي، مانع  شركة وف��رة لالستثمار 

كمنسق  بوبيان  بنك  مع  للعمل  االستشارية  جهودنا  بتضافر 
عاملي نحو تحقيق إص��دار تاريخي آخر في ظل أس��واق تتطلب 

جهودًا وخبرات استثنائية لضمان نجاح اإلصدار«. 
أن ط��رح ه��ذه الصكوك يعّد خطوة مهمة، في  الصانع  وأض���اف 
ك��إح��دى األدوات  ال��ص��ك��وك،  م��ن��ت��ج  س��ب��ي��ل تعميق دور وأه��م��ي��ة 
أن  تستطيع  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة،  امل��ص��رف��ي��ة  للعمليات  ال��رئ��ي��س��ي��ة 

توفر التمويل الالزم للحكومات والشركات، بحيث أصبحت أداة 
الصكوك جزءًا مهمًا في سوق التمويل العاملية.

ف��ي شركة  الثابت  ال��دخ��ل  إدارة  م��ن ناحيته، ص��رح نائب رئيس 
وف������رة ل���الس���ت���ث���م���ار ال�����دول�����ي، م��ش��ع��ل ال���ص���ال���ح: »ت��ف��ت��خ��ر وف����رة 
عاملي  للشركة كمنسق  أول عملية مشاركة  إتمام  في  بنجاحها 
ومدير إصدار لواحد من أكبر إصدارات الصكوك، ومن إحدى أهم 

املؤسسات املالية في الكويت«. 
وأوض���ح الصالح أن��ه م��ن خ��الل إدارة ه��ذا اإلص���دار تؤكد شركة 
وفرة التزامها بتطوير سوق الدخل الثابت والصكوك اإلسالمية 
خ��ص��وص��ًا، وج����ذب امل���زي���د م���ن االس��ت��ث��م��ارات ال��دول��ي��ة إل���ى دول 
ال��خ��ل��ي��ج، م��ش��ي��رًا إل���ى أن إص�����دار ال��ص��ك��وك ن��ج��ح ب��ج��ه��ود وف���رة 
ومديري اإلصدار اآلخرين في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.2 
مليار دوالر، دالل��ة على ثقة األس��واق املالية العاملية العالية في 

منتج الصكوك واملالءة املالية القوية للمؤسسات الكويتية.
وأوضحت الشركة أن اإلصدار يشّكل صكوكًا أولية غير مضمونة 
ت��ح��ت مظلة ب��رن��ام��ج ال��ص��ك��وك ال��ع��امل��ي، ال���ذي ت��م زي����ادة حجمه 
مؤخرًا من مليار إلى 3 مليارات دوالر، الفتة إلى أن األوراق املالية 
حصلت على تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف، وأش��ارت 
إلى أن عوائد اإلصدار سوف تستخدم لتنويع مصادر التمويل 

للبنك، باإلضافة إلى أغراض البنك العامة. 
وذكرت أن اإلصدار شارك فيه مع شركة وفرة لالستثمار كل من 
كمنسقني  تشارترد  ستاندرد  وبنك  لالستثمار  الوطني  شركة 
م��ن املؤسسة  ك��ل  ل��إلص��دار، وش���ارك  عامليني ومديرين رئيسيني 
العربية املصرفية، اإلمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، 
مجموعة ميتسوبيشي لأوراق املالية، مجموعة ميزوهو املالية، 
اس ام ب��ي س��ي ن��ي��ك��و ك��اب��ي��ت��ال، وامل��ؤس��س��ة اإلس��الم��ي��ة لتنمية 
القطاع الخاص كمديرين لإلصدار فقط، وشركة بوبيان كابيتال 

كمدير إصدار مشارك فقط.



أع�������������ل�������������ن رئ��������ي��������س 
إدارة  م�������ج�������ل�������س 
ج����م����ع����ي����ة ك����ي����ف����ان 
يوسف  التعاونية، 
ال������ع������ي������دان، إط������اق 
البرنامج التدريبي 
ل���ل���م���واط���ن���ن ع��ل��ى 

الخدمات اإللكترونية أمس )األحد( تحت رعاية 
الشيخ  الحكومي  األداء  متابعة  جهاز  رئيس 
أح���م���د م��ش��ع��ل األح���م���د ال���ص���ب���اح، وب��ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن��م��ي��ة  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ش����ؤون  وزارة  م����ع 
املجتمعية واتحاد الجمعيات التعاونية.  وبننّ 
أن الهدف من البرنامج تدريب املساهمن على 

الخدمات  استخدام 
اإلل���������ك���������ت���������رون���������ي���������ة 
االستفادة  لتسهيل 
م����������ن ال��������خ��������دم��������ات، 
ال����������ت����������ي ت�����ق�����دم�����ه�����ا 
الجهات الحكومية، 
ودع�������م�������ًا ل���ل���ت���ح���ول 

اإللكتروني في دولة الكويت.
التعاونية رائدة  وأش��ار إلى أن جمعية كيفان 
منذ التأسيس كأول جمعية تعاونية في دولة 
ال��ك��وي��ت ع���ام 1962، وت��س��ت��م��ر ف���ي ال��ت��أل��ق من 
خال انطاق أول مشروع لخدمة املواطنن من 

مساهمي الجمعية.

إضافة إلى حلول األمن السيبراني

»زين أعمال« ُتطلق الخدمات السحابية الُمدارة
���دارة 

ُ
امل السحابية  ال��خ��دم��ات  ع��ن إطاقها  »زي���ن«  أعلنت 

م م����ن خ��ال��ه��ا  �����ق�����دنّ
ُ
وح����ل����ول األم������ن ال���س���ي���ب���ران���ي، ال���ت���ي ت

رًا  م��ج��م��وع��ة ش��ام��ل��ة م��ن ال��خ��دم��ات ال��ع��امل��ي��ة األك��ث��ر ت��ط��ونّ
لُعماء األعمال في السوق الكويتي، وذلك بالتعاون مع 
شركة ZainTech، الذراع اإلقليمية ملجموعة زين للحلول 
الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في أسواق 

الشرق األوسط.
يأتي ضمن  الخدمات  لهذه  أن إطاقها  الشركة  وذك��رت 
الحلول  من  متجددة  قائمة  لتقديم  تواصلة 

ُ
امل جهودها 

��ي، ال��ت��ي ت��خ��دم م��ن خالها 
نّ
اآلم��ن��ة لقطاع األع��م��ال امل��ح��ل

ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات م��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام وال��خ��اص، 
وذل��ك  الناشئة،  وال��ش��رك��ات  املتوسطة  أو  الكبيرة  س��واء 

وفقًا ألعلى املواصفات واملعايير العاملية. 
وفي تعليقه على اإلطاق، قال الرئيس التنفيذي لألعمال 
امل���رزوق: »نقطع  الكويت، حمد  زي��ن  والحلول في شركة 
ل  ال��ي��وم ش��وط��ًا ج��دي��دًا ف��ي رح��ل��ت��ن��ا ن��ح��و تمكن ال��ت��ح��ونّ
الرقمي الشامل واآلمن في قطاع األعمال الكويتي، وذلك 
السحابية  ال��خ��دم��ات  م��ن  ُم��ت��ك��ام��ل��ة  مل��ن��ظ��وم��ة  بتقديمنا 
واملؤسسات  للشركات  السيبراني  األم��ن  ���دارة وحلول 

ُ
امل

 .»ZainTech بالتعاون املشترك مع زمائنا في شركة

املاضية، شهد  القليلة  السنوات  »ف��ي  امل���رزوق:  وأض���اف 
���ي م���وج���ة م��ت��س��ارع��ة م���ن تطبيق 

نّ
س����وق األع����م����ال امل���ح���ل

ل الرقمي داخل شركات القطاع الخاص والشركات  التحونّ
الناشئة واملؤسسات الحكومية على حد السواء، لكن في 
العديد من التحديات الجديدة مع  الوقت نفسه، ظهرت 
تلك املوجة أك��دت مدى ض��رورة حفظ البيانات وحماية 
الرقمية للشركات من خطر االختراقات،  التحتية  البنى 
ولهذا فقد أخذنا على عاقتنا مسؤولية تقديم منظومة 
����دة م���ن ال���خ���دم���ات ال��س��ح��اب��ي��ة وال��ح��ل��ول  ش��ام��ل��ة وم����وحنّ
ال��س��ي��ب��ران��ي، وه���ي م��ن الحلول  ال��رق��م��ي��ة لتحقيق األم���ن 
ف��ي فئتها وتستند على أح��دث التقنيات  رًا  ت��ط��ونّ األك��ث��ر 

العاملية«. 

التنفيذي  الرئيس  قال  الشراكة،  تعليقه على هذه  وفي 
الكويت  كانت  ما  »دائ��م��ًا  أن��درو حنا:   ZainTech لشركة 
السوق الرئيسي لعمليات مجموعة زين، وقد ساهمت 
لقطاع  الحلول  وتقديم  تطوير  ف��ي  الكويت  زي��ن  ري���ادة 
األعمال بإلهام ُمبادرات وبرامج ُمماثلة في أسواق زين 
الرقمية  للحلول  ك  ك��ُم��ح��رنّ  ZainTech ف��إن��ش��اء  األخ����رى، 
الخاصة  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  وخدمات 
�����درك 

ُ
ب���امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى امل���ن���ط���ق���ة، ي��ج��ع��ل��ن��ا ن

مل��واص��ل��ة تطوير ح��ل��ول األع��م��ال إلدارة  ال��ح��اج��ة  أهمية 
ومواصلة  رقميًا  تتحول  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ات،  احتياجات 
تزويد العماء، من خال عمليات زين، بأفضل الحلول 

والخدمات«. 
الضخمة  كالبيانات  الحديثة  التقنيات  »ت��ق��وم  وت��اب��ع: 
وال��خ��دم��ات السحابية وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي وإن��ت��رن��ت 
قبلة 

ُ
األشياء واألمن السيبراني بإعادة تعريف املرحلة امل

من الحلول الرقمية، التي ندعمها بالتعاون مع زمائنا 
ف���ي )زي�����ن أع����م����ال( ب���ال���ك���وي���ت، وذل�����ك ل��ت��ق��دي��م م��ج��م��وع��ة 
امل��واص��ف��ات العاملية األفضل  ال��خ��دم��ات ذات  واس��ع��ة م��ن 
ف��ي فئتها اس��ت��ن��ادًا ع��ل��ى خ��ب��رات��ن��ا وم��ن��ظ��وم��ة شركائنا 

االستراتيجين الواسعة«.

أندرو حنا

يوسف العيدان

حمد المرزوق

أحمد مشعل الصباح

»مستقبل التوظيف مرهون بالتطورات الرقمية«

التويجري: »بوبيان« نجح في خلق وظائف جديدة
الشخصية  املصرفية  للخدمات  التنفيذي  الرئيس  أك��د 
وال��رق��م��ي��ة ف��ي ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ع��ب��داهلل ال��ت��وي��ج��ري أهمية 
على  وتأثيرها  حاليًا،  العالم  يشهدها  التي  التطورات 
بالتطورات  مرهونة  أصبحت  التي  الوظائف  مستقبل 
رت  الرقمية، وما يحدث في عالم التكنولوجيا التي غينّ

الكثير من املفاهيم التقليدية. 
ألقاها التويجري خال الحفل الذي  جاء ذلك في كلمة 
 GUST والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  أقامته 
ب��م��ن��اس��ب��ة ت��ك��ري��م ال���ف���ائ���زي���ن ف���ي ال���ب���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي 
بنك  ب���رع���اي���ة   GUST TECH ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

بوبيان. 
وق��ال التويجري إن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه، 
الرقمي في  االبتكار  الشباب على  فئة  وأهمها تشجيع 
مجاالت عديدة، إلى جانب صقل مهاراتهم في التفكير 

التصميمي وإيجاد الحلول املبتكرة.
ولفت إلى أن العالم والقطاعات االقتصادية، منها قطاع 
البنوك، تواجه العديد من التحديات، من بينها تحدي 
الفاعلية، حيث يمكن حسب الدراسات أن توفر البنوك 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي 400 م��ل��ي��ار دوالر ك��ل ع���ام، يتم 
تكبدها في صورة تكاليف مباشرة، وذلك عبر تحويل 
العماء التقليدين إلى عماء رقمين، األمر الذي يمكن 
أن يكون أقل تكلفة للخدمة بنسبة تتراوح بن 80% إلى 

90% بحسب مؤسسة ماكينزي.
للغاية  مهم  الفاعلية  تحدي  أن  إل��ى  التويجري  وأش���ار 
من  االس��ت��ف��ادة  عبر  ال��ف��وز  ف��ي سبيل  للبنوك  بالنسبة 
استخدام  البنوك  فيجب على  والبيانات،  التكنولوجيا 
التنبؤ  يمكن  التي  التحليل،  نماذج  لتحسن  البيانات 
والتخطيط  التشغيلية  الفاعلية  ليس على صعيد  بها 
ف��ح��س��ب، ب���ل ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��وق��ع س��ل��وك امل��س��ت��ه��ل��ك��ن وم��ا 

يفضلونه.

وأضاف: »التحدي الثاني وهو تحدي املوهبة، فالقطاع 
امل���ص���رف���ي ي��م��ر ب��ن��ق��ل��ة ج����ذري����ة، ح��ي��ث س��ت��ق��وم ال��ب��ن��وك 
ب��ت��وس��ع��ة ن���ط���اق ال��ت��وظ��ي��ف وج�����ذب أن�����واع ج���دي���دة من 
امل���واه���ب، ك��م��ا س��ت��ك��ون ال��ب��ن��وك ف��ي ح��اج��ة إل���ى م��ه��ارات 
جديدة للمستقبل بما يتفق مع نماذج األعمال املتغيرة 

الخاصة بها ولفهم احتياجات العماء بشكٍل أكبر«.
إل��ى خبراء  البنوك ستحتاج أيضًا  إن  التويجري  وق��ال 
وب���اح���ث���ي ال���ب���ي���ان���ات وامل���خ���ت���ص���ن ف����ي م����ج����ال ال����ذك����اء 
االص���ط���ن���اع���ي، وم��ص��م��م��ي امل�������واد امل���رئ���ي���ة وال��ت��س��وي��ق 
ال��رق��م��ي وخ���ب���راء اإلع�����ام وامل���ط���وري���ن وامل��خ��ت��ص��ن في 
إلى  أيضًا  البنوك  كما ستحتاج  الخدمة،  ج��ودة  مجال 

تعين املتخصصن في املجاالت النفسية والفلسفية.
إذ  ال��رق��م��ي،  إل��ى تفوق بنك بوبيان  التويجري  وت��ط��رق 
كان أول بنك يخصص حسابًا هو أقرب للبنك للشباب 
البنك، وله   بالكامل عن 

ً
)ب��راي��م(، بحيث أصبح مستقا

تطبيقه الخاص وحساباته وموظفوه الخاصون. 
وأشار التويجري إلى أن بنك بوبيان كان من األوائل في 
االستثمار في الخدمات املصرفية الرقمية منذ أكثر من 
10 س��ن��وات، وال��ي��وم نجني ثمار ه��ذه االستثمارات من 
خال األرقام، والتي منها على سبيل املثال أن اكثر من 
90% من العماء يستخدمون هذه الخدمات، سواء من 

خال الهواتف الذكية أو املوقع اإللكتروني للبنك.

التويجري ومسؤولو الجامعة في جولة على المعرض

تنظيم المركز العلمي

»الخليج« يشارك 
في فعاليات شهر البيئة

»التجاري« يعلن الفائز 
في سحب النجمة

برنامج تدريبي لمساهمي 
جمعية كيفان

»تعاونية« الجهراء تبدأ عروض 
الشهر الفضيل

على الخدمات اإللكترونية

ف����������ي إط�����������������ار ج�������ه�������وده 
امل�����ت�����واص�����ل�����ة ل���ت���ف���ع���ي���ل 
م��������ب��������ادئ االس�������ت�������دام�������ة 
ع����ل����ى ك������ل امل����س����ت����وي����ات 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة، ودع��م��ًا 
م���ن   14 رق���������م  ل�����ل�����ه�����دف 
أه�������داف األم������م امل��ت��ح��دة 
التي تنص على ضرورة 
املحيطات  على  الحفاظ 
وال��������ب��������ح��������ار وامل����������������وارد 
واستخدامها  البحرية 

املستدامة،  التنمية  لتحقيق  مستدام  بشكل 
شارك بنك الخليج في فعاليات شهر البيئة 
ال��ع��ل��م��ي تحت  امل���رك���ز  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   ،2022
عنوان »االستثمار في كوكبنا«، خال الفترة 

من 10 مارس إلى 9 أبريل املقبل.
وت��ض��م��ن��ت ف���ع���ال���ي���ات ش���ه���ر ال��ب��ي��ئ��ة 2022 
االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي إلع����ادة ال��ت��دوي��ر، 
وال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل��م��ي��اه، وال����ي����وم ال��ع��امل��ي 
العاملي،  الصحة  وي��وم  امل��ائ��ي��ة،  للحيوانات 
والتي تستهدف الشرائح العمرية املختلفة 
إل��ى فئة  ك��ل فعالية  ت��وج��ه  إذ  م��ن املجتمع، 
عمرية محددة، من خال تنظيم العديد من 

ورش العمل والندوات. 
 وق���ال���ت م���دي���رة االت���ص���االت امل��ؤس��س��ي��ة في 
ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ل��ج��ن ال��ق��ن��اع��ي إن ع�����ددًا من 
موظفي بنك الخليج قد شاركوا في عمليات 
التنظيف تحت املاء بالقرب من جزيرة ُكبر، 
وقبل الذهاب إلجراء عملية التنظيف تلقى 
املشاركون شرحًا مبسطًا عن أهمية الحفاظ 

على البيئة البحرية.
القناعي إن بنك   على صعيد متصل، قالت 
ال��خ��ل��ي��ج ش�����ارك أي���ض���ًا ف���ي ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 
ال���ع���امل���ي إلع������ادة ال���ت���دوي���ر ال���ت���ي ن��ظ��م��ت في 
18 م����ارس ال���ج���اري، م���ن خ���ال ح��م��ل��ة جمع 
ال�����زج�����اج�����ات ال���ب���اس���ت���ي���ك���ي���ة ع���ب���ر امل��ج��س��م 
ال�����ح�����دي�����دي ال����ض����خ����م )ع�����ل�����ى ش����ك����ل س��م��ك��ة 
ال���زب���ي���دي(، ف���ي م��ق��ر امل���رك���ز ال��ع��ل��م��ي، وال��ت��ي 
على  والعمل  الشهر  نهاية  ف��ي  جمعها  يتم 
 Recycle إعادة تدويرها بالتعاون مع شركة
من  تمكنت  الحملة  أن  إل��ى  Kuwait، مشيرة 
جمع أكثر من 5 آالف زجاجة خ��ال أسبوع 

واحد. 
وأك����������دت ال����ق����ن����اع����ي ح�������رص ب����ن����ك ال���خ���ل���ي���ج 
املختلفة  االس��ت��دام��ة  م���ب���ادرات  تفعيل  ع��ل��ى 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واملجتمعية  امل��س��ت��وي��ات  ك���ل  ع��ل��ى 
واالقتصادية، تطبيقًا ألهداف األمم املتحدة 
ال��ك��وي��ت 2035،  امل��س��ت��دام��ة، ورؤي���ة  للتنمية 

وإستراتيجية »الخليج« لعام 2025.

أج���رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري سحبه األس��ب��وع��ي 
على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب 
يوم األحد املوافق 27 مارس 2022 في مبنى 
وزارة  عن  ممثل  بحضور  الرئيسي،  البنك 
أشكناني،  عبدالعزيز  والصناعة  التجارة 
والوقائية  الصحية  االشتراطات  التزام  مع 
قام  وق��د  االج��ت��م��اع��ي.  التباعد  ف��ي  املتمثلة 
م��ب��اش��رة عبر  ال��س��ح��وب��ات  ال��ب��ن��ك بتغطية 
وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي. وج�����اءت 

نتيجة السحب على النحو التالي:
االس��ب��وع��ي، جائزة  النجمة  ح��س��اب  سحب 

الفائز، علي ناجي  5000 دينار من نصيب 
علي الحيدري

مميزة  النجمة«  »حساب  جوائز  أن  ويذكر 
باإلضافة  امل��ق��دم��ة،  ال��ج��وائ��ز  مبالغ  بحجم 
وال��ت��ي تتضمن  السنة،  ط���وال  تنوعها  إل��ى 
دي��ن��ار،   5000 بقيمة  أس��ب��وع��ي��ة  س��ح��وب��ات 
دي��ن��ار، باإلضافة  أل��ف  وش��ه��ري��ة بقيمة 20 
ألف  ال��ى ج��ائ��زة نصف سنوية بقيمة 500 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة 1.5 مليون دينار.

التعاونية،  الجهراء  جمعية  رئيس  افتتح 
ع��ي��د ق��ص��ر ال��ظ��ف��ي��ري، تخفيضات رم��ض��ان 
2022 في األس��واق املركزية، بحضور نائب 
ال��رئ��ي��س ف��ه��د ال���ح���رب���ي، وأم����ن ال��ص��ن��دوق 
ح���ب���ي���ب امل������اج������دي، وامل�����دي�����ر ال����ع����ام م��ح��م��د 
ال����ع����ن����زي، ون�����ائ�����ب امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل��ل��ق��ط��اع 
ال��ت��ج��اري د. خ��ال��د ال��ع��ن��زي، ورئ��ي��س قسم 

املشتريات صالح السعيدي.
وبهذه املناسبة، أكد الظفيري أن عدد السلع 
امل��ش��م��ول��ة ف���ي ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات أك���ث���ر م���ن 500 
ص��ن��ف م��ت��ن��وع م��ا ب��ن غ��ذائ��ي واس��ت��ه��اك��ي، 
وأص����ن����اف   ،%70 إل������ى  ت���ص���ل  ب���خ���ص���وم���ات 
معايير،  بعدة  السلع  اختيار  ت��م  حيث   ،1+1

م���ن أه��م��ه��ا ال����ج����ودة وال���س���ع���ر واح��ت��ي��اج��ات 
أه�����ال�����ي امل���ن���ط���ق���ة وامل����س����اه����م����ن خ������ال ف���ت���رة 
رمضان، موضحًا أن كل السلع املشمولة في 
التخفيضات الرمضانية متوافرة طوال فترة 

العرض.
ولفت الظفيري إلى حرص اإلدارة على تحديد 
ف��ت��رة زم��ن��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن 27 م���ارس ول��غ��اي��ة 4 
أب���ري���ل، وذل����ك ل��ي��س��ت��ف��ي��د رواد ال��ج��م��ع��ي��ة من 
ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات، وم��ن��ع��ًا ل��ل��ت��زاح��م ح��ف��اظ��ًا على 
سامة الجميع، كما تم إباغ مديري األسواق 
ب���م���راق���ب���ة أص����ح����اب ال����ب����ق����االت، وم��ن��ع��ه��م م��ن 
سحب كميات كبيرة، ألن األولوية املستهدفة 

في تنظيم التخفيضات هم أهالي املنطقة.

فريق »الخليج« خالل عملية التنظيف تحت الماء

جانب من إطالق عروض رمضان

انطالق مهرجان السلع الرمضانية
في »تعاونية« علي صباح السالم

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية، 
الرئيسي  امل��رك��زي  السوق  في  الرمضانية  السلع  مهرجان  العازمي،  مفلح 
ال��ع��ازم��ي ونائبي  ال��ع��ام فهيد  امل��دي��ر  ال��ف��رع��ي، قطعة 1، بحضور  وال��س��وق 

املدير حسن املطيري ومبارك الهاجري، وعدد من موظفي الجمعية. 
ح العازمي بأن التخفيضات تشمل أكثر من 300 سلعة، وتصل إلى  وص��رنّ
 %50  على بعض األصناف، بالتعاون مع كبرى الشركات والوكاالت املوردة 

للجمعية.
 وأضاف أن مهرجان رمضان هذا العام حرصت فيه الجمعية على توفير 
م��ج��م��وع��ات س��ل��ع��ي��ة وأص����ن����اف ج���دي���دة وب���أس���ع���ار ت��ن��اف��س��ي��ة، ك��م��ا ط��م��أن 
وبكميات  املهرجان  فترة  خ��ال  متوافرة  السلع  جميع  أن  على  املساهمن 

كبيرة.
وأش��ار العازمي إلى أن العمل يجري على قدم وس��اق لانتهاء من إيصال 
األف���راح وفرشها الستقبال مناسبات  إل��ى صالة  وامل��راف��ق  الكهربي  التيار 
ر األخ��وة املساهمن 

نّ
املساهمن وأبناء املنطقة بأقرب وقت ممكن، كما بش

ف��ور الحصول  املقدسة  الجمعية بصدد تسيير رحلة عمرة لألراضي  ب��أن 
قص شريط افتتاح المهرجانعلى املوافقات الازمة من وزارة الشؤون االجتماعية.

طارق الشايجي

الفريق الطبي المشرف على العملية

لالستخدام اآلمن مع الرنين المغناطيسي تقنية من »سميث أند نفيو«.. وتمّثلها »الساير الطبية«
مستشفى جابر: زرع بطارية 

تحفيز المثانة والحوض
أول عملية تبديل مفصل الركبة 

بمساعدة الروبوت في الكويت
ق������ام رئ����ي����س وح�������دة امل���س���ال���ك ال��ب��ول��ي��ة 
ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى ج���اب���ر األح����م����د وم���دي���ر 
ال�������ب�������رن�������ام�������ج ال�������ت�������دري�������ب�������ي ل�����ج�����راح�����ة 
امل���س���ال���ك ال���ب���ول���ي���ة ف����ي م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت 
الدكتور طارق  الطبية،  لاختصاصات 
فيصل الشايجي، بإجراء أول حالة في 
ال��ك��وي��ت ل����زرع ب��ط��اري��ة ت��ح��ف��ي��ز امل��ث��ان��ة 
وال����ح����وض ذي االس���ت���خ���دام اآلم�����ن مع 

الرنن املغناطيسي. 
 تعتبر الكويت من ال��دول السباقة في املنطقة الستخدام تقنية 
ال��دك��ت��ور ط��ارق  املثانة وال��ح��وض منذ س��ن��وات بواسطة  تحفيز 
ح��االت مشاكل  العديد من  لعاج  التقنية  الشايجي، وتستخدم 
ال���ب���ول، ك��م��ت��ازم��ة ف���رط ن��ش��اط امل��ث��ان��ة، س��ل��س ال��ب��ول اإلل��ح��اح��ي 
واحتباس البول، وتكمن أهمية هذا النوع من البطاريات اآلمنة 
البطارية، وإج��راء  امل��رض��ى اآلن زرع  م��ن  العديد  أن��ه بإمكان  ف��ي 
آم��ن وف��ي أي وق���ت، م��ن دون  ال��رن��ن املغناطيسي بشكل  فحص 

الحاجة إلى إزالة البطارية بالكامل كما كان متبعًا سابقًا.

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��س��اي��ر ال��ط��ب��ي��ة، إح����دى ش��رك��ات 
م��ج��م��وع��ة ال��س��اي��ر ال��ق��اب��ض��ة، وال��وك��ي��ل املحلي 
لشركة سميث آند نفيو، عن أول عملية تبديل 
ك��ام��ل مل��ف��ص��ل ال��رك��ب��ة ب��م��س��اع��دة ال����روب����وت في 
ال��ك��وي��ت، وال��ت��ي تمت ب��ت��اري��خ 14 م���ارس 2022 
واملفاصل  العظام  ج��راح��ة  اس��ت��ش��اري  بواسطة 

الصناعية، الدكتور طارق احمد رشدي.
ال��رائ��دة، وه��ي م��ن إنتاج   تساعد ه��ذه التقنية 
اح أثناء إج��راء  شركة »سميث أن��د نفيو«، ال��ج��رنّ
ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ح��دي��د امل���ق���اس���ات امل��ن��اس��ب��ة ملفصل 
الركبة وتحديد موضعها بدقة عالية وتحسن 

توازن األربطة.
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0.319-4.0-1%4561,4248%2.2%25.61.49972.40.3250.2050.4610.00%000%0.0%NM6.487.90.8250.3990.067-1.4-2%2234%0.0%NM0.7212.10.0860.056

0.5000.00%000%3.9%42.01.25996.00.6050.4850.6470.00%011%1.5%NM3.13161.81.2600.5580.026-0.9-3%271,043128%0.0%NM25.812.90.0290.022

0.2832.01%3021,0704%1.8%NM0.94481.10.3050.186-37.1%011.9%NM2.172540.0422.05%24224%0.0%NM0.674.20.0690.025

0.3240.00%3481,0752%1.4%22.91.65771.90.3320.2580.9000.00%000%3.1%NM1.2891.00.9900.7000.222-1.00%9417%0.0%NM1.6311.00.3000.198

0.2482.01%1,0024,05125%1.6%NM1.08280.90.2470.1980.1230.00%001%4.0%10.91.567.10.1800.0500.1050.00%000%0.0%39.80.9615.40.1280.046

0.2940.00%1,6545,6048%1.7%22.31.34920.60.3010.195.0.203-2.0-1%894318%0.0%1.10.5958.80.2690.0970.1365.04%3425224%7.4%18.61.2314.30.1390.083

1.04923.02%10,45310,0145%1.1%41.14.598,855.21.0100.6110.056-2.5-4%407027%0.0%22.45.5835.30.0730.0191.235-14.0-1%14113%1.5%NANA29.11.4001.018

0.950-5.0-1%7177532%0.5%70.15.483,020.70.9890.5160.1611.01%603704%3.1%14.60.9065.10.1780.1140.083-0.7-1%2024118%0.0%NM0.7012.40.2000.081

0.2810.00%1,1554,1338%0.0%21.42.78562.00.2980.2100.0971.41%981,01925%2.9%14.50.6520.40.1120.0603.5%9,26651,3531.4%13.01.043,042

0.32815.05%19,01758,66713%3.7%22.52.533,324.10.3140.2041.6933.00%23914214%1.9%NM16.14372.51.9230.5880.2883.01%4261,4925%8.6%6.41.28158.80.3170.119

9.1%39,19890,3421.9%33.02.6428,4930.1600.00%322022%3.1%16.20.9464.80.1750.1160.221-1.00%924175%6.4%5.60.74118.60.2280.168

0.0471.02%2452319%0.0%NM0.949.40.0630.0210.082-0.10%67128%0.0%NM0.829.50.1220.0640.1090.00%4844394%0.0%3.40.8529.10.1450.059

0.565-15.0-3%110%5.1%14.91.05106.50.6690.4470.0540.00%0031.9%0.0%NM0.5118.80.0990.0360.378-7.0-2%1,2833,37545%2.7%12.01.60331.20.3930.128

0.8490.00%000%7.3%20.12.2884.91.1500.7090.3183.01%7423322.4%2.5%22.02.2546.00.3290.0690.197-2.0-1%2,94714,92028%1.9%44.92.44520.10.2150.132

0.048-0.10%3674%0.0%18.11.7736.30.0860.025(1.2%)6383,1702.0%14.61.777890.1053.03%6765017%4.5%NM1.0048.80.1270.050

0.020-0.6-3%884,41235%0.0%NM0.289.10.0310.0180.6300.00%8361,3315%3.7%14.42.292,726.00.6410.5690.094-0.20%1421,50842%0.0%NM0.9442.40.1170.052

0.1500.00%6342322%1.9%16.20.5336.40.2010.1230.8011.00%22272%4.3%36.90.75403.70.8500.6150.1622.01%2641,64930%0.0%25.01.09130.10.1860.055

-0.7%1805,4264.4%32.21.052830.0160.00%007%0.0%NM0.6114.00.0200.0110.1881.01%5102,71426%5.3%5.00.8790.40.2070.080

0.318-7.0-2%7224%2.2%NM1.6523.00.4300.2581.4674.00%63843613%4.1%25.83.39732.61.4900.8220.163-4.0-2%005%0.0%14.21.4235.90.1980.119

1.0078.01%1,0821,0756%5.3%28.62.37538.61.0350.6250.099-1.7-2%058%0.0%NM0.859.20.1240.0510.080-0.5-1%2022,53386%0.0%NM0.7635.70.0950.039

0.5450.00%000%7.3%NM2.1255.00.6750.4494.1%1,4961,7993.8%17.11.973,8860.0060.00%000%0.0%NM0.251.80.0000.000

0.3840.00%34088815%3.9%NM1.04422.10.4470.3330.4251.00%4108%7.4%7.50.7082.50.4590.3600.3252.01%1093372%0.0%34.25.13210.90.3800.076

13.7%1,4291,9864.8%73.81.541,0391.0700.00%000%6.6%6.31.43304.51.2000.5360.1648.05%3,21219,93788%0.0%3.91.36117.10.2040.097

0.1452.01%2041,41262%4.6%NM0.7923.90.1690.0730.520-12.0-2%111%6.6%8.30.91114.70.6120.4190.0461.23%112449%0.0%NM0.4317.90.0650.032

0.255-2.0-1%773017%1.9%NM0.95187.00.2950.2150.1541.01%2717511%6.1%12.50.7228.40.1760.0770.1042.02%1421,37716%8.6%NM0.9115.40.1110.061

1.4000.00%15911418%3.6%49.41.42293.91.5130.7280.3800.00%000.0%1.3%14.81.3783.70.5270.2120.0751.11%4574%0.0%4.70.5624.20.1250.042

0.581-4.0-1%15326717%3.4%18.31.57104.70.6370.3920.0530.00%000.4%0.0%NM0.715.60.0810.0340.1623.02%1,0786,68040%6.2%8.10.9455.50.1620.072

1.0705.00%54507%3.7%14.51.45107.21.2400.7660.037-4.8-11%812,07812%0.0%18.50.344.10.1020.0200.1430.00%2719217%0.0%NM0.8732.60.1790.069

0.2444.02%7283%4.8%21.71.3424.60.3100.1450.1910.00%000%8.4%9.00.8828.70.0000.0000.0720.61%71009%0.0%6.20.8717.20.0970.036

0.0860.00%001%0.0%NM1.3610.10.1960.051-0.1%1132,2656.0%7.81.076520.1152.02%1621,4069%0.0%NM1.1524.60.1560.086

0.1874.02%5429161%0.0%6.50.7656.40.2080.0820.0280.52%361,3409%0.0%NM0.7016.50.0380.0220.1910.00%000%0.0%34.01.2117.50.2230.018

0.1020.00%000%0.0%NM1.245.1N/AN/A0.159-1.0-1%4963,13341%1.7%24.51.15150.60.1930.1000.22112.06%1,5086,966141%0.0%5.32.3956.80.2120.119

0.235-6.0-2%3133%4.2%22.71.0287.50.2600.1500.0972.12%1071,10612%0.0%NM0.64115.40.1210.0430.0280.00%007%0.0%NM0.327.50.0370.024

0.054-0.20%611136%0.0%NM0.814.30.0790.0270.2304.02%6,42528,06317%0.0%1.70.78379.70.2420.0710.0210.00%000%0.0%NM0.516.80.0240.015

0.1423.02%6243993%0.0%NM1.8112.80.1980.0380.5252.00%3296277%2.8%45.41.71269.20.6070.5010.0160.00%000%0.0%1.80.436.60.0190.015

0.038-0.6-2%71879%0.0%NM0.724.00.0720.0350.3602.01%32871%2.8%22.70.80155.50.3740.2350.322-5.0-2%1293994%1.9%8.01.54128.70.3990.168

1.10117.02%11,36510,3067%0.8%2.51.192,455.31.0920.5920.3020.00%005%1.6%17.80.4558.70.3450.1700.50060.014%2355061%2.0%NM0.62172.50.4510.200

3.075-4.00%101%11.0%9.71.7164.65.5822.6860.0470.00%001%0.0%NM0.5811.10.0850.0300.0491.84%24715%0.0%79.41.208.60.0600.025

0.0550.71%24212%0.0%NM0.4213.70.0800.0450.0370.62%1848513%0.0%13.10.3618.80.0520.0250.0660.20%2503,79221%0.0%NM0.7352.70.0710.034

0.075-1.6-2%3546116%0.0%NM0.5621.80.1060.0440.0740.30%3446116%0.0%NM0.7633.50.0910.0470.1270.00%3225227%0.0%NM1.7819.10.1410.057

0.495-3.0-1%8161%5.1%9.71.8857.30.6290.3670.918-10.0-1%4805225%1.5%20.32.091,0750.9180.6110.1361.01%6444,78236%6.3%NM0.83154.20.1420.106

3.625-4.00%88124320.9%11.0%7.93.96443.14.0303.0060.093-1.8-2%2652,88469%5.2%NM0.6132.00.1140.0670.049-0.20%1322,70063%0.0%23.31.0421.10.0600.031

0.081-3.9-5%053%0.0%4.61.553.20.1480.0320.0140.00%009%0.0%NM0.678.40.0200.0130.2938.03%7252,52513%0.0%5.81.05418.40.2870.152

0.0390.00%000%0.0%NM0.7110.90.0430.0190.1222.02%3222,6526%2.3%14.20.76224.60.1400.0910.0980.10%6596%0.0%NM0.624.90.1450.045

0.4559.02%4941,09121%1.3%19.81.8078.10.4470.1960.0905.06%1618512%0.0%NM1.1711.00.1000.0280.3611.00%6718840%0.0%NM2.2162.40.4990.102

0.270-6.0-2%261%0.0%NM1.02103.30.3650.1860.0881.21%2072,34610%0.0%NM0.6336.60.1160.0570.052-0.20%1733234%0.0%NM0.4231.60.0700.039

0.2226.03%5362,4389%0.0%NM0.71211.40.2560.1980.074-1.7-2%81115%1.3%NM0.6918.30.0980.0580.0270.10%2616%0.0%NM0.944.40.0690.020

0.1042.02%6865937%4.8%14.40.8017.00.1300.0630.051-0.3-1%2856021%0.0%9.60.839.70.0590.0240.4125.01%1303182%0.0%11.32.43464.30.4650.293

0.0320.00%000%0.0%NM0.2523.40.0340.0270.0740.61%1572,13630%0.0%NM0.7246.50.1220.0560.1021.01%4,80646,95261%1.8%15.51.32385.10.1100.047

 0.3960.00%19047816%0.0%NM1.66100.20.4090.3100.0640.41%3046817%4.7%19.60.6023.70.0730.0420.1700.00%9758392%0.0%NM1.2051.10.1890.063

0.1020.00%001%4.9%8.50.6937.00.1080.0630.037-0.2-1%514312%0.0%5.90.559.00.0540.0180.0310.00%371,20320%0.0%NM0.5123.40.1020.030

0.040-2.1-5%2553%0.0%NM0.2014.20.0690.0280.135-2.0-1%011%4.4%16.71.0033.90.1520.0860.069-3.4-5%23110%0.0%11.50.7613.80.0970.039

0.120-5.0-4%1100%4.2%25.40.9560.00.1750.0610.1000.00%3334%0.0%NM0.3426.40.1440.091 0.0730.00%111558%0.0%NM0.7322.50.0850.048

0.364-5.0-1%882432%5.5%27.41.2954.60.4500.3500.0700.00%4501%0.0%NM3.0522.50.1210.0452.753-9.00%220809%2.4%35.29.79552.72.8701.091

2.8%14,45819,2662.5%4.51.184,6910.0960.71%9398712%0.0%NM0.9570.40.1200.0553.4%19,786131,9611.8%14.31.384,745

0.0780.00%000%0.0%NM0.714.10.0900.0500.0840.00%323826%0.0%NM0.8050.90.1040.0380.095-5.0-5%026%0.0%NM0.829.50.1220.068

0.163-2.0-1%8491%0.0%NM0.9735.30.2100.1600.0900.00%000%0.0%NM1.029.90.0000.0000.0%020.0%NM0.829

0.584-1.00%26345016%2.7%18.21.65185.50.6790.5540.0390.00%1949456%0.0%NM0.355.40.1050.0270.224-2.0-0.9%2209806%4.0%19.03.97246.40.2760.220

-1.4%2714992.2%55.41.452250.0210.00%000%0.0%NM0.172.10.0270.0191.4%2209804.0%19.03.97246

0.0650.51%68644%0.0%NM0.409.80.1230.0276.1%87,055309,0472.24%16.771.9048,352
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يحترمه الفرنسيون لكن ال يحبونه

ماكرون.. الرئيس الذي جاء من العدم

ملدينة  الشمالية  الضاحية  ف��ي  سكني  مبنى  ف��ي 
م��رس��ي��ل��ي��ا، أل��ق��ى م���اك���رون ال��ت��ح��ي��ة ع��ل��ى ال��س��ك��ان، 
فبادرته إحدى األمهات بالقول: »شبابنا يعانون 
وهناك مشكالت في البنية التحتية، وال تدفئة في 

الشتاء«.
طالب ثانوي من أصول مغاربية خاطب ماكرون: 
ب��اح��ت��رام، وأن يكون لنا ص��وت،  عامل 

ُ
ن »ن��ري��د أن 

وأال ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ن��ا ك��م��واط��ن��ن م���ن ال��درج��ة 
الثانية«.

»كم عمرك؟«، يسأل ماكرون بهدوء.
»سبعة عشر عامًا«.

ق النساء، أومأ الرئيس برأسه في صمت.
ّ
تصف

ال��رئ��ي��س ظل  أن  اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت  ت��ق��ول صحيفة 
يستمع إلى مظالم السكان أكثر من ساعة، مردفة: 
ال��ذي سيلقيه  »أو ربما كان يتدرب على الخطاب 
ف���ي وق����ت الح����ق م���ن ذل����ك ال���ي���وم ل���رج���ال ال��ش��رط��ة 

املحلين«.

كيف غيرته السلطة؟

مثل أي رئيس للجمهورية الخامسة، كان ماكرون 
على مدى خمس سنوات محورًا للنقاش الوطني 
حول موجات األثير والشوارع وصالونات فرنسا.
ومع ذلك، ال يزال لغزًا حتى اليوم. وعلى الرغم من 
بصفته   2017 ع��ام  االنتخابية  حملته  أج���رى  أن��ه 
ف��ي منصبه وأس��ل��وب��ه  ث��ق��ت��ه بنفسه  ف���إن   ،

ً
دخ���ي���ال

االنعزالي جعلته بعيدًا عن قلوب الناس العادين، 
ف��ق��د أظ���ه���ر اس���ت���ط���الع ل���ل���رأي أن 61% ي�����رون أن��ه 
»استبدادي« و26% فقط يعتقدون أنه »قريب من 

هموم الناس«.
وفي عهده، أصبحت فرنسا أكثر توجهًا لألعمال 
الرائدة ولالرتباط بأوروبا بقوة، وأكثر اخضرارًا 
وأكثر انفتاحًا في بعض النواحي. لكنه أيضًا بات 
أكثر استقطابًا وقلقًا على الهوية الوطنية، وتأثير 

الهجرة، ومكانة اإلسالم، في جمهورية علمانية.
كانت فترة والية ماكرون مضطربة بكل املقاييس، 
ح���ي���ث ع���ص���ف���ت ب���ه���ا ق�����وى خ����ارج����ي����ة، م���ث���ل وب����اء 
ك��ورون��ا وغ���زو روس��ي��ا ألوك��ران��ي��ا، ب��اإلض��اف��ة إلى 
االضطرابات الداخلية في شكل هجمات إرهابية، 

وتظاهرات ذوي السترات الصفراء االحتجاجية.

تأثير الشعبوين

يحب ماكرون تصوير نفسه على أنه سابق لجيله، 
كما قال ذات مرة. لم يكن مبّكر النضج في حياته 
البكالوريا في سن  الشخصية فقط، بل نجح في 
ال���17، وحصل على درجة املاجستير في الفلسفة، 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي�����درس ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ف���ي معهد 
ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي »إي����ن����ا«، وأص���ب���ح ش��ري��ك��ًا 
إداري��ًا لبنك روتشيلد عندما كان يبلغ من العمر 
32 عامًا، ورئيسًا لفرنسا في سن ال���39، ثم صعد 
الوطنية  املدرسة  السلم، عبر  األول��ى في  خطواته 
لإلدارة املرموقة »إينا«، التي نقلته في النهاية إلى 

قلب النخبة الفرنسية.
يتطلع اثنان من املرشحن الشعبوين من اليمن 
امل���ت���ش���دد، ه��م��ا م���اري���ن ل���وب���ان وإري������ك زم������ور، إل��ى 
ال��رئ��اس��ة، وه��م��ا ال���ل���ذان ي��ص��وغ��ان إل���ى ح��د كبير 
املرشحة من  الهوية. حتى  الجدل حول سياسات 

يمن الوسط، فاليري بيكريس تثير الجدل بشأن 
القيم الثقافية.

ل��م ي��ف��ز أي رئ��ي��س ب��والي��ة ث��ان��ي��ة ف��ي ف��رن��س��ا منذ 
م��اك��رون في استطالعات  ف��از  20 عامًا، وحتى لو 

الرأي، فإن التأثير الهائل للشعبوين على الجدل 
ال��وط��ن��ي، إل��ى ج��ان��ب اف��ت��ق��ار ال��رئ��ي��س إل��ى اللمسة 
الشعبية، يعني أنه قد يفقد السيطرة على الحالة 

املزاجية. وهو يدرك ذلك.

ت���ب���دأ ال��ح��م��ل��ة ال��رس��م��ي��ة 
وسيحصل  اليوم،  لالنتخابات 
مالي  دعم  على  المرشحون 
ألف   200 بقيمة  لحمالتهم 

يورو.

في  ال��ق��ادم  الرئيس  ُينتخب 
و24   10 ف��ي  تصويت  جولتي 
أكبر  ثاني  مسار  لتحديد  أبريل 

دولة في أوروبا الغربية.

ت��ج��رى االن��ت��خ��اب��ات وس��ط جو 
س��ي��اس��ي م��ش��ح��ون، أه��م 
قوي  مرّشح  غياب  مقّوماته 
أو توافقي، سواء من اليمين 

أو اليسار.

َيُحّد ذلك من حظوظ الرئيس 
ال��ح��ال��ي إي��م��ان��وي��ل م��اك��رون 
رغم  ث��ان��ي��ة،  بعهدة  ليظفر 
المثيرة  ل��ه  األول���ى  العهدة 

للجدل.

ماكرون،  المرشحين  أبرز  من 
الوطني«  »التجمع  ومرشحة 
م���اري���ن ل����وب����ان، وم��رش��ح��ة 
فاليري  الجمهوري  اليمين 

بيكريس.

ال��دس��ت��وري  المجلس  أع��ل��ن 
ال���ج���اري   7 ف���ي  ال��ف��رن��س��ي 
أسماء المرشحين لالنتخابات 
 500 ع��ل��ى  ح��ص��ل��وا  أن  ب��ع��د 

توقيع.

 12 أن  إل���ى  ال��م��ج��ل��س  أش����ار 
م��رش��ح��اً س��ي��ت��م��ك��ن��ون من 
خ����وض االن���ت���خ���اب���ات ب���زي���ادة 
انتخابات  ع��ن  واح���د  م��رش��ح 

عام 2017.

01

02

03
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07

لوبان: إذا خسرت فلن أترشح مجددًا
حت مرشحة اليمني املتطرف لالنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان أمس إلى أن محاولتها الثالثة 

َّ
مل

كلل بالنجاح في االنتخابات املقبلة.
ُ
للوصول إلى الرئاسة ربما تكون األخيرة، إذا لم ت

ال��ت��ي خاضت  ال��ف��رن��س��ي��ة، ق��ال��ت السياسية  وف���ي ح��دي��ث م��ع صحيفة ج��ورن��ال دو دي��م��ات��ش األس��ب��وع��ي��ة 
االنتخابات في 2012 ووصلت إلى جولة اإلعادة في 2017 لكنها انهزمت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، إنه في حالة هزيمتها ستبحث عن دور تكون فيه أكثر فائدة.
وأضافت لوبان أنه »في هذه الحالة )الخسارة( ال أعتقد أنني سأترشح )مرة أخرى(، لكنني سأستمر في 
القيام بما أفعله منذ سنوات، وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. ال أعرف من أي منصب، ولكن سيكون 

املنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية«.

 ■ الحمالت االنتخابية اليوم..  والرئيس
يعتمد على »سحره« خالل زيارته مرسيليا

7 معلومات عن انتخابات 

الرئاسة الفرنسية

روسيا تحاول جمع المناطق التي انتزعتها في كيان يشبه الدولة

أوكرانيا.. سيناريو التقسيم بعد فشل السيطرة

كما اتهم بودانوف موسكو بمحاولة جمع املناطق 
»كيان يشبه  التي تحتلها على األراضي األوكرانية ب�

الدولة«.
ع بودانوف أن تنطلق قريبًا »حرب 

ّ
وفي املقابل، توق

عصابات وشوارع« في املناطق التي تحتلها القوات 
الروسية.

تطويق القوات

ف��ي سياق متصل، وف��ي أح��دث تقييم عسكري لها، 
الروسية  القوات  إن  البريطانية  الدفاع  وزارة  قالت 
ت��رك��ز ج��ه��وده��ا ف��ي م��ا ي��ب��دو على م��ح��اول��ة تطويق 
االنفصالية  املناطق  تواجه  التي  األوكرانية  القوات 

مباشرة في شرقي البالد.
وق��ال��ت ال����وزارة: »م��ا زال��ت ساحة املعركة ف��ي شمال 
أوكرانيا ثابتة إلى حد كبير مع الهجمات املضادة 
إلع��ادة  الروسية  امل��ح��اوالت  تعرقل  التي  األوكرانية 

تنظيم قواتها«.

تدمير مخازن

األوك��ران��ي��ة  الداخلية  وزارة  مستشار  أك��د  جهته،  م��ن 
ف���ادي���م دي��ن��ي��س��ن��ك��و أن روس���ي���ا ب����دأت ت��دم��ي��ر م��خ��ازن 

الوقود واألغذية األوكرانية.
الروسية  الدفاع  وزارة  قالت  لذلك،  تأكيدًا  ب��دا  وفيما 
إن ص��واري��خ��ه��ا اس��ت��ه��دف��ت م��س��ت��ودع وق���ود ومنشأة 
إص����الح م���ع���دات ع��س��ك��ري��ة ق����رب م��دي��ن��ة ل��ف��ي��ف غ��رب��ي 
البالد. وذكر دينيسنكو أن روسيا تجلب قواتها إلى 
الحدود بالتناوب، ويمكن أن تقوم بمحاوالت جديدة 

للتقدم في غزوها.
السيطرة على مدينة  األوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  واستعادت 
ت��روس��ت��ي��ان��ي��ت��س ف���ي م��ن��ط��ق��ة س���وم���ي ش���م���ال ش��رق��ي 
البالد، حسب ما أكدت وزارة الدفاع األوكرانية السبت.
إلى ذلك، أعلنت هيئة التفتيش النووية األوكرانية أن 

روسيا قصفت من جديد منشأة لألبحاث النووية في 
خاركيف، مشيرة إلى أن القتال يجعل من املستحيل 

تقييم األضرار.
وأض���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة أن امل��ف��اع��ل ال��ت��ج��ري��ب��ي ف���ي معهد 
للقصف،  تعرض  والتكنولوجيا  للفيزياء  خاركيف 

السبت.
وكانت السلطات األوكرانية ذكرت أن القصف الروسي 
دمر مبان في منشأة خاركيف، لكن لم يحدث تسرب 

إشعاعي.
وتستعمل منشأة املصدر النيوتروني املشيدة حديثًا 
إلجراء بحوث وإنتاج النظائر املشعة ألغراض طبية 

وصناعية.
املواد  إن  الذرية قالت  الدولية للطاقة  الوكالة  وكانت 
النووية في املنشأة ليست خطيرة، وإن مخزون املواد 
املشعة منخفض للغاية، ما يقلل من مخاطر حدوث 

تسرب إشعاعي.

 ■ استخبارات أوكرانيا:
حرب عصابات قريبًا 

الستعادة مناطق

■ كييف تتحدث عن 
استهداف القوات 

الروسية الوقود والغذاء

■ قصف منشأة أبحاث 
 نووية في خاركيف..

وال تسّرب إشعاعيًا

لوغانسك تتوقع استفتاء.. وموسكو تؤّجل
وس��ط ت��وق��ف ال��ت��ق��ّدم ال��روس��ي ف��ي أوك��ران��ي��ا، رغ��م م���رور أك��ث��ر م��ن شهر على ال��ح��رب، وب��ع��د إع��الن 
القوات الروسية السيطرة بشكل شبه كامل على جميع أراضي منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، 
أعلن زعيم االنفصالين في لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، أمس: »أعتقد أن استفتاء سينظم في 
املستقبل القريب في أراضي الجمهورية، وسيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تمامًا إلبداء رأيه 

بشأن إمكانية االنضمام إلى روسيا، وأنا مقتنع لسبب ما أن ذلك سيحصل«.
لكن مجلس الدوما الروسي رد سريعًا على تلك التصريحات، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب لذلك.

محارب أميركي قديم
يصطاد الدبابات الروسية

بكامل إرادته اختار الرقيب السابق في الجيش األميركي 
القتال،  إل��ى جبهة  ال��ع��ودة  ع��ام��ًا(  جيمس فاسكيز )47 
رغم أنه ترك الخدمة، ليعيش حياة هادئة وسط عائلته 

في والية كونيتيكت.
أوكرانيني،  جنود  م��ع  القتالية  خبرته  فاسكيز  ي��ش��ارك 
ويقف معهم على خط الجبهة، من أجل التصدي للغزو 
الروسي لبالدهم، وحتى اآلن، اصطاد 7 دبابات روسية 

وأسر أكثر من مائة جندي روسي.
����ق ف��اس��ك��ي��ز ت��ج��رب��ت��ه ف��ي م��ن��ش��ورات ب��ال��ف��ي��دي��و عبر 

ّ
وث

ف��ي مقطع وه��و واق��ف  ف��ي موقع تويتر، وظهر  حسابه 
 إنها أول صيد له، ثم 

ً
أمام دبابة روسية محترقة، قائال

الفيديو، وهو  م��ص��ور  أن��ه  ي��ب��دو  ُيسمع ص��وت شخص 
 بكم في أميركا«.

ً
يقول: »أهال

ب��ال��ف��ي��دي��و، إنهم  امل��رف��ق  التعليق  وي��ق��ول ف��اس��ك��ي��ز، ف��ي 
مل��دة شهر،  الروسية  ال��ق��وات  احتلتها  إل��ى قرية  وص��ل��وا 
قبل وصول القوات األوكرانية »لتحرير« املدنيني، وتابع: 
»دخلنا اليوم وأخرجنا 7 دبابات، وعددًا ال يحصى من 

الروس، وبالتالي حررنا هؤالء الناس«.

روسيا ُتطلق عمدة 
سالفوتيتش وتغادر البلدة

أط���ل���ق ج���ن���ود روس ي������وري ف��وم��ي��ت��ش��ي��ف ع���م���دة ب��ل��دة 
سالفوتيتش، التي احتلوها، ووافقوا على الرحيل منها.  
ال��روس ذلك بعد فشلهم  ووف��ق صحيفة الغارديان، فعل 
رفعوا  البلدة،  م��ن سكان  احتجاج جمع غفير  وق��ف  ف��ي 

علمًا كبيرًا، وهتفوا »املجد ألوكرانيا«.
وقال أولكسندر بافليوك حاكم منطقة كييف التي تضم 
الهواء،  النار في  إط��الق  إل��ى  ال��روس  سالفوتيتش: »عمد 
لم  ه��ذا  لكن  املحتجني،  قنابل صوتية على جموع  وألقوا 

ينجح في تفريقهم«.
ال��روس  أن   - فوميتشيف   عن 

ً
نقال الصحيفة-  وأضافت 

وافقوا على االنسحاب من البلدة التي يبلغ عدد سكانها 
م 

ّ
25 ألف نسمة، بعد أن غادرها الجيش األوكراني وسل

ال��روس ببقاء بنادق  أهلها سالحهم، فيما سمح الجنود 
العمدة إن نقطة تفتيش روسية واحدة  الصيد. كما قال 
مع  ال��ح��دود  م��ن  القريبة  ح��دود سالفوتيتش،  ظلت على 
بيالروسيا، حيث يعيش عمال محطة تشرنوبيل القريبة.

ال���ض���وء على  ي��س��ل��ط  ال���ح���ادث  ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ه����ذا  ورأت 
الروسية، حتى  القوات  تواجهها  التي  الشديدة  الصعوبة 

في املناطق التي حققت فيها انتصارات عسكرية.

جندي أوكراني سائراً بين أنقاض المقر اإلقليمي المدمر في خاركيف )أ ف ب(

محمد أمين 
تنطلق رسمياً في فرنسا، اليوم، الحمالت الخاصة بانتخابات الرئاسة، التي ستستمر حتى 8 أبريل، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق االقتراع الختيار رئيسهم في السنوات الخمس 

المقبلة في 10 و24 أبريل.
وفي مسعى لتسويق برنامجه االنتخابي وإقناع الناخبين بالتصويت له لوالية ثانية، وبعد أن زارها في سبتمبر الماضي ثالثة أيام، أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة مرسيليا، المدينة 

المعروفة بالفقر والجريمة، في ما بدا وكأنه يشن هجوماً في منطقة معادية، معتمداً على سحره الخاص، فهو الذي جاء من العدم عام 2017، كمرشح رئاسي ال ينتمي إلى أي حزب، 
ويتحدى التسميات األيديولوجية، فأذهل األمة عندما تمّكن من سحق األحزاب الرئيسية، بعد عام واحد فقط من إنشاء حزبه »مسيرة الجمهورية«، وعندما تم انتخابه رئيساً، كانت 

جاذبية ماكرون تدور جزئياً حول نضارة شخصيته غير الملوثة بعقود من العمل السياسي، وتحّديه لمؤسسة الحكم القديمة.

خالد جان سيز

نموذج الكوريتين، عبر توحيد 
المناطق التي سيطرت عليها 

روسيا في كيان أشبه بالدولة. هذا 
السيناريو أحدث ما تشهده الساحة 
األوكرانية، مع دخول الحرب شهرها 
الثاني، وسط مراوحة على عدد من 
الجبهات، ال سيما في محيط كييف.

كيريلو بودانوف رئيس المخابرات 
العسكرية األوكرانية قال، أمس، 

في توصيف لخطة القوات الروسية 
الجديدة، إنها تحاول تقسيم بالده 

إلى قسمين، إلنشاء منطقة تسيطر 
عليها، بعد فشلها في السيطرة 

على البالد بأكملها، مبيناً: »إنها في 
الحقيقة محاولة إلقامة كورّيتين 

شمالية وجنوبية في أوكرانيا«.
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بلدة أنصار شّيعت األّم وبناتها.. والتحقيقات تكشف تخطيط الجاني لجريمته

البطريرك الراعي: حالة القضاء اللبناني محزنة

ت����ت����ص����در االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال����ن����ي����اب����ي����ة امل���ش���ه���د 
التحالفات  ص��ورة  ج��اء  بانتظار  السياسي، 
ال��راب��ع  أق��ص��اه��ا  ف��ي مهلة  ال��ل��وائ��ح  وتسجيل 
من أبريل املقبل. وفي هذا السياق شدد األمني 
العام لحزب اهلل حسن نصراهلل، على ضرورة 
االنتخابات  معتبرًا  األغلبية،  على  الحصول 
أهم معركة سياسية في لبنان. وخ��ال لقائه 
االنتخابية،  اهلل  ح��زب  ماكينات  في  العاملني 
اك��د ن��ص��راهلل أهمية »دع��م حلفائنا ك��ي تبقى 
األغلبية في يدنا.. ألنهم مش ناويني عالخير«.

الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي  ح��ذر  ب���دوره، 
أح��م��د ق��ب��ان م���ن أن امل��ع��رك��ة ل��ي��س��ت ب��ال��ب��ق��اع 
ال��دوائ��ر االنتخابية  وال��ج��ن��وب ب��ل على ط��ول 
ال��س��ي��اس��ي من  ال��ق��رار  ل��ت��أم��ني غالبية تنتشل 
 »ال وجود للبنان من 

ً
مخالب واشنطن، قائا

دون الساح«.

الراعي ينتقد القضاء

امل��ارون��ي بشارة  من جانبه، واص��ل البطريرك 

الراعي تقريع املسؤولني السياسيني وسألهم: 
م����اذا ت��ف��ع��ل��ون ل��ت��ق��ص��روا ال��ل��ي��ل ال��ح��ال��ك ال��ذي 

وضعتم فيه الشعب؟ 
واثار الراعي سلوك بعض القضاة اللبنانيني 
على خلفية االجراءات األخيرة بحق املصارف 
واالع����ام. وس���أل: أم���ام ح��ال��ة ال��ق��ض��اء املحزنة 
هل  الشرفاء؟  القضاة  أين  نتساءل:  والخطرة 
ال��ه��دف م��ن بعض اإلج�����راءات ال��ص��ادم��ة خلق 
النيابية  االنتخابات  إل��ى تطيير  ي��ؤدي  واق��ع 

في موعدها؟
انصار  ب��ل��دة  ال��راع��ي ضحايا جريمة  وخ��ص 
ال��ج��ن��وب��ي��ة، االم وب��ن��ات��ه��ا ال���ث���اث، ب��ال��ص��اة 
ل���راح���ة أن��ف��س��ه��ن، م��ط��ال��ب��ًا ال���ق���ض���اء ب��م��ع��اق��ب��ة 
امل���ج���رم���ني ب��م��ا ي��س��ت��ح��ق��ون��ه ردع�����ًا مل��ث��ل ه��ذه 

الجرائم ضد اإلنسانية.

تشييع املغدورات

ش���ّي���ع���ت ب���ل���دة أن����ص����ار أم�����س ج���ث���ام���ني األم 

ب���اس���م���ة ع����ب����اس وب���ن���ات���ه���ا ال�����ث�����اث ري���م���ا، 
 األخير، 

ّ
وت��اال، ومنال صفاوي إلى مثواهن

بحضور حشد كبير من األهالي واألصدقاء 
واألق������رب������اء، إض����اف����ة إل�����ى ف���ع���ال���ي���ات دي��ن��ي��ة 

وسياسية.
وبعد الصاة، ألقى أبو أحمد صفاوي كلمة 
باسم العائلة وأهالي بلدة أنصار، أّكد فيها 
انتقامي  الغاب وأي تصرف  رفض »شريعة 
وغير مسؤول«، وشّدد على أن العائلة »تحت 

سقف القانون وتؤّكد ثقتها بالقضاء، وهي 
تطالب بالقصاص العادل واإلعدام بحق من 

ارتكب الجريمة وشركائه«.
 ون���اش���د ال���ق���ض���اء ال��ع��م��ل ب��س��رع��ة إلظ��ه��ار 

الحقيقة الكاملة، داعيًا إلى ضبط النفس.
التي  الجريمة  م��اب��س��ات  تتكشف  ان  وال���ى 
هزت الرأي العام، ثمة تساؤالت تطرح حول 
بع في التحقيق األّولي 

ّ
املسار القضائّي املت

النيابة  أظ��ه��ر تقصير  وال���ذي   ،
َّ
الخ��ت��ف��ائ��ه��ن

ال���ع���ام���ة االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ف����ي ال��ن��ب��ط��ي��ة ال��ت��ي 
استمعت الى الجاني وأطلقت سراحه وهو 
ما أّدى إلى ف��راره إلى سوريا قبل ان يعود 

بعملية استدراج من قبل أحد اقربائه.
واملثير لاستغراب ان مصير عائلة بأكملها 
ظل مجهواًل وبعيدًا عن االعام ملدة 25 يومًا 
ف��ي ب��ل��د ت��ت��زاي��د ف��ي��ه ال��ج��رائ��م وي��ش��ع��ر اهله 

بانعدام االمن والتفلت ألبسط األمور.
ط 

ّ
فياض خط ف��إن  بحسب مصادر مطلعة، 

ال��دف��ن وكل  م��ك��ان  وج��ّه��ز  للجريمة مسبقًا، 
تنفيذ جريمته  قبل  الجثث  لدفن  يلزمه  ما 
التي حدد لها تاريخ 2 م��ارس، أثناء طقس 

عاصف شهده لبنان آنذاك.
وف��������ي ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات أق���������رَّ ح����س����ني ف���ي���اض 
بالتخطيط  ب���دأت  ال��ت��ي  فعلته،  بتفاصيل 
ق��ب��ل ي���وم م��ن ارت��ك��اب��ه ال��ج��ري��م��ة. ودع���ا األم 
وب���ن���ات���ه���ا ال����ث����اث، ف����ي ال����ي����وم ال���ت���ال���ي إل���ى 
ال��ع��ش��اء ف��ي مطعم ف��ي م��دي��ن��ة ص���ور، وم��ن 
امل���ن���زل ت��وج��ه ب��ه��ن ال����ى امل���غ���ارة ح��ي��ث ك��ان 
السوري حسن غناش ينتظر فياض بحجة 

اعطائه أموااًل يدين له بها.
وب��ح��س��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ت��م��ك��ن ف���ي���اض من 
إل��ى مكان قريب من  اس��ت��دراج االم وبناتها 
املغارة حيث ُوِجدت الجثث، ولدى وصولهن 
طلب فياض من الضحايا األرب��ع استطاع 
امل���غ���ارة ل��ل��ت��ع��رف إل��ي��ه��ا م���ن ال���داخ���ل؛ ألن��ه��ا 
تصلح للنزهة وعند نزولهن لتفقّد املغارة، 
دف�����ع ف���ي���اض ب��اث��ن��ت��ني م����ن ال���ض���ح���اي���ا إل���ى 
داخ��ل��ه��ا، وس��اع��ده شريكه برمي ضحيتني 
م��ن على درج داخ��ل امل��غ��ارة. ودخ��ل شريكه 
وأطلق النار عليهن جميعًا ببندقية الصيد 

اها سابقًا الرتكاب الجريمة.
ّ
التي جهز

المشيعون خالل صالة الجنازة على ضحايا جريمة أنصار المروعة أمس

الصدر: لن نقبل بـ»خلطة العطار« 
لحكومة العراق

رفض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، الذي 
تصدرت قائمته االنتخابات البرملانية األخيرة، العودة إلى 
»خلطة العطار« بشأن تشكيل  املحاصصة التي وصفها ب�
الحكومة املقبلة، مشددًا على مساعيه في تشكيل حكومة 

أغلبية وطنية.
الصدر قال في تغريدة عبر حسابه على »تويتر«: »شكرًا 
إنقاذ  بالعراق، شكرًا تحالف  الجلسة حبًا  لكل من حضر 
الوطن )175 مقعدًا(، شكرًا امتداد )9 مقاعد(، شكرًا الجيل 
ال��ج��دي��د )9 م��ق��اع��د(، ش��ك��رًا ل��اخ��وة امل��س��ت��ق��ل��ني، ه����ؤالء ما 

أرعبهم تهديد وال أغراهم ترغيب«.
حكومة  لتشكيل  بمساعيه  يتمسك  أن���ه  ال��ص��در  وأض����اف 
أغلبية وطنية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة 
األرب��ع��اء الن��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د ل��ل��ب��اد، وق���ال أي��ض��ًا: »لن 
مكان  ال  أن��ه  وأثبتنا  تنا  ثبَّ فاليوم  العطار،  لخلطة  نعود 
شرقية  ال  ع��راق��ي��ة،  فسيفساء  أجمل  فكانت  للمحاصصة، 

)إيران(، وال غربية )أميركا(«.
ب�����دوره، دع���ا رئ��ي��س ال������وزراء مصطفى ال��ك��اظ��م��ي ال��ق��وى 
بأسرع  تعمل  حكومة  ولتشكيل  العمل  إل��ى  السياسية 
التوقيتات  احترام  الشعب، مؤكدًا على  وقت على خدمة 
أن نتكامل جميعًا  »ي��ج��ب علينا  إن��ه  ال��دس��ت��وري��ة. وق���ال 
ل��ع��ب��ور ه���ذه امل��رح��ل��ة ال���خ���ط���رة«، م��ض��ي��ف��ًا أن���ه »ع��ل��ي��ن��ا أن 
من  تعكس نضوجًا سياسيًا  منطقية  عن حلول  نبحث 

الجميع«.

المبعوث األميركي: العقوبات على الحرس الثوري ستستمر

المنسق األوروبي لـ»النووي« في طهران لتذليل العقبات
م���ع اق���ت���راب امل���ف���اوض���ات ال���ن���ووي���ة في 
االتحاد  يسعى  خواتيمها،  من  فيينا 
األوروب������������ي ج�����اه�����دًا ل���ح���ل ال���خ���اف���ات 
املتبقية العالقة بني واشنطن وطهران 
النووي  االت��ف��اق  إل��ى  املتبادلة  للعودة 
لعام 2015، وأبدى تفاؤاًل بتقدم قريب 
وق��ال وزي��ر خارجية االت��ح��اد جوزيب 
بوريل: »نحن قريبون جدًا من االتفاق، 

إنها مسألة أيام«.
وأم������س، اس��ت��ك��م��ل االت���ح���اد االوروب������ي 
إنريكي  الدبلوماسي  جهوده، ووصل 
م��ورا إل��ى العاصمة اإلي��ران��ي��ة، املنسق 
ال��ن��ووي،  األوروب����ي ملباحثات االت��ف��اق 
وال��ت��ق��ى ك��ب��ي��ر امل���ف���اوض���ني اإلي��ران��ي��ني 
ع���ل���ي ب����اق����ري وب���ح���ث���ا ن���ق���اط ال��ت��ب��اي��ن 

املتبقية بني طهران وواشنطن.
ف��ي ح��ني ج���دد ب��اق��ري م��ط��ال��ب ط��ه��ران 
للتوصل إلى اتفاق وشدد على أنه في 
ح��ال تحلى ال��ج��ان��ب األم��ي��رك��ي برؤية 
واق����ع����ي����ة ف����ب����اده ع����ازم����ة ع���ل���ى ح��س��م 

مفاوضات فيينا.
خ���رازي مستشار  كمال  اعتبر  ب���دوره، 

اإلي��ران��ي علي خامنئي  للمرشد  كبير 
أن االتفاق النووي وشيك لكن ال يمكن 
أن يحدث إال إذا أبدت الواليات املتحدة 
إرادة س��ي��اس��ي��ة. وق����ال: »ن��ع��م، االت��ف��اق 
وشيك، لكنه يعتمد على وجهة النظر 

السياسية األميركية«.
كما تحدث عن املسائل العالقة، مشددًا 
ع��ل��ى أن���ه م��ن امل��ه��م أن ت��رف��ع واش��ن��ط��ن 

اس��������م ال������ح������رس ال�������ث�������وري م������ن ق���ائ���م���ة 
وتابع  األجنبية.  اإلره��اب��ي��ة  املنظمات 
 إن ال��ح��رس ج��ي��ش وط��ن��ي وم��ن 

ً
ق��ائ��ا

غ��ي��ر امل��ق��ب��ول ت��ص��ن��ي��ف ج��ي��ش وط��ن��ي 
كجماعة إرهابية.

ال��ت��ي ال  وأوض���ح أن القضايا األخ���رى 
تزال تحتاج إلى حل، تشمل ضمانات 
أم��ي��رك��ي��ة الس���ت���م���رار االت���ف���اق ال��ن��ووي 

وعدم انسحاب اإلدارات األميركية منه 
في املستقبل.

تحفظ وإصرار

ف��ي امل��ق��اب��ل، أب���دى امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي 
ال��خ��اص إلي����ران روب����رت م��ال��ي تحفظًا 
ح��ي��ال م��س��أل��ة ال��ت��وص��ل الت��ف��اق قريبًا. 
وق�������ال: »االت�����ف�����اق ل���ي���س ع���ل���ى األب������واب 

واالت���ف���اق ل��ي��س ح��ت��م��ي��ًا«. ك��م��ا أك���د أن 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ل�����م ت����ق����رر ش��ط��ب 
كمنظمة  اإلي����ران����ي  ال����ث����وري  ال���ح���رس 
إره��اب��ي��ة، ل��ك��ن ل��ن ي��ت��م رف���ع العقوبات 
ع���ن���ه، وب���ال���ت���ال���ي س��ت��ب��ق��ى ال��ع��ق��وب��ات 

وبغض النظر عن أي اتفاق.
وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي أن��ت��ون��ي 
ب���ل���ي���ن���ك���ن ه������و اآلخ���������ر ش�������دد ع����ل����ى أن 
الواليات املتحدة تؤمن أن العودة إلى 
االت���ف���اق ال���ن���ووي ه��ي ال��خ��ط��ة األف��ض��ل 

ملنع إيران من امتاك ساح نووي.
وأك���د خ���ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي مشترك 
ف�������ي ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة م�������ع ن���ظ���ي���ره 
ال����ص����ه����ي����ون����ي ي����ائ����ي����ر الب�����ي�����د ال�����ت�����زام 
واش��ن��ط��ن وت���ل أب��ي��ب ب��م��ن��ع إي�����ران من 
ام���ت���اك س����اح ن�����ووي رغ����م خ��اف��ه��م��ا 
ب��ش��أن إع����ادة إح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أن ال���ت���دخ���ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
أميركا  انسحاب  بعد  زادت  اإلي��ران��ي��ة 
م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي، وط��ه��ران ه��ي من 
الحوثي  ميليشيا  هجمات  وراء  تقف 

في السعودية واإلمارات.

بيروت- أنديرا مطر
بينما لم يستفق لبنان بعد من هول الجريمة المروعة التي أودت بحياة 

باسمة عباس وبناتها الثالث من بلدة أنصار الجنوبية، على يد الشاب حسن 
فياض بمساعدة شريكه السوري، تنتظر بالد األرز رزمة استحقاقات مطلع 

هذا األسبوع تتخذ صفة مالية اقتصادية، أبرزها المفاوضات مع بعثة صندوق 
النقد الدولي التي تنطلق بعمِلها في بيروت، والتي ستتزامن مع بحث 

المشروع الجديد لقانون الكابيتال كونترول في الجلسة التشريعية الثالثاء. 
اما االربعاء، فجلسة لمجلس الوزراء بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 

لعرض آخر المستجدات المالية.

نصرالله يسعى 
لـ»األغلبية« البرلمانية: 
االنتخابات أهم معركة

جدل حول تصريح عبداللهيان.. واألخير يوضح 
أث����ارت ت��ص��ري��ح��ات وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي أم��ي��ر حسني 
قال  حيث  اإليرانيني،  بني  واسعًا   

ً
ج��دال السبت،  عبداللهيان، 

إن قادة الحرس الثوري وافقوا على عدم رفع العقوبات عن 
الحرس وإبقائه على قائمة الجماعات اإلرهابية إذا كان ذلك 
يساهم في تسهيل املفاوضات مع واشنطن إلحياء االتفاق.

وقال عبداللهيان إن »مسؤولني رفيعي املستوى في الحرس 
ال��ح��رس ال ينبغي أن ت��ك��ون ع��ق��ب��ة أم��ام  أخ���ب���روه أن ق��ض��ي��ة 
التوصل إلى اتفاق نووي«، واصفًا هذا املوقف بأن »الحرس 

ضحى بنفسه«.

بأنها  التصريحات  رئيس تحرير صحيفة كيهان  ووص��ف 
اف��ت��ق��ار ل��ل��وع��ي ال��دب��ل��وم��اس��ي. وق����ال ح��س��ني ش��ري��ع��ت��م��داري 
رئيس تحريرالصحيفة: »إنها غريبة ومهينة وغير متوقعة«، 

وطلب من قائد الحرس الثوري الرد.
بدوره، قال عبداللهيان أن تصريحاته فسرت بشكٍل خاطئ. 
االت��ف��اق  إلح��ي��اء  محتمل  ات��ف��اق  أي  أن  انستغرام  ونشرعبر 
ال��ن��ووي سيكون فقط م��ع م��راع��اة خ��ط��وط ح��م��راء وضعتها 

إيران من أهمها، شطب الحرس من قائمة اإلرهاب.
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العربي والنصر لحسم لقب »التنشيطية«
ف��ي الساعة  ال��ع��رب��ي وال��ن��ص��ر  ف��ري��ق��ا  يلتقي 
ال��ث��ام��ن��ة اال رب��ع��ا م��س��اء ال���ي���وم ع��ل��ى اس��ت��اد 
على  النهائية  املباراة  في  والسالم  الصداقة 
ال��ق��دم،  ل��ك��رة  لقب ك��أس االت��ح��اد التنشيطية 
وي��س��ع��ى ال��ف��ري��ق��ان ل��ح��ص��د ال��ل��ق��ب لتحفيز 
الالعبني معنويا قبل انطالق كأس سمو امير 
البالد واستئناف الدوري املمتاز، ويخوض 
بالشباب  املواجهة بتشكيل ممزوج  العربي 
وأص��ح��اب ال��خ��ب��رة ال��ذي��ن يتقدمهم ع��ب��داهلل 
الشمالي، باإلضافة الى جمعة عبود وحسن 
ح����م����دان وامل���ح���ت���رف���ني: ال��ن��ي��ج��ي��ري س��ت��ي��ف��ن 
جوبي والسوداني وليد الشعلة والجزائري 
وليد بوعبطة. في املقابل، يطمح النصر في 
التتويج باللقب في ظل قيادة املدرب محمد 

املشعان ودعم رئيس النادي خالد الشريدة 
من  أول  م���ران  عقب  بالالعبني  اجتمع  ال���ذي 
امس، لحثهم على الفوز. ويعتمد النصر في 
االردن���ي عدي  يه: 

َ
اللقاء على محترف خ��وض 

الصيفي والنيجيري دينيس، باالضافة الى 
املحليني مشعل فواز ومشاري العنزي وفهد 
يفتقد جهود  بينما  دح��ام،  العنزي ومحمد 
العبيه معاذ الظفيري وحارس مرماه خليفة 

رحيل النضمامهم الى صفوف االزرق.
املسابقات  ق��ررت لجنة  على صعيد متصل، 
املركزين  تحديد  مباراة  الغاء  الكرة  باتحاد 
اقامتها  املقرر  التي كان من  الثالث والرابع، 
ال����ي����وم ب����ني ال���ك���وي���ت وال����ق����ادس����ي����ة وت���ك���ري���م 

الفريقني مناصفة باملركز الثالث.
من لقاء سابق بين األخضر والعنابي

الدواس ثالث بطولة اإلمارات 
للدراجات المائية

كأس  ال���دواس  راش��د  الكويتي  املتسابق  حقق 
املركز الثالث في رابع جوالت بطولة اإلمارات 
 GP1 ل���ل���دراج���ات امل��ائ��ي��ة وال��خ��ت��ام��ي��ة ف���ي ف��ئ��ة
والتي اقيمت في مدينة الشارقة، بمشاركة 52 

متسابقا.
وأعرب الدواس عن بالغ سعادته بهذا االنجاز 
ف���ي اق�����وى واك���ب���ر ال��ف��ئ��ات ورف�����ع ع��ل��م ال��ك��وي��ت 
ف��ي ه���ذا امل��ح��ف��ل ال��دول��ي ال���ذي اق��ي��م ف��ي ات��ح��اد 
االمارات للرياضة البحرية وبتنظيم من نادي 

الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
واكد قوة املشاركني في البطولة، ال سيما من 
التي  وامليكانيكية  الفنية  االس��ت��ع��دادات  حيث 

املتسابقني  ب��ني  امل��ن��اف��س��ة  ق���وة  ع��ل��ى  انعكست 
ومن مختلف القارات بمن فيهم الخليجيون.

وتصدر الدواس الترتيب العام للنقاط وبفارق 
40 نقطة عن اقرب املنافسني من صربيا.

منتخب الكيوكوشن يتألق
في »فايت نايت«

أحرز ثالثة من العبي منتخب الكويت الوطني للكيوكوشن كراتيه الفوز 
لبنان  أقيمت في مدينة »صيدا« بجنوَبي  التي  في بطولة »فايت نايت« 

االحترافية بنسختها الرابعة.
وق��ال رئيس ال��وف��د حسن الكندري إن »املنتخب ش��ارك م��ن ب��ني س��ت دول 
بتسعة العبني خاضوا البطولة التي ضمت 24 مباراة احتراف واستطاع 
ث��الث��ة م��ن العبيه تحقيق ال��ف��وز«. وأوض���ح أن ال��ف��ائ��زي��ن ه��م ال��الع��ب عمر 
سعيد في وزن تحت 70 كيلوغرامًا بعد فوزه بالضربة القاضية والالعب 
حمزة البهبهاني في وزن تحت 85 كيلوغرامًا بعد فوزه بالضربة القاضية 
والالعب ضاري العنزي في الوزن املفتوح بنتيجة فوزه بجولتني وتعادل 
جولة، وقد حصل األخير على حزام البطولة بعد مشاركته وفوزه املتكرر 

لثالث سنوات.

روبرتو كارلوس اليوم في الكويت
ال��ب��الد صباح اليوم  يصل إل��ى 

نجم الكرة البرازيلية السابق 
للمشاركة  كارلوس  روبرتو 
ف���������ي ب�������رن�������ام�������ج امل����ع����س����ك����ر 
التدريبي الذي يقام في نادي 

الساعة  ال��ي��رم��وك وي��ب��دأ عند 
غ��د، وسيضم  م��ن ظهر  الثانية 

ال���وف���د امل���راف���ق مل���داف���ع »ال��س��ام��ب��ا« 
الوكيل   من موريس باغنيلو 

ً
السابق كال

املعتمد من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم 
)ف��ي��ف��ا(، وإم��ي��ل��ي��ان��و أرم��ي��ن��ت��ي��روس رئ��ي��س 

كشافة نادي رايو فاليكانو.

وسيتم خالل املعسكر اختيار 
أف�����ض�����ل امل������واه������ب ت���م���ه���ي���دًا 
إلرس����ال����ه����ا إل������ى اس��ب��ان��ي��ا 
ل���خ���وض ت��ج��رب��ة اح���ت���راف 
املشاركة  حقيقية تتخللها 
ف����������ي خ�������������وض م�������ب�������اري�������ات 
كشافة  أنظار  تحت  تجريبية 
األن���دي���ة، وس��ت��ف��ت��ح ه���ذه ال��رح��ل��ة 
الباب أمام الالعبني البارزين للحصول 
ع��ل��ى ف��رص��ة ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��د م��ع أح���د األن��دي��ة 
االس��ب��ان��ي��ة مل����دة ت���ت���راوح م���ن ش��ه��ر وح��ت��ى 

عشرة اشهر.

ثروة ميسي.. خيالية

 األعلى أجراً
من املحتمل أن يكون ميسي هو العب كرة القدم األعلى أجرًا في العالم، وهو أيضًا أحد أفضل الرياضيني 

ربحًا.. لقد صاغ صفقة ضخمة مع برشلونة في 2017 جعلته يتقاضى راتبًا أساسيًا قدره 168 مليون 
دوالر سنويًا، بينما يكسب أيضًا 40 مليون دوالر من عقود الرعايا واإلعالن وحقوق الصور.

كم يكسب في باريس؟
اآلن، يتقاضى ميسي راتبًا سنويًا قدره 75 مليون دوالر في سان جيرمان، بعقد يمتد لعامني 

راتبه  لقبول تخفيض  ك��ان على استعداد  إن ميسي  ثالث. وقيل  لعام  العقد  مع خيار تمديد 
بنسبة 50% للبقاء في برشلونة، ولم يكن يريد مغادرة برشلونة، لكن الكتالونيني لم يتمكنوا من 

تحمل حتى نصف راتبه وأخفقوا في االحتفاظ بأعظم العب في تاريخهم.

صافي ثروته 
ُيعتقد أن صافي ث��روة ميسي يصل إل��ى 400 مليون دوالر وف��ق صحيفة غ��ول العاملية.  وتحصل على هذه 

الثروة الضخمة من رواتبه وعقود الرعايا واإلعالنات. وصنفت مجلة فوربس ميسي على رأس قائمة 
 في العالم.

ً
 لعام 2019 ب�127 مليون دوالر، مما يجعله أعلى العبي الكرة دخال

ً
الرياضيني األعلى دخال

يعتبر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي أحد أعظم الالعبين في تاريخ كرة القدم، وذلك بغض النظر عن 
الجدل الكبير بين جماهير »الساحرة المستديرة« حول اسم األفضل في التاريخ هل هو ميسي 

أو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. على أرض الملعب، فاز ميسي بكل شيء تقريباً، ولم 
يفلت منه سوى كأس العالم مع األرجنتين الذي يأمل أن يحققه في مشاركة قد تكون 

األخيرة له في المونديال.
وكان »البرغوث« قد أنهى صيام الفوز باأللقاب الكبيرة مع منتخب بالده وقاده الصيف 

الماضي - قبل االنتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان - للفوز بكوبا أميركا.

يوم تاريخي لـ»األبيض«

الكويت حسم »زعامة اليد«
عاش نادي الكويت يوماً تاريخياً اول من امس، وذلك بعدما حسم الفريق االول لكرة اليد بالنادي زعامة اللعبة 
لمصلحته، محققاً لقب الدوري الممتاز للعبة قبل نهاية البطولة بخمس جوالت، ليضمن بذلك اللقب الثاني 

عشر في تاريخه، والعاشر على التوالي، ليكون النادي االكثر تتويجاً بدوري اليد في البالد، ويبقى منفرداً بالزعامة 
بعد صراع مع السالمية صاحب الـ11 لقباً.

ج فريق االسكواش باالبيض بطالً للدوري العام للرجال بعد غياب الدرع عن النادي لقرابة 40 عاماًـ استحوذ  كما ُتوِّ
في معظمها ناديا السالمية واليرموك على اللقب، لينجح االبيض في تحقيق الدوري.

ج شباب االبيض لكرة السلة  ولم تغب فرق المراحل السنية عن منصات التتويج ايضاً للنادي أول من امس، اذ ُتوِّ
ابطاالً لدوري الشباب تحت 19 سنة بعد تغلبه على القرين الذي حل ثانياً.

 اإلسكواش.. عالمة كاملة  
العام لالسكواش بعد  للدوري  الكويت بطال  ن��ادي  ج  ��وِّ

ُ
ت

غياب 40 عاما بعد الفوز على اليرموك 3 - 0 في اللقاء 
الختامي للدوري للموسم 2021 - 2022، وحصد رجال 
االب��ي��ض ال��ل��ق��ب ب��ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة 44 ن��ق��ط��ة، فيما ج��اء 
اليرموك باملركز الثاني برصيد 42 نقطة واحتل العربي 

املركز الثالث برصيد 39 نقطة. 

زعامة اليد
واصل فريق اليد في بالنادي هيمنته على القاب اللعبة في املواسم العشرة االخيرة، حاسمًا اللقب التاريخي لهذا املوسم، لينفرد بزعامة اللعبة عن 

جدارة واستحقاق، بقيادة مدربه الوطني هيثم الرشيدي.
وحقق الكويت الفوز على الفحيحيل بنتيجة 31 - 27 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في املركز األول بجدول ترتيب البطولة، مع نهاية الجولة ال�16، 

بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه فريق نادي كاظمة، الذي وصل رصيده إلى 20 نقطة، مقابل 16 نقطة للفحيحيل صاحب املركز الثالث.

»اإلسكواش«
ج بالدوري توِّ
بعد 40 عاماً

»اليد« حقق 
اللقب الـ12 في 
تاريخه والعاشر 

على التوالي

 بوغبا يلمح
إلى الرحيل

أملح الفرنسي بول بوغبا، العب وسط 
إل���ى رح��ي��ل��ه عن  ي��ون��اي��ت��د،  مانشستر 
ال�����ن�����ادي خ������الل امل���ي���رك���ات���و ال��ص��ي��ف��ي 

املقبل.
وي�������ن�������ت�������ه�������ي ع��������ق��������د ب��������وغ��������ب��������ا م����ع 
»ال���ش���ي���اط���ني« ف���ي ال��ص��ي��ف امل��ق��ب��ل، 
وال ت��وج��د م��ف��اوض��ات ح��ال��ي��ًا بني 

الطرفني بشأن التجديد.
وق��������ال ال������الع������ب، ف�����ي ت���ص���ري���ح���ات 
عن  الفرنسية  »تيليفوت«  لشبكة 
مستقبله: »أريد الفوز باأللقاب، وأن 
أل��ع��ب م��ن أج��ل ش��يء م��ا، وه���ذا العام 
وف����ي ال���س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة 
لم نفز بأي لقب في مانشستر 

يونايتد. إنه شيء محزن«.
وأض����اف ال��ن��ج��م ال��ف��رن��س��ي: 
»امل������وس������م ل�����م ي���ن���ت���ه ب���ع���د، 
ولكنه شبه انتهى بالنسبة 
لنا، بسبب عدم وج��ود ألقاب 

أخرى نلعب من أجلها«.
وك�����ان م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ودع 
دوري أب���ط���ال أوروب������ا م���ن ال����دور 
ث���م���ن ال���ن���ه���ائ���ي أم��������ام أت��ل��ت��ي��ك��و 
مدريد، كما خرج من الكؤوس 
ويبتعد  إنكلترا،  ف��ي  املحلية 
ع�������ن دائ�������������رة امل����ن����اف����س����ة 
ب������ال������دوري اإلن���ك���ل���ي���زي 

املمتاز.

شباب السّلة 
فريق  بتحقيق  وذل��ك  ب��ال��ن��ادي،  السلة  لكرة  السنية  امل��راح��ل  ف��رق  نجاحات  تواصلت 
الشباب تحت 19 سنة للقب الدوري العام، ليلحق بالفريق االول بالنادي بطل الدوري 
ج شباب  وِّ

ُ
بعد يومني من تتويجه، كما هو الحال بالنسبة لفرق الناشئني والبراعم. وت

االبيض ايضًا عن جدارة بعد تغلبه على القرين الذي حل ثانيًا بنتيجة 58 - 50 في 
الجولة الثانية من البالي اوف للدور النهائي في مسابقة الدوري، وكانت الجولة االولى 

قد انتهت ملصلحة االبيض بنتيجة 78 - 73.

األزرق يختتم استعداداته لـ»مالطا«
يختتم اليوم منتخبنا الوطني االول لكرة القدم استعداداته ملواجهته الثانية ضمن معسكره 

التدريبي الحالي، والتي تجمعه غدًا امام منتخب مالطا في لقاء ضمن ايام الفيفا.
لم  التي  العناصر  ام��ام  الفرصة  فيتسالف الفيكا إلتاحة  للمنتخب  التشيكي  امل��درب  ويسعى 
تشارك في املواجهة، ال سيما في ظل جهوزية جميع العناصر دون وج��ود اي غيابات وبعد 
انضمام الثنائي عيسى وليد ويوسف ناصر. ويتطلع املنتخب الى تحقيق الفوز في املواجهة 
ان  )فيفا(، ال سيما  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  الشهري  للتصنيف  وفقًا  بتصنيفه،  لالرتقاء 

املباراة ستكون مدرجة في اللقاءات الدولية الودية.
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حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.
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البحـــــــر

دافئ مع فرصة للغبار والرياح شمالية غربية 
إلى معتدلة، السرعة )15 - 45 كم/ ساعة(.
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الوفيات

كالم الناس
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عبدالله بشارةأحمد الصراف

»أكلونا التّجار«.. ومالحظات عدة )2 ــ 2(
يشعر البعض، ألسباب ال تخفى على الفطنني واألطباء النفسيني، بأن طبقة التّجار ما هم 
إال فسدة، وتجب محاربتهم، وانهم »نهبوا« املناقصات واملزارع واملخازن والشاليهات! وهذا 

املقال ليس ملن في قلوبهم مرض، بل ملن هم على استعداد لسماع وجهة النظر األخرى:
1 ــ ليس هناك شك في أن نسبة الفاسدين والجشعني بني التجار كبيرة، وحتى لو كانوا قلة 

فإن »الشر يعم والخير يخص« ولو كان الخيرون أكثرية.
2 ــ ال توجد دولة، سواء بحجم قرية أو باتساع إمبراطورية، يمتلك فيها الجميع كل شيء. 
عملت  فقد  بالعمل.  بل  للبلد،  التجار  على سرقة  بالتباكي  وال  بالتمنيات  تؤخذ  ال  والدنيا 
لثماني سنوات كاملة موظفًا في الفترة الصباحية، وطالبًا في الفترة املسائية، وتاجرًا صغيرًا 
فيه غالبية  اختار  الــذي  الوقت  الفترتني، وكونت نفسي من دون سرقة وال ميراث، في  بني 

أصحابي »التنّعم بوقتهم«! 
ـــدي( مــن مهنة  3 ــــ فــي منتصف خمسينيات الــقــرن املــاضــي تــحــّول جــدي وابــنــه األكــبــر )وال
الصيرفة إلى تجارة املواد الغذائية، وسرعان ما كبر نشاطهما واحتاجا إلى مخزن، فأشار 
عليهما صديق بمراجعة وزارة التجارة للحصول على أرض في الشويخ، لكن الوالد رفض 
العرض، لبعد الشويخ عن »السوق«، وملا يتطلب بناء مخزن من تكاليف وحــارس وسيارة 
نقل، ولم يكن بالتالي على استعداد لكل ذلك. فأخذ املخزن »تاجر« غيره واستفاد، فهل من 

؟
ً
حق والدي أن يحسد من أخذه ويصفه بالجشع مثال

بجزء من  االنتفاع  العازمي حق  »بــن شعبان«  اشتريت من  السبعينيات  في منتصف  ــ   4
أرض خالية على البحر في منطقة »بنيدر« بسعر بخس. نصحت أصحابي بشراء ما تبقى 
ارة البيرسول والقلم الباركر والسيارة الفخمة 

ّ
منها، ولكنهم سخروا من الفكرة، وفضلوا النظ

والسفر على صرف مدخراتهم على مشروع »خرطي«. 

بنيت على األرض شاليهًا صغيرًا، وقمت ببيعه بعد سنوات قليلة بربح كبير، وكررت العملية 
نفسها ألكثر من خمس مرات، وال يزال »أصحابي« أنفسهم على موقفهم، فهل من حقهم 

وصفي بالجشع الذي أكل البلد؟
5 ــ هناك مشروع صناعي معروض للبيع بمبلغ مليون ونصف املليون دينار، مع موافقة من 

هيئة الصناعة على تخصيص أرض صناعية بمساحة 50 ألف متر مربع!
 إلدارتـــه، 

ً
أمـــواال الصعبة، ويضخ  الدولية  الــظــروف  هــذه  فــي  املصنع،  مــن سيغامر ويشتري 

ويمتلك الخبرة ولديه الوقت واملــال ليستغل ما سيخصص له من أرض ضخمة، ويصرف 
على بنائها املاليني، وينتظر السنوات الطوال لجني ثمرة مخاطرته؟

ما  تقريبًا سيتناسى  الكل  ولكن  كبيرًا،  ربحًا  ربما  ذلــك، وستحقق  على  فقط ستقدم  قلة 
عليه  التهجم  مقاالت  لكتابة  مــال، وسيتفرغون  به من  ومــا خاطر  وقــت وجهد  صرفه من 

ووصفه بالتاجر الجشع!
املغامرة،  التفكير في هذه  قلة ستقدم على  ولكن  يريد،  ملن  للبيع  املشروع معروض  للعلم، 
وهؤالء هم الفائزون، وليس الذين يختارون الجلوس تحت »الساس« والتحلطم، أو الشكوى 

من »فساد التجار«.
عــن طريق  يكون  وترشيد تصرفاتهم  إلــغــاؤهــم،  املجتمع ويستحيل  هــذا  مــن  جــزء  التجار 

األنظمة الحكومية العادلة، ونظام ضرائب محكم!

***

سر الكويت، وجعلت في كل 
ُ
وأخيرًا، لو قامت الحكومة بشراء جزيرة وقسمتها على عدد أ
قسم بيتًا وشاليهًا ومزرعة ومخزنًا، ملا قبل الغالبية بنصيبهم!

الكويت.. وزلزال أوكرانيا
ما  املالحظات حــول  إلــى تسجيل بعض  أعــود  انقطاع قصير،  بعد 
يهم الكويت وضرورة متابعتها، بعد قرار الرئيس فالديمير بوتني 
باللجوء إلــى الــقــوة لحل الــخــالفــات بــني روســيــا وأوكــرانــيــا، منتهكًا 
الوطنية وااللتزام  الدولة  أهم مبادئ ميثاق األمم املتحدة في احترام 
واحــدة  روســيــا  أن  خاصة  بهويته،  حــق شعبها  وتثمني  بسيادتها 
والحفاظ  العاملي  األمــن  ترسيخ  مسؤولية  تتحمل  دول  خمس  مــن 
بني مختلف  واأللفة  االنسجام  وتأمني  العاملية  األســرة  على سالمة 

الشعوب. 
في  غيرها  مــن  أكــبــر  تتحمل مسؤوليات  الخمس  الـــدول  هــذه  وألن 
مــســؤولــيــات األمـــن الــعــاملــي، فــقــد وفـــر لــهــا املــيــثــاق مــقــعــدًا دائــمــًا في 
السهر  فــي  األكــبــر  الــعــبء  لتحملها   

ً
األمــن تسهيال عضوية مجلس 

على منظومة السالم الكوني محصنة من املفاجآت املدمرة. 
وانصافًا للتاريخ فإن لجوء روسيا للقوة ليس حدثًا غير مسبوق، 
فقد ارتكبت الدول الدائمة األخرى الكثير من الحماقات في اللجوء إلى 
امليثاق، ويمكن  الوطنية، غير عابئة بقيود  القوة إلنجاز طموحاتها 
القول إن غزو روسيا لجارتها أوكرانيا يأتي في مرحلة انتهت فيها 
الترابط  العاملي واقــع  الــبــاردة، بعد أن تسيدت غريزة السالم  الحرب 
التركيز  العالم نحو  وانــدفــعــت شــعــوب  العاملية  األســـرة  أعــضــاء  بــني 
على التنمية مع بروز واقع االعتماد املتبادل Interdependence في 

التجارة واالقتصاد واالستثمارات. 
للوصول  مندفعًا  اعتبار  أي  التوجه  هــذا  الــروســي  الزعيم  يعط  ولــم 
إلى ما تريده روسيا من جارتها، وكما تقول موسكو بأن خطواتها 
جـــاءت بــعــد الــيــأس مــن قــيــادة أوكــرانــيــا فــي االســتــجــابــة لشروطها، 
واضعة مسؤولية االنفجار على قيادة أوكرانيا والدول الغربية بتهمة 

سحب أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو.
وفي هذا املجال يمكن القول بأن روسيا لها حق في هذا الطلب، لكن 
إلــى استحضار  الغزو  الحد وإنما يهدف  هــذا  األطماع ال تقف عند 
نظام موال يلتزم ما تريده روسيا ويوفر املساحة العازلة بني روسيا 

وحلف الناتو.
ومن الواضح أن الشعب األوكراني يريد مواصلة االستقالل والحفاظ 
عــن تصميم  تعبيرًا  العنيدة  املــقــاومــة  فــجــاءت  االنــفــتــاح  نــظــام  على 

أوكرانيا على رفض التبعية. 
الــتــي تجعلنا في  املــســبــبــات  لــكــي نشخص  هـــذه مــقــدمــة البـــد منها 
الكويت نرفض بقوة إمالءات الجوار املتعاظم بطموحاته واملستصغر 
لتخويف  بالقوة  والتلويح  االبــتــزاز  أسلوب  بفرض  واملــولــع  لجيرانه، 
 إرادة الخصم وحرمانه من 

ّ
الجوار، متوقعًا استخراج الثمار مع شل

احتماالت النجدة مع صد البدائل. 
كنت في لندن متابعًا تحوالت الحرب ومستذكرًا معاناة الكويت من 
نظام صدام حسني، الذي أجاد فنون االبتزاز ولوح بالتهديد ورسم 
للكويت خريطة جغرافية قدمها كنموذج التفاقية بني البلدين تتحول 
إلــحــاق ميناء  لنظام صــدام وأســرتــه، طالبًا  تبعية  إلــى  الكويت  فيها 
الشعيبة وقواعد عسكرية على الجزر وإدخال طاقات بشرية تابعة 
له تدير ما يريد على األراضي الكويتية، وأتابع شروط موسكو التي 
تجعل أوكرانيا ملحقًا لخدمة موسكو، مستذكرًا محتويات شكوى 

العراق من الكويت املرسل إلى الجامعة العربية في يونيو 1990. 
تــقــع الــكــويــت فــي منطقة غـــاب عنها االســتــقــرار مــنــذ تــولــي ضباط 
الجيش في العراق مسؤولية الحكم بعد تدمير املنظومة التي حكمت 
العراق منذ عام 1920 ومع وصول نظام آية اهلل الخميني إلى السلطة 
في إيــران، كان من الحكمة التعامل مع هذه التبدالت بأسلوب يوفر 
الــذي من دونــه ال يمكن للكويت أن تتصرف بحرية،  الــردع  للكويت 
لكننا لــم نتمكن، ويــعــود هــذا الــحــرمــان إلــى الــشــروط الــتــي فرضت 
على الكويت لقبولها عضوًا في الجامعة العربية، وهي إغالق أبواب 
التحالف مع أي من الدول الكبرى، وتحولت الكويت، وبسرعة البرق، 
إلى دولة عروبية التنفس والسلوك والوالء، وكنا أوفياء لهذه الشروط 
إرادتنا وجعلتنا منكمشني عند ممارسة نظام صدام  التي تملكت 
حسني البلطجة الشوارعية، يفرض شروطه علينا، وكان الغزو ومن 
إفرازاته خروج الكويت من تلك الضوابط التي خنقت خياراتها منذ 

عام 1961. 
وكــانــت خــيــاراتــنــا قــبــل الــغــزو هــي ســاحــات األمـــم املــتــحــدة الــتــي كنا 
إلى  اللجوء  وهــي  الــدولــيــة،  العالقات  فــي  املحرمات  على  فيها  نركز 
الوطنية دون إضرار  الدولة  لتحقيق مكاسب، وصون سالمة  القوة 

بسيادتها أو االقتراب من حدودها. 
وكان صوت الكويت منذ االستقالل ومن جميع املندوبني والسفراء، 
هو تأكيد عمق الهوية الوطنية وصون الشرعية التاريخية الكويتية، 
ولم نكن وحدنا في هذا الطرح، وإنما كان حق تأمني سالمة الدولة 
املتحدة،  األمـــم  داخـــل ســاحــات  املــقــبــول جماعيًا  املنهج  هــو  الوطنية 
ويمكن لي اإلشــارة إلى أن أشقاءنا في مجلس التعاون نجحوا في 
ترتيباتهم األمنية، وكانت اإلشارة تخرج، خالل اجتماعات مجلس 
توفر  أن  بأمل  الخارجية  وزراء  اجتماعات  خــالل  السيما  التعاون، 
الكويت لنفسها ترتيبات مماثلة، لكننا استذوقنا العيش في متانة 

األمن العربي، وجاءت اليقظة متأخرة.

رثاء نجوم رحلت 

الكويت  فــي حياة  بــارز  دور  لهما  الكويت قطبني سياسيني  ودعــت 
أقل من  الخطيب منذ  الدكتور أحمد  السياسية واالجتماعية، توفي 
والسيد  العرب،  القوميني  القيادات في مجتمع  أبــرز  شهر، وهو من 
القومي داخل  الخطيب ولصيقه في املسار  النيباري، رفيق  عبداهلل 

الكويت. 
ولــكــل واحـــد منهما خصائصه الــتــي أضـــاءت طــريــقــه، كــان د.أحــمــد 
مع  ترابطه  رغــم  الكويتية  املــواصــفــات  كــل  ملتزمًا  كويتيًا  الخطيب 
عرب الشام واختالطه مع اآلخرين من العرب، كان عميقًا في ترابطه 
بتربة الكويت، وكان يتحدث ببساطة رجال البحر ويطرب لفنونهم 
الكويت   

ً
ويحترم تراثهم، ورغم لباسه األوروبــي كان يمشي حامال

على ظهره.
النيباري،  عبدالرحمن  عــبــداهلل  السيد  الكويت  ودعــت  أســبــوع  ومنذ 
حواراته،  في  وأطعمهم  العروبية  األيديولوجيا  مجموعة  ألطف  وهو 
 جاذبية االنفتاح املؤثر على اآلخرين وآسرًا محدثيه لنظافته 

ً
حامال

الــنــاس، ولــذلــك ال أحــد يــتــردد في  وعفته وترفعه ولياقته فــي كسب 
إعطاء املرحوم عبداهلل النيباري الحق في الجلوس في الصف األول 
في النزاهة وفي الحس اإلنساني وفي السخاء االجتماعي والفكري، 
املرهقة،  العروبية  القومية  قــارب  لم أشاركه اإلبحار في  أنني  ورغــم 
فيه  أرى  وكــنــت  املــرتــفــع،  األخــالقــي  بمعرفة سجله  ســعــدت  لكنني 
القيادة  رجــال  مــع  عــالقــات  لتوفير  املــؤهــل  القومي  الكويتي  العضو 
من  البرملانية  الــحــيــاة  تمكن  ومــثــمــرة  واقــعــيــة  عقالنية  على  ترتكز 
التواصل وتجند املرحوم عبداهلل وآخرين من جماعته لالنطالق في 
التطوير والتحديث، فالسياسة علم األخذ والعطاء، كان عبداهلل فاهمًا 

لها لكن ارتباطه حرم الكويت من فرص االنطالق. 
كــــان املـــرحـــوم الــشــيــخ صـــبـــاح األحـــمـــد عــــرض عــلــيــه وزارة الــنــفــط، 
ويأتي  يتشاور  ان  على  مبدئيًا  قبل  بأنه  صباح  الشيخ  وأخــبــرنــي 
بالجواب، لكنه عاد معتذرًا، وأسفت على فرص الكويت الضائعة، ألن 
عبداهلل متمكن في تفاصيل دبلوماسية النفط واألهم تواجده يدشن 

االئتالف السياسي املساهم في االستقرار. 
رحم اهلل كال من د.أحمد الخطيب، وعبداهلل النيباري، وسيظل التاريخ 

 من عليها فان.
ّ

وفيًا يحمل عطاءهما ألجيال قادمة، وكل

ع��ام��ًا(،   86( المعتوق،  أحمد  يوسف  محمد   ●
شيع، العزاء في املقبرة فقط، ت: 99427771 – 99437744.

ش��ي��ع،  ع���ام���ًا(،   56( الريش،  حمد  صالح  عثمان   ●
العزاء في املقبرة فقط، للرجال ت: 99577799 – 66444479، 

66173710، للنساء ت: 99843797 – 50030021.

ع��ام��ًا(،   54( أبورمية،  الله  ضيف  فضيل  عيد   ●
العزاء في املقبرة فقط، للرجال ت: 92205665 – 58888881، 

للنساء ت: 55530506.

»إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

جامعة بريطانية تشيد
بإنجازات طالبة كويتية

حصدت 20 ميدالية.. بينها 15 »ذهبية« في التزلج على الجليد

Nawal Now نوال اختتمت حفالت روتانا بـ

15 مليون زائر لموسم 
الرياض.. في 5 أشهر

محمد جمعة 
ح��ق��ق م���وس���م ال����ري����اض أرق����ام����ًا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ج���دي���دة م��ن��ذ ان��ط��اق 
فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز ال� 15 مليون زائ��ر في 

جميع مناطق وفعاليات املوسم.
ويمثل املوسم أهم الوجهات الترفيهية في السعودية، حيث انطلق 
على  فعالياته  ��ق��ام 

ُ
وت أك��ث��ر«،  »تخيل  2021 تحت شعار  أكتوبر   20

إل��ى 5.4 م��اي��ن متر م��رب��ع، وي��ت��ك��ون م��ن 13 منطقة  مساحة تصل 
ترفيهية، موزعة في أرج��اء الرياض، هي: بوليفارد ري��اض سيتي، 
الرياض  ذا غروفز،  أوايسس،  العاذرية،  فيلد،  ري��اض، كومبات  فيا 
ون���ت���رون���درالن���د، واج��ه��ة ال���ري���اض، امل���رب���ع، ن��ب��ض ال���ري���اض، ري��اض 

وها، قرية زمان.
ّ
سفاري، شجرة السام، منطقة خل

ن���وال ح��ف��ات روت��ان��ا ف��ي موسم  م��ن جهة أخ���رى، اختتمت الفنانة 
الرياض بليلة »Nawal Now« املفعمة بالروح املوسيقية الخليجية 

واملمزوجة بنكهات عاملية.
التي حضرها حشد كبير من الجمهور:  ن��وال عن أمسيتها  وقالت 
»هي باختصار قصص من مشواري، وبدأت التجهيز لها منذ ثاثة 

أشهر، وسبقتها قرابة 10 بروفات موسيقية«.
كما جرت  لحنية جديدة،  املختارة بصياغة  أغانيها  ن��وال  وقدمت 
املايسترو هاني  وق���اد  األغ��ان��ي،  لبعض  املوسيقي  ال��ت��وزي��ع  إع���ادة 

فرحات الفرقة املوسيقية.

»كورونا«.. تحيي استخدام الهواتف األرضية 
والء عايش 

ب��ع��د أن ت��ح��ول��ت ال���ه���وات���ف األرض����ي����ة إل����ى »أن��ت��ي��ك��ة« 
وتحفة نادرة، أعاد وباء كورونا استخدامها مجددًا، 
فوفق تقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز، تبن 

��ل��وا خ��ال 
ّ

أن نسبة ك��ب��ي��رة م��ن األم��ي��رك��ي��ن ف��ض
العامن املاضين االبتعاد عن األجهزة 

ال��ذك��ي��ة امل��ت��ع��ددة امل���ه���ام، واس��ت��خ��دام 
ه���وات���ف م�����دورة ق��دي��م��ة، ذات أش��ك��ال 

مختلفة.

وع����ن األس����ب����اب، ق����ال أح����ده����م: »ب���ذل���ك ي��م��ك��ن��ك إج����راء 
محادثة حقيقية دون تشتيت االنتباه«.

وأف���اد آخ���ر: »ل��ي��س ال��ه��ات��ف األرض���ي وسيلة موثوقة 
فحسب، بل إن استخدامه يشجعني على حفظ أرقام 
األصدقاء«. وأكثر من يحتفظ بهذه الهواتف األرضية 
هم عشاق الحنن إلى املاضي، ومن يرون أنهم غير 

مستعدين للتجول في شاشة متعبة. 
وف���وج���ئ أص���ح���اب امل���ت���اج���ر ال��ق��دي��م��ة 
بإقبال كثيف وغير مسبوق على هذه 

األجهزة، وحققوا أرباحًا طائلة.

مدير التوثيقات الشرعية فهد الضاعن لـ سبقلا:

محمد علي 
الصرعاوي جامعة  الكويتية حصة  الطالبة  إنجازات  لفتت 
»ل����ي����دز« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ح��ي��ث أش������ادت ب��م��وه��ب��ت��ه��ا ال��ف��ري��دة 

ونجاحاتها الرياضية املميزة.
وت����درس ال��ص��رع��اوي ع��ل��وم ال��ت��غ��ذي��ة ف��ي ال��س��ن��ة األول����ى في 
ق��د حققت  االل��ت��ح��اق بالجامعة  »ل��ي��دز« وك��ان��ت قبل  جامعة 
م��ي��دال��ي��ات ع��دة ف��ي مسابقات داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا في 
ري��اض��ة ال��ت��زل��ج ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��د. ال��ص��رع��اوي واص��ل��ت تحقيق 

اإلنجازات في تلك الرياضة بعد التحاقها بالجامعة.
 أن��ه��ا 

ً
ون���ش���رت ال��ج��ام��ع��ة ت��ق��ري��رًا خ���اص���ًا ب��ال��ط��ال��ب��ة، م��ب��ي��ن��ة

للجامعة  اإللكتروني  املوقع  تحقق نجاحات الفتة. وع��رض 
الرياضية  مجموعة من صور حصة، وأثنى على موهبتها 

والدراسية.
وف�����ي ت���ص���ري���ح ل����� سبقلا، ق���ال���ت ح���ص���ة: »ق����دم����ت ال��ج��ام��ع��ة 
ب��رن��ام��ج��ًا ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���ح���ت���رف���ن، مل��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى م��م��ارس��ة 
املركز  ونلت  ال��دراس��ة،  أثناء  برياضاتهم  الخاصة  التمارين 
األول ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��اس��ت��ع��راض ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��د«. 
وث��ّم��ن��ت ح��ص��ة إب�����راز ال��ج��ام��ع��ة إلن��ج��ازات��ه��ا ع��ل��ى موقعها 
اإللكتروني: »ترك هذا األمر أثرًا إيجابيًا لدي«، موضحة ان 
مسيرتها الرياضية بدأت عام 2017 وأنها حققت حتى األن 
نحو 20 ميدالية 15 منها ذهبية و4 فضية وواحدة برونزية.

31 حالة زواج بين الكويتيين يوميًا في 2021
جين  ■ 500 حالة طالق بين الكويتيين المتزوِّ

في 2021 

جن من وافدين..  ■ 595 مواطنة تزوَّ
و103 من »بدون« 

»مون سواتش«.. جنون يجتاح العالم
محمد مراح 

طوابير طويلة أم��ام محال »س��وات��ش« في العديد من مدن 
العالم، لسبب واحد، الحصول على ساعة ثمنها 260 دوالرًا.
من لندن وإدنبرة إلى دلهي وملبورن وروت��ردام وبولونيا 
ون��ي��وي��ورك م���رورًا بهونغ ك��ون��غ، اص��ط��ف آالف األش��خ��اص 
»م��وون سواتش«  للحصول على نسخة جديدة من ساعة 
م��س��ت��وح��اة م��ن س��اع��ة »أوم��ي��غ��ا سبيد م��اس��ت��ر« ال��ش��ه��ي��رة، 
التي كانت تمثل أول تعاون بن العامة التجارية الفاخرة 
سواتش  وم��ارك��ة  أوم��ي��غ��ا  السويسرية  ال��س��اع��ات  لصناعة 

العاملية.
العامتان التجاريتان استوحتا تصاميم هذه الساعة من 
ب��إن��ت��اج مجموعة تتضمن 11 س��اع��ة كل  ال��ف��ض��اء، وق��ام��ت��ا 
منها تشير إلى كواكب وأجرام سماوية مختلفة في نظامنا 

الشمسي.

ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��ق��م��ر واألرض وال��ش��م��س وامل��ري��خ وامل��ش��ت��ري 
وزحل وبلوتو والزهرة وأورانوس ونبتون وعطارد. 

إلى  »أوميغا سبيد ماستر« األصلية يصل سعرها  ساعة 
ح��وال��ي 6769 دوالرًا، أم���ا س��اع��ة »أوم��ي��غ��ا م���ون س��وات��ش« 

الجديدة يبلغ سعرها 260 دوالرًا.
 Swatch وتعليقا على طوابير املشترين لساعاتها طمأنت
أن اإلصدار الجديد ليس محدودًا، وسيتوفر في العديد من 

دول العالم خال الفترة املقبلة.
ويقول موقع italian watch spotter املتخصص في الساعات، 
ت��ع��ل��ي��ق��ًا ع��ل��ى ط����رح س��اع��ة م����ون س���وات���ش: »ف��وج��ئ��ن��ا ب��ه��ذا 
ال���ذي ب��ات يتصدر ع��ن��اوي��ن الصحف ف��ي جميع  ال��ت��ع��اون، 

أنحاء العالم«.
فريدة  استراتيجية  يمثل  التعاون  ه��ذا  أن  محللون  وي��رى 
مل��ج��م��وع��ة »س���وات���ش«، ح��ي��ث ت��ح��اول ج���ذب اه��ت��م��ام جديد 

بساعاتها من خال تقديم الفخامة بسعر مناسب.
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