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مي السكري 

لدى  البريطانية  السفيرة  أك���دت  بينما 
البالد بليندا لويس أن العالقة بني اململكة 
املتحدة والكويت عميقة وقوية، وتتميز 
املشترك  والتعاون  التاريخية  بالروابط 
في جميع مجاالت التجارة واالستثمار 
واألمن، كشفت  أن بالدها تتجه التخاذ 
فر  السَّ إج��راء جديد لتسهيل إج���راءات 
في  ال��راغ��ب��ني  الكويتيني  امل��واط��ن��ني  على 
اإلع��الن  وسيتم  بريطانيا،  إل��ى  فر  السَّ

عنه قريبًا جدًا.
ج����اء ذل����ك خ����الل ت��ك��ري��م��ه��ا ل���� سبقلا 
وال����ف����ائ����زي����ن ف�����ي إح��������دى م���س���اب���ق���ات 
برعاية سبقلا،  أقيمت  التي  ال��س��ف��ارة 
الزميلة  التكريم  شهادة  تسلمت  حيث 

فرح الغربللي.
وطمأنت لويس في تصريح ل� سبقلا 
��ف��ر إل��ى ب��الده��ا بعدم  ال��راغ��ب��ني ف��ي ال��سَّ
وج���ود أي ق��ي��ود ج��دي��دة ع��ل��ى  السفر، 
القرود  ج��دري  اكتشاف  بعد  ال سيما 
ال��دول األوروبية والعربية.  في عدد من 
وكشفت عن التعاون الوثيق مع الكويت 

في مجاالت الدفاع واألمن.
إذا كانت هناك دفعة جديدة من  وعما 
»ت���اي���ف���ون« س��ي��ت��م تسليمها  م��ق��ات��الت 

ل��ل��ك��وي��ت، ق���ال���ت ل���وي���س: »أت���م���ن���ى ذل���ك، 
وق��د ت��م تسليم ال��ك��وي��ت ع���ددًا م��ن هذه 
وثيق  بشكل  حاليًا  ونعمل  امل��ق��ات��الت، 
ل���ل���غ���اي���ة ب����خ����ص����وص ع����ق����د م���ق���ات���الت 

تايفون«.
وأشارت إلى أن بالدها ترحب بالعديد 

م����ن ال����ط����الب ال��ك��وي��ت��ي��ني ك����ل ع�����ام م��ن 
ال����راغ����ب����ني ف����ي ال�����دراس�����ة ب��ال��ج��ام��ع��ات 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، م��ش��ي��رة إل���ى وج����ود نحو 
ف��ي  ي�����درس�����ون  ك���وي���ت���ي  ط���ال���ب   8400

الجامعات البريطانية حاليًا. 
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خالل تكريم سبقلا لرعايتها إحدى مسابقات السفارة

السفيرة البريطانية: تسهيالت قريبة 
جدًا إلجراءات سفر الكويتيين

حدائق الكويت.. للسائحين!
أمة  | ص05

محليات  | ص03

محليات  | ص03

أمة  | ص05

األخيرة  | ص16اقتصاد  | ص10

محليات  | ص04

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وأكدت أن »األجيال« واحد من أكبر ثالثة صناديق سيادية في العالم

»A1« ت تصنيف الكويت عند »موديز« تثبِّ

تشريع جديد 
للمقيمين في الكويت إحالة صفقة »يوروفايتر« 

إلى محكمة الوزراء

حسام علم الدين 
ثبتت وك��ال��ة م��ودي��ز تصنيف ال��ك��وي��ت االئ��ت��م��ان��ي ال��س��ي��ادي عند 
ال��ن��ظ��رة املستقبلية  إب��ق��اء  م��ع  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  مستوى »A1« على 
للكويت  االئتماني  التصنيف  أن  إل��ى  ال��وك��ال��ة  وأش���ارت  مستقرة. 
ث��روة مالية كبيرة مع  إذ تمتلك  االق��ت��ص��ادي��ة،  إل��ى قوتها  يستند 
مستوى منخفض جدًا للدين الحكومي، متوقعة أن تبقى املوازنة 
وسُيساهم  املنظور،  املستقبل  في  استثنائي  بشكٍل  قوية  العامة 
ذل���ك ف��ي إع����ادة ت��راك��م امل����وارد امل��ال��ي��ة ل��ص��ن��دوق االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام 
في ظل البيئة الحالية الرتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه في 
إطار اتفاقية »أوبك+«، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة 

الحكومية ملدة عامني أو ثالثة أعوام مقبلة على األقل.
وأكدت الوكالة أن حجم األصول السائلة لصندوق الثروة السيادي 
املحلي اإلجمالي في نهاية 2021،  الناتج  قد تجاوز بكثير حجم 
وان��خ��ف��ض��ت ال��دي��ون الحكومية إل���ى ن��ح��و 6% م��ن ال��ن��ات��ج املحلي 
الوكالة  - 2022. وأش��ارت  املالية 2021  السنة  اإلجمالي في نهاية 
إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج 
سيادية  صناديق  ثالثة  أكبر  من  واح��دًا  ُيعتبر  اإلجمالي  املحلي 
النرويجي والصندوق  العالم، إلى جانب الصندوق السيادي  في 

السيادي ألبوظبي.
��ح��ق��ق ال��ك��وي��ت ف��ائ��ض��ًا م��ال��ي��ًا ي���ت���راوح بني 

ُ
وت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة أن ت

ي��ت��راوح ب��ني 2% و3% م��ن الناتج املحلي  7% و8%، وفائضًا آخ��ر 
اإلجمالي في السنتني املاليتني 2022 - 2023 و2023 - 2024 على 
الترتيب، مدفوعًا ذلك بالزيادة الحادة في أسعار النفط هذا العام 
بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بموجب 
ال��ث��روة  اتفاقية »أوب�����ك+«. ورج��ح��ت »م��ودي��ز« أن ُيحقق ص��ن��دوق 
السيادي أعلى نمو خالل العامني املقبلني، متوقعة تراكم الفوائض 
املالية السائلة في صندوق االحتياطي العام مدفوعًا ذلك بتدني 
استحقاقات الدين الحكومي املطلوب سدادها، وعدم الحاجة إلى 

تحويل الفوائض إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة.

¶ ال قيود جديدة على السفر بسبب »جدري القرود«

تلقى التهاني بمناسبة عودته إلى الوطن.. وتمنى دوام األمن واألمان

األمير: المزيد من اإلنجازات التنموية واالرتقاء بالكويت
ل���رف���ع  ال�����وط�����ن  أب�����ن�����اء  ال����ل����ه  ل���ي���وف���ق   ¶
م���ك���ان���ة ال����ب����اد ل�����دى ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي 

��ع��ك��م ال��ل��ه  ول����ي ال��ع��ه��د ل��س��م��وه: م��تَّ  ¶
الخير  مسيرة  الستكمال  والعافية  بالصحة 

محليات  | ص02

ل���ل���واف���د ع�����ادي�����ة  إق�����ام�����ة   ¶
للمستثمرين سنة  و15  سنوات   5

ألب���ن���اء  إق����ام����ة  س����ن����وات   10  ¶
ال��ك��وي��ت��ي��ة وم������اك ال���ع���ق���ارات

البقاء  المنزلي  للعامل  يجوز  ال   ¶
أك��ث��ر م��ن 4 أشهر  ال��ك��وي��ت  خ���ارج 

إعفاء  سلطة  ال��داخ��ل��ي��ة  ل��وزي��ر   ¶
اإلقامة رس��وم  من  ال��ح��االت  بعض 

مستحقات  س��داد  عن  االمتناع   ¶
األجنبي تحت طائلة االتجار باإلقامات

¶ إبعاد األجنبي إن عمل بالمخالفة 
للكسب مصدر  له  ليس  أو  إلقامته 

أبرز التعديالت

الزميلة فرح الغربللي متسلمة شهادة تكريم سبقلا  من السفيرة البريطانية

ندوة »رواسي« تطالب 
بتعديل تشريعي:

إباغ الزوجة األولى 
عند االقتران

 ب�»الثانية«

المحرر القضائي
أح��ال��ت صفقة طائرات  ال����وزراء،  الخاصة بمحاكمة  ال��دائ��م��ة  التحقيق  لجنة  أن  م��ن مصدر مطلع  علمت سبقلا 

»يوروفايتر« إلى محكمة الوزراء.
حدد جلسة ملحاكمتهم قريبًا.

ُ
وأكد املصدر أن لجنة التحقيق اتهمت 5 أشخاص في القضية، فيما ست

د جلسة لمحاكمتهم قريبًا متهم فيها 5 أشخاص.. وسُتحدَّ

¶ تغطيات أسبوعية لجميع 
األنشطة والفعاليات

سبقلا في »موسم جدة«
.. أيامنا الحلوة جاية

حمد الحمدان  

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرملانية بإجماع الحضور 
أم����س م���ش���روع ق���ان���ون ف���ي ش����أن إق���ام���ة ال���واف���دي���ن، أج���از 
ال��ت��رخ��ي��ص ل��ل��واف��د ب��اإلق��ام��ة ال��ع��ادي��ة م���دة ال ت��ت��ج��اوز 5 
أن��ه يجب على األج��ن��ب��ي م��غ��ادرة الكويت  س��ن��وات، على 
إذا انقضت م��دة اإلق��ام��ة أو رف��ض طلب تجديدها م��ا لم 

يرخص له بإقامة جديدة.
ونص املشروع على أنه يجوز الترخيص باإلقامة ملدة ال 
العقارات  الكويتية، وم��الك  تتجاوز عشر سنوات ألبناء 
في دول��ة الكويت. كما يجوز الترخيص باإلقامة ملدة ال 
يصدر  ال��ذي��ن  للمستثمرين  سنة  عشرة  خمس  تتجاوز 
استثماراتهم  م��ج��ال  بتحديد  ال�����وزراء  مجلس  م��ن  ق���رار 

وفئاتهم واملبالغ التي يتعني استثمارها.
وي���ت���ع���ني ف����ي ج���م���ي���ع األح���������وال أن ي����ك����ون ج�������واز ال��س��ف��ر 
ص��ال��ح��ًا للعمل ب���ه، ف���إذا ان��ق��ض��ت م���دة اإلق���ام���ة أو رف��ض 
ال��واف��د م��غ��ادرة البالد ما لم  طلب تجديدها، وج��ب على 
يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط 

وإجراءات منح اإلقامة.

¶ 5 سنوات إقامة الوافد.. ويغادر
 إن لم ُتجدد أو يرَخص له بإقامة جديدة

¶   الميزانية ستظل قوية في المستقبل المنظور  ¶ تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثاثة 

 تحسين التصنيف حال بناء عالقة
 أكثر إنتاجية بين السلطتين

ف��ي ح��ال بناء  التصنيف  »أن���ه ُيمكن تحسني  ال��وك��ال��ة:  ذك���رت 
والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني،  ب��ني  إنتاجية  أكثر  عالقة 
وبالتالي سينعكس ذلك في زيادة احتماالت تنفيذ اإلصالحات 

الهيكلية طويلة األجل«.
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تلقى التهاني بمناسبة عودته.. وتمنى دوام األمن واألمان

■ ليوفق الله أبناء الوطن لرفع مكانة البالد لدى المجتمع الدولي 
األمير: المزيد من اإلنجازات التنموية واالرتقاء بالكويت

ع��ب��ر س��م��و أم���ي���ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ن�����واف األح���م���د عن 
ت��م��ن��ي��ات��ه ب����أن ي���وف���ق اهلل ال��ج��م��ي��ع ل��خ��دم��ة ال��ك��وي��ت 

ورفعة شأنها.
العهد  جاء ذلك في رسالة شكر جوابية لسمو ولي 
الشيخ مشعل األحمد، ضمنها سمو األمير خالص 
ش��ك��ره ل��ه ع��ل��ى م��ا ع��ب��ر ع��ن��ه م��ن تهنئة ب��ع��ودت��ه إل��ى 
أرض ال����وط����ن، وع���ل���ى م���ا أب������داه م���ن ف��ي��ض امل��ش��اع��ر 

الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه املناسبة.
ودع���ا س��م��و األم��ي��ر امل��ول��ى ت��ع��ال��ى أن يحفظ ال��وط��ن 
ال��ع��زي��ز وي��دي��م عليه نعمة األم���ن واألم����ان وال��رخ��اء، 
ويوفق أبناء الوطن لكل ما فيه خيره وخدمته ورفعة 
الحضاري  بمساره  لارتقاء  الخطى  ويسدد  شأنه، 
عبر  الدولي،  املجتمع  لدى  املرموقة  مكانته  وتعزيز 
تحقيق املزيد من اإلنجازات التنموية املنشودة وأن 

يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.
وكان سمو ولي العهد بعث برقية إلى سمو األمير 
قال فيها: يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم، 
عودكم  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آي��ات  أسمى 
ال��ح��م��ي��د إل���ى أرض ال���وط���ن ال��ع��زي��ز س��امل��ني غانمني 
ب��ع��د ق��ض��اء إج�����ازة خ���اص���ة، وإذ ن��ح��م��د اهلل تعالى 
على ع��ودة سموكم امليمونة فإننا ندعوه جل وعا 
يحيط سموكم  وأن  والعافية،  بالصحة  يمتعكم  أن 
رعايته  وعظيم  عنايته  بكريم  ورع��اك��م  اهلل  حفظكم 
الس��ت��ك��م��ال م��س��ي��رة ال��خ��ي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة، ك��م��ا ن��س��أل��ه 
تعالى أن يديم على وطننا العزيز األمن واالستقرار 
التقدم وال��رخ��اء في ظل قيادة  ويحقق له املزيد من 

سموكم الرشيدة.

وتلقى سمو األمير رسائل تهنئة من رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغانم، ورئيس الحرس الوطني سمو 
ن��اص��ر املحمد،  ال��ع��ل��ي، وس��م��و الشيخ  الشيخ س��ال��م 
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أعربوا  النواف،  أحمد  الشيخ  املتقاعد  األول  الفريق 
فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه إلى 
أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة، سائلني 
املولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام 
وراع��ي��ًا ملسيرة  ق��ائ��دًا حكيمًا  وأن يحفظه  ال��ع��اف��ي��ة، 

النهضة الزاخرة باإلنجازات التنموية.
وب��ع��ث س��م��و األم��ي��ر رس��ائ��ل ش��ك��ر ج��واب��ي��ة ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص ش��ك��ره على م��ا ع��ب��روا عنه م��ن طيب 
 
ً
الدعاء بهذه املناسبة، مبتها املشاعر ومن ص��ادق 
إلى الباري جل وعا بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم 
ع��ل��ي��ه ن��ع��م األم����ن واألم�����ان وال���رخ���اء وي���وف���ق أب��ن��اءه 
ل��خ��دم��ت��ه ورف���ع���ة ش���أن���ه وي���س���دد ال��خ��ط��ى لتحقيق 
املزيد من اإلنجازات الحضارية على صعيد مساره 
ال��ت��ن��م��وي ال���ط���م���وح، وأن ي��دي��م ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع واف���ر 

الصحة والعافية.

تعزية خادم الحرمين

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تعزية إلى خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى والدة 
األمير فهد بن تركي، سائال اهلل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم األسرة 
األح��م��د، ورئيس  الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  ال��ع��زاء. وبعث سمو  الصبر وحسن  الكريمة جميل  املالكة 

مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيتني مماثلتني.

تهنئة جورجيا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفلي، 
موفور  لها  متمنيًا سموه  لبالدها،  الوطني  العيد  بمناسبة  تهانيه  خالص  عن  فيها سموه  عبر 

الصحة والعافية، ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، برقيات مماثلة.

السمو:  لصاحب  العهد  ول��ي   ■

والعافية  بالصحة  الله  متعكم 
الس���ت���ك���م���ال م���س���ي���رة ال��خ��ي��ر 

ب����م����س����ار  االرت����������ق����������اء   ■

ال���وط���ن ال���ح���ض���اري وت��ع��زي��ز 
م����ك����ان����ت����ه ال����م����رم����وق����ة

الجامعة األمريكية تستضيف 
منتدى الحوارات البحثية

اس��ت��ض��اف��ت ال��ج��ام��ع��ة األم��ري��ك��ي��ة في 
واألخ��ي��رة  الخامسة  الحلقة  الكويت 
للعام  البحثية  الحوارات  من منتدى 
- 2022 بعنوان »لغة  الدراسي 2021 
ب��رم��ج��ة ج���دي���دة ب��س��ي��ط��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م«، 
ق��دم��ه��ا األس����ت����اذ امل����ش����ارك ف���ي ع��ل��وم 
م��ن كلية  رب��اب��ه  آرون  د.  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
ال����ه����ن����دس����ة وال�����ع�����ل�����وم ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، 
األمريكية  الجامعة  رئيسة  بحضور 
في الكويت د.روض��ة ع��واد، وأعضاء 
هيئة التدريس والطاب والجمهور.

من جانبه استعرض د. آرون تجربته 
التقنية في تطوير لغة برمجة جديدة 
»لغة  تعني  وال��ت��ي   SIMPLE تسمى 
ب��رم��ج��ة ن��م��وذج��ي��ة ح��ت��م��ي��ة بسيطة 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م«. ال��ل��غ��ة ال��ج��دي��دة ه���ي لغة 
إل��ى تبسيط  إجرائية مكتملة تهدف 
بناء جملة البرمجة وإعفاء املبتدئني 

من مفاهيم البرمجة املتقدمة.
 وأض�������������اف أن���������ه ط���������ور ه���������ذه ال���ل���غ���ة 
ح���ني الح����ظ ف���وائ���د ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��ب��ي��رة 
ل���ت���ع���ري���ف ال�����ط�����اب ب��ع��م��ل��ي��ة إن���ش���اء 
ل����غ����ة وب����رم����ج����ت����ه����ا، م���ب���ي���ن���ًا أن�������ه ت��م 
ن��ط��اق واس��ع  اخ��ت��ب��ار SIMPLE على 
ب���اس���ت���خ���دام أك����ث����ر م����ن 60 ب���رن���ام���ج 
اخ���ت���ب���ار م��خ��ت��ل��ف��ا م��ص��م��م��ا ب��ع��ن��اي��ة 
وميزاتها.  اللغة  عناصر  الستهداف 
أظ����ه����رت االخ����ت����ب����ارات ال���ن���ه���ائ���ي���ة أن 
اللغة موثوقة وجاهزة لاعتماد في 

التعليم.

جانب من المنتدى البحثي االفتراضي

السفير األردني: تحديد مواعيد 
اللجنة المشتركة  واللجان الفنية

مي السكري 

أكد السفير األردن��ي لدى 
ال����ب����اد ص���ق���ر أب���وش���ت���ال 
وج��ود تطابق في ال��رؤى 
وال���س���ي���اس���ة ال���خ���ارج���ي���ة 
األردن������ي������ة ح����ي����ال ج��م��ي��ع 

ال���ق���ض���اي���ا ال���ع���رب���ي���ة واإلق���ل���ي���م���ي���ة م��ع 
التي تحظى برعاية  الكويت،  سياسة 
م��ب��اش��رة وك��ري��م��ة م��ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادي��ني 

للبلدين.
وش�����دد أب���وش���ت���ال ب��م��ن��اس��ب��ة اح��ت��ف��ال 
ب�������اده ب����ال����ذك����رى ال���������46 ل���اس���ت���ق���ال، 
تزامنا مع دخ��ول الدولة األردن��ي��ة في 
امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��أس��ي��س��ه��ا ع��ام 
ال��س��ي��اس��ي��ة  »امل����واق����ف  أن  ع��ل��ى   ،1921
بتطابق  تتميز  ال��ك��وي��ت��ي��ة   ������� األردن���ي���ة 
وجهات النظر اتجاه القضايا العربية 
دائما  ال��داع��ي��ة  وال��دول��ي��ة،  واإلقليمية 
ل��ح��ل ال��ن��زاع��ات وال��خ��اف��ات ب��ال��ح��وار 
وال�������ط�������رق ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة ل��ت��ج��ن��ب 
ووي���ات  االزم������ات  ال��ع��رب��ي��ة  منطقتنا 
ال�����ح�����روب، وض����م����ان اس����ت����ق����رار وام����ن 
كما  شعوبه،  وسامة  العربي  الوطن 
م��وق��ف  ع����ن  وال���ك���وي���ت  األردن  ي���ع���رب 
ت��ش��ه��ده العمليات  ات���ج���اه م���ا  م��ع��ت��دل 

العسكرية ما بني روسيا 
وأوك���ران���ي���ا، ال���داع���ي ال��ى 
ح���������ل ه�����������ذه ال������خ������اف������ات 
بالحوار واملباحثات بني 
ال����ب����ل����دي����ن وص��������وال ل��ح��ل 

هذه االزمة سلميًا«.
وق�������ال ال���س���ف���ي���ر األردن�������ي 
»ي��ت��م ال��ع��م��ل م��ع األش��ق��اء 
ف���ي ال���ك���وي���ت ع��ل��ى ت��ن��س��ي��ق وت��ح��دي��د 
م���واع���ي���د م����ن أج�����ل ع���ق���د اج���ت���م���اع���ات 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل���ش���ت���رك���ة وال���ل���ج���ان 
ال���ف���ن���ي���ة مل�����ا ف���ي���ه م���ص���ل���ح���ة ال���ب���ل���دي���ن، 
ك�����م�����ا ي�����ت�����م ال�����ع�����م�����ل ب����ش����ك����ل م���س���ت���م���ر 
ل��ت��ف��ع��ي��ل وت���ج���دي���د ت���وق���ي���ع م����ذك����رات 
في  متنوعة  تنفيذية  وب��رام��ج  تفاهم 
الثقافية  والس��ي��م��ا  امل��ج��االت  مختلف 

واالقتصادية واالستثمار«.
ولفت الى أن القطاع السياحي يشهد 
اه��ت��م��ام��ًا ك��ب��ي��رًا م���ن ق��ب��ل ال��ك��وي��ت��ي��ني 
في  الجغرافية  الطبيعة  لتنوع  ن��ظ��رًا 
م��ن  االس����ت����ف����ادة  إل�����ى  إض����اف����ة  األردن، 
البلدين، مشيرًا  بني  الجغرافي  القرب 
إل���ى أن »أع�����داد ال��زائ��ري��ن م��ن الكويت 
إلى عمان تشهد ارتفاعًا مطردًا وعلى 
مدار العام وفي مختلف الفصول، كما 
ت��ش��ه��د ح���رك���ة ال���ط���ي���ران ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

نموا بمعدل 6 رحات يوميا«.

»حّذرت من خطاب الكراهية.. وأّكدت أن اإلعالم يضّخم المشكالت الفردية«

■ الكويت نموذج يحتذى في التعايش الديني بين الجاليات 

لوفليشر: مسلمو فرنسا يتمتعون بالحرية 

مي السكري 

ب���ي���ن���م���ا ح���������ذرت ال����س����ف����ي����رة ال���ف���رن���س���ي���ة 
ل���دى ال���ب���اد ك��ل��ي��ر ل��وف��ل��ي��ش��ر م���ن خ��ط��اب 
ال���ك���راه���ي���ة، أك������دت أن ال���ك���وي���ت ن���م���وذج 
ي���ح���ت���ذى ف�����ي ال���ت���ع���اي���ش ب�����ني م��خ��ت��ل��ف 

االديان والجاليات.
وأض���اف���ت ل��وف��ل��ي��ش��ر، ف���ي ت��ص��ري��ح على 
ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي امل��ح��اض��رة التي 
ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز ال��ف��رن��س��ي ل��أب��ح��اث في 
الباحث  وألقاها  العربية،  الجزيرة  شبه 
ف���ي ج��ام��ع��ة ف��رن��س��ا د. س��ي��دري��ك بيلوك 
ت��ح��ت ع��ن��وان »ال��خ��اف��ات ح���ول االس���ام 
ف���ي ف��رن��س��ا ف���ي س���ي���اق اس���ام���ي: بعض 
ال�����ح�����االت ال���ع���م���ل���ي���ة«، أن »ال���ب���ع���ض ف��ي 
الكويت ربما يعتقد ان فرنسا ال تتعامل 
ب��ش��ك��ل ج���ي���د م����ع امل���س���ل���م���ني وه������ذا غ��ي��ر 
ص��ح��ي��ح«، مضيفة ان��ه »ق��د ي��ك��ون هناك 
ب���ع���ض امل���ش���ك���ات ال����ف����ردي����ة، ل���ك���ن ه��ن��اك 
ي���ح���دث«، م��ؤك��دة  تضخيما اع��ام��ي��ا مل��ا 
وس��ع��ادة  ب��أم��ان  يعيشون  »املسلمني  ان 
اإلم��ك��ان��ي��ة والحرية  ول��دي��ه��م  فرنسا  ف��ي 
مل��م��ارس��ة شعائرهم بكل ح��ري��ة م��ن دون 

أي مضايقات أو محاذير«.
وش����ددت ع��ل��ى أن ال��ه��دف م��ن امل��ح��اض��رة 
ه���و ال��ت��ع��ري��ف ب���ال���رواب���ط ال��ق��دي��م��ة بني 
فرنسا واإلس��ام، إضافة إلى شرح كيف 
تسير األم����ور ف��ي ف��رن��س��ا وك��ي��ف يعيش 

املسلم بكل حرية.
وذك������رت ان���ه���ا ك���ان���ت ف���ي م��ن��اق��ش��ة ح��ول 
ه������ذا امل�����وض�����وع ال�������ذي ي���ق���ل���ق ال���ب���ع���ض، 

وخ���ص���وص���ا م����ا ص�����در م����ن ت��ص��ري��ح��ات 
خ����ال االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة امل��اض��ي��ة 
ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت����ح����ض ع����ل����ى خ����ط����اب����ات 
في  قليلة  »فئة  انها  موضحة  الكراهية، 
فرنسا هي من تشارك تلك األفكار ولكن 
الغالبية الفرنسية منفتحة على اآلخرين 

وبالذات املسلمني والعرب«.

عاقة تاريخية 

ب�����������دوره، ق�������ال م����دي����ر امل�����رك�����ز ال���ف���رن���س���ي 
لابحاث في شبه الجزيرة العربية مكرم 
ع���ب���اس، ان م��ح��اض��رة ب��ي��ل��وك »ت��ن��اول��ت 
اإلس����ام ف��ي ف��رن��س��ا وج��م��ي��ع اإلش��ك��ال��ي��ة 
التي طرحت أخيرا في إطار هذه العاقة 
ال���ت���ي ه����ي ب��ال��ف��ع��ل ت���اري���خ���ي���ة وق���دي���م���ة، 
ولكن بالفعل قد تظهر كعاقة معقدة أو 
فيما يخص  االش���ك���االت  لبعض  ح��ام��ل��ة 
وامل��اي��وه  والنقاب  الحجاب  مثل  قضايا 

اإلس������ام������ي )ال����ب����ورك����ي����ن����ي( واإلره����������اب 
وال��ت��ط��رف وه���ي م���وج���ودة ف���ي املجتمع 
ال��ف��رن��س��ي ك��م��ا ن��ج��ده��ا ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات 

األخرى«.
وح����ول ال��ت��ه��م ال��ت��ي وج��ه��ت إل���ى فرنسا 
»هناك  ق��ال  اإلس���ام،  تجاه  وسياساتها 
ع����اق����ة ت���اري���خ���ي���ة ع���ري���ق���ة ب�����ني ف��رن��س��ا 
واالس��ام وهي ليست مبنية على الكره 
والحقد أو الصراع أو النزاع، وإنما هي 
عاقة سلمية أو حتى انها عاقة افتتان 
ب��ال��ح��ض��ارة االس��ام��ي��ة ال��ق��دي��م��ة«، وق��د 
أب����رز أن اإلش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي ط��رح��ت فيما 
يخص املظاهر االسامية مثل الحجاب 
أو النقاب أو البوركيني، كلها استثمرت 
سياسيا وأيديولوجيا من طرف حركات 
م���ت���ط���رف���ة، وت����ح����دي����دًا م�����ن ق���ب���ل ال��ي��م��ني 
ال��ذي بنى على تلك  املتطرف في فرنسا 

الظواهر املوجودة في املجتمع.

السفيرة الفرنسية خالل محاضرة »الخالفات حول اإلسالم«

»نقلة نوعية في التعاون مع االتحاد األوروبي«

البديوي: رفع متطلبات
 تأشيرة شنغن يعزز العالقات

ل����دى بلجيكا  ال���ك���وي���ت  ق����ال س��ف��ي��ر 
ورئ����ي����س ب��ع��ث��ت��ي��ه��ا ل������دى االت����ح����اد 
األوروب�����ي وح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي 
)الناتو( جاسم البديوي إن التجارة 
ي��ن��م��وان بشكل مطرد  واالس��ت��ث��م��ار 
ب����ني ال�������دول األع����ض����اء ف����ي االت���ح���اد 
ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  األوروب�������ي ودول 
الخليجي منذ اتفاقية التعاون بني 

الطرفني عام 1988.
وأضاف البديوي خال اجتماع نظمته غرفة التجارة 
إنه  أم��س  م��ن  أول  ولوكسمبورغ  البلجيكية  العربية 
»ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات امل���زدوج���ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة في 
)بريكست(،  األوروب����ي  االت��ح��اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج 
وج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د - 19(، 
العاقات  أن  إل��ى  ق��دم��ًا«، مشيرًا  التعافي يمضي  ف��إن 
الخليجية ع��م��وم��ًا وال��ك��وي��ت��ي��ة خ��ص��وص��ًا م��ع أوروب���ا 

شهدت نقلة نوعية في كل املجاالت.
ولفت إلى أن التطور اآلخر الذي يعزز العاقات يتمثل 
اق��ت��راح املفوضية األوروب��ي��ة أخيرًا رف��ع متطلبات  في 

تأشيرة شنغن ملواطني الكويت وقطر. 
وأضاف: إنه من وجهة نظر تجارية واستثمارية، فإن 
مهمة  منطقة  تمثل  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول 
أكبر شريك  بالنسبة لاتحاد األوروب���ي، وه��ي عاشر 

تجاري لاتحاد.

وأش��ار السفير البديوي إلى أن »دول 
أث��ب��ت��ت شجاعتها  ال���ت���ع���اون  م��ج��ل��س 
وث���ق���ت���ه���ا م�����ن خ������ال االس�����ت�����م�����رار ف��ي 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ش��رك��ات وامل��ش��اري��ع 

األوروبية«.

مشاريع جديدة

وح���ث ع��ل��ى إق��ام��ة م��ش��اري��ع تعاونية 
التحديات  ملواجهة  اإلقليميتني  الكتلتني  بني  جديدة 
ال��ع��امل��ي��ة، م��ث��ل ال��رق��م��ن��ة وال���ط���اق���ة ال���خ���ض���راء وال���ذك���اء 
االص���ط���ن���اع���ي واألم�������ن ال���غ���ذائ���ي وال����رع����اي����ة ال��ص��ح��ي��ة 
والتعليم. وكشف البديوي عن أن لدى العديد من دول 
مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت خططًا 
امل��ب��ادرات الرائدة  كبيرة للمستقبل من خال عدد من 
التي توفر فرصًا كبيرة للشركات األوروبية، الفتًا إلى 
أن الشراكة االقتصادية بني الكويت وبلجيكا ستشهد 

نقلة في املستقبل.
إل��ى تطورين مهمني ف��ي الفترة األخ��ي��رة  ول��ف��ت أي��ض��ًا 
سيؤديان إلى تعزيز العاقات بني االتحاد األوروب��ي 
ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصدر االتحاد 
»االتصال  بعنوان  وثيقة  املاضي  األس��ب��وع  األوروب���ي 
املشترك بشأن شراكة إستراتيجية مع الخليج«، والتي 
تغطي التجارة واالستثمار واألمن والطاقة والسياسة 

والسياحة والعديد من املوضوعات األخرى.

300 مسجد 

تاريخ  بيلوك  الباحث  استعرض   
ال���ع���الق���ة ب���ني ف��رن��س��ا واالس������الم، 
منوها بأن 8% من سكان فرنسا 
الحاليني من املسلمني، مستدركا 
ان���ه ال ت��وج��د إح��ص��ائ��ي��ات دقيقة 
لعددهم، وموضحًا أن هناك 300 
مسجد ومركز ديني في فرنسا.

 

زيارات مهمة

قالت السفيرة الفرنسية انه اعتبارا 
م�����ن ش����ه����ري س���ب���ت���م���ب���ر واك���ت���وب���ر 
املقبلني ستكون هناك زيارات مهمة 

بالطبع بني مسؤولي البلدين.

االنتخابات البرلمانية 

ال��س��ف��ارة  لوفليشر ج��ه��وزي��ة  أك���دت 
 5 في  البرملانية  االنتخابات  إلج��راء 
يونيو املقبل، مضيفة »لدينا مكتب 
ان��ت��خ��اب��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��س��ف��ارة 
ونحن جاهزون، وقد أجرينا أخيرًا 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة ون��ح��ن االن في 
االنتخابات  لهذه  التحضيرات  إطار 

التشريعية في دورتها األولى«.

صقر أبوشتال

جاسم البديوي

محليات



المجتمع ابتكر أسبابًا أنعشت نشاط السوق على مدار العام

محال بيع الورد.. الرزق على المناسبات
عبدالرزاق المحسن

كانت المواسم المرتبطة بأعياد األم والمرأة 
والحب، هي ما يحرك سوق الورد ويلهب رغبة 

زبائنها الذين يرتادون محالها كلما حّلت، القتناء 
وردة جميلة ُتهدى لألم أو الزوجة أو الخطيبة، 
وعندما تنجلي سحابة المناسبة يجلس البائع 

في زاوية من محله ينتظر عودة األعياد.

لكن ذلك لم يدم طويال، فاملجتمع ابتكر مناسباته، وربط إهداء الورد 
اعه 

ّ
بالكثير من املناسبات االجتماعية، فانتعش السوق وتجاوز صن

الكساد الذي كاد يطغى على مصدر رزقهم، وبات »بيع الورد« نشاطا 
ال يهدأ على مدار العام، فهناك أعراس وحفالت تخّرج وأعياد ميالد 
ومواليد، تدفع الناس الى التعبير عن تخليد ذكراها بواسطة الورد.
ال���ورد الطبيعي وامل��ج��ف��ف اغ��ل��ى س��ع��رًا واك��ث��ر اق��ب��ااًل م��ن ِق��ب��ل سكان 
ال��ك��وي��ت، يقبلون ع��ل��ى إه��دائ��ه��ا ف��ي ح��ف��الت ال����زواج واع��ي��اد امل��ي��الد 
واملواليد الجدد، ويقول عدد من الباعة في محال الورد، إنهم ابتكروا 
طرقا ج��دي��دة أدت ال��ى زي���ادة األس��ع��ار، حيث يضيفون م��واد أخ��رى 
على الطلب، كالكاكاو واملجوهرات والحلويات والعطور وغير ذلك. 

وأضافوا أن أذواق الزبائن تلعب دورا في تحديد شكل الورد املطلوب 
التعبير  أب��رز عناوين  ي��زال  م��ا  ف��ال��ورد  ونوعيته، وبالتالي س��ع��ره، 
ل��ون معنى ودالل���ة ومغزى،  ع��ن الحب وااله��ت��م��ام، مؤكدين أن »لكل 
كاالحمر الذي يدل على الحب، واألصفر رمز الغيرة، واألبيض دليل 
ع��ل��ى ال��ص��ف��اء، وه��ن��اك ش��رائ��ح م��ن ال��ج��م��ه��ور ت��ح��رص ع��ل��ى تشكيلة 

واسعة من األلوان عند الطلب«.

م���ع���دل ال��م��ب��ي��ع��ات
باقات  ل� سبقلا، حرصه على »تقديم  البائع أحمد مصطفى، يؤكد 
ال��رق��ي  ورد رائ���ع���ة، ت��ن��اس��ب ج��م��ي��ع األذواق، ب��ت��ش��ك��ي��الت ت���دل ع��ل��ى 

والذوق، وتزيني الباقات بشكل يشد البصر ويجذب الروح«.
مشيرا الى أن »املناسبات ال تتوقف، اال أن معدل املبيعات يقل ويزيد 

بحسب االقبال اليومي«.
ال��ى أن االسعار  ال���ورد، يشير البائع إي��ه��اب اسماعيل،  وع��ن أس��ع��ار 
الطبيعي واملجفف  ف��ال��ورد  ال��زب��ون،  تكون بحسب نوعية ما يطلبه 
اك��ث��ر طلبا وأع��ل��ى س��ع��را، الف��ت��ا إل��ى بيع ب��اق��ات بما يصل ال��ى 145 
دينارا، الحتوائها على الجوري او النرجس او اللوتس او الكاميليا 
او البنفسج او الهايدرنجيا، أو املضاف اليها هدايا يطلبها الزبون، 

كالساعات واملحفظة الرجالية او النسائية.

■ الورد 
الطبيعي 

والمجفف 
أغلى سعرًا 

وأكثر طلبًا

40 دينارًا
سعر الـ 100 

وردة من 
الجوري في 
باقة واحدة

■ المبيعات 
تتفاوت من 

يوم آلخر.. 
والتكنولوجيا 

ساعدت في 
الترويج

■ األصناف 
ُتستورد في 

شحنات مبردة 
من هولندا 

وبلجيكا 
واإلكوادور

»نقصة«
رمضان

»للورد رواج واسع خالل شهر 
رم����ض����ان أي����ض����ا«، ف����ي ت��ق��دي��ر 
أن  الباعة، وأض��اف��وا  الكثير من 
»ن��ق��ص��ة رم���ض���ان، واح�����دة من 
االب����ت����ك����ارات ال���ت���ي ن��ل��ج��أ ال��ي��ه��ا 
ل����ج����ذب ال�����زب�����ائ�����ن ف�����ي ال���ش���ه���ر 
ال��ف��ض��ي��ل، وت��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��اق��ة 
م���ن ال�����ورد وم��ب��خ��ر وزع���ف���ران، 
م����ع ال���ت���زي���ن داخ������ل ص���ن���دوق، 
ب��ن 34 و53  ت��ت��راوح  وبأسعار 

دينارا«.

شرائح متفرقة

ال���ب���اع���ة أن زب���ائ���ن���ه���م م��ن  أك������د 
م���خ���ت���ل���ف ال�����ش�����رائ�����ح ال���ع���م���ري���ة 
وال��ج��ن��س��ي��ات، »ف��امل��ن��اس��ب��ات ال 
تنحصر على فئة دون أخرى«، 
مشيرين الى ان األسعار تشهد 
أشهر  ف��ي  ملحوظا  انخفاضا 
يونيو ويوليو واغسطس واوائل 
سبتمبر من كل ع��ام، ال سيما 

قبل جائحة كورونا.

ورد مبرد

ل���وح���ظ أن ب����اق����ات ال�������ورد ال��ت��ي 
الهاتف  ط��ري��ق  ع��ن  طلبها  ي��ت��م 
او امل���وص���ى ب��ن��ق��ل��ه��ا ال���ى م��وق��ع 
ت��ص��ل عبر  او ج��ه��ة،  م��ن��زل  او 
وسائل نقل مكيفة ومخصصة 
لكي تصل دون تلف أو ضرر، 
الباعة  ي��ح��رص عليه  أم���ر  وه���و 
إلض���ف���اء م��زي��د م���ن امل��ص��داق��ي��ة 

لسمعة محالهم.

لمسات خاصة
عن مواقع استيراد الورد الى الكويت، يوضح البائع سيد حسن أن اغلبها مستورد من هولندا وبلجيكا واالكوادور ومصر 
عاليا،  الطلب  فيها  يكون  التي  املناسبات  من  أخ��رى  أن��واع  ال��ى  الفتا  م��ب��ردة،  شحنات  في  البالد  وتصل  وكينيا،  واثيوبيا 

والترقيات. كاالنتخابات 
وي��ض��ي��ف ح��س��ن أن م��ح��ال ال���ورد درج��ت ع��ل��ى ت��ق��دي��م ع��روض ل��ج��ذب ال��زب��ائ��ن، ك��ش��راء 20 

ل�����5.5 دن��ان��ي��ر، او 20 وردة  وردة ح��م��راء أو ص��ف��راء أو وردي����ة »ج����وري« ب��س��ع��ر ي��ص��ل 
باقة  في  الجوري  ال�100 حبة من  فيما يصل سعر  دنانير،  ب�4.750  بيضاء »جوري« 
املبيعات،  بالتكنولوجيا في ترويج  الى االستعانة  40 دينارا أحيانا، الفتا  الى  واحدة 
تتراوح  رسوم  نظير  الزبون  منزل  الى  والتوصيل  التواصل  ومواقع  التطبيقات  عبر 
ارسال  على  عامة  شخصيات  حرص  الى  الباعة  ويشير  ودينارين.  فلس   500 بن 
الى  الفتن  وأهاليهم،  ملعارفهم  تهنئتهم  عن  للتعبير  االفراح  الى صاالت  ورد  باقات 

األخيرة، ال سيما  اآلونة  في  ملحوظا  ارتفاعا  تشهد  لم  املحال  أغلب  في  األسعار  ان 
تداعيات جائحة كورونا. خالل 

اإلقبال على شراء الورد مستمر طوال العام )تصوير: حسني هالل(

بعضها يالمس قضايا الناس.. وبعضها اآلخر ال يواكب العصر

 »خطبة الجمعة«..
كاريزما اإلمام تجذب المصلين

حمد السالمة 

ر، 
ّ
وتعط زينته  وأخ���ذ  واس��ت��ع��ّد  اغتسل 

وذهب إلى املسجد ألداء صالة الجمعة، 
، لكنه بدأ، 

ّ
 وجل

ّ
 في ثواب املولى عز

ً
أمال

ف��ور دخ��ول��ه، ف��ي نبش رأس���ه بحثا عن 
ف��ك��رة م��ن��اس��ب��ة ي��ش��رد ب��ه��ا أث���ن���اء عبثه 
ب��ال��س��ج��اد ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��خ��ط��ب��ة.. ربما 
ي��ف��ك��ر ب��ال��ن��ش��اط��ات ال���ت���ي س��ي��ك��م��ل بها 
العطلة، أو باألعمال التي عليه انجازها 
خالل األسبوع املقبل، أو أي فكرة أخرى 
ت��ب��ع��ده ع���ن م��ل��ل ال��خ��ط��ب��ة امل���ك���ررة ال��ت��ي 

يحفظ مقدمتها وخاتمتها.
ف��ي  امل����س����اج����د  ب���ع���ض رواد  ذل������ك ح������ال 
ك���ل ج��م��ع��ة، م��م��ن ي���ت���واف���دون ع��ل��ى ذل��ك 
املؤتمر الذي يجمع املسلمني أسبوعيا 
تلهب مشاعرهم  إلى خطبة  لالستماع 
الخالق  من  وتقّربهم  أفئدتهم،  وتحّرك 
بعض  على  ي��ج��دون  ال  لكنهم  العظيم، 
امل��ن��اب��ر م���ا ي��ج��ي��ب ع���ن ت��س��اؤالت��ه��م، أو 
يواجهون  ب��ل  يعنيهم،  م��ا  ف��ي  يتحدث 
ص��ن��ف��ا م����ن خ���ط���ب���اء ال ي��ف��ت��ح ق��ل��وب��ه��م 
الستقبال املوعظة باإلصغاء والكف عن 
ال��ت��ث��اؤب وال��ش��رود، وي��ج��دون أنفسهم، 
في خاتمة املطاف، خرجوا من املسجد 

كما دخلوه! 
لكن هناك خطباء عديدين في مختلف 
م��ن��اط��ق ال���ك���وي���ت، ن��ج��ح��وا ف���ي اإلف����الت 
م���ن ذل����ك امل��ص��ي��ر، وب����رع ال��ع��دي��د منهم 
ف��ي ج���ذب ان��ت��ب��اه امل��ص��ل��ني وتوجيههم 
ووع����ظ����ه����م ب���س���ب���ب ح���س���ن اخ���ت���ي���اره���م 
حياتهم  في  الناس  يواجهها  ملواضيع 
ال��ي��وم��ي��ة، وه����و أم����ر ان��ت��ب��ه��ت ل���ه وزارة 
األوق���������اف، وس����ارع����ت ف����ي ال���س���ع���ي إل���ى 
الخطباء وتأهيلهم،  تعميمه، عبر دعم 
املسجد«  »ميثاق  إلى  ايضا  باالستناد 
وض���واب���ط االل����ت����زام ب����ه، مل��ن��ع اس��ت��غ��الل 
امل���ن���اب���ر ف����ي ال��ت��ع��ص��ب وإذك��������اء ال��ف��رق��ة 
وال����ف����ن وم������ا ي���م���اث���ل���ه���ا م����ن ت���وج���ه���ات 

سياسية.
الجمعة،  لعبته خطبة  م��ا  ج��ان��ب  ف��إل��ى 
وال ت�����زال، م���ن دور ك��ب��ي��ر ف���ي ت��اري��خ��ن��ا 
اإلس���الم���ي ال���ط���وي���ل، ف��إن��ه��ا واح�����دة من 
واالص���الح  التوجيه  أدوات  وأرف���ع  أه��م 
امل��ج��ت��م��ع��ي وال��دي��ن��ي، ول��ه��ا ب���اع طويل 
في تنوير األف��راد واألس��ر والجماعات، 
ب��م��ا ي��واج��ه��ه��م م��ن ت��ح��دي��ات وم��ش��اك��ل، 
وس����اه����م����ت ب�����ق�����وة، ف�����ي وض�������ع ح���ل���ول 

ل��ه��ا، ف��ي اط����ار دي��ن��ي وس��ط��ي ال يجنح 
للتطرف.

حديث الدواوين 

وعلى مدى تاريخ طويل، برز خطباء في 
مناطق البالد العديدة، والمست خطبهم 

ال���ع���ص���ر وواك����ب����ت����ه، وج�����ذب�����وا ب��ط��رح��ه��م 
امل���وض���وع���ي وامل���ع���اص���ر، أف���ئ���دة امل��ص��ل��ني 
ل�����درج�����ة ان ب��ع��ض  وح����������ازوا م���ح���ب���ت���ه���م، 
ال��خ��ط��ب ي��ص��ب��ح ح��دي��ث ال����دواوي����ن ألي���ام 

عديدة. 
فاختيار موضوع الخطبة فن، وإلقاؤها 

م���وه���ب���ة ال ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن ح������ال ال��ت��ع��ل��ق 
باالصوات الندية للمقرئني الذين يتوافد 
ع��ل��ى م��س��اج��ده��م م��ص��ل��ون ي��ق��ص��دون��ه��ا 
اسبوعيا مهما كانت بعيدة عن مناطقهم 

ومحل سكنهم. 
تناولتها مساجد  ع��دي��دة  وه��ن��اك خطب 
ال����ب����الد، وك�����ان ل��ه��ا اث����ر ب�����ارز ف���ي ت��وع��ي��ة 
امل����ج����ت����م����ع، أب������رزه������ا خ���ط���ب���ة »م����ح����ارب����ة 
الناس  تنبيه  عبر  الوهمية«  الحسابات 
ب����خ����ط����ورت����ه����ا وم�����ق�����اص�����ده�����ا ال�����ه�����دام�����ة، 
في  لالكفأ«  اال  التصويت  »ع��دم  وخطبة 
االنتخابات، بعيدا عن القبلية والطائفية، 
وت����ذك����ي����ر ال����ع����ب����اد ب�������أن ب����ي����ع االص��������وات 
م��ح��رم، وك��ذل��ك »انتشار ظ��اه��رة الطالق« 
و»م���ح���ارب���ة ال��غ��ل��و وال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف« 
و»ال�����رش�����وة وال���واس���ط���ة وامل��ح��س��وب��ي��ة«، 
وخ��ط��ب أخ���رى ع��دي��دة وم��ه��م��ة، ع��اض��دت 
ال���دول���ة خ����الل ح��رب��ه��ا ل��ح��م��اي��ة املجتمع 
من تفشي »ك��ورون��ا« وع��دم التراخي في 

االلتزام باالشتراطات الصحية. 

 دفاع مجتمعي
ّ
خط

في السياق ذاته، يتبني ان تحويل بيوت 
ل��ت��وع��ي��ة االس����ر باملخاطر  ال���ى م��ك��ان  اهلل 
ال���ت���ي ت��ت��رب��ص ب��اب��ن��ائ��ه��م، أم����ر ي��ج��ب أن 
الحكومية  الجهات  جميع  عليه  تحرص 
ول����ي����س »االوق������������اف« ف����ق����ط، ب���اع���ت���ب���ار ان 
امل���س���اج���د أح�����د خ���ط���وط ال����دف����اع ال��ق��وي��ة 
للحفاظ على وحدة البالد وترابط صفها. 
وعلى ه��ذا األس��اس، ف��إن دع��م »االوق��اف« 
وتنويع  بتأهيلهم  واهتمامها  للخطباء 
خ��ط��ب��ه��م وج���ع���ل���ه���ا ع���ل���ى ت���م���اس م����ع م��ا 
يحيط بالناس من مشاكل وقضايا، وفق 
شروط ميثاق املسجد، لهو أمر غاية في 
خطبا  أحيانا  تختار  ف��ال��وزارة  األهمية، 
لكنها  االئ���م���ة،  ع��ل��ى  تعممها  ن��م��وذج��ي��ة 
للمجال  فسحًا  يعّد  مما  بها،  تلزمهم  ال 

أمامهم ليقدموا خطبا معاصرة. 
مصدر مسؤول في الوزارة، يلفت االنتباه 
إلى تشكيل »األوق��اف« لجنتني إحداهما 
الع�������داد ال���خ���ط���ب وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، واألخ������رى 
ممن  الخطابي،  االئ��م��ة  مستوى  لتطوير 

 جهدهم.
ّ

ضعف مستواهم وقل
وذك���رت امل��ص��ادر ل��� سبقلا، ان ال����وزارة ال 
تتردد في استدعاء الخطباء الذين يلقون 
واخضاعهم  وتنبيههم  ضعيفة  خطبا 
ل�����دورات ت��دري��ب��ي��ة، ل��ل��رف��ع م��ن مستواهم 

الفقهي واملعرفي والعلمي.

التعبئة بالفضائل والرضا
الصالة  إمامة  يتولون  التي  مساجدهم  ازدح���ام  في  الخطباء،  بعض  يسهم 
فيها، من خالل خطب الجمعة التي يلقونها بن يدي املؤمنن، فيخرج هؤالء 
بعد انتهاء الصالة وقد تزودوا بالفضائل والرضا، إذ يشعر كل واحد فيهم 
ي��واج��ه��ه من  أن م��وض��وع الخطبة يمسه شخصيا، ف��ي دي��ن��ه وم��ع��اش��ه وم��ا 

مشاكل في املجتمع.

بخطبائها  لتعلقهم  بعيدة  مساجد  يــقــصــدون  مصلون   ¶

الخطباء مستوى  وتطوير  الخطب  لتقييم  لجنتان  »األوقاف«:   ¶

ندوة »رواسي« تطالب بتعديل تشريعي:

خالد الحطاب 
ض���م���ن ال����ت����ح����رك����ات امل����ش����ه����ودة مل��ج��ام��ي��ع 
ال��ق��اص��رات  زواج  ملنع  ون��س��ائ��ي��ة،  حقوقية 
ف��ي ال��ب��الد وإدخ����ال ت��ع��دي��الت على قانون 
الوطنية  الرابطة  أوص��ت  والطفل،  األس���رة 
ل��أم��ن األس���ري )رواس����ي(، ف��ي خ��ت��ام ن��دوة 
املحامني،  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  أقامتها 
بأهمية توفير اإلمكانات الالزمة لتحسني 
ال��ب��ني« وت��ط��وي��ر  أداء م��رك��ز »إص����الح ذات 

خدماته املقدمة ملستهدفيه.
قيمت 

ُ
وش���ددت ال��راب��ط��ة ف��ي ال��ن��دوة ال��ت��ي أ

لأسرة  األعلى  املجلس  عضوة  بمشاركة 
م��ن��ى ال��ص��ق��ر، وم��ج��م��وع��ة م���ن امل��ح��ام��ي��ات 
ض��رورة  على  النفسيات،  واالس��ت��ش��اري��ات 
»ال��ع��ن��اي��ة ب��ف��ئ��ة امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال������زواج من 
الشبان والشابات، والعمل على رفع معدل 
ال����وع����ي ب��ي��ن��ه��م ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع ط��ب��ي��ع��ة 

الحياة الزوجية الجديدة«.
وات���ف���ق امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى »ت��ق��دي��م اق��ت��راح 
إل����ى وزي����ر ال���ع���دل، إلج�����راء ت��ع��دي��الت على 
ق����ان����ون األح���������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���ك���وي���ت���ي، 
ل��ع��الج ح���االت ال���زواج ال��ث��ان��ي، ال���ذي كثيرًا 
ما يتم في غفلة من الزوجة األول��ى، وذلك 
إب��الغ الزوجة األول��ى برغبة  بإلزام املوثق 

الزوج بالزواج عليها، وإبالغ الثانية بأنه 
الحق في  األول��ى  الزوجة  متزوج، وإعطاء 
ال��ب��ق��اء ف��ي ال��ع��الق��ة أو ط��ل��ب ال��ط��الق خ��الل 
ف��ت��رة م��ح��ددة إذا رغ��ب��ت ف��ي ذل����ك«، الفتني 
إل���ى أن ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة أخ��ذت 
التعديالت في قوانني األح��وال  بمثل ه��ذه 

الشخصية فيها.
ودع�������وا ال�����ى »س�����ن ت���ش���ري���ع ي��ن��ظ��م ع��م��ل��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات، من  اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل تقنية 
قبل املؤثرين، وفرض عقوبات مقابلة لها، 
وااله���ت���م���ام ب��اس��ت��غ��الل وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
وقناعات  مفاهيم  تغيير  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي 
سلبية الى إيجابية، تعزز روح االستقرار 
والتعايش واألمن األسري، ورفع سن زواج 
األن��ث��ى إل��ى 18 سنة، عوضا ع��ن 15 عاما، 

بما يتوافق مع »قانون الطفل«.

ال���زواج  على  المقبلين  تهيئة   ¶
من الجنسين للتعامل مع طبيعة 

الحياة الزوجية

الزوجة األولى برغبة زوجها  إبالغ   ¶
بأنه  و»ال��ث��ان��ي��ة«  ع��ل��ي��ه��ا..  ال����زواج 

متزوج

في  الحق  األول��ى  الزوجة  إعطاء   ¶
البقاء أو طلب الطالق.. إذا رغبت

»تقنية  استخدام  ينظم  قانون   ¶
ال��م��ع��ل��وم��ات« وف����رض ع��ق��وب��ات 

مقابلة على التجاوز

في  التواصل  وسائل  استغالل   ¶
وتعزيز  السلبية  المفاهيم  تغيير 

األمن األسري

¶ رفع سن زواج األنثى إلى 18 سنة 
ي��ت��واف��ق م��ع ق��ان��ون حقوق  ب��م��ا 

الطفل

أبرز توصيات ندوة »رواسي«

إبالغ الزوجة األولى عند االقتران بـ »الثانية«

 توصية برفع
سن زواج المواطنات 

إلى 18 عاماً

■ إبالغ »الثانية« بوجود زوجة أولى أيضاً
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خالل تكريم سبقلا لرعايتها إحدى مسابقات السفارة

السفيرة البريطانية: تعزيز التواصل الحضاري مع الكويت

الغربللي  ف��رح  الزميلة 
تسلمت شهادة التكريم

ممتعة  تجربة  الطهاة: 
وفريدة تخدم العالقات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة 

أس��ال��ي��ب ال��ط��ه��ي ن��وع 
اإلبداعية  الفنون  م��ن 
وت����ح����ت����اج م�����ه�����ارات 

السفيرة البريطانية متوسطة الغربللي والطهاة الفائزين ولجنة التحكيم )تصوير: حسني هالل( الزميلة فرح الغربللي متسلمة شهادة تكريم سبقلا

مي السكري 
ت���س���ل���م���ت ال����زم����ي����ل����ة ف�������رح ال���غ���رب���ل���ل���ي ن���ائ���ب���ة 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� سبقلا ت��ك��ري��م ال��س��ف��ي��رة 
سبقلا  لجهود  وتكريما  تقديرا  البريطانية، 
ورع��اي��ت��ه��ا ل��ل��ح��ف��ل، ك��م��ا ك��رم��ت ال��ف��ائ��زي��ن في 

املسابقة.
وقالت لويس »إن هذا االحتفال يرمز الى 70 
عاما على العرش البريطاني، وهي اول ملكة 
ت��ت��رب��ع ع��ل��ى ال���ع���رش مل���دة 70 ع���ام���ا، وك��رس��ت 
امللكة  تعد  أنها  كما  العامة،  للخدمة  حياتها 
ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي تحقق ذل���ك، حيث 
إن���ه ف��ي ال��س��اب��ق ل��م ت��ك��ن األم����ور ت��وث��ق بهذه 
الطريقة، ولكن هذه اللحظة تستحق التوثيق 

واالحتفال بها«.
وذك����رت أن ال��ك��وي��ت وب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ري��ب��ان ج��ًدا 
ب��ع��ض��ه��م��ا م���ن ب���ع���ض، وأع��ت��ق��د أن االح��ت��ف��ال 
باليوبيل البالتيني للملكة هو طريقة لطيفة 

التواصل الحضاري  الثقافة وتعزيز  ملشاركة 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أس��ال��ي��ب ال��ط��ه��ي بني 

بلدينا.
واض���اف���ت »ل��ق��د ت��ح��دي��ن��ا ث��الث��ة ط��ه��اة لصنع 
حلوى امللكة بطعم الليمون، ولقد استمتعت 
ب���امل���ذاق ال���رائ���ع واب����داع����ات ال��ط��ه��اة وك����ان من 

الصعب لي أن اختار ما بني الفائزين«.

تجربة رائعة

ومن جانبهم، عبر الطهاة عن سعادتهم بهذه 
التجربة الرائعة، التي تخدم التعاون الثقافي 
الشامل، مشيرين إلى أن فنون الطهي نوع من 

اإلبداع وتحتاج إلى مهارات خاصة.
امل��س��اب��ق��ة جيناميدا  ف��ي  ال��ف��ائ��ز األول  أع���رب   
أراش���ش���ي���ج���ي وه�����و ش���ي���ف س���ري���الن���ك���ي ل��دي��ه 
خبرة كبيرة في صنع الحلويات، عن سعادته 
باملشاركة التي وصفها ب� »التجربة الرائعة«، 
الفتا الى انه كان هناك الكثير من اإلبداعات من 

الطهاة اآلخ��ري��ن، وه��و ما ساعد على انجاح 
هذا العمل االبداعي من قبل املتسابقني.

وفيما قال املتسابق مات نوتنجهام إنها تعد 
املشاركة األول��ى له في الكويت في مسابقات 
الطهي، اعتبر أنها تجربة ممتعة له، السيما 
وسط مشاركة مجموعة من الطهاة املحترفني.
وق����ال ن��وت��ن��ج��ه��ام »ل����دي خ��ل��ف��ي��ة ف���ي ال��ط��ه��ي، 
ألنني كنت أطبخ منذ أن كان عمري 13 عاًما، 
ح��ي��ث س��اع��دت��ن��ي وال���دت���ي ف��ي امل��ط��ب��خ عندما 
ا في صنع الحلوى ومختلف 

ً
كنت أصغر سن

انواع الكيك، وعندما علمت باملنافسة سنحت 
ل���ي ال��ف��رص��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة وخ����وض ال��ت��ج��رب��ة«، 
م 

َ
الفتا الى أن األمر كان ممتعا بالنسبة له ول

يواجه أي صعوبة أو ضغط.
م يختلف رأي الشيف البريطاني بن ويلر 

َ
ول

عن باقي املتسابقني، آمال أن يتم تنظيم املزيد 
م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تعكس ال��ع��الق��ات 

الثقافية بني البالد.

عبرت السفيرة البريطانية لدى البالد 
بليندا لويس عن االعتزاز بالعالقات 

التاريخية بين الكويت وبالدها، مشيرة 
إلى أنها تشهد المزيد من المتانة على 
طريق تعزيز التواصل الحضاري والثقافي 

بين البلدين.

جاء ذلك خالل تكريم السفيرة البريطانية 
لـ سبقلا لرعايتها إحدى مسابقات 

السفارة، تزامنا مع االحتفال باليوبيل 
البالتيني للملكة اليزابيث. 

وشارك في المسابقة 3 طهاة اضافة 
الى لجنة التحكيم، وفاز بالمركز 

األول الطاهي السريالنكي جيناميدا 
أراششيجي.

■

■

■
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قصة خبرية

مساحات شاسعة للترفيه مع إيقاف التنفيذ

حدائق الكويت.. للسائحين!
ل��رف��اه��ي��ة  خ���ط���ة   ■
م�����س�����ت�����خ�����دم�����ي 
والبحث  ال��ح��دائ��ق.. 

جاٍر عن الميزانية

تصميم  م��ط��ل��وب   ■
في  مغلقة  أم��اك��ن 
الستقبال  ال��ح��دائ��ق 

الزائرين صيفًا

الجدل  يحسم  م��ن   ■
ب����ي����ن »ال�������زراع�������ة« 
و»ال�������ب�������ل�������دي�������ة« 

و»السكنية«؟!

لكن ماذا عن الوضع القائم للحدائق في الكويت؟!

بدراسة الوضع القائم للمساحات الخضراء في البالد مقارنة بعدد السكان في املحافظات، 
إل��ى 0.75 م2 ف��ي 5  ت��ت��راوح ب��ن 0.53 م2  ال��ف��رد م��ن املساحات الخضراء  نجد ان حصة 

محافظات، بينما حصة الفرد في محافظة العاصمة تبلغ 2.1 م2.
للمخطط  وفقًا  السمكية 647 حديقة عامة  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  لشؤون  العامة  الهيئة  وتملك 
البلدية، و75 أرضا فضاء تسلمتها الهيئة ولم  الهيكلي، منها 390 حديقة لم تستلم من 

تنفذ بعد، مقابل 182 حديقة نفذت.
وألن تنويع األنشطة والخدمات املقدمة بالحدائق يتطلب فتح باب االستثمار فيها وتحقيق 
تنافس بن املستثمرين، طلبت الهيئة من املجلس البلدي املوافقة على إضافة أنشطة جديدة 
في الحدائق ومرونة في تحديد املساحة التجارية فيها، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص 

على االستثمار وزيادة العوائد.
التجارية  االستعماالت  في  فائض  وج��ود  بسبب  بالرفض  قوبل  ال��زراع��ة  هيئة  طلب  لكن 

ضمن املنطقة الحضرية، وفقًا لتوصيات املخطط الهيكلي.

قبلة للعائالت.. والسياح أيضاً

اآلن، انعقد العزم على تبديد العوائق التي تواجه االستثمار الترويجي في الحدائق العامة 
عبر خريطة طريق محكمة.

● فإلى أين يصل سقف طموح االستثمار في الحدائق؟
- يجيب مسؤول: من األطفال والعائالت وحتى السياح.

د لتحويل الحدائق إلى قبلة سياحية؟ ● وهل الطريق معبَّ
- يرد املسؤول: بالطبع.. ال.

- ويضيف: هناك عوائق كثيرة تبدأ بامليزانيات وتنتهي بعملية تسلم املواقع وعقود البنية 
التحتية، وكل ذلك بحاجة إلى حلول.

● وهل الجهات الحكومية املعنية على قلب رجل واحد في آليات الحلول؟
- يجيب املسؤول: نتائج املشاورات تفيد بتباين بن 3 جهات على األقل، وهي املؤسسة 
املناطق  بنى  إنشاء  الحدائق ضمن عقود  تنفيذ  التي ترفض  السكنية  للرعاية  العامة 
الجديدة، وبلدية الكويت التي ترفض زيادة األنشطة االستثمارية، وهيئة الزراعة التي 
تدعو الجهتن السابقتن إلى تغيير موقفيهما. وعليه، حملت هيئة الزراعة إلى مجلس 

الوزراء جملة مطالب، كالتالي:

زراع��ة  ل��زي��ادة  كافية  ميزانية  بتوفير  المالية  وزارة  تكليف 
ال��م��س��اح��ات ال��خ��ض��راء وإن���ش���اء وت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��دائ��ق ال��ع��ام��ة.

نسبة  ب��زي��ادة  ال��ب��ل��دي  وال��م��ج��ل��س  ال��ك��وي��ت  ب��ل��دي��ة  تكليف 
االس��ت��ث��م��ار واألن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وإض���اف���ة أن��ش��ط��ة ج��دي��دة 
للهيئة. المخصصة  وال��م��واق��ع  والمتنزهات  ال��ح��دائ��ق  ف��ي 

وإع��ادة  معالجة  مياه  بتوفير  العامة  األشغال  وزارة  تكليف 
للهيئة. ال��م��خ��ص��ص��ة  ل��ل��م��واق��ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��أه��ي��ل 

ت��ك��ل��ي��ف ال���م���ؤس���س���ة ال����ع����ام����ة ل���ل���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ح���دائ���ق ال���ع���ام���ة ض���م���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة.

تكليف وزارة الكهرباء والماء بتوفير مصدر دائم للحدائق الجديدة.

ال��ت��راخ��ي��ص  ب����إص����دار  وال���ص���ن���اع���ة  ال���ت���ج���ارة  وزارة  ت��ك��ل��ي��ف 
والترفيهية. واالس��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ل��أن��ش��ط��ة  ال���الزم���ة 

أخيرًا، دفع مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية إلى التعاون لصياغة رؤية شاملة 
الستثمار الحدائق ودعم الترفيه فيها، فتوزعت كتب أمانة مجلس الوزراء إلى كل من 

يهمه أمر الترفيه في الكويت.. وما زالت الرؤية قيد االنتظار.
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أحمد عبدالستار وزكريا محمد
الكويت  حدائق  على  لمسؤول  سريعة  جولة 
وطرحت  البالد،  في  الترفيه  غياب  جراح  نكأت 
في ذهنه تساؤالت كبيرة عن سر عدم استثمار 

الحدائق والساحات الواقعة داخل المناطق.

وبقليل من التقصي، وقع بصر المسؤول على 
حكومية  شركة  إلنشاء  بتوجه  تفيد  معلومة 
إلدارة واستثمار الحدائق العامة، مطروح على 

طاولة مجلس الوزراء منذ قرابة العام.

اإلع���الم،  أض���واء  ع��ن  بعيداً  الكواليس  وخ��ل��ف 
في  تستهدف  ومشاورات  اجتماعات  ُعقدت 
المقام األول تحويل حدائق الكويت إلى قبلٍة 
ترفيهية، لكنها حتى اآلن لم تسفر سوى عن 
أوراق تحمل رؤى ومطالب تتنقل بين الجهات 

المختصة.

فما قصة االستثمار في الحدائق؟

وب��ن��اًء على توصية من  ع��ام 2021،  ف��ي مطلع سبتمبر 
ف مجلس ال��وزراء عددًا من 

َّ
لجنة الخدمات الوزارية، كل

إمكانية  ح���ول  ت��ص��ورات��ه��ا  ب��وض��ع  الحكومية  ال��ج��ه��ات 
استثمار الحدائق العامة والساحات الواقعة في املناطق 

السكنية واالستثمارية وغيرها.
وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن توجه حكومي لدراسة 
املشاريع الترفيهية والتوسع فيها خالل املرحلة املقبلة 

على أكثر من صعيد.
تداعت جهات ومسؤولون إلع��داد تصوراتهم  وبالفعل 
الهيئة  وت��ول��ت  ال�����وزراء،  ع��ل��ى مجلس  ل��ل��ع��رض  تمهيدًا 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية زمام املبادرة.
وف���ي ن��ه��اي��ة ي��ن��اي��ر 2022 وض��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ط��اول��ة 
 ع����ن امل�����وض�����وع، أك������دت ف��ي��ه 

ً
ال���ح���ك���وم���ة ت���ق���ري���رًا م���ف���ص���ال

مساعيها لتغيير جذري في وضع الحدائق العامة عبر 
مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة تبدأ 2021 )أي العام 

املاضي(، وتنتهي بحلول 2035.

وتهدف الهيئة من خالل رؤيتها إلى ما يلي:

ت��وف��ي��ر س��ب��ل ال���راح���ة وال��رف��اه��ي��ة 
ل���م���س���ت���خ���دم���ي ال�����ح�����دائ�����ق.

ت���ع���زي���ز األن���ش���ط���ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
العام. والترويجية فيها على مدى 

ت��ص��م��ي��م أم����اك����ن م��غ��ل��ق��ة ف��ي 
صيفاً. الزائرين  الستقبال  الحدائق 

ض������م������ان ج�����������ودة ال�����خ�����دم�����ات 
واس��ت��ث��م��ار ال��ح��دائ��ق اق��ت��ص��ادي��اً.

◄

◄

◄

◄

»الداخلية والدفاع« تقر باإلجماع قانون إقامة األجانب:

5 سنوات إقامة الوافد.. ويغادر إن لم يرخص له بإقامة جديدة
حمد الحمدان  

ال��ب��رمل��ان��ي��ة بإجماع  ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع  أق���رت لجنة 
ال���ح���ض���ور أم�����س م����ش����روع ق����ان����ون ف����ي ش�����أن إق���ام���ة 
العادية  باإلقامة  للوافد  الترخيص  أج��از  الوافدين، 
مدة ال تتجاوز 5 سنوات على أنه يجب على األجنبي 
م��غ��ادرة ال��ك��وي��ت إذا انقضت م��دة اإلق��ام��ة أو رفض 

طلب تجديدها ما لم يرخص له بإقامة جديدة.

ونص املشروع على أنه يجوز الترخيص باإلقامة 
مل����دة ال ت��ت��ج��اوز ع��ش��ر س���ن���وات ألب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة، 

ومالك العقارات في دولة الكويت.
ك��م��ا ي��ج��وز ال��ت��رخ��ي��ص ب��اإلق��ام��ة مل���دة ال ت��ت��ج��اوز 
خمس عشرة سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار 
استثماراتهم  مجال  بتحديد  ال���وزراء  مجلس  م��ن 

وفئاتهم واملبالغ التي يتعني استثمارها.
ويتعني في جميع األح���وال أن يكون ج��واز السفر 

ص��ال��ح��ًا للعمل ب���ه، ف����إذا ان��ق��ض��ت م�����دة االق���ام���ة أو 
ال��واف��د مغادرة  رف��ض طل�ب تجديدها، وج��ب على 
دول����ة ال��ك��وي��ت م���ا ل���م ي��رخ��ص ل���ه ب��إق��ام��ة ج��دي��دة، 
وي���ح���دد وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ش����روط وإج�������راءات منح 

اإلقامة.
ال��ع��ق��ارات ومن  أب��ن��اء الكويتية وم���الك  وفيما ع��دا 
يجوز  ف��ال  اإلق��ام��ة بصفته مستثمرًا،  ع�ل�ى  حصل 
البقاء خارج دولة الكويت ملدة تزيد  للوافد املقيم 

ان��ت��ه��اء ه�ذه  ل��م يحصل قب�ل  على ستة أش��ه��ر، م��ا 
املدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإال سقط 

حقه في اإلقامة املرخص له بها.
وال ي���ج���وز ل��ل��ع��ام��ل امل���ن���زل���ي ال���ب���ق���اء خ������ارج دول����ة 
الكويت ملدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل 
ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ه���ذه امل��ه��ل��ة ع��ل��ى إذن ب��ذل��ك م��ن وزارة 
الداخلية، وإال سقط حقه ف��ي اإلق��ام��ة امل��رخ��ص له 

بها.

وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج 
األج����ان����ب أن����ه ي���ج���وز ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة أن ي��ص��در 
ق��رارًا بإبعاد أي واف��د خالل مهلة معينة، ولو كان 
 على ترخيص باإلقامة في الحاالت اآلتية:

ً
حاصال

1 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 - إذا خالف حكم املادة 19 من هذا القانون.

إب��ع��اده تستدعيه  أن  ال��داخ��ل��ي��ة  إذا رأى وزي���ر   -  3
املصلحة العامة أو األمن العام أو اآلداب العامة.

حدائق الكويت.. الترفيه الحاضر الغائب )تصوير: محمود الفوريكي(
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اليت

د. عادل الحنيان يشرح األسباب  وطرق العالج والوقاية

7 أعراض لضعف الخصوبة عند الرجل.. انتبهوا إليها

من جانبه شرح د.عادل الحنيان، بروفيسور املسالك 
الكويت  الذكورة ونائب مدير جامعة  البولية وعللاج 
الللرجللال  مللن مسببات قلق  بللأن  الطبية،  الللعلللللوم  ملللركللز 

حول ارتفاع االستروجني هو تأثيره في االخصاب.
وشللرح قللائللا: »زيلللادة هللرمللون األسللتللروجللني فللي جسم 
الرجل ستؤدي الى شعوره بتغيرات جسدية واعراض 
ملللن أهللمللهللا الللضللعللف الللجللنللسللي، وبلللاللللتلللاللللي الللتللسللبللب 
بللانللخللفللاض فللي الللخللصللوبللة، ألن ارتللفللاع االسللتللروجللني 

يقلل إنتاج الحيوانات املنوّية«.

ملاذا يفرز جسم الرجل األستروجني؟ 

تنقسم هرمونات االستروجني الى ثاثة أنواع، وهي:
1 - اإلسلللتلللراديلللول: الللنللوع الللرئلليللسللي للجنسني واملللهللم 

لصحة الرجل. 
2 - اإلستيرول: يفرزه جسم املرأة اثناء الحمل بشكل 

خاص.
املللرأة  3 - اإلسللتلليللرون: يفرز بكميات كبيرة في جسم 

بعد تعديها سن اليأس. 
فللي جسم  مهًما  دوًرا  اإلسللتللراديللول  هللرمللون  ويمتلك 

الرجال وفوائده كثيرة مثل: 
◄ تنظيم الرغبة الجنسية. 

◄ حدوث الرغبة. 
◄ إنتاج النطاف والحفاظ على الخصوية. 

◄ ضبط مستويات الكولسترول. 
◄ الحفاظ على صحة العظام والقلب. 

◄ هللللرمللللون ملللهلللم للللللصللحللة الللنللفللسلليللة وصلللحلللة الللجلللللد 
وأنسجة الجسم األخرى.

التشخيص

أسهل طريقه لقياس معدل الهرمونات في دم الرجل 
هللللي علللبلللر فلللحلللص علليللنللة مللللن اللللللللدم. وللللللللعلللللللم، تللخللتلللللف 
املللسللتللويللات الللطللبلليللعلليللة لللهللرمللونللات االسلللتلللروجلللني في 
الطبيعية  فاملستويات  العمر،  بحسب  الللذكللور  جسم 

لألستروجني الرئيسي )اإلستراديول( في دم الذكور:
.ml   /pg 40 األطفال واملراهقون: تصل إلى ◄

.ml   /pg 40 – 10 :البالغون ◄
◄ اما مستويات اإلسترون الطبيعية في دم الذكور:

.ml   /pg 60 األطفال واملراهقون: تصل إلى ◄
.ml   /pg 60 – 10 :البالغون ◄

مسببات ارتفاعه 

العمر حلللدوث عدة  تللقللدم  يللرافللق  العمر:  فللي  التقدم   ◄

تغيرات هرمونية في الجسم التي تؤدي الى انخفاض 
هلللرملللون الللتللسللتللوسللتلليللرون وزيللللللادة مللسللتللوى هللرمللون 

االستروجني.
◄ السمنة )زيلللادة اللللوزن(: ارتللفللاع نسبة الللدهللون في 
الجسم يساهم في زيادة إنتاج هرمون األستروجني. 
الللكللرش(  خللايللا  )بخاصة  الدهنية  الخايا  ألن  وذللللك 

تفرز مواد هرمونية مشابهة لألستروجني. 
◄ الللنللظللام الللغللذائللي: اشلللارت عللدة دراسللللات الللى تأثير 
النظام الغذائي في مستوى االستروجني. وبينت بأن 
املكررة  والكربوهيدرات  السكريات  تناول  من  االكثار 
يرتبط مع زيادة دهون الجسم وبالتالي زيادة إنتاج 

األستروجني.
◄ الجهد الللزائللد: يللؤدي فللرط إرهلللاق وإجللهللاد الجسم 
الى حللدوث اضطراب في عمل بعض الغدد املسؤولة 

عن تنظيم الهرمونات وارتفاع معدل األستروجني. 

◄ تناول بعض أنواع األدوية مثل: بدائل األستروجني، 
بعض العاجات النفسية ومضادات االكتئاب، بعض 

العاجات العشبية.
◄ اإلصلللابلللة بللبللعللض املللشللاكللل الللصللحلليللة مللثللل: أمللللراض 
الكبد، السمنة، فرط نشاط الغدة الدرقية، أمراض الكلى.

أعراض ارتفاعه في الرجل

يللرافللق ارتللفللاع هللرمللون االسللتللروجللني فللي جسم الرجل 
ظهور عدة أعراض وتغيرات جسدية، مثل:

1 - ضللعللف الللخللصللوبللة: فللارتللفللاع األسللتللروجللني يسبب 
انللخللفللاضللًا فللي إنللتللاج املللنللي ومللسللتللويللات الللحلليللوانللات 

املنوية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الخصوبة.
الثدي،  أنسجة  نمو  يحفز  األسللتللروجللني  التثدي:   - 2

مما يؤدي الى تضخم حجم الثدي في الرجل.
3 - ضعف في القدرة الجنسية.

4 - قلة الرغبة الجنسية.
5 - تضخم البروستاتا.

6 - زيللادة دهللون الجسم، وخاصة في منطقة البطن 
)الكرش( واألرداف.

7 - انخفاض في قوة العضات.

العاج

1 - عللللاج عللقللاقلليللري: عللنللد اكللتللشللاف ارتلللفلللاع هللرمللون 
االسللتللروجللني، تللتللوافللر علللدة أنللللواع مللن العقاقير التي 
تساهم فللي خفض مللعللدل هللرمللون األسللتللروجللني، مثل 

عقاقير:
◄ تاموكسيفني.

◄ كلوميفني.
◄ اناسترازول.

◄ ليتروزول.
والللللخللللضللللوع  اللللطلللبللليلللب  اسلللللتلللللشلللللارة  أواًل  يللللجللللب  لللللكللللن 
والجرعة  املناسب  الللدواء  ملعرفة  الازمة  للفحوصات 

املناسبة لكل حالة.
2 - اإلرشادات الطبية: باإلضافة إلى الخطة الدوائية 
التي يصفها الطبيب، ينصح الرجل باتباع اإلرشادات 

التالية لخفض مستوى هرمون األستروجني، مثل: 
◄ اتلللبلللاع نللظللام غلللذائلللي صللحللي: تلللنلللاول الللخللضللروات 
والفيتامينات  األللليللاف  على  تحتوي  الللتللي  والللفللواكلله 
واملعادن، مع االبتعاد عن الوجبات التي تحتوي على 

الدهون.
النشاطات  تنويع  الرياضة: مع  االلتزام بممارسة   ◄
الللللريللللاضلللليللللة، ملللثلللل مللللمللللارسللللة رفللللللع األثللللللقللللللال، اللللجلللري 

والسباحة.
◄ خسارة الوزن الزائد: لتقليل كمية الخايا الدهنية 

املفرزة للمواد الهرمونية في الجسم.

  ¶ التثدي وزيادة الكرش وقلة الرغبة من مؤشرات ارتفاع »األستروجين« في الدم

هل عالج
ارتفاع األستروجين 

يعالج الضعف؟ 

أك���د د. ع����ادل ال��ح��ن��ي��ان أه��م��ي��ة تشخيص 
أو  الجنسي  ال��ض��ع��ف  مسبب  أو  م��ص��در 
ق��ل��ة ال��خ��ص��وب��ة ف��ي ال���رج���ل، م��وض��ح��ًا: لو 
ك��ان مسبب الضعف ه��و ارت��ف��اع هرمون 
االستروجني، فااللتزام بأخذ العالج الالزم 
سيساهم  الطبيب  ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي  للفترة 
العودة إلى الحالة الطبيعية. ولكن في  في 
ح��ال��ة وج���ود م��ص��در او مسبب آخ��ر لقلة 
وتشخيصه  اكتشافه  فيجب  الخصوبة، 

ومن ثم عالجه بالطريقة املناسبة.

مسببات
أخرى للضعف

الهرمونية  ال��ى االض��ط��راب��ات  ب��اإلض��اف��ة 
في الرجل )انخفاض التستوستيرون او 
ارت��ف��اع االس��ت��روج��ني(، فهناك مسببات 

أخرى للضعف الجنسي، مثل: 
¶ م��ش��ك��الت ال���ق���ذف: ك���رج���وع ال��س��ائ��ل 

املنوي إلى املثانة بدال عن خروجه.
للحيوانات  الناقلة  األنابيب  ف��ي  خلل   ¶
امل��ن��وّي��ة ب��س��ب��ب ع����دوى أو ت��أث��ي��ر عملية 

جراحية.
املعلقة  ال��خ��ص��ي��ة  او  ال��خ��ص��ي��ة  ¶ دوال����ي 
مثل فشل نزول الخصيتني أو إحداهما 

من البطن.
الصحية  األم����راض  ببعض  اإلص��اب��ة   ¶
والنفسية مثل: أمراض القلب والسكري، 
وم���ش���اك���ل ن��ف��س��ي��ة »ك����ف����رط ال���ت���وت���ر أو 

االكتئاب أو القلق«، التدخني والسمنة. 
وعليه، نصح الدكتور عادل الحنيان من 
قدرته  ف��ي  انخفاض  أو  بضعف  يشعر 
ال��ج��ن��س��ي��ة ب��اس��ت��ش��ارة ط��ب��ي��ب امل��س��ال��ك 
ال��ب��ول��ي��ة إلج������راء ال���ف���ح���وص���ات ال���الزم���ة 
العالج  وخطة  الطبية  االرش���ادات  واتباع 

املناسبة.

د. خلود البارون
رغم اعتبار »األستروجين« هرمونا انثويا، فإن 

جسم الرجل يحتاج الى افرازه بنسبة قليلة أيضا.
فبينما يحتاج جسم المرأة الى افراز كمية 

كبيرة من هذا الهرمون للحفاظ على 
صفاتها األنثوية، يحتاج جسم الرجل إلى 

إنتاج كمية قليلة منه للحفاظ على صحته، 
ولكن يحتاج جسم الرجل إلى الحفاظ 

على التوازن الهرموني المثالي ما بين 
هرمون »التستوستيرون« و»البروجسترون« 

و»األستروجين«. وحدوث أي اختالل في 
مستويات هذه الهرمونات )ارتفاع او انخفاض 
عن مستواها الطبيعي( سيؤدي الى مشاكل 

ومضاعفات صحية.

مضاعفات تحدث بسبب زيادة األستروجين
¶ فرط الخسارة في الكتلة العظمية، مما قد يؤدي 

إلى هشاشة العظام.

¶ زيادة اإلصابة بأمراض القلب.

¶ زيادة مستوى الحديد في الّدم.

¶ أمراض في جهاز املناعة.

إنتاج  نقص  )حالة  التناسلّية  الغدد  في  قصور   ¶
الهرمونات الجنسّية(.

¶ مشاكل في الكلى أو الكبد.
لذا ينصح املصاب أو من يعاني من أحد األعراض 
امل����ذك����ورة ب��م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب، وع�����الج أي اخ��ت��الل 

هرموني.

  نصائح مهمة للتعامل مع األبناء قبل تفاقم األمور

6 عالمات إلصابة األطفال بـ»اضطراب القلق«.. 
ساعدوهم بسرعة

د. والء حافظ
يعيش األطفال اليوم في عصر يغلب 
عليه التوتر والقلق، مما يمثل تحديًا 
لللهللم وللللآبلللاء علللللى حلللد سللللللواء، ولللكللن 
ملساعدتهم  الللطللرق  مللن  الكثير  هللنللاك 

على مواجهة مخاوفهم.
فلللقلللد اكلللتلللشلللفلللت جلللولللليلللا هلللللاريلللللس أن 
سنوات   10 العمر  من  البالغة  ابنتها 
تللفللكللر فلللي االنلللتلللحلللار ملللن خللللال قللللراءة 
مذكراتها بمحض الصدفة. والحظت 
هاريس، وهي محاضرة جامعية من 
قلقة  أصبحت  ابنتها  أن  يوركشاير، 
بشكل متزايد سواء بشأن الصداقات 
أو امللللدرسلللة، وأحلليللانللًا كللثلليللرة ترفض 
ابنتها تناول الطعام، لكنها لم تدرك 
تللمللامللًا كلليللف وصلللللت األمللللور إللللى هللذا 

السوء، بحسب صحيفة الغارديان.

اضطراب القلق

فلللي جللملليللع أنلللحلللاء بللريللطللانلليللا، تللدعللم 
آالف اللللعلللائلللات مللثللل عللائلللللة هللاريللس 
اللللشلللبلللاب ملللن خللللال ملللا أطلللللللقلللوا عليه 
القلق«، محذرين من العامات  »وبللاء 
الللتللحللذيللريللة الللتللي تتنبأ بللاالضللطللراب 

على النحو التالي:

1 - التشبث المفرط أو البكاء. 
2 - القلق المستمر. 

3 - األفكار السلبية. 
4 - تجنب الخروج. 
5 - نوبات الغضب. 

6 - صعوبة األكل أو النوم.
ووجلللللللللدت إحللللللللدى الللللللللدراسللللللللات، اللللتلللي 
كوليدج  في جامعة  باحثون  أجللراهللا 

القلق  اضلللطلللراب  تشخيص  أن  لللنللدن، 
لدى املراهقني الذين تتراوح أعمارهم 
بني 18 و24 عامًا تضاعف ثاث مرات 
بني عامي 2008 و2018، بنسبة تصل 
الشباب  األطفال وكذلك  إلى 19% من 
يللللتللللأثللللرون، خلللصلللوصلللًا بلللعلللد اإلغللللللاق، 
حيث لوحظ أن بعض األطفال كافحوا 
الخارجي  الللعللالللم  مللع  التكيف  إلعلللادة 

املزدحم.

استعداد وراثي

وذكلللرت الللبللروفلليللسللورة جللني جيلمور 
اسلللتلللشلللاريلللة علللللللم اللللنلللفلللس اللللسلللريلللري 
اللللتلللابلللع لللهلليللئللة الللللخللللدمللللات الللصللحلليللة 
الللللوطللللنلللليللللة )وملللللؤللللللفلللللة كلللللتلللللاب كلليللفلليللة 
إجللللللللللللراء مللللللحللللللادثللللللات ال تلللللصلللللدق مللع 
طللفلللللك( أنللله يللمللكللن أن يللكللون اإلجللهللاد 
صلللحللليلللًا بلللجلللرعلللات صلللغللليلللرة للليللتللعلللللم 

للتعامل مع  الازمة  املهارات  األطفال 
الطفل مرهقًا  بدا  إذا  النكسات، ولكن 
وبشكل مستمر، فهذه إشارة للتحقق 
والللتللحللقلليللق ملللن عللللدم وجللللود ضللغللوط 
أكللاديللملليللة أو اجللتللمللاعلليللة، فللاسللأل عن 
مللللللدى اللللتلللنلللملللر اللللللللذي يلللواجلللهلللونللله أو 
حوادث معينة حدثت بالفعل، وقالت: 
املهنية  املساعدة  إلللى  يحتاج  »طفلك 
على  بللاسللتللمللرار  قلقًا  كللان  إذا  بالفعل 
كل شلليء، أو حتى لشيء محدد، وإذا 

استمر خائفًا ألسابيع عدة«.
وتلللرى الللبللروفلليللسللورة سللام كللارتللرايللت 
هلللاتلللون طللبلليللبللة نللفللسلليللة لللألطللفللال في 
جلللاملللعلللة سلللاسلللكلللس، وتلللللللدرس حللاللليللًا 
اللللقلللللللق داخللللللل الللللعللللائللللات، أنللللله يلللللزداد 
القلق  مللن  األطللفللال  مللعللانللاة  احتمالية 
بمقدار الضعف إذا عانى آباؤهم من 
جنبًا  دورًا  الجينات  تلعب  فقد  ذلللك، 

إللللى جللنللب مللع عللوامللل أخللللرى، وتللقللوم 
حاليًا بتدريب اآلباء املعرضني للقلق 
إلجراء تجربة تهدف إلى مساعدتهم 
على تربية أطفال واثقني من أنفسهم.

نصائح مهمة

1 - ضللرورة الطلب من الطفل تدوين 
ملللخلللاوفللله أو رسلللملللهلللا فلللللور حللدوثللهللا 
والتعبير  للتفريغ  كوسيلة  لتعويده 
عن مشاعره، )الحقًا يمكن مراجعتها 

مع أحد الوالدين أو املتخصص(.
2 - تللعللللليللم األطللللفللللال علللللللى الللتللعللرف 
علللللى علللاملللات اإلنلللللللذار املللبللكللر لللنللوبللة 
الللهلللللع، مللثللل ضلليللق الللصللدر أو اليدين 
املللللتللللدللللليللللتللللني، ثللللللم تللللهللللدئللللة أنلللفلللسلللهلللم 
الللحللواس  »تشغيل  تقنية  باستخدام 

الخمس«.
3 - على اآلباء أن يكونوا استباقيني، 
مع  املفتوحة  املللحللادثللات  ويشجعون 
األطللفللال )حللللذار مللن إنللكللار املشكلة أو 

املبالغة(. 
4 - إذا كللان لللديللك طفل خللجللول جللدًا، 
فللشللجللعلله بلللدفلللعلللات صلللغللليلللرة للللللقلليللام 
باألشياء الصعبة بداًل من إرغامه أو 

مفاجئته.
الللللذيللللن  للللللللملللراهلللقلللني  بلللاللللنلللسلللبلللة   - 5
يللقللتللربللون ملللن االملللتلللحلللانلللات، يللوصللي 
بالتأكد من عدم املبالغة في املراجعة 
وضللغللط اللللدراسلللة وتللشللجلليللعللهللم على 
مللمللارسللة اللللريلللاضلللة وتلللنلللاول الللطللعللام 

بانتظام والنوم الجيد.
الحالة  على  السيطرة  فقدت  إذا   -  6
وإدارتللللللللللهللللللللللا، فللليلللملللكلللن اللللللللللللجلللللوء إلللللى 
متخصصي العاج املعرفي السلوكي.
7 - تهيئة نللمللط حلليللاة صللحللي وآمللن 
كأي  أعللراضللة  وتخفيف  قلقهم  إلدارة 

مرض مزمن يصيب اإلنسان.

من أكثر االضطرابات شيوعاً لدى الحوامل  

سكري الحمل.. ال ينبغي
تفادي مخاطره بتقليل الطعام

والء عايش
يشكل سللكللري الللحللمللل احلللدى أكللثللر املللشللاكللل شيوعًا 
للللدى الللحللوامللل ويللللؤدي إللللى مللضللاعللفللات علللدة، إال أن 
اتباع  السيطرة على هللذه املشكلة ممكنة من خللال 
نظام غذائي مناسب من دون اللجوء إلى الحرمان، 

الذي يحمل آثارًا ضارة على الصحة.
لللشلللرت نللتللائللجللهللا أمللس 

ُ
وتللوصلللللت دراسلللللة واسلللعلللة ن

 هللذا 
ّ
فللي »بللريللتلليللش جلللورنلللال أو ملليللديللسللني« إللللى أن

النوع من السكري املسمى »الحملي« هو »اضطراب 
أثناء فترة  مرتبط بشكل وثيق بمضاعفات تحدث 

الحمل«، وفق وكالة األنباء الفرنسية.
وُيترجم هذا االضطراب بارتفاع مستوى السكر في 
 بعد الوالدة 

ً
ه يختفي عادة

ّ
الدم أثناء الحمل. ورغم أن

إال أنه يزيد من خطر اإلصابة بداء السكري العادي 
خال السنوات التي تلي الحمل.

ويعتبر سكري الحمل من أكثر االضطرابات شيوعًا 
للللدى الللحللوامللل، رغلللم صللعللوبللة تللحللديللد أرقللللام دقيقة 
تتعلق بشيوعه نظرًا لعدم وجللود توافق في اآلراء 

حول ما يعنيه مستوى السكر املفرط في الدم.
العالم  فللي  مللتللزايللد  وينتشر هللذا االضللطللراب بشكل 
 زيادة 

ّ
منذ سنوات عدة، ويعود أحد األسباب إلى أن

الوزن التي من شأنها أن تعزز احتمال اإلصابة بداء 
السكري، أصبحت أكثر شيوعًا.

ال داعي للذعر

 الدراسة أكدت وجود مخاطر كثيرة مرتبطة 
ّ
ورغم أن

 أن ذلك ال ينبغي أن يثير حالة من 
ّ

بسكري الحمل، إال
 أم ال، 

ً
الذعر، وال ُيفترض أن تقلل املرأة أكانت حاما
كمية الطعام التي تتناولها بشكل كبير جدًا.

وتلللقلللول اخللتللصللاصلليللة الللتللغللذيللة إيلللللللني لللوفلليلله: »فللي 

بللعللض األحللليلللان، نللعللالللج حللوامللل تللوقللفللن عللن تللنللاول 
 »الللتللوقللف عللن األكللل لعدم رفع 

ّ
 أن

ً
الللطللعللام«، مضيفة

 مناسبًا على 
ً
الللدم ال يمثل حللا مستوى السكر في 

املدى البعيد«.

خطر نقص التغذية

وتزيد مخاطر النقص في التغذية لدى املرأة الحامل 
تللحللديللدًا، مللا يلللؤدي إلللى تلللوازن صعب فللي السيطرة 
التحكم  إليه هو  التنبيه  السكري. وما ينبغي  على 
في نسبة السكر بالدم من دون املّس باالحتياجات 
مللن الللطللاقللة. لللذلللك، علللللى املللللرأة الللحللامللل أن تستشير 

طبيبًا أو اختصاصيًا في التغذية. 
الللحللوامللل وهللو:  وهللنللاك تللسللاؤل يطرحه الكثير مللن 
هل ينبغي منع بعض األطعمة؟ وهل يجب تقسيم 

الوجبات إلبقاء مستوى السكر في الدم منتظمًا؟
دفع هذا التساؤل اختصاصيي السكري الفرنسيني 
إلى نشر توصيات مفصلة، بإشراف لوفيه وزميلة 
لها، استندت إلى مقاربة واقعية تتمثل في تجنب 

إحداث خلل في النظام الغذائي الخاص باملريضة.

توصيات الخبراء للحوامل
رغم  نهائي،  بشكل  يحوي سكرًا  طعام  أي  تناول  من  الحوامل  بمنع  وزميلتها  لوفيه  الباحثتان  توصي  ال 
ضرورة الحّد من تناول أطعمة مماثلة واللجوء إلى تقسيم الوجبات، وأشارتا إلى أن األمر يعتمد على تطور 
مستوى السكر في الدم. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة األخذ في االعتبار الحاالت الخاصة الناجمة عن الحمل 
الغذائية، األذواق، األوضاع االجتماعية واملالية واملهنية والتنظيمية...( من  وكذلك الضغوط املختلفة )العادات 

أجل تقديم الدعم واملتابعة املناسبني للمريضة.



ارت�������د م�����ا ي���ن���اس���ب���ك وت����ج����ّن����ب األف�����ك�����ار ال��س��ل��ب��ي��ة

هكذا تحّسن عالقتك بجسمك
محمد أمين

إذا ع��اش شخص ما س��ن��وات، وه��و يمتلك األف��ك��ار السلبية عن جسده، ف��إن ه��ذه األفكار 
تجد طريقًا للتسرب إلى جسده. هذا يعني أن األمر سيستغرق وقتًا وجهدًا لتغيير وجهة 
نظرهم. لكن يبقى هذا األم��ر ممكنًا وفق ما تقوله الدكتورة في علم النفس االجتماعي 
آن بوارير. تعتقد بوارير أن أفكارنا اختيارية، بمعنى أنه يمكنك اختيار أن ترى جسمك 
بشكل مختلف وتقديم االحترام والرعاية والتعاطف الذي يستحقه. موقع »ليف سترونغ« 

يقترح بعض الطرق لعمل ذلك:

1 ــ كن ممتناً لجسمك
أج��ل��ك. وه��ذا  م��ن  أن يفعله  م��ا يمكن  رّك���ز على  التركيز على شكل جسمك،  م��ن  ب���داًل 
سيساعدك على تكريس االمتنان له. تؤمن الدكتورة هالي بيرلس بذلك حيث تقول: 

»إذا صعدت للتو خمس درج��ات من الساللم، أو أكملت درس��ًا لليوغا، أو حملت 
 بني ذراعيك أو قمت بأعمالك املنزلية، فأشكر جسمك على ذلك«.

ً
 ثقيال

ً
طفال

2 ــ اسأله عما يحتاجه
لدرجة  بغيرها،  ومقارنتها  أج��س��ادن��ا  نقد  ف��ي  ال��وق��ت  م��ن  الكثير  نقضي 
أننا غالبًا ما نتجاهل - أو نرفض تمامًا - احتياجاتها األساسية. اسأل 
جسدك: هل أنت جائع أم عطشان أم متعب؟ واالستماع إلى إشارات جسدك 

يبدأ باالنتباه إلى احتياجاته، وليس تجاهلها.

3 ــ تعاطف مع ذاتك
الخبيرة النفسية نانسي ألني تنصح بأنه »حني تكون لديك فكرة سلبية 
عن مظهرك، واجه ذلك بلطف واحترام. قد يبدو غير طبيعي للغاية - أو 
حتى غير مريح - في البداية، خاصة إذا كنت معتادًا على سماع صوت 
داخلي ضار ومهني. لسوء الحظ، فإن رؤية نفسك من خالل هذا املنظور 
الضيق يجعلك أسيرًا لهذه الرؤية«. ولكن مع الوقت واملمارسة، يمكنك 

السلبي  الحديث  استبدال  ف��ي  ببطء  تبدأ  أن 
مع الذات بتعاطف مع الذات.

4 ــ توّقف عن تفحص مقاييسه
بينما يشعر بعض الناس بالدافع للصعود على امليزان كل ي��وم، فإن هذه املمارسة يمكن أن 
تسبب للبعض اآلخر مشاعر الضيق. على سبيل املثال، إذا كنت غير راٍض عن نتائج امليزان، قد 
يفسد ذلك حالتك املزاجية ويولد مشاعر سلبية تجاه جسدك. ويمكن أن يكون هذا ضارًا بشكل 
خاص ألولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات األكل. لهذا السبب تنصح نانسي ألن الناس 
بعدم وزن أنفسهم يوميًا. إذا كان يجب عليك تتابع وزنك، فافعل ذلك مرة أو مرتني في األسبوع.

5 ــ ارتد المالبس التي تناسبك
كم مرة ارتديت زيًا وشعرت بعدم الراحة، ألنك كنت تحاول أن تطوع جسمك لنمط أو 
حجم معني من املالبس؟ وبداًل من القيام، ارتِد مالبس تجعلك تشعر بالثقة وتحتفي 

بجسدك، كما تقول بورييه. هذا يساعد على زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات.

6 ــ تحّرك كل يوم
ال��ذي يشعرك بالرضا هو شكل  تقول ألن إن ممارسة النشاط البدني 
من أشكال الرعاية الذاتية. ال تعتبر الحركة املنتظمة مفيدة لصحتك 
فرز أيضًا م��ادة اإلندورفني 

ُ
ت الجسدية بشكل عام فحسب، بل إنها 

التي تمنحك شعورًا جيدًا، وتساعد على تحسني الحالة املزاجية 
وبناء الثقة بالنفس.

7 ــ تحّدث مع الطبيب
إق��ام��ة ع��الق��ة إي��ج��اب��ي��ة م��ع ال��ج��س��م ه��ي رح��ل��ة ُع��م��ر بالنسبة 
م��ن الصدمة  م��ت��ف��اوت��ة  م��ن��ا درج����ات  ك��ل  ل���دى  للكثيرين، ألن 
والذنب والخوف والشك بالذات، وهو ما يساهم في تبلور 
الصورة السلبية عن ال��ذات، كما تقول أل��ن. ف��إذا كنت تجهد 
إلى  التحدث  األفضل  النفس في محاولة حب جسمك، فمن 
طبيب م��ع��ال��ج طلبًا ل��ل��م��س��اع��دة ف��ي م��ش��اع��رك امل��ع��ق��دة مع 

صورة جسدك.

ضرس العقل.. لماذا يسبب األلم أحيانًا؟
يمر جسمك بالعديد من التغيرات  طوال الحياة. أحد هذه التغيرات التي تحدث 

خ���ال أواخ����ر س��ن امل��راه��ق��ة وأوائ����ل العشرينيات ه��و ظ��ه��ور ض���روس العقل. 
)املجموعة النهائية من الضروس التي تظهر في مؤخرة فمك(. ووفقًا لجمعية 
طب األسنان األميركية )ADA(، ليس لهذه الضروس أي دور خاص سوى 

مساعدتك في عملية املضغ. لكن في بعض األحيان، قد تصاب بالتسوس 
وتسبب األلم مما يتطلب خلعها.

في بعض األحيان، ال تنمو الضروس بشكل صحيح وال تستطيع االستقرار في 
إلى الشعور باأللم عندما تضغط  القلق  اللثة. نتيجة لذلك، قد يؤدي وضعها 

على األسنان املجاورة لها. 
سبب آخر يجعل بعض الناس يعانون من ألم ضرس العقل هو أن الطعام يعلق 
في الفجوة بني األسنان ويسبب عدوى بكتيرية. وقد تحتاج إلى خلع ضرس 

العقل لتخفيف األلم.

بنا اإلصابة تعديالت صغيرة على نظامنا الغذائي ُتجنِّ

5 طرق للوقاية من حصوات الكلى
1 ــ اشرب السوائل بوفرة

شرب املاء بكثرة هو أفضل طريقة للوقاية من حصوات الكلى، 
التي تسّبب تشّكل  األم��الح  البول بنسبة عالية يذيب  دّر  ألن 
ال��ل��ذي��ن ُينصح  الليمون وال��ب��رت��ق��ال  ال��ح��ص��وات، وك���ذا عصير 
بهما الحتوائهما على السيترات التي تمنع تكّون الحصوات.

ح����اول أن ت��ش��رب ث��م��ان��ي��ة أك����واب م��ن ال��س��وائ��ل ي��وم��ي��ًا، أي ما 
يكفي ل���دّر ليترين م��ن ال��ب��ول. أم���ا إذا ك��ن��ت ت��م��ارس ال��ري��اض��ة 
أو ت��ت��ع��ّرق ك��ث��ي��رًا، أو إذا ك��ان ل��دي��ك ت��اري��خ ينبئ ع��ن إصابتك 
سابقًا بحصوات السيستني، فسوف تحتاج بذلك إلى سوائل 

إضافّية.

2 ــ تناول األطعمة الغنية بالكالسيوم
أك��ث��ر أن����واع ح��ص��وات ال��ك��ل��ى ش��ي��وع��ًا ه��و ح��ص��وات أك��س��االت 
 شيوع هذا النوع من الحصى يدفع الناس 

ّ
الكالسيوم، ولعل

ه فعل خاطئ، ألن 
ّ
ب األطعمة الغنّية بالكالسيوم. لكن

ّ
إلى تجن

بالكالسيوم  الفقيرة  الغذائية  فالنظم  الّصحيح،  هو  العكس 
تزيد خطر اإلصابة بحصوات الكلى، وبهشاشة العظام أيضًا.

ضررها  يبلغ  التي  الكالسيوم  مكمالت  إل��ى  نشير  أن  ويبقى 
 ضررها إذا 

ّ
حّد اإلصابة بهذه الحصوات أيضًا، بينما يخف

تناولناها مع وجبات الطعام.

3 ــ تقليل تناول الملح

إن النظام الغذائي الغني بامللح )كلوريد الصوديوم( يضّر بالجسم، 
وي��م��ن��ع ام���ت���ص���اص ب��ع��ض امل�������واد، م��م��ا ي��ض��اع��ف خ��ط��ر اإلص���اب���ة 
فإن   ،Urology Care Foundation ملؤسسة  ووفقًا  الكلى.  بحصوات 
البول املالح جدًا يمنع الكالسيوم من إع��ادة امتصاصه من البول 
إل��ى ال���دم. ويسّبب ارت��ف��اع نسبة الكالسيوم ف��ي ال��ب��ول مما ي��ؤّدي 
إلى تكّون حصوات الكلى. ويحافظ تناول كميات قليلة من امللح 
انخفض  ما 

ّ
فكل ال��ب��ول.  ف��ي  الكالسيوم  مستويات  ان��خ��ف��اض  على 

الكالسيوم في البول، قل خطر اإلصابة بحصوات الكلى. ولتقليل 
تناول الصوديوم، اقرأ ملصقات الطعام بعناية.

4 ــ أقرن األوكساالت بالكالسيوم
ت��ت��ك��ّون ب��ع��ض ح���ص���وات ال��ك��ل��ى م���ن األوك����س����االت، وه���ي م���ادة 
طبيعّية ع��ض��وّي��ة م��وج��ودة ف��ي بعض األط��ع��م��ة وامل��ش��روب��ات، 
وموجودة بتراكيز مختلفة في جسم اإلنسان أيضًا. وأوكساالت 
م��ن طريق  ��ط��رح خ��ارج الجسم 

ُ
ت امل��ث��ال  الكالسيوم على سبيل 

املعروفة بحصوات  ال��ب��ل��ورات  يشّكل  فيه  تراكمها  لكن  ال��ب��ول، 
ال��ك��ل��ى. ل��ذل��ك ي��ك��ون ال��ح��د م���ن األط��ع��م��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��األوك��س��االت 
والشوكوالتة  السبانخ  األطعمة  تلك  ومن  تكّونها.  ملنع  مفيدًا 
والبطاطا الحلوة والقهوة والبنجر والفول السوداني والراوند 
وم��ن��ت��ج��ات ال��ص��وي��ا ون��خ��ال��ة ال��ق��م��ح.. وُي��ن��ص��ح ب���إق���ران ن��ظ��ام 
بادي والجنب، 

ّ
الز األوكساالت بأطعمة غنّية بالكالسيوم، مثل 

حد مع األوكساالت املوجودة 
ّ
ألن الكالسيوم املوجود فيهما يت

في املعدة واألمعاء، ويحّد من مرورها بالدم، وبالتالي يحّد من 
تكّون الحصوات.

5 ــ ال تسرف في تناول البروتين الحيواني
املجال  ه��ذا  ف��ي  مفيد  بالحيواني  النباتي  ال��ب��روت��ني  اس��ت��ب��دال  إن 
أق��ل من األوك��س��االت. ال تكثر، إذًا، من تناول  الحتوائه على نسبة 
والصويا  الكينوا  مقابل  في  والبيض  والبيضاء  الحمراء  اللحوم 

والبقوليات.

رفيف نحلة

حصوات الكلى هي كتل صلبة صغيرة تنتج عن 
ترسب المعادن واألمالح الموجودة في البول 
بنسب أعلى من معدالتها الطبيعية. تتشّكل 

داخل الكليتين أو أي عضو آخر في الجهاز البولي، 
لكّنها تسّبب ألماً شديداً في أثناء مرورها 

بالمسالك البولّية. ال توجد طريقة أكيدة للوقاية 
من حصوات الكلى، خصوصاً إذا أشار تاريخك 
العائلي إلى وجود هذه الحالة. لكن تقليل 

مخاطرها أمر ممكن من خالل القيام ببعض 
التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، 

أو من خالل تناول بعض األدوية، بحسب موقع 
»هيلث الين«.

كيف تقي نفسك من حصوات الكلى بطرق 
طبيعية؟ إّن إجراء تعديالت صغيرة على نظامك 

الغذائي يجعلك تقطع شوطاً بعيداً في منع 
حصوات الكلى. وهنا، بعض تلك التعديالت:

هذا العصير الطبيعي 
يقاوم رائحة الفم الكريهة

يسرى مصطفى

التي  الكريهة،  الجسم  أو  الفم  رائحة  تسبب  أن  يمكن  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
من  النظافة، سيكون  مشكلة  فيها  تستبعد  التي  الحاالت  في  لكن  محاربتها.  يمكنك 

الضروري استشارة طبيبك لتحديد السبب والعالج األنسب.

األسباب

◄ يمكن أن يكون االنتشار غير املنضبط ألنواع معينة من البكتيريا هو سبب املشكلة 
في بعض الحاالت، لذلك من املهم جدًا االهتمام بالنظافة الشخصية من جميع الجوانب.

ال��ه��رم��ون��ي��ة، لذلك  الكريهة ناتجة ع��ن بعض االخ��ت��الالت  رائ��ح��ة الجسم  ت��ك��ون  ق��د   ◄
سيكون من الضروري استشارة طبيب الغدد الصماء.

◄ يمكن أيضًا أن تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن مشكلة في األسنان، أو مرتبطة 
بالتهاب الجيوب األنفية، كما اقترحت املكتبة الوطنية األميركية للطب.

نصائح طبية

جنبًا إلى جنب مع العالج املوصوف بشكل عام، يوصي األطباء بتحسني عادات نمط 
ذل��ك، يقترح  الجسم. ومع  الغذائي وترطيب  الحياة، خصوصًا في ما يتعلق بالنظام 
التكميلية. وأحدها هو عصير طبيعي، وفقًا ملوقع  االعتقاد الشائع بعض العالجات 
»ستب توهيلث«: وفقًا لالعتقاد السائد، فإن شرب عصير طبيعي ضمن العالج، الذي 

يصفه الطبيب ونمط الحياة الصحي، يمكن أن يساعد في حل هذه املشكلة.
يتكون العصير املقترح من: التفاح األخضر والنعناع والبقدونس والليمون.

ونظرًا إلى أن جميع هذه املكونات صحية، فيمكنها معًا تكوين مزيج فّعال قادر على 
القضاء على رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

ب 
ّ
بتجن وُي��وص��ى  العصير مع نظام غذائي صحي،  ه��ذا  تناول  يتم  نفسه،  الوقت  في 

األطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم، مثل البصل 
والثوم والكراث والفلفل وغيرها.

تجنَّب هذه األخطاء عند التعرض لضربة شمس
سليمة لبال 

ت��ع��ن��ي ض���رب���ة ال��ش��م��س اإلص����اب����ة ب��ح��روق 
جلدية متفاوتة الخطورة، ويمكن أن تسبب 
وأح��ي��ان��ًا  بحكة  وأمل���ًا مصحوبني  اح���م���رارًا 
ظ��ه��ور ب��ث��ور. ك��ي��ف ن��س��ّرع عملية ال��ش��ف��اء؟ 
ال��ت��ي يجب تجنبها؟ ف��ي ما  وم��ا األخ��ط��اء 
يلي مجموعة من النصائح يوصي خبراء 
بحسب تقرير نشرته مجلة Sante باتباعها 

لحماية البشرة في فصل الصيف:
ي��ش��ّدد ال��خ��ب��راء دوم���ًا ع��ل��ى ض����رورة وض��ع 
ك��ري��م واق م���ن ال��ش��م��س وت��ج��ن��ب ال��خ��روج 
ص���ي���ف���ًا ب�����ني م���ن���ت���ص���ف ال����ن����ه����ار وال���س���اع���ة 
ال����راب����ع����ة ع����ص����رًا، ب����اإلض����اف����ة إل������ى ت��ج��ن��ب 
الجفاف وشرب كميات كافية من املاء، لكن 
ن��ص��اب بضربة شمس  أن  أح��ي��ان��ًا  يحصل 

رغم التدابير الوقائية، فماذا نفعل؟
1 - مباشرة بعد ظهور هذه الحروق يجب 

التوقف عن التعرض للشمس. 
2 - ق����م ب��ت��ب��ري��د امل��ن��ط��ق��ة امل���ح���ت���رق���ة ب��م��اء 
ال���ص���ن���ب���ور أو خ����ذ ح���م���ام���ًا ف����ات����رًا ل��ت��ه��دئ��ة 
الجلد، واشطف أي بقايا من الكلور أو امللح 

أو الرمل التي قد تزيد من التهيج.
3 - ضع مرهمًا مهدئًا مثل بيافني من دون 

تدليك أكثر من الالزم، حتى يمتصه الجلد 
من تلقاء نفسه من دون مزيد من التهيج.

أيام  لبضعة  بانتظام  الترطيب  إع��ادة   - 4
عن طريق شرب الكثير من املاء.

5 - مراقبة درجة حرارة املنطقة املحروقة.
6 - في حالة الصداع، تناول املسكنات مثل 

الباراسيتامول.
وإن ك���ان���ت ال����ح����روق م���ن ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة 
وس����ط����ح����ي����ة، ف���ن���ظ���ف امل���ن���ط���ق���ة امل����ح����روق����ة 
ث���م م��ط��ه��ر ج���ل���دي، وال تثقب  ب���ال���ص���اب���ون 
ال������ب������ث������ور، واط�������ل�������ب ف������������ورًا امل��������ش��������ورة م���ن 
اخ��ت��ص��اص��ي ط��ب��ي الس��ت��خ��دام ال��ض��م��ادات 

املناسبة.

حلول طبيعية 

لتهدئة حروق  بدائل طبيعية  أيضًا  هناك 
الشمس. وتلخصها في ما يلي الصيدالنية 
املتخصصة في العالج بالروائح فرانسواز 

كويك مارينيي:

1 - زيت الخزامى
يحسن وجود الكافور الدورة الدموية، مما 
يعزز الشفاء كما يهدئ البشرة ويجددها 

استخدامه  ويمكن  التقشر.  م��ن  ويمنعها 
حتى في حالة الحروق من الدرجة الثانية، 
عندما تبدأ البثور في التكون، لكن ينصح 
قطرات   3 ونقع  مخففًا  باستخدامه  دوم��ًا 
من زيت الخزامى العطري في 30 قطرة من 

زيت الكاليندوال. 

2 - الصبار 
يعد مرطبًا ومنعشًا للغاية، إذ يعمل على 
ت��ه��دئ��ة ارت����ف����اع درج�����ة ال����ح����رارة وي��ن��ص��ح 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه ص��ب��اح��ًا ب���ال���ت���زام���ن م���ع ح��اج��ة 

ال���ب���ش���رة ل��ل��ت��رط��ي��ب. وف����ي ح���ال���ة ال���ح���روق 
زي��ت نباتي آخر  القليل من  يتم مزجه مع 
الجوجوبا.  زي��ت  أو  الكاليندوال  زي��ت  مثل 
على  مارينيي  كويك  فرانسواز  د.  وتشدد 
ع��ض��وي ون��ق��ي بنسبة  أهمية اختيار ج��ل 
م��س��ت��خ��ل��ص  دون  م�����ن   %98 ع���ل���ى  ت����زي����د 
الليمون، مع وضعه في الثالجة للحصول 

على تأثير بارد مهدئ.
وه���ن���اك خ���ي���ار آخ����ر إذا ك���ان���ت ل���دي���ك نبتة 
ص����ب����ار ف�����ي م����ت����ن����اول ال�����ي�����د: اق����ط����ع ورق�����ة 
واش��ط��ف ال��ج��ل ال��داخ��ل��ي ب��امل��اء ال���ب���ارد ثم 
ال��ج��ل��د وت��ش��ي��ر االختصاصية  ض��ع��ه ع��ل��ى 

إل���ى أن ه���ذه امل����ادة أك��ث��ر فعالية م��ن امل���واد 
الهالمية املبيعة في السوق، ألنها تحتفظ 
بمادة األسيمانان، وهي سكر يشكل طبقة 

رقيقة تحمي الجلد.

3 - زيت الجيرانيوم العطري 
نستخدم  البسيط،  امل��خ��در  تأثيره  بفضل 
هذا الزيت إذا كانت ح��روق الشمس مؤملة 
وت��م��ن��ع��ن��ا م���ن ال���ن���وم. وي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه 
ب��م��ف��رده أو م��ع زي��ت ال��خ��زام��ى املخفف في 

زيت نباتي. 

ممارسات ممنوعة:

1 - يمنع منعًا باتًا ارتداء املالبس الضيقة 
الجسم  ألن  شمس،  لضربة  التعرض  بعد 
بحاجة إلى أن يتنفس، كما يرتفع مستوى 
ال��دم��وي بسبب محاولته إصالح  الضغط 

األضرار التي تعرضت لها البشرة.
2 - عدم ترطيب البشرة باستمرار. 

3 - استخدام مواد التجميل.
4 - فرك البشرة أو شدها.

5 - استخدام مواد تحتوي على الكحول.

متى أستشير الطبيب؟
م���ن ال���ض���روي اس���ت���ش���ارة ال��ط��ب��ي��ب في 

الحاالت التالية:

1 - إذا ك��ان ال��ح��رق م��ن ال��درج��ة األول��ى 
شديدًا.

2 - إذا كان الحرق السطحي من الدرجة 
الثانية شديدًا ونتجت عنه بثور كبيرة.

3 - إذا كان الحرق عميقًا ومن الدرجة 
الثانية.

ل��ع��دوى  4 - إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ع���ام���ات 
جلدية مثل احمرار متزايد وألم أو تورم 

أو صديد.

5 - إذا كنت تعاني من صداع أو ارتباك 
أو ضعف أو دوار يؤدي إلى الخوف من 

ضربة الشمس.

ب��ق��ع ج��ل��دي��ة غير  ل��دي��ك  إذا ك��ان��ت   - 6
طبيعية.

7 - إذا كنت تعاني من ألم في العني وال 
تستطيع تحمل الضوء.
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الكاتب استمد الثيمة الدرامية للفيلم من رائعة شكسبير »هاملت«

The Northman ملحمة الفايكنغ الدموية

»أكون أو ال أكون« العبارة األشهر على لسان هاملت، والسؤال 
الذي أدخله في دوامة من الحيرة، على النقيض كان أمليث في 
فيلم The Northman يعرف م��اذا يريد منذ اللحظة التي قرر 
فيها الهرب ليعيش سنوات من األلم منتظرا اللحظة املناسبة 
لالنتقام من عمه الذي قتل والده ليستأثر بالحكم، ويحرر أمه 
من براثن العم قبل أن يصطدم بأن مقتل األب كان بتدبير من 
األم، ويبدأ رحلة االنتقام الدموي ليطيح الجميع قبل ان ُيقتل 

تاركًا خلفه ابنيه.
الشخصية  ف���إن  ذل���ك،  ل��ل��دم��اء، وم���ع  أم��ل��ي��ث فايكنغ متعطش 
ل���دي���ه���ا ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ق���واس���م امل���ش���ت���رك���ة م����ع ه���ام���ل���ت األم���ي���ر 
الدنماركي، الذي اشتهر بنطق االقتباس أعاله خالل مناجاة 
نفسه في الفصل الثالث من املسرحية. وسواء كان املشاهدون 
على دراية بمأساة هاملت أم ال، فإن هذا االرتباط يسود حتى 

نهاية الفيلم.

ع������ال������م خ�����اص

الناس  الدرامي املعروف عند  الكاتب لهذا الخط  ولعل اختيار 
لبناء عامله الخاص كان موفقا، السيما ان املشاهد شعر بنوع 
ال��ف��ي��ل��م، ه��ن��اك ث��م��ة ش��يء  م��ن الحميمية خ���الل متابعة اح����داث 

م��أل��وف ف��ي تلك ال��ع��الق��ة ب��ن البطل أمليث وام���ه وع��م��ه، مثلث 
االنتقام الذي تجلت مالمحه بوضوح بعد مرور ساعة من زمن 
الفيلم ليواجه أمير الفايكنغ مصيره املحتوم، حيث اعاد الكاتب 
فيها  ينتقم  للغاية  كالسيكية  ملحمة  قصة  إي��ج��رز  وامل��خ��رج 
االبن )ألكسندر سكارسجارد( من قتل والده امللك )إيثان هوك( 
الحبكة  إنها  ب��ان��غ(،  )كاليس  اللوم  يقع عليه  ال��ذي  العم  بذبح 

»هاملت« وللفيلم الكالسيكي The Lion King، ولكن  األساسية ل�
وبرؤية  بدائًيا وحشًيا   

ً
تأخذ شكال فإنها  إي��ج��رز،  قدمها  كما 

مختلفة اشتغل فيها على جميع عناصر الصورة بشكل مميز، 
حيث نتابع تكوين الصورة الذي يعكس دالالت درامية مهمة 
ويقف  ينفجر  ب��رك��ان  مثل  الجهنمية،  املشاهد  م��ن  العديد  ف��ي 

بالقرب منه رجالن يتصارعان حتى املوت.

ث����ق����اف����ة ال���ف���اي���ك���ن���ج

ب���ش���يء إلمل����ام  م���دي���ن   North man ب�����أن ال����ق����ول  ي��م��ك��ن  ل���ذل���ك 
أم ال  ك��ان��وا على دراي���ة بها  جمهوره بقصة هاملت، س���واء 
ا لثقافة 

ً
كما ان مسرحية هاملت بدورها، تدين بشيء أيض

الفايكنج التي نشأت حبكتها منها- وفق ما صرح به بطل 
الفيلم ألكسندر سكارسجارد الذي يقول: »North man قصة 
العصور  ف��ي  األدب  علماء  م��ن  العديد  أن  يبدو  ج��ًدا  قديمة 
الوسطى من شمال أوروبا يتفقون على أن أسطورة األمير 
إل��ى عدة  بدورها شكسبير، تعود  ألهمت  التي  أمليث، هي 

مئات من السنن«.
 

ال���م���ن���ح���ن���ى ال����س����ردي 

»ن��ورث��م��ان« ف��ي الكشف ع��ن نفسه  وي��ب��دأ املنحنى ال��س��ردي ل���
ع��ن��دم��ا ن��ش��اه��د أم��ل��ي��ث، امل��ق��در ل��ه أن ي���رث ال��ع��رش م��ن وال���ده، 
يواجه مأساة شخصية عندما يرى والده يهاجم فجأة ويقطع 
رأسه من قبل عمه املتعطش للسلطة وبعد إجباره على الفرار 
م��ن مملكته امل��ح��اص��رة، استمر أمليث ف��ي ت��ردي��د ث��الث جمل 
بمنزلة تلخيص ممتاز لبقية رواي��ة الفيلم - »سأنتقم لك يا 
أب��ي، س��وف أن��ق��ذك ي��ا أم��ي، سأقتلك ي��ا فيولنير«. بمجرد أن 
إل��ى األم��ام ع��دة سنوات نجد أمليث كشخص  يمضي الفيلم 
للدماء والسفر مع فرقة  بالغ، تغلب عليه الغضب املتعطش 

من الفايكنج العنيفن، تبدأ حبكة االنتقام.
ورغم طول مدة الفيلم ولحظات الهدوء وسط صخب األحداث 
الدموية والتي كان من املمكن التخلي عنها استثمر املخرج 
موهبته في اللجوء إلى الصور السريالية والتأثير العميق، 
وهي أكثر من كافية لجذب الجمهور عبر أقسام الفيلم األكثر 
العنيفة بأسلوب  الفيلم  ج��رأة، حيث يقوم بتصوير مشاهد 
ح��ق��ي��ق��ي، ف��ي ح��ن أن ب��ع��ض ل��ق��ط��ات ال��ت��رق��ب ال��ط��وي��ل��ة تكون 
مبتهجة بعض الشيء، إال أن هذا ال يوقف العديد من مشاهد 
إلى  م��ب��ارزة  أو  لقرية  الفيلم، مثل ح��ص��ار مبكر  ف��ي  ال��ح��رك��ة 

جنب بركان.
ويبقى أن فيلم The Northman هو أكثر فيلم تم إنتاجه بمهارة 
نسى.

ُ
كافية ومليء بما يكفي من املشاهد واألصوات التي ال ت

¶ أحداث الفيلم تدور في القرن العاشر حول رحلة األمير أمليث لالنتقام من مقتل والده

¶ أداء متقن ألنيا تايلور ونيكول كيدمان وويليم دافو وألكسندر سكارسجارد

¶ المخرج روبرت إيجرز اشتغل على تكوين بصري يحمل دالالت درامية مهمة

محمد جمعة
من وحي الثيمة الدرامية لرائعة الكاتب العالمي 

وليم شكسبير »هاملت«، استقى الكاتب والمخرج 
روبرت إيجرز الفكرة ليوظفها في احدث افالمه 

السينمائية The Northman الذي وصل إلى دور العرض 
المحلية قبل أيام، ليقدم للجمهور واحدة من 

مالحم الفايكنغ األكثر دموية على اإلطالق، والتي 
تدور احداثها في القرن العاشر، رحلة من االنتقام 

واأللم والصراع الذي ال ينتهي عبر مجموعة من 
الشخصيات تتقاطع مصائرهم حتى تصل إلى نهاية 

مأساوية.

فريق العمل 
الفيلم من تأليف وإخراج: روبرت إيجرز، ومن بطولة 
أن��ي��ا ت��اي��ل��ور ج����وي ون��ي��ك��ول ك��ي��دم��ان ووي��ل��ي��م داف���و 
وألكسندر سكارسجارد وبيل سكارسجارد وكاليس 
ب��ان��ج، وت���دور األح����داث ف��ي ال��ق��رن ال��ع��اش��ر، وف��ي قلب 
من  رحلة  تبدأ  حيث  آيسلندا،  ف��ي  الفايكنج  صفوف 
االن��ت��ق��ام واألل����م وال���ص���راع ال���ذي ال ينتهي، م��ن خ��الل 

مجموعة من الشخصيات التي تتقابل قصصهم.

هوامش 
وألكسندر  كيدمان  نيكول  بن  الثاني  التعاون   The Northman فيلم  يوثق 
وي��ع��ت��ب��ر   ،Big Little Lies م��س��ل��س��ل  ف���ي  ت��ع��اون��ه��م��ا  ب��ع��د  س���ك���ارس���ج���ارد 
 The داف��و بعد فيلمهما إيجرز وول��ي��ام  الثاني بن روب��رت  التعاون  ايضا 
Lighthosue، ويعد العمل الفيلم الثالث في مسيرة املخرج روبرت إيجرز بعد 

.The Lighthosueو ،The Witch فيلمي

top 5 عبر شاشات »سينسكيب« أعلنت شركة السينما الكويتية »سينسكيب« عن قائمة األفالم األكثر إقباالً من الجماهير في صاالت السينما خالل     
عطلة نهاية األسبوع، وذلك وفق مبيعات التذاكر، وجاء ترتيب األفالم على النحو التالي:

The Northman
في  األول  امل���رك���ز   The Northman ف��ي��ل��م  اح���ت���ل 
ال��ق��ائ��م��ة، وال��ف��ي��ل��م م���ن ت��أل��ي��ف وإخراج روب���رت 
تايلور جوي ونيكول  أنيا  إيجرز، ومن بطولة 
وألكسندر سكارسجارد،  دافو  وويليم  كيدمان 
وت����دور األح�����داث ف��ي ال��ق��رن ال��ع��اش��ر، وف���ي قلب 
صفوف الفايكنغ في آيسلندا، حيث تبدأ رحلة 

من االنتقام واأللم والصراع الذي ال ينتهي.

Sonic 2
 Sonic the ال��ك��وم��ي��دي  امل���غ���ام���رات  ف��ي��ل��م  اح���ت���ل 
بطولة  وال��ف��ي��ل��م  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة   Hedgehog 2
جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، 
وتنطلق أحداثه، عندما يعود املجنون الدكتور 
»روب���وت���ن���ي���ك« إل���ى األرض م���ع ح��ل��ي��ف��ه ال��ج��دي��د 
ال���زم���رد، وي��ق��ف ف��ي طريقهما ك��ل من  بحثًا ع��ن 

»سونيك« وصديقه الجديد »ايلز«.

العنكبوت
الذي  »العنكبوت«،  فيلم  ج��اء  الثالث  املركز  في 
ت���دور أح��داث��ه ح���ول اش��ت��ع��ال فتيل ال��ح��رب بن 
دوائر صناعة املخدرات بسبب العنكبوت، مما 
 ع��ل��ى ال��ع��ن��ك��ب��وت عندما 

ً
ي��زي��د األم����ور ص��ع��وب��ة

تجد مرشدة سياحية نفسها في وسط األحداث 
بالخطأ. الفيلم من إخراج أحمد جالل، وبطولة 

أحمد السقا ومنى زكي.

واحد تاني
في املركز الرابع حل فيلم »واحد تاني«، للفنان 
أحمد حلمي. تدور أحداث الفيلم حول موظف 
ي��ع��م��ل اخ��ت��ص��اص��ي��ًا اج��ت��م��اع��ي��ًا ف���ي مصلحة 
السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زمالء قدامى 
ف��ش��ل��ه وف���ق���دان���ه ل��ل��ش��غ��ف ف���ي ال���ح���ي���اة، فيلجأ 
إلى اختراع ُيعيد له الشغف من جديد، ولكن 

تنحرف األمور.

زومبي
في املركز الخامس ج��اء فيلم »زوم��ب��ي« للفنان 

علي ربيع.
وي����ش����ارك ف����ي ب��ط��ول��ت��ه أش������رف ع��ب��دال��ب��اق��ي، 
أحمد،  كريم عفيفي، هاجر  امليرغني،  حمدي 
وتأليف  محمود،  محمد  عبدالرسول،  عارفة 
هشام أبو املجد وأمن جمال، وإخ��راج عمرو 

صالح.

مع اقتراب إطالق ديزني +Disney في الشرق األوسط

هل تمنع ديزني عرض أفالمها
في السينمات العربية والخليجية؟

م��ع اق���ت���راب امل��وع��د ال��رس��م��ي إلط����الق دي��زن��ي 
ال��دول  م��ن  العديد  ف��ي   Disney+ منصتها
ال���ع���رب���ي���ة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
أخ���������رى، وذل�����ك  ال����س����ع����ودي����ة و15 دول��������ة 

اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم 8 يوليو املقبل، الح في 
األف����ق ت��س��اؤل ح���ول إم��ك��ان��ي��ة اك��ت��ف��اء دي��زن��ي 

بعرض افالمها، خصوصا املثير للجدل منها عبر 
املنصة ومنعها من دور السينما العربية والخليجية، بعد الصدام 
املتكرر اخيرا بن أجهزة الرقابة في املنطقة والشركة األميركية، 
على خلفية رفض ديزني حذف او تعديل اي مشاهد او حوارات 
 Doctor تروج للمثلية، ومع منع اكثر من فيلم من العرض، السيما
في  ع��رض��ه  م��ن��ع  ال���ذي   ،Strange in the Multiverse of Madness
الكويت والعديد من الدول الخليجية والعربية، السيما مع ظهور 
إحدى الشخصيات املثلية، يبدو أن ديزني قد تلجأ إلى منصتها 
كحل لتمرير األعمال املتوقع ان تصطدم بالرقابة العربية، ولعل 

فيلم Thor: Love and Thunder، املقرر عرضه 
إنتاجات  أول  يكون  قد  املقبل،  يوليو  في 
دي�����زن�����ي ال�����ت�����ي ت�����ع�����رض ح����ص����ري����ا ع��ب��ر 

+Disney في املنطقة إذا ما تقرر منعه.
وت���ع���د م��ن��ص��ة »دي����زن����ي ب���ل���س« ب��ال��وق��ت 
الحالي إحدى أشهر خدمات البث في العالم، 
حيث تجاوز عدد املشتركن فيها في جميع أنحاء 
باملنصات  مقارنة  وق��ت قصير  خ��الل  مليون مشترك   129 العالم 

املنافسة.
وعلى رأس املحتوى الذي تقدمه املنصة تأتي أفالم استوديوهات 
 Star النجوم«  »ح��رب  مارفل، وسلسلة  وأعمال  وبيكسار،  ديزني 
Wars و»ناشيونال جيوغرافيك« National Geographic، باإلضافة 
إل����ى م��ح��ت��وى ه���ائ���ل م���ن أع���م���ال »ت���ون���ت���ي ف��ي��رس��ت س��ي��ن��ت��ش��وري 
فوكس« 21st Century Fox التي استحوذت ديزني عليها، أشهرها 

.The Simpsons »مسلسل »عائلة سيمبسون

أحدث أفالم توم كروز

 Top Gun: Maverick �العرض الخاص ل
في الكويت.. كامل العدد

شهد العرض الخاص ألحدث أفالم نجم هوليوود 
توم كروز Top Gun: Maverick حضورا جماهيريا 
ال��ك��وي��ت، م��ن محبي نجم األك��ش��ن الذين  كبيرا ف��ي 
توافدوا على فوكس سينما ملشاهدة العرض األول.

وك�����ان الف���ت���ا ان ال���ح���ض���ور م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ش��رائ��ح 
ال����ع����م����ري����ة، م�����ا ي���ع���ك���س ش���غ���ف ج���م���ه���ور ال���ك���وي���ت 
ب��ال��س��ي��ن��م��ا ال���ع���امل���ي���ة، وح����رص����ه����م ع���ل���ى م���واك���ب���ة 
االص����������دارات ال���ج���دي���دة ب���م���ج���رد ط���رح���ه���ا ف����ي دور 
ع��ام��ًا من  الجديد بعد 36  ال��ج��زء  وي��أت��ي  السينما. 
األكثر ربحًا لعام 1986،  ال��ذي يعتبر  الجزء األول، 

ت��وم ك��روز كواحد من أكثر املمثلن الرائدين في  حيث رس��خ بقوة 
هوليوود. ويعتبر Top Gun أيضًا أحد أكثر األفالم تأخرًا في عصر 
الجائحة، بعد أن تغير موعد إطالقه أرب��ع م��رات منذ أبريل 2020، 

وفق تقرير لصحيفة وول ستريت.
إي���رادات شباك التذاكر في الواليات  امل��ؤش��رات األولية أن  وتوضح 

املتحدة ستتراوح من 100 مليون إلى 130 مليون 
خ���اص���ة  األس������ب������وع،  ن���ه���اي���ة  ع���ط���ل���ة  خ������الل  دوالر، 
ع��رض  دار  و732  آالف   4 ف���ي  ي���ع���رض  ال��ف��ي��ل��م  أن 
سينمائي ف��ي أم��ي��رك��ا ال��ش��م��ال��ي��ة، وه���و أك��ب��ر ع��دد 
ط���رح س��ي��ن��م��ائ��ي ف��ي ال��ت��اري��خ. وف���ي ح��ال��ة وص��ول 
 Top مبيعات التذاكر إلى الحد األعلى سيكون فيلم
ربًحا  األف���الم  أع��ل��ى  قائمة  ضمن   ،Gun: Maverick
لهذا العام في غضون أيام، حتى مع تحقيق الفيلم 
الحد األدنى من اإلي��رادات سيكون بالنسبة لكروز 
أكبر افتتاحية في حياته املهنية، إذ لم يفتتح أي 
فيلم من أفالمه أكثر من 65 مليون دوالر في شباك التذاكر املحلي، 
إنتاج   War of the Worlds امللحمي  العلمي  الخيال  فيلم  يمثل  إذ 
عام 2005، أكبر افتتاحية للممثل حيث حقق 64 مليون دوالر، يليه 
فيلم Mission: Impossible - Fallout لعام 2018 الذي حقق 61 مليون 

دوالر، وفقا ملا نشره موقع فارايتي.
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سينما



التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%10.48▲مؤشر السوق األول 

▲%2.32▲50مؤشر رئيسي 

▲%1.64▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%8.36▲مؤشر السوق العام

▼%5.75▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

═

▲

▲

▲

▲

20222021▲

▲263.8335.0(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▼70.550.5(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▲13,10811,960عدد الصفقات

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

NM1.854.70.0200.014%0.0%1917%1-0.2-0.016▼رمال13.81.2582.50.5950.495%2.7%000%0.5500.00═التقدم18.32.137,235.91.1590.991%3.0%4,9664,9127%1.0060.00.0═وطني

NM0.8112.00.0750.061%0.0%5817%0.0672.03▲مشاعرNM32.317.70.4800.399%0.0%000%0.4500.00═ياكو24.21.651,091.40.3850.266%1.9%7,86622,84917%2-6.0-0.341▼خليج ب

NM261.331.70.0290.013%0.0%00167%0.0150.00═اجوان17.42.87148.01.2400.558%1.7%001%0.5920.00═ميدان13.01.141,000.00.5490.500%3.8%350%0.5022.00▲تجاري

NM0.503.20.0500.030%0.0%1963033%2-0.7-0.032▼المساكن18.82.02238%002.0%0.3-رعاية صحية19.11.04544.00.3250.239%1.5%4191,3128%0.3201.00▲اهلي

NM1.5510.40.2490.197%0.0%1510%0.2108.04▲دلقان12.91.1785.90.9330.855%3.2%340%1-10.0-0.850▼سينما23.11.54735.50.3240.287%1.5%27933%0.2943.01▲المتحد

19.41.1319.00.1370.100%0.0%001%0.1300.00═ثريا14.91.547.20.1800.070%3.9%001%0.1240.00═فنادق21.21.01261.50.2590.207%1.7%8093,62235%1.00-0.222▼الدولي

6.01.0513.20.1470.102%7.9%32029%0.1260.00═أسس1.20.6643.40.2300.131%0.0%3221820%0.1506.04▲سلطان.م16.91.20887.70.3070.237%1.8%7252,70210%0.2704.02▲برقان

NANA29.41.3701.210%0.0%24195%3-43.0-1.245▼بيتك ريت11.25.6927.60.0630.039%0.0%614611%0.0440.51▲ايفا فنادق27.63.927,259.71.0390.756%1.4%20,25923,55211%0.86018.02▲بيتك

NM0.6110.20.0980.065%0.0%57329%0.10-0.068▼الند16.20.9361.90.1680.150%3.3%7465%1-1.0-0.153▼أولى وقود57.95.443,057.90.9650.713%0.5%9471,1364%1-12.0-0.818▼بنك بوبيان

10.00.912,762%3,89226,2981.5%5.5-العقار14.80.5817.60.1040.075%3.4%1214434%0.0823.14▲منتزهات26.11.78520.00.2900.256%0.0%9963,82815%0.2601.00▲بنك وربة

3.10.7288.20.3000.157%15.5%1,4318,77215%1-1.0-0.160▼كويتية25.315.14407.21.9781.231%1.7%97152320%1.8512.00▲الجزيرة16.02.182,998.80.3700.255%4.1%7,35327,13519%0.2690.00═أهلي متحد

7.90.71110.00.2280.198%6.9%874297%0.2057.04▲تسهيالت19.70.9262.70.1670.149%3.2%3195%0.1550.00═السور22.02.3225,592%44,36991,1452.2%7.7-البنوك

28.30.8629.10.1270.098%0.0%7186,871160%0.1098.18▲ايفاNM0.799.50.0850.077%0.0%0038%0.0820.00═فيوتشر كيدNM0.878.80.0540.042%0.0%37128%0.0441.02▲سنرجي

9.41.35340.00.4750.218%11.6%2,8587,26764%0.3881.00▲استثماراتNM0.7412.10.0890.028%0.0%0036.8%0.0350.00═جياد16.00.8884.80.6000.425%6.4%001%0.4500.00═بترولية

22.81.38427.70.2150.141%2.9%2601,60136%0.1621.01▲مشاريع18.42.1244.70.3560.264%2.6%10132538.6%0.3096.02▲العيد17.11.9376.90.8600.700%4.4%000%0.7690.00═نابسكو

9.61.0553.00.1250.101%4.1%1816131%0.1141.01▲ساحل11.32.00780%1,1351,4262.0(%6.0)خدمات إستهالكية37.01.8035.80.0670.044%0.0%1156%1-0.3-0.048▼بيت الطاقة

17.80.7634.30.1070.073%0.0%2503,20056%3-2.6-0.076▼البيت14.12.352,665.50.6980.594%3.7%2,8284,59211%0.6165.01▲زينNM0.237.60.0260.016%0.0%342,02948%0.0170.32▲بتروجلف

13.90.99131.70.1860.156%2.1%11469551%0.1640.00═أرزان18.80.93503.01.2800.618%3.5%12133%0.99851.05▲أريد12.90.5235.70.1720.139%2.0%2920233%0.1473.02▲آبار

4.10.7277.40.1960.153%6.2%2415036%0.1611.01▲المركزNM0.6214.00.0180.016%0.0%007%0.0160.00═آن20.10.93250%672,3183.8%3.5-النفط والغاز

12.31.3235.20.1750.142%0.0%005%0.1600.00═كميفك15.43.20687.21.1890.423%4.4%25136210%0.6888.01▲أس تي سيNM1.5523.10.3780.289%2.2%135%3-9.0-0.319▼سكب ك

NM0.7942.60.1040.079%0.0%4274,505210%0.0961.52▲االولىNM0.616.70.1100.070%0.0%6819%6-4.4-0.072▼حيات كوم14.42.02558.91.1250.844%5.1%1,4771,41312%1.04512.01▲بوبيان ب

25.84.01170.60.3800.217%0.0%22803%0.2631.00▲الخليجي15.02.023,876%3,0975,0483.8%10.5-إتصاالت9.62.0855.00.5450.545%7.3%000%0.5450.00═الكوت

17.11.16104.30.2040.148%0.0%5943,821144%0.1574.03▲أعيان 6.50.5975.10.4490.380%8.1%3610%0.3877.02▲كويت ت17.80.90403.40.4030.347%4.1%5715617%1-3.0-0.367▼القرين

NM0.3514.10.0510.034%0.0%26816%0.0360.10▲بيان5.31.49287.41.0700.950%3.5%000%1.0100.00═خليج ت15.51.361,040%1,5351,5724.8%13.8مواد أساسية

26.50.6511.40.1180.078%11.6%77329%3-3.0-0.090▼أصول7.80.84114.70.6120.453%6.6%002%0.5200.00═اهلية ت15.10.6720.50.1570.115%5.4%3629196%0.1241.01▲الخصوصية

32.20.6024.80.0970.070%0.0%314085%0.0771.11▲كفيك10.80.6527.80.1650.140%6.2%5737823%0.1516.04▲وربة تNM0.83172.30.2950.220%2.1%2058759%0.2351.00▲اسمنت

3.30.6340.40.1670.117%8.5%1261,05053%2-2.0-0.118▼كامكو9.80.9864.40.3730.217%1.7%000.0%0.2680.00═االعادة14.91.20312.81.8500.860%4.0%1,7551,17127%1.49040.03▲كابالت

13.20.8031.90.1720.134%0.0%1510726%1-1.0-0.140▼وطنية د ق79.80.635.10.0620.044%0.0%000.5%0.0480.00═أولى تكافل20.51.70119.10.9600.501%3.0%58588146%0.66113.02▲سفن

2.10.6914.10.0790.057%0.0%1728512%0.0591.53▲يونيكاب13.20.323.90.0540.031%0.0%25018%0.0360.00═وثاق13.51.29106.01.2400.940%6.6%17816911%1.05824.02▲بورتالند

59.10.9721.40.1200.091%0.0%55010%0.1000.10▲مدار8.10.9028.70.0000.000%8.4%000%0.1910.00═ب ك تأمين17.71.2423.10.3100.190%5.2%134%4-9.0-0.229▼ورقية

13.81.0217.00.1990.155%0.0%000%0.1850.00═الديرة6.50.98607%614344.7%2.7-التأمينNM1.4210.00.1040.079%0.0%012%0.0852.02▲معادن

28.01.5235.20.2840.110%0.0%3,22422,831238%0.1370.00═الصفاةNM0.0615.20.0350.023%0.0%0919%0.0261.46▲صكوكNM0.5541.00.2080.120%0.0%4363,29877%0.1367.05▲أسيكو

NM0.394.00.0200.012%0.0%0013%0.0120.00═اكتتاب23.11.15148.30.1860.150%1.8%3552,33857%1-2.0-0.152▼عقارات ك18.30.9684.90.2600.190%4.4%411866%0.2287.03▲الوطنية للبناء

6.01.33117.90.2950.215%2.1%391716%0.2311.00▲نورNM0.5793.80.1210.068%0.0%2127113%0.0791.01▲متحدةNM0.753.80.0670.047%0.0%511838%5-2.4-0.047▼المعدات

28.40.45140.80.5050.351%2.4%001%0.4080.00═تمدين أ1.90.94378.10.2550.211%0.0%1,2785,54336%0.2290.00═وطنيةNM1.7111.30.1580.111%0.0%39314132%0.1251.01▲إستهالكية

6.60.406.80.0570.034%0.0%0524%0.0391.64▲السورية23.01.53236.90.5250.428%3.1%21549012%0.4404.01▲صالحيةNM0.592.30.0450.018%0.0%419741%0.0220.31▲صلبوخ

3.10.5648.90.0710.049%0.0%1001,64629%0.0611.63▲آسيا12.00.77149.00.3750.315%2.9%132%0.34524.07▲تمدين ع2.51.362,455.31.2750.942%1.7%3,5423,19316%1.10112.01▲أجيليتي

59.91.6919.20.1410.086%0.0%10582531%0.1289.08▲راسيات17.60.4558.30.3440.292%1.7%361217%0.3008.03▲اجيال10.96.5768.04.4310.650%10.4%002%3.2400.00═تعليمية

NM0.66115.60.1380.100%8.4%2902,82047%0.1020.00═االمتيازNM0.5910.10.0520.041%0.0%2461%8-3.9-0.043▼المصالح عNM0.3611.20.0630.042%0.0%0317%0.0450.92▲تنظيف

12.80.7917.20.0590.036%0.0%3589884%0.0400.10▲منازلNM0.4820.60.0440.032%0.0%1122,78222%1-0.3-0.041▼ع عقارية5.70.4420.30.0890.063%0.0%2028825%0.0700.20▲الرابطة

3.90.92416.90.3390.264%4.1%3,29011,32041%0.2924.01▲صناعاتNM0.7932.40.0810.063%0.0%1151,64530%0.0723.04▲اإلنمــاء25.41.5348.20.5390.395%6.1%441073%3-14.0-0.416▼المعامل

2.50.144.70.1080.083%0.0%2188%2-2.0-0.093▼وربة كبيتل16.51.779370.8870.728%1.8%7228987%0.8000.00═المباني6.63.91383.93.7043.006%12.7%42313529.8%5.00-3.141▼هيومن سوفت

NM1.6446.70.4990.256%0.0%93458%0.2700.00═عربي قابضة8.90.4928.10.1140.075%5.9%23173%1-0.5-0.081▼إنجازاتNM1.643.40.1480.071%0.0%003%0.0840.00═امتيازات

NM0.4030.40.0630.048%0.0%2550344%0.0500.82▲التخصيص15.30.73211.70.1320.111%2.5%5624,87911%0.1150.00═التجارية6.31.3865.90.4580.339%6.5%12031735%0.38411.03▲المشتركة

44.10.824.00.0400.023%0.0%007%0.0250.00═تحصيالت10.81.019.70.1000.072%0.0%0614%0.30-0.079▼سنام68.30.9799.50.2900.240%0.0%151%3-9.0-0.260▼يوباك

9.32.75467.70.4490.390%6.7%2,8526,8713%0.4150.00═القابضة م كNM0.5431.70.0930.073%0.0%2330117%1-0.6-0.076▼أعيان عNM0.65178.00.2340.184%0.0%1961,03613%0.1871.01▲أالفكو

13.91.26366.80.1100.089%1.4%4,18243,80290%0.0961.41▲تمويل خليج20.40.5917.10.0840.065%1.4%91388%0.0704.57▲عقار8.00.7015.10.1200.086%5.4%99844%0.0922.43▲مبرد

73.21.0846.90.1890.116%0.0%17112100%0.1562.01▲إنوفست3.00.738.20.0570.040%0.0%36524%1-0.5-0.043▼العقارية36.81.72108.80.4780.366%2.3%4431,03053%2-7.0-0.430▼المتكاملة 

3.70.6313.30.0800.061%0.0%0212%5-3.4-0.067▼عمار71.30.6439.00.0790.060%0.0%1322,12149%0.10-0.062▼مزايا5.10.6236.70.1080.087%5.9%001%0.1010.00═قيوين ا 

18.30.6620.70.0780.063%0.0%34010%0.0670.91▲المنار 13.40.6325.00.0890.060%4.4%1151,69870%0.30-0.068▼تجارةNM0.2013.90.0550.029%0.2%3704%0.0390.00═فجيرة ا

27.19.18484.92.8701.992%2.7%1576513%2.4158.00▲البورصةNM0.426.20.0420.022%0.0%414619%0.0260.94▲التعمير ك24.01.2583.50.1750.113%3.0%13841%0.1677.04▲اسمنت ابيض

10.31.164,228%21,335131,5564.0%10.2-خدمات مالية19.11.0435.20.1440.126%4.3%4272%0.1401.01▲أركان17.41.2353.30.4100.344%4.5%26736%0.3556.02▲جي تي سي

NM0.789.00.1100.082%0.0%017%2-2.0-0.090▼األنظمةNM0.3224.40.1440.086%0.0%1166%0.0920.51▲أرجان4.21.254,552%8,12313,9403.3%10.8-صناعية

NM0.789%010.0%2.2-تكنولوجياNM2.3122.20.0750.064%0.0%001%0.0690.00═منشآتNM0.774.00.0830.052%0.0%000%5-3.9-0.076▼النخيل

16.62.70236.50.2290.210%4.2%2981,39010%0.2154.01.9▲شمال الزور54.20.6448.20.1140.061%0.0%4569016%0.20-0.066▼دبي االولىNM0.9533.10.1830.147%0.0%002%0.1530.00═مواشي

16.62.70237%2981,3904.2%3.2-منافع18.70.7447.80.0940.076%0.0%6583015%0.0791.52▲م االعمال26.01.47166.40.6050.519%3.0%11822621%0.5240.00═ميزان

12.841.7344,375%84,030275,3532.67%8.0-اجمالي بورصة الكويتNM1.029.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.33203%1182262.4%9.0-سلع إستهالكية

NM0.284.50.0510.031%0.0%823280%0.0331.03▲مينا

NM0.172.10.0000.000%0.0%000%0.0210.00═المدن

60.50.307.50.1050.044%0.0%35451%1-0.4-0.050▼مراكز
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

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

0.62%(8.04%)5.75%

5,982.5857.50.97%(6.37%)

%249.50.34 النفط والغاز

44,374.6بورصة الكويت (9.33%)8,439.3545.50.54%

(3.51%)(15.65%) 6,249.94

44,374.57272.30.62%(8.04%)
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 غير NA.  الشركات التي تختلف في سنواتها المالية يتم التعامل معها بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر نتائج مالية.  واألسعار الحالية2021العائد الجاري لألسهم محتسب على أساس التوزيعات النقدية لعام 
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بورصة



تستند إلى قانون يمنع منح الصالحيات العامة لألجنبي

المحرر المصرفي
الكويت تعديل نماذج عقود الشركات  اقترح اتحاد مصارف 
الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى تسببها في 
بعض الصعوبات واملشاكل العملية التي تواجه البنوك عند 
الشركات،  م��دي��ري  م��ع  وتمريرها  املصرفية  امل��ع��ام��ات  إج���راء 
مطالبًا بعقد اجتماع مع املختصني في الوزارة لدراسة وبحث 
تعديل بعض بنود نماذج عقود الشركات في ما يتعلق بإدارة 
الشركات  ط��رأت بشأن  إلى مشكلة حديثة  باإلضافة  الشركة، 

التي يكون مديرها املعني غير كويتي.
العملي  التطبيق  م��ن خ���ال  ل��وح��ظ  إن���ه  م��ص��ادر مصرفية  وق��ال��ت 
لبعض ال��ب��ن��ود ال����واردة ف��ي ن��م��اذج ع��ق��ود ال��ش��رك��ات ال��ص��ادرة عن 
ال�������وزارة، أن ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ات وامل��ش��ك��ات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
تواجه البنوك عند إجراء املعامات املصرفية وتمريرها مع مديري 
الشركات، مما يعرقل عمل تلك الشركات، فيتم تفسير النص على 

غير الغاية التي أراده فيها مؤسسوها عقد تأسيس الشركة. 
وجاءت اقتراحات االتحاد على النحو التالي:

أواًل: اقتراح تعديل بند إدارة الشركة

عقارات  وبيع  بالتبرعات  القيام  للمدير  »يجوز  الحالي:  النص 
الشركة، إال إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغ��راض الشركة، 
أم��وال الشركة وبيع متجر الشركة أو رهنه، واالق��ت��راض  وره��ن 

وكفالة ديون الغير والتحكيم بالصلح والصلح واإلبراء«.
النص املقترح: »ال يجوز للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات 
الشركة،  أغ��راض  ك��ان التصرف مما يدخل ضمن  إذا  الشركة إال 
ويجوز للمدير رهن أموال الشركة وبيع متجر الشركة أو رهنه، 
والصلح  بالصلح  والتحكيم  ال��غ��ي��ر  دي���ون  وك��ف��ال��ة  واالق���ت���راض 

واإلبراء«.
الذكر ينطوي على  السالف  النص  ب��أن  االتحاد تعدياته  وب��رر 
ج���واز ب��ي��ع ع��ق��ارات ال��ش��رك��ة ف��ي ح���ال ع���دم دخ���ول ذل���ك التصرف 
ضمن أغ��راض الشركة، ويحظر بيعها إذا كان ضمن أغراضها، 
في حني أن املفهوم من البند أن النية منصرفة إلى جواز الرهن 
والصناعة  التجارة  وزارة  ن��م��اذج  أن  خاصة  واإلب����راء،  والصلح 
عدلت على أساس ما تضمنه القانون بشأن جواز تضمني عقد 
ال��ش��رك��ة ال��ن��ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع وال��ره��ن وال��ص��ل��ح واإلب�����راء، وم���ن ثم 
ال��ص��اح��ي��ات على ه��ذا النحو ق��د يسبب مخاطر في  ف��إن ق��ب��ول 
العمل  تعطل  بسبب  ورفضها  القانونية،  الناحية  من  املستقبل 

ومشاكل عملية.
ال��وزارة ليتوافق  واقترح االتحاد تعديل النموذج املعد من قبل 
رف��ض إضافة هذه  الشركاء  إرادة  كانت  ف��إذا  الشركاء،  إرادة  مع 
الرفض  الصاحيات، فيحب أن تصاغ على نحو يعّبر عن ه��ذا 

بشكل دقيق.

ثانيًا: مراعاة أن تكون المستخرجات الصادرة
من الوزارة مطابقة تمامًا لبنود عقد الشركة وتعديالته

1 - بالنسبة لصالحيات مدير الشركة غير الكويتي:
لوحظ في الفترة األخيرة، وعند مراجعة عماء البنوك لوزارة التجارة والصناعة الستخراج مستخرج حديث من 
السجل التجاري، يظهر بيانات الشركة ومن ضمنها صاحيات املدير، وعند صدور املستخرج من نظام الوزارة 
ُيفاجأ العميل )مدير الشركة( أن النظام قد حجب عنه صاحيات، وأن تلك الصاحيات قد تم تعديلها باملستخرج 
من دون علم منه، بحيث كان يجوز للمدير االقتراض والرهن باسم الشركة بموجب آخر تأشير بالسجل التجاري، 
 قد 

ً
لتظهر باملستخرج بأنه ال يجوز له التوقيع على عقود االقتراض والرهن، مما يجعل البنك يظن أن هناك تعديا

طرأ على الشركة وعلى صاحيات املدير، ولدى مراجعة مدير الشركة يتم التأكيد بعدم وجود أي تعديل بموجب 
ال��وارد  الخطأ  ه��ذا  لتعديل  التجارة والصناعة  ل��وزارة  املدير  ول��دى مراجعة  التجاري،  أي تأشير جديد بالسجل 
ل عمل 

ّ
باملستخرج، يأتي الرد »ال يجوز للمدير األجنبي صاحيات عامة بموجب أحكام القانون«. وبالتالي يتعط

البنك والشركة لعدم تمّكن املدير من التوقيع على عقود الرهن واالقتراض، على الرغم من أن آخر تأشير )تعديل( 
للشركة يشير الى إمكانية توقيع املدير.

وكما تعلمون، فإن القانون لم يمنع املدير )غير الكويتي( من التعامل باسم الشركة في ما يخص االقتراض والرهن 
طاملا تم التأشير بالسجل التجاري على تعيني املدير، وتم تحديد تلك الصاحيات وقيدها في السجل التجاري.

2 - اقتراح بشأن مدة صالحية المستخرج:
نقترح أن ت��ك��ون م��دة صاحية املستخرج ال��ص��ادر م��ن وزارة ال��ت��ج��ارة ث��اث��ة أش��ه��ر م��ن ت��اري��خ ص��دور 

املستخرج يعتد خالها به، وبعد انقضاء تلك املدة ُيطلب مستخرجًا حديثًا.

أميركا والصين تتسابقان
لجني المليارات من معادن القمر

حسام علم الدين 
ت���ت���س���اب���ق ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة األم���ي���رك���ي���ة 
وال�����ص�����ني ل���ج���ن���ي م����ل����ي����ارات ال�������������دوالرات م��ن 
البلدين  أن  إال  القمر،  م��ن  م��ع��ادن مستخرجة 
ال يتعاونان على قواعد تنظيمية الستخراج 

املوارد املعدنية من الكواكب الخارجية.
وذك�����������رت وك������ال������ة ب����ل����وم����ب����ي����رغ أن�������ه ب���ال���ن���ظ���ر 
الس���ت���ه���داف واش���ن���ط���ن وب���ك���ني ودول أخ����رى 
ال��وص��ول إل��ى القمر واس��ت��غ��ال م����وارده، فقد 
أصبحت هناك حاجة ملحة إلى وضع قواعد 

عاملية لتجنب الصراع حول الكوكب. 
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ف��ي ت��ق��ري��ر: »إن ق����ادة ال��ع��ال��م 
الفضاء  للهيمنة على  أخ��رى  م��رة  يتسابقون 
الخارجي، مع تغير الدول ودخول الصني إلى 
املنافسة، إضافة إلى روسيا واليابان وكوريا 
العظمى  ال���ق���وى  أن  إال  وغ���ي���ره���ا،  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ه���ذه امل���رة ال تستطيع االت���ف���اق ع��ل��ى امل��ب��ادئ 
األس���اس���ي���ة ل��ل��ت��ح��ك��م ف���ي ال���ن���ش���اط ال��ف��ض��ائ��ي 

املستقبلي«. 
وأضافت: »االفتقار إلى التعاون الفضائي بني 
أم��ر خطير في عصر أصبح  أميركا والصني 
فيه الكون أكثر ازدحامًا، ودخول مليارديرات 
مثل إي��ل��ون م��اس��ك وج��ي��ف ب��ي��زوس إل��ى عالم 
الفضاء، جنبًا إلى جنب مع دول ناشئة مثل 
رواندا والفلبني وغيرهما، والتي تطلق مزيدًا 
من األقمار االصطناعية لسد الفجوة الرقمية 

واستكشاف الفرص التجارية«. 
وأشارت الوكالة إلى أن عدم التعاون الفضائي 
ب��ني أميركا وال��ص��ني ال يهدد ب��ح��دوث سباق 
تسلح فحسب، بل يؤدي إلى حدوث صدامات 
حول استخراج موارد معدنية من كواكب مثل 

القمر تقدر بمليارات الدوالرات. 
وت���اب���ع���ت: »ع���ل���ى ع��ك��س ك���وك���ب األرض، ف��إن 
القمر قد يحتوي على كميات كبيرة من مادة 
 مفيدًا 

ً
الهيليوم 3، وقد تكون هذه املادة بديا

ع���ن ال���ي���وران���ي���وم ل��ت��ش��غ��ي��ل م��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة 
 اس��ت��ب��دال ن��ح��و 3 

ً
ال���ن���ووي���ة، ك��م��ا ي��م��ك��ن م��ث��ا

ب� 5 آالف طن من  الهيليوم  ماعق كبيرة من 
الفحم«.

صخور القمر

ورأت الوكالة أنه رغم عدم وجود دليل حتى 
فإن   ،3 للهيليوم  ال��ع��دي��دة  ال��ف��وائ��د  على  اآلن 
باحثني في الصني يبحثون بالفعل عن فائدة 

ال��ع��ن��ص��ر امل����وج����ود ف���ي ص���خ���ور ال���ق���م���ر، بعد 
جلبها من الكوكب في أواخ��ر 2020 بواسطة 
إحدى الرحات الفضائية لبكني، مشيرة إلى 
مهمًا  أيضًا مصدرًا  يكون  أن  يمكن  القمر  أن 
الكوكب  ف��ي قطبي  الجليد  م��ن خ��ال  للمياه، 
ل���ص���ن���ع وق��������ود ص�����اروخ�����ي ي���م���ك���ن���ه ت��ش��غ��ي��ل 
الصواريخ املرسلة إلى كوكب املريخ وكواكب 

أخرى في النظام الشمسي.
وك������ان ب���ي���ل م��ي��ل��س��ون م���دي���ر وك����ال����ة »ن���اس���ا« 
األم���ي���رك���ي���ة ل��ل��ف��ض��اء، ق���د ح����ذر خ����ال جلسة 
التوترات  م��ن  امل��اض��ي،  األس��ب��وع  للكونغرس 

الفضائية املتزايدة بني واشنطن وبكني.

»التجارة« تمنع المدير غير الكويتي
من االقتراض باسم الشركة

¶ يحتوي على كميات هائلة 
من »الهيليوم 3«.. وقد 

تكون بدياًل عن اليورانيوم

¶ حاجة ملحة إلى وضع قواعد 
عالمية لتجنب الصراع حول 

الكوكب

¶ إطالق أقمار اصطناعية لسد 
فجوة رقمية واستكشاف 

فرص تجارية

¶ »المصارف« تشكو من صعوبات ومشاكل.. وتقترح تعديل نماذج العقود
¶ الموافقة على المعاملة تكتنفها مخاطر قانونية.. والرفض يعّطل العمل 
¶ على الوزارة مراعاة أن تكون مستخرجاتها مطابقة تمامًا لبنود العقد 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وتوقعت تأجيل مخاطر السيولة لعامين أو ثالثة

»A1« موديز« تثبت تصنيف الكويت عند«

أك������دت ال���وك���ال���ة أن ح���ج���م األص�������ول ال��س��ائ��ل��ة 
ت��ج��اوز بكثير  ق��د  السيادي  ال��ث��روة  لصندوق 
حجم الناتج املحلي اإلجمالي في نهاية عام 
2021، وانخفضت الديون الحكومية إلى نحو 
6% م��ن ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي ف��ي نهاية 
الوكالة  وأش���ارت   .2022  -  2021 املالية  السنة 
إل�����ى أن ح���ج���م أص������ول ال���ص���ن���دوق ال���س���ي���ادي 
الكويتي كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي 
ُيعتبر واحًدا من أكبر ثاثة صناديق سيادية 
ف���ي ال��ع��ال��م إل����ى ج��ان��ب ال���ص���ن���دوق ال��س��ي��ادي 
ال���ن���روي���ج���ي وال����ص����ن����دوق ال����س����ي����ادي إلم�����ارة 

أبوظبي.

فائض الميزانية 
ا 

ً
��ح��ق��ق ال��ك��وي��ت فائض

ُ
وت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة أن ت

��ا آخ��ر 
ً

م��ال��ًي��ا ي���ت���راوح ب��ني 7% و8%، وف��ائ��ض
امل��ح��ل��ي  ال���ن���ات���ج  م����ن  ب����ني 2% و%3  ي����ت����راوح 
 - امل���ال���ي���ت���ني 2022  ال���س���ن���ت���ني  ف����ي  اإلج����م����ال����ي 
مدفوًعا  الترتيب،  على   2024  - و2023   ،2023
ذل���ك ب��ال��زي��ادة ال��ح��ادة ف��ي أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ه��ذا 
إل��ى جانب  أوكرانيا،  الحرب في  العام بسبب 
ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية »أوبك+«، 
الثروة  ُيحقق صندوق  أن  »موديز«  ورجحت 
ال��س��ي��ادي أع��ل��ى نمو خ��ال ال��ع��ام��ني املقبلني، 
م��ت��وق��ع��ة ت����راك����م ال���ف���وائ���ض امل���ال���ي���ة ال��س��ائ��ل��ة 
ف��ي ص��ن��دوق االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام م��دف��وًع��ا ذلك 
بتدني استحقاقات الدين الحكومي املطلوب 
سدادها، وعدم الحاجة إلى تحويل الفوائض 

إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة.
الحكومية،  السيولة  ق بمخاطر 

ّ
وفي ما يتعل

أش���ارت ال��وك��ال��ة إل��ى أن إع���ادة ت��راك��م األص��ول 
بعد سبع سنوات متتالية من السحب بسبب 

امل��ال��ي س��ي��ع��زز التصنيف االئ��ت��م��ان��ي  ال��ع��ج��ز 
ال��ح��اج��ة إل��ى التمويل  ال��ك��وي��ت ويلغي  ل��دول��ة 
بها  مرتبطة  سيولة  مخاطر  وأي  الحكومي 
ط��امل��ا ك���ان رص��ي��د امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ف���ي ح��ال��ة 
فائض. في حني أن هذه االحتياجات ستعود 
ا 

ً
ف��ص��اع��ًدا، وذل��ك وفق املالية 2024  السنة  م��ن 

الف���ت���راض���ات ال���وك���ال���ة ب���ش���أن أس���ع���ار ال��ن��ف��ط، 
وستواجه دول��ة الكويت مرة أخ��رى عجوزات 

مالية. 

األصول األجنبية 
الصرف والسياسة  وعلى صعيد نظام سعر 
النقدية، أش��ارت الوكالة إلى أن مخزون دولة 
ُيقلل  األجنبية  األص���ول  م��ن  الضخم  ال��ك��وي��ت 
بشكٍل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من 
ومواجهة  العملة  رب��ط  مصداقية  دع��م  خ��ال 
خال  حتى  الكويتي،  الدينار  على  املضاربة 
أش��ارت  كذلك  النفط.  أسعار  انخفاض  فترات 
إل�����ى أن ت���رت���ي���ب���ات ال���س���ي���اس���ة ال���ن���ق���دي���ة ل��ب��ن��ك 

الكويت املركزي - الذي يعتمد على ربط سعر 
صرف الدينار بسلة من العمات بما في ذلك 
ال��دوالر األميركي ك��أداة للسياسة الرئيسية - 
الحفاظ على استقرار األسعار  فّعااًل في  كان 

والحد من تقلبات التضخم.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���ق���ط���اع امل���ص���رف���ي ال��ك��وي��ت��ي، 
أش�����ارت ال���وك���ال���ة إل����ى ج����ودة أص����ول ال��ق��ط��اع، 
حيث بقيت مستويات القروض غير املنتظمة 
ف���ي ال���ن���ظ���ام امل���ص���رف���ي م��ن��خ��ف��ض��ة ح��ت��ى بعد 
انتهاء صاحية برنامج تأجيل سداد أقساط 

القروض خال جائحة فيروس كورونا.
وفي ما يتعلق بالسياسة املالية، رأت الوكالة 
الحد  الوقائية تساعد في  املالية  أن املصدات 
م����ن ال���س���ي���اس���ات امل���ال���ي���ة امل���س���اي���رة ل����ل����دورات 
االقتصادية خاصة عندما تكون أسعار النفط 
بمواصلة  للحكومة  ي��س��م��ح  م��م��ا  منخفضة، 
امل��ث��ال، حافظت  دع��م االق��ت��ص��اد. فعلى سبيل 
دولة الكويت على مستوى اإلنفاق الحكومي 
دون تغيير نسبًيا خال عامي 2020 و2021، 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اح��ت��م��ال��ي��ة ان��خ��ف��اض أس��ع��ار 
النفط، مما دعم االقتصاد. 

تحسين التصنيف 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م����ب����ررات ال���ن���ظ���رة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل���س���ت���ق���رة ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���ان���ي، أش�����ارت 
الوكالة إلى أنها تعكس التوازن بني مبررات 
الجانب  فعلى  للتصنيف.  وال��خ��ف��ض  ال��رف��ع 
اإلي����ج����اب����ي، ق����د ي������ؤدي ت��ن��ف��ي��ذ اإلص����اح����ات 
اعتماد  لتقليل  الهادفة  واملالية  االقتصادية 
إل��ى زي��ادة  الحكومة على اإلي���رادات النفطية 
م���رون���ة ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي ف���ي م��واج��ه��ة 
مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر 
االنتقال بعيًدا عن النفط على املدى الطويل، 
كذلك ُيمكن تحسني التصنيف في حال بناء 
عاقة أكثر إنتاجية بني السلطتني التنفيذية 
زي��ادة  في  سينعكس  وبالتالي  والتشريعية 
اح����ت����م����االت ت��ن��ف��ي��ذ اإلص�����اح�����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

طويلة األجل.

الكويت تدير مركزًا ¶ أشارت إلى إمكانية تحسين التصنيف حال بناء عالقة أكثر إنتاجية بين السلطتين 
استثماريًا دوليًا كبيرًا 

للغاية

ال��س��ي��ول��ة الحكومية،  ��ق ب��م��خ��اط��ر 
ّ
ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل

أش���ارت ال��وك��ال��ة إل��ى أن إع���ادة ت��راك��م األص��ول 
بعد سبع سنوات متتالية من السحب بسبب 
العجز املالي سيعزز التصنيف االئتماني لدولة 
الحكومي  التمويل  إلى  الحاجة  ويلغي  الكويت 
وأي م��خ��اط��ر س��ي��ول��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ط��امل��ا ك��ان 
رص��ي��د امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ف��ي ح��ال��ة ف��ائ��ض. في 
السنة  م��ن  االحتياجات ستعود  ه��ذه  أن  ح��ن 
ا الفتراضات 

ً
املالية 2024 فصاعًدا، وذلك وفق

ال��وك��ال��ة بشأن أس��ع��ار النفط، وس��ت��واج��ه دول��ة 
الكويت م��رة أخ��رى عجوزات مالية.  وأش��ارت 
إل����ى أن ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة م���ن أص�����ول ص��ن��ادي��ق 
ال����ث����روة ال���س���ي���ادي���ة امل��س��ت��ث��م��رة ف����ي األص�����ول 
السائلة والعمالت األجنبية تساعد في الحفاظ 
الكلي واالس��ت��ق��رار  االق��ت��ص��اد  اس��ت��ق��رار  على 
ال���خ���ارج���ي. وت���ق���در ال���وك���ال���ة أن دول�����ة ال��ك��وي��ت 
ت��دي��ر م��رك��ًزا اس��ت��ث��م��ارًي��ا دول��ًي��ا ك��ب��ي��ًرا للغاية 
ف��ي ص��ن��دوق احتياطي األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، وأن 

احتياطيات النقد األجنبي وفيرة.

حسام علم الدين 
ثبتت وكالة موديز تصنيف الكويت االئتماني السيادي عند مستوى »A1« على 

المدى الطويل، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن 
التصنيف االئتماني لدولة الكويت يستند إلى قوتها االقتصادية، اذ تمتلك ثروة 

مالية كبيرة مع مستوى منخفض جًدا للدين الحكومي، متوقعة أن تبقى 
الموازنة العامة قوية بشكٍل استثنائي في المستقبل المنظور، وسُيساهم 

ذلك في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق االحتياطي العام في ظل 
البيئة الحالية الرتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه في إطار اتفاقية »أوبك+«، 

وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثالثة 
أعوام مقبلة على األقل.

تقدم في التنويع 
االقتصادي 

��ق ب��ال��ت��ن��وي��ع االق���ت���ص���ادي ل��دول��ة 
ّ
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل

ال��وك��ال��ة إل��ى أن الحكومة قد  ال��ك��وي��ت، أش���ارت 
التوقعات  لكن  األول����ي،  ال��ت��ق��دم  بعض  أح���رزت 
��ر م��ش��روع ال��وق��ود 

ّ
ال ت���زال م���ح���دودة. وس��ي��وف

ف��ي ع��ام 2021  ت��م االنتهاء منه  ال��ذي  النظيف 
العام  ال��زور هذا  واالستكمال املحتمل ملصفاة 
ذل��ك،  وم��ع  النفطي.  القطاع  ف��ي  التنويع  بعض 
ر تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى تحفيز 

ّ
تأخ

والخدمات  النقل  مثل  النفطية  غير  القطاعات 
ال��ل��وج��س��ت��ي��ة »ب���م���ا ف����ي ذل�����ك م���دي���ن���ة ال��ح��ري��ر 
العوائد  ت��زال  ال  حيث  الكبير«،  مبارك  وميناء 
دة. وأش��ارت الوكالة إلى 

ّ
االقتصادية غير مؤك

م��ح��دودة جزئًيا  االقتصادي  التنويع  آف��اق  أن 
التنافسية االقتصادية األضعف لدولة  بسبب 
مجلس  دول  م��ن  بنظيراتها  م��ق��ارن��ة  ال��ك��وي��ت 

التعاون لدول الخليج العربية. 

األجيال«  »صندوق  أن  أكدت   ¶
ثالثة  أك��ب��ر  م��ن  واح����دًا  يعتبر 

صناديق سيادية في العالم 

أن ُيحقق أعلى نمو  ¶ توقعت 
المقبلين..  ال��ع��ام��ي��ن  خ���الل 
»االحتياطي  ف��وائ��ض  وت��راك��م 

العام«

ال��ن��ات��ج  م���ن   %8 إل����ى   %7  ¶
في  م��ت��وق��ع  ف��ائ��ض  المحلي 

العام المالي 2022 - 2023 

ز  ستعزِّ األص��ول  تراكم  إع��ادة   ¶
الحاجة  وتلغي  البالد  تصنيف 

للتمويل الحكومي حاليًا 

فّعالة  »المركزي«  سياسات   ¶
ف���ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى اس��ت��ق��رار 
تقلبات  م��ن  وال��ح��د  األس���ع���ار 

التضخم 

القطاع  أصول  بجودة  ¶ أشادت 
غير  وال���ق���روض  ال��م��ص��رف��ي.. 

المنتظمة بقيت منخفضة 
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يشكو من الركود وهجرة الزبائن له

»سوق الصفافير«.. صراع من أجل البقاء

سبقلا ج��ال��ت ف��ي ه���ذا ال���س���وق، ح��ي��ث وج��دت��ه 
خاليا من الزبائن واملشترين، والهدوء يعم في 
ارجائه، واستمعت لشكوى العاملني فيه التي 
الفترة  ه��ذه  املبيعات خ��ال  قلة  ف��ي  ت��م��ح��ورت 
تزامنا مع ارتفاع أسعار املواد االولية الازمة 
لتصنيع مختلف املنتجات وغيرها من األمور 
ال��ت��ي أث����رت ف���ي وض���ع ه���ذا ال���س���وق وأدت إل��ى 

تراجعه وازدياد معاناة العاملني فيه.

املواد الخام

ي��ق��ول ع��ام��ل��ون ب��ال��س��وق ان م��س��ت��وي��ات اس��ع��ار 
مقارنة  باملئة   80 ارتفعت حوالي  الخام  امل��واد 
ب��م��س��ت��وي��ات األس���ع���ار ق��ب��ل ع��ام��ني، األم����ر ال��ذي 
املصنعة،  املنتجات  اسعار  ارت��ف��اع  عليه  ترتب 
علما بأن من االدوات املستخدمة في التصنيع 

ه��ي ال��ح��دي��د وال��خ��ش��ب وال��س��ت��ي��ل واالمل��ون��ي��وم 
امل��واد تستورد من الصني  والكيربي، وان هذه 
وتايوان والسعودية واالمارات )دبي( وسلطنة 

عمان أيضا.
على  الشحن  تكلفة  السابق  ف��ي  كانت  وزادوا: 
ص��اح��ب محل ال���ح���دادة، ف��ي ح���دود 200 دينار 
وت��س��ت��غ��رق م���ن ش��ه��ر ل��ش��ه��ري��ن ل��ل��وص��ول، أم��ا 
لشحن  كتكلفة  دي��ن��ار   1200 ال���ى  ارت��ف��ع��ت  اآلن 
الحاوية، التي تبلغ سعتها 20 طنا، وأصبحت 

تستغرق للوصول 4 أشهر.

السوق »نائم«

 وص��������ف أح��������د أص������ح������اب امل������ح������ال ف������ي س����وق 
ال��ص��ف��اف��ي��ر، وض���ع ال��س��وق ف��ي ال��ف��ت��رة الحالية 
بأنه »نائم«، فهم أصبحوا بالكاد يستطيعون 

دف���ع اي��ج��ارات��ه��م وروات�����ب امل��وظ��ف��ني ال���ذي���ن قل 
عددهم أخيرا.

واف������اد ان م���وس���م ال���ب���ر، ي��ع��ت��ب��ر م���وس���م ال��ع��م��ل 
وال���ن���ش���اط وت���س���ارع ح���رك���ة امل��ب��ي��ع��ات ف���ي ه��ذا 
ا م��ن شهر اكتوبر وح��ت��ى م��ارس،  ال��س��وق، ب���دء
هذه األشهر الستة هي أشهر النشاط بالنسبة 
املحال  السوق وخاله يستطيع اصحاب  لهذا 
االش��ه��ر  ف��ي  عليها  ي��ع��ت��م��دون  ارب�����اح،  تحقيق 

التي يكون فيها وضع السوق في ركود.
وب��ني ان نسبة االرب��اح على الطلبيات في هذا 
السوق تتراوح بني 20 - 30 في املئة، علما بأن 
العمل يكون من خال طلبيات بالجملة  أغلب 
للمحال والشركات والجمعيات، وهي من تقوم 
بدورها ببيعها وتوزيعها، أما عن التعامل مع 
االفراد، فاالرباح قد تصل الى 30 - 40 في املئة.

ُيعد من أقدم األسواق »الحرفية« الموجودة في الكويت )تصوير: محمود الفوريكي(

ب��س��ب��ب  ُأغ���ل���ق���ت  م���ح���ال   ■
ع�����دم ت��م��ك��ن��ه��ا م����ن دف���ع 
اإلي�������ج�������ارات ال���م���ت���راك���م���ة

ذوي  ال��ح��رف��ي��ي��ن  س���ف���ر   ■

ال���خ���ب���رة م���م���ن ه����م ف���وق 
السوق  في  سلبًا  أثر  الستين 

ال���م���ب���ي���ع���ات  ت������راج������ع   ■

ت���زام���ن���ًا م���ع ارت���ف���اع أس��ع��ار 
للمنتجات األول���ي���ة  ال���م���واد 

محال مغلقة

أثناء جولتنا في سوق الصفافير لوحظ غلق عدد من 
املحال لفترة من الزمن بأمر من الجهات الحكومية، وعند 
السؤال عن السبب، اتضح أنه لعدم تمكن مالكه من دفع 
العاملني في  اغلبية  االيجارات ألشهر، وهو ما يخشاه 

هذا السوق.

السوق الوحيد في الخليج
 

امل��ح��ال يعتبر س��وق الصفافير في  ق��ال اح��د اص��ح��اب 
الجودة  الخليج من حيث  الوحيد على مستوى  الكويت 
والتصنيع، حيث يأتيه الزبائن من السعودية واالمارات 

والبحرين لشراء احتياجاتهم من املنتجات املعدنية.

دينا حسان 
سوق الصفافير، ُيعد من أقدم 
االسواق »الحرفية« الموجودة 

في الكويت، يأتيه الزبائن من 
داخل الكويت وخارجها، يعتبر 

من االسواق التراثية في الكويت، 
يوفر كل المنتجات المعدنية، 

سواء من النحاس أو الستيل أو 
االلمونيوم، كذلك أدوات الشواء 

والبر واالدوات المصنوعة من 
الخشب أيضا، هذا السوق كان 

معروفا بشدة االقبال عليه 
وتزاحم حركة الشراء فيه، لكن 

في العامين الماضيين اختلفت 
معالمه وقلت الحركة عليه، 

وال يكتفي االمر على ذلك 
بل أصبحت مبيعاته ال تغطي 

تكاليفه، نتيجة لعدد من األمور، 
على رأسها نقص األيدي العاملة 

الماهرة والحرفية ذات الخبرة، 
سنوات وسنوات، في تصنيع 

وتشكيل مثل هذه المنتجات.

8 تحديات وصعاب
 

ان  الصفافير  س���وق  ف��ي  م��ح��ال  اص��ح��اب  ق���ال 
التحديات  من  العديد  يواجه  اصبح  اليوم  السوق 

والصعاب بمقدمتها:
 %80 عن  يقل  ال  األولية  المواد  أسعار  ارتفاع 

مقارنة بالعامين الماضيين.
على  الروسية  والحرب  السياسية  الظروف 
المواد  اسعار  ارت��ف��اع  على  عملت  أوكرانيا 
الخام أيضا، ومن المتوقع المزيد من االرتفاع.

بطبيعة  الركود  حيث  الصيف،  فصل  دخ��ول 
الحال.

بسبب  التصنيع  في  الماهرة  العمالة  نقص 
ازمة كورونا.

تغيير نمط التصنيع من الصناعة اليدوية الى 
استخدام األجهزة والمكائن. 

عمالة  الستقدام  التأشيرات  باب  فتح  عدم 
بهذا  للنهوض  ومحترفة  م��درب��ة  ج��دي��دة 

السوق.
السوق  ه��ذا  ف��ي  العاملين  روات���ب  ارت��ف��اع 
ما  وهو  دينار،   400 الى  ديناراً  و250   200 من 

يشكل عبئاً آخر على اصحاب المحال.
ال��ذي��ن  ال���خ���ب���رة  ذوي  ال��ح��رف��ي��ي��ن  س��ف��ر 
ال��ق��رارات  بسبب  الستين  تتجاوزأعمارهم 

الجديدة الخاصة بتجديد إقاماتهم.
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الجوعان: تذبذب خطوط اإلمداد يدفع نحو زيادة التعاون بين البلدين

300 مليون دوالر التبادل التجاري مع البرازيل

أش���ار ال��ج��وع��ان ع��ل��ى ه��ام��ش اس��ت��ق��ب��ال الغرفة 
وف����دًا اق��ت��ص��ادي��ًا ب��رازي��ل��ي��ًا ب��رئ��اس��ة األدم���ي���رال 
فافيو روشا، سكرتير الشؤون االستراتيجية 
ب��امل��ك��ت��ب ال���رئ���اس���ي ف����ي ج���م���ه���وري���ة ال���ب���رازي���ل 
االت���ح���ادي���ة، ال���ى أن ال���ش���راك���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مهمة جدا ما بني القطاع الخاص في الجانبني 
ال��ك��وي��ت��ي وال��ب��رازي��ل��ي، ل��ض��م��ان ت��زوي��د ال��س��وق 
ال��ك��وي��ت��ي ب��االح��ت��ي��اج��ات االس��اس��ي��ة م��ن امل���واد 
القطاع  ف��ي  االستهاكية  املنتجات  او  األول��ي��ة 
ال����غ����ذائ����ي، الف���ت���ًا ال�����ى أن االج���ت���م���اع م����ع ال���وف���د 
ال���ب���رازي���ل���ي م���ن االج���ت���م���اع���ات امل��ه��م��ة ن���ظ���رًا ألن 
البرازيل تعد مصدرا مهما للصادرات الغذائية 

لدول العالم.
وت���اب���ع: ن��ش��ه��د ال���ي���وم ش���راك���ة م��م��ي��زة بحضور 
م���م���ي���ز م����ن ال����ط����رف����ني ال���ك���وي���ت���ي وال����ب����رازي����ل����ي، 
التي  البرازيلية  الوفود  اوائ��ل  وتعتبر هذه من 
تستقبلها الغرفة، منوهًا الى وجود وعود من 
الجانب البرازيلي بأن تكون هناك صادرات من 
الطرف الكويتي في قطاعات مختلفة من بينها 

البتروكيماويات والقطاعات االخرى للبرازيل.
واك�����د ال���ج���وع���ان ان ال����زي����ارة ت��ع��ك��س االه��ت��م��ام 
الكبير الهادف إلى توطيد العاقات االقتصادية 
املستويات،  أعلى  على  الصديقني  البلدين  بني 
معربًا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة نقطة 
لفتح  املشتركة  العاقات  تطوير  نحو  ان��ط��اق 

آفاق جديدة للتعاون.

توثيق العاقات

وم�����ن ج���ان���ب���ه، أك�����د األدم�����ي�����رال ف���اف���ي���و روش�����ا، 
س���ك���رت���ي���ر ال�����ش�����ؤون االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ب��امل��ك��ت��ب 
باده  ح��رص حكومة  على  البرازيلي  الرئاسي 
ل��ت��وث��ي��ق ال���ع���اق���ات االق���ت���ص���ادي���ة م���ع ك���ل دول 
ال���ع���ال���م، وي��ع��ت��ب��ر ذل����ك أح����د أع���م���دة ال��ت��وج��ه��ات 
السياسية التي تنتهجها البرازيل، حيث قامت 

بالكثير من التعديات على القوانني التجارية 
واالس���ت���ث���م���اري���ة م����ا ي��ك��ف��ل األم�������ان ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر 
األج��ن��ب��ي وت��ي��س��ي��ر ال��ت��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة، وق��د 
أع�����رب ع���ن أم���ل���ه ف���ي أن ي��س��ه��م ه����ذا ال���ل���ق���اء في 
وتحقيق شراكات  امل��ن��ش��ودة،  األه���داف  تحقيق 
اقتصادية استراتيجية بني البلدين الصديقني.

وع����ن م����دى ام��ك��ان��ي��ة زي������ادة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ب��ادل 
ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ك��وي��ت وال��ب��رازي��ل، أك��د دواردو 
بولسونارو انه من املمكن زيادة حجم التبادل 
ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ����ال ال��ع��دي��د من 
ال�����ف�����رص االس����ت����ث����م����اري����ة، ع���ل���ى س���ب���ي���ل امل���ث���ال 
»م��ب��ادل��ة«، وخ���ال ال��ع��ام امل��اض��ي قمنا ب��زي��ادة 
اس���ت���ث���م���ارات���ن���ا 30 ف����ي امل���ئ���ة ت���ق���ري���ب���ا، واع��ت��ق��د 
نستطيع تحقيق املزيد مع الكويت، خاصة في 

ظل املاءة املالية القوية التي تتمتع بها.

البرازيل  ف��ي  امل��ت��واف��رة  القطاعات  طبيعة  وع��ن 
والتي يمكن للجانب الكويتي االستثمار فيها، 
قال »القطاع الزراعي ،و قطاع الكهرباء ،وتوليد 
اننا  كما  بأكملها،  الاتينية  اميركا  الطاقة في 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ال���س���وق ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة من 

الرياح واالقبال أكثر على الطاقة الشمسية«.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال راف���اي���ي���ل س��ول��ي��م��ي��و م��دي��ر 
ف��ي ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة ب��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة العربية 
البرازيلية، أهمية إقامة الشراكات االستثمارية 
آفاق  الجانبني وفتح  من  األعمال  بني أصحاب 
اقتصادية جديدة، خصوصًا في مجاالت املواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����واد ال���ب���ن���اء، الف���ت���ا ال����ى أن بعض 
ال��ب��رازي��ل��ي م��ه��ت��م��ون بالتعامل  ال���وف���د  أع���ض���اء 
م���ع ال���ش���رك���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي م���ج���ال امل��ن��ت��ج��ات 

البتروكيماوية.

جانب من اجتماع أعضاء الغرفة مع الوفد االقتصادي البرازيليفهد الجوعان

مع  اإلستراتيجية  الشراكات   ■
مصدر  ألنها  مهمة  البرازيل 

للصادرات الغذائية للعالم 

ب����رازي����ل����ي  اه�����ت�����م�����ام   ■

ب���ال���ص���ادرات ال��ك��وي��ت��ي��ة في 
منها  م��خ��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات 

البتروكيماويات

■ روشا: زدنا استثماراتنا %30 
ونستطيع  ال��م��اض��ي  ال��ع��ام 

تحقيق المزيد مع الكويت 

خطوط مباشرة 

قال الجوعان انه آن األوان للبحث مع الجانب البرازيلي عن فتح خطوط مباشرة مع الكويت.

1000 فرصة عمل

 أكد مساعد املدير العام لتطوير االعمال بهيئة تشجيع االستثمار املباشر محمد يوسف مال 
يعقوب ان الهيئة وفرت أكثر من ألف فرصة وظيفية في شركات عاملية داخل الكويت، منوهًا الى 
ان الهيئة تطمح ان تستقطب شركات ذات مستوى عاملي بحيث تفتح مجاال بتوظيف الشباب 

الكويتي في نشاطات اقتصادية كبيرة وقطاعات حيوية.
وتابع: خالل السنوات الخمس املاضية وفرنا أكثر ألف وظيفة في مجاالت االبحاث والدراسات 
ومجال االختراعات، والكثير من الشباب الكويتي توظف في شركات عاملية في الكويت، مشيرًا 
الى ان حجم املوافقات للشركات التي منحتها هيئة تشجيع االستثمار املباشر حتى اآلن بلغت 

نحو 67 شركة عاملية من الشركات الكبيرة.

إلغاء إدراج سهم
»العالمية للمدن العقارية«

ص����در ق�����رار م��ج��ل��س م��ف��وض��ي ه��ي��ئ��ة أس������واق امل���ال 
العقارية  للمدن  العاملية  الشركة  سهم  إدراج  بإلغاء 
للبند رقم  املالية، وفقًا  ل��أوراق  الكويت  من بورصة 
)قواعد  الثاني عشر  الكتاب  من   1���4��2 امل��ادة  من   3
للقانون رقم 7 لسنة  التنفيذية  اإلدراج( من الالئحة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية وتعديالتهما، وذلك لعدم قيام الشركة 
ب��اس��ت��ي��ف��اء أس��ب��اب اإلي���ق���اف وم��ت��ط��ل��ب��ات ق���رار هيئة 
أس��واق امل��ال رقم م.م.ه��� 34-4 لسنة 2021 واملتمثلة 
ب��ت��ق��ي��ي��م االس���ت���ث���م���ار ف����ي ش���رك���ة م��ن��ت��ج��ع��ات ل��ن��دن 
الشركة  تمكن  ومعطيات  وآل��ي��ة  ب��أس��ل��وب  القابضة 
من إدراجها في بياناتها املالية بقيمة تعكس القيمة 

 عن األسباب التالية:
ً
العادلة لها، فضال

 - ع��دم س��داد املتبقي م��ن رس��م االش��ت��راك السنوي 
لعام 2019 لشركة بورصة الكويت لأوراق املالية.

- ع��دم س���داد رس��م االش��ت��راك ال��س��ن��وي ل��ع��ام 2022 
لشركة بورصة الكويت لأوراق املالية. 

بيانات مالية حول موعد تقديمها  أي  - عدم تقديم 
امل��اض��ي حتى  ف��ي 30 سبتمبر  املنتهية  الفترة  منذ 

تاريخه. 
كما يتعني على الشركة االلتزام بما جاء بتعميم رقم 

4 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 21 أبريل املاضي.
إبراهيم محمد

قال النائب األول لرئيس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت فهد الجوعان، ان 
حجم التبادل التجاري بين الكويت 

والبرازيل يبلغ نحو 300 مليون 
دوالر، متوقعاً ان يشهد حجم 

التبادل التجاري بين البلدين قفزة 
خالل السنوات المقبلة، خصوصاً 

في حجم الواردات من البرازيل 
بسبب تذبذب خطوط االمداد 

وتضخم االسعار العالمية.
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عبدالله الخميس 
في كتابه »والدة الوفرة« تحدث مؤلفه ويليام 

بيرنشتاين عن التحول الكبير الذي حدث بعد عام 
1820 لالقتصاد العالمي، ليتضاعف الناتج المحلي 

اإلجمالي لألفراد 10 أضعاف قيمته مقارنة مع الـ150 
سنة الماضية حينما كان النمو يقارب الصفر. 

يستند بيرنشتاين في فرضيته الى أن الجنس 
البشري شهد نمواً اقتصادياً صفرياً تقريباً من فجر 

التاريخ حتى عام 1820، وال يتحقق النمو إال بوجود 
أربعة عناصر الزمة للتقدم االقتصادي المستدام، 

وهي حقوق الملكية والطريقة العلمية وأسواق 
الة. المال ووسائل النقل والمواصالت الفعَّ

اندمجت هذه العوامل األربعة للمرة األولى في القرن 
السادس عشر في هولندا، حتى سمي بالعصر الذهبي الهولندي، لكن ازدهرت 

بقوة في إنكلترا بعد عام 1820 بسبب تحولها لثقافة اعتاد عليها الناس.
يرى بيرنشتاين أن الناس متهيئون للتقدم طالما أن بيئتهم توفر هذه العناصر:

»الجنس البشري شهد نمواً صفرياً من فجر التاريخ حتى 1820«

»والدة الوفرة«.. قصة بزوغ االقتصاد الحديث

1 - حقوق الملكية 

يرى بيرنشتاين أن حقوق امللكية وحمايتها مهمة لالزدهار االقتصادي، ففي العالم القديم لم 
يكن للناس حقوق ملكية، بغياب هذا الحافز، لم يكن لدى املخترعني أي سبب لجعل املحركات 
البخارية تتقدم في إيطاليا مثلما حدث في إنكلترا التي حفظت حقوق امللكية في القرن الثامن 

العشر. وليس فقط للملكية املادية، ولكن أيضًا للملكية الفكرية وحريات الفرد املدنية.
في منطقة أتيكا باليونان، كان املزارعون مستقلني عن اإلقطاعيني يعملون بجد وإب��داع مما 
أراضيهم  الناس  امتلك  األميركية  املستعمرات  االقتصادي. وفي  النمو  رفع معدل  ساعد على 
 من عوامل املجتمع في ذلك 

ً
امل��س��اواة أيضًا عامال وأدوات��ه��م وإنتاجهم وحتى عبيدهم. كانت 

الوقت، حيث كانت حقوق التصويت متوافقة مع ملكية األرض وكذلك املزارع الصغيرة والعديد 
من الناس.

يرى بيرنشتاين أن الكثير من الديموقراطية ضار بالنمو االقتصادي أحيانًا، سيادة القانون 
التربة  تعتبر  ال��ق��وي��ة  امللكية  ح��ق��وق  وأن  امللكية،  لحقوق  ق��وي  لنظام  األس��اس��ي  الحصن  ه��ي 

الخصبة األساسية التي تزدهر فيها الديموقراطية.
تثبت  لم  رغ��م ضرورتها،  القانون،  اآلمنة وس��ي��ادة  امللكية  ف��إن حقوق  التاريخية،  الناحية  من 
أنها كافية في حد ذاتها لضمان االزده��ار. إذ اكتسب األثينيون في العصور الوسطى حكمًا 
قويًا للقانون وممتلكات آمنة، لكنهم لم يشهدوا نموًا اقتصاديًا قويًا، لغياب العناصر األخرى.

2 - الطريقة العلمية

رغم تأثير عصر النهضة وعصر التنوير املبكر على الحركة العلمية في أوروبا، 
فإنه لم يحسن الحد األدنى من حياة الشخص العادي، كانت املأساة الكبرى في 

حقبة ما قبل الحداثة هي فقدان قدر كبير من املعرفة آلالف السنني.
قبل شيوع آالت الطباعة، كان املخترعون يفتقرون إلى ميزتني أساسيتني: تخزين 
إلى  االف��ت��ق��ار  ك��ان  املتصلة.  العلمية  للنظرية  راس���خ  وأس���اس  للمعلومات  ق��وي 

املنهج العلمي يعني أن التقدم التكنولوجي يعتمد فقط على التجربة والخطأ.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ف���ي غ��ي��اب امل��ط��ب��ع��ة، ي��م��ك��ن ل��ل��م��خ��ت��رع��ني وامل��ص��ن��ع��ني تسجيل 
��ق��دت االخ��ت��راع��ات ف��ي كثير من 

ُ
أعمالهم ف��ي أم��اك��ن قليلة ف��ق��ط. ونتيجة ل��ذل��ك، ف

ما  بقدر  تقريبًا  للقدماء  واالقتصادية  التكنولوجية  الحالة  وتراجعت  األحيان، 
كانت تتقدم. ثم بعد عام 1820 بوقت قصير، بدأ االزدهار يتدفق في سيل متزايد 
باستمرار. مع كل جيل متعاقب، أصبحت حياة االبن بشكل ملحوظ أكثر راحة 

من حياة األب.
ور النمو االقتصادي ال يعتمد على االختراعات أو املوارد املادية فقط، ولكنه ال 

ّ
تط

يتحقق إال بوجود حرية التفكير واالبتكار، وسيادة القانون التي تحمي حقوق 
املفكرين واملخترعني.

تجمع بين التصميم الكالسيكي ووسائل الراحة العصرية

شهية الشراء منفتحة على منازل إيطاليا الحديثة
محمد عواضة

للمنازل  ال��ف��ور ص��ورًا  إيطاليا على  ق��د ال تستحضر 
ذات التصميم املعاصر واملمتلكات البيئية املتطورة، 
ول���ك���ن أص��ب��ح��ت ه���ن���اك ش��ه��ي��ة م���ت���زاي���دة م���ن ال��ع��م��الء 

الدوليني ملثل هذه العقارات.
ب��دأت تطفو على السطح في  مشاريع فاخرة جديدة 
جميع أنحاء إيطاليا، بعد أن زاد طلب املشترين على 
التصميمات الخارجية التقليدية ملنازل تحتوي على 

وسائل الراحة الحديثة والتكنولوجيا الجديدة. 
ويقول رئيس قسم التطوير السكني في »نايت فرانك« 
امل��ن��ازل  م��واص��ف��ات  »إن  أل���دو فالكستاد:  إيطاليا،  ف��ي 
في  الحاضر  وقتنا  ف��ي  تسليمها  يتم  التي  الجديدة 

إيطاليا أصبحت على مستوى جديد تمامًا«.
ويضيف أن��ه م��ن ضمن ع��وام��ل ال��ج��ذب، ال��ت��ي يتمتع 
ب��ه��ا ال��ع��ق��ار ف��ي إي��ط��ال��ي��ا ح��ال��ي��ًا، ق���درة امل��ش��ت��ري على 
الحديقة  واخ��ت��ي��ار  والتخطيط  التنظيم  ف��ي  التأثير 

إل��ى جانب مميزات أخ��رى، منها  التي تناسب ذوق��ه، 
على سبيل املثال ليس الحصر إضافة أنظمة موفرة 

للطاقة.
ويشير ألدو فالكستاد إلى أن العقار في إيطاليا شهد 

ثالثة تحوالت رئيسية، هي:
كانت  م��م��ا  تنافسية  أك��ث��ر  أص��ب��ح��ت  اإلن��ت��اج��ي��ة  أواًل: 

الفاخر  للمنزل  بالنسبة   - امل��ث��ال  سبيل  على   - عليه 
ي��ورو، يمكن تحقيق معدل  ال��ذي تبلغ قيمته مليون 
عائد منه في الوقت الحالي بنحو 7%، على افتراض 
�� 15 أسبوعًا  أن��ه يتم تأجيره مل��دة تتراوح ما بني 10 

في السنة.
ت��أت��ي م��ن فئة عمرية  ث��ان��ي��ًا: أصبحت االس��ت��ف��س��ارات 
ديموغرافية أصغر مما رأيناه سابقًا، وغالبًا ما تكون 

ألسر شابة تتراوح أعمارها ما بني 30 إلى 50 عامًا.
املعروضة ال تشوبها شائبة،  الخدمات  ثالثًا: ج��ودة 
ح���ي���ث ي��ل��ب��ي امل�����ط�����ورون وامل���ه���ن���دس���ون امل���ع���م���اري���ون 
إلى  الرياضة  ال��ن��وادي  م��ن  املشترين،  متطلبات  كافة 
 عن الصالة الواسعة 

ً
متطلبات األمن والسالمة، فضال

وأماكن إقامة الضيوف، وغيرها من وسائل الراحة.
ف����ي وق�����ت أن ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل���ش���ت���ري���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون إل���ى 
والتي  إيطاليا،  ف��ي  الثابتة  الضريبة  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
���م���ك���ن ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني وغ���ي���ره���م م����ن امل��ق��ي��م��ني خ����ارج 

ُ
ت

االتحاد األوروبي من البقاء بشكل دائم.

■ بغياب حقوق ملكية لم 
يكن لدى المخترعين سبب 

لجعل ابتكاراتهم تتقدم

■ االفتقار للمنهج العلمي 
أدى إلى اعتماد التقدم 

على التجربة والخطأ فقط

■ اإلمبراطورية األسبانية 
كان لديها أسواق حية 

لكن افتقدت أسواق رأس 
المال 

■ ضعف وسائل النقل 
سبب المستوى المتدني 
للتبادل التجاري والعلمي 

3 - أسواق المال

اإلمبراطورية األسبانية، على سبيل املثال كان لديها أسواق حية لكنها تفتقر إلى أسواق 
الة. عندما جف الذهب من العالم الجديد وال��ذي كان يمثل التدفق النقدي  رأس امل��ال الفعَّ
ألس���واق اإلم��ب��راط��وري��ة، ان��ه��ارت اإلم��ب��راط��وري��ة بشكل مباشر. بحلول ع��ام 1840 ك��ان لدى 
ال، فتحقق النمو االقتصادي وتحسنت  البريطانيني كل هذه املؤسسات األرب��ع بشكل فعَّ

حظوظ اإلنسان العادي بشكل كبير.
أيضًا، ضعف األمن واالستقرار جعل الحصول على التمويل صعبًا، كانت أسعار الفائدة 
أن تحميها بسبب  التي من شأنها  األم��ن واملؤسسات  إلى  السبب واالفتقار  مرتفعة لهذا 

هذه املخاطر.

4 - وسائل النقل والمواصالت
ساعد التقدم التكنولوجي في مضاعفة سرعة النقل عشرة أضعاف، وأصبح االتصال فوريًا 
بظهور تقنيات التليغراف والقطارات واملحركات البخارية، سابقًا استغرق االتصال والنقل 
التجاري  التبادل  مما جعل  بطيئة وغير موثوقة،  كانت  الوسائل   ألن معظم 

ً
وقتًا طويال

والثقافي والعلمي والسياسي في مستوى متدٍن.

أسبوعًا  15  -  10 بين  ت��ت��راوح  ل��م��دة  المستأجر  ال��ف��اخ��ر  ال��م��ن��زل  ع��ائ��د   %  7 إيطاليا■  في  االستقرار  على  ال��خ��ارج  من  المقيمين  تشجع  الثابتة  الضريبة   ■

5 مواصفات
 

التي  املميزات  بأفضل  إيطاليا  في  الجديدة  املنازل  تتمتع 
تلبي احتياجات قاطنيها، منها:

1 - تشمل أحدث التقنيات واملواصفات.
2 - أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

3 - مساحات اجتماعية واسعة ووسائل اتصال حديثة.
4 - توفير احتياطات األمن والسالمة عند مغادرة املنزل.

5 - منازل معاصرة في مباٍن كالسيكية.

ويليام بيرنشتاين مؤلف الكتاب
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أقيم في شاطئ الشويخ

Apple على أجهزة Siri عبر

»زين« تشارك في 
ماراثون رياضي بيئي

تطبيق COFE يطلق ميزة 
الطلب الصوتي

»ديستركت ميديكال« تطرح 
منتجات SVR للعناية بالبشرة

زّود الرائد 
ُ
شاركت »زين«، امل

للخدمات الرقمية بالكويت، 
م����اراث����ون ري��اض��ي  ف���ي أول 
ب��ي��ئ��ي م���ن ن��وع��ه ف���ي ال��ب��اد 
ت��ح��ت ش��ع��ار »إن��ف��ي��راث��ون«، 
وال�����������ذي أق�����ي�����م ف������ي ش���اط���ئ 
ال����ش����وي����خ ب����ُم����ش����ارك����ة ع����دد 
ك���ب���ي���ر م�����ن امل����ت����ط����وع����ن م��ن 
ك����اف����ة األع�����م�����ار، وب���ح���ض���ور 
ال�������ع�������دي�������د م���������ن م�����س�����ؤول�����ي 
ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام وال��خ��اص 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ن وم��م��ث��ل��ي 

املجتمع املدني. 
أن  ال���������ش���������رك���������ة  وذك�����������������������رت 
الحملة  ه��ذه  في  مشاركتها 

ال���ت���ط���وع���ي���ة أت�����ت ف����ي إط������ار اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ات��ج��اه  واالس��ت��دام��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  للمسؤولية 
دع�����م ال���ج���ه���ود ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وال����ت����ي ت���ح���رص م��ن 
خالها على دعم مثل هذه املبادرات التطوعية 
م��ن خال  ع��ن غيرها،  التفرد  ف��ي  التي تتفوق 
 ت��ل��ك ال��ت��ي 

ً
ال��ع��م��ل ال���ج���اد واإلن����ج����از، وخ���اص���ة

املجتمع  ع��ن  نقل ص���ورة حضارية  ف��ي  سهم 
ُ
ت

الكويتي. 
وق���ّدم���ت م���ب���ادرة »إن���ف���ي���راث���ون« أول م���اراث���ون 
رياضي بيئي في الكويت، وهدفت إلى تمكن 
ال��ش��ب��اب واألط����ف����ال، وإي���ص���ال ص��وت��ه��م ل��دع��م 
البيئة ومواجهة مخاطر  الحفاظ على  جهود 
تغير املناخ، وذلك في إطار رياضي وترفيهي 
ش���ّي���ق، وت��م��ت دع����وة ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات من 
م���خ���ت���ل���ف امل����������دارس ل����ي����ش����ارك����وا ف�����ي ت��ن��ظ��ي��ف 
ش����اط����ئ ال����ش����وي����خ م�����ن ال����ن����ف����اي����ات ب���م���ش���ارك���ة 
عائاتهم ومسؤولي القطاعن العام والخاص 

والدبلوماسين وممثلي املجتمع املدني.

وت���ل���ت���زم »زي��������ن« م����ن خ�����ال اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالس���ت���دام���ة ببناء 
خ��ط��ط مل��واج��ه��ة ت��غ��ّي��ر امل���ن���اخ، واإلس����ه����ام في 
يتناسب  بما  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض 
ب���اري���س )2015(، ه���ذا ب��اإلض��اف��ة  ات��ف��اق��ي��ة  م���ع 
البيئي وثقافة  الوعي  إلى حرصها على نشر 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى امل��������وارد، ف��ال��ش��رك��ة ت���ؤم���ن ب��أن 
األنشطة  ع��ن   

ً
أهمية يقل  ال  التوعوي  الجانب 

األخرى.
ك����م����ا ت�����ح�����رص »زي�����������ن« ع����ل����ى دع��������م م��خ��ت��ل��ف 
امل�����ب�����ادرات، ال���ت���ي ت���خ���دم م���ج���االت االس���ت���دام���ة 
األهمية  غاية  ف��ي  قضية  باعتبارها  والبيئة، 
ف�����ي ح����ي����اة ال����ج����م����ي����ع، ح����ي����ث ت���س���ع���ى رس����ال����ة 
البيئة،  على  الحفاظ  إل��ى  االجتماعية  الشركة 
وتعزيز اإلدراك بأهمية دور ُكل فرد في تقليل 
االستهاك وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير، 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ف��اه��ي��م امل��س��ت��دام��ة امل��ه��م��ة التي 

سهم في تقليل آثار تغير املناخ.
ُ
ست

أط����ل����ق����ت امل����ن����ص����ة ال�����رائ�����دة 
ف�������ي س���������وق ال�����ق�����ه�����وة ع���ب���ر 
اإلن����ت����رن����ت م�����ؤخ�����رًا أح�����دث 
ميزاتها »ميزة Siri«، والتي 
تجعل ط��ل��ب ال��ق��ه��وة أس��رع 
ك��ف��اءة ملستخدميها  وأك��ث��ر 
م���ن م��ح��ب��ي ال���ق���ه���وة. امل��ي��زة 
م����ت����وف����رة ح����ال����ي����ًا ع����ل����ى ال�����

 ،Apple Watchو  iPhone
للمستخدمن  تتيح  والتي 
إع�������ادة ط���ل���ب م��ش��روب��ات��ه��م 
امل��ف��ض��ل��ة ب���األم���ر ال��ص��وت��ي، 
م�����م�����ا ي����ض����ي����ف ش����ي����ئ����ًا م���ن 

ال���ب���ه���ج���ة وال���س���ه���ول���ة ل��ل��م��س��ت��خ��دم��ن ل��ط��ل��ب 
القهوة كل يوم.

وتعتبر COFE أول تطبيق في املنطقة يطلق 
هذه امليزة، والتي ال تتوافر حتى اآلن إال في 
تطبيق Starbucks في أميركا الشمالية. ومع 
وال��ت��ط��وي��ر  للبحث  متخصص  ف��ري��ق  وج���ود 
الس��ت��ح��داث ك��ل امل��ي��زات ال��ج��دي��دة وامل��ب��ت��ك��رة، 
التطبيق،  خ��ال  املستخدم  رح��ل��ة  ي��ط��ور  مما 
فإن هذه امليزة هي األولى من بن التحسينات 
امل����ت����ع����ددة وامل����خ����ط����ط إلط����اق����ه����ا خ������ال ه���ذا 

الصيف.
وع����ل����ق ع���ل���ي االب�����راه�����ي�����م، امل����ؤس����س وامل����دي����ر 
: »التطبيق أو املنتج 

ً
التنفيذي للتطبيق قائا

ال��ذي يركز فقط على  املنتج  الجيد ليس هو 
الكفاءة وخطوات ومراحل التشغيل فقط، بل 
يجب أن يمتد ليشمل املرح في االستخدام من 
البهجة وامل���رح على  العميل، إلض��اف��ة  ج��ان��ب 
يوم املستخدم، وهذا هو ما قمنا به تمامًا عند 
إضافة )ميزة Siri(، حيث إن فريق العمل في 
COFE من الشباب على دراية وإطاع بأحدث 
املتوافرة. وكل تطوير وتحسينات ال  امليزات 

تأتي فقط من البحث والتطوير، ولكن أيضًا 
من آراء وتفاعل فريق العمل، وأنا فخور بأن 

أكون جزءًا من هذا الفريق من املبدعن«.
 وأض��اف شهود صديقي، الرئيس التنفيذي 
في  ت��ع��م��ل  ك��ش��رك��ة   COFE« ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 
ومتحمسون  العمل،  فريق  مع  التكنولوجيا 
للغاية لتحسن تجربة املستخدمن، ونعتقد 
اعتقادًا راسخًا أنه إذا قمت ببناء منتج رائع، 
اإليجابية  املستخدمن  وآراء  التعليقات  ف��إن 
على  النمو. ونعمل حاليًا  بدفع  تقوم  س��وف 
 Apple أجهزة  من  للعديد   )Siri )ميزة  توفير 
م��ع ت��وس��ي��ع خ��دم��ة األوام�����ر ال��ص��وت��ي��ة قريبًا 

.»Android ملستخدمي Alexa لتشمل
وت������اب������ع: »ف�������ي األش�����ه�����ر ال���ق���ل���ي���ل���ة امل����اض����ي����ة، 
ت������م ت����ح����وي����ل اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ف�����ري�����ق ال���ع���م���ل 
ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ن ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ج����ذب ال��ع��دي��د 
م���ن امل��س��ت��خ��دم��ن ال���ج���دد إل����ى اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الحفاظ على املستخدمن الحالين وإبقائهم 
من  أكثر  لدينا  حيث  التطبيق،  على  نشطن 
مليون مستخدم، وأكثر من 560 من العامات 

.»
ً
التجارية املتخصصة في بيع القهوة

أط���ل���ق���ت ش���رك���ة دي��س��ت��رك��ت 
الفرنسية  امل��ارك��ة  ميديكال 
للعناية بالبشرة SVR، في 
فندق الفورسيزن، بحضور 
ن���خ���ب���ة م���م���ي���زة م�����ن أط���ب���اء 
ال��ج��ل��دي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت، مع 
خ���اص���ة تتضمن  ف��ع��ال��ي��ات 
م����ح����اض����رات ت����م ت��ق��دي��م��ه��ا 
م��������ن ق�����ب�����ل ن�����خ�����ب�����ة أط�����ب�����اء 
ال��ج��ل��دي��ة، ال���دك���ت���ورة ه��دى 
ال��ص��ف��ار وال���دك���ت���ورة أن���وار 
ال���س���م���ي���ط. ك���م���ا س��ت��ت��واج��د 
م��ارك��ة SVR ال��ف��رن��س��ي��ة في 
أك���ب���ر ص���ي���دل���ي���ات ال��ك��وي��ت 
ب��ع��د ات���ف���اق غ��ال��ب��ي��ة أط��ب��اء 
املاركة  تميز  على  الجلدية 

ومدى فعاليتها.

تكريم »زين« على مشاركتها في الفعالية

علي اإلبراهيم متوسطاً فريق عمل »كوفي«

شرح عن المنتجات الجديدة

منتجات SVR الفرنسية

العاملون في الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص

Metaverse ستوفر خدمات وتجارب جديدة في

»الوطني« يستقبل متدربي
برنامج »شهادات ائتمان موديز«

»ضمان« تدعم مبادرة التعليم المستمر لألطباء

»فيرجن موبايل« تطلق عملياتها في الكويت

»المتحد« يختتم برنامجًا تدريبيًا لموظفيه

الوطني  ال��ك��وي��ت  بنك  استقبل 
ال��دف��ع��ة ال��ت��اس��ع��ة م��ن م��ت��درب��ي 
ب����رن����ام����ج »ش������ه������ادات ائ���ت���م���ان 
البنك  ينظمه  وال���ذي  م��ودي��ز«، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع وك����ال����ة م���ودي���ز 

العاملية.
وح��������ض��������ر ح�������ف�������ل اس�����ت�����ق�����ب�����ال 
املتدربن الجدد نائب الرئيس 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ب����ن����ك ال����ك����وي����ت 
ال���وط���ن���ي - ال���ك���وي���ت س��ل��ي��م��ان 
امل��رزوق، واملدير العام للموارد 
البشرية ملجموعة بنك الكويت 

ال�����وط�����ن�����ي ع�����م�����اد ال����ع����ب����ان����ي، 
وامل���������دي���������ر ال��������ع��������ام مل����ج����م����وع����ة 
الخدمات املصرفية الشخصية 
م����ح����م����د ال�����ع�����ث�����م�����ان، وامل������دي������ر 
ال������ع������ام مل����ج����م����وع����ة ال����خ����دم����ات 
امل��ص��رف��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة 
إلى  باإلضافة  بورسلي،  أحمد 
ومسؤولن  تنفيذين  مديرين 

في إدارة التدريب والتطوير.
وي��س��ت��م��ر ب���رن���ام���ج »ش����ه����ادات 
ائ����ت����م����ان م������ودي������ز« ع���ل���ى م���دى 
ش����ه����ري����ن، وي���ت���ض���م���ن ال���ع���دي���د 

م���ن امل����ح����اور، أب����رزه����ا: م��ق��دم��ة 
ح��������ول ال�����خ�����دم�����ات امل���ص���رف���ي���ة 
وال���ت���ح���ل���ي���ل امل�����ال�����ي، ال��ت��ع��ري��ف 
ال������ش������ام������ل ب�����������������إدارة امل����خ����اط����ر 
املصرفية،  املؤسسات  وهيكلة 
أه����م ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات 
االئ��ت��م��ان��ي��ة وال��ت��م��وي��ل، وك��ذل��ك 
تحليل توقعات التدفق النقدي 
الحلول  إل��ى  إضافة  للشركات، 
ف��ي  اإلدارات  ت���ت���ب���ن���اه���ا  ال����ت����ي 

البنوك واملؤسسات املصرفية.
��ط ال��ب��رن��ام��ج ال��ض��وء 

ّ
ك��م��ا ي��س��ل

على أساسيات إدارة العاقات 
م�����ع ال����ع����م����اء وس����ب����ل ت���ط���وي���ر 
م��������ه��������ارات ال������ت������واص������ل م���ع���ه���م 
لتحقيق التوازن في املناقشات 
م���ع أص���ح���اب األع���م���ال للكشف 
ع������ن االح�����ت�����ي�����اج�����ات وت���ط���وي���ر 

األفكار املالية.
وي����ش����ارك ف���ي ال���ب���رن���ام���ج نحو 
م���ن  وم������ت������درب������ة  م�����ت�����درب�����ًا   24
ال���ب���ن���ك،  ف�����ي  م��خ��ت��ل��ف��ة  إدارات 
ت����ض����م م����ج����م����وع����ة ال����خ����دم����ات 
املصرفية للشركات ومجموعة 

الخدمات املصرفية الشخصية 
امل���خ���اط���ر،  إدارة  وم���ج���م���وع���ة 
إض���اف���ة إل���ى م��ج��م��وع��ة ال��ف��روع 
الخارجية وغيرها من اإلدارات 

املعنية األخرى.
وت��ع��ت��ب��ر ال���ش���راك���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
م��ودي��ز، والتي تمتد  مع وكالة 
ل���ن���ح���و 6 س������ن������وات، ت��ج��س��ي��دًا 
»الوطني«  الستراتيجية  فعااًل 
ال��رام��ي��ة إل��ى االرت��ق��اء بالكوادر 
امل���ص���رف���ي���ة، وذل�����ك ع��ب��ر ت��وف��ي��ر 

أفضل البرامج التدريبية لهم.

أع����ل����ن����ت ش�����رك�����ة م���س���ت���ش���ف���ي���ات 
ال����ض����م����ان ال����ص����ح����ي )ض����م����ان( 
ع����������ن رع�������اي�������ت�������ه�������ا ل����ل����ج����م����ع����ي����ة 
ال���ط���ب���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ف����ي م��ج��ال 
دع�����م ال��ت��ع��ل��م امل��س��ت��م��ر ل��ج��م��ي��ع 
األط�����ب�����اء ال���ع���ام���ل���ن ف����ي م��ج��ال 
القطاعن  في  الصحية  الرعاية 
الحكومي وال��خ��اص، وذل���ك في 
إطار مسؤولية الشركة الوطنية 
ب����اع����ت����ب����اره����ا أح��������د امل����ش����اري����ع 
االستراتيجية في خطة التنمية 

ورؤية كويت جديدة 2035.
وت���ت���ض���م���ن ه������ذه امل������ب������ادرة ب��ن 
شركة ضمان والجمعية الطبية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��م��ك��ن األط����ب����اء م��ن 
 UpToDate في موقع  االش��ت��راك 
ب�������رس�������وم ب����س����ي����ط����ة، وت���ع���ت���ب���ر 
ه�������ذه امل����ن����ص����ة م������ص������درًا ل���دع���م 
الطبية  وال���ق���رارات  ال��ت��وص��ي��ات 
يقوم  األدل���ة، حيث  على  املبنية 
ب�����إدارة امل��وق��ع أك��ث��ر م��ن 7 آالف 
ب���اح���ث وط��ب��ي��ب م��خ��ت��ص ح��ول 
ال�����ع�����ال�����م، وه��������و ي���ح���ظ���ى ب��ث��ق��ة 

األطباء الستخدامه كمرجع في 
اتخاذ ق��رارات الرعاية الصحية 

الصحيحة. 
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي 
ش����رك����ة ض����م����ان ث����ام����ر ع������رب إن 
ال����ش����رك����ة ت���س���ع���ى إل������ى ت��ط��وي��ر 
في  الصحية  ال��رع��اي��ة  منظومة 
ال���ك���وي���ت ب��ش��ك��ل ع������ام، وت��ق��دي��م 
الجودة،  لتعزيز  الحلول  أفضل 
وت���وظ���ي���ف أح�������دث امل���م���ارس���ات 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ع���ت���م���دة ف����ي ال���ع���ال���م، 
وفي الوقت نفسه تقديم أفضل 
وهذه  للمرضى،  الرعاية  أن��واع 
امل���ن���ص���ة ت���س���اه���م ف�����ي ت��ح��ق��ي��ق 
هذه األه��داف، وتعمل على نقل 
امل��ع��رف��ة امل��وث��ق��ة وال��ق��ائ��م��ة على 
األدل��ة ملقدمي الرعاية، وه��و ما 
ي��وف��ر أف��ض��ل ال��خ��دم��ات الطبية 

في املرافق الصحية.
وأض���اف ع��رب أن شركة ضمان 
ت����ق����دم م������ب������ادرات ال����ت����ع����اون م��ع 
ج����م����ي����ع م�����ؤس�����س�����ات ال����رع����اي����ة 
الصحية في الكويت للمساهمة 

ف������ي رف�������ع م����س����ت����وى م�����ؤش�����رات 
الرعاية الصحية وتحقيق نقلة 
ن���وع���ي���ة ف����ي ج��م��ي��ع م��ؤس��س��ات 
وم�����راف�����ق ال����ق����ط����اع ال���ط���ب���ي ف��ي 
الكويت، مشيرا إلى أهمية هذه 
ال��ج��م��ع��ي��ة الطبية  ال��ش��راك��ة م���ع 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ذات ال����دور امل��ل��م��وس 
في تطوير نواحي قطاع الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ب���دول���ة ال���ك���وي���ت، بما 
فيه منفعة كافة املستفيدين من 

مواطنن ومقيمن.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك��د رئ��ي��س مجلس 
إدارة الجمعية الطبية الكويتية، 

د. إبراهيم الطوالة، أن الجمعية 
تعمل دائمًا على توفير مختلف 
املوارد الازمة لتطوير وتعزيز 
ال���ن���ظ���ام ال���ط���ب���ي، ول����ذل����ك ق��ام��ت 
شركة  م��ع  بالتعاون  الجمعية، 
ض�����م�����ان، ب���ت���س���ه���ي���ل االش�����ت�����راك 
ف��ي ه���ذه امل��ن��ص��ة بمبلغ رم���زي، 
م������ع������رب������ًا ع��������ن ج�������زي�������ل ال����ش����ك����ر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ش��رك��ة ض��م��ان على 
امل��ب��ادرة لتطوير املمارسة  ه��ذه 

الطبية في الكويت.
ال����ط����وال����ة أن م��ن��ص��ة  وأض��������اف 
أح��������دث  ت�������ق�������دم   UpToDate

الطبية  واألب���ح���اث  امل��ع��ل��وم��ات 
القائمة على األدلة للمشتركن 
ب��ه��ا، م��ع توفير دل��ي��ل إرش���ادي 
ي��ق��دم ح��ل��واًل وإج���اب���ات موثقة 
السريرية  وال��ح��وادث  للحاالت 
وال���رع���اي���ة األف���ض���ل ل��ل��م��رض��ى، 
وت���س���اه���م ك���ذل���ك ف����ي ال��ت��ط��وي��ر 
امل���ه���ن���ي ل����ل����ك����ادر ال���ط���ب���ي ع��ب��ر 
ت��زوي��ده ب��آخ��ر امل��س��ت��ج��دات من 
ناحية املعلومات واإلرش��ادات، 
ب������اإلض������اف������ة إل��������ى ذل��������ك ف���ه���ذه 
رسميًا  مرجعًا  تعتبر  املنصة 
الوظيفي  والتطوير  للترقيات 
واملهني في مؤسسات ومرافق 
ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 

والخاصة.
وي��ت��ض��م��ن االت����ف����اق ب���ن ش��رك��ة 
ض�����م�����ان وال����ج����م����ع����ي����ة ال���ط���ب���ي���ة 
ت��ق��دي��م ال���دع���م ل��ت��خ��ف��ي��ض قيمة 
االش��ت��راك في املنصة بأكثر من 
وذل��ك  الجمعية،  ألع��ض��اء   %80
ليكون التسجيل واالشتراك في 

متناول الجميع.

ب����ع����د ط��������ول ان������ت������ظ������ار، أط���ل���ق���ت 
»ف���ي���رج���ن م���وب���اي���ل« ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
رس����م����ي����ًا ف������ي ال����ك����وي����ت ف������ي 25 
شركة  أول  ل��ت��ك��ون   ،2022 م��اي��و 
ات����ص����االت رق���م���ي���ة ف����ي ال���س���وق. 
الشركة منتجات مميزة،  وتقدم 
خ��دم��ة م��ب��ت��ك��رة وت��ج��رب��ة رائ��ع��ة 
ل��ل��ع��م��اء، وال��ت��ي ت��س��اه��م بشكل 
ك����ب����ي����ر ف�������ي ت����غ����ي����ي����ر ح���ي���ات���ه���م 
ل��أف��ض��ل م��ع ت��وف��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 

عروض البيانات واملحتوى.
وك��ون��ه��ا راب����ع ش��رك��ة ات��ص��االت 
في السوق، سوف تعزز الشركة 
م���ك���ان���ت���ه���ا، ب���اع���ت���ب���اره���ا ش��رك��ة 
االت����ص����االت امل��ت��خ��ص��ص��ة ال��ت��ي 
ت��ق��دم ع��روض��ًا وت���ج���ارب رقمية 

جديدة، جريئة وممتعة.
 ،2022 م���اي���و   25 م����ن  واب������ت������داًء 
اس���ت���ق���ب���ل���ت ف����ي����رج����ن م����وب����اي����ل 

ال����ك����وي����ت ح����ص����ري����ًا، ومل���������دة 24 
س���اع���ة، ج��م��ي��ع األع���ض���اء ال��ذي��ن 
ح���ج���زوا أرق��ام��ه��م ف���ي م��واق��ع��ه��ا 
التسوق  بمراكز  الكائنة  الستة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف����ي األف����ن����ي����وز، 360 
مول، الكوت، فيرجن ميغاستور، 
سليل الجهراء، ومول العاصمة.

 2022 م���اي���و   26 م����ن  واع����ت����ب����ارًا 
أس���اب���ي���ع، تستقبل  ومل�����دة س��ت��ة 
العماء في  امل��واق��ع جميع  ه��ذه 
االنضمام  في  الراغبن  الكويت 
إل�������ى ع����ائ����ل����ة ف����ي����رج����ن م���وب���اي���ل 

الكويت.
وت��ع��ل��ي��ق��ًا ع���ل���ى ذل������ك، ق�����ال ب��ن��وا 
ج�����ان�����ن، ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
لشركة فيرجن موبايل الكويت، 
م��ت��ح��م��س  ال�����ش�����رك�����ة  ف�����ري�����ق  إن 
ج��دًا إلط���اق أع��م��ال ال��ش��رك��ة في 

الكويت. 

وأض������اف ج���ان���ن: »ي��س��ع��دن��ا أن 
لأعضاء  مميزة  م��ك��اف��آت  ن��ق��دم 
ع��ب��ارة ع��ن خ��دم��ت��ن مجانيتن 
ب����اق����ة،  امل����ح����ت����وى م�����ع أي  ل����ب����ث 
واملسلسات  ل��أف��ام   Starzplay
وأنغامي للموسيقى. وبالتالي، 
ل���ن ي��ض��ط��ر ك���ل م���ن ي��ن��ض��م إل��ى 
ف���ي���رج���ن م���وب���اي���ل ال���ك���وي���ت إل���ى 

دفع قيمة االشتراك في املنصات 
املوسيقية واألفام بعد اآلن«.

ال��ذي��ن  ل��أع��ض��اء  بالنسبة  »أم���ا 
ح��������ج��������زوا أرق�������ام�������ه�������م م���س���ب���ق���ًا 
وكعربون شكر على ثقتهم، فقد 
ضاعفنا املكافأة لهم ليحصلوا 
ع��ل��ى خ��ص��م ي��ص��ل إل����ى 20 د.ك 

على باقتهم األولى«.
»كما نقدم الشرائح اإللكترونية 

e-SIMS لجميع األعضاء، الذين 
لديهم رقم نقال، ألنه من السهل 
ج�����دًا ت��ف��ع��ي��ل ال���ش���ري���ح���ة أي��ن��م��ا 
ك����ان����وا، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى م���رون���ة 
في  يرغبون  عندما  االس��ت��خ��دام 

ذلك«. 
وق����ال ج���ان���ن: »ن��ف��ت��خ��ر بكوننا 
أول ش��رك��ة ات��ص��االت ف��ي العالم 
 ،The Sandbox في  إطاقها  يتم 
وقد قمنا بهذه الخطوة السباقة 
بهدف تقديم محتوى وخدمات 

مبتكرة وجديدة بالكامل«. 
»وي���������ه���������دف ب�����رن�����ام�����ج�����ن�����ا إل�����ى 
التعامل  ع��ل��ى  ال��ع��م��اء  تشجيع 
م������ع ال�����ع�����ام�����ة ال�����ت�����ج�����اري�����ة ف��ي 
اص���ح���اب  وج�������ذب   Metaverse
املحتوى والاعبن واملبرمجن 
ال��ك��وي��ت��ي��ن ع��ل��ى ال��ت��س��ج��ي��ل في 

.»MetaTribeKW مجتمع

اخ���ت���ت���م ال���ب���ن���ك األه����ل����ي امل��ت��ح��د 
ب��رن��ام��ج��ه ال���ت���دري���ب���ي مل��وظ��ف��ي��ه 
الجدد، والذي تم إع��داده ليتيح 
ل��ه��م ف���رص���ة ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 
باإلضافة  والوظيفية،  العلمية 
إل�����ى خ���ل���ق ب��ي��ئ��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ب��ن 
عن   

ً
ف���ض���ا واإلدارة،  امل��وظ��ف��ن 

تمكنيهم من التعّرف على نظم 
ال��ع��م��ل ب��ال��ب��ن��ك، وط��ب��ي��ع��ة عمل 
مختلف إدارات البنك، باإلضافة 
إل������ى ت���دري���ب���ه���م ع���ل���ى م����ه����ارات 
خ��دم��ة ال��ع��م��اء، وت��ق��دي��م ش��رح 
مفصل عن املنتجات والخدمات 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك 
ل���ع���م���ائ���ه، وال���ت���ع���ري���ف ب��أس��س 
وق��������واع��������د ال�����ن�����ظ�����ام امل����ص����رف����ي 
امل��ط��اب��ق ل��ل��ش��ري��ع��ة االس��ام��ي��ة، 
إض���اف���ة إل����ى ال���ت���ط���رق ل��ل��ج��ان��ب 
ال���ع���م���ل���ي ال�������ذي ي����ث����ري خ���ب���رات 

املوظفن.

وت��ع��ل��ي��ق��ًا ع���ل���ى ه�����ذا ال��ب��رن��ام��ج 
ال���ت���دري���ب���ي، أف������اد امل����دي����ر ال���ع���ام 
للموارد البشرية بالبنك األهلي 
ب��أن توفير  أم��ن،  املتحد، نقيب 
التدريب واإلعداد املهني الجيد، 
ال�����ذي ي���ت���اح ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل من 

ليشكل  بالبنك  الجدد  املوظفن 
ب������اك������ورة ان���ط���اق���ت���ه���م امل��ه��ن��ي��ة 
ف��ي ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي، ه��و أح��د 
ع���وام���ل ت���ف���رد ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل في 
ال���ب���ن���ك األه����ل����ي امل���ت���ح���د، وال���ت���ي 
تجعلها األكثر جذبا للخريجن 

ال������ج������دد، ال�����ذي�����ن ي����رغ����ب����ون ف��ي 
ال��ع��م��ل ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ف��ري��دة 
تساعدهم على تنمية مهاراتهم 

وتحقيق طموحاتهم املهنية. 
وأشار أمن إلى أهمية البرامج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ع��ي��ن��ن ال���ج���دد، 

وال���ت���ي ت��س��اع��ده��م ع��ل��ى تنمية 
والوظيفية  اإلداري�����ة  م��ه��ارات��ه��م 
إي��ج��اب��ًا  لينعكس  وال��س��ل��وك��ي��ة، 
ع�����ل�����ى إن�������ج�������ازه�������م ألع����م����ال����ه����م 
الكفاءة، كما  ع��ال من  بمستوى 
ي��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ًا ع���ل���ى خ��دم��ة 
ع����م����اء ال���ب���ن���ك األه����ل����ي امل��ت��ح��د 
ب��أع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر ال���ج���ودة، حيث 
ي���غ���ط���ي ال����ب����رن����ام����ج ال���ت���دري���ب���ي 
م�����واض�����ي�����ع م�����ت�����ع�����ددة ت���ت���ع���ل���ق 
ب��ال��ع��م��ل امل���ص���رف���ي، ك��م��ا يعمل 
على تنمية مهارات العمل ضمن 
وغيرها  الوقت،  وإدارة  الفريق، 
ال��ت��ي يتحلى بها  امل���ه���ارات  م��ن 
امل���ص���رف���ي���ون ال���ن���اج���ح���ون، ب��م��ا 
م��واج��ه��ة متطلبات  ف���ي  ي��س��ه��م 
العمل ويدعم املنافسة واالرتقاء 
ري��ادة  ويرسخ  العميل،  بخدمة 
البنك في تقديم أرقى الخدمات 

واملنتجات املصرفية.

قيادات من »الوطني« مع المتدربين الجدد

عرب والطوالة خالل اإلعالن عن دعم المبادرة

بنوا جانين

نقيب أمين متوسطاً الموظفين الجدد
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اقتصاد وأعمال



كانت ُتصنع في خاركيف إبان الحقبة السوفيتية

»تي 80«.. دبابة منسية تخوض حرب أوكرانيا
محمد أمين 

الغزو الروسي ألوكرانيا أظهر حتى اآلن فشل 
القوة العسكرية التي حشدتها موسكو 

طيلة أشهر قبل بدء الحرب، في تحقيق اي 
انتصار ميداني. وربما يعود األمر إلى نوعية 

األسلحة واآلليات المستخدمة في الميدان 
األوكراني والتي بمعظمها يعود إلى الحقبة 

السوفيتية، ولعل أبرزها دبابة »تي 80«.

صممت الدبابة الروسية »تي 80« لخوض الحروب 
في السنوات األخيرة من الحرب ال��ب��اردة. في حني 
أنها لم تفشل كدبابة أو كمشروع، لكن طغت عليها 
ال��دب��اب��ات ال��روس��ي��ة األخ���رى م��ن نفس الفئة، ألنها 
معينة.  أي خاصية  ف��ي  ملحوظ  بشكل  تتفوق  ل��م 
ونتيجة لذلك، فإن معظم طرازات »تي 80« تحتفظ 
ب��ه��ا روس���ي���ا ح��ال��ًي��ا ك���دب���اب���ات اح���ت���ي���اط، ب��ان��ت��ظ��ار 
ادخ�����ال ال��ت��ح��دي��ث��ات امل��ط��ل��وب��ة ع��ل��ي��ه��ا، وف���ق م��وق��ع 

»1945« األميركي.

تاريخ الدبابة 

دخلت أول دبابات »تي 80« الخدمة في عام 1976، 
ب��ع��د س��ن��وات م��ن ال��ت��ط��وي��ر ف��ي م��ش��روع دب��اب��ة ك��ان 
ال��س��وف��ي��ت ي��أم��ل��ون أن ي���ك���ون ق������ادًرا ع��ل��ى تحسني 
ب��ع��ض أوج�����ه ال��ق��ص��ور امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ف���ي »ت����ي 64« 

السلف الروحي والتقني. 
وبعد إدخ��ال ط��راز »ت��ي 80 ب��ي«، ال��ذي ك��ان أول من 
اح���ت���وى ع��ل��ى ال���ص���واري���خ امل���ض���ادة ل��ل��دب��اب��ات في 
 »80 »ت��ي  م��ن  إن��ت��اج نسخة مختلفة  ت��م  تصميمه، 

بكميات كبيرة.
وبعد انهيار االتحاد السوفيتي واختفاء الكثير من 
موارد البحث والتطوير التابعة للدولة السوفيتية، 
نسخ مطورة  أي  متسلسل  بشكل  روسيا  تنتج  لم 
من جديدة بأعداد كبيرة لبعض الوقت. على الرغم 
تكشف سلطات  ل��م  النسخ،  م��ن  العديد  تطوير  م��ن 
الدفاع الروسية حتى عام 2017 عن وج��ود نسخة 
»تي 80 بي في أم« من الدبابة والتي تميزت بإدخال 
تحسينات على هيكل الخزان وإدراج مشهد حراري 

جديد، باإلضافة إلى تحديث الدرع التفاعلية.

أداء ضعيف

وف��ي ح��ني أن »ت��ي 80« ليست بنفس ق���درة »ت��ي 72« 
إال أنها ال تزال في الخدمة الفعلية مع القوات البرية 
الروسية. من املحتمل أن تكون الدبابات من طرازات 
ت��زال في الخدمة مع القوات الروسية حتى  قديمة ال 

اليوم، وإن كان في صفوف االحتياط.
لم تحقق دبابات »تي 80« الروسية األداء املتوقع منها 

في حرب أوكرانيا، حيث يبدو أن عددا كبيرا منها قد 
ركت وفر طاقمها أو استولت عليها القوات 

ُ
دمرت أو ت

األوكرانية. وكانت هذه الدبابة قد منيت بالفشل ألول 
م��رة ف��ي الشيشان، حيث ك��ان أداؤه���ا غير ُم���رٍض في 

حروب املدن مثل معركة غروزني.
ن��ظ��ًرا ألن م��دي��ن��ة خ��ارك��ي��ف ك��ان��ت ع��ن��ص��ًرا م��ه��ًم��ا في 
إنتاج االتحاد السوفيتي السابق لدبابات »تي 80«، 

لها  البديلة  الدبابة  أوكرانيا من تطوير  فقد تمكنت 
واملعروفة باسم »تي 84«. ومع ذلك، فقد أدت تحديات 
الدبابة،  لهذه  األوك��ران��ي  اإلنتاج  تقييد  إلى  التمويل 

والتي تم ادخال تحسينات ملحوظة عليها.
ب��ع��ض ال����دول األخ����رى ال��ت��ي اس��ت��ف��ادت م��ن »ت���ي 80« 
ال����روس����ي����ة ت���ش���م���ل ب����ي����اروس����ي����ا وال�����ص�����ني وق���ب���رص 
وك��ازاخ��س��ت��ان وك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وس���وري���ا وك��وري��ا 

الجنوبية. 
وال���غ���ري���ب أن ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة ل���م ت��ت��م��ك��ن ب��ع��د، من 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ه���ذه ال��دب��اب��ة وه���ي ح��ال��ة ل��م ي��ك��ن من 

املمكن تصورها في ذروة الحرب الباردة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��دم��ه��ا وت��ف��وق ال��دب��اب��ات ال��روس��ي��ة 
األخ��رى عليها، فإن اعتماد روسيا على الدبابة »تي 
ال���ق���ادة العسكريني  أن  إل���ى  ي��ش��ي��ر  ف��ي أوك��ران��ي��ا   »80
ال��روس ليس لديهم الكثير من الخيارات، على الرغم 
من تواضعها فنيا وأدائها الباهت في تجارب سابقة.
مع استمرار الغزو الروسي ألوكرانيا وتزايد الخسائر 
في املدرعات على الجانب الروسي، ستحتاج روسيا 
بشكل متزايد إلى االعتماد على احتياطاتها من »تي 

80« ملواصلة الحرب.

■ اعتماد الروس عليها رغم ضعف فعاليتها يشير إلى محدودية خياراتهم
■ فشلت ألول مرة في الشيشان وكان أداؤها غير ُمرٍض في حروب المدن 

أميركا تتذوق مرارة العالم الثالث

دولة عظمى بال حليب أطفال

والء عايش 
قبل يومين أقلعت طائرة عسكرية من قاعدة 

رامشتين األميركية في ألمانيا إلى قاعدة 
إنديانابوليس بمهمة غير اعتيادية لم يتصور 
أي أميركي انها ستحصل في القرن الواحد 

والعشرين.
طائرة الشحن العسكرية لم تكن محملة 

بالجنود وال بالذخائر، بل بأكثر من 35 طنا من 
حليب األطفال، وهذه المرة وجهتها الواليات 

المتحدة وليس أي بلد من العالم الثالث.
م��ن��ذ أش��ه��ر، ال تستطيع األم��ي��رك��ي��ة س���ارة خ��ان، 
وهي أم ل�3 أطفال أصغرهم يبلغ 7 أشهر توفير 
عبوات كافية من الحليب، بسبب أزمة مستفحلة 
بعد إغ��اق شركة »أب��وت نيوترشن« أكبر منتج 
ل��ح��ل��ي��ب األط���ف���ال ف���ي أم��ي��رك��ا م��ص��ن��ع��ه��ا ب��والي��ة 
تلوث منتجاتها،  ميشيغان بسبب مخاوف من 

إذ توفي أطفال رضع يستهلكون منتجاتها.
ت���ق���ول خ�����ان: »م���ن���ذ والدة ط��ف��ل��ي، ل���م أت��م��ك��ن من 
رف��وف  امل��ع��ان��اة،  وأتكبد  الحليب  على  الحصول 
ال���ص���ي���دل���ي���ات وامل���ت���اج���ر ال���ك���ب���رى ف����ي واش��ن��ط��ن 
وضواحيها فارغة«. وتضيف: »لكني نجحت في 
الصمود بفضل األصدقاء واألقارب.. ولجأت إلى 

طلب الحليب من أملانيا«.
فبعد  أصعب،  فمعاناتها  إسبينوزا  أوليفيا  أما 
أن طفلتها  اكتشفت  منذ شهر  بمايا  رزق��ف��ت  أن 
ت��ع��ان��ي حساسية م��ن ال��اك��ت��وز. وت��ق��ول: »األم���ر 

محبط«.
واضطر زوجها للبحث عن خيار بديل بالحليب 
النباتات رغم انزعاجه من فكرة أنه  املصنع من 

قد ال يكون مغذيًا البنته.
أب��ري��ل ال نجد الحليب«.  وت��ق��ول أم أخ���رى: »منذ 
وك��ت��ب ن��اش��ط ع��ل��ى ت��وي��ت��ر: »ال��ن��ق��ص ف��ي حليب 

األطفال هو أمر شائن مثل جريمة الخيانة«.
وأض�����اف آخ����ر: »ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��رس��ل 
أسلحتها لنجدة بلدان أخرى عاجزة عن إطعام 

صغارها«. 
الكونغرس حملت  في  إيليز ستيفانيك، عضوة 
األم  املسؤولية. وقالت  بايدن  الرئيس جو  إدارة 

لطفل ع��م��ره 9 أش��ه��ر: »ن��ح��ن لسنا ف��ي بلد عالم 
ثالث«.

النائبة الجمهورية آن فاغنر عبرت عن سخطها 
الثالث.  وننتظر  لطفلني  ج��دة  »بصفتي  وق��ال��ت: 
أود أن أش��ي��ر إل���ى ال��ي��أس ال���ذي يشعر ب��ه اآلب���اء 

واألمهات«.
وف����ي م��ت��اج��ر ع��م��اق��ة ل��ل��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة ك��ان��ت 
إمدادات حليب األطفال شحيحة ومعظم األرفف 

فارغة.
ه��ك��ذا ه��و ح��ال م��واط��ن��ي أع��ظ��م دول���ة ف��ي العالم. 
يعبرون يوميًا عن غضب وإحباط واستياء من 
ع��دم ق��درة ال��ب��اد على ح��ل أزم��ة حقيقية تتعلق 

بحياة األطفال. 
وي��ش��ي��ر ك���ث���ي���رون إل����ى أن ال��س��ب��ب ال���رئ���ي���س هو 
املنتجني  وقلة  الشركات  واحتكار  الرقابة  غياب 
وق�����وان�����ني ج����ائ����رة ع���ل���ى اس����ت����ي����راد ال���ح���ل���ي���ب م��ن 
ال���خ���ارج. وي���ؤك���دون أن مصلحة األط��ف��ال ليست 

أولوية للبيروقراطيني. 
 ون��ه��ارًا 

ً
ال��ب��ي��ت األب���ي���ض س����ارع إل���ى ال��ع��م��ل ل��ي��ا

إليجاد حلول مناسبة لألزمة. وقد اتخذ الرئيس 
جو بايدن خطوات فعلية ملعالجة نقص الحليب 
مستعينًا بقانون فدرالي يعود إلى حقبة الحرب 
الباردة يسمح باالستفادة من القاعدة الصناعية 
األميركية والشركات الخاصة لتسريع وتوسيع 
إم����دادات امل���وارد وق���رر إن��ش��اء جسر ج��وي باسم 

»عملية طيران حليب األطفال«.
كما أعلن سلسلة إجراءات أخرى ملعالجة النقص 
الروتينية  اإلج�����راءات  تعقيدات  م��ن  ال��ح��د  منها 
وت���س���ري���ع إع��������ادة اإلن�����ت�����اج وت���س���ه���ي���ل اس���ت���ي���راد 

التركيبة من الخارج. 
ويلقي كثيرون باللوم على الرئيس جو بايدن، 
وباتت أزمة نقص الحليب عبئًا إضافيًا يزيد من 
السخط العام على أدائه قبل انتخابات التجديد 
السابق دونالد ترامب  الرئيس  النصفي. ووجد 
أزم��ة الحليب فرصة لانقضاض على  وج��د في 
ب���اي���دن وال���ح���زب ال��دي��م��وق��راط��ي، وق�����ال: »ي��رس��ل 
الديموقراطيون مليارات الدوالرات إلى أوكرانيا، 
واألس�����ر واآلب������اء ف���ي أم��ي��رك��ا ي��ك��اف��ح��ون إلط��ع��ام 

أطفالهم..وصمة عار وطنية«.

قوة »اليمام« استخدمت األطفال دروعاً العتقال ناشط فلسطيني

الصهاينة يقتحمون جنين.. خائفين

الكيان  يبرز  الفلسطينيني  م��ع  املباشرة  املواجهة  ف��ي 
الصهيوني خوفه، ويطلق العنان ملمارساته الهمجية 
للتغطية على عجزه  وال��ك��ه��ول  النساء واألط��ف��ال  ض��د 

أمام مقاتلي الفصائل.
في أحد االقتحامات لجنني في الضفة الغربية، بهدف 
االس��ام��ي محمود  الجهاد  ف��ي حركة  الناشط  اعتقال 
العائلة  ع��ام��ًا، اس��ت��خ��دم الصهاينة  ال�����19  اب���ن  ال��دب��ع��ي 
وزوجته  أب  خلف  متلطني  بشريًا،  درع��ًا  الفلسطينية 

على  وللضغط  الناشطني  رص��اص  ليتفادوا  وأطفاله 
املطلوب لاستسام. 

ج��ن��ود وح����دة »ال���ي���م���ام« ل���م ي��ك��ت��ف��وا ب���ذل���ك، ب���ل اط��ل��ق��وا 
صواريخ مضادة للدروع على املنزل الذي كان فيه 11 

 و8 من البالغني. 
ً
طفا

من عهد  الجنود  الخمس، طلب  الرعب  ط��وال ساعات 
الوقوف  منها  األصغر  وشقيقيها  عامًا(   16( الدبعي 
ب��ال��ق��رب م��ن آل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة ف��ي زاوي����ة ال���ش���ارع االق���رب 

لب من ابيها 
ُ
ملخيم جنني لجعلهم درعًا بشريًا، فيما ط

وزوج���ت���ه وأم����ه، ال���وق���وف أم����ام آل��ي��ة م��واج��ه��ة للمنزل، 
العينني، واضعًا  امل��ع��ص��وب  األب  ووق���ف ج��ن��دي خلف 

بندقيته على كتفه ومطلقًا النار باتجاه املنزل.
اس���ل���وب م��ه��اج��م��ة م��ن��زل ع��ائ��ل��ة ال��دب��ع��ي ي��ت��ن��اس��ب مع 
االول��ى  للمرة  تبلور  ال���ذي  ال��ض��غ��ط«  »ط��ن��ج��رة  تكتيك 
ف���ي غ����زة ف���ي ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل����اض����ي: م��ح��اص��رة 
البيت، دعوة املطلوب للخروج، اطاق النار واستخدام 
ص�����واري�����خ وه�������دم ال���ب���ي���ت ب����ال����ج����راف����ة. ول����ك����ن ب��ح��س��ب 
»ه�����آرت�����س«، ف����االط����اق امل��ت��ع��م��د ل���ل���ص���اروخ ف����ي ح��ني 
ك��ل ال��ع��ائ��ل��ة م��وج��ودة ف��ي ال��ب��ي��ت وال ت��ع��رف ان البيت 
ا من هذا التكتيك،  محاصر ليس من شأنه أن يكون جزء
ك��دروع محظور  أو جيرانهم  العائلة  ابناء  واستخدام 

حسب القانون الدولي.
ظ��ل محمد أم���ام بيته درع���ًا ب��ش��ري��ًا ل��اح��ت��ال ح��وال��ي 
لب منه أن ينادي على ابنه ويطلب منه 

ُ
40 دقيقة، وط

ال��خ��روج – ولكن االب��ن ل��م يجب، فاستمر اط��اق النار 
باتجاه املنزل في حني كان االبن املتحصن داخله يرد 
يفعلون  بما  عالم  غير  الجنود  باتجاه  ال��ن��ار  ب��إط��اق 

بعائلته.
»ك�����ان ه����ذا م��خ��ي��ف��ا، ال��ح��م��د هلل ان���ن���ا ب��ق��ي��ن��ا ع��ل��ى قيد 

الحياة«، يقول محمد الدبعي. 
 ف����ي م���رح���ل���ة م��ع��ي��ن��ة ف���ت���ح ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ال����ن����ار ع��ل��ى 
ال���ج���ي���ب ال���ع���س���ك���ري ال������ذي ي��ح��ت��م��ي ب��ع��ه��د واخ���وي���ه���ا 
ال��ق��اص��ري��ن،»اخ��وت��ي ال��ص��غ��ار ب��ك��وا وك��ان��وا يرتجفون 
م��ن ال���خ���وف«. ق��ال��ت ع��ه��د، وب��ع��د ت��وس��ل األم للجنود 
الى  ب��ال��دخ��ول  النهاية وس��م��ح��وا للطفلني  ف��ي  واف��ق��وا 
منزل الجيران، حيث ناما على الفور من شدة الخوف، 
وع��ه��د بقيت وح��ده��ا ق���رب ال��ج��ن��ود ال��ص��ه��اي��ن��ة ال��ذي��ن 
اس��ت��خ��دم��وه��ا درع���ًا ل��ه��م وأم���روه���ا أال تخفض رأس��ه��ا 
ون��ع��ت��وه��ا ب��امل��خ��رب��ة وط��ل��ب��وا م��ن��ه��ا ان ت��ج��ه��ز نفسها 
لوداع اخيها، فيما هي ترتجف وتصرخ بان يسمحوا 

لها باملغادرة.
»كنت واثقة من أنني سأموت«، تقول عهد التي تروي 
أرب��ع  ال��ذي كانت تقف بقربه اصيب  امل���درع  ان الجيب 

مرات. 
رأيت  االنفجارات،  بيتها يقصف: »سمعت  ورأت عهد 
دخانا اسود يتصاعد، كل السماء كانت سوداء، فكرت 

اين سنذهب عندما ينتهي كل هذا؟«.
حوالي الساعة العاشرة صباحا نجحت في التملص 
قريبة، هناك ظللت حتى غادر  وجلست تحت شجرة 
استطيع  ال  بأنني  اكتشفت  »عندها  املنطقة  الجيش 
ال���ن���ه���وض«، ع��م��ت��ه��ا الح��ظ��ت��ه��ا، وف��ه��م��ت ان��ه��ا ان��ه��ارت 

نفسيا.
عهد تقول ان��ه منذ ذل��ك اليوم وه��ي ال تستطيع النوم 
ليا، ولم ترجع للمدرسة لتقدم امتحانات نهاية العام. 
»ه����آرت����س« ق���ال���ت إن��ه��ا  ل��ك��ن��ه��ا ف���ي ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه��ا ل�����
منها  ال��ذي طلب  الصهيوني  الجندي  أن  ال��ى  انتبهت 
الوقوف بالقرب من الجيب كان خائفًا: »رأيت ذلك في 

حركات جسمه«.

◄  التكوين األساسي للدبابة مع طاقم من 
3 أفراد، يشبه معظم الدبابات السوفيتية 
ت�����������������������������������ي-72 وت�����������������������������ي-90

أوتوماتيكي مدفع  األس��اس��ي   ◄  ال��س��اح 
م��وج��ه ص������اروخ  ن���ظ���ام  م���ع  م��ل��م   125   
ل������ل������دب������اب������ات  م��������ض��������اد   M119

 80 و»ت��ي  ي��و«   80 »ت��ي  األح��دث  ◄  النسخة 
للدبابات. المضاد   112 كوبرا  بنظام  ب��ي« 

ال��م��ت��ف��ج��رة سمة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة   ◄  ال������درع 
من سمات »تي 80« في النسخ المبكرة 
ج������������������دا م��������������ن ال�����������دب�����������اب�����������ة.

◄  محرك التوربينات الغازية في الدبابة فريد 
األخ��رى الروسية  الدبابات  بين  نوعه  من 

حصانية  بقدرة   »80 »ت��ي  الدبابة  ◄  تتمتع 
ال��ب��ارد الطقس  ف��ي  ق��وي  وأداء  كبيرة 

 ◄  ال��م��ح��رك��ات ال��ت��ورب��ي��ن��ي��ة ال��غ��ازي��ة ع��بء
 ع���ل���ى ال����دب����اب����ة م����ن ح���ي���ث ت��ك��ل��ف��ة
ش��������رائ��������ه��������ا واس������ت������ه������اك������ه������ا

معلومات حول الدبابة

عهد الدبعي ابنة الـ 16 ربيعاً التي استخدمها االحتالل درعاً العتقال شقيقها، واقفة أمام منزلها المدمر في جنين

■ 5 ساعات رعب.. وقصف منزل فيه 11 طفاًل  

ماذا ستحرق؟ أخوتي هناك مع صغارهم

وقال  نفسه،  وتسليم  للخروج  ابنهما  على  للضغط  واألم كدرعني  األب  باستخدام  الصهاينة  الجنود  استمر 
؟ هل تريد أن أقصف منزلك 

ً
محمد ان ضابطًا من الشاباك تحدث معه وقال له: هل تريد أن ينتهي ابنك قتيال

اطفال  الثاني.. يوجد هناك  الطابق  اخوتي هناك في  »م��اذا ستحرق؟  له محمد غاضبا:  ق��ال  واح��رق��ه؟  ثانية 
صغار«.

بعد ذلك تم اخ��راج العائلة الباقية في املنزل بالطابق العلوي، وب��دأت القوة بقصف الطابق بصواريخ »مع كل 
انفجار ك��ان االط��ف��ال يصرخون من الخوف وق��د احصيت 7 ان��ف��ج��ارات«، ي��روي محمد ال��ذي ق��ال ان ضابط 
الشاباك هدده بأن جرافة في طريقها لهدم ما تبقى من املنزل، واقترح ان يتم ارسال الجدة )66 عامًا( لتقنع 
حفيدها بأن يستسلم، محمود اقتنع ولكنه جلس ودخن سيجارة قبل أن يخرج ليتم اعتقاله بعد تجريده من 

مالبسه. ومنذ ذلك الحني وهو في التحقيق في مركز الجلمة، ومنعوه من مقابلة محام.

»الساعة السادسة من صباح الجمعة 13 مايو، استيقظنا على صوت انفجار قوي، دوى في كل البيت وصوت 
زجاج يتهشم« يروي محمد الدبعي )46 عاما(. مضيفاً: »لم نفهم بالضبط إن كان انفجار، ولكنني قلت 

لزوجتي اننا سنرى جيش االحتالل هنا.. بعد ذلك سمعت صوت: »محمود سلم نفسك، اخرج من البيت«. 
خرج محمد من شقته في الطابق األول من مبنى مؤلف من طابقين، ووقف في المدخل، ولم يَر أي 

جندي صهيوني في الشارع، وال اي سيارة عسكرية، ولم يعرف من أين صدر النداء. فرد عليهم بصراخ »من 
انتم؟ محمود ليس في البيت«. عندها سمع ثانية نداء: »اخرجوا جميعكم«.

دبابة »تي 80« الروسية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية

أرفف المتاجر شبه  فارغة من حليب األطفال
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3 ذهبيات للكويت في »التنس«.. و»الطاولة«
تتواصل منافسات دورة األلعاب الخليجية الثالثة، المقامة في الكويت برعاية صاحب السمو أمير 

البالد وسط اجواء تنافسية من المنتخبات المشاركة بالبطولة، سواء على مستوى االلعاب الفردية 
او الجماعية، حيث يسعى الجميع لنيل الذهب في البطولة التي تشهد مستويات متقدمة في 

مختلف االلعاب.
  وكان منتخبنا الوطني لكرة السلة قد احرز الميدالية الفضية للبطولة بعد خسارته في المباراة 

النهائية من االمارات 73 - 76، ليحصد الفائز الميدالية الذهبية للمسابقة. 

دورة األلعاب الخليجية

◄ الجولة الختامية 
للطائرة 

���خ���ت���ت���م، ال�����ي�����وم، م���ن���اف���س���ات ال���ك���رة 
ُ
ت

ال���ط���ائ���رة، ب��إق��ام��ة م���ب���اري���ات ال��ج��ول��ة 
األخ��ي��رة، على مجمع ص��االت الشيخ 
س���ع���د ال����ع����ب����داهلل، ح���ي���ث ي��ل��ت��ق��ي ف��ي 
الثالثة عصرًا اإلمارات وقطر، يعقبها 
ف���ي ال��خ��ام��س��ة م���واج���ه���ة ال��س��ع��ودي��ة 
ل����ق����اءات  وع������م������ان، ع���ل���ى ان ت���خ���ت���ت���م 
اليوم، في السابعة بمواجهة الكويت 

والبحرين.

◄ »أزرق اليد« يتعادل
مع السعودية

تعادل ازرق اليد مع نظيره السعودي 
م��ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ج���ول���ة  ف����ي   ،26  -  26
منافسات كرة اليد، املقامة حاليًا على 
العبداهلل  سعد  الشيخ  مجمع  صالة 

في ضاحية صباح السالم.
وف�����ي م����ب����اراة أخ������رى ض���م���ن ال��ج��ول��ة 
ذات��ه��ا، ف���ازت ق��ط��ر ع��ل��ى االم�����ارات 29 
ال��راح��ة  ال��ى  املنتخبات  وتخلد   ،21  -

اليوم.

تألق الحسن والرشيدي

◄ استكمال البادل

ستكمل، اليوم، منافسات البادل التي تقام للمرة األولى في دورات األلعاب الخليجية بإقامة مباراتني، 
ُ
ت

تجمع األولى قطر مع اإلمارات، وفي الثانية تلعب السعودية مع البحرين. 
وفي فئة السيدات، تقام اليوم أيضًا مباراتان تجمع األولى الكويت مع اإلمارات، ويلتقي في الثانية 

عمان مع البحرين. 

◄ نشاط الفت للجنة »المنشطات« 

ا مع الدور اإلشرافي للوكالة الكويتية 
ً
على هامش دورة األلعاب الخليجية الرياضية الثالثة، وتزامن

ملكافحة املنشطات )كادا( في تنظيم وتنفيذ برنامج الرقابة على املنشطات في هذه الدورة، شارك نخبة 
»كادا« في إج��راءات جمع العينات من الرياضيني  من ضباط فحص املنشطات املعتمدون من قبل ال�

املشاركني في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي، وكذلك الوجود في كأس األمير في الوقت ذاته.

ختام الجودو 

ق��ي��م��ت على 
ُ
��ت��م��ت، م��ن��اف��س��ات لعبة ال���ج���ودو، ال��ت��ي أ

ُ
اخ��ت

صالة الشيخ عبداهلل الجابر للجودو، بإقامة مسابقات 
في أربعة أوزان، حيث أحرز العبو الكويت 4 برونزيات 
ت��ح��ت 81 ك��ل��غ، وي��وس��ف  ع��ب��ر محمد محمد ف��ي وزن 
دشتي في وزن تحت 90 كلغ، وحمد الراشد تحت 100 

كلغ، وعبداهلل طالب فوق 100 كلغ.

برونزية في »اإللكترونية«
أضاف منتخب األلعاب اإللكترونية للرجال برونزية 
ج��دي��دة إل���ى رص��ي��د ال��ك��وي��ت ف��ي ال�����دورة الخليجية 
 league of ب��ع��دم��ا ح��ل ث��ال��ث��ًا ف��ي م��ن��اف��س��ات ل��ع��ب��ة
legend التي أحرز ذهبيتها املنتخب السعودي، في 

حني ذهبت الفضية للمنتخب اإلماراتي.

بميداليتني  ل��ل��ط��اول��ة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  أب��ط��ال  ت���وج 
ذهبيتني، حيث حقق منتخب كرة الطاولة املكون من 
ابراهيم الحسن ومرزوق الرشيدي امليدالية الذهبية 

)زوجي - رجال( ضمن منافسات الدورة. 
فوزه  بعد  الثانية  الذهبية  الحسن  ابراهيم  واض��اف 
ف���ي ن��ه��ائ��ي ال����ف����ردي ع��ل��ى ال���س���ع���ودي ع��ب��دال��ع��زي��ز 

بوشليبي.

كاظمة يحتفل بالتتويج بكأس األمير
أقام مجلس ادارة نادي كاظمة احتفالية أول من امس بصالة يوسف الشاهني 
الغانم، وذلك بمناسبة تتويجه بلقب كأس سمو االمير بعد الفوز على الساملية 

في نهائي البطولة.
وشهد الحفل تواجد العديد من الشخصيات الكظماوية والعبي فريق الكرة 

ب����ال����ن����ادي، ب����االض����اف����ة ال�����ى ع�����دد م����ن ج��م��اه��ي��ر 
ال��س��ف��ي��ر، ال��ذي��ن ح��رص��وا ع��ل��ى تهنئة ال��اع��ب��ني 

والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.
النادي  رئيس  البنوان  اسعد  اش��اد  م��ن جانبه، 
بأداء وظهور الاعبني في املوسم املاضي بشكل 
ع��ام وعلى مستوى ك��أس االم��ي��ر بشكل خ��اص، 
ع��ل��ى مستوياتهم  ب��ال��ح��ف��اظ  ال��اع��ب��ني  م��ط��ال��ب��ًا 

وتقديم االفضل في املوسم املقبل.
العام  ام��ني السر  اك��د يوسف بوسكندر  ب���دوره، 
ب���ال���ن���ادي ع���ل���ى اح���ق���ي���ة ال���ب���رت���ق���ال���ي ب��ال��ت��ت��وي��ج 
استثنائي  م��وس��م  بعد  وذل���ك  الغالية،  بالكأس 

للفريق كاد خاله ان يحصد املزيد من االلقاب.
البنوان وبوسكندر والتنيب مع الكأس

سحب قرعة »آسيا« للصاالت
سحبت في العاصمة املاليزية كواالملبور قرعة نهائيات كأس آسيا 2022 املقرر أن تقام في الكويت 
القرعة منتخبنا الوطني في املجموعة  الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 8 أكتوبر املقبل، وأوقعت  في 
األولى إلى جانب منتخبات العراق وتايلند وعمان. في املقابل، يلعب منتخب إيران حامل اللقب في 

املجموعة الثالثة بمواجهة لبنان والصني تايبيه وأندونيسيا.
وتلعب اليابان وصيفة حامل اللقب باملجموعة الرابعة في مواجهة منتخبات فيتنام وكوريا الجنوبية 

 من أوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان.
ً
والسعودية، وضمت املجموعة الثانية كا

جسر جوي »خليجي« في المونديال
أعلنت قطر أمس أن شركات طيران خليجية ستقيم جسرا جويا بني العديد من مدن املنطقة والدوحة 

عة وصول نحو 200 ألف مشجع من أنحاء العالم يوميًا.
ّ
خال بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوق

وم���ع ت��زاي��د ال��ض��غ��وط ع��ل��ى ق��ط��ر إلي��ج��اد م��س��اك��ن وغ���رف مل��ئ��ات آالف امل��ش��ج��ع��ني، س��ت��س��ّي��ر الخطوط 
يومية  مكوكية  رحلة   160 م��ن  أكثر  العماني  وال��ط��ي��ران  دب��ي«  »ف��اي  وش��رك��ة  والكويتية  السعودية 

اعتباًرا من 20 نوفمبر للذهاب والعودة خال 24 ساعة من وإلى الدوحة ملتابعة املباريات.
ويقّدر املسؤولون أن يصل 200 ألف مشجع يوميا على منت هذه الرحات من دول الخليج املجاورة.

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × ليفربول.. نهائي ثأري

المدرب:  
كلوب

المدرب:  
أنشيلوتي

الهداف: 
صالح بـ8 

أهداف

الهداف:  
بنزيمة بـ15 

هدفًا

مورينيو.. استثنائي

فريقه  تتويج  مورينيو  ج��وزي��ه  البرتغالي  امل���درب  وص��ف 
روم��ا اإليطالي بلقب دوري املؤتمر األوروب���ي في النسخة 
األولى من البطولة باإلنجاز التاريخي، وذلك بعدما أصبح 
املدرب الوحيد الذي يفوز ب�5 ألقاب أوروبية. وجاء التتويج 
فينوورد  على  - صفر   1 روم���ا  ف��وز  بعد  ملورينيو  الجديد 

الهولندي في تيرانا في النسخة األولى من دوري املؤتمر.
وارتقى مورينيو إلى املركز الخامس في قائمة أكثر املدربني 

تتويجًا في التاريخ برصيد 26 لقبًا.

ألقابه على الصعيد األوروبي
¶ مع بورتو: الدوري األوروبي 2003، ودوري األبطال 2004.

¶ مع إنتر: دوري أبطال أوروبا 2010.
¶ مع مانشستر يونايتد: الدوري األوروبي 2017.

¶ مع روما: دوري املؤتمر األوروبي 2022.

أرقامه
ف��ي التاريخ يحقق ألقابًا أوروب��ي��ة م��ع أربعة  ¶ أول م��درب 

أندية مختلفة.
التي  الخمس  النهائية  املباريات  جميع  في  الفوز  حقق   ¶

خاضها في املسابقات األوروبية.

مورينيو حامالً الكأس وسط فرحة الالعبين

الذي  الفرنسية باريس،  تتجه األنظار غدًا السبت نحو ملعب »ستاد دو فرانس« في العاصمة 
دوري  نهائي  في  األسباني  مدريد  وري��ال  اإلنكليزي  ليفربول  بني  املرتقبة  املواجهة  يستضيف 

أبطال أوروبا.
ويخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 بحثًا عن اللقب 14، فيما يطمح ليفربول إلى لقبه السابع 
بعدما وصل إلى النهائي 10 مرات، والثأر من »امليرينغي« بعد خسارته في نهائي 2018 وربع 
النهائي عام 2021. ويشهد النهائي مواجهة من نوع خاص بني املصري محمد صاح والفرنسي 
ل��وج��ه. واشتعل ص��راع ص��اح وبنزيمة م��ن أجل  امل��وس��م وجهًا  كريم بنزيمة للمرة األول���ى ه��ذا 
سباق الفوز بالكرة الذهبية ألفضل العب في العالم من صحيفة »فرانس فوتبول«، وتبلغ القيمة 

السوقية لنادي ليفربول 900.50 مليون يورو، أما ريال مدريد فتبلغ  756.50 مليون يورو.

كلوب: االنتقام ليس من سلوكنا 
نهائي  فريقه  التفكير في خسارة  ليفربول  م��درب  كلوب  يورغن  األملاني  يعتزم  ال 
أم��ام ري��ال مدريد األسباني في نسخة عام  القدم  أوروب��ا لكرة  أبطال  بطولة دوري 
2018، وقال كلوب: عبارات االنتقام، رد االعتبار، ليست من سلوكنا. لقد جئنا إلى 
هنا للنهائي بطريقة مختلفة. لذا، ينبغي علينا أن نلعب بطريقتنا، وهذا ما علينا أن 

نحاول القيام به.

أنشيلوتي: لست متوترًا 
سيكون اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على موعد مع فرصة سانحة 
لصناعة التاريخ إذا فاز باللقب، حيث سيصبح أول مدرب يحقق البطولة أربع مرات، 
وقال أنشيلوتي في هذا الصدد »لست متوترًا. إذا فزت باللقب، فسأكون أول مدرب 
يحققها أربع مرات، ويصبح نجاحًا كبيرًا بالنسبة لي، لكنني أعلم جيدًا أن كل شيء 

وارد الحدوث في النهائي«.

ليفربول

ريال مدريد

مواجهات الفريقين في »األبطال«

4 فوز لريال مدريد
3 فوز لليفربول

1 تعادل

القناةالتوقيتالفريقان

10.00beIN Sports 1 Premium مليفربول × ريال مدريد

المباراة المنقولة غداً

ـــــــــــــــــازرد يــــــــحــــــــصــــــــد ذهــــــــــبــــــــــيــــــــــة الـــــــتـــــــنـــــــس ـــــــــــــــــب ق

توج العب منتخبنا الوطني للتنس االرضي عيسى قبازرد بالذهبية بعد تغلبه على السعودي عمار الحقباني، الذي حصل على الفضية  2 /  
صفر )6 /  3، 6 /  1( في اللقاء النهائي الذي أقيم أمس على ملعب مجمع الشيخ جابر العبداهلل، في حني نال السعودي سعود الحقباني البرونزية 

بعد فوزه على القطري راشد نواف 2 /  صفر )6 /  4، 6 /  1(.

الشيخ أحمد الجابر متوجاً قبازرد بذهبية التنس األرضي

لمشاهدة 
التقرير
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الوفيات

بالرصاص

b.alasousi@alqabas.com.kw

بسام العسعوسي

لقراءة النص كاماًل.. اشترك في سبقلا بريميوم:
www.alqabas.com/premium 

وجهة نظر

m.aldallal@alqabas.com.kw

د. محمد حسين الدالل

كالم الناس

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

في سبقلا بريميوم
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في  ب��ن��اؤه  ت��م  حكومي  مستشفى  أول   .1
الكويت.

ال��ق��دي��ر  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ف��ن��ان  2. اح���د اع��م��ال 
عبدالحسين عبدالرضا- ممثلة كويتية.

3. كالم الليل)م(- يمحو- الواهب)م(
4. توسع)م(- ما يكسو الطير- للتخيير

5. تناثر وتساقط- اداة استفهام- علم مؤنث
6. يسيرون- التراب- من عنده
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للنداء
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مقيمة في الكويت

12. اسكب)م(- من الحيوانات- يقطين
13. عكس اطول- علم مؤنث)م(- زمني)م(

14. نتبعكم- ساقي- ظاهرة اقتصادية
الكويتية  الفنانة  بطولة  من  مسرحية   .15

القديرة سعاد عبدالله.

1. مخرج وممثل كويتي. 
وأث����ري  ت���اري���خ���ي  ق��ص��ر  ه���ج���ائ���ي-  ح����رف   .2

كويتي)م(.
صغيرة-  ع��رب��ي��ة  عملة  ال���ذك���ر)م(-  كثير   .3

منتوجات زراعية
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تأليف  م��ن  ق��دي��م��ة  كويتية  مسرحية   .10
واخراج عبدالرحمن الضويحي

11. شخصيات كرتونية)م(
12. اغنام- اصيب بمرض)م(- عكس يفر
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بنا)م(
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ال��دول  اح���دى  ال��ى  ينتسب  ل��ه��ا-  يتهيأ   .15

العربية

الكلمات المتقاطعة:
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ع�������������م�������������ودي

ع���م���ودي أف������ق������ي

1. سليمان الياسين
2. عبدالمحسن المهنا

ام��ن��ت)م(-  وه��ب��ه��ا-   .3
لي)م(

4. الزور- الهدية
5. الالم- ااااااااا

ال��م��ل��ف��ات-  اي�����ل)م(-   .6
علل

م���ك���ان���ي)م(-  س����ب-   .7
اقف- مت

العمر)م(-  سمان)م(-   .8
زالل)م(

االي�����ام)م(-  رع)م(-   .9
لويال

ج��وه��ر  وداع����ك����م-   .10
سالم)م(

11. الدوي)م(
12. ابدي)م(- ارن- قريرات

13. االمني- تراني
ال��م��ف��ي��دي-  ع��ل��ي   .14

الرف)م(
15. عبدالعزيز بوقماز

السنعوسي-  سعود   .1
ع ع

دراب����ي����ل)م(-  ل���ب���ه-   .2
بالد)م(

3. االبدي)م(- البليد
4. الهام)م(- يسمع- اااا

5. االزمان- اكل- ملل
م��ي��رال)م(-  م���ن)م(-   .6

عمنا)م(
7. احترامكما- زفيري)م(

8. نسل)م(- المعلمون- 
ي ي

دالل-  اف-  ي���ن���م-   .9
زدت)م(

10. اااااااا- القريب
ق����ت����ال)م(-  س�����ل-   .11

اراسل)م(
12. يمدها- فلور- ينفق

ع����اد)م(-  ه����ن)م(-   .13
هيا)م(- مرير)م(

14. ابو الماليين)م(- ال
15. صالة التزلج- زالت)م(

حل كلمات عدد أمس:

كلمات معبرات
من إبراهيم عيسى

��ر وال��ك��ات��ب وم���ق���دم ال��ب��رام��ج امل��م��ي��ز إب��راه��ي��م 
ّ
ك��ت��ب امل��ف��ك

ع��ي��س��ى ن��ص��ًا ب��ال��ل��ه��ج��ة امل���ص���ري���ة، اخ��ت��ص��ر ف��ي��ه أم����ورًا 
ومؤملة  وق��اس��ي��ة،  قصيرة  ن��اري��ة  خ��ال جمل  م��ن  كثيرة 
ضعفنا،  ونقاط  عيوبنا  عن  بدقة  كاشفًا  حقيقتها،  في 
واألهم من ذلك أسباب تخلفنا، التي نرفض اإلقرار بها.
إتهزمنا  إحنا   ،1967 سنة  اتهزمناش  ما  »إحنا  يقول: 

من زمان..
إت��ه��زم��ن��ا مل���ا ت��خ��ل��ي��ن��ا ع���ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��ش��ي��ن��ا ورا 

والدراويش.. الشيوخ 
نقول ونفرق بني مسلم ومسيحي. بقينا  ملا  إتهزمنا 

إت��ه��زم��ن��ا مل��ا امل���رأة امل��ص��ري��ة ال��رائ��ع��ة اق��ت��ن��ع��ت ان��ه��ا ع��ورة 
ون��اق��ص��ة ع��ق��ل م��ع إن��ه��ا ك��ان��ت ش��دي��دة ال��رق��ي وال��ج��م��ال، 
قبل أقل من أربعني سنة وكانت من آالف السنني.. ملكة.
إت��ه��زم��ن��ا مل��ا ب��ق��ي امل��ه��ن��دس وال��ط��ب��ي��ب وأس��ت��اذ ال��ج��ام��ع��ة 
ي���ق���ع���دون ال���ق���رف���ص���اء أم�����ام ش��ي��خ ال ي��ح��م��ل االب��ت��دائ��ي��ة 
وي��س��ت��م��ع��ون ل��ه ب��ك��ل ت��رك��ي��ز ب��ل ي��خ��ط��ط وي��ق��رر ل��ه��م كل 

حياتهم.
إت���ه���زم���ن���ا مل���ا ب���ق���ت ش��ي��خ��ة ال ق��ي��م��ة ل���ه���ا ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ى 
الديني  الدرس  في  تمامًا  عقولهم  وتلغي  النساء  مايني 

كيفما شاءت. تحركهم  دمى  ويصبحوا 
وليس  وحجاب  ونقاب  دقن  الدين  تصورنا  ملا  إتهزمنا 

ومعاملة. أخاق 
ُيلبس  أن  من  وأف��اق  ل��زج  ديني  داعية  تمكن  ملا  إتهزمنا 

الطرح.. وصدقوه. املايني 
ال��ع��ال��م العظيم  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ي��ن��ا ش��اي��ف��ني أن  إت��ه��زم��ن��ا مل��ا 
ورج�����ل ال���خ���ي���ر م���ث���ل »م���ج���دي ي���ع���ق���وب« ف���ي ال���ن���ار ألن���ه 
م��س��ي��ح��ي، وأن ال��ش��ي��خ ي��ع��ق��وب.. أع��ل��م ع��ل��م��اء األم����ة في 

الجنة.
إت��ه��زم��ن��ا مل���ا ب��ق��ي��ن��ا م���رع���وب���ني وم���ذع���وري���ن م���ن م��ج��رد 
التفكير.. وال نجرؤ حتى على مناقشة ما زرعوه داخل 
كام  ك��ان  ل��و  حتى  باستماتة..  عنه  ون��داف��ع  ب��ل  عقولنا، 

فارغ.
إت��ه��زم��ن��ا مل���ا ب��ق��ت أع��ل��ى ال��ت��ب��رع��ات ل��ب��ن��اء دور ال��ع��ب��ادة 

العلمي.. البحث  ملراكز  وأقلها.. 
إت��ه��زم��ن��ا مل��ا ب��ق��ت ح��ي��ات��ن��ا م��زاي��دات دي��ن��ي��ة ف��ي منتهى.. 

والسطحية. والزيف  السخافة 
الساجدين. فريق  املنتخب..  ملا سمينا  إتهزمنا 

أبو  محمد صاح..  املحترف  الاعب  ملا سمينا  إتهزمنا 
مكة.

إت��ه��زم��ن��ا مل��ا ق��ال��وا ل��ن��ا إن امل��اي��ك��ة ب��ت��ل��ع��ب م��ع امل��ن��ت��خ��ب 
بالدعاء.. وهنكسب 

بشرف  املعارضة  بني  الفرق  ن��درك  ال  بقينا  ملا  إتهزمنا 
وبني قلة األدب والسفالة..

أحسن  وفي  آفاقني..  لشوية  عقولنا  سلمنا  ملا  إتهزمنا 
الذكاء. تقدير محدودي 

ولكنها معركة  ماتش كورة  في  الحقيقية مش  معركتنا 
بني العلم والحداثة أمام الجهل والتخلف، ولألسف علينا 
أن نعترف بالهزيمة وأن التخلف هو املنتصر حتى اآلن.

اللي هزمنا نفسنا«. إحنا  إحنا ماحدش هزمنا.. 

ثالثة على الطريق
خطأ  فالخطأ  الحقيقة،  رؤي���ة  ع��ن  أعيننا  تغمض  أال  الوطنية   »على 

بغض النظر عمن يفعله أو يقوله«
 »مالكوم إكس«

 األول ن��ائ��ب ف���ي ال��ب��رمل��ان ك���ان ي��دع��و وي���ح���رض ال��ش��ب��اب وغ��ي��ره��م 
سابقًا ل��ل��ن��زول إل��ى ال��ش��ارع، بينما ن��ج��ده ال��ي��وم ي��م��ارس ه��واي��ت��ه في 
الشباب  األم��ر، تحت ذريعة حماية  ذلك  واالنقاب ويرفض  الشقلبة 
»ماحقات  كلمة  على  الكامل  تحفظنا  مع  والتهجير،  املاحقات  من 
وتهجير«، فبحسب علمي كمحام أن جميع من أدين قد تم ذلك في 
إطار القانون وتوافرت لهم جميع الضمانات القانونية املقررة للدفاع 

أمام القضاء بل إن العشرات قد تمت تبرئتهم!
ال أع��ل��م شخصيًا م��ا ال���ذي تغير وم��ا إذا ك��ان ه��ذا التبدل ف��ي ال��رأي 
عن قناعة، أم أن هناك تعليمات وأوامر صدرت، أم هو تحالف جديد 
وترتيب ملشهد قادم؟ لكن ما أنا متأكد منه أن هناك بعض السياسيني 
با مبادئ، وهم عبارة عن دمى تحركهم بعض األطراف من الخارج، 

وتملي عليهم األوامر والنواهي التخاذ ذلك املوقف أو االمتناع عنه!
أما الثاني فهو دكتور فقه وشريعة فاضل، نسي أننا في بلد دستوري 
التجمع في  ب��أن  ال��س��ي��اس��ة، وأف��ت��ى  ف��ي لعبة  وأص���ر أن يقحم نفسه 
الساحات بغير إذن التجوز شرعًا، بينما على العكس لم نسمع رأيه 
وقضايا  والسياسي  واإلداري  املالي  الفساد  قضايا  في  »الشرعي« 
االعتداء والسرقة للمال العام، واملتهم بها بعض »علية القوم«، فاملؤمن 

القوي خير وأحب إلى اهلل من املؤمن الضعيف يا موالنا.
ال��ث��ال��ث واألخ��ي��ر ه��و رج��ل دي��ن ح��ال��ي وم��ط��رب س��اب��ق أط��ل��ق تغريدة 
بالفضاء »على ضو ذا الكوكب الساري« ردًا على دكتور الفقه الثاني، 
حيث يقول إن الفتاوى الشرعية بعدم جواز الخروج لساحة اإلرادة ال 

محل لها من اإلعراب حينما تحتكم الدولة إلى الدستور.
لألمانة »ظللت أعد ليالي القمر« ولم أجد التفسير املناسب لهذا الرأي 
إق��رار صريح منه بأننا دول��ة دستورية وليست  املتناقض، فهل هذا 
أن��ه عندما  ف��امل��ف��روض  اإلرادة؟  ال��خ��روج لساحة  دي��ن��ي��ة؟ ومل���اذا فقط 
تحتكم الدولة للدستور فا مجال أو حديث عن الفتاوى الشرعية من 
األساس في كل القضايا وليس في مسألة الخروج لإلرادة فقط، وهذا 
الفتاوى واألحكام  الدين يضع املعايير ويطلق  دليل أن بعض رجال 

وفقًا للموقف الذي يخدم مصلحته أو مسألته!

أموات وأحياء
انتقل إلى رحمة اهلل خطيب منبر الدفاع عن املسجد 
اإلسامية،  والشعوب  القضايا  عن  واملدافع  األقصى، 
غاب عن هذه الدنيا صاحب املواعظ والخطب اإليمانية 
ع��دي��دة، رحل  أجيال  في  إيجابًا  أث��رت  التي  والتربوية 
عن دنيانا من يكرر في خطبه وأشرطته وندواته »إني 
العالم،  ف��ي  ال��ن��اس  م��ن  الكثير  فأحبه  اهلل«  ف��ي  أحبكم 
أث��ن��اء الغزو  ال��ك��وي��ت  ��ر نفسه لتحرير 

ّ
ت��وف��ي م��ن س��خ

دعم  لكسب  الشعبية  ال��وف��ود  ضمن  الغاشم  العراقي 
البلدان العربية ودول العالم،  الشعوب عبر السفر إلى 
اللقاءات  ف��ي  الكويتية  القضية  ع��ن  وم��داف��ع��ًا  متحدثًا 
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة، وق���د س��ج��ل ال��ت��اري��خ ك��ي��ف ن��ج��ح الشيخ 
أحمد القطان في الجزائر أثناء الغزو العراقي الغاشم 
في عام 1990 في أن يحّول الجماهير الجزائرية التي 
بلغت ما يقارب 90 ألف مشارك إلى داعمني للموقف 
والحق الكويتي هاتفني »بالروح والدم نفديك يا كويت«.

ف��ق��دن��ا ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان ج��س��دًا بيننا وه���و فقد 
كبير، ولكن ستظل ذكراه العطرة رحمه اهلل حية كعلم 
التاريخ  الذين سيذكرهم  والعلماء  املشايخ  أع��ام  من 
خلقه،  ودم��اث��ة  امل��ف��ّوه،  بخطابه  العطرة  ف��ي صفحاته 

ودفاعه عن األقصى، وبذله وعطائه للكويت وأهلها.
قال الشاعر أحمد شوقي رحمه اهلل: »الناُس صنفاِن: 
َموتى ِفي حَياِتِهم ** وآخُرون ِبَبطِن األرِض أحَي���اُء«.

وأك��رم  ب��واس��ع رحمته  القطان  أحمد  الشيخ  اهلل  رح��م 
أهله ومحبيه في  م اهلل أجر 

ّ
نزله وأدخله جناته، وعظ

العالم أجمع.

***

ان��ت��ه��ت ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي م��ن��ذ أي����ام قليلة، 
ول��ع��ل ال��اف��ت ع���دم ت��ف��اع��ل ال��ش��ارع ال��ك��وي��ت��ي م��ع تلك 
االنتخابات، الذي انعكس على قلة نسبة اإلقبال على 
االق���ت���راع ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ب��ش��ك��ل ع����ام، وه���و مؤشر 
واض����ح ع��ل��ى زي����ادة ن��س��ب��ة اإلح���ب���اط ال��ع��ام ل��ألوض��اع 

العامة، وأك��اد أج��زم أن من  الحكومية وتراجع اإلدارة 
البلدي  املجلس  بانتخابات  االه��ت��م��ام  ت��راج��ع  أس��ب��اب 
البلدي  للمجلس  واملتواضع  الضعيف  ب��األداء  مرتبط 
ب��ص��ف��ة ع��ام��ة وب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ب��ش��ك��ل خ����اص. وب��ن��اء 
بوجود  املركزية  العقلية  تستمر  أن  يعقل  ه��ل  عليه، 
من  الثاثينيات  منذ  الكويت  في  قائمة  واح��دة  بلدية 
ال���ق���رن امل���اض���ي م���ع ت��غ��ي��ر األح������وال م��ن��ذ ت��ل��ك ال��ف��ت��رة 
دولة  وزي��ادة سكان  السكانية  الرقعة  بزيادة  الزمنية 
الكويت وتطور االحتياجات والخدمات، التي تتطلب أن 
تقدمها البلدية، وقد سبقتنا في ذلك مملكة البحرين 
السكان  قليلة  الحجم  الشقيقة، وهي مملكة صغيرة 
مقارنة بدولة الكويت، ومع ذلك طورت مملكة البحرين 
العمل بالبلدية بتشريع صدر في عام 2001، يقسم 
مملكة البحرين إلى خمس بلديات، تلبية الحتياجات 

مملكة البحرين وشعبها.
لتطوير  مساعيهم  ف��ي  الصينيون  امل��س��ؤول��ون  أط��ل��ق 
الحية(  ال��زوم��ب��ي��ة )امل��ي��ت��ة  امل��ؤس��س��ات  ال��ص��ني مسمى 
للمؤسسات القديمة، التي لم يتم تطويرها أو تحديثها، 
وطالبوا بإحيائها بتطويرها بما يجعلها أكثر فاعلية 
منها،  املفيد  غير  بإلغاء  أو  التنموية  للخطط  وخادمة 
ال��ح��ال��ي م��ؤس��س��ة ضعيفة  ال��ك��وي��ت بوضعها  وب��ل��دي��ة 
أصابتها أمراض البيروقراطية والفساد وضعف األداء 
ال  التي  املحتضرة  للمؤسسة  أق��رب  وه��ي  املؤسسي، 
تستطيع أن تقدم إضافة لخطط الكويت التنموية، مما 
واملجلس  الحكومة  السلطتان  تجتهد  أن  معه  يتطلب 
ب��ت��ش��ري��ع ت��ط��وي��ري ح��دي��ث ي��ت��ب��ن��ى ف��ك��ر ال��ام��رك��زي��ة 
البلديات،  اإلداري��ة، بتقسيم دولة الكويت إلى عدد من 
يحكم كل بلدية مجلس بلدي مستقل، وإدارة تنفيذية 
إداري���ة  وم��ه��ارات  ب��ق��درات  تتمتع  بلدية  لكل  مختصة 
لدولة  الجمالية  وال��ص��ورة  والبيئة  بالعمران  للنهوض 
الكويت، وهو مسعى في حال قيامه سيجعل الشعب 

 ومساهمة في نهضة الباد.
ً
الكويتي أكثر تفاعا

ع���ام���ًا(،   93( العجمي،  سعد  م��ب��ارك  محمد   ●
 – فقط )صبحان(، ت: 66555442  املقبرة  في  ال��ع��زاء  شيع، 

.66822032

زوج��ة الفي  ● سويدة حميدي رشيد العازمي، 
عجيرم بن عمار العازمي، )75 عامًا(، شيعت، العزاء: صباح 

األحمد، D5، ش528، قسيمة 251، ت: 99479355.

في  ال��ع��زاء  ع��ام��ًا(، شيعت،   82( الزايد،  ● هيا محمد 
املقبرة فقط، للرجال ت: 97613674، للنساء ت: 66236226 

.66278785 –

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

تغطيات أسبوعية لجميع األنشطة والفعاليات

سبقلا في »موسم جدة«..
أيامنا الحلوة جاية

محمد جمعة
ف��ي خطوة بدأتها م��ع »م��وس��م ال��ري��اض«، ت��واك��ب سبقلا 
فعاليات موسم جدة بتغطيات أسبوعية لجميع األنشطة 
اإلعالميني  م��ن  فريقها  سيكون  حيث  الفنية،  وال��ح��ف��الت 
الزيد،  العويصي وجنان  الخضري ودان��ة  ال��زم��الء: بيبي 
الفعاليات  أب��رز  الحدث، لرصد  قلب  الزيادة في  وعبداهلل 

ونقلها إلى الجمهور بتغطيات وتقارير.
وانطلق م��وس��م ج��دة 2022 تحت ش��ع��ار »أي��ام��ن��ا الحلوة 
العديد من األنشطة، وه��ي 2800  املوسم  ج��اي��ة«، ويشهد 

فعالية، على مدى 60 يومًا. 
قام فعاليات املوسم في 9 مناطق ترفيهية، هي: سيتي 

ُ
وت

ووك، ج���دة آرت ب��روم��ي��ن��اد، ن����ادي ج���دة ل��ل��ي��خ��وت، ج��دة 
ج��ن��غ��ل، ج���دة س���وب���ردوم، ف��ي��وچ��ن، ح��دي��ق��ة األم��ي��ر م��اج��د، 
البلد، جدة بيير. كما تقام األنشطة في أكبر قرية ترفيهية 
ل��آن��م��ي ف��ي ال��ش��رق األوس�����ط، و24 ح��ف��ل��ة غ��ن��ائ��ي��ة عاملية 

وعربية، ومعرض ضخم لألزياء.
وكانت سبقلا شاركت في تغطية أنشطة موسم الرياض، 
ال����ذي يعتبر أض��خ��م امل���واس���م ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ف��ي امل��م��ل��ك��ة، إذ 
غنائية  وح��ف��الت  وسينمائية  مسرحية  ع��روض��ًا  تضمن 
عاملية،  وف��رق  فيها نجوم  ش��ارك  وموسيقية جماهيرية، 
إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون األخرى، 
بما فيها املوجهة لألطفال، واستقطب ماليني السياح من 

داخل اململكة وخارجها.

في الحفل الختامي لرياض األطفال

1986 | مواهب فنية 
وموسيقية ألطفال الكويت

التقطت عدسة سبقلا، في عددها الصادر بتاريخ 18 أبريل 1986، 
ص��ورًا للحفل الختامي لنشاط ري��اض األطفال، حيث تجمع طالب 
موسيقية  مقطوعات  إل��ى  لالستماع  االبتدائية  املرحلة  وط��ال��ب��ات 
عاملية حازت إعجاب الجميع، ثم توالت بعد ذلك فقرات الحفل لكل 

مدرسة.
إبداعية  ل��وح��ات فنية  م��ن  م��درس��ة  ك��ل  وانبهر الحضور بما قدمته 

عكست ما تتمتع به املواهب والذوق الفني الرفيع.
وق���ال راع���ي ال��ح��ف��ل، وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة د. ح��س��ن اإلب��راه��ي��م ب��ع��د ت��وزي��ع 
»ما  الفائزة:  ال��ري��اض  م��دارس  على  والجوائز  التقديرية  الشهادات 
ش��اه��دن��اه ال��ي��وم ي��س��ر وي��س��ع��د أي إن��س��ان م��س��ؤول، ألن��ن��ا شاهدنا 
التي  املرحلة،  ه��ذه  في  الكويت  واملوسيقية ألطفال  الفنية  امل��واه��ب 
أعتقد أنها تعتبر من املراحل املهمة في اكتشاف املواهب ورعايتها 

واالهتمام بها«.

■ بيبي ودانة وجنان وعبدالله يرصدون الفعاليات من قلب الحدث
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حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.

مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
9.55

صباحًا
10.56

مساء
3.474.36

حار وتظهر بعض السحب العالية والرياح متقلبة االتجاه إلى 

شمالية غربية إلى معتدلة، السرعة )8 - 30 كم/ ساعة(.

25
الصغرى

41
الكبرى

%33
أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة
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