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تأهب صهيوني.. وتحذير فلسطيني من حسابات خاطئة في القدس 

د بانفجار كبير مسيرة األعالم تهدِّ
لحظة  أي  ف��ي  ينفجر  ق��د  ب���ارود  برميل  على  فلسطني  تعيش 
اليوم  األع��ام  ملسيرة  السماح  الصهيوني  الكيان  ع��زم  بسبب 

باملرور في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية.
وت��أخ��ذ امل��س��ي��رة ه���ذا ال��ع��ام صخبًا واه��ت��م��ام��ًا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا، إذ 
القدس  اح��ت��ال  ذك��رى  متطرفون إلح��ي��اء  يخطط مستوطنون 
وباقتحام  ضخمة  ب��أع��داد  العبري،  التقويم  بحسب  الشرقية 
كبير للمسجد األقصى ورفع العلم الصهيوني وأداء الصلوات 

الجماعية العلنية.
ويعيش االحتال حالة تأهب قصوى، إذ نشر أكثر من ثاثة 

آالف شرطي ومقاتل لتأمني مسيرة املتطرفني.
ك��م��ا ن��ش��ر ال��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��ون��ي م��ن��ظ��وم��ة »ال��ق��ب��ة ال��ح��دي��دي��ة« 
املضادة للصواريخ، قرب الحدود مع قطاع غزة، تحسبًا إلطاق 
اإلسرائيلية  ال����13  ال��ق��ن��اة  »امل��س��ي��رة«، بحسب  ردًا على  ق��ذائ��ف 

الخاصة.
وي��ت��خ��وف ك��ي��ان االح��ت��ال م��ن أن ت���ؤدي امل��س��ي��رة إل��ى تصعيد 

ومواجهات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة، وربما 
ت��م��ت��د امل��واج��ه��ة إل���ى ج��ن��وب ل��ب��ن��ان، وه���و م��ا ت��ت��وق��ع��ه أوس���اط 

عسكرية صهيونية. 
أّي حسابات  أن  م��ن  غ���زة، ح���ذرت  ف��ي  الفلسطينية  ال��ف��ص��ائ��ل   
ب��ارود  برميل  »بمنزلة  واألق��ص��ى، ستكون  القدس  في  خاطئة 

سينفجر وُيشعل املنطقة بأكملها«. 
ودعت الفصائل الجماهير الفلسطينية إلى النفير العام وشد 
واالحتشاد  األقصى،  املسجد  في  واالعتكاف  وال��ّرب��اط  الرحال 
الواسع في عموم فلسطني ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان.

���ع���د امل��س��ي��رة ب��م��ن��زل��ة ام��ت��ح��ان 
ُ
 وع���ل���ى امل��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ي، ت

بانهيارها، وأش��ارت صحيفة  قد تهدد  الصهيونية  للحكومة 
ال��ح��ك��وم��ة بينيت  ه��آرت��س الصهيونية إل���ى ت��وت��ر ب��ني رئ��ي��س 
وق���ي���ادة ال��ج��ي��ش ب��ع��د رف���ض ال��ح��ك��وم��ة ط��ل��ب واش��ن��ط��ن تغيير 

مسار املسيرة خشية توتر الوضع.

6 أشهر بداًل من 3 لمغادرة العمالة المنتهية خدماتها

د مع المخالف تسهيالت للمقيم »الملتزم«.. وَتشدُّ
فهاد الشمري وحمد الحمدان

ع��ل��ى خ��ط��ني م���ت���وازي���ني، ت��س��ي��ر خ��ط��ى ال��ح��ك��وم��ة ف���ي تقنني 
أوضاع العمالة في البالد، عبر تعديالتها الجديدة على قانون 
إقامة األجانب، األول يقدم تسهيالت للوافدين، والثاني يتسم 

بالتشدد في مخالفات اإلقامة ومحاصرة املخالفني.
زاد مشروع القانون املدة التي يتعني على األجنبي الذي يرزق 
بمولود أن يقوم باإلبالغ عنه إلى الجهة الحكومية املختصة 
 م��ن ش��ه��ري��ن، ك��م��ا زاد امل���دة املمنوحة 

ً
خ���الل 4 أش��ه��ر ب���دال

للموظف الذي تنتهي خدمته ملغادرة البالد من 3 أشهر بحد 

أقصى إلى 6 أشهر.
ال��ف��ئ��ات م��ن رس��وم  كما فتح ب��اب��ًا للتوسع ف��ي إع��ف��اء بعض 
سلطة  الداخلية  وزي��ر  منح  على  بالنص  وتجديدها  اإلق��ام��ة 
الحاصلني على تراخيص  الكويتية  أبناء  إعفاء ح��االت غير 

باإلقامة من الرسوم.
في  التشدد  في  الحكومية  الرغبة  ب��دت واضحة  املقابل،  في 
في  توسع  إذ  اإلق��ام��ات،  وت��ج��ارة  الهامشية  العمالة  محاربة 
ق��واع��د اإلب��ع��اد إل��ى ح��د إب��ع��اد م��ن يثبت أن ليس ل��ه مصدر 
م��ش��روع للكسب وأف�����راد أس��رت��ه م��ا ل��م ت��ك��ن ل��دي��ه��م وسيلة 
ظاهرة للعيش، كما تضمن عقوبات مشددة لكل من يتاجر 

في اإلقامات بشتى صورها، وضاعف غرامات مخالفة عدم 
تجديد اإلقامة.

فبينما  القانون،  من  مرتبكة  األول��ي��ة  النيابية  امل��واق��ف  وب��دت 
أقرت لجنة الداخلية والدفاع املشروع بإجماع الحضور، برزت 
أص��وات نيابية تدعو إلى تخفيض مدد وج��ود الوافدين في 

البالد، سواء لجهة مدة الزيارة أو اإلقامة.
وذكرت مصادر نيابية ل� سبقلا أن القانون سيمر بمرحلة 
ت��دق��ي��ق ق��ب��ل ال��ت��ص��وي��ت ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ي��ه ف���ي م��ج��ل��س األم����ة، 
خ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ال��ت��ب��اي��ن ال��ح��ك��وم��ي - ال��ن��ي��اب��ي ف��ي آل��ي��ات 

مواجهة ملف تجارة اإلقامات والتركيبة السكانية.
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ُتصرف نهاية يونيو.. والوزارة اعتمدت كشوف »األمامية«

وزير الكهرباء لـ سبقلا:
13.8 مليون دينار لمكافأة »الممتازة«

محمود الزاهي 
الكهرباء واملاء  أعلن وزير األشغال، وزير 
على  املالية  وزارة  موافقة  املوسى  علي  م. 
مل��ك��اف��أة  م���ل���ي���ون دي����ن����ار  ت��خ��ص��ي��ص 13.8 
األع���م���ال امل���م���ت���ازة ل��ل��ع��ام��ل��ن ف���ي ال������وزارة 
ع���ن ع����ام 2021، وق�����ال امل���وس���ى ل���� سبقلا 
ملستحقيها  امل��ب��ال��غ  ال����وزارة ستصرف  إن 
وعددهم 20 ألف موظف نهاية شهر يونيو 
املقبل بعد االنتهاء من اإلجراءات املعتادة، 
ك���م���ا س���ي���ت���م ت���خ���ص���ي���ص م���ل���ح���ق ل���ص���رف 
املكافأة للمتظلمن من عدم شمولهم بها 

على أن يصرف في وقت الحق.
بدورها، كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة 
أجهزة بصمة  تركيب  من  بالفعل  انتهت 
الوجهة في 111 موقعًا تابعًا للوزارة، في 
مقدمتها الديوان العام، مشيرة إلى إدراج 

ألف  التي يقدر إجماليها بنحو 27  العمل  ق��وة  ال���وزارة من  بصمة 22450 موظفًا في 
إل��ى أن املواقع التي ج��رى االنتهاء من تركيب األجهزة بها  موظف. وأش��ارت املصادر 
العلي  والقرين وجابر  والدوحة والشويخ  ال��وزارة في مناطق صبحان  تشمل مواقع 
والعقيلة واألحمدي، كما يجري العمل في 6 مواقع في نطاق محافظة حولي، وكذلك 
الحال بالنسبة ملواقع الوزارة في ميناء عبداهلل والجهراء. ولفتت إلى أنه على صعيد 
محطات القوى الكهربائية، تم تركيب األجهزة في محطات الشويخ والدوحة الغربية 
والدوحة الشرقية وذلك بنسبة 100%، وجار العمل في باقي املحطات حاليًا تمهيدًا 

إلنجاز الخطة بالكامل في أقرب وقت.

للوافدين الجدد أو المقيمين في البالد

»المهندسين«: تطبيق معايير 
االعتماد للشهادات التركية

خالد الحطاب
املهندسن  ل��ش��ه��ادات  االع��ت��م��اد  متطلبات  تطبيق  طلبت  املهندسن  جمعية  أن  سبقلا  علمت 
واملهن الهندسية الصادرة من الجامعات التركية، سواء الحكومية أو الخاصة، لتسهيل عملية 
قبول وإصدار شهادات املسميات للوافدين الجدد أو املقيمن في البالد الراغبن في الحصول 

على مسمى »مهندس« في إذن العمل.
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إن ال��ح��اص��ل��ن ع��ل��ى ش��ه��ادات ف��ي تخصصات ال��ه��ن��دس��ة ال���ص���ادرة من 
القواعد  وف��ق  لالعتماد  الكويتية  املهندسن  جمعية  إل��ى  طلباتهم  ي��ق��دم��ون  تركية  ج��ام��ع��ات 
أو مسميات في  إذن عمل بمسمى »مهندس«  أو إص��دار  والضوابط كخطوة أساسية لتجديد 

مهن هندسية أخرى.
وأشارت إلى أن خريجي الجامعات التركية، سواء الحكومية أو الخاصة، يخضعون الختبارات 
في التخصصات الحاصلن عليها قبل إصدار شهادة االعتماد، ال سيما التي ال تطبق املعايير 

املعتمدة لدى البالد والتي تطبقها الجمعية على الجامعات التركية.
وفي السياق ذاته، سلمت جمعية »املهندسن« األسبوع املاضي مستشار السفارة التركية لدى 
البالد بالل إمريه متطلبات االعتماد الهندسي واألسس املطلوبة وفق اإلج��راءات املعمول بها، 
حيث أكد إمريه أنه سيعمل مع جهات االعتماد في التعليم العالي بأنقرة على تلبية املتطلبات 

الكويتية، مضيفًا أن تركيا تضم أكثر من 207 جامعات، منها نحو 150 جامعة حكومية.

تطبيق بصمة الوجه 
على 22 ألف موظف 
من قوة عمل الوزارة 

اتحاد األلبان: زيادة الدعم ضرورية
لتعزيز األمن الغذائي

طالب اتحاد منتجي األلبان الطازجة بزيادة الدعم لتعزيز األمن الغذائي، الفتًا إلى أن ارتفاع 
أسعار األعالف من أكبر املشكالت التي تواجه مربّي األبقار. 

وأك��د نائب رئيس االتحاد د. عبدالعزيز العتيقي خ��الل ورش��ة عمل لتسليط الضوء على آخر 
امل��س��ت��ج��دات بحضور ع��دد م��ن األط��ب��اء البيطرين وأص��ح��اب امل����زارع وال��ع��ام��ل��ن فيها ض��رورة 
معالجة ارتفاع أسعار األع��الف، سواء املدعومة أو األع��الف املالئة من أتبان وبرسيم، والتي ال 
يوجد لها مخزون إستراتيجي في البالد، مشيرًا إلى جملة صعوبات تواجه املزارع والعاملن 
فيها، حيث بدأ بعضهم يدخل في الخسائر املالية نتيجة عدم توافق ما يصرف على األعالف 
مع ما يتم إنتاجه وبيعه من األلبان، عدا عن التأثير الكبير الناتج عن انتهاء امليزانيات املقررة 

للدعم، وتأخر صرف الدعوم من قبل الجهات املسؤولة في الدولة.
وزاد: إن هذا األمر ينعكس سلبًا على امل��زارع، ويؤخر عمليات تطورها واستمرارها، الفتًا إلى 
ل��ل��ب��الد، م��ش��ددًا على ض��رورة  أهمية إي��ج��اد ح��ل للصعوبات املتعلقة ب��وص��ول األع���الف امل��ال��ئ��ة 
أثبت تواجده  الغذائي، وال��ذي  األم��ن  الحيواني املحلي، ودوره في تعزيز  القطاع  إل��ى  االلتفات 

خالل أوقات األزمات والطوارئ، كما حدث خالل جائحة كورونا.

»الخدمة المدنية« لـ»التربية«: ال تعيين للمقيمين إال بالوظائف التعليمية

رفع الحظر عن 971 درجة وظيفية 
للعام الدراسي المقبل

هاني الحمادي

واف�����ق دي������وان ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة رس��م��ي��ًا 
على رفع الحظر عن 971 درجة وظيفية 
للعقد ال��ث��ان��ي، م��ن أص��ل 1303 درج��ات 
وظيفية طلبتها وزارة التربية للتعاقد 
م���ع م��ع��ل��م��ن وم��ع��ل��م��ات غ��ي��ر كويتين 

للعام الدراسي املقبل 2022 – 2023.
وأكد الديوان في كتاب وجهه الى وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة وح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى نسخة 
م���ن���ه، امل���واف���ق���ة ع���ل���ى اس���ت���م���راري���ة رف���ع 
بالعقد  299 وظيفة شاغرة  عن  الحظر 
ال���ث���ان���ي امل��ت��ب��ق��ي��ة م����ن ال����ع����ام ال����دراس����ي 
السابق 2021 – 2022، ورفع الحظر عن 
672 عقدا ثانيا شاغرا بميزانية الوزارة 
 – بميزانية 2022  املدرجة  الشواغر  من 

2023 وهي عدد قرارات إنهاء الخدمة.
القرارات  الديوان موافاته ببقية  وطلب 
ش����اغ����را  ع�����ق�����دا   336 ع������دده������ا  ال�����ب�����ال�����غ 
الحظر  رف��ع  املطلوب  ال��ع��دد  الستكمال 
عنه، م��ش��ددًا على ض���رورة م��راع��اة عدة 
ضوابط منها، أال يكون قد تم إدراج أي 
بمشروع  امللغاة  الوظائف  ضمن  منها 
م��ي��زان��ي��ة ال������وزارة ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 2022 
العقود  م��ن ض��م��ن  ت��ك��ون  واال   ،2023  –
الخدمة  مجلس  ل��ق��رار  تنفيذًا  امل��ج��م��دة 
املدنية بشأن قواعد وإج��راءات تكويت 

الوظائف الحكومية.
وب��ي��ن��م��ا ش����دد دي�����وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة 
أيضًا على عدم شغل هذه الوظائف إال 
بوظائف أعضاء الهيئة التعليمية التي 
للترشيح  مؤهلون  كويتيون  يوجد  ال 
ل��ش��غ��ل��ه��ا، ن���وه ك��ذل��ك ب���أال ي��ت��م التعين 
عليها إال بعد الرجوع للديوان في ذلك، 
وبعد استنفاد الفترة التي صرفت عنها 

مرتبات لشاغليها )املنتهية خدماتهم( 
مقابل رصيد إجازاتهم الدورية.

ك���م���ا أك������د ال������دي������وان ض��������رورة م���واف���ات���ه 
وبصفة دوري���ة ك��ل ث��الث��ة اش��ه��ر ببيان 
م����وض����ح ب�����ه اع���������داد ال����ع����ق����ود ال����ت����ي ت��م 
هذه  م��ن  عليها  والتعين  استخدامها 

ال��ع��ق��ود وال��ت��ي ت��م��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى رف��ع 
ال��ح��ظ��ر ع��ن��ه��ا، وع����دم اس��ت��خ��دام أي من 
ال���ع���ق���ود ال����ت����ي ش����غ����رت ت���ن���ف���ي���ذا ل���ق���رار 
امل��دن��ي��ة رق��م 2017/11  ال��خ��دم��ة  مجلس 
ب�����ش�����أن ق������واع������د واج������������������راءات ت���ك���وي���ت 

الوظائف الحكومية.

237 ألف طالب يدشنون 
االختبارات  اليوم

ُي���دش���ن ص���ب���اح ال���ي���وم )األح�������د(، في 
من  أك��ث��ر  التعليمية،  امل��ن��اط��ق  جميع 
ال��ن��ق��ل  ب���ص���ف���وف  أل�����ف ط����ال����ب   237
ف��ي امل��رح��ل��ت��ن امل��ت��وس��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة 
الدراسي  للعام  النهائية  االخ��ت��ب��ارات 
الثامنة  في  وينطلق   .2022  -  2021
ص��ب��اح��ًا م���اراث���ون ام��ت��ح��ان��ات نهاية 
ال���ف���ت���رة ال����دراس����ي����ة ال���ث���ان���ي���ة ل��ل��ط��اب 
وال���ط���ال���ب���ات ال����دارس����ن ف���ي امل��رح��ل��ة 
امل��ت��وس��ط��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى الصفن 
ال���ع���اش���ر وال����ح����ادي ع��ش��ر ال���ث���ان���وي، 
ومن املقرر أن تبدأ امتحانات الصف 
الثاني عشر الثانوي بقسميه العلمي 

واألدبي يوم األحد 12 يونيو 2022.

مؤتمر الطاقة واالستدامة في جامعة الخليج:

مشروعات جديدة لخدمة التنمية وحماية البيئة
خالد الحطاب 

ش��دد م��س��ؤول��ون وب��اح��ث��ون أك��ادي��م��ي��ون على ض��رورة 
ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ع���ص���ري���ة ج����دي����دة ل���خ���دم���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

وحماية البيئة.
ج��اء ذل��ك خ��الل مؤتمر »الطاقة واالس��ت��دام��ة.. ال��دروس 
جامعة  أقامته  ال��ذي  التطبيقي«  العمل  من  املستفادة 
على  الضوء  لتسليط  والتكنولوجيا،  للعلوم  الخليج 
عدد من املوضوعات املتعلقة بتحول الطاقة والتلوث 
وتأثيراتها على  الطاقة  واستدامة  املناخي،  والتغيير 

االقتصاد حول العالم.
وشارك في املؤتمر عدد من املختصن من بلدان عربية 
وأجنبية بحضور القائم بأعمال السفارة األميركية في 

البالد جيم هولتسنايدر. 
ال��ط��اق��ة النظيفة  إل����ى أن م��ش��اري��ع  امل��ت��ح��دث��ون  ول��ف��ت 
ركيزة للتنمية الشاملة، الفتن إلى ضرورة التخطيط 

للمستقبل في مواجهة التحديات.
والتنمية  املستدامة  الطاقة  أبحاث  مركز  رئيس  وق��ال 
االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة د. خ���ال���د ال���ك���س���وان���ي، ان 
ال��ب��اح��ث��ن ت���ح���دث���وا ع���ن أه��م��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، 

املناخية في  التغيرات  الطاقة، واثرها على  واستدامة 
العالم بشكل عام. 

القائم  املتحدثن  م��ن ضمن  »ك��ان  الكسواني  وأض���اف 
ال��ذي  هولتسنايدر،  جيم  األميركية  ال��س��ف��ارة  بأعمال 

الكويت وال��والي��ات  ب��ن  م��ا  التعاون  تحدث ع��ن أهمية 
امل���ت���ح���دة األم���ي���رك���ي���ة، ف��ي��م��ا ي���خ���ص ان����ت����اج ال���ب���ت���رول 
والحفاظ على البيئة وانخفاض معدالت التلوث بشكل 
عام، وأهمية ذلك فيما يخص املجتمعات واالفراد، وأن 

انه  اال  يستخدمها،  الجميع  اس��اس��ي  كعنصر  الطاقة 
يجب مراعاة استخدام الطاقة النظيفة«. 

ت�����ك�����ون ه�����ن�����اك اس����ت����خ����دام����ات  ن������ح������اول ان  وت�������اب�������ع: 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة م���ن ض��م��ن خ��ط��ة ال���ك���وي���ت للتنمية 
املتحدة  ب��االم��م  يتعلق  فيما  واي��ض��ا   ،2035 املستدامة 
واالستراتيجيات املوضوعة بشكل عام لهذه الخطط، 
التي تتحدث عن البيئة واالستدامة والتنمية ورفاهية 
ال��ش��ع��وب. وأش���ار إل��ى م��ش��ارك��ة للنتائج ال��ت��ي سنصل 
ال���ي���ه���ا م����ن خ�����الل ه�����ذه ال���ن���ق���اش���ات، ل��ن��ع��ط��ي ال��ج��ه��ات 
تكون  وان  النشاط  بهذا  املهتمة  الكويتية  الحكومية 

هناك رؤية يتعاون فيها الجميع.

احتياجات الكهرباء 

إدام��ة لالستشارات  التنفيذي ملركز  أك��د املدير  ب��دوره، 
ال��ه��ن��دس��ي��ة امل��س��ت��ش��ار س���ال���م ال���ح���ج���رف، أن ال��ك��وي��ت 
قادرة حاليا على تلبية احتياجات مدينة املطالع من 
ال��ك��ه��رب��اء، ح��ي��ث ل��دي��ن��ا م��وف��ور ب��ال��ط��اق��ة ي��ق��ارب 2000 

م��ي��غ��اواط، اض��اف��ي��ة م��ج��ه��زة ل��ه��ذه امل��دي��ن��ة، ول��ك��ن بعد 
ذلك ستكون االضافات عبارة عن انشاء محطات طاقة 
ج��دي��دة، وال��ت��ي ب��دوره��ا ستحتاج إل��ى وق���ود إض��اف��ي، 
إم��ا غ��از يستورد من خ��ارج البالد وإم��ا نفط يستهلك 
محليا على حساب التصدير، فامليزان يجب ان يكون 
واض���ح���ا م���ا ب���ن االس���ت���ه���الك واالن����ت����اج ف���ي اق��ت��ص��اد 

الكويت املعتمد على سوق النفط. 
وأضاف: ندعو املستهلكن أو متخذي القرار إلى ربط 
في  ش��ارك��ن��ا  تنفيذية، حيث  بخطط  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
اعداد الكثير من االستراتيجيات خالل العشرين سنة 
املاضية، لكن ما ينقصنا اليوم هو االستراتيجية التي 
ترتبط بخطة عمل مدروسة ومؤشرات قياس واضحة. 
ولفت الحجرف إلى أنه اذا لم يتم ربط االستراتيجية 
اننا  ونكتشف  الوقت  يسرقنا  فسوف  املنظومة  بهذه 
وصلنا الى عام 2050، وما زلنا نتحدث عن التحديات 
وال���ف���رص ال��ض��ائ��ع��ة نفسها وك��ذل��ك ال��ص��ع��وب��ات التي 

سيواجهها املجتمع.

¶ تعاون كويتي- أميركي لخفض معدالت التلوث           ¶ 2000 ميغاواط جاهزة لكهرباء مدينة المطالع 

جانب من المشاركين في المؤتمر )تصوير: جمال المنشاوي(

لجنة لدعم المنتج الزراعي الوطني
ق��ال وزي���ر األش��غ��ال وزي���ر الكهرباء وامل���اء م. علي امل��وس��ى إن��ه خاطب 
لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  املجتمعية،  والتنمية  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر 
لجنة عليا خاصة  لتشكيل  العرو  العمراني مبارك  والتطوير  االسكان 
الهيئة  إلحاق تبعية  املحلي وذلك في ظل  الزراعي  املنتج  بدعم وترويج 
العامة للزراعة لوزير األشغال. وتوقع املوسى في تصريح أمس موافقة 
أن  ال��ى  مشيرا  قريبا،  عملها  لتباشر  اللجنة  تشكيل  على  »ال��ش��ؤون« 
هذه اللجنة ستضم في عضويتها عددا من الجهات املعنية وستتولى 

بدورها العمل على انجاز عدد من املهام ومنها: 

1 - مراجعة التشريعات املنظمة لدعم وترويج املنتج الزراعي الكويتي مع 
األخذ بتقديم املقترحات املطلوب تنقيحها.

2 - رسم استراتيجية وطنية لتعزيز األمن الغذائي الزراعي.
3 - تعزيز دعم املنتج الزراعي بمنافذ ونقاط البيع املحلي والجمعيات 

التعاونية.

4 - توحيد وتعزيز الجهود بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بشأن 
ترويج املنتج الزراعي.

5 - تشكيل فرق تفتيش ميدانية من الجهات ذات االختصاص.
6 - رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة ملجلس الوزراء.

7 - التحول الرقمي بنظام بيع املنتج الزراعي وخاصة الفواتير وسداد 
املستحقات.

1 - أال تكون الوظيفة ملغاة بمشروع ميزانية الوزارة للسنة املالية 2022 – 2023.
2 - أال تكون الوظيفة ضمن العقود املجمدة تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة املدنية. 

3 - شغل الوظائف قاصر على أعضاء الهيئة التعليمية التي ال يوجد كويتيون 
مؤهلون للترشيح لشغلها.

4 - أال يتم التعين إال بعد الرجوع لديوان الخدمة املدنية. 
5 - يجب استنفاد الفترة التي صرفت عنها مرتبات للمنتهية خدماتهم مقابل 

رصيد إجازاتهم الدورية.

   5 ضوابط للتوظيف في »التربية« 

مــــــوجــــــز مـــحـــلـــي

»األوقاف«:
ر اليوم تدشين منصة الحج الميسَّ

اإللكتروني  التسجيل  والعمرة منصة  الحج  ش��ؤون  إدارة  في  ممثلة  األوق���اف  وزارة  تطلق 
التواصل  في  ال���وزارة  مواقع  األح��د عبر  اليوم  امليسر ظهر  الحج  أداء مناسك  في  للراغبن 

االجتماعي.
وكانت وزارة األوقاف قد حددت شروط الحج امليسر، وأبرزها أن يكون الراغب في أداء الحج 
كويتي الجنسية، ولم يسبق له الحج، ويكون عمره أقل من 65 عامًا، وأن يكون محصنًا بأخذ 

اللقاحات املطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة السعودية.

الكويت تشارك في اإلعداد
لمؤتمر دولي للمياه

عقدت البعثات الدائمة ملصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وتونس لدى األمم املتحدة أول 
األمم  العربية، تحضيرًا ملؤتمر  للمنطقة  املائية  األول��وي��ات  لبحث ومتابعة  اجتماعًا  أم��س  من 

املتحدة للمياه لعام 2023.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى املنظمة الدولية منصور العتيبي إن االجتماع عقد بالتنسيق 
مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، وتناول مناقشة الرسائل 

الرئيسية للمنطقة العربية في عملية إعداد مؤتمر األمم املتحدة للمياه 2023.
األمم  ملؤتمر  العام  السكرتير  من  املستوى  رفيعة  االجتماع شهد مشاركة  ب��أن  العتيبي  وأف��اد 
املتحدة للمياه، ومبعوثي املياه لهولندا وطاجيكستان بصفتهما منسقي املسار األممي للمياه، 

إضافة إلى املديرة التنفيذية إلسكوا وسفراء وممثلي الدول العربية لدى املنظمة الدولية.
يذكر أن التقارير واألبحاث الدولية تصنف املنطقة العربية كأشد مناطق العالم ندرة في املياه، 
اذ يعاني 90% من سكانها من ندرة املياه، بينما يفتقر 50 مليون إنسان في هذه املنطقة للنفاذية 
إلى مياه الشرب النظيفة واآلمنة، كما تواجه املنطقة تحديات الجفاف والتصحر والعواصف 

الرملية والغبارية، إضافة إلى تغير املناخ.
 عن ذلك تأتي أغلبية املوارد املائية للمنطقة من خارج حدودها ما يزيد من أهمية التعاون 

ً
فضال

الفعال العابر للحدود.
ومن املقرر في مارس 2023 تنظيم أول مؤتمر لألمم املتحدة حول املياه منذ عام 1977، ولذلك 
فإنه يكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات املتزايدة التي تواجه املوارد املائية مصدر الحياة 

على كوكب األرض.

علي الموسى
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هنأ أذربيجان وأثيوبيا بعيديهما الوطنيين

األمير يعّزي ملك األردن 
بوفاة والد رانيا العبدالله

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تعزية إلى العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني، عبر 
ب��إذن اهلل تعالى وال��د امللكة رانيا  له  فيها سموه عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة املغفور 
ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  تعالى  املولى  الياسني، سائال سموه  د.فيصل صدقي  العبداهلل، 

فسيح جناته، وأن يلهم األسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وأرسل سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الهام علييف، عبر فيها 
والعافية،  الصحة  له موفور  لبالده، متمنيًا سموه  الوطني  العيد  بمناسبة  تهانيه  سموه عن خالص 

ولجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو أمير البالد برقية تهنئة لرئيسة أثيوبيا سهلي ورق زودي، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالدها، متمنيًا لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية اثيوبيا وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
الغانم، ورئيس مجلس  العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق  وبعث سمو ولي 

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

مساعدات كويتية 
ألفغانستان

وق���ع���ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��الغ��اث��ة، 
ات��ف��اق��ي��ة م���ع جمعية  ال���س���ب���ت،  ام����س 
ال������ه������الل األح������م������ر األف�����غ�����ان�����ي ل���دع���م 
ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي وت��أم��ني ال��غ��ذاء في 

أفغانستان.
وق���ال أم���ني ال��ص��ن��دوق ورئ��ي��س لجنة 
ال��ن��وري إن  االغ��اث��ة بالجمعية ج��م��ال 
»هذه االتفاقية تهدف إلى توزيع أكثر 
من تسعة آالف سلة غذائية في خمس 
محافظات بأفغانستان بالتنسيق مع 

جمعية الهالل األحمر األفغاني«.
وأض�������اف ال����ن����وري أن ح��م��ل��ة »ف���زع���ة 
بناء  ج��اءت  الكويت  ف��ي  أفغانستان« 
ع��ل��ى ط��ل��ب م���ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
والق�����ت ت��ف��اع��ال ك��ب��ي��را م���ن ال��ج��ه��ات 
وكذلك  الكويت،  داخ��ل  كافة  الرسمية 
من أهل الخير من املواطنني واملقيمني، 
كما تفاعلت معها الجهات اإلعالمية 
امل��ح��ل��ي��ة وال���خ���ارج���ي���ة ك���ون���ه���ا ح��م��ل��ة 

إنسانية.
وأوضح أن الجمعية الكويتية لالغاثة 
ت��م��ث��ل إح������دى ال���ج���م���ع���ي���ات ال��خ��ي��ري��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي الحملة، 
م���ظ���ل���ة وزارة  ت���ح���ت  م��س��ج��ل��ة  وه�����ي 
مع  وبالتنسيق  االجتماعية  الشؤون 

وزارة الخارجية.

سفير الكويت لدى إيطاليا: 
تطوير عالقات بلدينا  اإلستراتيجية

أك�����د س��ف��ي��ر ال���ك���وي���ت ل�����دى إي���ط���ال���ي���ا ال���ش���ي���خ ع����زام 
ال��ص��ب��اح أم���س ال��س��ب��ت، أن م��ب��اح��ث��ات ن��ائ��ب وزي��ر 
في  الناجحة  الظفيري  مجدي  السفير  الخارجية 
روما أرست أسس تطوير العالقات االستراتيجية 

مع إيطاليا.
وقال السفير عزام، بمناسبة ختام زيارة الظفيري 
ومباحثاته املهمة مع نظيرته نائبة وزير الخارجية 

اإلي��ط��ال��ي م��اري��ن��ا س��ي��ري��ن��ي: إن »ه����ذه امل��ب��اح��ث��ات 
أثمرت تأسيس قاعدة أوسع للتعاون الثنائي«.

وأض�����اف أن آف����اق ت��وس��ي��ع وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون بني 
ال��ب��ل��دي��ن ت��ش��م��ل اس��ت��م��رار ن��ه��ج ال��ت��ش��اور امل��ت��ب��ادل 
ووض����ع آل���ي���ات م��ن��ت��ظ��م��ة ل��ل��م��ش��اورات ال��س��ي��اس��ي��ة 
»تمهيدًا النطالق الحوار اإلستراتيجي« من خالل 

تفعيل اللجنة املشتركة الكويتية - اإليطالية.

الظفيري متوسطاً عزام الصباح والهين والعمر

»الخارجية«: خضعوا لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام

استكمال إجراءات رفع أسماء
 5 كويتيين  من قوائم اإلرهاب

الخارجية  وزي��ر  من  مباشرة  بتوجيهات 
ال��ش��ي��خ د. أح���م���د ال���ن���اص���ر، ي���ب���دأ ال��ي��وم 
األحد مساعد وزير الخارجية لشؤون 
التنمية والتعاون الدولي رئيس لجنة 

ت���ن���ف���ي���ذ ق����������رارات م���ج���ل���س األم�������ن ت��ح��ت 
املتحدة  األم��م  السابع من ميثاق  الفصل 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب ال��س��ف��ي��ر حمد 
املشعان زيارة إلى نيويورك، وذلك للقاء أمني املظالم 
ريتشارد ماالنجوم التابع للجنة العقوبات املنشأة 
 بالقرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 

ً
عمال

العراق  في  اإلسالمية  ال��دول��ة  تنظيم  بشأن   ،)2015(
والشام )داعش(، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما 

من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وذك����رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أم��س 
وزارة  لجهود  استكمااًل  يأتي  اللقاء  ه��ذا  أن  السبت 
من  الكويتيني  املواطنني  أس��م��اء  رف��ع  ف��ي  الخارجية 

قوائم مجلس األمن املعنية بمكافحة اإلرهاب.
وق����ام����ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق��������رارات م��ج��ل��س 

األم���ن ب��إخ��ض��اع امل��درج��ني املنضمني إلى 
ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج وه���م خ��م��س��ة أش��خ��اص 
ملدة  مكثف  تأهيلي  لبرنامج  م��درج��ني 
ع��ام ك��ام��ل يتضمن ج��وان��ب ع���دة، ومن 
ش���أن ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي عملت عليه 
الكويت أن يقوي موقف املدرجني ويدعم 
العقوبات  طلبهم بإزالة أسمائهم من قوائم 

الدولية.
كما قام السفير املشعان بالتواصل مع جميع سفارات 
ال������دول األع����ض����اء ف���ي م��ج��ل��س األم�����ن الط���الع���ه���ا على 
الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية 
ت��ج��اه م��ل��ف امل���درج���ني، وذل����ك ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��دع��م 

الدولي الالزم للطلب الذي سيقدم في مجلس األمن.
ي��ذك��ر أن أم���ني امل��ظ��ال��م ه��و ال��ش��خ��ص امل��ع��ن��ي بتقييم 
أي شخص يوضع على قوائم اإلره��اب الخاصة في 
مجلس األمن من خالل مراجعة ملف املدرج وأنشطته 
ق��ب��ل وب��ع��د إدراج�����ه م��ن خ���الل ال��ب��ح��ث واالس��ت��ق��ص��اء 

وطلب املعلومات.

لجنة تنفيذ قرارات  مجلس األمن 

أحمد الناصر

ت��ض��م لجنة إع����ادة ت��أه��ي��ل األس���م���اء امل���درج���ة على 
ق���وائ���م م��ج��ل��س األم����ن امل��ع��ن��ي��ة ب��م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب 
املنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن تحت 
املتعلقة  املتحدة  األم��م  ميثاق  م��ن  السابع  الفصل 

 من:
ً
بمكافحة اإلرهاب في عضويتها كال

- وزارة الداخلية )جهاز أمن الدولة(.
- وزارة الصحة )الطب النفسي(.

- جامعة الكويت )كلية الشريعة(.
- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

- النيابة العامة.

الوفيات
● نواف محمد سلمان الشمري، )50 عامًا(، شيع، 
 -  50788005  –  50191111 ت:  م438،  ش5،  ق2،  ال���رق���ة، 

.99891125

مسجد  ش��ي��ع،  ع��ام��ًا(،   65( أكبر،  جبر  أكبر  عبدالله   ●
ل��ل��ن��س��اء:  م���ش���رف، ت رج�����ال: 99618282،  غ���رب  ال������وزان، 

.97966068

● خالد علي حجي الشهاب، )50 عامًا(، شيع، رجال: 
حسينية عقيلة الطالبني، الرميثية، ش املسجد االقصى، 

ت: 67611222، للنساء: حسينية آل بوحمد، الدعية.

أرملة فهد  ● نجيبة محمود عبدالرزاق المحمود، 
حمود مبارك بورسلي، )81 عامًا(، شيعت، للرجال: في 
ال��زه��راء،  للنساء:   ،99263636  -  99029929 ت:  امل��ق��ب��رة، 
 -  99409786 ع��ص��را، ت:  وغ���دا  ال��ي��وم  م13،  ق6، ش616، 

.99063636

بن  عيسى  أرم��ل��ة  حسين،  خان  علي  بدر  خيرية   ●
الفضل  أب��ي  للرجال: مسجد  ع��ام��ًا(، شيعت،   96( نخي، 
ل��ل��ن��س��اء:   ،99662826 ت:  ال����س����ال����م،  ص���ب���اح  ال����ع����ب����اس، 

الرميثية، ق5 ش مالك بن أنس، ج52، م9، العصر فقط.

الفليج،  ع��ات��ي  خليفة  أرم��ل��ة  فريج،  مهذل  ن��ورة   ●
)81 عامًا(، شيعت، الفحيحيل، ق1، ش5، م2، ت للرجال: 

99011195 - 97556665، للنساء: 55781155.

● جميلة ذياب محمد الصقر، )63 عامًا(، شيعت، ت: 
.97411447 - 96788884

شيع،  ع��ام��ًا(،   78( الخالدي،  غالب  حنيبل  غالب   ●
ت:  م17،  رب�������ه،  ع���ب���د  ب����ن  ش  ق4أ،  ال���ق���ص���ر،  ال����ج����ه����راء، 

.51422224 - 51433334

 »إنا لله وإنا إليه راجعون «



الكويت04

رئيسة الجامعة:
فخورون بالطلبة 

وأهاليهم

ق�����ال�����ت رئ����ي����س����ة ال���ج���ام���ع���ة 
س�������������وزان ي��������وه��������از: »ان�����ن�����ا 
قضينا سنوات معًا، واريد 
ان اقول لكم شكرًا، لكل من 
ساعدونا في تحقيق هدف 
التخرج، من اآلباء واالمهات 

وجميع افراد العائلة«.
وت����اب����ع����ت: »ش����ك����رًا ل��ج��م��ي��ع 
أولياء األمور على إشراكنا 
ف���ي ت��ع��ل��ي��م اب��ن��ائ��ن��ا ون��ح��ن 
ف���خ���ورون ب��ه��م وب��أه��ال��ي��ه��م، 
االستعداد  الى  إياهم  داعية 

للمهن التي تفيد الوطن«.

قنا  الخّريجون: تفوُّ

هدية للكويت 

عبرت الطالبة رهف الخلف 
ع�����ن ف���رح���ت���ه���ا ب���ال���ت���خ���رج، 
قائلة: إن نجاحها وأقرانها 
أعطتنا  التي  للكويت  هدية 
ال��ك��ث��ي��ر وت��س��ت��ح��ق م��ن��ا رد 
في  الخلف  وق��ال��ت  الجميل. 
كلمة الخريجني: إن أعضاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س س��اع��دون��ا 
ف�������ي ال��������وص��������ول إل���������ى ه�����ذا 
املستوى االكاديمي العالي.

ال���ج���ام���ع���ة  إن  وأض�������اف�������ت 
العديد  تطوير  في  ساهمت 
م���ن امل�����ه�����ارات، وس��اع��دت��ن��ا 
أكبر  االنخراط بشكل  على 

مع زمالئنا وأساتذتنا.
وت����اب����ع����ت ال����خ����ل����ف: »ك���ن���ت 
أتحدث  أن  أخشى ذات مرة 
باإلنكليزية لكنني اآلن أقف 
أم��ام��ك��م ب��ال خ���وف«، قائلة: 
»أنا فخورة وواثقة ووصلت 
إلى  التصميم  في  مهاراتي 
آفاق جديدة وأصبحت أكثر 

تقدًما مما كنت أتخيله«.
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الجامعة األمريكية الدولية )AIU( احتفلت بتخريج دفعتها األولى

فايزة الخرافي: المعرفة خير سالح لنهضة الكويت
محمد المصلح

شددت رئيسة مجلس أمناء الجامعة االمريكية 
أن دور  ال��خ��راف��ي، على  د.ف��اي��زة   )AIU( الدولية
ال��ج��ام��ع��ة ي��ت��ج��اوز م��س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وت��خ��ري��ج 
ال�����ط�����اب، إل������ى ص���ن���اع���ة ال������ق������ادة، ب���خ���ل���ق ج��ي��ل 
متعلم مثقف يمتلك القدرة على العمل الواعد، 
وممارسة دور فاعل في بناء االقتصاد الوطني، 
وامل���س���اه���م���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ف���ي ال��ن��ه��ض��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

للكويت.
وأع����رب����ت ال���خ���راف���ي خ�����ال ك��ل��م��ت��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة 
اح���ت���ف���ال ال���ج���ام���ع���ة أم�����س ب��ت��خ��ري��ج 27 ط��ال��ب��ًا 
سعادتها  ع��ن   ،2022 الجامعي  للعام  وط��ال��ب��ة 
»مناسبة  واالس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��س��ع��ي��دة  باملناسبة 
تخريج الدفعة األولى لهذه املؤسسة األكاديمة 

العريقة«.
وأضافت ان الجامعة »اتخذت من جودة التعليم 
هدفا ساميا، ولم تدخر جهدا في شق طريقها 
امل���ن���ش���ود، ب��خ��ط��ى ح��ث��ي��ث��ة ن���ح���و ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا 
الهدف، كي تغدو نموذجا للتدريس األكاديمي 

املرموق، ومثاال للتحصيل الجامعي املتميز«.
وأك��������دت ان�����ه م���ن���ذ ت��أس��ي��س��ه��ا »ل�����م ت���ك���ن رؤي����ة 
ال��ج��ام��ع��ة األم���ري���ك���ي���ة ال���دول���ي���ة، وال رس��ال��ت��ه��ا 
علمية  ش��ه��ادة  خريجيها  منح  على  تقتصران 
ي���ف���اخ���ر وي���ت���ب���اه���ى ب���ه���ا ط��ل��ب��ت��ه��ا ف���ح���س���ب، ب��ل 
شهادة تؤهلهم وترتقي بقدراتهم على البحث 

العلمي«.
وت��اب��ع��ت »ك��م��ا ان��ه��ا ش���ه���ادة ت���زوده���م ب��س��اح 
املعرفة لتبوؤ مناصب قيادية ريادية تجعلهم 
ن��م��وذج��ا ل���إب���داع واالب���ت���ك���ار، وم���ث���اال للتفوق 

والنجاح في املستقبل«.

الخبرة والكفاءة

واشارت الخرافي الى أن هذا الصرح األكاديمي 
»ل���م ي��ك��ن ل��ي��رم��ي إل���ى رف���د امل��ج��ت��م��ع بخريجني 
ج���ام���ع���ي���ني ف����ق����ط، ب����ل إل�����ى خ���ل���ق ج���ي���ل م��ت��ع��ل��م 
الواعد، وعلى  العمل  القدرة على  مثقف يمتلك 
ممارسة دور فاعل في بناء االقتصاد الوطني، 

واملساهمة الحقيقية في نهضته العلمية«. 
الف��ت��ة إل��ى أن »ذل���ك م��ا ح��دا ب��ن��ا، منذ أن ب��دأن��ا، 
إلى إنشاء حرم جامعي مميز تتوافر فيه مرافق 
ومختبرات وقاعات دراسية بجودة عالية، وفق 
ج��اذب��ة  تعليمية  بيئة  تضمن  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ي��ر 
وآم��ن��ة للطلبة، ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ك��ل��ل أو امل��ل��ل، إل��ى 
جانب تطبيق برامج مميزة رائ��دة في مختلف 
امل����ج����االت ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والرياضية على حد س��واء، بل حرصنا شديد 

الحرص على املشاركة الجادة للطلبة في هذه 
البرامج طيلة سنواتهم الجامعية، ما يجعلهم 
م���ؤه���ل���ني م��س��ت��ع��دي��ن ل����خ����وض م���ع���ت���رك س���وق 
العمل، وهم متسلحون بأعلى درج��ات الخبرة 

والكفاءة«.
وال��خ��ري��ج��ات:  الخريجني  ال��ى  متوجهة  وق��ال��ت 
ك��م ب��ك��م، فها  »اه��ن��ئ��ك��م وأه��ن��ئ ذوي��ك��م واح��ب��اء
ال��ي��وم تقطفون ث��م��ار س��ن��وات م��ن الجهد  ان��ت��م 

ال����دؤوب، وال��ع��م��ل ال��ج��اد على مقاعد ال��دراس��ة، 
وال��س��ه��ر وامل��ث��اب��رة، وادع����و اهلل ان يوفقكم في 
اكمال مسيرتكم، واملساهمة في شتى املجاالت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ق���دم ل��وط��ن��ن��ا ال��غ��ال��ي 
لكم  متمنية  وال��وف��اء،  اإلخ���اص  بكل  وخدمته 

النجاح والتوفيق وسداد الخطى بإذن اهلل«.
ك��م��ا ت��وج��ه��ت »ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان، إل��ى 
أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة وال��ت��دري��س��ي��ة، مثمنة 

ج���ه���وده���م امل��خ��ل��ص��ة وت��ف��ان��ي��ه��م ال����ص����ادق في 
خدمة طلبتهم وجامعتهم، وتلبية احتياجاتهم 
مسيرتهم  طيلة  وامل��ش��ورة  بالنصيحة  ومدهم 
الدراسية، سعيا لتحقيق طموحاتهم وآمالهم«.
امناء  مجلس  رئيسة  نائبة  هنأت  جهتها،  من 
الجامعة االمريكية الدولية اريج الغانم »طلبة 
الدفعة االولى بالتخريج، على ان العدد قليل، إال 
ان االنجاز كبير بعد تخرجهم في تخصصات 

والهندسة  والتصميم  ال��ع��م��ارة  مثل  مختلفة، 
ال��ت��وف��ي��ق في  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ة  االع����م����ال«،  وإدارة 

حياتهم العلمية والعملية.
وأك�����دت ال��غ��ان��م ان »ال���ف���ت���رة ال��ت��ي ق��ض��وه��ا في 
الجامعة  ألن  كبيرة،  خبرة  اكسبتهم  الجامعة 
ح�����رص�����ت ع����ل����ى إث�����������راء م���ن���اه���ج���ه���ا ب���أن���ش���ط���ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة وع��ل��م��ي��ة وث���ق���اف���ي���ة، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون 

الطالب مؤها لدخول سوق العمل«.
وخ��ت��م��ت ب��ق��ول��ه��ا: »ان����ا س��ع��ي��دة ب���وج���ودي مع 
الطلبة، وأب��ارك لهم وألولياء أمورهم«، مشيرة 
ال����ى ان ال��ت��خ��ص��ص��ات امل���ت���اح���ة ه���ي ال��ه��ن��دس��ة 
الطبية،  والهندسة  والتصميم  االع��م��ال  وإدارة 
وس���ي���ت���م ال����ت����وس����ع ف�����ي ت���خ���ص���ص���ات ال���ت���رب���ي���ة 

والتصوير واالخراج.

ال������ق������درة ع����ل����ى االب�����ت�����ك�����ار واإلب����������داع  ■ خ����ل����ق ج����ي����ل م���ث���ق���ف ي���م���ت���ل���ك 
ال��وط��ن وخ��دم��ة  وال��ت��رق��ي  ال��ع��ل��م��ي  للبحث  ب��داي��ة  األك��ادي��م��ي��ة  ال��ش��ه��ادة   ■

■ أري������ج ال���غ���ان���م: إك����س����اب ال����دارس����ي����ن خ����ب����رات ك���ب���ي���رة وإث��������راء ال��م��ن��اه��ج

خالد الغانم وطالبة متفوقة ووالدتها أريج الغانم متوسطة رئيسة الجامعة وعدداً من األساتذة )تصوير:  محمودالفوريكي(

.. ومصافحة إحدى الخريجات خالل الحفل فايزة الخرافي مكرمة رئيسة الجامعة األمريكية الدولية



أمة وبلدي
05 الكويت
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ال تقل مساحة القسيمة عن ألف م2.. والبناء 3 طوابق

سبقلا تنشر شروط المالعب الرياضية و»البادل« في »االستثماري«

ترخيص مالعب البادل قريباً

زكريا محمد
الرياضية،  املالعب  بند  البلدية من إضافة  انتهت 
بما فيها »البادل«، ضمن اشتراطات االستعماالت 
داخ��ل  االستثماري  السكن  مناطق  ف��ي  التجارية 
م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا، ت��م��ه��ي��دًا إلح��ال��ت��ه إل��ى 
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ض��م��ن ل��وائ��ح ال��ب��ن��اء الع��ت��م��اده��ا 

بصورة نهائية.
أن  املنفوحي  أح��م��د  م.  للبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وأك���د 
إضافة هذا النشاط جاء بعد اإلقبال الكبير على 
ط��ل��ب ع��م��ل م��الع��ب »ال���ب���ادل«، ال��ت��ي ب���دأت تنتشر 
الشباب،  أع��دادًا كبيرة من  البالد، وتستقطب  في 
توفير مثل هذه  البلدية على  إل��ى ح��رص  مشيرًا 
املساهمة  التي من شأنها  األنشطة  لهذه  املالعب 
ف��ي إب����راز م��واه��ب ال��ش��ب��اب، وال��ع��م��ل ع��ل��ى قضاء 
أوق���ات���ه���م ف���ي أن��ش��ط��ة م���ف���ي���دة. وق�����ال امل��ن��ف��وح��ي 
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��� سبقلا إن ال��ب��ل��دي��ة وم���ن منطلق 
املالعب  نشاط  بممارسة  السماح  على  حرصها 
ال��ري��اض��ي��ة، خ��ص��وص��ًا »ال����ب����ادل«، ق����ررت إض��اف��ة 
امل���الع���ب ال���ري���اض���ي���ة ض��م��ن الئ���ح���ة ال���ب���ن���اء، لتتم 
م��م��ارس��ة ه���ذا ال��ن��ش��اط ب��ط��ري��ق��ة آم��ن��ة م���ن خ��الل 

توفير األمن واإلطفاء ومواقف السيارات.

◄ ال تقل مساحة القسيمة عن 1000 متر مربع.

◄ يسمح للبناء بحد أقصى 3 طوابق بنسبة بناء إجمالية 180%، بحيث تكون نسبة 60% من  مساحة 
ال��واح��د، وال تحسب مساحة األدراج وامل��وزع��ات واملصاعد وامل��ن��اور وغرف  القسيمة كحد أقصى للطابق 

الخدمات وغرفة الحارس وملحقاتها بمساحة ال تزيد على 25 مترًا مربعًا من ضمن النسبة.

◄ يسمح بعمل أكثر من سرداب، وال يحسب من ضمن النسبة اإلجمالية للبناء، على أن يستغل السرداب 
األول كملعب أو مواقف للسيارات أو كليهما، وفي حالة بناء أكثر من سرداب تستغل السراديب اإلضافية 

كمواقف للسيارات.

◄ يجوز عمل طابق أو أكثر على كامل مساحة القسيمة ملواقف السيارات بارتفاع 3 أمتار كحد أقصى، وال 
تؤخذ هذه الطوابق بعني االعتبار في تحديد عدد الطوابق أو ارتفاع املبنى.

◄ في حالة استغالل السرداب األول كملعب يكون الحد األقصى الرتفاع السرداب 5 أمتار.

◄ ال يزيد ارتفاع السرداب على 1.5 متر من منسوب حجر الرصيف.

املنتجات  بيع  الرياضية ومحل  واألدوات  املالبس  بيع  مأكوالت خفيفة ومحل  نشاط  بإضافة  ◄  يسمح 
الغذائية والنباتات الصحية باألرضي في املبنى لرواد املالعب، ويكون بمساحة ال تزيد على 20 مترًا مربعًا 
لكل نشاط على حدة، كما يسمح بمطعم بمساحة ال تزيد على 24 مترًا مربعًا، وتحسب جميعها من ضمن 
النسبة اإلجمالية، ويكون التخديم من الداخل، وتصدر لكل محل رخصة تجارية منفصلة، شريطة عدم 

تكرار األنشطة وأال يزيد عدد املحال على ثالث محال داخل حدود القسيمة.

◄ يصدر ترخيص تجاري واحد للمبنى بالكامل، باإلضافة إلى رخصة املحال املسموح بها.

◄ ال يزيد االرتفاع اإلجمالي للبناء على 18 مترًا من منسوب أرضية الطابق األرضي، وال يدخل ضمنها 
بيت الدرج بالسطح، على أال يزيد على 3 أمتار.

◄ تطبق االرتدادات حسب ما جاء في نظام السكن االستثماري.

◄ يجب توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة طبقًا للجدول رقم 17، بشأن االشتراطات واملواصفات 
الفنية الخاصة بمواقف السيارات امللحقة بجداول نظام البناء في جميع مناطق الكويت.

◄ إحضار موافقة اإلدارة العامة لإلطفاء.

مع  مترًا،   12 بارتفاع  املالعب بشبك معدني  يتم تسوير  ترخيص مالعب سطحية  في حالة طلب   ◄
تزيد  ال  بمساحة  وملحقاتها  حارس  غرفة  بعمل  ويسمح  النظام،  حسب  االرتدادات  على  املحافظة 
منهما  لكل  مربعة  أم��ت��ار   10 بمساحة  للجنسني  مياه  دورات  توفير  شريطة  مربعًا،  مترًا   25 على 
االشتراطات  17، بشأن  رقم  للجدول  القسيمة طبقًا  على حدة، وتوفير مواقف سيارات داخل حدود 
ف��ي جميع مناطق  ال��ب��ن��اء  ن��ظ��ام  ب��ج��داول  امل��ل��ح��ق��ة  ال��س��ي��ارات  ب��م��واق��ف  ال��خ��اص��ة  ال��ف��ن��ي��ة  وامل��واص��ف��ات 

الكويت.

◄ االلتزام بشروط الئحة ذوي االحتياجات الخاصة.

◄ فيما لم يرد به نص يتم االلتزام بما جاء في بنود الجدول رقم 2 من الالئحة.

يسمح  بأنه  وخارجها  الكويت  مدينة  داخل  االستثماري  السكن  مناطق  في  التجارية  االستعماالت  اشتراطات  ضمن  البلدية  حددت 
باستغالل القسيمة بالكامل كمالعب رياضية بكل أنواعها، شريطة االلتزام باآلتي: شروط االستغالل

»األوقاف« تطلب صرف مكافآت
الصفوف األمامية لمن ُقبلت تظلماتهم

فهاد الشمري
ق����ال وزي�����ر األوق�������اف وال���ش���ؤون 
اإلس����الم����ي����ة ع���ي���س���ى ال���ك���ن���دري 
وال����ش����ؤون  األوق��������اف  وزارة  إن 
 م��ن 

ً
اإلس����الم����ي����ة خ���اط���ب���ت ك������ال

دي���وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة ووزارة 
املالية لصرف مكافآت الصفوف 
األمامية للموظفني الذين قبلت 
ت��ظ��ل��م��ات��ه��م ح�����ول آل���ي���ة ت���وزي���ع 

الحكومي  القطاع  في  للعاملني  املالية  املكافآت 
عن فترة انتشار جائحة كورونا.

وأض����اف ال��ك��ن��دري ف��ي رده ع��ل��ى س���ؤال برملاني 
ق��دم��ه ال��ن��ائ��ب م��ه��ن��د ال��س��اي��ر ان وزارة األوق����اف 
شكلت لجنة تظلمات املوظفني حول آلية توزيع 
الحكومي  القطاع  في  للعاملني  املالية  املكافآت 
عن فترة انتشار جائحة كورونا بناًء على طلب 

ديوان الخدمة املدنية.
خاطبت  األوق������اف  وزارة  ان  ال��ك��ن��دري  وأوض�����ح 
ديوان الخدمة املدنية لطلب االستفسار عن مدى 
شمول فئة املوظفني املبرم معهم عقود استعانة 
ب���خ���ب���رات وف���ق���ًا ألح����ك����ام ق������رار م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة 
املدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديالته للمكافأة من 
عدمه وقد ورد الرد من الديوان متضمنًا شمول 

تلك الفئة من املوظفني باملكافأة.
وفي ما يتعلق في بيت الزكاة، قال الكندري تم 
من  امل��ق��دم��ة  التظلمات  ف��ي  للنظر  لجنة  تشكيل 
بالعمل  املكلفني  مكافأة  ص��رف  بشأن  املوظفني 
مل���واج���ه���ة ان���ت���ش���ار ف���ي���روس ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د، 
وس�����وف ي��ت��م ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ت��ظ��ل��م��ات وف����ق امل���دة 
الزمنية ال��واردة في القانون رقم 20 لسنة 1981 
امل��دن��ي��ة بالتظلمات  ال��خ��دم��ة  وم��خ��اط��ب��ة دي����وان 
اآللية  وف��ق  ال��ص��رف  اعتماد  ف��ي  للنظر  املقبولة 
بناء على طلب  املكافأة  ف��ي ص��رف  بها  املعمول 

دي���وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة تشكيل 
ل���ج���ن���ة ل���ل���ن���ظ���ر ف�����ي ال��ت��ظ��ل��م��ات 
امل������ق������دم������ة م�������ن امل������وظ������ف������ني ف���ي 
رقم  بكتابه  املكافآت  خصوص 
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وح��������دد اس����ت����ح����ق����اق ال���ع���ام���ل���ني 
ل�����ل�����م�����ك�����اف�����أة وف����������ق ال���������ق���������رارات 
الصادرة  والقواعد  والضوابط 
في هذا الشأن ولم تنشأ حاجة 
القانوني  ال��رأي  للحصول على 
املكافأة  على  العاملني  م��ن  فئة  استحقاق  ح��ول 

من عدمه.
القصر،  لشؤون  العامة  بالهيئة  يتعلق  ما  وفي 
أوض����ح ال��ك��ن��دري أن ال��ص��رف ي��ت��م اس��ت��ن��ادًا إل��ى 
ل��س��ن��ة 2021 ب��ش��أن رب���ط ميزانية  ق��ان��ون رق���م 4 
امل��ال��ي��ة  ل��ل��س��ن��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة  واإلدارات  ال�������وزارات 
ال��ق��ان��ون،  ب��ذل��ك  ال������واردة  وال��ق��ي��ود   2021 /2020
ال���وزراء رقمي 391/ 2020  ق��راري مجلس  وكذلك 
امل��دن��ي��ة  ال���خ���دم���ة  م��ج��ل��س  وك���ت���اب  و636/ 2020 
 2020 /6 /1 ب��ت��اري��خ  م.ج.م/ 578/ 30/ 2020  رق���م 
واملتضمن آلية تحديد الفئات وآلية الصرف لكل 
فئة، وكل القرارات املحددة للعاملني خالل فترة 

جائحة كورونا.
وتابع الكندري: لقد تم تشكيل لجنة تظلمات في 
الهيئة للنظر في التظلمات املقدمة من موظفي 
إليها وتتم  املشار  املكافأة  الهيئة في خصوص 
امل��ق��ررة باملرسوم  الزمنية واآلل��ي��ة  امل���دة  م��راع��اة 
التظلم من  إج����راءات  ب��ش��أن  امل���ؤرخ 5/ 10/ 1981 

القرارات اإلدارية.
وح����ول األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل���أوق���اف، ق���ال ال��ك��ن��دري 
توجد لجنة دائمة مشكلة بموجب القرار اإلداري 
رقم 397 لسنة 2010 للنظر في التظلمات املقدمة 
ف��ي هذا  التظلم  ل��م يتم  م��ن املوظفني، علمًا بأنه 

الشأن حتى تاريخه.

ن���ع���م���ل ع��ل��ى 

إب�����راز م��واه��ب 

وقضاء  الشباب 

أوق��ات��ه��م في 

أحمد المنفوحيأنشطة مفيدة

¶ ال��س��م��اح ب���3 م��ح��ال داخ���ل ح��دود 
القسيمة والتخديم من الداخل

خفيفة  م��أك��والت  أنشطة  إضافة   ¶
والمنتجات  المالبس  لبيع  ومحلين 

الغذائية

ال���م���ن���ف���وح���ي:  

»المالية« توافق على منح مكافأة  
للعاملين في »المخلفات الصناعية«

حمد الحمدان
منح  على  البرملانية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  واف��ق��ت 
م���ك���اف���أة م��ال��ي��ة ق���دره���ا 300 دي���ن���ار ش��ه��ري��ًا 
ل��ل��ع��ام��ل��ني ف����ي ق���س���م امل���خ���ل���ف���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة 

بالهيئة العامة للصناعة.
وقالت اللجنة في تقريرها انه نظرًا ألهمية 

التابع  ال��ص��ن��اع��ي��ة  امل��خ��ل��ف��ات  معالجة  ق��س��م 
حاجة  م��ع  يتماشى  كونه  الصناعة،  لهيئة 
ال���س���وق ال���ت���ج���اري ف���ي ال��ك��وي��ت ال����ى ح��م��اي��ة 
البيئة من التلوث الناجم عن هذه امللوثات، 
كون هذه املهنة من املهن الخطرة والشاقة، 
وافق أعضاء اللجنة باإلجماع على املقترح 

املقدم بهذا الشأن.

اجتماع سابق للجنة المالية البرلمانية

عيسى الكندري
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شرباكة
يوسف الشهاب

البلدية - تعصر - العربي
لم تعد الرياضة اليوم تقتصر على لقاءات رياضية بني 
للتدريبات، بل  الفريق وذاك، وال على جلب مدربني  هذا 
مصانعها  للشباب  إلى صناعة  اليوم  الرياضة  تحولت 
ال��ذي ن��راه في مالعبنا،  األن��دي��ة، وإنتاجها ه��ذا الشباب، 
وفي مختلف األلعاب املختلفة، وفي الجوانب الثقافية التي 
هي األخرى خلقت نوعًا من املنافسة، وإن املنافسات بني 
هذا النادي وذاك وكلها من نتاجات األندية التي حفظت 
الشباب من الضياع إلى ما قد يدمر حياتهم، والشواهد 

أمامنا كثيرة. 
ف��ي ال���دول األخ���رى ذات ال��ت��ط��ور، ال��ت��ي ت���درك ج��ي��دًا قيمة 
لديه، رصدت  سليم  عقل  وخلق  بنائه،  وأهمية  الشباب 
ماليني األموال لألندية لديها، ووفرت لها كل احتياجاتها 
الشباب داخليًا ودورها  بناء  األندية في  لدور  لقناعتها 
في رفع علم بالدها في املحافل القارية وغيرها، وال أحد 
العالم أصبحت رافدًا  اليوم وفي دول  الرياضة  أن  ينكر 
دول  إل��ى  الفرق  تحمله  واسمًا  لها  دبلوماسيًا خارجيًا 

العالم التي تتواجد فيها.
ف��ي ال��ك��وي��ت ول���ألس���ف، وم��ن��ذ أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر س��ن��وات، 
»الطفل  يشبه  م��ا  إل��ى  عندنا  الرياضية  الحركة  تحولت 
ال��ي��ت��ي��م«، ال���ذي ينتظر م��ن ي��م��د ل��ه ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة 
الس��ت��م��رار ح��ي��ات��ه، ه���ذا ه��و م��وق��ف حكوماتنا ف��ي تلك 
ال��س��ن��وات وال ي���زال، وه��و األم��ر ال��ذي أوص��ل األن��دي��ة إلى 
املالية كبيرة،  فالديون  ع��دو،  وض��ع ال يسر صديق وال 
وسبل التطوير والنجاح تحتاج إلى نفقات ليست قليلة، 
امل��درب��ني والالعبني واإلداري���ني هي األخ��رى  واحتياجات 
امل��زري لألندية  املالي  الوضع  ليست قليلة، ومع كل هذا 
ت��ق��ف ال��ح��ك��وم��ة م��ن خ���الل ال��ج��ه��ات امل��س��ؤول��ة ع��ن دع��م 
األندية متفرجة بدعم سنوي ال يساوي نصف نفقاتها 

اليومية والشهرية والسنوية. 
ما تعّرض له النادي العربي من جانب البلدية في إيقاف 
ت��رخ��ي��ص االس��ت��ث��م��ار ال��ت��ج��اري ت��ح��ت ح��ج��ة امل��وق��ع في 
املنطقة السكانية، قد يتعّرض له أي ناد آخر، وهو حلقة 
من حلقات التدمير الحكومي لألندية ودوره��ا املطلوب، 
ال��دول��ة  قطاعات  م��ن  كغيرها  تعلم،  البلدية  أن  وال��غ��ري��ب 
الكبيرة  املالية  األع��ب��اء  واألن��دي��ة،  بالرياضة  العالقة  ذات 
من نفقات وديون على ظهور األندية، التي وصل الكثير 
ل��ألن��دي��ة بسبب  امل��ال��ي  ال��ش��ح  إل��ى امل��ح��اك��م، نتيجة  منها 

التقطير السنوي بالدعم لها.
بشكل  األن��دي��ة ساهمت  أن  البلدية،  ومنها  ال��دول��ة،  تعلم 
البلدية  الكويت خارجيًا، وإن رفض  كبير في رفع اسم 
لجميع  رف��ض  هو  العربي  للنادي  االستثمار  لترخيص 

األندية.

سّلم جائزة »صباح األحمد« للباحثة القطرية هنادي الحمد

وزير الصحة: رعاية المسّنين أولوية 
قال وزير الصحة د.خالد السعيد 
الشيخ  ال���راح���ل  األم��ي��ر  إن ج��ائ��زة 
ص���ب���اح األح����م����د، ط��ي��ب اهلل ث����راه، 
ل���ل���ب���ح���وث ف�����ي م���ج���ال���ي ال���رع���اي���ة 
ال����ص����ح����ي����ة ل����ل����م����س����ن����ن وت����ع����زي����ز 
املسنن  مكانة  إلى  ترمز  الصحة، 
ك�������أول�������وي�������ة ت�����ن�����م�����وي�����ة رئ����ي����س����ي����ة 

الطبية. بالبرامج 
ج����اء ذل����ك ف���ي ك��ل��م��ة ال���وزي���ر أم���ام 
الصحة  ملنظمة  ال��ع��ام��ة  الجمعية 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة ف�������ي م�������راس�������م ت���س���ل���ي���م 
ال���ج���ائ���زة إل�����ى ال���ف���ائ���زة ب���ه���ا ه���ذا 
ال�����ع�����ام، وه������ي د.ه������ن������ادي ال��ح��م��د 
»أول���وي���ة شيخوخة  ح��م��ل��ة  ق��ائ��دة 
ص�������ح�������ي�������ة« ب�����االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة 
وزارة  ف������ي  ل���ل���ص���ح���ة  ال����وط����ن����ي����ة 
ال�����ص�����ح�����ة ال�����ق�����ط�����ري�����ة، وامل�������دي�������رة 
ال���ط���ب���ي���ة مل��س��ت��ش��ف��ى ال���رم���ي���ل���ة ف��ي 
ق��ط��ر، وم��دي��رة م��رك��ز ق��ط��ر إلع���ادة 

التأهيل.
د.ه����ن����ادي  ان  ال���س���ع���ي���د  وأض��������اف 
ال���ح���م���د ح���ظ���ي���ت ب����ه����ذه ال���ج���ائ���زة 
تحسن  ف��ي  املتميزة  إلن��ج��ازات��ه��ا 
رع�������اي�������ة امل�����س�����ن�����ن ب�������دول�������ة ق���ط���ر 
ال��ش��ق��ي��ق��ة، م��ت��م��ن��ي��ًا ل��ه��ا امل��زي��د من 
ي��ك��ون  ال���ت���ق���دم واإلن�����ج�����ازات، وأن 
للمزيد  ح��اف��زا  ب��ال��ج��ائ��زة  ف��وزه��ا 
م���ن االب���ت���ك���ار وال���ع���ط���اء، وت��ع��زي��ز 
ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��امل��ي ل��ص��ون حقوق 

الصحية. الرعاية  في  املسنن 
وأوض���ح أن ه��ذه ال��ج��ائ��زة ه��ي وف��اء 
املسنون  قدمه  بما  وامتنان  وعرفان 
لتحقيق  مضنية  وج��ه��ود  عطاء  م��ن 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة، وب���م���ا ي��ت��ف��ق م��ع 
املهنية  وااللتزامات  والعادات  القيم 
العالقة  ذات  وال��غ��اي��ات  واإلن��س��ان��ي��ة 

ب���ال���ص���ح���ة، ض���م���ن م���س���ي���رة ال���ت���ق���دم 
السبعة  ال��ع��امل��ي��ة  األه����داف  لتحقيق 
ان  وذك���ر  امل��س��ت��دام��ة.  للتنمية  ع��ش��ر 

»ه������ذه ال���ج���ائ���زة ال���ت���ي ن��ح��ت��ف��ل ب��ه��ا 
اليوم وبالفائز بها لعام 2022 تمثل 
إحدى العالمات املضيئة واملبادرات 

اإلي����ج����اب����ي����ة ع���ل���ى ط����ري����ق ال���ت���ع���اون 
ال��ب��ن��اء ب���ن دول����ة ال��ك��وي��ت وم��ن��ظ��م��ة 
ال����ص����ح����ة ال����ع����امل����ي����ة، وال���������ذي ت���رج���ع 
جذوره الى أكثر من ستة عقود منذ 
املنظمة  لعضوية  ال��ك��وي��ت  ان��ض��م��ام 
الصحة  لجمعية   )11( رق��م  ب��ال��ق��رار 
ال��ع��امل��ي��ة رق���م )13( ال��ص��ادر ف��ي ع��ام 

.»1960
ول���ف���ت ال����ى ان دول�����ة ال���ك���وي���ت ت��ع��ت��ز 
ب����االن����ت����م����اء إل������ى امل���ن���ظ���م���ة وال���ع���م���ل 
م��ن خ��الل��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز األم���ن ال��ص��ح��ي 
وال��ت��ص��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال��ن��ظ��م ال��ص��ح��ي��ة وم��س��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة 

العالم. الشاملة في مختلف دول 

وزير الصحة مع هنادي الحمد في مؤتمر »الصحة العالمية«

تعزيز الشراكة مع »الصحة العالمية«
اعتبر وزير الصحة د. خالد السعيد أن إعادة انتخاب د. تيدروس غيبريسوس مديرًا عامًا ملنظمة الصحة العاملية لوالية 
ثانية مكسب لجهود املنظمة في دعم مساعيها لتعزيز قطاع الصحة في العالم. وأضاف السعيد »أكدنا للمدير العام 
ملنظمة الصحة العاملية حرص الكويت على تعزيز العالقة العميقة الجذور مع املنظمة، والعمل املشترك لتنفيذ البرامج 

الصحية والتنمية وصون األمن الصحي العاملي«.
وأشار إلى »تقدير منظمة الصحة العاملية لدعم الكويت الدائم لبرامجها وتقديم املساعدات اإلنسانية للدول املتضررة، ما 

جعل الكويت داعمًا قويًا وشريكًا رئيسيًا لبرامج املنظمة وخططها الطموحة«.

 في 37 يوماً ..ومراكز التطعيم تواصل استقبال المواطنين والمقيمين

17 ألف مواطن ومقيم تلقوا الجرعة الثانية
عبد الرزاق المحسن 

لوباء  املمتازة  امل��ؤش��رات  تواصلت  فيما 
ك�����ورون�����ا ف����ي ال�����ب�����الد، اس���ت���ق���ب���ل���ت م���راك���ز 
التطعيم ضد »كوفيد 19« آالف املواطنن 

املاضية. األسابيع  واملقيمن خالل 
ووفق مصادر صحية، فقد جرى تطعيم 
ن��ح��و 17 أل����ف م���واط���ن وم��ق��ي��م ب��ال��ج��رع��ة 
الثانية خالل 37 يومًا من 19 أبريل حتى 
26 مايو الجاري، فيما تلقى أكثر من 56 
أل��ف��ًا ال��ج��رع��ة ال��ت��ن��ش��ي��ط��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة خ��الل 

نفسها. الفترة 
ول��ف��ت��ت امل��ص��ادر إل���ى اس��ت��ق��رار االوض���اع 
وامل����ؤش����رات ال��وب��ائ��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ف��ي��روس 
ك����ورون����ا ف����ي ال����ب����الد، وذل������ك ب���ع���د ازاح�����ة 
ال����ق����ي����ود امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����وب����اء، وم����ع����اودة 
اس�������ت�������ئ�������ن�������اف االن��������ش��������ط��������ة ال������ت������ج������اري������ة 
مشيرة  وغيرها،  والثقافية  واالجتماعية 
ال���ى ان ل���زي���ادة ال���وع���ي ال��ص��ح��ي وح��م��ل��ة 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت اواخ���ر 
ف��ي  ك���ب���ي���را  دورا   ،2020 ع�����ام  دي���س���م���ب���ر 
ان���ح���س���ار ت���داع���ي���ات ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 19 
الطبيعية  الحياة  ع��ودة  ثم  وم��ن  محليا، 

تدريجيا.
ن��س��ب��ة متلقي  أن  ال���ى  امل���ص���ادر  وأش�����ارت 
ال���ج���رع���ت���ن م����ن اج���م���ال���ي ع�����دد ال���س���ك���ان 

.%84.3 الى  املؤهل للتطعيم وصلت 
ول���ف���ت���ت ال������ى ان������ه س���ي���ت���م اس���ت���ق���ب���ال م��ن 
ي��رغ��ب م���ن م��راج��ع��ي م��ن��اط��ق »االح���م���دي 

ال��ص��ح��ي��ة« ف��ي م��رك��ز ال��ف��ن��ط��اس الصحي 
ب���دال م���ن امل��س��اي��ل ال��ص��ح��ي، اع��ت��ب��ارا من 
تلقي  )االح��د(، وذلك ملن يرغب في  اليوم 
الى  مشيرة   ،19 كوفيد  لقاحات  ج��رع��ات 
ان ذلك يرجع الى انخفاض نسبة وحجم 
االق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م��ات خ����الل اآلون����ة 
ام��ام مراجعي  االخ��ي��رة، وإلف��س��اح املجال 
الصحية  ال��خ��دم��ات  تلقي  ف��ي  »امل��س��اي��ل« 

بأكثر من عيادة باملركز.
محليا،  »كورونا«  احصائيات  آخر  وعن 
س��ج��ل��ت ال��ك��وي��ت 53 اص���اب���ة ب��ت��اري��خ 21 
م���اي���و ال����ج����اري، م���ع وج�����ود ح���ال���ة واح���د 
االج���ن���ح���ة  ف�����ي  امل������رك������زة، و4  ب���ال���ع���ن���اي���ة 
عن  فضال  ال��ف��ي��روس،  ملرضى  املخصصة 
بمضاعفات  وف��اة  حالة  اي  تسجيل  ع��دم 
ك����ورون����ا، ح��ي��ث ك���ان���ت ن��س��ب��ة االص���اب���ات 
امل���س���ح���ات ه����و 3%، م��ع  ل���ع���دد  ال���ي���وم���ي���ة 
وص������ول ن��س��ب��ة ال���ش���ف���اء م����ن امل������رض ال���ى 

.%99.5

3% فقط نسبة 
اإلصابات اليومية 
لعدد المسحات 

جانب من المطعمين في مركز مشرف )أرشيفية(

نسبة الشفاء 
تالمس %100 

أع��ل��ن امل���رك���ز االح��ص��ائ��ي 
ل����������دول م����ج����ل����س ت����ع����اون 
الخميس  العربي،  الخليج 
امل�������اض�������ي، ع������ن وص������ول 
نسبة الشفاء من »كوفيد 
ال���ى  امل���ج���ل���س  ب������دول   »19
98.7 %، مع بلوغ اجمالي 
امل����ت����ع����اف����ني م������ن امل������رض 
ال���3596116 شخصا، من 
حالة   3643196 اج��م��ال��ي 
م��ص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس منذ 
اك���ت���ش���اف دخ������ول ال���وب���اء 

للخليج.
وح�����س�����ب األرق��������������ام ف��ق��د 
الشفاء  م��ع��دالت  الم��س��ت 
ف����������ي ال��������ك��������وي��������ت ن����س����ب����ة 

ال�%100.

طفرة صحية 
رغ���������م ت����ح����س����ن ال�����وض�����ع 
ال�������وب�������ائ�������ي ف��������ي ال������ب������الد 
وت���ح���ق���ي���ق ط����ف����رة ك��ب��ي��رة 
ع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ح��اص��رة 
واصلت  كورونا،  فيروس 

الفرق الطبية 
رص����د امل��ن��ح��ن��ى ال��وب��ائ��ي 
ف�������ي امل������ن������اط������ق، إض�����اف�����ة 
إل�������ى م����راق����ب����ة األوض���������اع 
م��ح��ل��ي��ًا ودول������ي������ًا، ف��ض��ال 
منظمة  م��ع  التنسيق  ع��ن 

الصحة العاملية.
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اب وآراء ُكتَّ

اللهجة الكويتية.. وقدرتها على صنع المعاني )35(
د. سعود محمد العصفور

تابع الكواكب والنجوم
املقدم: يقال: »إذا طلع الدلو، هيب الجزو، وأنسل العفو، وطلب 
ال��ج��زو أي  امل��ق��دم وامل��ؤخ��ر. هيب  الخلو« وه���ذا يشمل  اللهو 
، وخيف أال يكتفى به اإلب��ل من امل��اء، وانسل 

ّ
أن الرطب ج��ف

العفو أي سقط نسله، أو قرَب سقوطه، والعفو ولد الحمار. 
وقوله طلب اللهو الخلو يريد طلب التزاوج. وسمي باملقدم ألن 
طلوعه وقت الدفء فتخرج الهوام املختبئة، وهو نجم يماني 
»إذا  يقال:  اليمانية  النجوم  النجم من   وه��ذا 

ً
ما كان مختبئأ

طلع سعد األخبية خرج الناس من األبنية ودهنت األسقية« 
ال��دفء  الحرث بالحميم األول وي���زداد فيه  أه��ل  ويعرف عند 
واملسببة  لألتربة  املثيرة  االتجاه  متغيرة  الرياح  فيه  وتكثر 
ال��ت��رب��ة خ��ص��وص��ًا م��ع ب��داي��ة  ل��ج��ف��اف  ال��غ��ب��ار نتيجة  لتطاير 
املساء. وهي مقدمة ملوسم السرايات الذي يتخلله نزول املطر 
ال��ك��وي��ت، وف��ي��ه تكثر ط��ي��ور الخضيري، وت��ه��اج��ر طيور  ف��ي 

القمري عائدة إلى مواطنها.
ب��ال��ذراع. نجمان نيران  ال��زرع  امل��ؤخ��ر: يقال: يعرف عن أه��ل 
متباعدان أحدهما نجم شمالي واآلخر نجم جنوبي، ويعتبر 

، بينما 
ً
رابع منزلة فصل الربيع، يعتدل فيه الجو خاصة ليال

يميل في الظهيرة للحرارة، هو موسم للسرايات املصحوبة 
ب��األم��ط��ار ال��غ��زي��رة، ق��د تتخللها ح��ب��ات ال���َب���َرد ف��ي ال��ك��وي��ت، 
ويستمر احتمال هبوبها حتى نهاية شهر نيسان. فيه أيضًا 

هجرة طيور الربيع الصغيرة والقمري.
الربيع يقع ضمن مجموعة  الرشاء: نجم يماني آخر نجوم 
بطن  سمي  ل��ذا  السمكة،  بطن  يشبه  خافتة،  يمانية  كثيرة 
السمكة، وسمي بالرشاء وهو الحبل مشابهة. يقال: »اذا طلع 
بالثوب  وتعلقت  الحركة،  وأمكنت  الشبكة،  نصبت  السمكة، 
الحسكة، وطاب الزمان للنسكه«. ففيه تنصب الشباك لصيد 
والعباد فال حر يشتد، وال  للنساك  الزمان  الطيور، ويطيب 
برد ُيتقٰى. والحسكة نبات ُعشبي بّرّي شائك من الفصيلة 
بأصواف  ق 

ّ
تتعل خشنة  ثمرة  له  عطرّية،  أزه���اره  السذابّية، 

��ع��دان. يعتبر  ال��سَّ َح��َس��ك  الغنم وأوب���ار اإلب���ل ونحوها وم��ن��ه 
املسمى  الثريا  اختفاء  وق��ت  وه��ي  ه 

ّ
الكن بداية  املؤخر  ظهور 

فيه  بالنهار، ويعتدل  الليل  الرشاء يتساوى  بالخفوق. وفي 
الطقس، مع حرارة الظهيرة، وفيه يدخل موسم البوارح وهي 

رياح غربية محملة بالغبار واألتربة، ويسميها أهل الزرع في 
القمري،  طيور  تكثر  وفيه  املشمش.  ب��ارح  وغيرها  الكويت 
وال��ص��ف��اري وال��غ��ران��ي��ق، وت��ه��اج��ر ال��ط��ي��ور ال��ص��غ��ي��رة وطير 

الخضيري، وفيه بداية جيدة لغرس فسائل النخيل.
أن��ج��م سميت كذلك  ال��ث��ري��ا: وق��د اش��ت��ه��رت م��ن بينها سبعة 
باألخوات السبع. ما أجمل الثريا في السماء، عنقود نجمي 
ع��ش��ق��ه ال���ع���رب ق��دي��م��ًا وذك������روه ب��أش��ع��اره��م رم����زًا للجمال 
واالتساق، ت��زدان السماء بجماله في كل زم��ان، وتقاس فيه 
قوة اإلبصار ألنه ُيرى بالعني املجردة. وال بأس في استطراد 

لطيف يقول الشاعر البصري املبّرد في وصفها:
 
َ
العني سبعة ت يراها َحديد 

َ
ض عرَّ

َ
ت السماء  الثريا في  إذا ما 

نُجِم
َ
أ

 ِمعَصم
َ

ب��ت فوق
ِّ
 ُدرٍّ ُرك

ُ
�بِد ال�َجرب��اء وهي كأن�ها َجبيرة

َ
على ك

ويقول عمر بن أبي ربيعة:

 عمرك الل��ه ك�يف يلتقيان
ً
ُح الثريا ُس����هيال

ُ
أيها املنك

 يماني
َّ

 إذا اس��تقل
ٌ

هي ش�امية إذا ما استقلت وسهيل
ويقال في جمالها: »أين الثرٰى من الثريا«. وفي الشيء بعيد 
رّيا عن بنات 

ِّ
الث الثريا«. ويقال: »وين  »أبعد من  املنال يقال: 

��َع��ش« واملعنى إن االخ��ت��الف واض��ح ب��ني الثريا وب��ني بنات 
َ
ن

البعد  ال���ذي ال يضاهى وف��ي  ال��ث��ري��ا  نعش ف��ي ج��م��ال شكل 
بينهما. وبظهورها يبدأ فصل الصيف. يقال: »إذا طلع النجم 
فالحر في حدم، والعشب في حطم، والعاهات في كدم، واتقى 
والحدم:  األك��م«.  السراب على  السقم، وج��رى  اللحم، وخيف 
شدة الحر. ويقال: »اذا طلع النجم غدية ابتغى الراعي شكية، 
»إذا  وي��ق��ال:  ك��س��اء«.  ال��راع��ي  ابتغى  ع��ش��اء،  النجم  واذا طلع 
ويقال:  الليل«.  آخر  ومد  الحصاد،  الحنطة  عم  الثريا  طلعت 
في  وي��ق��ال  طلوع سهيل«.  وآخ���ره  الثريا،  طلوع  أول��ه  »القيظ 
مقارنة القمر الثريا في الخامسة ذهاب الشتاء. ففيه يشتد 
ال��ب��وارح املحملة  ال��ح��ر، م��ع ن��درة امل��ط��ر، ويستمر فيه موسم 

باألتربة، كما ينضج بلح النخيل وثمار الزروع األخرى.
يتبع..

من الذاكرة

 ماذا يجري
في الكويت؟

خالد أحمد الطراح
@Kaltarrah

يتصدر السؤال: ماذا يجري في الكويت؟ فاملشهد 
اآلون��ة األخيرة  السياسي واإلعالمي وتطوراته في 
باتت  ككل  والدولية  اإلقليمية  وأب��ع��اده  الكويت  في 
جميعها عوامل جاذبة الهتمام دقيق بسبب طبيعة 
ال��ت��ع��ق��ي��دات غ��ي��ر امل��س��ب��وق��ة ب��امل��ق��ارن��ة م���ع م��راح��ل 

سياسية سابقة.
اضطرابات وصراعات سياسية شتى باتت عنوانًا 
تلك  الكويت، خصوصًا  في  العام  للوضع  رئيسيًا 
ال��ت��ي ص��اح��ب��ت ال��ت��ح��دي��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة 
األخ����ي����رة، م���ن دون ح���اج���ة إل����ى اس���ت���دع���اء ح��ادث��ة 

بعينها.
ولعل ما شهدته الكويت من وقفة احتجاجية مدنية 
نواب  بعض  من  اإلرادة  في ساحة  مؤخرًا  سلمية 
األم��ة  مجلس  بحل  ومناشدتهم  وال��ن��ش��ط��اء،  األم���ة 
وع����دم ع����ودة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة امل��س��ت��ق��ي��ل، تحمل 
دالالت على الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد في 

اآلونة األخيرة.
وسبق ذلك اشتعال حمالت إعالمية ساخنة للغاية 
بفعل  األخيرة  السنوات  في  اشتعلت  الكويت..  في 
فاعل غير مستتر.. استفادت منها أطراف كويتية 
وغير كويتية وذات عالقة وثيقة بجماعات حاضنة 
عن  نهجها  ف��ي  تختلف  ال  ال��ت��ي  امل��ت��ش��دد،  للفكر 

حركة »داعش«! 
تبنّي أن بعض املواد اإلعالمية املحلية، التي انتشرت 
في اآلونة األخيرة، قام بإعدادها واإلش��راف عليها 
املنتمني  م��ن  وه��و  ت���ردد،  صحافي فلسطيني كما 
إلى الفكر املتشدد، وله حساب في وسائل التواصل 

االجتماعي يعكس انتماءاته املتطرفة.
ال أبالغ في االستغراب من انتشار ظاهرة الفتة في 
الكويت، وهي ظاهرة تمّدد جماعات عربية متطرفة 
ف��ك��ري��ًا م��ن ج��ه��ة، وتغلغلها ف��ي ال��وس��ط اإلع��الم��ي 
ورب���م���ا هيمنتها على  أي���ض���ًا،  وال��رس��م��ي  ال���خ���اص 
مفاصل حكومية من جهة ثانية، باستغالل مباشر 

للوضع السياسي املتورم بني الحكومة والبرملان.
املتطرف  الفكر  نفسه  بالوقت  الكويت  في  ينتشر 
ملواطنني كويتيني وعرب ذوي عداء شديد للغرب، ال 
يختلف بطبيعته عن جزاري حركة داعش وغاياتها 

املسمومة دينيًا واجتماعيًا وفكريًا.
لجماعات  خصبة  ساحة  الكويت  أصبحت  برأيي، 
وهو  وعملها،  بأهدافها  متحالفة  متشددة  دينية 
م��ا ي��ن��ذر بتحول ال��دول��ة إل��ى م��ص��در م��ف��زع لتوغل 
أساليب  وتنوع  واإلرهابي،  املتطرف  الفكر  وتغلغل 

تصديره خليجيًا وعربيًا ودوليًا.
م��ن ال��الف��ت م��ا ورد إع��الم��ي��ًا ع��ل��ى ل��س��ان املعتقل 
ال��ك��وي��ت��ي ال��س��اب��ق ف��ي غ��وان��ت��ان��ام��و ف��اي��ز ال��ك��ن��دري، 
قائم  ع���داء ش��دي��د  ل��دي��ه بشكل ملحوظ  ب��رز  حيث 
ضد أميركا والغرب ككل، وهو ما ينذر بعدم زوال 
الجماعات  ل��دى بعض  والجهادي  الفكري  اإلره��اب 

الدينية في الكويت! 
العام  السياسي  الوضع  الشديد  االستغراب  ويثير 
ف��ي ال��ك��وي��ت، وخ��اص��ة ت��ه��اون ال��س��ل��ط��ات الكويتية 
ب��روز أص��وات منادية  البلد في ظل  في ما يشهده 
بهذا  واإلش���ادة  طالبان،  بنظام  العاجل  ب��االع��ت��راف 

االنقالب واعتباره انتصارًا إسالميًا!
ف��ف��ي ح���ني ي���راق���ب ال���ع���ال���م ودول ال����ج����وار ال��ع��رب��ي 
بعد  أفغانستان،  ف��ي  يجري  م��ا  بحذر  والخليجي 
دينيًا،  املتشددة  وقوعها في قبضة حركة طالبان 
والتخلف  نهائيًا،  املدنية  ال��ح��ري��ات  ب���وأد  وامل��ب��ش��رة 
وعربية  كويتية  أص��وات  تبرز  عمومًا،  االجتماعي 

وإسالمية مؤيدة لذلك في الكويت!
وثمة تناقض رسمي صارخ في الكويت في التعامل 
املتشددة  والجماعات  الفكري  اإلره���اب  ملفات  مع 
دينيًا، حيث هناك جماعات وأف��راد محليون جرى 
وخليجيًا،  دول��ي��ًا  اإلره���اب  قائمة  تحت  تصنيفهم 
بينما الكويت ما زلت ربما تنتظر املزيد من سفك 

الدماء والعمليات اإلرهابية!
ال ش��ك ب���أن ال��ف��راغ ال��س��ي��اس��ي ال��ن��اج��م ع��ن اح��ت��دام 
ال��ع��الق��ة ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
وغياب الحسم ملصادر التأزيم بينهما، وعدم قراءة 
تفسح   ، وت����أنٍّ بحصافة  الشعبي  ال����رأي  ات��ج��اه��ات 
امل��ج��ال أم���ام ن��ض��وج م��ش��اري��ع االخ��ت��راق اإلع��الم��ي 
وال��س��ي��اس��ي ل��ج��م��اع��ات م��ت��ش��ددة دي��ن��ي��ًا ومتطرفة 

فكريًا وسياسيًا. 

إحنا والموبايل جيران!جرة قلم
علي أحمد البغلي

القمر«  أط���ال اهلل بعمرها »ج���ارة  أغنية  م��ن  م��أخ��وذ  وال��ع��ن��وان 
ف��ي خروجها  ناظريها  ع��ن  يغيب  ال  ال���ذي  عنه  تغني  ف��ي��روز، 

ودخولها للمنزل. 
ونحن أصبحنا مع املوبايل اللعني ليس جيرانا فحسب بل أقران 
!.. أي ال يغيب أح��دن��ا ع��ن االخ���ر.. فنحن أول م��ا نفتح أعيننا 
ال��ن��وم نستعجل االط���الع على ب��الوي��ه، وقبل أن ننام ن��ودع  م��ن 

صحوتنا بأن يكون هو – أي املوبايل – آخر ما نطلع عليه! 
ن��خ��رج ل��ل��ش��ارع ف��ن��رى ح��ت��ى ال��ع��م��ال��ة، ال��ت��ي ك��ن��ا ن��ط��ل��ق عليها 
بني  اليها  النظر  يختلسون  موبايالتهم  بأيديهم  الرثة،  العمالة 
آن وآخر، مع أن مهمتهم الرئيسية هي تنظيف شوارعنا ورفع 
البالوي  الى منطقة عملك فترى  القمامة عنها.. تقود سيارتك 
الذين  والوافدين  الكويتيني  والشابات  الشباب  من  »املوبايلية« 
اقتدوا بهم، في االط��الع على موبايالتهم والرسائل منها، بدل 
االنتباه الى الشارع وامل��رور وق��ادة السيارات االخ��رى بالشارع 
ال��ى ق��رب مكتب  وامل���ارة او امل��ش��اة العابرين ب��ال��ش��وارع.. تصل 
عملك وأت��ح��داك أن ت��رى شخصا كويتيا أو واف��دا ال يحمل أو 
يحملق أو ينشغل باملوبايل الخاص به.. وعلى ذكر االنشغال 

بالنظر للموبايل وإرسال الرسائل منه، فقد كلمت اللواء جمال 
الصايغ املختص بأمور املرور بوزارة الداخلية »ملاذا ال تأمر بمنع 
املتقدمة  ال��دول  وليس  العالم  دول  بمعظم  أس��وة  بالقانون،  ذل��ك 
منذ  التعديل  بذلك  تقدموا  إنهم  بالقول  ففاجأني  فحسب«؟! 
عامني! وال يزال التعديل يقبع في أدراج مجلس أمتنا! املشغول 
التلفزيون االجنبية واالعالنات  الهايفة ومحطات  باملسلسالت 
ال��ق��ن��ادر بعضهم ع��ل��ى بعضهم  ال��ب��ري��ئ��ة، وح���دف  ال��ش��وارع��ي��ة 
ال���وزراء –  ال���وزراء ملنعهم – أي  االخ��ر، والجلوس على كراسي 
من الجلوس عليها، وتقديم استجوابات متتالية لرئيس مجلس 

الوزراء، األمر الذي عطل ذلك املجلس ألشهر بل ألعوام؟! 
 ***

وفي الختام سأقص للقارئ الكريم قصتي مع الهاتف النقال، 
فقد كنت أعمل في أواخر السبعينيات كمحام شاب مبتدئ في 
وأح��د مالك  املحامي  الصالح  له محمد مساعد  املغفور  مكتب 
صحيفة الوطن.. فدخلت عليه يوما اطلب منه التوسط لحيازة 
هاتف سيارة، الن النقال لم يخترع في ذلك الوقت، وكان محمد 
م��س��اع��د ال��ص��ال��ح ص��دي��ق��ا ل��وزي��ر امل���واص���الت ال��ت��ي ك��ان��ت تبيع 

هواتف السيارات وليس القطاع الخاص، فكتب محمد مساعد 
الصالح ورق��ة لصديقه وزي��ر االت��ص��االت آن��ذاك »ب��رج��اء تزويد 
املخافر  ف��ي  أغ��ل��ب عمله  بهاتف س��ي��ارة، الن  ال��ش��اب  محامينا 
وليس املكتب«. املراسل الذي سلم الوزير خطاب التوصية يقول 
إن الوزير ضحك عاليًا بقراءته لخطاب محمد مساعد الصالح 
بتزويد علي  الخطاب ال مانع  ال��دم، وكتب على  املعروف بخفة 
أحمد البغلي بهاتف سيارة، فذهبت الى ورشة وزارة املواصالت 
في منطقة كيفان وركبوا لي الهاتف الذي كنت أتفاخر بالكالم 
املثبت  االحمر  بالهوائي  أفخر  امل���رور، وكنت  اش���ارات  فيه عند 

بسقف السيارة الخارجي بالجهة االمامية.. 
وهذه كانت قصتي مع أول هاتف غير ثابت وما زالت حتى االن.. 

لذلك أنا واملاليني غيري أصبحنا مع هواتفنا النقالة.. جيران! 
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

العصا التي
 تهّش بها..
ال تضرب بها

محمد سالم البلهان

تتسارع األح��داث في جريها املستمر، مخلفة وراءه��ا وقائع 
الحديثة  كاالختراعات  للبشرية،  صالح  هو  ما  منها  كثيرة، 
إلى  الشعوب  أساليب حياة  التي تطور  والدراسات  والبحوث 
التي تشنها بعض  األحسن.. ومنها ما هو سيئ كالحروب 
ال��دول، التي يتخيل زعماؤها أنهم ظل اهلل في األرض، وانهم 
ق��ادرون على تحقيق كل شيء، وذلك الشعور الخاطئ الذي 
وّرط ال��ك��ث��ي��ر م���ن ق����ادة ت��ل��ك ال�����دول ف���ي ات���خ���اذ أف���ع���ال ش���اذة 
تشجبها كافة شعوب الدنيا، ومن تلك األفعال اعتداء الجار 

على جاره والضعيف على القوي.
منا التاريخ أن كل من يمارس هذه األفعال املشينة مصيره 

ّ
عل

الهالك مهما طال الزمن، وقد ملسنا ذلك جليًا في مصير كل 
من حاول االعتداء على شعب الكويت اآلمن، الذي لم يذكر له 
التاريخ أن هدد أو اعتدى على الغير سواء الجار أو غير الجار.
اق��ت��رف��ه ج��الد  ب��ش��دة م��ا  ال��ع��ال��م اجتمعت مستنكرة  ش��ع��وب 
العراق )املقبور( بحق شعب الكويت، وقد وقفت تلك الشعوب 
ب��ك��ل ق��درات��ه��ا وإم��ك��ان��ات��ه��ا امل���ادي���ة وامل��ع��ن��وي��ة ب��ج��ان��ب ال��ح��ق، 
الكويت، ولم تكتف بذلك وال بمواقفها اإلعالمية  حق شعب 
الفعل املشني، بل  التي كانت تنادي باستنكار ذلك  املشرفة، 
دعمتها بإرسال قواتها وجيوشها لتحرير الكويت من غنب 
اإلنسانية ال  ال��روح  أن  إل��ى  ذل��ك يعود  املعتدين، والسبب في 
املعتدين، وخاصة  االعتداء وتشجب وتكره وتستنكر  تقبل 

اعتداء القوي املتجبر على الضعيف من الشعوب.
وه��ذا بالفعل م��ا ي��دور حاليًا م��ن ح��رب مفتعلة ب��ني روسيا 
ب��أرواح  أودت  التي  الطاحنة  ال��ح��رب  أوك��ران��ي��ا، تلك  وج��ارت��ه��ا 
الكثير من أبناء الجانبني الروسي واألوكراني، وقد يكون ذلك 
ال��دول القوية من إمكانيات وق��درات حربية،  نتيجة ملا تملكه 
ب��ال��ق��وة، ول��وال  أن��ه��ا تستطيع أن ت��ح��ل ك��ل ق��ض��اي��اه��ا  تعتقد 
ذلك الشعور الخاطئ لكان من املمكن أن تحل املشاكل وكل 
اللتني  الجارتني  ق��ادة  ب��ني  مشاكل  هناك  كانت  إن  القضايا، 
تجمعهما أص���ول وج����ذور ع��رق��ي��ة واح����دة، ب��ال��ح��وار ال��ه��ادئ 
الجاد، وبذلك تتمكن أن تتجنب الجارتان هذه الحرب التي ال 

يعلم مداها إال اهلل.
هناك مثل عربي قديم يتداوله على الخصوص أبناء ورجال 
الصحراء القدماء من العرب يقول: »العصا التي تهش بها ال 
تضرب بها«، ألن الضرب بها يكشف مدى فعاليتها وتأثيرها، 
العصا  تلك  فعالية  اآلخ��ر معرفة  الجانب  وبذلك يسهل على 
كانت  التي  العظمى،  ال��دول��ة  كذلك روس��ي��ا  فينكشف س��ره��ا، 
كافة شعوب الدنيا الصغيرة في جميع قارات العالم تعتبرها 
املالذ الوحيد الذي يحميها من ويالت الزمان، فإن حربها هذه 
مع جارة لها ضعيفة باملقارنة بما تملكه من قدرات عسكرية، 
املتابعني ألحداث  الحر  العالم  لدى شعوب  امليزة  تلك  أفقدها 
الحرب الدائرة بني الجارتني روسيا وأوكرانيا، من جانب آخر 
أعداء روسيا قد يكونون هم املستفيد األول من تلك الحرب 
ق���درات حربية،  ال��ت��ي كشفت لهم ك��ل م��ا تملكه روس��ي��ا م��ن 
ولوال ذلك لكان بمقدور تلك الدول العظمى لو أرادت أن تقنع 
زعيم الكرملني بعدم شن حرب على شعب جار له صديق، 
إال أن الدول العظمى أرادت كما يبدو أن تكشف املستور، وأن 
تعرف قدرات روسيا الحربية، وهذا ما ينهى عنه املثل العربي 
الذي يرفض الضرب بالعصا طاملا الهش بها يأتي بالنتيجة 
املرجوة، وذلك خشية أن ينكشف أمر تلك العصا )أي القوة( 

وتفقد قيمتها لدى اآلخرين.
يتمنى  بأجمعه  ال��ذي  الكويت،  لشعب  روسيا صديق  شعب 
العلي  اهلل  م��ن  يطلبون  والكويتيون  الخير،  ك��ل  الشعب  لهذا 
العقل وإيقاف  الحكمة والصواب وتحكيم  القدير أن يلهمهم 

هذه الحرب، التي ال يأتي من ورائها سوى الدمار.

المحسن المجهول.. هو حاكم الكويت
د. عبدالمحسن الجارالله 

الخرافي

النوري،  عبداهلل  الشيخ  رواه��ا  التي  التاريخية  القصة  هذه  أورد 
ِفه »حكايات من الكويت، ص 

َ
رحمه اهلل، ضمن حكاياته في مؤل

203 - 206«، وجاء فيها: »كان محمد معدمًا وهو من عائلة ذات 
عز، ولكنه اجتهد في أن يخفي عدمه ويستر فقره، أخفى ذلك 

حتى عن قرابته وبني عمه.
 وفي ليلة من الليالي وكان القمر في املحاق، سمع طارقًا يطرق 
 عليه 

ً
 طويال

ً
الباب يطلب محمدًا، وجاء محمد ورأى بالباب رجال

عباءة رث��ة س��وداء كسواد الليل قد قبع بها مد ي��ده إليه بصرة 
فيها نقود ثم أدبر مسرعًا.

 فناداه محمد ولكن الرجل املجهول لم يرد عليه وكأنه أصم. ترك 
الصرة وع�رف ما فيها، وبقي  البيت وفتح  الباب ودخ��ل  محمد 
لكنه  املجهول كيف عرف حاجته،  للخير  الفاعل  يفكر في هذا 

رضي بالواقع وصرف املبلغ في حاجته.
 وفي املحاق الذي يليه )املحاق آخر الشهر القمري(، جاء الرجل 
املجهول وطرق الباب وطلب محمدًا ودفع له بالصرة كما فعل في 
األول وأدب��ر، وحاول محمد أن يلحق به، لكن الرجل كان سريع 
املشي واسع الخطى ولى ولم يعقب وكأن وحشًا لحقه.  رضي 
إلى حال سبيله،  الرجل املجهول يذهب  محمد باملقسوم وترك 
ودام الحال على ذلك مرات لكن حب االستطالع عند محمد ألح 
بدنه  القوي في  وه��و  أن يعرف صاحبه، وفكر في نفسه  عليه 
أن يمسك بيد الرجل حني يناوله الصرة، وفي الليلة املعينة ليلة 
م��ح��اق ال��ق��م��ر وق���د ج���اء ال��رج��ل امل��ج��ه��ول ك��ع��ادت��ه، وط���رق ال��ب��اب 
ي��ده بالصرة وم��د محمد يده  إل��ي��ه محمد وم��د املجهول  وخ���رج 
ليمسك بالصرة، لكنه أمسك بالصرة واليد معًا، وحاول املجهول 
أن يتخلص من يد محمد فلم يستطع ألن محمدًا كان أقوى منه.

 عرف محمد صاحبه، ومن تظنه يا ترى وكأني بك أيها القارئ 
الكريم تفكر مثلي وتضرب بتفكيرك بواد وودي��ان لتعرف من 
هذا جابر العثرات الذي تعود أن يتفقد كل عزيز ذل في قومه، 

ويمد يده بالعون لكل غني افتقر.
 إنه أمير البالد يومئذ الشيخ سالم بن مبارك بن صباح، الرجل 
التقي الصالح الذي لم يترك مكرمة إال كان من السابقني إليها. 
بمن  أقسم عليك  ولكني  لقد عرفتني  الشيخ سالم ملحمد:  ق��ال 
محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة أن تخفي أمري هذا معك 

حتى يأتي وعد اهلل.
 وتأثر محمد في نفسه أن يكون هذا األمير املهاب بهذه الصفة 
الرقيقة فيتفقده، وال شك أنه يتفقد أمثاله، ويتحرى بهذا التفقد 
الليالي املظلمة يتنكر فيها بأفقر زي وأوهن ملبس، يسير في 
الدروب وحده وهو الذي ال يمشي في النهار إال في املواكب، أثر 
ذلك في نفس محمد، فرق قلبه وبكت عينه، وقال لصاحبه: أقسم 
باهلل العلي العظيم ان أمرك هذا سيبقى سرًا، اللهم إال إذا عشت 

بعدك فسأحكيه للناس، أرجو أن يكون ملن بعدك فيه عبرة.
بالسر على  الشيخ سالم أشهرًا يكرم محمدًا ويتصدق   وظ��ل 
غير محمد، حتى إذا جاء اليوم املوعود يوم 15 جمادى الثانية 
سنة 1339 ه�، يوم وفاة املرحوم بإذن اهلل تعالى الشيخ سالم بن 
مبارك بن صباح، وفقد كثير من الناس العطف الذي كانوا يرونه 
عن سره،  لهم  وكشف  نبأه،  محمد  أذاع  املجهول.  املحسن  من 
الناس قد فقدوا ذلك املحسن منذ فقدوا أميرهم، فحقق  وك��ان 
على  املجهول،  املحسن  على  وترحموا  لهم ص��دق خبر محمد، 

ذلك األمير الراحل واألب البار والحاكم العادل«. 
 رح���م اهلل ت��ع��ال��ى امل��ح��س��ن ال��ش��ي��خ س��ال��م ب���ن م���ب���ارك وأس��ك��ن��ه 
الفردوس األعلى من الجنة مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني 

والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

أهل الكويت الطيبون )256( بعد السالم

نصائح بلديةتساؤالت مواطنة!
الديموقراطية الجميلة  شهدنا انتخابات لطيفة، هادئة، ومثلت 
تحفظي  رغ��م  م��ؤخ��رًا،  البلدي  املجلس  انتخابات  في  للكويت، 
أن تحظى  نأمل  لكن  ل��ل��م��رأة،  إع��ط��اء مقعد منتخب  ع��دم  على 
ال��ن��س��اء ب��أك��ث��ر م���ن م��ق��ع��دي��ن ض��م��ن األع���ض���اء امل��ع��ي��ن��ني من 
أو  يشكك  البعض  أن  ورغ���م  امل��ي��زان.  كفة  لتصويب  الحكومة 
الحقيقة مغايرة،  البلدي، فإن  املجلس  يحاول استصغار دور 
ب��ارز ومهم وفعال، وذراع تشريعية  البلدي ذو دور  فاملجلس 
يجب  تمامًا  العكس  على  ب��ل  دوره،  إغ��ف��ال  يمكن  وال  للبلدية، 

توسيع صالحياته في حدود مهامه.
وهنا أضع توصيات، أو نصائح وملفات مهمة لألخوة أعضاء 
املجلس البلدي الجدد، الذين أمامهم ٤ سنوات من العمل، نأمل 

أن نرى خاللها كويتنا أجمل.
: اسعوا إلى أن يكون صوتكم في الرئاسة يعكس رغبات 

ً
أوال

الناس، الذين أوصلوكم إلى املجلس البلدي، وأن يكون التصويت 
لقائد فعلي يستطيع إدارة ملفات البلدي املهمة.

ث��ان��ي��ًا: امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اإلرث ال��ح��ض��اري وال��ت��اري��خ��ي ل��ل��ب��الد، 
املحافظة على املباني القديمة التي تحكي تاريخ املدينة، وإعادة 
إع��م��ار وت��رم��ي��م ه���ذه امل��ب��ان��ي، وع���دم ال��س��م��اح ب��إزال��ت��ه��ا كونها 

تشكل هويتنا.
السماح  وع��دم  الخاص،  السكن  في  التجاوزات  مكافحة  ثالثًا: 
لإليجار،  ت��ج��اري، وشقق  إل��ى سكن  الخاص  السكن  لتحويل 
السكنية، وعلى  املناطق واألحياء  أثر سلبي على  لذلك من  ملا 

السكان.
رابعًا: املحافظة على البيئة واالهتمام بملف التشجير، ومحاربة 

التصحر، وتخضير الطرق واملناطق واألحياء السكنية.
خامسًا: املوازنة بني حجم املباني واملرافق في األحياء التجارية 

ال���ش���وارع ملنع  ال��س��ي��ارات وس��ع��ة  أو السكنية، وح��ج��م م��واق��ف 
ح��دوث ح��االت اختناق م���روري كما نشهده حاليًا ف��ي بعض 

املناطق التجارية.
س���ادس���ًا: االه���ت���م���ام ب��م��ل��ف إع�����ادة ال���ت���دوي���ر، ودع�����م امل��ش��اري��ع 
واملبادرات الشبابية بهذا الجانب، خاصة أن إلعادة التدوير آثارا 

مهمة وإيجابية على البيئة واالقتصاد وغيرها من الجوانب.
سابعًا: السعي الستغالل مزيد من األراضي القريبة من مدينة 
الكويت وتحويلها إلى مدن إسكانية، خاصة أن نسبة االراضي 
غير املستغلة في البالد كبيرة، ويمكن ان توفر مساكن ملزيد 

من األسر الكويتية، وقريبة من املدينة.
ث��ام��ن��ًا: االه��ت��م��ام ب��امل��ن��ظ��ر ال��ع��ام ل��ل��م��دي��ن��ة، وامل��ن��اط��ق واألح��ي��اء 
السكنية، واعتماد إطار عام للهوية املعمارية للمناطق خاصة 

التجارية، تحافظ على جمالية هذه املناطق.
ف��ي مناطق السكن الخاص،  ال��ع��زاب  ت��واج��د  أزم��ة  تاسعًا: ح��ل 

واستعجال االنتهاء من مشاريع املدن العمالية.
ع��اش��رًا: اي��ج��اد ح��ل ج���ذري وع��اج��ل مل��ن��اط��ق كجليب الشيوخ 

وغيرها.
تبدو امللفات كثيرة ومتشعبة، لكنني اكتفي بالتوصيات العشر 
السابقة، وقد نسترسل الحقا في مزيد من التوصيات، وكلي 
الحكومة  ترشيحات  وبانتظار  الجدد،  األعضاء  باألخوة  أم��ل 
لألعضاء املعينني، ليلبوا طموحاتنا في تحسني جودة الحياة 

في الكويت.

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat
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عبر زيادة أعداد خاليا تنظيمية في الدماغ.. مهمتها عالج االلتهابات

MSعالج ثوري واعد للسكتات الدماغية.. والـ

يمكن أن ت���ؤدي إص��اب��ات ال��دم��اغ ال��خ��ط��رة إل��ى التهاب 
أو ت���ورم يستمر ألس��اب��ي��ع، وي��م��ك��ن أن ي���ؤدي ه���ذا إل��ى 
ت��ل��ف دائ����م، ح��ي��ث ي��ت��م س��ح��ق خ��اي��ا امل���خ ال��ت��ي ال يمكن 
تعويضها، مما ي��ؤدي في حد ذات��ه إلى التهاب جديد.  
ويشتمل الجهاز املناعي على نوع من الخايا - التائية 
وق��ائ��ًي��ا، حيث  دوًرا  تلعب  أن  يمكن  ال��ت��ي   - التنظيمية 
االل��ت��ه��اب، ومع  ه��ذا  لتقليل  املركبات  م��ن  تنتج مزيًجا 
ذل���ك، ي��وج��د القليل ج���ًدا م��ن ه���ذه ال��خ��اي��ا ف��ي ال��دم��اغ، 
وبعد إصابة خطرة عادة ما تكون هذه الخايا مرهقة، 

وال يمكنها أداء وظيفتها بشكل جيد.
وي����ق����ول ال���ب���روف���ي���س���ور أدري���������ان ل���ي���س���ت���ون، م����ن م��ع��ه��د 
ل��زي��ادة ع��دد  ب��اب��راه��ام »سعينا لتصميم ع���اج ج��دي��د 

الخايا التائية التنظيمية في الدماغ حتى تتمكن من 
إدارة االلتهاب«.

ووج����د ال��ب��اح��ث��ون أن ه���ذه ال��خ��اي��ا ن�����ادرة ف���ي ال��دم��اغ 
ب��س��ب��ب م��ح��دودي��ة اإلم�����داد ب��ال��ب��روت��ن امل���ع���روف باسم 

.»IL2« »إنترلوكن 2« ويرمز له ب�
أق��ل بكثير  امل��ع��روف أن مستويات »إنترلوكن 2«  وم��ن 
ف��ي ال��دم��اغ م��ن بقية ال��ج��س��م، وال يمكنها االن��ت��ق��ال من 
ال��دم��اغ، ألن��ه ال يمكن أن تمر عبر الحاجز  إل��ى  الجسم 
الدموي الدماغي - وهو جدار من الخايا املتخصصة 
ال��ت��ي تمنع مجموعة م��ن امل���واد امل��وج��ودة ف��ي ال���دم من 

العبور إلى السائل الذي يحيط بالدماغ-.
وي��ش��م��ل ال��ع��اج ال��ج��دي��د ح��ق��ن ف��ي��روس غ��ي��ر ض���ار في 

ال����وري����د، ال ي��س��ب��ب ال��ت��ه��اب��ًا، ول��ك��ن ي��م��ك��ن أن ي��م��ر عبر 
ال���ح���اج���ز ال����دم����وي ال����دم����اغ����ي. وت�����م ت���ع���دي���ل ال���ف���ي���روس 
ليحتوي على قطعة جديدة من الحمض النووي، يحمل 
ال��دم��اغ، التي تستخدمه  ه��ذا الرمز الجيني إل��ى خايا 

بعد ذلك إلنتاج املزيد من بروتن »إنترلوكن 2«.

تفاصيل التجربة

في فئران املختبر، زاد عدد الخايا التائية التنظيمية 

في ال��دم��اغ بما يصل إل��ى عشرة أض��ع��اف، حيث عانت 
القوارض تلفًا أقل في الدماغ بعد اإلصابة، كما أظهرت 
الفئران املصابة بمرض مشابه ملرض التصلب املتعدد، 

ا كبيًرا.
ً
والذي يصيب الدماغ والحبل الشوكي، تحسن

ولدى الفئران التي عانت سكتة دماغية، ساعد العاج 
ف���ي ال��ح��م��اي��ة م���ن ال��س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة، وف��ي 
ت���زال تخضع مل��راج��ع��ة، الح��ظ فريق  دراس���ة متابعة، ال 
املعرفي  التدهور  العاج يمنع  أن  البحث عامات على 
ماثيو هولت  البروفيسور  ويقول  املسنة.  الفئران  لدى 
من جامعة لوفان في بلجيكا، وه��و مؤلف مشارك في 
 Nature Immunology ف��ي مجلة  ��ش��رت 

ُ
ن ال��ت��ي  ال��دراس��ة 

»لسنوات، بدا الحاجز الدموي الدماغي وكأنه عقبة ال 
يمكن التغلب عليها أمام تقديم مضادات قوية وأدوية 

معالجة اللتهاب الدماغ.. اآلن لم يعد هذا هو الحال«.
ب����دوره، ي��ق��ول ال��دك��ت��ور إد ن��ي��ده��ام، اس��ت��ش��اري الرعاية 
»إن  كامبريدج  ف��ي  أدي��ن��ب��روك  ف��ي مستشفى  العصبية 
التقدم املثير ف��ي ه��ذه ال��دراس��ة ه��و أن ال��ع��اج ال يمكن 
االلتهاب  ع��ن  الناجم  ال��دم��اغ  تلف  م��ن  بنجاح  يقلل  أن 
���ا ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك دون ال��ت��أث��ي��ر 

ً
ف��ح��س��ب، ب���ل ي��م��ك��ن��ه أي���ض

الحفاظ  وبالتالي  الجسم،  في  املناعة  بقية جهاز  على 
األم��راض  من  للنجاة  الازمة  الطبيعية  الدفاعات  على 

الخطرة«.

¶ التجارب على الفئران أتت بنتائج إيجابية.. 
وستبدأ على البشر في غضون عامين 

¶ يعتمد على حقن فيروس بالوريد يساعد على إنتاج بروتين »إنترلوكين 2« 
د. بلقيس دنيازاد عياشي 

حقق العلماء تقدًما واعداً نحو عالج جيني جديد، يمكن أن يحدث ثورة في عالج إصابات 
.MSالدماغ الخطرة والسكتات الدماغية والتصلب المتعدد الـ

وأظهر العالج التجريبي، المصمم لتقليل التهابات الدماغ أيًضا، عالمات جيدة للحد من 
التدهور المعرفي الذي يأتي مع تقدم العمر.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن فريق بحث من معهد بابراهام في كامبريدج، حقق 
نتائج إيجابية في تجاربه على الفئران، ويأمل أن يبدأ التجارب البشرية في غضون عامين.

ريتشارد كنيدي مدير أبحاث اللقاحات في »مايو كلينيك« لـ سبقلا:

جدري القرود لن يتحول إلى وباء.. و3 طرق للوقاية

هل سيتحول الى وباء؟ 

وأك�����د د. ك��ن��ي��دي ع����دم ق��ل��ق��ه م���ن ه����ذا ال���ف���ي���روس، ألن��ه 
م��ن  ل���ذل���ك   ،SARS-CoV-2 م���ث���ل  ب��س��ه��ول��ة  ي��ن��ت��ش��ر  ال 
ف��ي ح���دوث ج��ائ��ح��ة ج��دي��دة  غ��ي��ر املحتمل ان يتسبب 

مستقبا. 
وقال موضحا: »ال يوجد قلق عاملي في الوقت الحالي 
وال ينبغي لألفراد الخوف منه. ورغم ان هذا االنتشار 
يحوي عدد حاالت أكثر وأوسع نطاقا )يمتد في عدد 
أك��ب��ر م��ن ال��ب��ل��دان ل��م نعهده س��اب��ق��ا( ملثل ه��ذا امل��رض، 

ولكنه لن يتحول الى وباء«.
وأضاف: »يحقق مسؤولو الصحة العامة والباحثون 
ف����ي ت��ف��ش��ي امل������رض ل��ت��ح��دي��د س���ب���ب ان���ت���ش���اره خ����ارج 
اف��ري��ق��ي��ا. وإذا ت��م��ك��ن��ا م���ن ت��ح��دي��د ال���ح���االت ال��ج��دي��دة 
وعزلها بسرعة وتطعيم املخالطن، فسنكون قادرين 
ع��ل��ى وق����ف ت��ف��ش��ي امل������رض. وإح������دى امل���ش���ك���ات ال��ت��ي 
س��ن��ح��ت��اج إل���ى م��راق��ب��ت��ه��ا ه���ي وص����ول ال��ف��ي��روس ال��ى 
افريقيا،  املوجودة خارج وسط  الحاضنة  الحيوانات 

مما سيعقد إجراءات مكافحة تفشي املرض«.

مصدره 

ي��ع��ت��ب��ر »ج������دري ال����ق����رود« م���رض���ا م��ت��وط��ن��ا ف���ي دول 
افريقيا  جمهورية  الكاميرون،  )بنن،  افريقيا  وس��ط 
الوسطى، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الغابون، 
غ��ان��ا، س��اح��ل ال���ع���اج، ل��ي��ب��ي��ري��ا، ن��ي��ج��ي��ري��ا، جمهورية 

الكونغو، سيراليون، وجنوب السودان(. حيث يصاب 
بضعة آالف من ساكني هذه املناطق كل ع��ام. ونظرا 
الى توسع نطاق الحيوانات التي قد تحمل الجدري، 
ف��م��ن ال��ص��ع��ب ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ص��دره ال��رئ��ي��س��ي. فهو 
ي��ص��ي��ب م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ث��دي��ي��ات وب��خ��اص��ة 
ال���ق���وارض، ك��ال��ف��ئ��ران وال���ج���رذان وال��س��ن��اج��ب وك��اب 

البراري.

كيف ينتشر؟

بننّ كنيدي أن انتشار هذا الفيروس يحدث عن طريق 
لدغات أو خدوش أو مامسة جلد حيوان مصاب أو 
تناول لحمه أو لحوم طرائده. بينما يحدث االنتقال 
ب���ن ال��ب��ش��ر ع��ب��ر االت���ص���ال امل��ب��اش��ر ب��ج��ل��د م��ص��اب أو 
أو مامسة  الهواء بوجوده  كبيرة من  تنفس كميات 
ف��راش��ه أو امل��اب��س أو امل��ن��اش��ف أو أوان����ي ال��ط��ع��ام أو 
أشياء أخرى ملوثة. وللعلم، فانتقال العدوى يتطلب 

اتصااًل وثيقًا مع املصاب لفترة زمنية طويلة. 

األكثر عرضة لإلصابة

◄ امل����س����اف����رون إل�����ى م���ن���اط���ق ب���ه���ا أم�������راض م��ت��وط��ن��ة 
ب��امل��رض، وي��ق��ض��ون وق��ت��ًا ف��ي م��ن��اط��ق ب��ه��ا ح��ي��وان��ات 

برية.
◄ من لديهم اتصال مباشر مع شخص مصاب. 

◄ ال��ع��ام��ل��ون ف���ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ال���ذي���ن ال 

ي��س��ت��خ��دم��ون م���ع���دات ال��وق��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة، وم��ق��دم��و 
الرعاية الطبية ملرضى جدري القرود.

األعراض 

تمتد ف��ت��رة حضانة م��ن 2 إل��ى 17 ي��وم��ًا، حيث يكون 
م��ع��ٍد، وال يعاني من  ل��ف��ي��روس غير  امل��ص��اب حاضنًا 
أعراض. وتتبع ذلك مرحلة تمتد من 1 - 3 أيام، يعاني 
املصاب خالها من الحمى والصداع وآالم العضات 

وتضخم الغدد الليمفاوية ويظهر الطفح الجلدي.
وي���ب���دأ ال��ط��ف��ح ال��ج��ل��دي ع��ل��ى ال���وج���ه ث���م ي��ن��ت��ش��ر إل��ى 
ال���ذراع���ن وال��س��اق��ن، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال���ي���دان وال��ق��دم��ان. 
وغ��ال��ب��ًا م���ا ت��ب��دأ ال��ب��ث��ور ع��ل��ى ش��ك��ل ح��ب��وب صغيرة 
مسطحة ثم تصبح حويصات ممتلئة بسائل صاف 
فترة تصبح صلبة ومستديرة مع  إل��ى أصفر، وبعد 
النهاية تتقشر. وتستغرق  سائل ذي لون قاتم، وفي 

هذه العملية من أسبوعن إلى 4 أسابيع.

ظهور  منذ  معدية  تكون  املصابة  فالحاالت  وللعلم، 
األع������راض ول��غ��اي��ة أس��اب��ي��ع ع����دة ف���ي م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ح 

الجلدي.

العالج 

ع���ادة م��ا ي��ك��ون ال��ع��اج ع��ب��ارة ع��ن رع��اي��ة داع��م��ة، عبر 
األدوي�����ة امل���ض���ادة ل��ل��ف��ي��روس��ات، م��ث��ل »س��ي��دوف��وف��ي��ر« 
و»ب��ري��ن��ك��ي��دوف��وف��ي��ر« و»ت��ي��ك��وف��ي��ري��م��ات«. ورغ���م ع��دم 
لفعاليتها  نظرًا  فإنه  ال��ق��رود،  ج��دري  على  اختبارها 
ض���د ف���ي���روس ال���ج���دري وف���ي���روس���ات األورث���وب���وك���س 
األخ����������رى، ف���ي���ت���وق���ع أن ت����ك����ون ف���ع���ال���ة ض�����د ف���ي���روس 
ج��دري القرود أيضًا، خصوصًا إذا تم إعطاؤها بعد 
اإلص��اب��ة ب��ف��ت��رة وج��ي��زة. بينما ي��ع��رف ب���أن التطعيم 
ب��ل��ق��اح ال���ج���دري ف���ي غ��ض��ون 4 أي����ام م���ن اإلص���اب���ة قد 
يمنع امل��رض. أما التطعيم بعد هذه املرحلة الزمنية، 

فيساهم في تقليل شدة املرض فقط.

طرق الوقاية 

1 - تجنب السفر إلى املناطق املوبوءة أو االتصال 
بحيوانات تلك املناطق.

2 - تجنب االتصال والتواجد مع شخص مصاب 
تظهر عليه األعراض. 

3 - تلقي لقاح الجدري )إن لم تكن لدى الشخص 
م���وان���ع( ي��وف��ر ب��ع��ض امل��ن��اع��ة ض��د ج����دري ال��ق��رود. 
 بنسبة %85 

ً
)لوحظ أن التطعيم ضد الجدري فعاال

ضد جدري القرود(. 

موانع التطعيم 
ل��م ينصح أس��ت��اذ ال��ط��ب وامل��دي��ر امل��ش��ارك ملجموعة 
التطعيم  ببدء  كلينيك،  مايو  ف��ي  اللقاحات  أب��ح��اث 
الروتيني  التلقيح  كشأن  ال��ج��دري،  ض��د  الروتيني 
ض��د ك��وف��ي��د- 19. وذل���ك ألن ل��ق��اح��ات ال��ج��دري من 
اللقاح  والثاني تحتوي على فيروس  األول  الجيلني 

الحي، ويجب عدم إعطائها ملن لديهم موانع مثل: 

◄ الحمل.

◄ امل���ص���اب���ني ب����ح����االت ت��س��ب��ب ن���ق���ص امل���ن���اع���ة أو 
يتناولون األدوية املثبطة للمناعة.

◄ املصابني ببعض االضطرابات الجلدية )التهاب 
الجلد(. 

◄ نظرًا إلى خطر انتقال فيروس اللقاح الحي إلى 
اآلخرين، فينصح من يعيش مع شخص لديه موانع 

بعدم تلقي اللقاح أيضًا.

س كميات كبيرة من الهواء بوجوده ¶ ينتقل عبر االتصال المباشر مع مصاب أو تنفُّ
¶ يسبب حمى وصداعاً وآالم عضالت وتضخم الغدد الليمفاوية وطفحاً جلدياً

د. خلود البارون 
مع تركيز العالم على حاالت جدري القرود التي بدأت بالظهور في عدة دول حول العالم، يخشى 

الكثيرون من ان يكون ذلك بداية لوباء جديد وجائحة تغزو العالم مجددا.
وفي لقاء مع سبقلا أوضح د. ريتشارد كنيدي، أستاذ الطب ومدير مشارك في مجموعة أبحاث 

اللقاحات في مستشفى مايو كلينيك، قائال: »فيروس جدري القرود هو عضو في عائلة فيروس - 
األورثوبوكس -Orthopox التي تصيب الثدييات بشكل خاص. وهي فيروسات الحمض النووي وتتخذ شكل 

القرميد، ويتكون جينومها من حوالي 250 جيناً. وسمي جدري القرود بهذا االسم، ألنه اكتشف في 
المرة األولى في محمية للقرود في معهد أبحاث الدنمارك في عام 1958. أما أول حالة بشرية مصابة 

بجدري القرود فقد اكتشفت في عام 1970 في زائير )اآلن جمهورية الكونغو الديموقراطية(«.

تعمل على استهداف بروتين يتسبب في تحويل األورام الحميدة إلى خبيثة

أبحاث ألمانية واعدة للقضاء على السرطان
يحاول سليم شيحة من خال تكنولوجيته دراسة كل البروتينات التي 
يحتوي عليها الجسم البشري، لتطوير مقاربات لعاجات جديدة، على 

غرار دراسة الجملة الوراثية.
وكانت الشركة التي أسسها طورت منصة يتم خالها جمع الجزيئات 

مثل قطع الليغو، ما يسمح لها باتخاذ بنيات حلزونية معينة.
املفتاح في  وه��ذا الشكل الخاص مهم للغاية، إذ يمكن أن يوضع مثل 
قفل بروتن معن، يلعب دورًا حاسمًا في تطور السرطان، ذلك أن هذا 
ل، في ظروف معينة، األورام الحميدة إلى أورام سرطانية  البروتن يحوِّ
خبيثة، وبحسب شيحة لم يكن ممكنًا حتى اآلن استهداف هذا البروتن 

لتثبيط عمله املميت في الجسم.
العثور على بنية جزئية تستطيع  اليوم نجاحها في   وتؤكد الشركة 
االلتصاق بهذا البروتن وتمنع تطوره، وتم ذلك على الكمبيوتر، ثم في 
املختبر، وأخيرًا خال التجارب التي خضعت لها مجموعة من الفئران.
ويقول سليم شيحة »دراساتنا أثبتت أن الورم ال يتطور وال يتحول الى 
ورم خبيث، وأن دراسات جديدة ستوضح كم من الوقت سيستغرق هذا 

التأثير، وإن كان ممكنًا إيقاف الورم بهذه الطريقة«.

سرطان البنكرياس 

وق�����ررت ال��ش��رك��ة ال��ن��اش��ئ��ة اس��ت��ه��داف س���رط���ان ال��ب��ن��ك��ري��اس ال����ذي ُي��ع��د 
األصعب من حيث العاج، لكن العاج نظريًا يمكن أن يطبق يومًا ما، 
على أكبر عدد من السرطانات شرط استكمال التجارب على الحيوانات.
ويعاني قطاع التكنولوجيا الحيوية من شح في التمويل، ما أدى إلى 

توقف العديد من الدراسات التي تخص جزئيات واعدة. 
وت��ع��ك��ف ال��ش��رك��ة ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن ع��ل��ى االن��ت��ه��اء م��ن ال���دراس���ات قبل 
جريت على الثدييات، مثل الفئران، وإذا سارت األمور 

ُ
السريرية التي أ

على ما يرام، يمكن أن تبدأ السلسلة األولى من التجارب على البشر من 
أجل اختبار سامة املادة الجديدة وامكانية تحمل الجسم لها.

العثور على ساح جديد ضد السرطان.  النجاح في  الباحثون  ويأمل 
يقول شيحة: »سيكون من الرائع أن تقلل تقنيتنا بشكل كبير من معدل 

الوفيات بن مرضى السرطان«.
من جهته، يقول الباحث فرانك ثيلن بحماس أكبر: »لدينا فرصة جيدة 

لوقف العديد من أنواع السرطان«.

سليمة لبال 
أجرت شركة ألمانية، يقع 

مقرها الرئيسي في مدينة 
كولونيا، أبحاثاً واعدة من شأنها 

القضاء على السرطان بحسب 
تقرير نشرته أسبوعية »فيلت 
ام زونتاغ« األلمانية، ما شجع 

رجل األعمال المعروف فرانك 
ثيلين على ضخ أموال كبيرة 

في رأسمال هذه الشركة التي 
.Prosion تدعى

ولفتت صحيفة تيربون دو جنيف، 
إلى أن الباحث التونسي سليم 
شيحة البالغ من العمر 32 عاماً، 

أسس شركة Prosion في عام 
2020 برفقة البروفيسور هانز 

غانثر شامالز الذي أشرف على 
أطروحته حينما كان يدرس 

الكيمياء في كولونيا.
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االب���ت���س���ام���ة  ع���ل���ى  ت���س���اع���ده���م  ن���ص���ائ���ح   5 

ضحك األطفال.. يشعرنا بالسعادة ويطور قدراتهم
مهاب نصر

إن تجربة التعايش مع الطفل أثناء ضحكه هي واحدة 
ال��ت��ج��ارب، فالطفل ح��ن يفعل ذل��ك يجعلنا  م��ن ألطف 
مقاومة  ال��ن��اس يستطيعون  م��ن  ق��ل��ة  ب��ال��رض��ا.  نشعر 
االبتسام عندما يضحكون الطفل. هذا هو السبب في 
أننا نحاول جميعًا أن نجعل األطفال يضحكون. وفقًا 
م��رة في  أن يضحكوا 300  ل��ل��دراس��ات، يمكن لألطفال 

اليوم في املتوسط   حتى يبلغوا سن 6 سنوات.

لماذا يبتسم األطفال؟

الكثير عن كيفية تقييم األطفال  ُيعرف  ال��واق��ع، ال  في 
ل��ل��م��ح��ف��زات ال���ت���ي ت��م��ي��ز روح ال����دع����اب����ة. ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
األعمار  األطفال من جميع  أن  األبحاث  املثال، وج��دت 
ي��ب��ت��س��م��ون، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن امل�����ودة ال��ت��ي ُي��ظ��ه��ره��ا 
لهم آب��اؤه��م. وم��ع ذل��ك، بعد 5 أشهر م��ن العمر، يؤثر 
ال��ت��ح��ف��ي��ز األب����وي ع��ل��ى ع��اط��ف��ة األط���ف���ال، وت�����زداد ه��ذه 
امل���ش���اع���ر ع��ن��د ع��م��ر 7 أش���ه���ر. ه����ذا ي��ع��ن��ي أن����ه ع��ن��دم��ا 
يحاول اآلباء إضحاك أطفالهم، فإن لديهم فرصة أكبر 
نتعمق  أن  يجب  الخبراء،  لبعض  وفقًا  ذل��ك.  لتحقيق 
في موضوع الضحك عند األطفال. فالضحك جزء من 
ال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي للطفل، ب��اع��ت��ب��اره وس��ي��ل��ة مهمة 
للتواصل ومؤشرًا على الرفاهية، بحسب موقع »ستب 

توهيلث«.

تقنيات لإلضحاك

إذا كنت تريد أن تجعل ابنك أو ابنتك يضحكان، فال 
داعي للقلق. عادة ما يكرس األطفال ابتسامتهم األولى 
لوالديهم. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تقنيات أكثر 
نقدم  فنحن  يضحكون،  أو  يبتسمون  لجعلهم  تقدمًا 

بعض النصائح أدناه:

1 ــ دغدغة الطفل

للطفل.  األول  الحسي  اإلدراك  ه��و  اللمس  ألن  ا، 
ً
حسن

يتم  العصبية  النقاط  التأثير طبيعي ألن بعض  ه��ذا 
أن بشرة  تنشيطها من خ��الل االتصال الجسدي. كما 
الطفل ناعمة جًدا وسريعة االستجابة. هذا هو السبب 

في أن دغدغتهم تجعلهم يضحكون بسهولة.

2 ــ حمام جيد
أن تستفيد  مريحة. يجب  بيئة  ف��ي  األط��ف��ال  يستريح 
م���ن ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات إلض��ح��اك��ه��م، ألن���ه م���ن امل���رج���ح أن 
يبتسموا أو يضحكوا عندما يكونون في سالم. وخير 
م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ه��و وق���ت االس��ت��ح��م��ام. إذا ك���ان لديك 
أن��ه��م يحبون  أن���ك تعلم  ف��م��ن املحتمل  أط��ف��ال ص��غ��ار، 
املاء كثيرًا لدرجة أنهم ال يريدون الخروج من الحوض 
أبدًا. بعد كل شيء، لقد اعتادوا على البيئة املائية منذ 
والدت���ه���م. ل��ه��ذا ال��س��ب��ب ي��ج��ب أن ت��ت��ذك��ر ال��ل��ع��ب معهم 

أثناء االستحمام. سيكون لديكما الكثير من املرح.

3 ــ دمى الحيوانات

ت��ح��ري��ك دم����ى ال���ح���ي���وان���ات ك��أن��ه��ا ح��ق��ي��ق��ي��ة يسلي 

الطفل كثيرًا.
ال���واق���ع  ي���خ���ل���ط���ون  أث����ن����اءه����ا  ك����ان����وا  ي���ه���م إذا  ال 
ب��ال��خ��ي��ال، ف���إن ال��ق��ي��ام بمثل ه���ذه األش���ي���اء، التي 
قد نعدها مجنونة، يعد طريقة رائعة إلضحاك 

طفلك.

4 ــ لعبة بيكابوو

Peekaboo هي لعبة بسيطة جدًا ال تسلي األطفال 
الفكري.  نموهم  ف��ي  أي��ض��ًا  تساعدهم  ب��ل  فحسب، 
بشكل ع��ام، يمكن لألطفال بعمر 8 أشهر ممارسة 
ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة. ك��ل م��ا عليك فعله ه��و إخ��ف��اء وجهك 

خلف يديك والسماح لهم بالعثور عليك.
ب���ع���د ب���ض���ع ث��������واٍن، أظ���ه���ر وج���ه���ك واص����ن����ع وج��ه��ًا 
طفلك  س��ي��ف��اج��ئ  ه����ذا   !Peekaboo وق����ل  م��ض��ح��ك��ًا 
وس��ي��ب��دأ ف���ي ال��ض��ح��ك. إن��ه��ا ل��ع��ب��ة ت��س��اع��د ال��ط��ف��ل 
به.  املحيطن  وبقاء  استمرارية  على  التعرف  على 
بن  بالتمييز  للطفل  يسمح  ذل���ك،  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  املختلفة،  العاطفية  التعبيرات 
الحركية، من بن فوائد أخرى. يمكنك أيضًا إخفاء 

األشياء خلف الوسائد.

5 ــ رسم الوجوه

يتعلم األط���ف���ال ق����راءة وج����وه أم��ه��ات��ه��م وآب��ائ��ه��م منذ 
م��ا يفعلونه. لهذا  ك��ل  أي��ض��ًا  إن��ه��م ينسخون  ال����والدة. 
ال���س���ب���ب، ه���ن���اك ح��ي��ل��ة أس���اس���ي���ة أخ�����رى ل��ج��ع��ل طفلك 
إي��م��اءات مضحكة. قد  يضحك، وه��ي رس��م وج���وه أو 
يكون تبذل بعض الجهد في البداية. لكن ال تستسلم. 
حاول االقتراب حقًا من وجوههم واب��دأ في االبتسام. 

هذا التمرين سوف يساعدهم.

أبرزها االمتناع عن تناول النشويات والدهون

6 معتقدات خطأ
حول فقدان الوزن

سليمة لبال 
يعاني البعض منا من أجل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي اكتسبها جّلنا خالل فترة 

اإلغالق التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا. وترى خبيرة التغذية كليمون بوبون في تقرير نشرته 
مجلة »فام اكتويال« أن الفشل في هذه المهمة، يعود الى اعتقادات خطأ، انتشرت بشكل 

سريع ولقيت رواجا على مواقع التواصل االجتماعي وأبرزها: 

1 - االمتناع عن األطعمة النشوية في المساء: 
لسنوات، كان البعض يعتقد أن عدم تناول األطعمة 
ال��وزن.  إنقاص  على  سيساعدهم  الليل  في  النشوية 
ومع ذلك، فإن األمر عكس ذلك تماما، إذ يمكنك إضافة 
الكربوهيدرات  ت��وف��ر  ألن��ه��ا  ال��ع��ش��اء،  إل��ى  النشويات 
املعقدة التي توفر الطاقة األساسية للجسم والشبع 
ب��ش��ك��ل أف���ض���ل. وي��ف��ض��ل األط��ع��م��ة ال��ن��ش��وي��ة ال��ك��ام��ل��ة 
الغنية باأللياف مثل خبز القمح الكامل واألرز الكامل 

واملعكرونة الكاملة والحبوب الكاملة. 

2 - ع���دم ت��ن��اول ال���ده���ون: مل�������اذا ه������ذه ال���ف���ك���رة 
ليست جيدة على اإلط��الق؟ ألن الدهون مهمة جدا في النظام الغذائي. قبل كل شيء، ال تحرم نفسك من 
تناول »الدهون الجيدة« التي توفر أوميغا 3 و6، فهي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل تنظيم 
لذلك ال  املعدة.  الدموية، وزي��ادة عبور  القلب واألوعية  بأمراض  الكوليسترول، وتقليل مخاطر اإلصابة 

تتردد في تناول األسماك الدهنية واملكسرات واألفوكادو، من وقت آلخر.

3 - التركيز على المنتجات قليلة الدسم: خالفا لالعتقاد الشائع، ال توجد منتجات »اليت«. وغالبا 
التقليدية، وتخضع الستبدال  بالنسخة  مقارنة  املكونات  اكبر من  املنتجات، على عدد  ما تحتوي هذه 
السكريات والدهون ببدائل خطرة أو أكبر من حيث عدد السعرات الحرارية، فعلى سبيل املثال بدل تناول 

قطعة حلوى، اختر قطعة جنب جيد او حبة فاكهة طازجة.

4 - تخطي وجبة: يعد تخطي وجبة، حتى لو كنت جائعا، أمرا يجب عليك عدم فعله إذا كنت ترغب في 
إنقاص الوزن. في الواقع، يعد تخطي وجبة أفضل طريقة لتخزين املزيد من الدهون في الوجبات التالية، 
وتغيير سلوكك الغذائي، لذا تناول الطعام إن كنت تشعر بالجوع ألنك ستتجنب تأثير إعادة تدوير الوزن 

والشعور باإلحباط.

5 - تناول منتجات خالية من الغلوتين: إن تناول الغلوتن لن يجعلك سمينا أبدا، فإذا كنت تتجنب 
ت��ن��اول ه���ذه امل�����ادة، فيجب أال ي��ك��ون ال��ه��دف ه��و إن��ق��اص ال����وزن وإن��م��ا بسبب أع���راض���ه امل��زع��ج��ة لبعض 
األشخاص، خاصة من يعانون حساسية الغلوتن. واستهالك األطعمة الخالية من الغلوتن يتطلب أيضا 
ال��وزن. ومع ذلك،  تقليل األطعمة الصناعية مثل الكعك والخبز األبيض واملعجنات، املسؤولة عن زي��ادة 

يجب أن تدرك أن اتباع نظام غذائي خال من الغلوتن من شأنه أن يقلل من انتفاخ البطن وليس الوزن.

6 - تجاهل الوجبة الخفيفة: تعتبر الوجبة الخفيفة بن الوجبات الرئيسية، ضرورية ومناسبة العادة 
التوازن الغذائي. فإن كنت تعاني الجوع بن الغذاء والعشاء، عليك أن تختار وجبة خفيفة جيدة، تتضمن 
الجنب األبيض وفاكهة طازجة وبعض املكسرات مثل اللوز او الجوز، كما ال تنَس أيضا تقسيم حصصك 
الغذائية بشكل افضل في اليوم حتى تستفيد منها وتوفر لك الطاقة وكل العناصر التي يحتاجها الجسم، 

وال تلجأ الى تناول أي طعام في أي وقت.

هكذا تنظف الحقائب 
والمحافظ الجلدية

1 - إزالة الغبار
قبل وضع منتجات التنظيف عليها، يجب إفراغ 
م��ح��ت��وي��ات ال��ح��ق��ي��ب��ة، وق��ل��ب��ه��ا، ث���ّم رج��ه��ا ج��ي��دًا 
إلزال��ة جميع آث��ار الغبار واألوس���اخ من األج��زاء 
ال��س��ف��ل��ي��ة وال����زواي����ا. وي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام املكنسة 

الكهربائية لتحقيق هذا الغرض يوميًا. 

2 - استخدام الماء والصابون
���ة، ض���ع م��ل��ع��ق��ة من 

ّ
ب��ع��د إزال������ة األوس�������اخ ال���ج���اف

ال���ّص���اب���ون ال���ّس���ائ���ل ف���ي ك����وب م���ن امل�����اء ال���ّداف���ئ 
. انقع 

ّ
ال���خ���ل وأض����ف عليهما ب��ض��ع ق��ط��رات م��ن 

قطعة قماش نظيفة في املزيج، وامسح حقائبك 
الجلدّية ومحافظك بها. وال تنس مسح الجيوب 
ّيقة التي تتراكم فيها 

ّ
الّصغيرة، واملساحات الض

��ن م��ن إزال���ة بقايا ال��ص��اب��ون عن 
ّ
األوس����اخ. وت��ي��ق

تهويته  الجاف، ومن  ثم  ل 
ّ
املبل بالقماش  الجلد 

إط��الق��ًا. يجب  ��م��س 
ّ

ال��ش وع���دم تعريضه ملخاطر 
تكرار هذه العملّية مّرتن في األسبوع.

3 - الكحول الطبي
 ي����ن����ص����ح ب�����اس�����ت�����خ�����دام ال�����ك�����ح�����ول ال�����ط�����ب�����ّي أو 
اإلي����زوب����روي����ل ف����ي ح������االت م����ح����ّددة ي��ق��ت��ض��ي��ه��ا 
وج�����ود ب��ق��ع م��س��ت��ع��ص��ي��ة وع��م��ي��ق��ة، ك��ال��ح��ب��ر أو 
��ن أو ال���ّده���ون. غ��ّم��س ال��ق��ط��ن ب��ال��ك��ح��ول، أو 

ّ
ال��ط

بمزيل األظافر، وافرك بقعة الحبر بلطف شديد 
ح��ت��ى ت��الش��ي��ه��ا، وي��ج��ب إع����ادة تنظيفها ب��امل��اء 
والّصابون قبل تجفيفها أو امتصاص رطوبتها 

ة.
ّ
بقطعة قماش جاف

4 - ملمع األثاث أو منظف الزجاج
املغّمس  القطن  م��ن  الجلد وزي��ت��ه بقطعة  ��ب 

ّ
رط

ال����زج����اج أو ح��ت��ى  ���ف 
ّ
ب��م��ل��ّم��ع األث�������اث أو م���ن���ظ

طيف ومنظره 
ّ
الل ملمع األحذية إلدراك ملمسه 

مع وألوانه املتجّددة. وينصح بعدم توجيه 
ّ

الال
 الهواء الّساخن 

ّ
فات الشعر على الجلد ألن

ّ
مجف

ي��ل��ح��ق ب����ه ال����ض����رر. وال ت���ن���س أن اإلف��������راط ف��ي 
فات يعّرض الجلد 

ّ
استخدام هذا النوع من املنظ

لف.
ّ
للت

5 - صودا الخبز
��ه��ا. 

ّ
ت��م��ت��ّص ص����ودا ال��خ��ب��ز ال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة ك��ل

الخبز  علبة ص���ودا  فتحة  بتثبيت  ذل��ك  وي��ك��ون 
أس���ف���ل ف��ت��ح��ة ح��ق��ي��ب��ة ال���ي���د، وت���ت���رك ال��ع��ل��ب��ة في 

يل.
ّ
داخلها طوال الل

6 - عصير الليمون
��ص م����ن ال��ب��ق��ع 

ّ
���ي���م���ون م��ف��ي��د ل��ل��ت��خ��ل

ّ
ع��ص��ي��ر ال���ل

الّسوداء والبقع العميقة املوجودة على الحقائب 
وامل��ح��اف��ظ ال��ج��ل��دّي��ة. ي��وض��ع العصير م���ّدة عشر 
دعك هذه البقع بالصابون، 

ّ
دقائق على البقع ثم ت

لة باملاء البارد، 
ّ
ويمسح الجلد بفوطة قطنية مبل

ناجحة  ه��ذه طريقة  ال��ج��اف.  بالقماش  ف 
ّ
وُيجف

وفّعالة، أيضًا، في إزالة بقع الدم الحمراء.

ماء األرز يعّزز
نمو الشعر وصحته

يسرى مصطفى
تللجللتللاح مللليلللاه األرز اإلنلللتلللرنلللت ملللؤخلللرًا كللعللاج 
منزلي لنمو الشعر وصحة الجلد. وعلى الرغم 
فللإن استخدام  أنلله قد يبدو اتجاهًا جللديللدًا،  من 
تم استخدامه  الشخصية قد  للعناية  األرز  ماء 
السائل  ملللوقللع Allure هلللذا  قللللرون، وفللقللًا  لللعللدة 
 من غليان األرز 

ً
النشوي املتبقي من األرز، عادة

أو نقعه طوال الليل، شائع جدًا لدرجة أن العديد 
ملللن مللنللتللجللات الللشللعللر تللحللتللوي علللللى مللكللونللات 
مشتقة من األرز. ولكن هل هو فّعال حقًا؟ وفقًا 
ملوقع healthdigest، وجدت دراسة، نشرت عام 
2013 في مجلة Advanced Biotech، أن ماء 
للوقاية   

ً
فعاال طبيعيًا  كللان عاجًا  املغلي  األرز 

من فطريات قشرة الرأس وعاجها، املاسيزية.
الللسللبللب األكلللبلللر، الللللذي يللجللعللل ملللاء األرز يللدعللم 
صحة الشعر ونموه، هو أن األرز نفسه مليء 
بللالللعللنللاصللر الللغللذائلليللة، وفللقللًا لللطللبلليللب األمللللراض 
الدكتور  البورد  شهادة  على  الحاصل  الجلدية 
هللللللللوارد سللللوبلللليللللل، »يللللحللللتللللوي علللللللى مللللضللللادات 
والفيتامينات  األملليللنلليللة  واألحلللملللاض  األكلللسلللدة 
ومللللللللادة تللسللمللى إيللللنللللوزيللللتللللول، والللللتللللي تللسللاهللم 
جميعها في جعل الشعر أكثر ملعانًا وقوة« كما 
يحتوي على فيتامينات أخرى مثل املغنيسيوم 
وحمض الفوليك »الذي يدعم صحة فروة الرأس 
والللبللصلليللات«، والللنلليللاسللن »اللللذي يللدعللم املللرونللة 

ومضاد لالتهابات«.

كيف يستخدم؟
أضف كوبًا من األرز إلى كوبن من املاء واتركه ملدة 
24 ساعة، ثم صِف السائل. للحصول على دفعة 
إضافية من العطر، يمكنك مزج الزيوت األساسية، 
مللثللل زيلللت الللافللنللدر أو زيلللت شللجللرة الللشللاي، بعد 
دلللك شعرك برفق  بالشامبو،  فللروة رأسللك  غسل 

بماء األرز واتركه ملدة 15 إلى 30 دقيقة.

رفيف نحلة
ال تتأّثر اإلكسسوارات أو المالبس واألدوات الجلدّية بعوامل الزمن، فالجلد هو خامة أزلّية، له جاذبّيته 

وترفه وصيحاته وملمسه الّلطيف ما يدفع المرء إلى استثماره بثقة وطمأنينة من دون االكتراث 
لثمنه الباهظ. لكّن األدوات الجلدّية تحتاج هي األخرى إلى العناية والّتنظيف المنتظم للحفاظ 

على متانتها ولمعانها وجمالّيتها، مع العلم أّن الطريقة الفضلى لتنظيف الحقائب والمحافظ 
هي منعها من االّتساخ قبل كلّ شيء. فتراكم األوساخ أو الخدوش أو البقع والصبغات على 

الحقيبة ينبئ بتأثير األمكنة المّتسخة التي وضعت فيها حقيبتك أو األدوات الحادة التي احتّكت بها 
أو أنواع المالبس الّداكنة التي تركت شيئاً من لونها عليها.  يمكنك تنظيف هذه األوساخ بسهولة، 

قبل تراكمها. وإليك بعض الطرق الصحيحة بحسب موقع »ستب تو هيلث«. 

9 أعراض.. قد تنذر بمشكالت في القلب
محمد أمين

بفضل امل��زي��د م��ن ال��وع��ي ب��األك��ل الصحي 
وال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي، ي��م��وت ع���دد أق���ل بسبب 
أم��راض القلب مقارنة باملاضي. ومع ذلك، 
ال يزال انسداد شراين القلب السبب األول 
ل��ل��وف��اة ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى سبيل 
امل���ث���ال. ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن أع����راض النوبة 
أول عالمة مخيفة  تكون  أن  يمكن  القلبية 
ع��ل��ى وج����ود م��ش��ك��ل��ة، إال أن ال��ج��س��م ي��ق��دم 
���ا امل���زي���د م���ن ال���دالئ���ل ال��دق��ي��ق��ة على 

ً
أح���ي���ان

بالقلب.  يتعلق  صحيح  غير  م��ا  ا 
ً
شيئ أن 

وي��ق��دم م��وق��ع »ه��ي��ل��ث« ف��ي م��ا ي��ل��ي قائمة 
بهذه األع��راض التي يجب أال تهملها، بل 
التشخيص  ليقدم  عليك استشارة طبيبك 

والعالج:

1 - حاالت التعب الشديد
وه��ذا ال يعني التعب العادي، بل االجهاد 
الشديد. فكر فيما تشعر به عندما تصاب 
ب��االن��ف��ل��ون��زا. ت��ق��ول س�����وزان ش��ت��اي��ن��ب��اوم، 
القلب  ف��ي معهد  امل���رأة  م��دي��رة صحة قلب 

ب��م��س��ت��ش��ف��ى ه���ي���ل ف����ي م���دي���ن���ة ن���ي���وي���ورك، 
إن ك���ث���ي���را م����ن ال����ن����اس ي���غ���ف���ل���ون ع����ن ذل���ك 
أم��ر ع���ادي، لكنه – غالبًا -  أن��ه  ويعتقدون 

ليس كذلك.

2 - تورّم القدمين
ال��ق��دم��ن ملجموعة  ت���ورم  ي��ح��دث  أن  يمكن 
من األسباب، مثل الحمل أو دوالي األوردة 
أو عند السفر ول��دي��ك ق��درة م��ح��دودة على 
ا عالمة على 

ً
أيض يكون  أن  يمكن  الحركة. 

ق��ص��ور ال��ق��ل��ب، وه����ي ح��ال��ة م��زم��ن��ة يضخ 
فيها القلب الدم بشكل غير فعال.

3 - ألم شديد عند المشي
إذا كانت عضالت ورك��ك ورجليك تتشنج 
عند التسلق أو املشي أو الحركة، ثم تشعر 
ب��ت��ح��س��ن ع��ن��د ال���راح���ة، ف���ال ت��ت��ج��اه��ل ذل���ك. 
يمكن أن يكون عالمة على مرض الشراين 
املحيطية. داء الشراين املحيطية هو تراكم 
للويحات الدهنية في شراين الساق، وهو 
ب��زي��ادة مخاطر اإلص��اب��ة بأمراض  مرتبط 

القلب.

4 - اإلصابة بالدوار أو الدوخة
ه��ذا هو أح��د تلك األع���راض التي يمكن أن 
يكون لها أسباب غير متعلقة بالقلب. إذا 
ألعاب رياضية  إل��ى صالة  قد ذهبت  كنت 
من قبل، فربما تكون قد شاهدت عالمات 

ت��ح��ذي��ري��ة ل��ل��ت��وق��ف ع���ن امل��ش��ي أو ال��ج��ري 
أو رك���وب ال���دراج���ات. ف���إذا ش��ع��رت ب��ال��دوار 
أو ال����دوخ����ة، ي��م��ك��ن أن ي���ع���ود ال��س��ب��ب إل��ى 
بسرعة،  السرير  م��ن  النهوض  أو  الجفاف 
ولكن إذا حدثت بشكل منتظم، فال بد من 

مراجعة الطبيب. 

5 - ضيق في التنفس

أن��ك تمارس رياضة ركوب  الرغم من  على 
الدراجات ثالث مرات في األسبوع، تشعر 
بالتعب عند صعود الدرج. يمكن أن يكون 
الربو أو فقر الدم أو العدوى أو مشكلة في 

صمامات القلب أو قدرته على ضخ الدم. 

6 - الشعور باالكتئاب
ُيعد االكتئاب من أكثر املشكالت شيوًعا في 
العالم. ربما ال يكون االكتئاب عالمة على 
أنك تعاني مشكالت في القلب. لكن الصحة 
ال��ع��ق��ل��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��رف��اه��ي��ة ال��ج��س��دي��ة. 
إل�������ى أن األش�����خ�����اص  ال��������دراس��������ات  ت���ش���ي���ر 
املصابن باالكتئاب أكثر عرضة لإلصابة 

بأمراض القلب.

7 - الصداع النصفي
ا يكون الصداع مجرد صداع. ولكن في 

ً
أحيان

بعض الحاالت، يشير الصداع النصفي الذي 
إل���ى وج���ود مشكلة.  ب��ص��ورة منتظمة  ي��أت��ي 
ي��ص��ي��ب ال����ص����داع ال��ن��ص��ف��ي 12% م���ن ع��ام��ة 

السكان، لكن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 
40% ل���دى م��رض��ى ال��ق��ل��ب. وع��ل��ى ال���رغ���م من 
عدم وجود صلة واضحة، فقد ارتبط حدوث 

الصداع النصفي ببعض تشوهات القلب.

8 - سماع دقات قلبك 
ي����ق����ول ال����دك����ت����ور م���ي���ل���ل���ر »ي���م���ك���ن ل��ب��ع��ض 
املرضى الذين يعانون خلال في صمامات 
النوم«.  أثناء  القلب سماع صوت الصمام 
وبينما يتكيف بعض املرضى مع الصوت 
وغ���ال���ًب���ا م���ا ي��غ��ي��رون وض����ع ن��وم��ه��م حتى 
ي��ت��م تجاهل  ي��س��م��ع��وا. ال يعني ذل���ك أن  ال 

املشكلة. 

9 - القلق والتعرق والغثيان 
أن تشعر فجأة بالقلق والتعرق والغثيان، 
ي��م��ك��ن أن ت���ك���ون ه�����ذه م����ن أع�������راض ن��وب��ة 
القلبية  األع����راض  ه��ذه  ت��راف��ق��ت  إذا  قلبية. 
املبكرة بضيق في التنفس أو إرهاق شديد 
أو أل��م ف��ي ال��ص��در ق��د يمتد إل��ى الظهر أو 
الكتفن أو الذراع أو الرقبة، فعليك املبادرة 

بمراجعة الطبيب.
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فنون

»أحارب للحفاظ على جودة ما أقدم من أعمال«
خالد البريكي لـ سبقلا:

الدراما الكويتية تنافس عربيًا وتزاحم المصرية والسورية

ط��ري��ق خ��ال��د ال��ب��ري��ك��ي ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ل��م يكن 
املسرح،  بداياته كانت من  إن  ممهدًا، حيث 
الفنون  حيث ترسخت لديه قناعة بأن أبو 
ت���ردد طرق  بعد  ول��ك��ن  مكانة مختلفة،  ف��ي 
البريكي أبواب الدراما التلفزيونية، ليتعلق 
حيث  الصغيرة،  بالشاشة  ووج��دان��ه  قلبه 
يقول: »دائرة الجمهور املستهدف أصبحت 
أيضًا  املسرح نخبوي، ولكن  أوس��ع، عكس 
ال��ن��خ��ب��ة ت��ش��اه��د ال��ت��ل��ف��زي��ون إذا م���ا ق��دم��ت 
ال���ش���يء ال���ج���ي���د، ف��ب��ق��در امل��س��ت��ط��اع أح����ارب 

ألحفاظ على جودة ما أقدم من أعمال«. 
ال���ب���ري���ك���ي ي����ؤك����د أن������ه ال ي����وج����د م���ن���ت���ج أو 
الرقابة،  ال��رق��اب��ة، وإن��م��ا مزاجية  فنان ض��د 
بعض  تجرد  التي  املزاجية  »تلك  موضحًا: 
ال��ن��ص��وص م���ن م��ع��ان��ي��ه��ا، ق���وان���ن ال��رق��اب��ة 
م�����وج�����ودة م���ن���ذ ت���أس���ي���س ال����رق����اب����ة، ول��ك��ن 

املزاجية أصبحت أكثر«.
ول��ف��ت خ��ال��د إل���ى أن ال���درام���ا وال���ف���ن ي��م��ران 
ل���م نلتفت  »إذا  ب��ف��ت��رة خ���ط���رة، واس���ت���ط���رد: 
إل�����ى م����ا ي����ح����دث ح���ول���ن���ا، ف����س����وف ي��س��ح��ب 
البساط من تحت أقدامنا، رغم أننا صنعنا 

ف��ن��ًا وك��اري��زم��ا ت��ش��ك��ا ع��ل��ى م����دار س��ن��وات، 
ينتقدنا؟  م��ن  ن��ض��ر  ب��م��اذا  ون��ح��ن كفنانن 
أف��راد  أح��د  حيث أتحدث من منطلق كوني 
املجتمع عندما أرى خطرًا أحذر منه، ولكن 

بطريقتي كفنان«.
املنصات 

وأكد أن املنصات فتحت الباب أمام وصول 
امل��ن��ت��ج ال��ف��ن��ي ال��ك��وي��ت��ي إل���ى ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
ال���ع���ال���م، وال���ع���ك���س أي���ض���ًا ب����وص����ول ج��م��ي��ع 
في  الكويتي  الجمهور  إل��ى  الفنية  األع��م��ال 
ال��ت��و وال��ل��ح��ظ��ة، وأض�����اف: »ل���ذل���ك، ي��ج��ب أن 
جمهورًا  نخاطب  أننا  منطلق  م��ن  نتحدث 

باملاين في شتى أنحاء العالم«.
ان مسلسل »م��ن شارع  إل��ى  البريكي  ولفت 
للدراما  غير مسبوق  ان��ج��ازا  ال��ه��رم« حقق 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، ب�����ان ال���ع���م���ل اص���ب���ح م��ش��اه��دًا 
ع��رب��ي��ًا وق���ال »أص��ب��ح��ن��ا ن��زاح��م مسلسات 
مصرية وس��وري��ة عريقة م��ن خ��ال املنصة 
التي عرضت العمل، حيث أصبح املسلسل 
قائمة  )ترند( ط��وال شهر رمضان وتصدر 

األعلى مشاهدة«.
املبالغة  

الداللة على  لتأكيد  املبالغة  إن  وق��ال خالد 
أي ش��خ��ص��ي��ة ي���ت���م ال���ت���ع���رض ل���ه���ا درام���ي���ًا 
أم���ر م��ط��ل��وب، وأوض�����ح: »الب����د م��ن املبالغة 
ل��ت��أك��ي��د ال�����دالل�����ة، ن���ح���ن ن���خ���اط���ب ج��م��ه��ورا 
ذكيا عبر نصوص ذكية، ما حقق املعادلة 

املشاهد  استقطاب  ف��ي  ونجحنا  الصعبة 
بالرمزيات وال��دالالت«، ولفت إلى ان تقديم 
الشخصيات السلبية ال يعني الترويج لها 

وإنما التحذير منها.

جو مختلف

وي��ص��ف ال��ب��ري��ك��ي ج���و »م���ن ش����ارع ال��ه��رم« 
ب���امل���خ���ت���ل���ف، ف���ف���ي���ه ق���ص���ة ج��م��ي��ل��ة وأف����ك����ار 

م��ت��ج��ددة، وال��ن��ص م��ك��ت��وب ب��ط��ري��ق��ة أنيقة 
ت��ن��اس��ب ل��غ��ة ال���ع���ص���ر. وي��ض��ي��ف ال��ب��ري��ك��ي 
»إب��داع الكاتبة هبة مشاري حمادة واضح 
ال��ن��ص، ون��ح��ن كممثلن كنا  ف��ي ت��ف��اص��ي��ل 
متعطشن لهذا النمط من األعمال ونحاول 

ترجمة إبداع الكاتبة«.
 وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب������دوره ف���ي ال���ع���م���ل، ي��ق��ول 
بالنسبة  ج��دي��دة  »أق���دم شخصية  البريكي 

ل����ي، ح��ي��ث أل���ع���ب دور أن�����س، وه����و رج����ل ال 
ولكنه  كثيرة  م��س��اوئ  ول��دي��ه  عليه،  ُيعتمد 

قريب من القلب«.
وي��س��ت��ط��رد »ح����اول����ت ان أق�����دم ال������دور على 
ط���ري���ق���ت���ي، ف��ال��ش��خ��ص��ي��ة ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون 
ّدمت كما ينبغي، وذلك رغم كل 

ُ
ُمحّببة إذا ق

ما لديها من عيوب«.
وق��ال ان كل من شاهد العمل ادرك ان أنس 
واض��اف  الجميع«  م��ع  ويتعاطف  »خ��ج��ول 
ال��دور ولكن  البداية كنت متخوفا من  »ف��ي 
ق��ررت خوض  النقاش مع هبة حمادة  بعد 
ال����ت����ج����رب����ة، وه����ب����ة ل���ه���ا ال���ف���ض���ل ف�����ي رس���م 
شخصية أنس والتمسك بما كتبته لتخرج 

الشخصية بهذا الشكل«.
وح����ول ع��اق��ت��ه ب��زوج��ت��ه ف���ي ال��ع��م��ل، ي��ق��ول 
البريكي »تلعب لولوة املا دور زوجة أنس، 
التقرب منه، ولكنه  ورأيناها تحاول دائمًا 
شخص ج��اف وغير عاطفي على اإلط��اق. 
الراحة  الثنائي بمنزلة منطقة  لذا فإن هذا 
شاهد 

َ
بامل يستمتعون  حيث  للمشاهدين، 

ال���ت���ي ت��ج��م��ع ب���ن أن����س وزوج���ت���ه إذ ك��ان��ت 
كاستراحة قصيرة من األحداث املتسارعة«.
بتجربتي مع  »أن���ا سعيد  خ��ال��د  وي��ض��ي��ف 
امل��خ��رج امل��ث��ن��ى ص��ب��ح، ف��ه��و ص��اح��ب خيال 
م���ب���دع وق���ري���ب م���ن امل��م��ث��ل��ن، وق����د أح��ب��ب��ت 

طريقته اإلخراجية ورؤيته للقصة«.
وأك��د ان��ه حقق انتصارا م��ن خ��ال دوره 
في مسلسلن هما »كف ودف��وف« و»من 
ا بعد فترة من  ش��ارع ال��ه��رم« حيث ج��اء
االبتعاد عن الدراما، مشددا على ان الفن 

ال جنسية له.

البريكي ومحمد الرمضان في مشهد من »شارع الهرم«

الشخصيات  ت��ق��دي��م   ¶
السلبية ال يعني الترويج 

لها.. بل التحذير منها

¶ »م��ن ش���ارع ال��ه��رم« 
ح���ق���ق إن������ج������ازًا غ��ي��ر 
في  ونجحنا  مسبوق.. 

استقطاب المشاهد 

¶ ال يوجد فنان أو منتج 
ض���د ال���رق���اب���ة.. وإن��م��ا 

مزاجية الرقابة

محمد جمعة 
ينتقي الفنان خالد البريكي أدواره بعناية ويختار ما يقدم وفق منهج ورؤية، 
بحيث يترك بصمة في كل عمل يشارك فيه، البريكي لفت األنظار خالل شهر 

رمضان الماضي من خالل شخصية »أنس« في مسلسل »من شارع الهرم 
إلى«، الذي أثار ضجة كبيرة، وحول العمل وطبيعة الشخصية ورأيه في العديد 
من القضايا، ال سيما الدراما والمنصات والتهديد الذي يواجه الدراما الكويتية، 

تحدث البريكي لـ سبقلا.

أقيمت على مدار يومين وسط حضور جماهيري كبير

»ليالي عدن« تستحضر بريق األغنية الحضرمية في مركز جابر
اس��ت��ح��ض��ر م���رك���ز ال��ش��ي��خ ج���اب���ر األح��م��د 
ال��ث��ق��اف��ي ب���ري���ق األغ��ن��ي��ة ال��ح��ض��رم��ي��ة في 
أج��واء حميمة، استعاد الجمهور خالها 
على مدار يومن ذكريات السمرات العدنية 
ي »ليالي عدن«، اللذين أقيما في 

َ
عبر حفل

قاعة الشيخ جابر العلي املوسيقية، امام 
ح��ض��ور ك��ب��ي��ر ج���اء م��دف��وع��ا ب��ح��ب اإلرث 

الفني اليمني.
ي���وم  أق����ي����م  ال��������ذي  األول  ال���ح���ف���ل  وش����ه����د 
ال��خ��م��ي��س وش����ارك ف��ي إح��ي��ائ��ه ال��ف��ن��ان��ون 
ف������واز امل��������رزوق وس���ل���ط���ان م���ف���ت���اح وط����ال 
ال���ص���ي���دالن���ي، اج������واء ال���س���م���رات ال��ع��دن��ي��ة 
األص��ي��ل��ة ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت ال���ى ق��اع��ة الشيخ 
ج���اب���ر ال���ع���ل���ي، ل�����ي�����زدان امل����س����رح ب��ج��ل��س��ة 
أرضية توسطها املطربون الثاثة وأحاط 
بهم عدد من العازفن وجوقة من املرددين 
وال��ك��ف��اف��ة ب���ال���زي ال��ي��م��ن��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي، في 
الصوت  جمال  فيها  ام��ت��زج  بديعة  لوحة 

والصورة.
فواز املرزوق وطال الصيدالني وسلطان 
املفتاح »ليالي عدن« بمركز الشيخ جابر 
الثقافي، بعدما استحضروا روائع الغناء 
ال��ع��دن��ي وال��ح��ض��رم��ي ال�����ذي ص���دح���ت به 

أصوات من الزمن الجميل.
األمسية  املفتاح  سلطان  الفنان  وافتتح   
بأغنية »سلطان زمانه« على وقع تفاعل 
غ��ي��ر م��س��ب��وق م��ن ال��ج��م��ه��ور، ب��ع��ده��ا ق��دم 

الفنان الصيدالني موال »ما كنت متوقع 
خ���ي���ان���ت���ه ل��������ي«، وأع���ق���ب���ه���ا ب���أغ���ن���ي���ة »ل���و 

خيروني« ألبو بكر سالم.
من ثم أهدى الفنان فواز املرزوق الحضور 
أغنية »بعلمك« للفنان القدير نبيل شعيل. 

ثم عاد سلطان مفتاح ليشدو بأغنية »نار 
بعدك« ألبو بكر سالم.

الجمهور ذروت��ه عندما قدم  وبلغ حماس 
ال��ف��ن��ان ط����ال ال��ص��ي��دالن��ي أغ��ن��ي��ة »ال��ح��ب 
أس������������رار«، ل�����ي�����ردد م���ع���ه ال����ح����ض����ور ب��ع��ض 

املقاطع ويشركهم املطرب بذكاء في الغناء 
قبل أن يختتم فواز املرزوق الحفل بواحدة 
من أجمل أغنيات أبو بكر سالم »مرحيب«.
وف�����ي ال���ح���ف���ل ال���ث���ان���ي ال������ذي أق���ي���م م��س��اء 
ال����ج����م����ع����ة، ت����أل����ق ال����ث����ن����ائ����ي ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال���ض���وي���ح���ي وع���ل���ي ع����ب����داهلل ب��م��ج��م��وع��ة 
حيث  الحضرمية،  األغنيات  م��ن  مختارة 
اخ����ت����ار ع���ل���ي ع����ب����داهلل م���زي���ج���ا ف����ري����دا م��ن 
ال����ت����ي ذاع ص��ي��ت��ه��ا  ال���ط���رب���ي���ة  األغ����ن����ي����ات 
ع��ن��د ال��ج��م��ه��ور وم������ازال ي���ردده���ا ال��ك��ب��ي��ر 
والصغير، تلك األعمال من بينها »كشفو 
املطرف و»أال  للراحل مطرف  الهوى«  سر 
ي���ا ط��ي��ر األخ����ض����ر« م���ن ال����ت����راث ال��ي��م��ن��ي، 
و»ياخذون الي يبونه« للفنان عبداملجيد 
ع��ب��داهلل، و»ال��ح��ب أس����رار« م��ن روائ����ع أب��و 
بكر س��ال��م، و»ش��وي��خ م��ن أرض مكناس« 
ل��ل��ف��ن��ان أح��م��د ال��ج��م��ي��ري، و»ي����ا منيتي« 

للفنان عبداملحسن املهنا.
بينما جاءت اختيارات الفنان عبدالعزيز 
الضويحي متنوعة، حيث اطرب الجمهور 
و»ق����ال����وا  وداع«  ك��ل��م��ة  ت���ق���ول  »ج�����اءت  ب������
ت���رى« للفنان ع��ب��ادي ال��ج��وه��ر، و»م��ض��ى 
ع���م���ري م���ض���ى« ل��ل��ف��ن��ان ع��ل��ي ب���ن م��ح��م��د، 
الضويحي »ال تبعد  أغنياته اختار  وم��ن 
أرجوك« ليلتقي مع زميله في الحفل علي 
عبداهلل بأغنية دويتو وهي »ما في أحد 

مرتاح« للفنان عبداهلل الرويشد.

spot light
مشاري المجيبل

طرح »خلصنا منه« 

ط����رح ال��ف��ن��ان م���ش���اري امل��ج��ي��ب��ل »س��ن��غ��ل« ج���دي���دا ب��ع��ن��وان 
ألحان  وم��ن  الحوسني  كلمات سميرة  م��ن  م��ن��ه«،  »خلصنا 
ف����واز امل��ك��ي وم����ن ت���وزي���ع ع��ل��ي امل����ت����روك، وم��ك��س وم��اس��ت��ر 
ل� سبقلا  ق��ال في تصريحات  العوضي، مشاري  صهيب 
فترة  ب��ن  وأح���رص  األغ��ن��ي��ة،  م��ع  الجمهور  بتفاعل  »سعيد 
ال��ت��واص��ل م��ع املستمعن م��ن خ��الل سنغالت  واخ���رى على 
تنال رض��اه��م«. من جهة  ان  دائما  واتمنى  بأفكار مختلفة 
أخرى، يواصل مشاري عروض مسرحية »الشحاتن« من 
تأليف بدر محارب ومن إخراج محمد الحملي وبطولة نخبة 
من املمثلن، املسرحية مازالت تعرض على مسرح جمعية 

بالعمل  ثمن مشاركته  املجيبل  كبير،  اقبال جماهيري  الفطر وس��ط  عيد  منذ  ش��رق 
مؤكدا ان اقبال الجمهور يدل على ثقتهم في املسرحية واالصداء التي تحققها.

المسلم: 35 ألفًا حضروا »الطابق الثاني« 

ث��م��ن ال��ف��ن��ان ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الجمهور  ت��ف��اع��ل  امل��س��ل��م 
م����ع م��س��رح��ي��ة »ال���ط���اب���ق 
ال����ث����ان����ي« ال����ت����ي ان��ط��ل��ق��ت 
ع����روض����ه����ا خ������الل ع��ي��د 
تعرض،  وم��ازال��ت  الفطر 
وق�����ال امل��س��ل��م ل���� سبقلا 
امل��س��رح��ي��ة  ح����ض����ور  ان 
تجاوز ال�35 الف شخص، 

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنانة هدى حسن، ولفت الى ان الفترة املقبلة سوف 
تشهد جولة خليجية للمسرحية بن العديد من العواصم، موضحا ان العمل طرح قضية 
انسانية مهمة وهي بر الوالدين، ولكن في قالب الرعب الذي اعتاد عليه »مسرح السالم« 

وتوجه املسلم بالشكر الى الفنانن الشباب الذين شاركوه في بطولة العمل.

هبة الدري
بدأت تصوير »جنات« 

دخلت الفنانة هبة الدري اخيرا تصوير مسلسل 
موسمي بعنوان »جنات« من بطولتها الى جانب 
الفنان شهاب جوهر وباسمة حمادة وروان العلي 
وشوق والعديد من الفنانن، واملسلسل من تأليف 
إخ���راج خالد ج��م��ال، والعمل  البلوشي وم��ن  فهد 
وم��ث��ي��رة، من  ي��ط��رح قضايا مختلفة  روم��ان��س��ي 
الفنان شهاب جوهر، ومن املتوقع عرضه  إنتاج 

قريبا عبر إحدى املنصات الرقمية.

مشهد من »الطابق الثاني«

هبة الدري في »زيتورا«

عبدالمجيد وأصالة وكفوري وإليسا 
نجوم حفالت يونيو في الكويت

مازال زخم الحفات الغنائية في الكويت على أوجه رغم دخولنا معترك فصل 
الصيف وموسم السفر، األمر الذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن تنظيم أي 
التي تشهدها  الحفات  ع��دد  أن  الجمهور، غير  إقبال  ع��دم  فعاليات خوفًا من 
الباد خال شهر يونيو يعتبر مفاجأة، حيث يلتقي عشاق الطرب مع الفنان 
ي��وم 16  املؤجل من شهر مايو، وذل��ك  السعودي عبداملجيد عبداهلل في حفله 
يونيو املقبل في قاعة أريانا بمجمع 360 بصحبة الفرقة املوسيقية تحت قيادة 
املايسترو وليد فايد، الحفل املنتظر، الذي تنظمه شركة روتانا، يعيد الفنان 

السعودي للقاء الجمهور الكويتي بعد غياب. 
أم��ا حفل »ليلة م��ن ب��ي��روت« للنجمن وائ��ل ك��ف��وري وإليسا فمقرر ل��ه يوم 
9 يونيو، بينما تتقاسم الفنانة أصالة والفنانة رحمة رياض حفل »ليلة 

عمر« املقرر له يوم 10 يونيو في أرض املعارض بمنطقة مشرف.

أتمنى أن نستكمل مسيرة الرواد والكبار بتقديم أعمال هادفة

المظفر ل� سبقلا: حضور وزير اإلعالم 
ل�»موعد مع معاليه« دعم للفنانين

ع���ب���ر ال���ف���ن���ان خ���ال���د امل���ظ���ف���ر ع����ن س��ع��ادت��ه 
الدكتور  والثقافة  اإلع���ام  وزي���ر  بحضور 
ال��دي��ن أح���د ع����روض مسرحية  ح��م��د روح 
»م�����وع�����د م�����ع م����ع����ال����ي����ه« وق��������ال خ����ال����د ف��ي 
تصريحات ل� سبقلا: اشكر وزي��ر اإلع��ام 
ع��ل��ى ه����ذه امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت��ن��م ع���ن دع��م��ه 
ل��ل��ف��ن وال���ف���ن���ان���ن، ك�����ان ال����وزي����ر ح��ري��ص��ا 
ع��ل��ى ح��ج��ز امل��س��رح��ي��ة م���ن خ����ال ال��ش��ب��اك 
الدكتور  عليه،  بغريب  ليس  ال��دع��م  وه���ذا 
ح��م��د راه�����ن ع��ل��ي��ن��ا ان����ا و زم��ي��ل��ي ال��ف��ن��ان 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ن��ص��ار خ���ال ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل��اض��ي م��ن خ��ال برنامج »دوي��ت��و« ال��ذي 
ُعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت، واآلن 
املسرح بحضور  ال��ره��ان علينا في  يجدد 

العروض.
واس��ت��ط��رد خ���ال���د: »ات��م��ن��ى ان ن��ك��ون عند 
ال��رواد  ونكمل مسيرة  الجميع  ظ��ن  حسن 
والفنانن الكبار في الفن واملسرح ونستمر 
بتقديم اعمال راقية وملهمة وهادفة وهذا 

واجبنا تجاه الفن والجمهور الكويتي«.
وحول املسرحية يقول خالد: »كل شخص 
يحلم بلقاء معاليه، ولكن في حال تحقق 
ال���ح���ل���م م������اذا س���ي���ق���ول ل�����ه؟ وب����م����اذا س���وف 
م��ع معاليه«  ف��ي »م��وع��د  ن��ط��رح  يخاطبه؟ 
ت��ل��ك ال��ف��ك��رة ون��ذه��ب م��ن خ���ال ال��ع��م��ل ال��ى 
ق��ص��ة ت��ص��ل��ح ل��ك��ل زم����ان وم���ك���ان لنتطرق 
كوميدية  معالجة  ون��ق��دم  ال��ح��ري��ة  ملفهوم 
ل��ل��ع��دي��د م����ن امل����وض����وع����ات ال���ت���ي ت��ام��س 
ال����ن����اس ب��ش��ك��ل م���ب���اش���ر، ه�����ذا ه����و ال���ه���دف 
م��ن  ن���ق���ت���رب  ان  ال���ع���م���ل  م����ن وراء  امل���ب���اش���ر 

الناس لنتحدث بلسانهم«.
���ع���رض م��س��رح��ي��ة »م���وع���د م���ع م��ع��ال��ي��ه« 

ُ
وت

ع��ل��ى م���س���رح ك��ي��ف��ان، وال��ع��م��ل م���ن ت��أل��ي��ف 
خالد  وبطولة  صفر،  عبدالعزيز  وإخ���راج 
امل��ظ��ف��ر وخ���ال���د ال��ع��ج��ي��رب وف�����وز ال��ش��ط��ي 
الشيخلي  واب���راه���ي���م  ال���دوس���ري  وم��ح��م��د 
واحمد املظفر وزينب أحمد مهدي دشتي 

وهيا الحوطي.
وزير اإلعالم متوسطاً خالد المظفر ووالده

حضور كبير في مركز جابر

مشاري المجيبل
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منطقة العمرية
القيمة التقديرية للعقار كما في مايو 2022

KD 385,000

أرض فضاء 600 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

أس�������ع�������ار ص���������رف ع������م������ات م�����ق�����اب�����ل ال�����دي�����ن�����ار 

وفق بيانات بنك الكويت املركزي

ال��������������������دوالر

ي�������������������������ورو

جنيه إسترليني

ريال سعودي

درهم إماراتي

الليرة التركية

 305.75
326.95
384.63
 81.55
83.25
18.68

-

-
-

الكويت ال يمكن أن تعاني أزمة غذائية
حتى في أحلك الظروف العالمية 

@rammohammad
m.ramadan@alqabas.com.kw

كاتب وباحث اقتصادي

تأكيدًا لما نشرته سبقلا:

البنوك المقرضة ل�»مصفاة فيتنام«
تطالب الشركاء بسداد 284 مليون دوالر

سعد الشيتي وإيمان عطية 

ت����أك����ي����دًا مل�����ا ن����ش����رت����ه سبقلا ت����ح����ت ع����ن����وان 
»تحذير من إفالس مصفاة فيتنام«، بتاريخ 
7 م���اي���و ال�����ج�����اري، وج���ه���ت ال���ب���ن���وك ال���دائ���ن���ة 
رسالة إلى الشركاء في مصفاة »نغي سون« 
ال��ع��امل��ي��ة، وش��رك��ة  ال��ب��ت��رول الكويتية  )ش��رك��ة 
إديميستوا  وشركة  الفيتنامية،  بتروفيتنام 
كوسان اليابانية، وشركة متسوي اليابانية(، 
تطالبهم من خاللها بسداد 284 مليون دوالر 
ق��ب��ل ت��اري��خ 10 - 6 - 2022، وذل���ك ب��ع��د تعثر 
س�����داد ش���رك���ة امل���ص���ف���اة ل��ل��دف��ع��ات امل��س��ت��ح��ق��ة 

بتاريخ 27 مايو الجاري.

وجاء في الرسالة ما يلي:
»ك����ون امل��ق��ت��رض ف��ي ح��ال��ة ت��ع��ث��ر ع��ن ال��س��داد 
ب��م��وج��ب م��س��ت��ن��دات ال��ت��م��وي��ل ك��ون��ه ل��م يدفع 
م��ب��ل��غ��ًا م���ن االل���ت���زام���ات امل��س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه عند 
موعد استحقاقها لواحد أو أكثر من أطراف 
ال��ت��م��وي��ل. واع��ت��ب��ارًا م��ن 27 م��اي��و 2022، ف��إن 
ق��دره 2.25 مليار دوالر  األص��ل��ي  املبلغ  حجم 
ووفقًا  دوالر،  مليون   591 قيمتها  ف��وائ��د  م��ع 
للتعهد بالدفع، نطالب بأن يتم دفع مبلغ 284 
مليون دوالر إلى وكيل الدائن، على أن يساهم 
ب���ه ك���ل ش���ري���ك، ح��ي��ث م��ط��ل��وب م���ن »ال��ب��ت��رول 
العاملية« سداد 99.7 مليون دوالر قبل تاريخ 

10 يونيو 2022«.
وأف�����اد امل���ق���رض���ون ف���ي رس��ال��ت��ه��م ب��اس��ت��م��رار 
استحقاق الفوائد والرسوم واملبالغ األخرى 
امل��س��ت��ح��ق��ة ب��م��وج��ب م��س��ت��ن��د ال��ت��م��وي��ل وف��ق��ًا 
لشروط ضمان اإلنجاز ومستندات التمويل 

األخرى.
وأض����اف����وا: ت��ح��ت��ف��ظ أط�����راف ال��ت��م��وي��ل بجميع 
واملستقبلية  الحالية  والتعويضات  ال��ح��ق��وق 
ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ض��د امل��ق��ت��رض وال��ج��ه��ات ال��راع��ي��ة 
ب��م��وج��ب م��س��ت��ن��دات ال��ت��م��وي��ل وغ��ي��ر ذل����ك. وال 
يشكل هذا الطلب تنازاًل عن أي حق أو تعويض.

»ميد«: االنتقال إلى الطاقة المتجددة أصبح أولوية صانعي السياسات

منتجو النفط الخليجيون.. 
في مهمة التحول من موردين إلى قادة

وليد منصور 
ذك��رت مجلة »م��ي��د« أن ه��ذه الخطوة تهدف إلى 
الطاقة  صناعة  طليعة  ف��ي  املنطقة  بقاء  ضمان 
في العالم، مما يمّكن الحكومات من االبتعاد عن 
الطاقة، حيث  على  واالعتماد  املفرط  االستهالك 
لعقود  لألعمال  جديدة  فرصًا  التغيير  سيخلق 

من الزمن ال سيما في صناعة املشاريع.
وح������ددت ال���ح���ك���وم���ات أه����داف����ًا ط��م��وح��ة ل��ل��ط��اق��ة 
النظيفة، حيث كانت دب��ي األكثر ص��رام��ة، حيث 
إل��ى توفير 75% م��ن طاقتها م��ن مصادر  تهدف 
امل���ق���رر أن يتم  ب��ح��ل��ول ع����ام 2050، وم����ن  ن��ظ��ي��ف��ة 
توفير حوالي 98 غيغاواطا من الطاقة املتجددة 
الجديدة في جميع أنحاء املنطقة، مع تشغيل 39 

غيغاواطا بحلول عام 2025.
الحكومات أيضًا  التقرير بأنه يجب على  وأف��اد 
ضمان الطاقة واملياه الكافية لتلبية احتياجات 
ال��س��ك��ان امل��ت��زاي��دة، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ارت��ف��اع الطلب 
على الكهرباء بنحو 5% سنويًا في جميع أنحاء 

املنطقة. 
وم���ع ن��ق��ص إم�����دادات ال��غ��از وال��ح��اج��ة إل���ى إزال���ة 
الكربون، فإن توسيع مجال الطاقة املتجددة أمر 
بالغ األهمية، حيث هناك متسع كبير للنمو، إذ 
املتجددة  للطاقة  املركبة  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ 
أن  املنطقة حوالي 28 غيغاواطا، مما يعني  في 
املتجددة ال تمثل س��وى 7% من  الطاقة  مصادر 

قدرة توليد الطاقة.

الهيدروجني األخضر

ت��س��ت��ث��م��ر اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وامل��م��ل��ك��ة 
العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وقطر 
في مشاريع رائدة للطاقة النظيفة لجعل املنطقة 
مركزًا لتطوير التقنيات النظيفة وتصدير وقود 

الهيدروجني.
واالس�����ت�����ف�����ادة م����ن ال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة ال���وف���ي���رة 
اهتمامًا  ت��ول��د  املنطقة  ف��ي  التكلفة  ومنخفضة 
ك���ب���ي���رًا م����ن ال���ح���ك���وم���ات وامل���س���ت���ث���م���ري���ن، إلن���ت���اج 
الهيدروجني »األخضر« من املياه بشكل مستدام.

وفي قلب تحول الطاقة في الشرق األوسط تكمن 

كيفية تصميم  ف��ي  التفكير  إع����ادة  إل���ى  ال��ح��اج��ة 
اململكة  أنشأت  حيث  وتشغيلها،  وبنائها  امل��دن 
العربية السعودية مشروع التحول الوطني لدمج 
تخطيط  عملية  ف��ي  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف 
رؤية 2030، بينما تضع الخطة الرئيسية لدبي 

2040 خطة شاملة للتنمية املستدامة.

عناصر القوة 
لو افترضنا حدوث أزمة غذائية عالمية كبيرة سيكون وضع الكويت كالتالي:

بسبب عدد سكان الكويت الصغير نسبة إلى اجمالي سكان العالم سيكون علينا توفير جزء 
صغير جدا من اإلنتاج العالمي للمواد والسلع الغذائية، سواء كان قمحا أو زيتا أو غيرهما.

تستطيع الكويت بسبب مواردها المالية العالية شراء المواد والسلع الغذائية بأسعار أعلى 
مما تستطيع أن تدفعه الغالبية العظمى من دول العالم األخرى.

في  سالسة  ويوفر  شهور  لعدة  يكفي  كبير  غذائي  استراتيجي  مخزون  الكويت  ل��دى 
االمدادات، حتى لو حدث انقطاع في اإلنتاج العالمي ألسابيع وشهور قليلة.

التموين.  وأفرع  التعاونية  الجمعيات  خالل  من  كبيرة  توزيع  شبكات  الكويت  حكومة  لدى 
فيمكن للحكومة أن توزع المواد الغذائية على المواطنين فقط وبشكل مباشر من خالل 
الجمعيات  خالل  من  الجميع  على  الغذائية  والسلع  المواد  توفير  يمكن  كما  التموين.  أفرع 

التعاونية وأفرعها المنتشرة في كل أنحاء البلد.

ضرر التخزين 
املوجهة  الخاصة  النصيحة  ب��ني  ال��ف��رق  يجهل  منا  الكثير  أن  يبدو 
لشخص معني والنصيحة العامة التي يمكن ان توجه لعموم الناس، 
فليس هناك ض��رر م��ن التخزين ل��و ق��ام بذلك ع��دد م��ح��دود ج��دا من 
األفراد، وليس هناك مسؤولية كبيرة ان تم نصح بعض األشخاص 
التفكير  لكن يجب  خ��اص��ة.  وح���االت  ل��ظ��روف  ن��ظ��را  بالتخزين  فقط 
مليا قبل تقديم نصيحة عامة سيكون لها أثر سيئ بالغ الضرر لو 
قام الجميع أو حتى الكثيرين بتطبيقها. لذلك، البد من التفريق من 
ناحية املسؤولية املجتمعية بني النصيحة العامة املوجهة من خالل 

وسائل التواصل والنصيحة الخاصة بني شخص وآخر.
ولو افترضنا جدال أن هناك شحا في امل��واد الغذائية على مستوى 
البالد، فهل ستكون النصيحة العامة هي بالتخزين لشهور وسنوات 
يستفيد  حتى  اإلم��ك��ان  ق��در  التخزين  وتقليل  االستهالك  بتقليل  أم 

أكبر عدد ممكن من األفراد؟
في السنوات الثالث األخيرة، أي منذ جائحة كورونا وحتى الحرب 
الروسية األوكرانية، أصبح وضع الكويت املالي القوي أساسا أفضل 
بكثير مما كان عليه في سنة 2019. فقد ارتفع حجم أصول الصندوق 
السيادي أكثر من 30% بسبب ارتفاع األسواق العاملية خالل جائحة 
كورونا، وارتفعت إي��رادات الكويت النفطية بشكل كبير جدا بسبب 

ارتفاع أسعار النفط بعد بداية الحرب الروسية - األوكرانية. 

دور الحكومة 

كل هذه اإلمكانات وغيرها تسهل على 
الكويت توفير األمن الغذائي للمواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ح��ت��ى ف��ي أص��ع��ب ال��ظ��روف، 
اتخاذ  في  الحكومة  على  ال��دور  ويبقى 
املناسب  الوقت  املناسبة في  اإلج���راءات 
ب��ال��ش��ك��ل الصحيح  امل��واط��ن��ني  وت��وع��ي��ة 
إلم���ك���ان���ات ال���دول���ة ال���خ���ارق���ة ف���ي ت��أم��ني 
حتى  املختلفة  الغذائية  السلع  وت��وزي��ع 

في األزمات الغذائية العاملية الشديدة.

انتشرت مؤخرا رسائل تنصح المواطنين، وربما 
حتى المقيمين، بتخزين المواد الغذائية، التي 

لها عمر افتراضي طويل لشهور وسنوات 
قدر اإلمكان، ألن الوضع الغذائي سيسوء في 

القريب العاجل من األيام.. المشكلة تكمن في 
ان مثل هذه النصائح الغريبة قد تخلق أزمة 

غير موجودة ومن ال شيء لو صدقها وطبقها 
عدد كبير من الشعب. أي كلما قام المزيد من 

الناس بالشراء والتخزين لشهور وسنوات شحت 
المواد، وقد تصبح هناك أزمة حقيقية إذا لم 

تتم معالجة حالة الهلع الناتجة عن هذا النوع 
من النصائح غير المسؤولة.

محمد رمضان

التعداد 
السكاني

وح���ت���ى ن��ف��ه��م ال���وض���ع أك���ث���ر، الب��د 
الكويت  ع��دد سكان  أن  م��ن معرفة 
)م���واط���ن���ون وم��ق��ي��م��ون( ال يشكل 
س����وى ن��ص��ف ال��ع��ش��ر ب��امل��ئ��ة أو 5 
ل���و ك��ان  ف���ق���ط، أي  م���ن ع��ش��ر آالف 
س���ك���ان ال���ع���ال���م ك��ل��ه��م ع���ش���رة آالف 
الكويت  سكان  ع��دد  لكان  شخص 
هو 5 أف��راد تقريبًا فقط. وبالتالي 
ال ي��م��ك��ن أن ت��ش��ك��ل ه����ذه ال��ن��س��ب��ة 
القليلة عبئا كبيرا على االستهالك 
ال��ع��امل��ي، ح��ت��ى ل��و ك���ان ه��ن��اك شح 
غ����ذائ����ي ع���امل���ي ك���ب���ي���ر، خ���اص���ة أن 
املالي على مستوى دخل  وضعنا 
ال����ف����رد )م����واط����ن وم���ق���ي���م( م����ن ب��ني 
األفضل في دول العالم بالرغم من 
ك���ون امل��واط��ن��ني ال يشكلون س��وى 

نسبة 30% من السكان.

ش���رائ���ي���ة  ق��������درة   ¶
دخل  للفرد..  عالية 
والمقيم  ال��م��واط��ن 
عالميًا األف��ض��ل  بين 

ه���ائ���ل���ة..  ال���م���ال���ي���ة  إم���ك���ان���ات���ه���ا   ¶
األس��ع��ار  بأعلى  السلع  ش���راء  ُتخولها 

إستراتيجي  غ��ذائ��ي  م��خ��زون  لديها   ¶
ك����ب����ي����ر.. وع��������دد س���ك���ان���ه���ا ق��ل��ي��ل 

¶ تملك شبكات 
»ت�����م�����وي�����ن« 
لتوزيع  منظمة 
ال����غ����ذاء ع��ل��ى 

مواطنيها 

04

03

02

01

قبل 10 يونيو المقبل.. 
بعد تعثر شركة المصفاة 

عن السداد 

99.7 مليون دوالر
مطلوب سدادها من 

»البترول العالمية«

قال تقرير حديث إن انتقال 
الطاقة أصبح اآلن من بين أعلى 
أولويات صانعي السياسات في 

الشرق األوسط، إذ إن منتجي 
النفط الخليجيين في مهمة 

للتحول من موردي النفط والغاز 
العالميين إلى قادة التحول في 

مجال الطاقة. 

¶ الخطوة تهدف إلى ضمان بقاء المنطقة في طليعة صناعة الطاقة في العالم

النفط على  واالعتماد  المفرط  االستهاك  عن  االبتعاد  من  الحكومات  ستمّكن   ¶

المشاريع في  سيما  ال  الزمن  من  لعقود  لألعمال  جديدة  فرصًا  سيخلق  التغيير   ¶

2050 بحلول  نظيفة  مصادر  من  طاقتها  من   %75 توفير  إل��ى  تهدف  دب��ي   ¶
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سبقلا تنشر أبرز تعديالت مذكرة تفاهم »هيئة األسواق« و»التجارة«

الشال: 74 شركة زادت أرباحها خالل الربع األول

■ 40 تعديالً متوقع إدخالها لتحسين بيئة األعمال وحماية المتعاملين وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي

مرونة رقابية وتسهيالت جديدة للشركات

75 % من »المدرجة« حققت تقدمًا في األداء

محمد سالم 
قللالللت املللصللادر إن علللدد الللتللعللديللات املتوقع 
إدخالها على مذكرة التفاهم املزمع توقيعها 
، وتشمل تطبيق 

ً
قريبًا يتجاوز الل 40 تعديا

االطاع  الهيئة حق  اإللكتروني ملنح  الربط 
علللللى الللسللجللل اللللتلللجلللاري وبللليلللانلللات الللنللافللذة 
مرة  املعلومة  »طلب  ملبدأ  تطبيقًا  الللواحللدة، 
عللدد املستندات املطلوب  واحلللدة«، لتقليص 
إحللضللارهللا مللن اللللللوزارة، وتسهيل إجلللراءات 
تللأسلليللس اللللشلللركلللات ذات اللللغلللرض الللخللاص 
والللتللنللسلليللق ملللع »اللللغلللرفلللة«، وتللطللبلليللق املللللادة 
132 مللن قللانللون أسللللواق املللللال لللوقللف املللحللال 
واعتماد  العمل،  عللن  واملحكمة  النيابة  إلللى 
الللتللصللنلليللف اللللدوللللي لللأنللشللطللة الللللذي تطبقه 
وفي  املللمللارسللات..  اتباعًا ألفضل  »التجارة« 

ما يلي أبرز التعديات:
1 - وضع تعريف موحد بني الوزارة والهيئة 
للشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر 
أوراقللللللللًا ملللالللليلللة، لللتللملليلليللز مللللا ورد ذكللللللره فللي 
عما  الللشللركللات  لللقللانللون  التنفيذية  الللائللحللة 

ورد في قانون هيئة أسواق املال.
بلللملللراقلللبلللي  الللللخللللاصللللة  الللللبللللنللللود  تلللعلللديلللل   - 2
الحسابات على ضوء صدور قانون رقم 103 
مراقبة  مهنة  مللزاولللة  شللأن  فللي   2019 لسنة 
والللذي جاء  التنفيذية،  الحسابات والئحته 
بعد إبرام مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة 

والوزارة.
3 - تللقللللليللص ملللللدة امللللوافلللقلللة امللللبلللدئللليلللة علللللى 
تللأسلليللس الللشللركللات، والللتللي كللانللت تمنحها 
الهيئة ملدة 6 أشهر، والتي باتت ترى الهيئة 
أنها مدة طويلة ويجب تقليصها باالتفاق 
مللللع اللللللللللللوزارة إلنللللجللللاز تلللأسللليلللس اللللشلللركلللات 

بسرعة.
فللي حللال  الهيئة  تللحللديللد مهلة إلخللطللار   - 4
اسلللتلللبلللعلللاد الللللللللللوزارة تلللرشللليلللح أحلللللد أعلللضلللاء 
لها  املللرخللص  الللشللركللات  فللي  اإلدارة  مجلس 
أيللام عمل، وكذلك في حاالت  بللل5  الهيئة  من 

استبعاده ملخالفة القانون.
5 - إضافة فقرة جديدة بخصوص األغراض 
واألنللشللطللة فلللي عللقللود األشلللخلللاص املللرخللص 
اعتماد تصنيف  مللن خللال  الهيئة،  مللن  لهم 
األنلللشلللطلللة الللللللذي تللطللبللقلله »الللللتللللجللللارة«، وهلللو 
الللتللصللنلليللف الللللدولللللي للللأنلللشلللطلللة، والللللصللللادر 

مللن شللعللبللة اإلحلللصلللاءات فللي إدارة الللشللؤون 
االقتصادية واالجتماعية في األمم املتحدة، 
والذي تم تكييفه في األمانة العامة ملجلس 
اللللتلللعلللاون لللللللدول الللخللللليللج اللللعلللربللليلللة بللللللإدارة 
الللللشللللؤون االقلللتلللصلللاديلللة فلللي إطلللللار االنللشللطللة 
مللجلللللس  دول  فلللللي  بللللمللللزاولللللتللللهللللا  املللللسللللمللللوح 

التعاون الخليجي.
6 - التأكيد على الدور الرقابي والتنظيمي 
العامة  بالجمعيات  يتعلق  مللا  فللي  للهيئة 
للللللشللركللات امللللدرجلللة، وذلللللك فللي إطللللار دورهلللا 
لللحللمللايللة املللتللعللاملللللني فلللي الللشللركللات املللدرجللة 
وتللعللزيللز الللشللفللافلليللة، ملللن خللللال الللنللص على 

امللغى إدراجها،  الشركة  إدارة  إلللزام مجلس 
بالدعوة لعقد جمعية عامة خال 3 أشهر، 
اإلدراج وأوضلللاع  إلللغللاء  أسللبللاب  فللي  للنظر 
املستقبلية  اإلدارة  مجلس  وخطة  الللشللركللة، 
بلللشلللأن مللعللالللجللة هللللذه األوضلللللللاع، وفللللي حللال 
يللسللأل مجلس  االمللتللنللاع عللن عللقللد الجمعية 

اإلدارة تأديبيًا.
7 - فلللي ظلللل الللتللقللدم الللتللكللنللولللوجللي وتللطللور 
اإلفلللصلللاحلللات، سلليللتللم تللعللديللل مللهلللللة تسليم 
محضر اجتماع الجمعية العامة إلى الهيئة 
لتصبح )حللسللب اللللللوائللح املللعللتللمللدة(، وليس 
أسبوعني كما هو الحال في املذكرة السارية، 

وذللللك حللتللى يللتللم تسليم املللحللضللر فللي أسللرع 
وقت ممكن.

8 - تعديل إجراءات قيد مراقبي الحسابات 
بني الهيئة و»التجارة«، استنادًا إلى صدور 
القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة 
مهنة مراقبة الحسابات والئحته التنفيذية، 
»أ«  الفئتني  تصنيف  استبدال  منها  والللتللي 

»مزاول« و»غير مزاول«. و»ب« بل
9 - وضلللع حللد أقللصللى 5 أيلللام عللمللل إلخللطللار 
الللهلليللئللة بلللللقلللللرارات اللللللللللوزارة بلللشلللأن مللراقللبللي 
الحسابات، بما فيها إلغاء ترخيص املكتب، 
حللتللى ال يلللتلللرك للللللمللكللتللب امللللللغللى تللرخلليللصلله 
 زمللللنلللليللللًا قلللللد يلللسلللتلللغلللل فلللللي ارتللللكللللاب 

ً
فلللللاصلللللا

مخالفات جديدة.
10 - وضع آلية للتنسيق مع غرفة التجارة 
والللصللنللاعللة بللشللأن إصلللدار شللهللادة ملللن يهمه 
األملللللللر، ال سلليللمللا بللالللنللسللبللة للللللللشلللركلللات ذات 
الللغللرض الللخللاص التي تصدر أوراقلللًا مالية، 
حللليلللث سللليلللكلللون علللللللى تلللللللك الللللشللللركللللات طلللللب 
اللللتلللرخللليلللص مللللن اللللهللليلللئلللة، والللللتللللي بللللدورهللللا 
لدى  السجل  في  بالتأشير  عنه  نيابة  تقوم 
»الللللتللللجللللارة«، والللللللللوزارة بلللدورهلللا تللنللسللق مع 

»الغرفة« الستخراج شهادة ملن يهمه األمر.
قللسللم جللديللد لتنظيم إجللللراءات  11 - اضللافللة 
انقسام الشركات على غرار ما هو معمول به 
في إجلللراءات االنللدمللاج واالستحواذ، بهدف 

تللسللهلليللل اإلجلللللللللراءات وحلللملللايلللة املللتللعللاملللللني، 
والللذي تم تنظيمه مؤخرًا وفللق قللرار الهيئة 
رقللم 123 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات 
انللقللسللام الللشللركللات املللرخللص لها أو املللدرجللة 
بتاريخ  الصادر  املالية  األوراق  بورصة  في 

1 نوفمبر 2021.
12 - تللوحلليللد شللكللل الللبللنللود ومللنللطللوقللهللا في 
ملللذكلللرة الللتللفللاهللم بلللني الللهلليللئللة والللللللللوزارة مع 
مذكرات التفاهم املبرمة مع الجهات األخرى.
13 - اضافة بنود لتأطير سبل تعاون الوزارة 
واملعلومات  البيانات  توفير  في  الهيئة  مع 
التي تضمن وفاء دولة الكويت بالتزاماتها 
املال  أسللواق  لهيئات  الدولية  املنظمة  تجاه 
»األيللللسللللكللللو«، تللحللت مللظلللللة ملللذكلللرة الللتللفللاهللم 
املتعددة األطراف املبرمة من قبل الهيئة مع 
الدول األعضاء في منظمة »األيسكو«، علمًا 
أن الهيئة لديها لجنة دائمة ملتابعة حصول 
الللهلليللئللة علللللللى امللللعلللللللوملللات، كلللملللا أنلللهلللا تللقللوم 
بمراجعة دورية للتأكد من تطبيق القواعد 
الصادرة  الرقابة  ممارسات  ألفضل  العامة 

عن »األيسكو«.
14 - اللللربلللط اإلللللكلللتلللرونلللي ملللا بلللني الللجللهللتللني 
بما يمنح الهيئة حق االطللاع على بيانات 
السجل التجاري بمكوناته، وصللواًل ملرحلة 
»طلب املعلومة مرة واحللدة«، لتقليص عدد 
املستندات والجهات التي يطلب من العميل 

إحضارها من الوزارة.
املللللللادة 132 من  تللطللبلليللق  فلللي  اللللتلللعلللاون   - 15
قللانللون هيئة أسلللواق امللللال الللتللي تنص على 
»يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على 
إذا تطلبت  العمل،  أو جهة  الهيئة  طلب من 
أو  الللعللمللل  عللن  يللوقللف  ان  التحقيق  مصلحة 
كل  مؤقتة  املهنة بصفة  مزاولة  أو  الوظيفة 
من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة 
مللللن الللللجللللرائللللم امللللنلللصلللوص عللللليللهللا فللللي هلللذا 
القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل 
من تمت إحالته الى املحكمة الجزائية، على 
أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجللراءات 

املحاكمة بخاف ذلك، بناء على طلب«.
فللي  اللللللللللللواردة  كلللللللملللة »الحلللللقلللللًا«  16 - حللللللذف 
املللادة  تطبيق  عرقلت  الللتللي  القائمة  املللذكللرة 
8 ملللن الئللحللة قلللانلللون الللشللركللات الللتللي تنص 
للربط  والللللوزارة  الهيئة  بللني  التنسيق  على 
اإللللكللتللرونللي بللالللنللافللذة اللللواحلللدة، مللا يجعل 

التحرك لهذا الربط في أسرع وقت.
3 سنوات  كللل  التفاهم  مللذكللرة  تجديد   - 17

بعدما كانت مفتوحة.
18 - تللعللد مللحللاضللر االجللتللمللاع بلللني الللفللريللق 
ا ملللللن ملللذكلللرة  امللللشلللكلللل ملللللن اللللجلللهلللتلللني جللللللللزء
التفاهم، لضمان حل أي تشابك رقابي يظهر 
عللقللب تللوقلليللع امللللذكلللرة دون االنللتللظللار ملللوعللد 

التجديد املقبل.

 اإلجراءات الجديدة تهدف لمزيد من التسهيالت وحماية للمتعاملين )تصوير: حسني هالل(

■ تطبيق الربط اإللكتروني 
لمنح الهيئة حق االطالع 

 على السجل التجاري 
والنافذة الواحدة

■ »طلب المعلومة مرة 
واحدة« لتقليص عدد 
المستندات المطلوب 

إحضارها من الوزارة 

■ تسهيل إجراءات تأسيس 
الشركات ذات الغرض الخاص 

والتنسيق مع »الغرفة«

■ تطبيق المادة 132 من 
قانون أسواق المال لوقف 

الُمحال إلى النيابة والمحكمة 
عن العمل

■ تحديد مهلة استبعاد 
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 
بـ5 أيام عمل ومثلها إلبالغ 

»الهيئة«

■ اعتماد التصنيف الدولي 
لألنشطة الذي تطبقه 

»التجارة« اتباعًا ألفضل 
الممارسات

■ تنظيم إجراءات انقسام 
الشركات على غرار المعمول 
به في االندماج واالستحواذ 

إقرار التعديالت 
 

وقعت مذكرة التفاهم بني هيئة األسواق ووزارة التجارة والصناعة في عام 2014، وتم التعديل 
عليها في عام 2017، وبانتظار اعتماد التعديالت الجديدة من قبل الوزير إلقرارها.

 

جهاز حكومي موحد
تكمن أهمية مذكرات التفاهم التي توقعها الجهات الحكومية مع بعضها البعض في تعزيز 
فكرة التعامل مع الجهات كجهاز حكومي موحد، لتيسير األعمال للشركات واألفراد مع تلك 

الجهات وحماية املتعاملني من خالل إحكام الرقابة.

يبدو أن الشركات المدرجة والمرخص لها أمام موجة جديدة 
من التسهيالت والمرونة الرقابية، التي تستهدف تحسين بيئة 

األعمال، وحماية المتعاملين وتعزيز الشفافية، إذ كشفت مصادر 
مطلعة عن أبرز التعديالت المقترحة لمذكرة التفاهم بين هيئة 

أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

قال تقرير الشال األسبوعي إن عدد الشركات املدرجة التي أعلنت نتائجها 
املالية عن الربع األول من السنة الحالية بلغ 148 شركة أو نحو 93% من 
الشركات  استبعاد  البالغ 159 شركة، وذلللك بعد  املدرجة  الشركات  عدد 

التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها املالية. 
أربلللاح بلغ نحو 687.1 مليون  الللشللركللات حققت صافي  أن تلك  وأوضلللح 
دينار، بنمو بنحو 53.9% عن مستوى أربللاح الربع األول من عام 2021 
مقارنة   %62.8 بنحو  تللقللدمللًا  كللمللا حققت  ديللنللار،  مللللليللون   446.5 الللبللالللغللة 
بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2021، حني حققت تلك 

الشركات أرباحًا بنحو 422 مليون دينار.

أفضل أداء 

وأضاف التقرير: زادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعًا نشطًا من مستوى 
األول من عام 2021، وانتقل  الربع  أداء  أدائها مع  ربحيتها عند مقارنة 
أربللاح قطاعني،  الربحية، بينما تراجعت  إلللى  الخسائر  قطاع واحللد من 

وقلل قطاع وحيد من مستوى خسائره أفضلها أداًء مطلقًا كان: 
334.2 مليون دينار مقارنة  أربللاحللًا بنحو  الللذي حقق  البنوك  - قطاع   1

بنحو 234.3 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 99.9 مليون دينار.
2 - قطاع الخدمات املالية بتحقيقه أرباحًا بلغت نحو 149.9 مليون دينار 

مقابل نحو 63.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 85.9 مليون دينار. 
3 - قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه من نحو 42.1 مليون دينار إلى نحو 

57.7 مليون دينار أي بنحو 15.6 مليون دينار. 
وذكر »الشال« أن أكبر انخفاض في مستوى األرباح كان من نصيب قطاع 
الطاقة، فقد بلغت أرباحه نحو 1.7 مليون دينار نللزواًل من مستوى 4.6 
مايني دينار حققها في الربع األول من العام املاضي، منخفضًا بنحو 

2.9 مليون دينار.

نتائج الربع األول

وأفاد التقرير بأن نتائج الربع األول من العام الحالي تشير إلى تحسن 
أداء 112 شركة مقارنة مع الربع األول من عام 2021، من ضمنها زادت 74 
إلللى الربحية أو  إمللا تحولت  شركة مستوى أرباحها، و38 شركة أخللرى 
خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 75.7% من الشركات التي أعلنت 

نتائجها حققت تقدمًا في األداء. 
الللى أن 36 شركة حققت هبوطًا فللي مستوى أدائللهللا، ضمنها  وأشلللار 
أربللاحللهللا، بينما 10 شللركللات زادت من  انللخللفللض مللسللتللوى  26 شللركللة 
الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة  مستوى خسائرها أو انتقلت من 
أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 421 
مليون دينار، أو نحو 61.3% من إجمالي األرباح املطلقة لكل الشركات 
دينار،  116.6 مليون  الوطني« بنحو  الكويت  »بنك  املعلنة. تصدرها 
وجاء »بيت التمويل الكويتي« في املرتبة الثانية بنحو 69.5 مليون 
بنحو  الثالثة  املرتبة  في  )البحرين(«  املتحد  األهلي  و»البنك  دينار، 
51.9 مليون دينار، واحتلت »شركة االتصاالت املتنقلة )زين(« املرتبة 

الرابعة بنحو 47.2 مليون دينار. 

687 مليون دينار صافي أرباح الشركات.. بنمو 53.9 %

334 مليون دينار أرباح قطاع البنوك مقارنة بـ 234 مليونًا
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المجموعة المصرفية األكثر فوزاً من »إسالميك فاينانس نيوز«

»بيتك« يحصد 8 جوائز  عالمية مرموقة
فازت مجموعة بيت التمويل الكويتي )بيتك( بثماني جوائز من أبرز 

وأهم الجوائز التي تقدمها مجموعة IFN )إسالميك فاينانس نيوز( 
العالمية المرموقة، في أكثر عدد من الجوائز تفوز به مجموعة 

مصرفية من جهة واحدة.

تصدرت جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت 
ل��ع��ام 2021 ال���ج���وائ���ز ال��ث��م��ان��ي، ف��ي��م��ا ت��ن��اول��ت 
ثالث جوائز أفضل صفقات العام التي نظمتها 
امل��ج��م��وع��ة ف���ي ال��ك��وي��ت وال���س���ع���ودي���ة وت��رك��ي��ا، 
إل���ى ج���وائ���ز ب��م��س��م��ي��ات مستحدثة  ب��اإلض��اف��ة 
ت���ع���ّب���ر ع����ن ال���ن���وع���ي���ة امل���ب���ت���ك���رة م����ن امل��ن��ت��ج��ات 
التمويلية واالستثمارية التي قدمتها مجموعة 
»بيتك«، مثل صفقة التأثير االجتماعي وصفقة 
باإلضافة  األط���راف،  واملتعددة  السيادية  العام 

إلى الصفقة االجمالية للعام.
وجاءت الجوائز التي أعلن عنها في حفل جرى 

في دبي مؤخرًا كالتالي: 
1 - أفضل بنك إسالمي في الكويت.

صكوك  ال��ك��وي��ت:  ف��ي  ال��ع��ام  صفقة   -  2
»بيتك« للشريحة األولى لرأس المال بقيمة 

750 مليون دوالر.
ل��ه��ذا  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��أث��ي��ر  ص��ف��ق��ة   -  3
للتنمية  اإلس��الم��ي  البنك  صكوك  ال��ع��ام: 

المستدامة بقيمة 2.5 مليار دوالر.
والمتعددة  السيادية  ال��ع��ام  صفقة   -  4
للحكومة  س��ي��ادي��ة  ص��ك��وك  األط�������راف: 
جنيه  م��ل��ي��ون   500 بقيمة  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 

إسترليني.
ت��رك��ي��ا: ص��ك��وك  ف���ي  ال���ع���ام  - ص��ف��ق��ة   5
المال  ل��رأس  الثانية  للشريحة  االستدامة 

من »بيتك - تركيا« بقيمة 350 مليون دوالر.
 Hybrid Deal الهجينة  ال��ع��ام  صفقة   -  6
السعودية  أرام��ك��و  صكوك   :of the Year

الهجينة بقيمة 6 مليارات دوالر.
صكوك  ل��ل��ع��ام:  اإلج��م��ال��ي��ة  الصفقة   -  7
 6 بقيمة  الهجينة  ال��س��ع��ودي��ة  أرام��ك��و 

مليارات دوالر.
العربية  المملكة  ف��ي  ال��ع��ام  صفقة   -  8
السعودية  أرام��ك��و  ص��ك��وك  ال��س��ع��ودي��ة: 

الهجينة بقيمة 6 مليارات دوالر.

حلول تمويلية ومصرفية

»بيتك«،  في  الكويت  لخزانة  العام  املدير  وق��ال 
أح��م��د ال��س��م��ي��ط، ع��ق��ب تسلم ال��ج��وائ��ز: إن ف��وز 

»ب��ي��ت��ك« ب��ه��ذه ال��ج��وائ��ز املتنوعة ي��ؤك��د ري��ادت��ه 
ف���ي ص��ن��اع��ة ال��ت��م��وي��ل اإلس����الم����ي وال���خ���دم���ات 
»بيتك«  وإم��ك��ان��ي��ات  ال��ش��ري��ع��ة،  وف��ق  املصرفية 
ومصرفية  تمويلية  ح��ل��ول  ابتكار  ف��ي  العالية 
تمثل قيمة مضافة وأدوات مبتكرة في األسواق 
العاملية، وتلك التي تعمل فيها املجموعة على 
تنوع خصائصها وتعدد قدراتها واحتياجات 
ال����ش����رك����ات وامل����ؤس����س����ات وال���ح���ك���وم���ات ف��ي��ه��ا، 
ال��ج��وائ��ز تمثل ح��اف��زًا مل��زي��د من  مشيرًا إل��ى أن 
اإلنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع االهتمام 
ال��ذي يحظى به »بيتك« من مختلف  والتقدير، 

الجهات العاملية.
قيادته  أن يرسخ  »بيتك« استطاع  أن  وأض��اف 
ل��ص��ن��اع��ة ال��ص��ي��رف��ة اإلس���الم���ي���ة، وي��س��اه��م من 
خ���الل ان��ت��ش��اره ج��غ��راف��ي��ًا ف���ي ت��ق��دي��م منظومة 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن ال���خ���دم���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
وامل���ص���رف���ي���ة، ب��م��ا ي���ع���زز دع���ائ���م اس���ت���دام���ة نمو 
صناعة التمويل اإلسالمي عبر تمويل العديد 
من املشاريع، واملشاركة في صفقات كثيرة ذات 
طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عمالقة ذات 
ال��ع��ام��ل��ة فيها،  ع��ل��ى املجتمعات  إي��ج��اب��ي��ة  آث���ار 
واملالية  االق��ت��ص��ادي��ة  إل��ى طبيعتها  ب��اإلض��اف��ة 
وم��س��اه��م��ات��ه��ا ب��دف��ع عجلة االق��ت��ص��اد وخطط 
التحديث والتطوير في مجتمعاتها، مما يزيد 

م��ن م��ع��دالت نمو وت��وس��ع »بيتك« ف��ي مختلف 
األس��واق وعلى كل املستويات، ويؤهله لقيادة 
أك��ب��ر الصفقات املالية  وت��رت��ي��ب وامل��ش��ارك��ة ف��ي 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���ال���م، ح��ي��ث ق����اد وش������ارك في 
أك��ب��ر وأن��ج��ح ث���الث ص��ف��ق��ات ت��م��ت ف��ي ال��ك��وي��ت 

والسعودية وتركيا خالل العام املاضي. 

تقدير مستحق

ب�����دوره، أع����رب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ألس�����واق رأس 
الرخيص، عن سعادته  امل��ال في »بيتك«، خالد 
أنها تقدير مستحق  بالفوز بالجوائز، معتبرًا 
إلن�����ج�����ازات »ب���ي���ت���ك« ف����ي ال���ع���دي���د م����ن ص��ف��ق��ات 

الصكوك الكبرى ملؤسسات وحكومات.
وأض��������اف، ع���ل���ى ه���ام���ش ت��س��ل��م��ه ال����ج����وائ����ز، أن 
»بيتك« حريص على مواصلة الجهود للحفاظ 
على ريادته في صناعة التمويل اإلسالمي على 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، وم��واص��ل��ة االب��ت��ك��ار ف��ي ط��رح 

الحلول املالية التي تلبي تطلعات العمالء. 

مركز مالي قوي 

م����ن ج���ان���ب���ه، أوض������ح ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���خ���دم���ات 
االستثمارية املصرفية في شركة بيتك كابيتال، 
»ب��ي��ت��ك«، خالد  االس��ت��ث��م��اري��ة ملجموعة  ال����ذراع 
ال��ش��ام��ي، أن م��س��اه��م��ات مجموعة »ب��ي��ت��ك« في 

مجال ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى 
م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة وال��ع��ائ��د واألك���ث���ر ت��م��ي��زًا من 
ناحية ع��وام��ل البيئة واالس��ت��دام��ة، ت��رّس��خ دور 
رئيسي  كمتداول  الصكوك  أس��واق  في  »بيتك« 
وص�����ان�����ع س�������وق ع����ل����ى امل����س����ت����وي����ن اإلق���ل���ي���م���ي 
والعاملي، بما يعّبر عن مركز مالي قوي ومكانة 
م��رم��وق��ة وخ���ب���رة ط��وي��ل��ة ف���ي م��ج��ال ال��ص��ك��وك، 
للشركات  املفضل  الخيار  ل 

ّ
تمث أصبحت  التي 

وال���ح���ك���وم���ات ل��ت��م��وي��ل م��ش��اري��ع��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا 
للتطوير والتوسع وتنفيذ خطط النمو.

وأش����ار إل���ى ن��ج��اح »ب��ي��ت��ك« ف��ى ت��ط��وي��ر هيكلة 
ب���ع���ض ال���ص���ك���وك وت���ع���زي���ز ت��ن��اف��س��ي��ت��ه��ا أم����ام 
زي��ادة  ف��ي  التقليدية، مما س��اه��م  ال��دي��ن  أدوات 
اإلقبال عليها ودمجها في العديد من املشاريع 
وال����ص����ف����ق����ات ال����ك����ب����رى ل���ل���ش���رك���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص، ك���م���ا أص���ب���ح���ت ال��ص��ك��وك 
السيادية من أبرز أدوات سوق التمويل العاملي 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، م���ش���ددًا ع��ل��ى أن ج�����ودة ال��خ��ب��رات 
امل��ت��راك��م��ة ف��ي م��ج��ال ال��ت��رت��ي��ب واإلص������دار على 
م�����دى ع����ق����ود، ج��ع��ل��ت م��ج��م��وع��ة »ب���ي���ت���ك« أح���د 
أه����م م���راج���ع ال���ص���ك���وك ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، 
البنوك  قائمة  األول��ى في  املراكز  وتنافس على 
املنظمة إلصدارات الصكوك األولية على منصة 

»بلومبيرغ« العاملية.

المسؤولون في »بيتك« و»بيتك تركيا« و»بيتك كابيتال«

 أداء مهني 
وعمل منهجي 

العمل  »بيتك«  مواصلة  على  السميط  شدد 
وف���ق ال��خ��ط��ط امل��وض��وع��ة ف���ي ك���ل األس����واق 
وال�����دول ال��ت��ي ي��ت��واج��د فيها م��ن خ���ال أداء 
على  وق����درة  وت��ن��وع  منهجي  وع��م��ل  مهني 
املنافسة واالرتقاء إلى مصاف أكبر البنوك 
في العالم، مدعومًا بأعلى مؤشرات النجاح 
وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ك��ل امل��س��ت��وي��ات، م��م��ا يجعل 
»بيتك« أفضل البنوك اإلسامية في الكويت 

والعالم ومرجعًا للصيرفة االسامية.

معايير وأسس 
ومؤّشرات مالية

اختارت مجموعة IFN )إساميك فاينانس 
ن���ي���وز( »ب���ي���ت���ك« ل���ه���ذه ال���ج���وائ���ز ب���ن���اًء على 
ت���وص���ي���ات ل��ج��ن��ة ت��ح��ك��ي��م خ���اص���ة م��ؤل��ف��ة 
م���ن خ���ب���راء وم��ح��ل��ل��ن م��ت��خ��ص��ص��ن ح��ول 
ال��ع��ال��م ف��ي ق��ط��اع ال��ص��ي��رف��ة اإلس��ام��ي��ة، إذ 
ت����م ال��ت��ق��ي��ي��م وف�����ق م��ج��م��وع��ة م����ن امل��ع��اي��ي��ر 
�����رات امل���ال���ي���ة ع���ن أف��ض��ل 

ّ
واألس������س وامل�����ؤش

أع��م��ال امل��ؤس��س��ات وال��ص��ف��ق��ات اإلس��ام��ي��ة 
خ���ال ال���ع���ام، ك��م��ا ت���م ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى مكانة 
املبتكرة  التمويلية  وحلوله  »بيتك«  وم���اءة 
املتواصلة  وج��ه��وده  املتنوعة  ومساهماته 
ل��ت��ع��زي��ز ق��ط��اع ال��ص��ي��رف��ة اإلس��ام��ي��ة ح��ول 
العالم بمنتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة 
والشركات  األف��راد  العماء  متطلبات  تائم 
االعتبار عوامل  األخ��ذ في  والحكومات، مع 
البيئة واالستدامة والحوكمة  املحافظة على 

وبرامج التنمية وتطور املجتمعات. 

جوائز التمويل
 والعمل المصرفي

فاينانس  )إس��ام��ي��ك   IFN مجموعة  ت��دي��ر 
ن��ي��وز( ج��وائ��ز ال��ت��م��وي��ل وال��ع��م��ل امل��ص��رف��ي 
اإلس����ام����ي، ك��م��ا ت���ق���وم ب��ن��ش��ر أه����م أخ��ب��ار 
وتأسست  العالم.  في  اإلسامية  الصيرفة 
»ريدموني«  ل� تابعة  وهي   2004 عام  املجلة 

العاملية، ولها مكاتب في دبي وكواالملبور.

إس��ام��ي ب��ن��ك  أف���ض���ل   ■ 
ف����ي ال����ك����وي����ت.. وأك���ب���ر 
ال��ص��ف��ق��ات ف���ي ال��ك��وي��ت 

والسعودية وتركيا

ج����وائ����ز  اس�����ت�����ح�����داث   ■
ج���دي���دة ت��ن��اس��ب اب��ت��ك��ار 
ال��ب��ن��ك ل��م��ن��ت��ج��ات م��ال��ي��ة 

واستثمارية عالمية

»اإلس���ام���ي  ص��ف��ق��ات   ■
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة« وح���ك���وم���ة 
أرامكو..  وشركة  بريطانيا 

األكثر تمّيزًا

قيادة  ت��ؤك��د  السميط:   ■
الصيرفة  لقطاع  »بيتك« 
اإلس���ام���ي���ة ف���ي ال��ع��ال��م 

ودوره الرائد

■ الرخيص: مواصلة االبتكار 
المالية  الحلول  ط��رح  ف��ي 
التي تلبي تطلعات العماء

على  ننافس  ال��ش��ام��ي:   ■
في  عالميًا  األول��ى  المراكز 

إصدارات الصكوك األولية
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»البورصة« نظمت مؤتمراً افتراضياً بالتعاون مع »أي أف جي هيرمز«

السوق الكويتي مؤهل لتحقيق مزيد من النمو
اخ��ت��ت��م��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت أع��م��ال ي��وم��ه��ا امل��ؤس��س��ي 
املالية  املجموعة  م��ع  بالتعاون  نظم  وال���ذي  ال��ث��ام��ن، 
م��اي��و،   26 إل����ى   23 م���ن  ال��ف��ت��رة  خ����ال   ،EFG Hermes
ال��واع��دة  ال��ض��وء على ف��رص االستثمار  وال���ذي سلط 

في السوق الكويتي. 
ال��س��وق »األول« مع  ف��ي  واجتمعت 13 شركة م��درج��ة 
أكثر من 175 مستثمرًا دوليًا من أكثر من 95 مؤسسة 
م��دارة  العاملية، بإجمالي أص��ول  أب��رز املؤسسات  من 
االف��ت��راض��ي  ال��ح��دث  ه���ذا  ف��ي  دوالر،  تريليوني  تبلغ 
أي���ام، وق��د أثمر املؤتمر عن  املنعقد على م��دار أرب��ع��ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال���رس���ائ���ل اإلي���ج���اب���ي���ة، وع���ل���ى رأس���ه���ا أن 
ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي م��ؤه��ل مل��واص��ل��ة تحقيق امل��زي��د من 

النمو خال الفترة املقبلة.
وت����واص����ل ال���ك���وي���ت ج��ن��ي ث���م���ار ت��رق��ي��ة س��وق��ه��ا إل��ى 
سوق »ناشئ« في املؤشرات العاملية الثاثة البارزة، 
وه���و م���ا ج���ذب أن���ظ���ار م���دي���ري ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ار 
إل���ى ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي، األم����ر ال����ذي تشجعه ب��ورص��ة 
الكويت من خال تنظيم األي��ام املؤسسية والترويج 
ل��ل��س��وق وال���ش���رك���ات امل���درج���ة ف��ي��ه ع��امل��ي��ًا، وذل����ك عبر 
عقد حزمة من اللقاءات الهادفة إلى تعريف الجهات 
االس��ت��ث��م��اري��ة ال��دول��ي��ة ب��م��س��ت��ج��دات س���وق ال��ك��وي��ت، 
ومشاريع التطوير، والفرص واملميزات االستثمارية 
املدرجة  الشركات  التي يوفرها االستثمار في أسهم 

فيه.

االقتصاد الوطني

وق��ال��ت رئيسة ق��ط��اع األس����واق ف��ي ب��ورص��ة الكويت، 
الكويت سعيها  العبدالكريم: »تواصل بورصة  نورة 
لتوفير فرص شراكة جديدة للمستثمرين واملصدرين 
بصورته  نظم  وال���ذي  الثامن،  املؤسسي  يومها  عبر 
االفتراضية بالتعاون مع أي أف جي هيرمز، والذي 
ي��ع��ك��س دور ال��ب��ورص��ة ف���ي امل��س��اه��م��ة ب��ن��م��و ال��س��وق 

واالقتصاد الوطني«.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس املشارك لقطاع بنك 
محمد   ،EFG Hermes املالية  باملجموعة  االستثمار 
االفتراضي  املؤتمر  ه��ذا  بانعقاد  عن سعادته  عبيد، 
بالتعاون مع الشريك االستراتيجي بورصة الكويت، 
م��ش��غ��ل ال���س���وق امل���ال���ي ال���دائ���م ال��ت��ط��ور، وال�����ذي أث��ب��ت 

جدارته بني كبرى البورصات العاملية. 
وأك�������د أن األس����������واق ال���ن���اش���ئ���ة ه����ي ال����خ����ي����ار األم���ث���ل 
للمستثمرين خال الفترة الحالية، في ظل التوقعات 
العاملي خال  االقتصاد  نمو  تباطؤ  إل��ى  التي تشير 
األخ��رى،  العوامل  من  2022، مدفوعة بمجموعة  ع��ام 
من بينها إجراءات اإلصاح االقتصادي والتقييمات 

الجذابة لألسهم.
أن��ظ��ار املستثمرين نحو  ت��وج��ه  إل��ى  كما أش���ار عبيد 
سوق املال الكويتي بسبب التعافي الواضح ألنماط 
املستهلكني بعد اإلغ���اق ال��ت��ام خ��ال ع��ام 2020 على 
خلفية انتشار فيروس كورونا، والطروحات األولية 

ارتفاع  إل��ى  باإلضافة  املقبلة،  الفترة  خ��ال  املحتملة 
أسعار النفط. 

وأض��������اف أن امل������ب������ادرات ال����ت����ي ت���ت���ب���ن���اه���ا ال��ح��ك��وم��ة 
وتستهدف املزيد من اإلصاحات في السوق لتعزيز 
بالهامش،  ال��ت��داول  إضافة  مثل  السيولة،  مستويات 
قد ساهمت أيضًا في ترسيخ املكانة الرائدة للسوق 

الكويتي.

حجم التداوالت 

األوراق  في  الوساطة  قطاع  رئيس  أش��ار  من جانبه، 
والي،  أحمد   ،EFG Hermes املالية  باملجموعة  املالية 
إل��ى نمو حجم ال���ت���داوالت ب��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ف��ي ظل 
السوق  ذل��ك  األج��ان��ب نحو  املستثمرين  أنظار  توجه 
الواعد، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداوالت إلى 210 
مايني دوالر منذ بداية عام 2022، مقابل 179 مليون 
دوالر خال عام 2021 و144 مليون دوالر خال عام 

 .2020
وأضاف أن االرتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار 
النفط حاليًا، وح��ذف روس��ي��ا م��ن م��ؤش��رات األس��واق 
الرئيسية الناشئة، أدت إلى زيادة االهتمام األجنبي 
املستثمرين  مشتريات  إجمالي  بلغ  حيث  بالسوق، 
األجانب 576 مليون دوالر خال الربع األول من عام 
السنوات  خ��ال  دوالر  مليارات   4.2 ع��ن   

ً
2022، فضا

الثاث املاضية. 
ذل���ك وت���وق���ع وال����ي امل���زي���د م���ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��وي��ة خ��ال 
تحولت  ق��د  الكويت  ب��ورص��ة  أن  وأك���د  املقبلة،  الفترة 
التي  ال���رائ���دة،  اإلقليمية  ال��ب��ورص��ات  إح���دى  لتصبح 
 ع��ن عقيدتها 

ً
تتبنى أع��ل��ى امل��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة، ف��ض��ا

الراسخة بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية 
االقتصادية في الباد.

14.79 مليون دينار أرباحاً في 2021

عمومية »وفرة لالستثمار« تقر توزيع 30 % نقدًا
ع���ق���دت ش���رك���ة وف������رة ل��اس��ت��ث��م��ار ال����دول����ي ج��م��ع��ي��ت��ه��ا 
ف���ي 2021-12-31  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��س��ن��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بنسبة حضور بلغت 99.7%، حيث تمت املوافقة على 
ج��م��ي��ع ال��ب��ن��ود ال������واردة ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال��ه��ا، ومنها 
ب��ت��وزي��ع أرب���اح  امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��وص��ي��ة مجلس اإلدارة 
نقدية للمساهمني بواقع 30% من رأس املال بمبلغ 4.5 
مايني دينار، وذلك للمساهمني املقيدين في سجات 
كما  العمومية،  الجمعية  انعقاد  ت��اري��خ  حتى  الشركة 
منصب  لشغل  ال��ري��س  ه��ش��ام  دالل  الجمعية  انتخبت 
ل����ل����دورة  ال���ش���رك���ة  م���ج���ل���س إدارة  ف����ي  ع���ض���و م��س��ت��ق��ل 

التكميلية الحالية.
وحققت وفرة لاستثمار الدولي قفزة كبيرة في صافي 

األرب��اح في 2021 بواقع 14.79 مليون دينار مقارنة ب� 
7.29 مايني دينار في 2020 بنمو بلغ 100%، كما قفزت 
ب���48.65  ربحية السهم الواحد إلى 98.89 فلسًا مقارنة 

فلسًا.
 2021 املالية  للسنة  الشاملة  اإلي����رادات  إجمالي  وبلغ 
نحو 19.99 مليون دينار مقارنة ب� 7.11 مايني دينار 
في 2020، بينما بلغ مجموع املوجودات بنهاية السنة 
املالية املنتهية 2021 نحو 112.28 مليون دينار مقارنة 
ك��م��ا بلغ  امل��ال��ي��ة 2020،  للسنة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ب��� 90.36 
إجمالي حقوق امللكية بنهاية السنة املالية 2021 نحو 
104.43 م��اي��ني دي��ن��ار م��ق��ارن��ة ب��� 86.35 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
املطلوبات  إجمالي  بلغ  ح��ني  ف��ي   ،2020 املالية  للسنة 

7.85 مايني دينار مقارنة ب� 4.01 مايني دينار.
واط��ل��ع��ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��و ال��ش��رك��ة من 
أي ج�������زاءات م��ال��ي��ة أو غ��ي��ر م��ال��ي��ة وق���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا من 
ق��ب��ل ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة، ك��م��ا ن��اق��ش��ت ال��ب��ي��ان��ات املالية 
وحسابات األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية 
مناقشة  ع��ن   

ً
فضا عليها،  وص��ادق��ت   2021-12-31 ف��ي 

لجنة  تقرير  وك��ذل��ك  التدقيق،  ولجنة  الحوكمة  تقرير 
كما  املنتهية،  املالية  السنة  عن  واملكافآت  الترشيحات 
 %10 استقطاع  على  أيضًا  العمومية  الجمعية  وافقت 
من صافي أرباح السنة املالية املنتهية في 2021-12-31 
لكل من حساب االحتياطي اإلجباري القانوني وحساب 

جانب من الجمعية العمومية لشركة وفرة لالستثمار الدولياالحتياطي االختياري.

كرَّم خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية

الهارون: الصناعة المصرفية 
والمالية تتطّور بشكل لحظي

امل��رك��زي رئيس  ال��ك��وي��ت  ك���ّرم محافظ بنك 
املصرفية،  ال��دراس��ات  معهد  إدارة  مجلس 
ب��اس��ل أح��م��د ال����ه����ارون، خ��ري��ج��ي ب��رن��ام��ج 
ت��ط��وي��ر ال���ق���ي���ادات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع 
امل���ص���رف���ي وامل������ال������ي، ال�������ذي ُي���ن���ف���ذ س��ن��وي��ًا 
ب��ت��ع��اون إس��ت��رات��ي��ج��ي م���ع ك��ل��ي��ة ه���ارف���ارد 
ل��ألع��م��ال، وض��م��ن م���ب���ادرة »ك���ف���اءة«، التي 
البنوك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  »امل���رك���زي«،  أطلقها 
الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية 
ق��ي��م 

ُ
وأ املصرفية،  ال��دراس��ات  ب���إدارة معهد 

ح���ف���ل ال���ت���ك���ري���م ف����ي م���ب���ن���ى ب���ن���ك ال���ك���وي���ت 
املركزي، بحضور قيادات القطاع املصرفي 
وامل����ال����ي وب���ن���ك ال���ك���وي���ت امل����رك����زي وامل��ع��ه��د 

واملكرمني.
وت��ن��اول ال��ح��ف��ل ن��ق��اش��ًا ش���ارك ف��ي��ه املحافظ 
وال��ش��رك��ات  للبنوك  التنفيذيون  وال���رؤس���اء 
امل����ش����ارك����ة م�����ع امل����ك����رم����ني، ح������ول م���وض���وع 
ال��ب��رن��ام��ج ل��ه��ذا ال���ع���ام، وال����ذي ح��م��ل ع��ن��وان 
»ال���ري���ادة ف��ي ع��ال��م م��ت��ح��ّول«، ع��ك��س خاله 
ال��ت��ح��والت ال��رق��م��ي��ة وال���ث���ورة ال��ت��ي تقودها 
في  واإلن��ت��رن��ت  واالت���ص���االت  التكنولوجيا 
وم��ا خلقته من متغيرات وتحديات  العالم، 

وفرص على نماذج األعمال.
الهارون كلمة في  املحافظ  ألقى  من جانبه، 
بداية الحفل، هنأ فيها املكرمني على اجتياز 
إل��ى مواصلة  ه��ذا البرنامج امل��ه��م، ودع��اه��م 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��أه��ي��ل ب��ش��ك��ل مستمر مل��واك��ب��ة 
م��ا ي��ج��ري ف��ي ال��ع��ال��م وال��ص��ن��اع��ة املصرفية 
واملالية، التي أصبحت تتطور بشكل لحظي 
أهمها سلوك  متنوعة،  متغيرات  وتحكمها 
مؤكدًا  واحتياجاتهم،  واتجاهاتهم  العماء 
ال��دراس��ات،  امل��رك��زي ومعهد  أن بنك الكويت 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��وك، س��ي��واص��ل��ون دع��م 
لرفد  النوعي  والتأهيل  وال��ت��دري��ب  التعليم 
ال����ك����ف����اءات وال�����ك�����وادر امل���ت���م���ي���زة ل��اق��ت��ص��اد 
نموه  تعزيز  في  للمساهمة  وذل��ك  الوطني، 
املختلفة  املعهد  برامج  وتطوره، س��واء عبر 

أو عبر مبادرة كفاءة.
وت����ح����دث امل����دي����ر ال����ع����ام مل���ع���ه���د ال�����دراس�����ات 
عاقة  ع��ن  ال��رف��اع��ي،  يعقوب  أ.د.  املصرفية، 
اإلستراتيجية  املصرفية  ال���دراس���ات  معهد 
امل���م���ت���دة م���ع ك��ل��ي��ة ه����ارف����ارد ل���ألع���م���ال على 
ت��م التعاون خالها  م��دى ثاثة عشر ع��ام��ًا، 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��رام��ج متنوعة وم��ت��م��ي��زة من 
ح��ي��ث امل���واض���ي���ع وال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ت��ط��رق��ت 
ل��ه��ا وال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اس��ت��ع��رض��ت��ه��ا، وال��ت��ي 
ال��ع��ش��رات من  ف��ي تطوير وت��أه��ي��ل  ساهمت 
الكويت  في  والوسطى  التنفيذية  القيادات 
وامل���ن���ط���ق���ة، م���ش���ي���دًا ب���ال���دع���م ال���ك���ب���ي���ر ل��ب��ن��ك 
ملسيرة  الكويتية  والبنوك  امل��رك��زي  الكويت 
والشراكات  البرامج  ه��ذه  في تطوير  املعهد 

النوعية.

ش����راك����ة  ف�������رص  ت����وف����ي����ر   ■

للمستثمرين والمصدرين 

اليوم المؤسسي يعكس دور   ■
البورصة بنمو السوق واالقتصاد

تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي

تهدف سلسلة األيام املؤسسية لبورصة الكويت إلى تسويق الشركات املدرجة في سوق املال الكويتي للمجتمع 
االستثماري وما يوفره من فرص استثمارية، وذلك من خالل التقاء الشركات الكويتية املدرجة مع كبرى شركات 
الشركات  لهذه  العمل  وإستراتيجية  املالية  املتانة  على  الضوء  مسلطة  عامليًا،  املالية  األص��ول  وإدارة  االستثمار 

لتقديم نظرة أعمق حول فوائد االستثمار في سوق املال الكويتي.
وخلق  والشفافية،  املصداقية  على  مبنية  موثوقة  بورصة  إنشاء  على  التأسيس  منذ  الكويت  بورصة  وعملت 
سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باإلضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من اإلصالحات 
والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى املستويات اإلقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من 
إصالحات السوق وتقديم الكثير من املنتجات على مدى السنوات املاضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

نورة العبدالكريم:
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عموميتها وافقت على توزيع 7 % نقداً عن 2021

الذكير: »كميفك« تسعى لتحقيق نمو بمستويات معتدلة
قال رئيس مجلس اإلدارة حمد صالح الذكير إن 
الشركة نجحت خ��ال ال��ع��ام امل��اض��ي ف��ي املضي 
للنمو  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  وت��دع��ي��م  بتنفيذ  ق��دم��ًا 
امل���س���ت���دام، م��ش��ي��رًا إل����ى أن����ه ع��ن��د م��ق��ارن��ة امل��رك��ز 
امل���ال���ي ف���ي 2021 ق��ي��اس��ًا ب������2020 ي��ل��ح��ظ تعاظم 
من  ذل���ك  م��ع  ل��ت��رت��ف��ع   ،%6.3 ح��ق��وق مساهميها 
24.5 مليونًا إلى 26.1 مليون دينار، في ما زادت 
موجودات الشركة بنسبة 25.2%، وذلك صعودًا 

من 29.9 مليونًا إلى 37.4 مليون دينار.
وب���نّ الذكير أن أب��رز أس��ب��اب ارت��ف��اع م��وج��ودات 
إب��رام مجموعة عقود مبدئية لحيازة  »كميفك« 
بعض العقارات االستثمارية في الكويت، إضافة 
إلى ارتفاع األموال املدارة من 340.4 مليونًا إلى 
ق��دره��ا 28.1% في  ب��زي��ادة  436.2 مليون دي��ن��ار، 

.2021

أسواق جديدة

وأوضح أن الشركة تعتزم إضافة أسواق جديدة 
وم��ن��ت��ج��ات اس��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة، م��ث��ل املشتقات 
وص��ن��ادي��ق وأدوات ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت، إل��ى منصة 
التداول »أوسط«، مفيدًا بأن »كميفك« تهدف إلى 
تكون دومًا مواكبة لكل التقنيات الجديدة، بما 
في  والخيارات  الخبرات  أفضل  عماءها  يمنح 
والتفاعل  امل��ق��دم��ة  ال��خ��دم��ات  بجميع  يتعلق  م��ا 

معها. 
وأشار الذكير إلى أن »كميفك« مستمرة في تقديم 
خ��دم��ات ال��ت��داول اإلل��ك��ت��رون��ي »أوس���ط« ألس��واق 
ال���ش���رق األوس����ط  ال���ت���ع���اون، ودول  م��ج��ل��س  دول 
توفير  مع  أميركا،  إل��ى  إضافة  أفريقيا،  وشمال 
االختيار لعمائها من قوائم الشركات املتوافقة 

مع أحكام وضوابط الشريعة اإلسامية.
ول��ف��ت إل���ى أن أدوات »ك��م��ي��ف��ك« امل��رت��ق��ب��ة ت��أت��ي 
ضمن جهود مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها 
للمساهمة في تحس� مستوى السوق، ليقترب 
 Efficient ال���ف���ع���ال���ة  األس��������واق  م���س���ت���وي���ات  إل�����ى 
بالسوق  املالية  األوراق  تجعل  وال��ت��ي   ،Market
امل���ح���ل���ي أك����ث����ر ج���اذب���ي���ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر األج���ن���ب���ي 

واملحلي.
ف��ري��ق إدارة »ك��م��ي��ف��ك« يبحث  ال��ذك��ي��ر أن  وأب��ل��غ 
عن أفضل الفرص االسثمارية دائمًا، وتوفيرها 
من خال منصة »أوس��ط«، حيث استطاع خال 
فترة وجيزة توفير منتجات عدة في أسواق املال 
بالتداول  الشركة  لعماء  وال��س��م��اح  األم��ي��رك��ي��ة، 
في فترة ما قبل فتح ال��س��وق، وم��ا بعد اإلغ��اق 

لتكون »كميفك« أول شركة في الكويت تقدم هذه 
الخدمة. 

فرص استثمارية

إض���اف���ة إل���ى ذل����ك، أش����ار رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة 
إل����ى خ���دم���ة ف��ت��ح ال���س���وق امل�������وازي ل��ل��ب��ورص��ات 
األميركية، والتي تسمح للعماء بشراء األسهم 
ال��ت��ي ي��ق��ل س��ع��ره��ا ع��ن ال�����دوالر، ل��ت��وف��ر م��ع ذل��ك 

فرصًا استثمارية نوعية لعمائها.
ول��ف��ت إل���ى أن أس����واق امل����ال ال��ع��رب��ي��ة ل��م تستثن 
من هذا التوسع، حيث ب�نّ الذكير أنه في 2021 
انضمت البورصة املصرية ملنصة »أوس��ط«، ملا 
بعد  وعاملية، خصوصًا  إقليمية  أهمية  من  لها 
بيئة  لخلق  الصريحة  االقتصادية  اإلص��اح��ات 
استثمار إيجابية تتطابق مع املعايير الدولية. 

أفكار وتطلعات 

في  متنامية  قناعة  ثمة  أن  ع��ن  الذكير  وت��ح��دث 
فيها،  العامل�  مستويات  بمختلف  »كميفك«، 
بأهمية أن يكون نمو الشركة املحقق خال الفترة 
مستمرة،  وبوتيرة  معتدلة  بمستويات  املقبلة 
وأن��ه من أج��ل ذل��ك تم تبني وسائل استثمارية 

فريدة تستهدف األص��ول ذات املخاطر املقبولة، 
إيجاد  ف��ي  الشركة  لتستمر  املناسبة،  واألرب���اح 

ق أهداف عمائها. 
ِّ
حق

ُ
رص قيمة مستدامة ت

ُ
ف

وأكد محافظة »كميفك« على إستراتيجيتها في 
ص من األصول الطويلة األجل غير املدرة، 

نّ
التخل

والتركيز على  التابعة،  أداء شركاتها  وتحس� 
ال��ت��وس��ع ف��ي ج���ودة خ��دم��ات ال��ع��م��اء، وتحقيق 
ال���ن���م���و ف����ي أرب����اح����ه����ا. ع�������اوة ع���ل���ى ذل�������ك، أف����اد 
على  تركيزها  س��ت��واص��ل  »كميفك«  ب��أن  ال��ذك��ي��ر 
واملحافظة  ج��دي��دة،  وخ��دم��ات  منتجات،  تقديم 
ع��ل��ى وض��ع��ه��ا ال���ري���ادي ف��ي ال��س��وق ف��ي تطوير 
 عن 

ً
املنتجات والخدمات، والتطور رقميًا، فضا

العمل للحفاظ على بيئة عمل وتنمية مستدامة، 
وخلق قيم مجتمعية تساعد في تطوير الوعي 
االس���ت���ث���م���اري وامل��ج��ت��م��ع��ي مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 
الخاصة بالعمل على تحقيق االستدامة البيئية 

واالجتماعية والحوكمة. 
ول��ف��ت إل��ى أن ش��رك��ة ال��ش��رق األوس���ط للوساطة 
في  تتوسع  »كميفك«  ل� التابعة  ال��ش��رك��ة  امل��ال��ي��ة 
إستراتيجيتها  تستهدف  حيث  ع���دة،  م��ج��االت 
الوصول ألكبر شريحة عماء ممكنة، من خال 
الفحيحيل،  ف��ي منطقة  لها  ف��رع ج��دي��د  اف��ت��ت��اح 
وذلك في مسعى لتوفير خدماتها لعدد أكبر من 

العماء.

حمد الذكير خالل انعقاد عمومية شركة الكويت والشرق األوسط »كميفك«

■ ت��وّج��ه إلض��اف��ة أس���واق 
وم���ن���ت���ج���ات اس��ت��ث��م��اري��ة 
التداول  منصة  إلى  جديدة 

»أوسط«

■ صعود الموجودات نتيجة 

ح���ي���ازة ب��ع��ض ال���ع���ق���ارات 
االستثمارية في الكويت

األم��وال  ارت��ف��اع   %  28.1  ■

مليونًا   340.4 من  المدارة 
إلى 436.2 مليون دينار 

عقدت شركة الكويت والشرق 
األوسط »كميفك« جمعيتها 

العمومية عن عام 2021، حيث 
أقر المساهمون جميع بنود 

جدول أعمالها، وفي مقدمتها 
اعتماد البيانات المالية للشركة 
عن السنة الماضية، والموافقة 

على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع 7 فلوس 

للسهم الواحد عن هذه الفترة 
بعد خصم أسهم الخزينة.

وحققت »كميفك« أرباحاً عن 
العام الماضي تعادل 3.1 ماليين 

دينار، بما يوازي 13.5 فلساً 
للسهم الواحد، في ما شهدت 
إيرادات أتعاب اإلدارة والعموالت 

زيادة بنسبة 53.1% مقارنة 
بـ2020. 

3 أسباب لتذبذب األسواق

خطة الشركة التوسعية

ض��م��ن خ��ط��ط��ه��ا ال��ت��وس��ع��ي��ة اس���ت���ح���وذت ال��ش��رك��ة على 
75% من »شركة غلوبل انفست«، وهي شركة وساطة 

بالسوق املصري.
»كميفك«  قبل  م��ن  طرحها  املتوقع  املالية  األدوات  وم��ن 
الرقابية  الجهات  موافقة  ح��ال  في  املقبلة،  الفترة  خ��ال 
ع��ل��ى  وال���ب���ي���ع   ،Options ال����خ����ي����ارات   ،REPO ع��ل��ي��ه��ا، 
ال  امل��ث��ال  سبيل  على  وذل���ك   ،Short Selling املكشوف 

الحصر.
التي تخطط أيضًا لطرحها  الخدمات األخ��رى  ومن بني 
»املارجن«،  بالهامش  التداول  املقبلة،  القريبة  الفترة  في 
ب���أوراق مالية  ال��ت��داول  ن املستثمر م��ن 

ّ
وه��ي خدمة تمك

محددة من خال تمويل جزء من محفظته. كما ستقوم 
ق��ري��ب��ًا، وب��ع��د ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ك���ل امل���واف���ق���ات ال��رق��اب��ي��ة 
ال��ازم��ة بطرح ص��ن��دوق ع��ق��اري REIT ليتم ت��داول��ه في 
ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت، وه��وم��ن��اس��ب ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن، ال��ذي��ن 
وليكون  امل��خ��اط��ر،  لتقليل  محفظتهم  بتنويع  ي��رغ��ب��ون 
العقاري، ويحصلون على  السوق  انكشاف على  لديهم 

توزيعات نقدية مستقرة من عوائد العقار.

على صعيد قراءته ألوضاع أسواق المال العالمية، بّين 
الذكير أن درجة التذبذب العالية التي تتعرض لها هذه 
األسواق منذ فترة، ترجع إلى أسباب عدة، من أهمها: 

اتجاهات الفائدة عالمياً، والمبنية على خطة البنك 
الفائدة  أسعار  رفع  من  لمزيد  األميركي  الفدرالي 
خالل  زيادتها  يرجح  حيث  و2023،   2022 عامي  في 
»الفدرالي«  من  محاولة  في  مرات،   4 الحالي  العام 
إلى  وصلت  التي  التضخم  معدالت  ارتفاع  لتالفي 

7.9% ألول مرة منذ 40 عاماً.

هناك انحناء في منحنى العوائد Yield Curve الخاص 
والذي  سنوات،  والـ10  السنتين  آجال  ذات  بالسندات 
كوفيد  أزمة  حدوث  قبل   2019 أواخر  مرة  آخر  انحنى 
محللين  قبل  من  عادًة  المؤشر  يستخدم  حيث   ،19
البورصات  أســعــار  انخفاض  بــاقــتــراب  للتنبؤ  عـــدة، 

العالمية، أو ثباتها في المستويات الحالية.

رفع  ــى  إل أدت  التي  األوكــرانــيــة،   - الــروســيــة  الــحــرب 
معدالت التضخم أكثر مما كانت عليه بداية العام.
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ف�����ي إط��������ار ح����رص����ه ع���ل���ى ص���ق���ل ال���خ���ب���رات 
املصرفي،  العمل  م��ج��االت  ك��ل  ف��ي  الوطنية 
وم��ن��ه��ا م��ج��ال ال��ت��دق��ي��ق ال��ش��رع��ي ال��داخ��ل��ي، 
اس��ت��ض��اف ال��ب��ن��ك األه��ل��ي امل��ت��ح��د ث��اث��ة من 
امل��ت��درب��ني امليدانيني على م��دى أس��ب��وع من 
خريجي الدفعة الرابعة من برنامج »شهادة 
املدقق الشرعي املعتمد«، وال��ذي انطلق في 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي 2022 ض��م��ن ب��رن��ام��ج 
»كفاءة«، تحت رعاية بنك الكويت املركزي، 

وبإشراف معهد الدراسات املصرفية.
وف�����ي ه�����ذا ال����ص����دد، ص�����رح ع����ب����داهلل ط����ارق 
ال��ش��ع��ي��ب، م��س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ت��دق��ي��ق 
املتحد،  األهلي  البنك  في  الداخلي  الشرعي 
بأن إدراج برنامج »شهادة املدقق الشرعي 
امل��ع��ت��م��د« ض��م��ن ال���ش���ه���ادات امل��ع��ت��م��دة من 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي ف���ي ب��رن��ام��ج ك��ف��اءة 
ُيعد بحد ذاته دعمًا لنظام حوكمة الرقابة 
الشرعية في البنوك اإلسامية في الكويت، 
الشرعي  التدقيق  وظيفة  تعزيز  خ��ال  م��ن 
أرك��ان  عد ركنًا مهمًا من 

ُ
ت �� والتي  الداخلي 

حوكمة الرقابة الشرعية �� بمزيد من الكوادر 
البشرية ذات الكفاءة، ويأتي ذلك من خال 

امل��ن��ه��ج ال���خ���اص ب��ش��ه��ادة امل���دق���ق ال��ش��رع��ي 
املعتمد، وال��ذي تم إع��داده من قبل ع��دد من 
الخبرات الوطنية، وقد وضعوا فيه خاصة 
خ��ب��رات��ه��م وت��ج��ارب��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، م��م��ا أضفى 

على املنهج الدراسي للشهادة جانبًا عمليًا 
التدقيق  ألنشطة  امل��م��ارس��ات  واق���ع  يحاكي 
ال��ش��رع��ي ال���داخ���ل���ي ف���ي ال��ب��ن��وك اإلس��ام��ي��ة 
ف���ي ال���ك���وي���ت، وه����و م���ا ُي���ع���د راف������دًا ل��ت��زوي��د 

املنخرطني في هذا البرنامج املهم بخبرات 
عملية تفيدهم في تطبيق ما تعلموه عند 
الداخلي  الشرعي  التدقيق  نشاط  ممارسة 

في بيئة العمل.

)امل��رك��ز( مؤخرًا  الكويتي  امل��ال��ي  امل��رك��ز  م 
ّ
نظ

ل���ق���ادت���ه وإدارت�������ه  م��ت��ق��دم��ة  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
الرامية  لجهوده  مواصلة  وذل��ك  التنفيذية، 
نحو تسريع وتيرة النمو والتوسع استنادًا 
ال��دورة  إل��ى ق��وة عامته التجارية. وج���اءت 
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات »امل����رك����ز« ن��ص��ف ال��س��ن��وي��ة 
وح���م���ل���ت  اإلداري،  ال�����ت�����دري�����ب  م�����ج�����ال  ف�����ي 
للخدمات  اإلستراتيجي  »التسويق  عنوان 
امل���ت���خ���ص���ص���ة«، وق���ّدم���ه���ا خ��ب��ي��ر ال���ع���ام���ات 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��س��وي��ق ال��ش��ه��ي��ر، ف��ي��رغ��وس 

واالس.
ويعكف »املركز« حاليًا على تنفيذ مجموعٍة 
من االستراتيجيات التي قام مجلس اإلدارة 
ال��دورة  مؤخرًا بتحديثها، وق��د ج��اء تنظيم 
التحفيزية بهدف تعزيز األدوات  التدريبية 
املتوافرة لقادة ومديري »املركز« لتنفيذ تلك 
التدريبية،  ال��دورة  وخ��ال  االستراتيجيات. 
يمكن  التي  الطرق  أنسب  واالس  استعرض 
من خالها االستفادة من العامة التجارية 
والسمعة الطيبة »للمركز«، من أجل تطوير 
تحقق  شاملة  استراتيجية  خ��ط��ٍط  وتنفيذ 
قبواًل واسعًا لدى العماء ومختلف الجهات 
املشاركني  تطلعات  أن  م��ؤك��دًا  ال��ع��اق��ة،  ذات 
في الدورة سيكون لها دور أكبر في تحقيق 

أهداف الشركة.
 ومن جانبه، قال بيتر كيلي، نائب الرئيس 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة ف��ي »امل���رك���ز«: 
»ع���ل���ى م������دار ق����راب����ة ال���خ���م���س���ة ع����ق����ود، ب��ن��ى 
)امل���رك���ز( م��ك��ان��ة راس��خ��ة وس��م��ع��ة ط��ي��ب��ة في 
وتميزه  التزامه  إلى  مستندًا  املالي،  القطاع 
امل��ؤس��س��ي. ون�����درك ف���ي )امل���رك���ز( اإلم��ك��ان��ات 
توفير  في  التجارية  عامتنا  تحملها  التي 
النمو ألعمالنا. وال��ي��وم، تعكس هذه  ف��رص 
ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ح��رص��ن��ا على 

تمكني )املركز( من تحقيق النمو املستهدف، 
م���ن خ����ال خ��ط��ط ال��ت��س��وي��ق االس��ت��رات��ي��ج��ي 
املتخصصة، وتعزيز العامة التجارية، إلى 
جانب استكشاف األساليب التي تمكننا من 
لعمائنا، وتوجيه  املنشود  التأثير  إح��داث 

وتسريع استراتيجية عملنا«.
وخ����ال ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة، أوض����ح واالس 
مدى أهمية االتصال التسويقي والعامات 

التجارية في عمليات اإلدارة اإلستراتيجية، 
منوهًا بالدور املهم ملنهجيات التسويق في 
االستراتيجية وتجاوزها،  األهداف  تحقيق 
م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات االت��ص��ال 
ال���ت���س���وي���ق���ي امل���ت���ك���ام���ل���ة. ك���م���ا ت����ن����اول س��ب��ل 
االس���ت���ف���ادة م���ن ق���وة ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة في 
الكشف عن نقاط القوة والقيم التي تميز كل 

مؤسسة.

أعلن بنك برقان أنه سيقوم بتنظيم السحب نصف 
ال���س���ن���وي ل��ح��س��اب ك��ن��ز ل���إع���ان ع���ن اس����م ال��ف��ائ��ز 
أل��ف  ال��ت��ي تبلغ قيمتها 350  ب��ال��ج��ائ��زة  امل��ح��ظ��وظ 
دينار يوم 7 يوليو. ويتيح حساب كنز ألي عميل 
للفوز بجائزة  السحب وزي��ادة فرصه  الدخول في 
استثنائية بسهولة عند فتح حسابه قبل 31 مايو 
2022 والحفاظ على رصيد أدن��ى 200 دينار حتى 

تاريخ السحب.
الفائز  سوف يعلن بنك برقان، باإلضافة إلى اسم 
ب���ج���ائ���زة ال��س��ح��ب ن��ص��ف ال���س���ن���وي، ع���ن أس���م���اء 4 

ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز ال��س��ح��ب رب����ع ال��س��ن��وي ال��ب��ال��غ��ة 
قيمتها  بجوائز  ف��ائ��زًا  و15  دي��ن��ار   25000 قيمتها 
ب����ال����ف����روع،  ال�����خ�����اص  ال���س���ح���ب  ف�����ي  دي�����ن�����ار   5000
الشهري  السحب  بجائزة  ف��ائ��زا   20 إل��ى  باإلضافة 
ال��خ��اص  ال��س��ح��ب  وي��ش��م��ل  دي���ن���ار.  وقيمتها 1000 
بالفروع الفرع الرئيسي لبنك برقان باإلضافة إلى 
الصناعية،  الشويخ  ف��روع حولي، بيان، األحمدي، 
السام، الجهراء، الفردوس، الرقة، الجهراء الخيمة 
والفحيحيل  ال��ج��ه��راء قصر  امل��ط��ار،  م��ول، خيطان، 

السكنية.

BUSINESS
اقتصاد وأعمال16

األحد 28 شوال 1443 هـ • 29 مايو 2022 • السنة الـ 51 • العدد 17408

لتفوقها في خدمات ما بعد البيع على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا

»المال« تفوز بالجائزتين األلماسية والبالتينية من »ميتسوبيشي«

ف���ي ح��ف��ل خ�����اص، أق���ي���م ف���ي امل���ق���ر ال��رئ��ي��س��ي 
مل���ج���م���وع���ة امل������ا ل���اح���ت���ف���اء ب����ه����ذا ال��ت��ك��ري��م 
اإلق��ل��ي��م��ي امل��م��ي��ز وب���اإلن���ج���از ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي 
حققه الفريق الفائز من شركة املا موتورز، 
قدم الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي 
م��وت��ورز ال��ش��رق األوس���ط وأف��ري��ق��ي��ا، يوتاكا 
يانو إلى طال أنور املا، الرئيس التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة امل����ا، درع ال��ج��ائ��زت��ني األمل��اس��ي��ة 
التنفيذيان،  الرئيسان  ق��ام  ثم  والباتينية. 
ي��راف��ق��ه��م��ا ك���ل م���ن رئ���ي���س م��ج��م��وع��ة ق��ط��اع 
فليحان،  امل��ا عماد  في مجموعة  السيارات 
ورئ��ي��س قطاع ال��س��ي��ارات ف��ي مجموعة املا 
بعد  ما  لخدمات  العام  واملدير  فقيه،  هشام 
ال���ب���ي���ع ف����ي ش���رك���ة م��ي��ت��س��وب��ي��ش��ي م���وت���ورز 
فرانجوس،  بيتر  وأفريقيا  األوس���ط  ال��ش��رق 
املا  اإلدارة في مجموعة  أعضاء  وع��دد من 
وم��ي��ت��س��وب��ي��ش��ي م����وت����ورز ال���ش���رق األوس����ط 
إنجازاتهم  الفائزين على  بتهنئة  وأفريقيا، 
ال��ك��ب��ي��رة وت����وزي����ع ش����ه����ادات ال��ت��ك��ري��م على 

الفريق الفائز.
وتعليقًا على هذا التكريم اإلقليمي املتميز، 
امل��ا طال  التنفيذي ملجموعة  الرئيس  ق��ال 
تقدير  ال��ح��ص��ول على  امل���ا: »يسعدنا  أن���ور 
م��ي��ت��س��وب��ي��ش��ي م�����وت�����ورز ال����ش����رق األوس�����ط 
التميز  الفائز في برنامج  وأفريقيا لفريقنا 
في خدمات ما بعد البيع، وباختيار شركة 
امل��ا م��وت��ورز امل���وزع األف��ض��ل أداًء لسيارات 
نفتخر  املنطقة.  ف��ي  م��وت��ورز  ميتسوبيشي 
دائ����م����ًا ب���ال���ج���ه���ود ال���ك���ب���ي���رة ال����ت����ي ي��ب��ذل��ه��ا 
موظفونا في تحقيق أفضل النتائج بأعلى 
م��س��ت��وي��ات األداء. ت��م��ي��زن��ا ف��ي ك��ل م��ا نقوم 
ب���ه ه���و ج�����زٌء ال ي��ت��ج��زأ م���ن س��ي��اس��ة عملنا 
املجموعة، ودليل على  عبر جميع قطاعات 
أن��واع  أف��ض��ل  تقديم  على  املستمر  حرصنا 
امل��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ف��وق توقعات 
عمائنا«، مضيفًا: »حفاظنا على ثقة ورضا 
ال��رئ��ي��س��ي لكيفية  ع��م��ائ��ن��ا ه���و م��ق��ي��اس��ن��ا 
إدارة أعمالنا، ونتطلع إلى مواصلة تمثيل 

النهج  العامة التجارية مليتسوبيشي على 
نفسه في السنوات املقبلة«.

بعد حصولها على التقدير الباتيني للسنة 
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي ف���ي ب���رن���ام���ج ال��ت��م��ي��ز 

بخدمات ما بعد البيع مليتسوبيشي موتورز 
ال���ش���رق األوس�����ط وأف���ري���ق���ي���ا، ح��ص��ل��ت ش��رك��ة 
امل��س��ي��ل��ة ال��ت��ج��اري��ة ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ال��ج��ائ��زة 
»األملاسية«، والجدير بالذكر أن شركة املسيلة 

التجارية هي أول موزع يحصل على التقدير 
األمل����اس����ي ب���ني ج��م��ي��ع امل����وزع����ني ف���ي ال��ش��رق 
 إلى حصولها على 

ً
األوسط وأفريقيا، إضافة

الجائزة »الباتينية« لتحقيقها أعلى معدل 

نفسها  ال��ف��ئ��ة  م��ن  الرئيسية  األداء  مل��ؤش��رات 
ل���ع���ام 2021، وي��ع��ك��س ه����ذا اإلن����ج����از ت��ف��ان��ي 
ال���ش���رك���ة ف���ي ت��ق��دي��م أف���ض���ل خ���دم���ة ل��ل��ع��م��اء 

بأعلى مستويات األداء.

يوتاكا يانو وطالل المال وعماد فليحان وهشام فقيه وبيتر فرانجوس خالل الحفل

الجائزتان األلماسية والبالتينية

 حصلت شركة المسيلة التجارية، العضو في مجموعة المال، 
والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت 

منذ عام 1972، على الجائزة »األلماسية« من ميتسوبيشي موتورز 
الشرق األوسط وأفريقيا في برنامج التميز بخدمات ما بعد البيع 
للسنة المالية 2021، وذلك بعد حصولها على الجائزة »البالتينية« 

لثالث سنوات على التوالي.

طالل المال: 
ثقة عمالئنا ورضاهم 

مقياسنا الرئيسي 
ألسلوب إدارة أعمالنا

لخريجي شهادة المدقق الشرعي المعتمد

قدمها خبير في بناء العالمات التجارية

»المتحد«: تدريب ميداني ضمن برنامج »كفاءة«

»المركز«: دورة متقدمة في التسويق اإلستراتيجي

»برقان«: 7 يوليو إعالن الفائز بـ350 ألف دينار

عبدالله الشعيب ويوسف الماجد متوسطين المتدربين

المتدربون والمتدربات المشاركون في الدورة التدريبية

»أرزان« تشارك في مشروعات 
إنسانية ومجتمعية

 كشريك مع »الهالل األحمر« ودعمت جمعية القلب

أعلنت مجموعة أرزان املالية للتمويل 
واالستثمار عن تبرعها ومشاركتها 
في العديد من املشروعات اإلنسانية 
وم����ش����روع����ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ح�����ي�����ث أس�����ه�����م�����ت م�������ؤخ�������رًا ك���ش���ري���ك 
إن��س��ان��ي م��ع جمعية ال��ه��ال األح��م��ر 
الكويتي من خال حماتها املتنوعة 
إل���ى  ب���اإلض���اف���ة   ،2022 ال����ع����ام  ل���ه���ذا 
دع���م���ه���ا ج��م��ع��ي��ة ال���ق���ل���ب ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ومساهمتها في عدة تبرعات أخرى 
داخل الكويت، تضمنت دعم الشباب 
وح���دي���ث���ي ال���ت���خ���رج وط���ل���ب���ة ج��ام��ع��ة 

الكويت.
وأك������د م���دي���ر ال���ت���س���وي���ق وال���ع���اق���ات 
ف��واز  امل��ال��ي��ة  أرزان  ملجموعة  ال��ع��ام��ة 
من  بعدد  املجموعة  مشاركة  املنيع، 
ال��ت��ب��رع��ات وامل��س��اه��م��ات ل��ه��ذا ال��ع��ام 
2022 مع أهم املؤسسات والجمعيات 
الخيرية في الكويت، كالهال األحمر 
الكويتية،  القلب  وجمعية  الكويتي 
ب����ج����ان����ب دع�������م ال����ش����ب����اب وح���دي���ث���ي 
ال���ت���خ���رج وط���ل���ب���ة ج���ام���ع���ة ال���ك���وي���ت، 
وذلك إيمانًا منها بأهمية املسؤولية 
التي  امل��ش��روع��ات  ت��ج��اه  االجتماعية 
واألع��م��ال  اإلن��س��ان��ي  بالجانب  تهتم 
ومساندة  املجتمع  وب��ن��اء  ال��خ��ي��ري��ة، 

األسر املحتاجة والتعليم وغيرها.
وأع�����رب ع���ن س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة ال����ه����ال األح����م����ر ال��ك��وي��ت��ي 
وج��م��ع��ي��ة ال���ق���ل���ب ال���ك���وي���ت���ي���ة وك��ل��ي��ة 
ودعم  الكويت،  جامعة  في  الهندسة 
ح���دي���ث���ي ال���ت���خ���رج م����ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل��اس��ت��ث��م��ار ت��ح��ت ب��رن��ام��ج 

تدريبي بإشراف »أرزان«.
ادارة  رئيس مجلس  أك��د  من جانبه، 
ج��م��ع��ي��ة ال����ه����ال األح����م����ر ال��ك��وي��ت��ي 
د. ه���ال ال��س��اي��ر اع���ت���زازه ب��ال��ش��راك��ة 
اإلنسانية التي تجمع جمعية الهال 
ع��ل��ى  و»أرزان«  ال���ك���وي���ت���ي  األح����م����ر 

املستوى اإلنساني والخيري. 
وقال إن ما تقوم به »أرزان« إنما ُيعد 
ترجمة لواجبها الوطني الذي تؤديه 
وإي��م��ان��ه��ا ب��أه��م��ي��ة ال�����دور امل��ح��وري 
 ، املجتمعية  للمسؤولية  لبرنامجنا 
الراسخ  التزامها  عن  عبر 

ُ
ت أنها  كما 

ت���ج���اه األس������ر امل���ح���ت���اج���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
واملشاريع الخيرية واإلنسانية.

وق����������ال أم��������ني ع��������ام ج���م���ع���ي���ة ال���ق���ل���ب 
»نثمن  ال��ع��وي��ش:  راش���د  د.  الكويتية 
في  امل���ال���ي���ة  أرزان  م��ج��م��وع��ة  ج���ه���ود 
دعمها  ون��ق��در  االجتماعية  التنمية 

املستمر لجمعيتنا«.

راشد العويش هالل الساير فواز المنيع

»التجاري« يسهم في 
حفل فائقات مدرسة النور

في إطار برامج املسؤولية االجتماعية 
ال��ش��ام��ل��ة ل��ل��ب��ن��ك ال���ت���ج���اري ال��ك��وي��ت��ي، 
وت����أك����ي����دًا ل���������دوره ال�����رائ�����د ف�����ي خ���دم���ة 
امل��ج��ت��م��ع ب��م��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه، أس��ه��م 
ال���ب���ن���ك ف����ي ح���ف���ل ال���ت���خ���رج ل��ط��ال��ب��ات 
مدرسة النور املشتركة - بنات التابعة 

إلدارة مدارس التربية الخاصة.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، ق��ال��ت نائبة املدير 
ال��ع��ام لقطاع ال��ت��واص��ل امل��ؤس��س��ي في 
ال��ب��ن��ك، أم��ان��ي ال����ورع، »ي��ح��رص البنك 
التجاري على تقديم كل أشكال الدعم 
وال���رع���اي���ة ل��ج��م��ي��ع أط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع، 
وع���ل���ى وج����ه ال���خ���ص���وص ذوو ال��ه��م��م 
هذه  تكتسب  اإلع��اق��ة، حيث  ومتحدو 
ال���ف���ئ���ة أول����وي����ة م��ط��ل��ق��ة ف����ي م����ب����ادرات 
البنك االجتماعية وهو ما ينسجم مع 

سياسته ورسالته االجتماعية الرامية 
ال��دع��م وال��رع��اي��ة للمجتمع  إل��ى تقديم 

الكويتي«. 
وب���ي���ن���ت أم����ان����ي ال��������ورع أن م����ب����ادرات 
ال����ب����ن����ك ال�����ت�����ج�����اري وم����س����اه����م����ت����ه ف��ي 
إدارة  تنظمها  التي  الفعاليات  رع��اي��ة 
م������دارس ال��ت��رب��ي��ة ال���خ���اص���ة ت���أت���ي في 
البنك  باشره  اجتماعي  برنامج  إط��ار 
م��ن��ذ وق����ت ط���وي���ل، ي���ه���دف دائ���م���ًا إل��ى 
وض���ع ذوي ال��ه��م��م وم��ت��ح��دي اإلع��اق��ة 
في بؤرة اهتمام البنك بهدف دمجهم 
اقرانهم األصحاء، منوهة في هذا  مع 
الصدد بأن رعاية البنك لفعالية تكريم 
ال��ف��ائ��ق��ات وال��خ��ري��ج��ات ج���اءت تأكيدًا 
ل���ه���ذا ال����ت����وج����ه، وم��ت��م��ن��ي��ة ل���ه���م دوام 

النجاح والتميز في جميع املجاالت.

الورع متوسطة مراقب الشؤون التعليمية ومديرة المدرسة
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سيطرت على ليمان وتتقدم سريعاً في دونباس.. وانسحاب أوكراني لتجنب التطويق

روسيا قد تهاجم كييف مجددًا.. بعد حسم الشرق

مدينة  على  السيطرة  الروسية  ال��دف��اع  وزارة  أعلنت 
التي  بالكامل  في مقاطعة دونيتسك  ليمان  كراسني 
تعد املركز الرئيسي للسكك الحديدية إلى الغرب من 
الطريق نحو مدن كبيرة،  سيفيرودونيتسك، وتفتح 
مثل لوفيانسك وكراماتورسك. مضيفة أنها أسقطت 
م��ق��ات��ل��ت��ن أوك����ران����ي����ت����ن ف����ي خ���ي���رس���ون وخ���ارك���ي���ف 

ومروحية في زاباروجيا.
استراتيجي،  سريع  طريق  م��ن  بالقرب  ليمان،  وتقع 
وكانت ثاني مدينة أوكرانية متوسطة الحجم تقع في 
ال���روس ه��ذا األس��ب��وع بعد سيفيرودونيتسك،  أي��دي 
وس����ط ت���زاي���د امل���خ���اوف م���ن ت���ك���رار س��ي��ن��اري��و ال��دم��ار 

والفظائع التي تعرضت لها ماريوبول.

قاذفات اللهب 

وأدت املجازر التي تسببت فيها القوات الروسية في 
شرقي أوكرانيا، إلى توجيه اتهامات جديدة للرئيس 
الروسي بشن حملة إبادة جماعية. ووفقا ملعهد نيو 
الينز لالستراتيجيات والسياسات، ومقره واشنطن، 
وم���ق���ره  اإلن�����س�����ان  ل���ح���ق���وق  ول���ن���ب���رغ  راؤول  وم����رك����ز 
قتل  بعمليات  تقوم  الروسية  القوات  ف��إن  مونتريال، 
ج��م��اع��ي وت��ق��ص��ف امل��الج��ئ وط���رق اإلخ����الء وامل��ن��اط��ق 
ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل ع��ش��وائ��ي، ب��م��ا ي��ش��ك��ل »ن��م��ط إب���ادة 
ليمان، حيث  على  مع سيطرتها  ال سيما  جماعية«، 
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استخدمت أحد 
أكثر األسلحة املخيفة في ترسانتها التقليدية، وهو 

 TOS »نظام مدفعي صاروخي ح��راري »ق��اذف للهب
ميخايلو  األوك���ران���ي  ال��رئ��اس��ة  وق���ال مستشار   ،- 1A
بودولياك، إن روسيا »تستخدم بالفعل أثقل أسلحة 

غير نووية تحرق الناس أحياء«.

تجنب األسر

ال��وض��ع ال ي���زال صعبًا على  وش����ددت كييف ع��ل��ى أن 
الجبهات وأشارت إلى أن قواتها اضطرت  لالنسحاب 
من ليمان آخر جيب للمقاومة في لوغانسك من أجل 
تجنب تطويقها أو وق��وع عناصرها في األس��ر. وقد 
يقرب ه��ذا االنسحاب األوك��ران��ي، موسكو من هدفها 

املعلن املتمثل في السيطرة على دونباس.

ق��ال مستشار  ت��وج��ه كييف لالنسحاب،  م��ع  وت��زام��ن��ًا 
بودولياك  ميخائيلو  األوك��ران��ي  وامل��ف��اوض  الرئيس 
إنه ال يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، مضيفًا 
أن »ال����ق����وة وح���ده���ا ه���ي ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ه��ا وق����ف ال��غ��زو 
ال���روس���ي، وأي ات��ف��اق م��ع م��وس��ك��و ال ي��س��اوي شيئًا، 
فال يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف 

وبأسلوب دعائي«.

خطط بوتن 

وي��ف��ك��ر ب���وت���ن ف���ي ش���ن ه���ج���وم ج���دي���د ع��ل��ى ك��ي��ي��ف، 
وقالت  الخريف.  بحلول  النصر«  »لتحقيق  ويخطط 
م��ص��ادر مقربة م��ن الكرملن مل��وق��ع »م���ي���دوزا«، موقع 
إخباري مستقل في التفيا، إنه على الرغم من الفشل 
ف���ي االس���ت���ي���الء ع��ل��ى ك��ي��ي��ف ف���ي ب���داي���ة ال����ح����رب، ف��إن 
ال��ك��رم��ل��ن ي��ف��ك��ر ف���ي ش���ن ه��ج��وم ث���ان ع��ل��ى ال��ع��اص��م��ة 
األوكرانية، حيث يبدو أن القوات الروسية تتقدم في 
منطقة دونباس بأكملها، وهي على وشك »االستيالء 
عليها«. الفتة إلى أن التقدم في الشرق والتوقعات بأن 
أن تكسب ح��رب استنزاف ضد كييف  موسكو يمكن 
بوتن  إدارة  ف��ي  اآلم����ال  أح��ي��ت  ال��غ��رب��ي��ن،  وحلفائها 

بتحقيق »نصر كامل« قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، رجح فاديم سكايبيتسكي مسؤول 
باملخابرات الدفاعية األوكرانية أن يكون موعد انتهاء 
الحرب الروسية في نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة 
إنترفاكس عنه أن »بوتن ال ينوي التخلي عن خططه، 
و11 سبتمبر سيكون تاريخ التصويت باالنتخابات 
امل��ح��ل��ي��ة ف���ي روس���ي���ا، وق���د ي��ت��زام��ن ذل���ك م���ع إم��ك��ان��ي��ة 
إج��راء استفتاء أو أح��داث أخرى في األراض��ي املحتلة 
بأوكرانيا«. وأش��ار إلى أن »7 أكتوبر هو عيد ميالد 
الجيش  أن  روسيا  في  داخلي  اعتقاد  بوتن، وهناك 

يريد أن يقدم له هدية في هذه املناسبة«.
ال��ع��ام،  أن��ه »ب��ح��ل��ول نهاية  إل��ى  ول��ف��ت سكايبيتسكي 
س��ي��ك��ون ال��ج��و ب�����اردا ف���ي ال��ش��ت��اء، وس��ي��ق��ول ال���روس 
ال��ت��ف��اوض«. ووفقا  إل��ى عملية  أوك��ران��ي��ا ستذهب  إن 
للبقاء في  للمسؤول األوك��ران��ي »ف��إن روسيا تخطط 
ج��ن��وب أوك��ران��ي��ا ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، وت��ن��ش��ر مجموعات 
ق��وي��ة ل��ف��رض ح��ك��م دائ������م«. وت��ش��ح��ن روس���ي���ا م��ع��دات 
عسكرية من شبه جزيرة القرم لتبني دفاعات وتزرع 
األلغام على ضفاف خ��زان ضخم خلف سد على نهر 

دنيبرو.

أسلحة وحظر

إلى ذلك، نقلت »وول ستريت جورنال« عن مسؤولن 
أم��ي��رك��ي��ن إن���ه م��ن امل��ت��وق��ع إع���الن إدارة ال��رئ��ي��س جو 
بايدن األسبوع املقبل إرسال أنظمة صواريخ بعيدة 
امل��دى متعددة اإلط���الق »إم إل آر إس« إل��ى أوك��ران��ي��ا، 
ت���ق���ول ك��ي��ي��ف إن���ه���ا ض����روري����ة مل���واج���ه���ة ال���ه���ج���وم في 
دونباس، وأيضًا تزويد كييف بأنظمة صواريخ ذات 

حركية عالية ودقة كبيرة من نوع »هيمارس«.
وقال وزير الدفاع األوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن 
أوك��ران��ي��ا ب��دأت ف��ي تلقي ص��واري��خ ه��ارب��ون املضادة 
للسفن م��ن ال��دن��م��ارك وم���داف���ع ه���اوت���زر ذات��ي��ة ال��دف��ع 
وب��ع��ي��دة امل�����دى م���ن ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، م��وض��ح��ًا ان 
»ص����واري����خ ه���ارب���ون س��ت��ع��زز، إل����ى ج���ان���ب ص���واري���خ 
نبتون األوك��ران��ي��ة، ال��دف��اع ع��ن س��واح��ل أوك��ران��ي��ا بما 

في ذلك أوديسا«.
وب��ع��د ه��ذه ال��ت��س��ري��ب��ات، ج���ددت روس��ي��ا تحذيراتها، 
معتبرة أن مثل تلك الخطوات تشكل استفزازًا واضحًا 
وتصعيدًا ال تحمد عقباه سيكون له تداعيات ال يمكن 

التنبؤ بها على األمن العاملي.

■ بوتين يخطط »لتحقيق 
النصر« بحلول الخريف 

والقتال حتى نهاية العام

■ الغرب يزود كييف بأسلحة 
جديدة »تتيح ضرب أهداف 

بعيدة«

ناشط لـ سبقلا: تنسيق لتظاهرات شاملة على سوء اإلدارة المبّيت

»نكبة عبادان« تشعل إيران.. والشرطة تقمع المحتجين
محمد مجيد األحوازي 

ع��ادت امل��دن اإليرانية م��رة أخ��رى إل��ى االحتجاج، 
ب��رج »متروبول« في مدينة عبادان  انهيار  عقب 
ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة خ�����وزس�����ت�����ان، وم���ق���ت���ل واخ���ت���ف���اء 

العشرات من األشخاص تحت االنقاض.
ه��ذه االح��ت��ج��اج��ات س��رع��ان م��ا انتقلت إل��ى مدن 
ك��م��دي��ن��ة الخفاجية  ال��ع��رب��ي األخ�����رى  األح������وازي 
وال����ف����الح����ي����ة واألح�������������واز ال����ع����اص����م����ة وامل����ح����م����رة 
بندر  إلى  فية ومعشور وتوسعت رقعتها 

َ
ل

َ
والخ

عباس ومدينة شاهن شهر في اصفهان وسط 
البالد.

وأظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ال���ق���وات ال��خ��اص��ة ال��ت��اب��ع��ة للشرطة 
اإليرانية تطارد املتظاهرين في شوارع املدن، التي 
ش��ه��دت اح��ت��ج��اج��ات ض��خ��م��ة، مطلقة ال��رص��اص 
ال��ح��ي وال��غ��از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع ض��د املتظاهرين 
»امل���وت  ه��ت��اف��ات  بعضهم  رّدد  ال��ذي��ن  السلمين، 
للمسؤولن غير الكفوئن«، بحسب وكالة فارس.
وق����ال أح���د ال��ن��ش��ط��اء امل��ش��ارك��ن ب��االح��ت��ج��اج��ات 
من مدينة عبادان ل� سبقلا ان االحتجاجات في 
عبادان جاءت على سوء اإلدارة املبيت، الذي أدى 
إلى حادث انهيار مبنى »متروبول«، وهي تظهر 
حجم غضب الشارع اإليراني من سوء األوضاع 

اإلدارية واملعيشية واالقتصادية.
وأك���د ال��ن��اش��ط ال���ذي رف��ض الكشف ع��ن اس��م��ه أن 
ه���ن���اك ت��ن��س��ي��ق��ات م��ي��دان��ي��ة ت���ج���ري ب���ن ال��ع��دي��د 
م�����ن ال���ن���ش���ط���اء وال����ف����اع����ل����ن ف�����ي م������دن م��خ��ت��ل��ف��ة 
م���ن امل���ح���اف���ظ���ات واألق���ال���ي���م اإلي���ران���ي���ة ل��ل��خ��روج 

ب��اح��ت��ج��اج��ات ت��ض��ام��ن��ي��ة م���ع م���ا وص���ف���ه »ن��ك��ب��ة 
ع����ب����ادان« وال��ت��ن��دي��د ب��ف��ش��ل ال��ح��ك��وم��ة االي��ران��ي��ة 
ف���ي ان���ق���اذ امل���واط���ن���ن ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا ب��ع��د ان��ه��ي��ار 

»متروبول«. 
وكان احمد وحيدي وزير الداخلية اإليراني أعلن 
ارتفاع عدد ضحايا انهيار البرج الى 28 شخصا 

وال تزال عمليات البحث جارية الخراج الجثث. 
وت����ق����ول م����ص����ادر م��ح��ل��ي��ة ان ض���ح���اي���ا االن���ه���ي���ار 
ي���ت���ج���اوزون ال���ع���ش���رات واألرق�������ام ال��رس��م��ي��ة غير 
صحيحة والكشف عن األرق��ام الصحية قد يدفع 
ف��ي احتجاجات  االي��ران��ي��ة بالخروج  امل��دن  عموم 

غاضبة.

ل��� سبقلا  املراقبن اإلي��ران��ي��ن  م��ن  العديد  وق��ال 
إيرانية جديدة  ان تشارك مدن  املحتمل  انه من 
ف����ي اح���ت���ج���اج���ات ع�����ب�����ادان، ح���ي���ث وج�������دوا ف��ي 
للخروج  الذريعة  السكني  البرج  انهيار  حادثة 

الى الشارع اآلن.
وف����ي م���ح���اول���ة الح����ت����واء ال���ت���وت���ر أع���ل���ن ال��ق��ض��اء 
امل���ح���ل���ي ف����ي م���ح���اف���ظ���ة خ����وزس����ت����ان اع���ت���ق���ال 13 
ش��خ��ص��ا، ب��ي��ن��ه��م رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ع���ب���ادان ال��ح��ال��ي 
أنهم  معتبرا  للمدينة،  س��اب��ق��ان  ب��ل��دي��ة  ورئ��ي��س��ا 
»م��س��ؤول��ون« ع��ن امل���أس���اة. وق����ّدم امل��رش��د األع��ل��ى 
ع��ل��ي خامنئي ت��ع��ازي��ه أله���ل ع���ب���ادان، داع��ي��ًا إل��ى 

محاكمة ومعاقبة املسؤولن عن هذه املأساة.

بوتين: مستعدون لتصدير الحبوب من أوكرانيا »بال قيود«
وسط مخاوف من أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسي في اوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فالديمير 
بوتني خالل اتصال دام 80 دقيقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون واملستشار األملاني أوالف شولتس 
الحبوب اآلتية من  الحبوب »بال قيود« من أوكرانيا، بما في ذلك  بللالده للمساعدة في تصدير  »استعداد« 
الوقت نفسه من »زعزعة« أكبر للوضع في حال استمرار  البحر األسللود، محذرا في  الواقعة على  املرافئ 
تسليم االسلحة الغربية لكييف. واكد أن زيادة إمدادات املنتجات الزراعية الروسية يمكن ان يخفض التوتر 

في السوق العاملية، »االمر الذي يستدعي رفع العقوبات«.
في املقابل، طلب ماكرون وشولتز من بوتني إجراء »مفاوضات مباشرة جدية« مع الرئيس األوكراني. وشددا 

على ضرورة وقف فوري إلطالق النار واالنسحاب.

الفصائل دعت إلى هّبة.. وبينيت أمام تحٍد كبير

ت��ت��ج��ه األن���ظ���ار ال���ي���وم ن��ح��و ف��ل��س��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة، 
وتحديدًا البلدة القديمة في القدس، مع استعداد 
م��س��ت��وط��ن��ن م��ت��ط��رف��ن ال�����ى إح����ي����اء م����ا ي��ع��رف 
»مسيرة االعالم« أو »رقصة األعالم« العبرية،  ب�
برمتها  واملنطقة  املحتلة  االراض���ي  تضع  التي 
على برميل بارود قابل لالنفجار في أي لحظة.

وت���رت���ب���ط »م���س���ي���رة األع���������الم«، ب����ذك����رى اح���ت���الل 
ي��ون��ي��و 1967،  ف��ي  ال��ش��رق��ي��ة  ل��ل��ق��دس  الصهاينة 
وم��ن��ذ ذل��ك ال��ح��ن أط��ل��ق الكيان على ذل��ك اليوم 
اس��م »ي��وم ال��ق��دس«. لكن، وف��ق التقويم العبري، 
تصادف هذه الذكرى هذا العام، اليوم 29 مايو.

وأع��ل��ن��ت ش��رط��ة االح���ت���الل ت��أه��ب��ه��ا ل��ح��دوث أي 
م���واج���ه���ات خ����الل امل���س���ي���رة، ال��ت��ي رف����ض رئ��ي��س 
الكيان الصهيوني نفتالي بينيت تغيير  وزراء 
م����س����اره����ا، وإص����������راره ع���ل���ى م�����روره�����ا م����ن ب���اب 
العامود، وهذا األمر يضع األخير أمام تحد كبير 
ق��د ينعكس عليه ف��ي ال��داخ��ل م��ن خ��الل زعزعة 

حكومته، وقد يهدد عملية السالم برمتها.
وأف�����������ادت ق����ن����اة ك������ان ال���ع���ب���ري���ة ب������أن االح����ت����الل 
عمق  على  ص��واري��خ  إط���الق  إلمكانية  يتحسب 
على  ردًا  لبنان  ج��ن��وب  م��ن  الصهيوني  ال��ك��ي��ان 
امل��س��ي��رة، ك��اش��ف��ة ع��ن أخ��ط��ر س��ي��ن��اري��و يخشاه 
جيش االحتالل وهو افتراض مفاده بأن حركة 
»حماس« يمكن أن تطلق صواريخ من لبنان على 
مستوطنات الشمال وليس من غزة. ولفتت إلى 
تخشاها  التي  السيناريوهات خطورة  أكثر  أن 
القيادات األمنية أن ينفذ مقاتلون فلسطينيون 

عمليات ضد املشاركن في املسيرة.
وأش����ارت إل���ى أن تحقق ه���ذا ال��س��ي��ن��اري��و يمكن 

أن يفجر األوض���اع ف��ي املسجد األق��ص��ى وامل��دن 
املختلطة في املناطق املحتلة عام 1948، ويمكن 
أن يفضي إلى مواجهة شاملة مع الفصائل في 

غزة.
ون��ش��رت س��ل��ط��ات االح��ت��الل ث��الث��ة آالف شرطي 
م�����ن أج�������ل ت����أم����ن امل����س����ي����رة ال����ت����ي أع����ل����ن ح����زب 
الليكود، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامن 
بكثافة  وأع��ض��ائ��ه  ق��ي��ادات��ه  م��ش��ارك��ة  نتانياهو، 

فيها.
وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس قد 
 سماح سلطات 

ّ
ح��ذرت��ا، ف��ي وق��ت س��اب��ق، م��ن أن

االح����ت����الل ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ن وامل���ت���ط���رف���ن ال��ي��ه��ود 
ب���اق���ت���ح���ام امل���س���ج���د األق�����ص�����ى ع���ب���ر م�����ا ت��س��م��ى 

»مسيرة األعالم«، سيفّجر األوضاع.
ودعت »حماس« كل الفلسطينين في االراضي 
امل��ح��ت��ل��ة وغ�����زة ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ب��ة ج��م��اه��ي��ري��ة ضد 
املسيرة، قائلة »ليكن يوم األحد هبة جماهيرية 

واسعة دفاعا عن القدس واألقصى«.
إلى ذلك، شّيع الفلسطينيون جثمان الفتى زيد 
غنيم )15 عاما( الذي قتله الجيش الصهيوني 

الجمعة في قرية الخضر جنوبي بيت لحم.

 إطالق حماس صواريخ
من لبنان سيناريو خطير 

يقلق االحتالل

والء عايش 

قبل أسابيع قليلة، أحرزت القوات األوكرانية تقدماً عسكرياً الفتاً ودفعت القوات الروسية للتراجع من ضواحي خاركيف باتجاه حدود بالدها، غير 
أن األيام القليلة الماضية شهدت تحوالً في موازين القوى، وباتت موسكو تحرز تقدماً الفتاً في دونباس، خاصة بعد سقوط ماريوبول وتستخدم 

أسلحة وتكتيكات أشد فتكاً. ويتساءل مراقبون حول ما إذا كانت في طريقها لحسم السيطرة على اإلقليم وتحقيق النصر.

تجربة روسية جديدة لصاروخ فرط صوتي
أعلن الجيش الروسي عن نجاح تجربة إلطالق صاروخ جديد من أنظمة أسلحة ال تقهر. وأفادت 
وزارة ال��دف��اع ب���أن ف��رق��اط��ة األدم���ي���رال غ��ورش��ك��وف أط��ل��ق��ت ص����اروخ ك���روز ف���رط ص��وت��ي م��ن ط��راز 
»زيركون« في بحر بارنتس، باتجاه هدف في مياه البحر األبيض في املنطقة القطبية الشمالية. 
ومن املقرر تزويد السفن والغواصات التابعة لألسطول الروسي بهذا النوع من الصواريخ البالغ 

مداها نحو ألف كلم كحّد أقصى.

رجل يسير أمام مدرسة مدمرة في مدينة باخموت بدونباس ) أ ف ب(

واشنطن تجّند أقمارًا 
اصطناعية خاصة لرصد 

تحركات روسيا في أوكرانيا

محمد أمين 

األصغر  التجارية،  االصطناعية  األقمار  باتت 
واألرخلللللص، قللللادرة علللللى اسللتللغللالل الللثللورة في 
األصول  من  وأصبحت  الجديدة،  التكنولوجيا 
الللحلليللويللة للللللبللنللتللاغللون ووكلللللاالت االسللتللخللبللارات 

األميركية. 
ويللللللقللللللول كلللللريلللللس سللللكللللوللللليللللز، ملللللديلللللر مللكللتللب 
االستطالع الوطني NRO، إحدى أكبر وكاالت 
لللللدى املللكللتللب  االسلللتلللخلللبلللارات األمللليلللركللليلللة، »إن 
إسللتللراتلليللجلليللة طللويلللللة األمللللد للللشلللراء ملللا يمكن 
شراؤه من هذه األقمار، وبناء ما يجب بناؤه«.

د مكتب االستطالع الوطني ثالث شركات 
ّ
وجن

تجارية تابعة لألقمار االصطناعية للمساعدة 
في التجسس على األنشطة العسكرية الروسية 

في أوكرانيا. 
وأشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن الذي 
يمتلك ما ال يقل عن 50 قمرًا اصطناعيًا لجمع 
املعلومات االستخبارية، عقد صفقة بمليارات 
الرائدة في هذا املجال  الللدوالرات مع الشركات 
أوكللرانلليللا، بما  الروسية في  لكشف اإلجلللراءات 

في ذلك نهب صادرات الحبوب الحيوية. 
الوطني  االسللتللطللالع  مكتب  مللن  الللصللور  لعبت 
واألقمار االصطناعية التجارية دورًا مهمًا في 
لهجمات  التخطيط  فللي  األوكللرانلليللني  مللسللاعللدة 
ملللللضلللللادة ضلللللد اللللللقلللللوات اللللللروسللللليلللللة، وكلللشلللف 
املمارسات التي اتخذتها موسكو في أوكرانيا 

منذ 24 فبراير.
الللتللي حصلت  شللركللة مللاكللسللر تللكللنللولللوجلليللز، 
علللللى عللقللد ملللدتللله عللشللر سلللنلللوات ملللن مللكللتللب 
مللللليللارات   3.24 بللقلليللمللة  الللوطللنللي  االسلللتلللطلللالع 
االصطناعية  باألقمار  صللورًا  أنتجت  دوالر، 
هذا األسبوع، أظهرت سفينتي شحن ترفعان 
الللعلللللم الللللروسللللي، وهلللملللا مللللاتللللروس بللوزنلليللش 
وملللللاتلللللروس كلللوشلللكلللا مللحللملللللتللني بلللاللللحلللبلللوب 
األوكرانية في ميناء سيفاستوبول في شبه 

القرم. جزيرة 
الللشللركللتللان األملليللركلليللتللان األخللللريللللان اللللللتللان 
تللعللاقللد مللعللهللمللا مللكللتللب االسلللتلللطلللالع الللوطللنللي 
بوالية  هيرندون  ومقرها  سكاي،  بللالك  هما 
مدينة  فللي  تكنولوجي  وبللالنلليللت  فيرجينيا، 

كاليفورنيا. بوالية  فرانسيسكو  سان 
ساعدت الصور التي أنتجتها شركة ماكسر 
ويستمنستر  مللديللنللة  ومللقللرهللا  تللكللنللولللوجلليللز، 
الروسية  القوات  حشد  تتبع  في  بكولورادو، 
علللللى الللحللدود مللع أوكللرانلليللا قللبللل الللغللزو. وفللي 

الهجوم في دونباس. اآلونة األخيرة، تابعت 
على  الثالث  الخاصة  الشركات  جميع  تعمل 
االصطناعية،  األقللمللار  مللن  أسللاطلليللل  تشغيل 
فللي  مللللتللللزايللللد  بلللشلللكلللل  مللللؤثللللرًا  دورًا  وللللعلللبلللت 
اللللكلللشلللف عللللن مللللواقللللع الللللصللللواريللللخ اللللروسللليلللة 

القوات. وتحركات 

مسيرة األعالم الصهيونية اليوم.. 
اختبار حقيقي لعملية السالم

متظاهرون احتجاجاً على ما سمي بنكبة عبادان
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جلسة الثالثاء البرلمانية: معركة شرسة على نائب الرئيس.. واختبار للتوازنات

لعبة السياسة في الدوالر تأخذ اللبنانيين رهينة

في غياب أي رؤية للحل، يواجه اللبنانيون 
وضعًا كارثيًا ال قعر له، لم تفعل االنتخابات 
ك��ث��ي��را ف��ي ال��ح��د م��ن وط��أت��ه. ف��ي ال��غ��ض��ون، 
املشهد السياسي على ضبابيته، وإذا كانت 
ج��ل��س��ة ان���ت���خ���اب رئ���ي���س ال���ب���رمل���ان ال��ج��دي��د 
ونائبه، الثالثاء املقبل، أول استحقاق، فإن 
االس��ت��ح��ق��اق��ات األخ���رى ت��ب��دو اك��ث��ر تعقيدا 
في ظل ضخ إعالمي وسياسي ينذر بفراغ 

حكومي منتظر وفراغ رئاسي متوقع. 

لجم الدوالر 

تفلت ال���دوالر صعودا ال��ى 39 ال��ف ليرة ثم 
هبوطا بنحو عشرة آالف ليرة في غضون 
24 ساعة بفعل تعميم ص��ادر عن املصرف 
سياسة  اال  ل��ي��س  بتهدئته،  تكفل  امل��رك��زي 
م��ؤق��ت��ة، ت��رم��ي ع��ل��ى ك��اه��ل م��ص��رف ل��ب��ن��ان 
ال���ض���خ ال����دائ����م ل����ل����دوالر، وإال ال����ع����ودة ال��ى 
ال��دوالر  ف��ي  السياسة  لعبة  و»ه��ي  التفلت، 
اخ��ت��ب��ارات  ره��ي��ن��ة  اللبنانيني  تجعل  ال��ت��ي 
قاسية عشية كل استحقاق سياسي« وفق 

خبير مالي.
 ف��ب��ع��د ه��س��ت��ي��ري��ا ال���������دوالر، أص������در ح��اك��م 
م���ص���رف ل��ب��ن��ان ري�����اض س���الم���ة ت��ع��م��ي��م��ني. 
الليرة والذين  األول توجه فيه إلى حاملي 
ب��ن��اء على  ال�����دوالر  إل���ى  ي���ري���دون تحويلها 
ال���ى  ال���ت���ق���دم  ال��ت��ع��م��ي��م 161، ط���ال���ب���ا م��ن��ه��م 

ا من االثنني املقبل، وذلك على  املصارف بدء
طلباتهم  تلبية  تتم  ان  على  صيرفة  سعر 

في غضون 24 ساعة.
وفي تعميم آخر اكد سالمة ان على املصارف 
ابتداء من االثنني، وذلك لثالثة ايام متتالية 
ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة 
يوميا حتى ال�سادسة مساء لتلبية طلبات 

املواطنني.

لعبة سياسية 

فحيلي  محمد  د.  املصرفية  املخاطر  خبير 
رأى أن خطوة الحاكم تدخل في اطار اللعبة 

ال��س��ي��اس��ي��ة، وت��أت��ي ف��ي س��ي��اق رد الجميل 
ال��ذي  ب���ري،  نبيه  النيابي  املجلس  لرئيس 
اليه،  بالنسبة  يخوض معركة غير مألوفة 
منذ توليه رئاسة مجلس النواب. موضحًا 
ل� سبقلا ان بري كان منحازًا دائمًا لرياض 
س����الم����ة، ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ك����ل االت����ه����ام����ات 
وامل����ع����ارك ال���ت���ي أط��ل��ق��ت��ه��ا ب��ع��ض م��ك��ون��ات 
ال��س��ل��ط��ة ال����ق����ادرة وامل���ق���ت���درة ض�����ده. اال ان 

األخير بقي »الحاكم«.
ال��ق��وان��ني  م��ن  الكثير  أن  ال���ى  وذك���ر فحيلي 
واإلج���راءات تم إسقاطها عن ج��دول أعمال 
ال��ع��ام��ة ملجلس  والئ��ح��ة اه��ت��م��ام��ات الهيئة 

ال����ن����واب إلع����ط����اء م���س���اح���ة واس����ع����ة ل��ح��اك��م 
ل��ب��ن��ان إلدارة االق��ت��ص��اد م���ا جعل  م��ص��رف 

»االمر له« في ادارة االقتصاد.
وع����ن ت��وق��ع��ات��ه ل��س��ع��ر ص����رف ال�������دوالر في 
االي��ام املقبلة، قال فحيلي: ترقبوا انعطافة 
إي��ج��اب��ي��ة ب��س��ع��ر ص����رف ال��ل��ي��رة ب��ال��ت��وازي 
م���ع ان��ت��خ��اب ب���ري رئ��ي��س��ًا مل��ج��ل��س ال���ن���واب، 
وم������ا ص������در ع����ن س����الم����ة أم������س م����ا ه����ي إال 
الخطوة األولى للتحضير لهذه االنعطافة، 
م��ؤك��دا ان م��ن تسبب ب��ه��ذا االرت��ف��اع الحاد 
والسريع بسعر صرف الدوالر سوف يعيد، 
باألسلوب عينه، ال���دوالر إل��ى ما ك��ان عليه 

بنحو 25 ألف ليرة. 

معركة شرسة 

س���ي���اس���ي���ا، األن����ظ����ار م����ش����دودة إل�����ى ج��ل��س��ة 
البرملان الجديد الثالثاء، وهو يوم انتخاب 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ون���ائ���ب ال��رئ��ي��س 
وهيئة مكتب املجلس. وفيما ترى مصادر 
س��ي��اس��ي��ة ان ت���ح���دي���د ال��ج��ل��س��ة ج�����اء ب��ع��د 
م��ع حليفه  اليها ح��زب اهلل  ت��وص��ل  تسوية 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، 
وتقضي بالتصويت لبري مقابل تصويت 
األخ���ي���ر ل��ل��ن��ائ��ب ال���ي���اس اب����و ص��ع��ب ن��ائ��ب��ا 

ب��ري  ان  اع���الم���ي���ة  م���ص���ادر  ل��ل��رئ��ي��س، رأت 
حدد الجلسة التزاما منه بمهلة ال�15يوما، 
وهو مطمئن الى ارقامه وليس بحاجة الى 

تسوية مع باسيل او غيره. 
وحتى الساعة، تنحصر املعركة على نيابة 
رئ����اس����ة امل���ج���ل���س، ب����ني ال����ق����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
والتيار  حاصباني،  غ��س��ان  مرشحها  عبر 
ابو صعب.  الياس  الحر بمرشحه  الوطني 
وفي حني اش��ارت معلومات الى ان باسيل 
ي��ري��د ال��ف��وز ب��ه��ذا امل��رك��ز، لكنه ل��ن يقايض 
»ب�������ري« ب����ال����ح����ص����ول ع��ل��ى  ال����ت����ص����وي����ت ل��������
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ف��ق��ط، وإن��م��ا ي��ف��اوض على 
ه��ي��ئ��ة امل��ك��ت��ب وال��ل��ج��ان وال��ح��ك��وم��ة املقبلة 
الطاقة في أي حكومة  والتعيينات ووزارة 
ب��ري امس  التقى  السياق  ه��ذا  مقبلة. وف��ي 

بالنائب بو صعب ملدة ساعة من الزمن. 
اختبار  أول  هي  النيابية  الثالثاء  وجلسة 
ف��ع��ل��ي ل��ت��وازن��ات ال��ب��رمل��ان ال��ج��دي��د وت���وزع 
ال����ق����وى ف���ي���ه ورص�������د ال����ع����الق����ة ب����ني ط��رف��ي 
امل����ع����ارض����ة م�����ن اح���������زاب ت���ق���ل���ي���دي���ة وق�����وى 
تغييرية. وبالتالي اتجاه األكثرية الجديدة 
التي أفلتت من يد ح��زب اهلل ليس واضحًا 

اين أصبحت.
ف���ي س���ي���اق آخ�����ر، ن��ف��ى ج���ب���ران ب���اس���ي���ل، أن 
الجلسة  ف��ي  بندين  »إدراج  ق��د طلب  ي��ك��ون 
بتغيير  قان 

ّ
يتعل ال����وزراء  ملجلس  األخ��ي��رة 

حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش«، الفتًا 
»املعروفة جيدًا من  الجهات   بعض 

ّ
أن إل��ى 

املعلومات وهي  قبلنا« تقوم بترويج هذه 
كاذبة. مشيرًا إلى أن »موقف رئيس التيار 
يطالب  علني  لبنان هو  من حاكم مصرف 
دومًا بإقالته بشكل ملح، لكن ليس لرئيس 

التيار أي موقف، من قائد الجيش«.

احتضنتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 1971

سة الجيش األحمر الياباني تعانق الحرية مؤسِّ
بعدما أمضت عقوبة بالسجن ملدة 20 عاما في 
سة  مؤسِّ شيغينوبو  فوساكو  خ��رج��ت  ال��ي��اب��ان، 
العشرين،  القرن  خ��الل  الياباني  األحمر  الجيش 
نصرة للشعوب املضطهدة السيما الفلسطينيني. 
لقب 

ُ
ت كانت  التي  عاما(   76( فوساكو  واستقلت 

»امللكة الحمراء« سيارة سوداء مع ابنتها ماي،  ب�
الفتة  مناصريها  م��ن  العديد  بينما حمل  أم��س، 

ُكتب عليها »نحن نحب فوساكو«.
عاملية  ث���ورة  لتعزيز  دع��ت  ناشطة  شيغينوبو، 
ض��د ال��ق��وى االس��ت��ع��م��اري��ة وال��ن��ض��ال ض��د الظلم 
الشعبية  الجبهة  إلى صفوف  والقهر، وانضمت 
لتحرير فلسطني في بيروت، وشاركت إلى جانب 
في  وه��ج��م��ات  عمليات  سلسلة  األح��م��ر  الجيش 
بلدان ع��دة، ك��ان أب��رزه��ا هجوم غير مسبوق في 
ف��ي االراض���ي املحتلة أسفر ع��ن مقتل  اللد  مطار 

.40
نجحت ف��ي ال��ه��روب ألك��ث��ر م��ن 30 ع��ام��ًا ف��ي دول 
الشرق األدنى، حتى ألقي القبض عليها عام 2000 
بعد أن عادت لليابان سرًا، وأعلنت من زنزانتها 
ف��ي 2001 ح��ل الجيش األح��م��ر. وق��ال��ت ف��ي كتاب 
أهدته البنتها الوحيدة ألب من فلسطيني: »في 
للكيان  أو معادية  أكن مؤيدة للعرب  لم  البداية، 
ال��ص��ه��ي��ون��ي، ل��ك��ن ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ك���ان للقضية 
ال��ذي��ن  ال��ش��ب��اب  ن��ح��ن  ف��ي��ن��ا،  الفلسطينية ص���دى 
كانوا متعطشني  والذين  فيتنام،  عارضوا حرب 

للعدالة االجتماعية«. 

حرية وعدالة

ع���ام���ا   20 ب���ال���س���ج���ن  ع���ل���ي���ه���ا  ُح����ك����م   2006 ع������ام 
ال��س��ف��ارة  ف��ي  ره��ائ��ن  اح��ت��ج��از  لتنظيمها عملية 
ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ه��ول��ن��دا ف���ي 1974 اس��ت��م��رت مئة 

ساعة، لم تشارك فيها بشكل 
مباشر.

وأمس قالت شيغينوبو: »أعتذر عن اإلزعاج الذي 
ال��ن��اس«. مضيفة  من  لكثير  اعتقالي  فيه  تسبب 
ب��آالم ألشخاص أبرياء ال نعرفهم عبر  »تسببنا 
احتجاز مدنيني  مثل  ملعركتنا،  األول��وي��ة  إع��ط��اء 

رهائن«. وتابعت أنها لن تكون قادرة على تأدية 
إل���ى ح��ال��ت��ه��ا الصحية  دور ف���ي امل��ج��ت��م��ع، ن��ظ��رًا 
بسبب إصابتها بمرض سرطان األمعاء، مردفة: 
»أري����د أن أس��ت��م��ر ف��ي التفكير ف��ي امل��اض��ي ال��ذي 

عشته، وأن أعيش مع شعور بالفضول«. 
الجيش األحمر  الثمانينيات، نفذ  أواخ��ر  وحتى 
ال���ي���اب���ان���ي ع��م��ل��ي��ات ف����ي دول ك���ث���ي���رة. وت��ط��ال��ب 
طوكيو ب�7 أعضاء سابقني فيه بمن فيهم كوزو 
ال��ن��اج��ي ال��وح��ي��د م��ن مرتكبي عملية  أوك��ام��وت��و 
اللجوء  اللد قبل 50 عامًا، والحاصل على  مطار 

السياسي في لبنان.

شارك في عملية مطار اللد واعتقله الصهاينة

كوزو أوكاموتو آخر الجنود 
الحمر المطلوبين

كوزو أوكاموتو ناشط ياباني وآخر أعضاء 
ال��ج��ي��ش األح��م��ر، ال���ذي ال ي���زال مطلوبًا من 

قبل طوكيو. 
ولد عام 1947، لعائلة من الطبقة املتوسطة. 
درس ع��ل��م ال���ن���ب���ات وأت���ق���ن وت���ح���دث ل��غ��ات 
ع���دة. ان��ض��م ف��ي ب��داي��ة ش��ب��اب��ه إل���ى الجيش 
األح��م��ر ال��ي��اب��ان��ي ب��ه��دف اإلط���اح���ة بالحكم 

اإلمبراطوري وبدء ثورة عاملية. 
آم����ن ب��ح��ري��ة اإلن���س���ان وال���ش���ع���وب وج��ذب��ت��ه 
نفذ  ذل��ك  وف��ي سبيل  الفلسطينية.  القضية 
وآخ�����رون ع����ددًا م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ح���ول ال��ع��ال��م 
أه��م��ه��ا عملية م��ط��ار ال��ل��د ف��ي داخ���ل الكيان 
الصهيوني. حيث دخل مع اثنني من رفاقه 
في 30 مايو 1972 مطار اللد ونفذوا هجوما 

أسفر عن قتلى وإصابات. 
وأصيب هو أثناء محاولته الفرار من املطار 
الصهيونية وحكم  القوات  قبل  من  واعتقل 
ع��ل��ي��ه ب�����3 م����ؤب����دات. وخ����الل س���ن���وات األس���ر 
تعرض ألبشع أنواع التعذيب. أفرج عنه في 
عملية لتبادل األسرى بني الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني والكيان الصهيوني. 
ون����ظ����رًا ل���ت���اري���خ���ه ال���ن���ض���ال���ي ف����ي م���ق���اوم���ة 
لبنان  السياسي في  اللجوء  االح��ت��الل منح 

إال أنه منع من ممارسة أي نشاط سياسي 
أو ال��ظ��ه��ور ع��ل��ى وس��ائ��ل اإلع����الم. وف���ي ع��ام 
2000 حاولت السلطات اللبنانية بإيعاز من 
اليابان  إلى  آن��ذاك تسليمه  السوري  النظام 
ما تسبب باندالع تظاهرات نظمتها القوى 

اليسارية تضامنًا معه.
وحاليًا، يقال انه يعيش في شقة بسيطة في 
بيروت برعاية أعضاء من الجبهة الشعبية 
ال����ذي����ن ي���س���اع���دون���ه ف����ي م��ت��ط��ل��ب��ات ح��ي��ات��ه 

اليومية البسيطة.

كوزو أوكاموتو

انخفض 10 آالف ليرة بعد 
مالمسته 40 ألفاً وتعاميم 

»المركزي« لجمته

خبير مخاطر مصرفية
لـ سبقلا: حاكم المركزي 

»اآلمر الوحيد« ويرد الجميل

بيروت - أنديرا مطر
دخل لبنان بعد االنتخابات النيابية في وضع أسوأ، أقّله على مستوى األزمة 

االقتصادية والمعيشية، على وقع تفلت مخيف في سعر صرف الدوالر، صعوداً 
قياسياً يتبعه هبوط سريع، من دون معادلة تبرره سوى التخبط الشامل. فيما 

ُسجل تراجع كبير ألسعار المازوت والغاز.

فقيرة  أسرة  في  ُول��دت 
حقبة  في  طوكيو  في 

ما بعد الحرب الثانية.

شارك  ضابط  ابنة  كانت 
العالمية،  ال��ح��رب  ف��ي 
هزيمة  بعد  بقاالً  وعمل 

اليابان.

سن  في  نشاطها  بدأت 
اليابان  كانت  حيث  ال���20، 
تشهد تحركات ضد حرب 

فيتنام.

ان��خ��رط��ت ف���ي ال��ح��رك��ة 
اليسارية، وقررت مغادرة 

اليابان في سن ال�25.

أس�������س�������ت ال����ج����ي����ش 
األح��م��ر ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ام 
احتضنتها  ح��ي��ث   ،1971
لتحرير  الشعبية  الجبهة 

فلسطين.

من هي فوساكو 
شيغينوبو؟

◄

◄

◄

◄

◄

شيغينوبو مرتدية الكوفية الفلسطينية بعد إطالق سراحها من سجن طوكيو

مدخل ساحة النجمة وسط بيروت حيث مقر البرلمان بعد رفع الحواجز االسمنتية
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سويد يتأهل لبطولة العالم 
لقوى الشباب

ي���ع���ود ال����ى ال���ب���اد ص���ب���اح ال���ي���وم وف����د منتخبنا 
ال���وط���ن���ي ألل���ع���اب ال���ق���وى ب��ع��د ان ح��ص��ل ع��ل��ى 6 
في  ب��رون��زي��ات(  و4  )فضيتني  متنوعة  ميداليات 
قيمت 

ُ
البطولة العربية للشباب والشابات، التي أ

ب��در سويد على  ت��ون��س، حيث حصد العبنا  ف��ي 
فضية 800 متر، محققا رقما كويتيا جديدا قدره 
م��ت��ر،   1500 س��ب��اق  وب���رون���زي���ة  دق��ي��ق��ة،   1:48  :84
مسجا رقما كويتيا جديدا في فئة الشباب قدره 
بطاقتي  امل��ي��دال��ي��ت��ني  وم��ن��ح��ت��ه  دق��ي��ق��ة   3  .46  .30

التأهل للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي 
تستضيفها كولومبيا اغسطس املقبل.

ك��م��ا ح��ص��ل ح��س��ني ال��ت��م��ي��م��ي ع��ل��ى ف��ض��ي��ة دف��ع 
ال��ج��ل��ة م��س��ج��ا 38: 17 م��ت��را، وع���ب���داهلل ال��ع��ازم��ي 
على برونزية الوثب الطويل محققا 99. 6 أمتار، 
ف��ي ح��ني حصل منتخبنا برونزية 4 × 400 متر 
تتابع بزمن 61 . 16. 3 دق��ائ��ق، ف��ي ح��ني حصلت 
دانة العازمي على برونزية قذف القرص محققة 

90: 36 مترا.

انفراجة في أزمة العربي
أج��رى اتصااًل  البلدية  أن مكتب وزي���رة  ات��ش  العربي علي  ال��ن��ادي  إدارة  أعلن عضو مجلس 
بمجلس اإلدارة، تناول فيه أزمة تعطيل االستثمار، والتي هدد على إثرها النادي باالنسحاب 
االجتماع  إل��ى  األندية  املقبل، ودع��وة  املوسم  الجماعية  األلعاب  املشاركة في بطوالت  وع��دم 
لتنسيق املواقف، وأضاف اتش أن مكتب الوزيرة قرر االجتماع مع مجلس اإلدارة، وبحث ملف 

االستثمار خال األسبوع الجاري.

تقترب الكويت من حسم صدارة الدول الحاصلة 
على ميداليات دورة االلعاب الخليجية الثالثة 

التي تستضيفها البالد وُتختتم الثالثاء المقبل، 
وذلك بعدما نجحت منتخباتنا في رفع رصيدها 

من الميداليات الى 75 ميدالية منوعة بفارق 
19 ميدالية عن اقرب المطاردين، وهو الوفد 

البحريني الذي يمتلك 56 ميدالية في رصيده.
وعلى مستوى منافسات البطولة، يلتقي 
اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد، مع نظيره 

االماراتي في الساعة السابعة مساء، ضمن 
الجولة الرابعة قبل االخيرة من المنافسات 

التي تقام على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبدالله، والتي تشهد ايضاً لقاء البحرين مع 

قطر في الخامسة.

منتخب الهوكي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية

دورة األلعاب الخليجية

◄ »الطائرة« رابعاً

في  ال��راب��ع  املركز  الوطني  منتخبنا  احتل  الطائرة،  الكرة  في 
خ��ت��ام م��ن��اف��س��ات اللعبة اث���ر خ��س��ارت��ه ف��ي ال��ج��ول��ة الخامسة 
واالخ��ي��رة أم��ام البحرين 2 - 3، فيما حصل املنتخب القطري 
ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ب��رص��ي��د 15 ن��ق��ط��ة، وال��ب��ح��ري��ن على 

الفضية 12 وعمان البرونزية.

◄ »سيدات البادل« يواصلن التقدم
واصل منتخبنا الوطني للبادل للسيدات انتصاراته محققًا 
ال��ف��وز ال��ث��ال��ث ف��ي م��ن��اف��س��ات ال�����دورة، ال���ذي ج���اء ع��ل��ى حساب 
اإلم��ارات��ي 2 - 1، وفي لقاء ث��ان، تغلب املنتخب العماني على 

نظيره البحريني 2 - 1.
وفي منافسات الرجال، فازت قطر على اإلمارات 2 - 1، وتغلب 

منتخب السعودية على البحرين 2 - 1.

◄ انطالق المبارزة والكراتيه
على صالة  امل��ب��ارزة  لعبة  منافسات  ال��ي��وم  تنطلق   
اللجنة االوملبية الكويتية في منطقة جابر االحمد، 
على وقع آمال كويتية واسعة بالذهب، حيث تشهد 
الساعة الثانية ظهرا نهائي فردي الفلوريه والرابعة 

والنصف عصرا نهائي فردي السابر.
وتستمر  الكراتيه،  منافسات  ايضًا،  اليوم  تبدأ  كما 
امليزان  الصباحية  الفترة  أي��ام وتشهد   3 م��دى  على 
والقرعة، على ان تبدأ منافسات كاتا فردي وجماعي 

مساء.

المجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة

28212675الكويت

20211556البحرين

17131040اإلمارات

13191345قطر

11182453السعودية

1151228ُعمان

ج منتخب اإلمارات  وِّ
ُ
سدل الستار على منافسات هوكي الجليد، بحصول منتخبنا الوطني على امليدالية البرونزية، في حني ت

ُ
أ

بامليدالية الذهبية، والسعودي بالفضية. 

ال�����������ه�����������وك�����������ي ي��������ح��������ص��������د ال���������ب���������رون���������زي���������ة

ترتيب الميداليات

»األزرق« يتدرب في أبوظبي.. و»األولمبي« إلى طشقند
االول  الوطني  منتخبنا  ي��واص��ل  بينما 
ل���ك���رة ال����ق����دم ت���دري���ب���ات���ه ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
اب��وظ��ب��ي، اس���ت���ع���دادًا للقائه  االم���ارات���ي���ة 
ام��ام سنغافورة االرب��ع��اء املقبل،  ال���ودي 
غ���ادر أم��س وف��د منتخبنا االومل��ب��ي الى 
ال���ع���اص���م���ة االوزب����ك����ي����ة ط���ش���ق���ن���د، ال��ت��ي 
تستضيف نهائيات كأس اسيا تحت 23 
سنة، والتي يشارك فيها االوملبي بعد ان 

حسم تأهله في وقت سابق.
وي���س���ع���ى ال���ج���ه���از ال���ف���ن���ي ل��������أزرق ال���ى 
املعسكر  خ��ال  العبيه  تجهيز  مواصلة 
ال�����ت�����دري�����ب�����ي ال����ق����ص����ي����ر، ال���������ذي ي��ن��ت��ه��ي 
ال��خ��م��ي��س امل��ق��ب��ل ف���ي االم��������ارات، وي��أت��ي 
لخوض  االستعداد  اخ��ر خطوات  ضمن 
كأس  نهائيات  ال��ى  امل��ؤه��ل��ة  التصفيات 
التشيكي الفيكا  ك��ان  2023، حيث  اسيا 
م�������درب امل���ن���ت���خ���ب ق����د اس���ت���ق���ر ف����ي وق���ت 
س���اب���ق ع���ل���ى ت��ش��ك��ي��ل��ة ال���اع���ب���ني، ال��ت��ي 
سيتم االعتماد عليها في املعسكر ومن 

ث��م ال��ت��ص��ف��ي��ات، ق��ب��ل ال��ع��ودة ال���ى ال��ب��اد 
ال��خ��م��ي��س امل��ق��ب��ل الق���ام���ة اخ����ر خ��ط��وات 
االستعداد الستضافة املجموعة االولى، 
االزرق منتخبات  ال��ى جانب  التي تضم 

االردن، نيبال، واندونيسيا.
وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ق���د اع��ل��ن ع���ن اس��ت��ب��ع��اد 
الع���ب ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي س��ل��ط��ان ال��ع��ن��زي، 
الذي تخلف عن االلتحاق بوفد املنتخب 

امل����غ����ادر ال����ى االم���������ارات، ل��ي��ق��وم ال���ن���ادي 
استبعاد  ع��دم  بتأكيد  ذل��ك  العربي بعد 
الاعب، واعتذاره نظرًا لتعرضه إلصابة 
اب���ع���دت���ه ع����ن خ�����وض اخ�����ر ل���ق���اء ل��ف��ري��ق��ه 
ب���ك���أس االت����ح����اد االس����ي����وي ام������ام ظ��ف��ار 

العماني الثاثاء املاضي.

26 العبًا بقائمة »األوملبي«

»االوملبي«  الى ذلك، اعلن الجهاز الفني ل�
ب���ق���ي���ادة امل��������درب ال���وط���ن���ي ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ق��ائ��م��ة الع��ب��ي املنتخب لخوض  ح��م��ادة 
ن���ه���ائ���ي���ات ك�����أس اس���ي���ا ت���ح���ت 23 س��ن��ة 
وامل���ق���رر ان��ط��اق��ه��ا م��ط��ل��ع ي��ون��ي��و املقبل 
ويقع  االوزب��ك��ي��ة طشقند،  العاصمة  ف��ي 
رف��ق��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ف���ي  منتخبنا 

منتخبات استراليا، االردن والعراق.
وضمت قائمة املنتخب 26 العبا، وغادر 
وفد االوملبي امس الى طشقند استعدادًا 

لخوض النهائيات.

جانب من تدريبات األزرق في اإلمارات

 نوتنغهام × هدرسفيلد..
مباراة بقيمة 220 مليونًا

لخطف  وهدرسفيلد،  فوريست  نوتنغهام  م��ن  ك��ل  يسعى 
يلتقيان  عندما  املمتاز،  االنكليزي  للدوري  التأهل  بطاقة 

اليوم على ملعب »ويمبلي« في لندن.
 وتصنف مباراة نهائي امللحق املؤهل للدوري املمتاز على 
رأس أغلى املواجهات في ماعب كرة القدم، إذ حصد الفائز 

بها العام املاضي حوالي 220 مليون دوالر.
عاما،   23 انتظاره  ط��ال  حلم  لتحقيق  نوتنغهام  ويتطلع 
ع��ن��دم��ا ظ��ه��ر ل��ل��م��رة األخ��ي��رة ب��ني ك��ب��ار إن��ك��ل��ت��را ف��ي موسم 

.)99 - 1998(
الدرجة  ف��ي  م��واس��م  أن قضى ثاثة  أم��ا هدرسفيلد، فبعد 
الثانية، سيسعى للعودة مرة أخرى للبريميرليغ الذي ظل 

فيه موسمني )2017 - 19(.
ي���ذك���ر أن ف����ول����ه����ام، ب���ط���ل ال��ت��ش��ام��ب��ي��ون��ش��ي��ب، ووص��ي��ف��ه 
بورنموث حجزا مقعديهما مباشرة في املوسم املقبل في 

الدوري االنكليزي.
إلى  الصعود  ف��إن  ديلويت  مؤسسة  من  لتحليات  ووفقا 
ال�����دوري امل��م��ت��از ي��م��ن��ح ص��اح��ب��ه ف���ي اإلي�������رادات ن��ح��و 220 
مليون   155 إل��ى  باإلضافة  التأهل،  ح��ال  في  مليون دوالر 
دوالر أخرى في حال الصمود، والبقاء بني الكبار بعد أول 

موسم في البريميرليغ.

روديس نجم هدرسفيلد وجونسون العب نوتنغهام

تشلسي يعلن رسميًا استحواذ تحالف »بوهلي«
أع���ل���ن ن�����ادي ت��ش��ل��س��ي اإلن���ك���ل���ي���زي رس��م��ي��ًا ع���ن نقل 
ملكية النادي من الروسي رومان إبراموفيتش إلى 
تحالف تود بوهلي وكليرليك، املاك الجدد للبلوز، 
وذل��ك بعد الحصول على امل��واف��ق��ات ال��ازم��ة، س��واء 
من رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة، أو الحكومة 

البريطانية.
إل���ى أن ك��ل اإلج������راءات والتفاصيل  ال���ن���ادي  وأش����ار 
ستنتهي غ��دًا اإلث��ن��ني م��ن خ��ال إت��م��ام ك��ل إج���راءات 

نقل امللكية.
م��ن ج��ان��ب��ه، أص���در امل��ال��ك ال��س��اب��ق ل��ل��ن��ادي ال��روس��ي 
رومان إبراموفيتش بيانًا رسميًا بعد إتمام عملية 
بيعه للنادي، جاء فيه: بعد مرور ما يقرب من ثاثة 
أشهر منذ أن أعلنت عن نيتي لبيع نادي تشلسي، 
وخ��ال ه��ذا ال��وق��ت، عملت بشكل ج��اد للعثور على 
بنجاح  وقيادته  ال��ن��ادي  لرئاسة  األنسب  الشخص 

إلى مجد جديد.

وت��م��ن��ى إب��رام��وف��ي��ت��ش ال��ن��ج��اح ل��ل��م��اك ال���ج���دد في 
قيادة النادي خال الفترة املقبلة، مؤكدًا أن امتاك 
تشلسي كان شرف العمر بالنسبة له بأن يكون جزءًا 

من هذا النادي.
وأضاف: أنا فخور بأنه نتيجة لنجاحاتنا املشتركة، 
سيستفيد منها مايني األشخاص اآلن من املؤسسة 
الخيرية الجديدة التي يتم إنشاؤها، هذا هو اإلرث 

الذي صنعناه معًا.

القناةالتوقيتالفريقان

نوتنغهام × 
beIN Sports 1 HD 6.30 مساءهدرسفيلد

Premium

 مباراة اليوم

للعودة إلى إنتر
لوكاكو يضحي 

بنصف راتبه
أكد تقرير صحافي 
أن  إي�������������ط�������������ال�������������ي 
روميلو  البلجيكي 
ل����وك����اك����و، م��ه��اج��م 

اإلنكليزي،  تشلسي 
ي���رغ���ب ف����ي ال����ع����ودة إل���ى 

بداية  اإلي��ط��ال��ي،  ميالن  إنتر  صفوف 
امل��وس��م املقبل. وذك���رت صحيفة  م��ن 
ت��وت��و س��ب��ورت اإلي��ط��ال��ي��ة أن ل��وك��اك��و 
ي��ل��زم م��ن أج��ل  مستعد لفعل ك��ل م��ا 
ال���ع���ودة إل���ى إن���ت���ر، م��ض��ي��ف��ة أن���ه على 
استعداد لخفض راتبه السنوي الذي 
يحصل عليه والبالغ 15 مليون يورو.

للحصول  مستعد  »روم��ي��ل��و  وزادت: 
اإلنتر،  في  الحالي  راتبه  نصف  على 
وس���ي���واف���ق ع���ل���ى ال���ح���ص���ول ع���ل���ى 7 
م���الي���ني ك���رات���ب س���ن���وي، ل��ك��ن ه��ن��اك 
الصفقة  على  ب��االت��ف��اق  تتعلق  عقبة 

مع النادي اإلنكليزي«.

مهما بلغ اإلن��س��ان من مراكز وع��ا ق��دره في اي من 
مجاالت الحياة، فإنه يبقى في نظر أمه الطفل الذي 
يحتاج ال��دع��م وال��رع��اي��ة دائ��م��ًا.. وه��و م��ا شاهدناه 
جميعًا على ارض الواقع وعلى املأ، بدورة األلعاب 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ب���م���س���ان���دة وت��ش��ج��ي��ع وال�������دة ال��ب��ط��ل��ني 
حرصت  التي  الحقباني  وسعود  عمار  السعوديني 
على الحضور للكويت ملساندة ابنيها في منافسات 
ال��ت��ن��س ب�����دورة األل���ع���اب ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ت��ن��ع��ك��س ه��ذه 
املساندة بتتويجهما بذهبية زوجي الرجال، فأهدى 
البطان الذهب لوالدتهما مع قبلة على رأسها برا 

وعرفانا بدعمها.

»األم الذهبية«

البطالن عمار وسعود الحقباني يقبالن رأس والدتهما

الكويت تبتعد بالصدارة ب�»٧٥ ميدالية«
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ظهر
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عشاء

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

 مساًءصباحًا
10.55

صباحًا
5.186.18

البحـــــــر

حار مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة 
والرياح متقلبة االتجاه تتحول إلى شمالية غربية 

إلى معتدلة، السرعة )12 - 40 كم/ ساعة(.

32
الصغرى

44
الكبرى

%23
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

رنة قلمكالم الناس
إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kwb.albahar@alqabas.com.kwI.alahmad@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

زاوية حادة
بدر خالد البحر

المسكرات والهاتف النقال
 في »الجريدة« تعلق ببحث علمي جريء وطريف 

ً
كتب الزميل ناجي سعود الزيد مقاال

العامل  أو   human factor عاملية تسمى  دوري���ة  ف��ي  ع��ام 2006  ق��ول��ه،  نشر، حسب 
اإلنساني.

تم اختيار أربعني من الباحثني االجتماعيني، الختبار مهاراتهم في قيادة السيارة عن 
طريق »شبيه مصطنع« أو املحاكاة عن طريق الكمبيوتر driving simulator لقياس 
مدى تركيزهم أثناء القيادة من دون حوادث، وطلب من املجموعة األولى من العينة أن 

تكون واعية وأال تكون تحت تأثير أي مؤثرات داخلية أو خارجية.
أثناء  اليد  في  وحمله  النقال  الهاتف  باستخدام  لها  فقد سمح  الثانية  املجموعة  أم��ا 

القيادة.
أما املجموعة الثالثة فقد طلب منها استخدام الهاتف النقال الثابت، من دون استعمال 

اليد، وعن طريق سماعة األذن.
أما املجموعة الرابعة فتم اختبار املشاركني فيها، وهم تحت تأثير مشروبات كحولية 

معدالتها فوق املسموح به لقيادة املركبات.
تم بعدها إعداد النتائج ومالحظة عدد الحوادث واملخالفات التي ارتكبتها كل مجموعة.

يقول الزميل ناجي إنه تصور، وهذا طبيعي، بأن الحوادث واملخالفات، للمجموعة التي 
كانت تحت تأثير الكحول، ستكون األكثر، ولكن النتائج بينت أن الفريقني اللذين سمح 
لهما باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، سواء كان ثابتًا أو باستعمال اليد، فاقت 
مخالفاتهما عن الذين كانوا تحت تأثير الكحول، وبعدة مراحل! وأن التأثير السلبي 
الستعمال الهاتف أثناء القيادة، على عدد الحوادث التي ارتكبت، ازداد خمس مرات عن 
الذين تم اختبارهم وهم في حالة طبيعية، وأن الحوادث بسبب استعمال الهاتف النقال 

مرتفعة جدًا باملقارنة مع من ال يستخدمه أبدًا أثناء القيادة!

***

قمت من جانبي بالبحث أكثر في هذا املوضوع، فاكتشفت أن دراسات عدة أجريت في 
هذا امليدان وأجمعت على النتائج نفسها تقريبًا، ومنها كان قبل 6 سنوات، وبينت أن 

أغلب حوادث ومخالفات السير وقعت نتيجة عوامل أربعة رئيسية:
1 �� نقص الخبرة بالقيادة.

2 �� استخدام الهاتف النقال.
3 �� السرعة غير العادية.

4 �� القيادة تحت تأثير املشروبات املسكرة.

***

على ضوء هذه الحقائق، التي ربما ال تخفى على سلطات املرور، نطالب وكيل وزارة 
الداخلية املساعد، اللواء جمال الصايغ، التشديد في تطبيق مخالفات استخدام الهاتف 
أثناء القيادة، واالستعانة بكاميرات املرور التي تصور مثل هذه املخالفات بدقة عالية.

كما على وسائل اإلعالم الحكومية نشر الوعي، والتحذير من استخدام الهاتف أثناء 
األماكن  في  تحذيرية  ملصقات  ووض��ع  ال��وق��ود،  تعبئة  وف��ي محطات  املركبة،  قيادة 
 
ً
بدال امل���دارس  األم��ور في  ه��ذه  لتدريس مثل  االلتفات  التربية  العامة. كما على وزارة 

الدينية!  ال��دورات  التعدي، أو »السلبطة« على مهام وزارة األوق��اف، املتعلقة بعقد  من 
ومؤسف مالحظة أن قضايا املرور البالغة األهمية، وحتى سرقات املال العام، ال تجد 
الدينية! ولو كان تناول املشروبات هو السبب األول  ب��ذرة اهتمام من قوى األح��زاب 
وراء وقوع حوادث املرور، المتألت الشوارع بإعالناتهم والفتاتهم وصراخ إذاعاتهم 
بخطورة تناول املسكرات، وال يعني ذلك أننا نقلل من خطورة قيادة أية آلة تحت تأثير 
املشروبات أو املؤثرات العقلية، فخطورتها مؤكدة، ولكن فقط لنبني ازدواجية املعايير 

ونفاق األحزاب الدينية املسيسة.

»المجلس البلدي«
يحتاج أذرعًا

بلدية  م��ن مركزية  ص 
ّ
التخل إل��ى  يدعو  ال��ذي  ال��ط��رح  م��ع  تمامًا  أتفق 

الكويت في ظل تصاعد وتشعب املشكالت التي نعانيها في املجتمع 
ن��راه ونلحظه  الحالية وم��ا  أثبتت األوض��اع  اليومية. وق��د  في حياتنا 
الكويت  بلدية  ب��وج��ود  املركزية  أن  وش��وارع��ن��ا..  مناطقنا  ف��ي  يوميًا 
بسبب  وواجباتها  متطلباتها  تلبي  أن  من  أعجز  الحالي  بوضعها 
أنا وأنت وهات  والبيروقراطية وكثرة املشكالت بني  الفساد  تفشي 

وخذ.
موزعة حسب  وتساعدها،  البلدية  عني 

ُ
ت أذرع  هناك  تكون  أن  الب��د   

األم��ور  ك��ل  وات��خ��اذ  املتابعة  عملية  لتسهيل  امل��ن��اط��ق،  أو  املحافظات 
ت��ط��ور االح��ت��ي��اج��ات وال��خ��دم��ات  ال��ب��ل��دي��ة،  بعد  امل��ط��ل��وب��ة لتعزيز دور 

وتفاقم املشكالت التي ضاعت في دهاليز البلدية.
 وهنا أؤكد ما طرحه الزميل الدكتور محمد الدالل في مقاله بالقبس 
ح��ول ه��ذا امل��وض��وع، وأدع��و كل الجهات املعنية إل��ى التحرك في هذا 

االتجاه.
التي تضم  األح��ي��اء،  م��وض��وع مجالس  أن طرحت شخصيًا  وسبق 
ش��ؤون  ك��ل  ملتابعة  منطقة،  ك��ل  ف��ي  واملهتمني  الناشطني  م��ن  ع���ددًا 
منطقتهم من متطلبات ومشكالت ومخالفات في إطار أعمال البلدية.

الجهة  إل��ى  ف��ي مناطقها  امل��الح��ظ��ات  ك��ل  املجالس نقل  ه��ذه  وتتولى 
وأي  املطلوبة  بالخدمات  يتعلق  م��ا  وخ��اص��ة  ومتابعتها،  الرئيسية 
تسيب أو تهاون بالخدمات، مما يخفف الضغط على الجهة املركزية. 
ويتفق الجميع  على أن املجلس البلدي يعاني الفساد وضعف األداء، 

كما قال رحمه اهلل أميرنا الشيخ صباح األحمد. 
املتابعة  الضغط وض��م��ان  ه��ذه تخفيف  األح��ي��اء   من ش��أن مجالس 
اليومية وتلبية احتياجات كل املناطق.. حتى يصل عمل بلدية الكويت 

إلى املستوى املطلوب وما نطمح له.
أتمنى من املعنيني بقرار »تعيني« أعضاء املجلس البلدي، بعد انتهاء 
أثبتت  التي  الكفاءات  أعينهم  نصب  يضعوا  أن  مؤخرًا،  االنتخابات 
جدارتها داخل املجلس البلدي السابق، وهناك أسماء واضحة كانت 

في قمة النشاط والكفاءة.
رئاسة  تتولى  أن  أتمنى  كما 
واعية  ش��اب��ة  أس��م��اء  املجلس 
نظيفة  يدها  املجلس..  بمهام 
ال��ع��م��ل وال  إل���ى  إال  وال تطمح 
شيء غيره.. وأعتقد أن هناك 
من األسماء التي نجحت، من 

تتوافر فيها هذه املتطلبات.

حمالت الحج »للتجارة العامة والمقاوالت«!
ل���وزارة  تصريح  عند  توقفنا  م��ق��دم��ات.  دون  م��ن 
األوق������اف م��ن��ذ س���ن���وات ي��ب��ني م����دى ت���واط���ؤه���ا مع 
الذين يستغلون  اليوم،  الدين  اي األمس تجار 

ّ
حف

أرك��ان اإلس��الم لتلبية رغباتهم، كبعض أصحاب 
حمالت الحج، الذين في الغالب ينتمون إلى أحزاب 
دينية وجمعيات خيرية تمتلك الحمالت بالباطن 
إنها  ي��ق��ول  ل���ل���وزارة  ت��ص��ري��ح  ل��ل��ق��ان��ون،  باملخالفة 
»أجبرت الحمالت على زيادة الخدمات التي توازي 
العام  ه��ذا  الحجاج  سيتمتع  حيث  املعلن،  السعر 
ب��خ��دم��ات م��م��ي��زة ت����زداد كلما ك���ان س��ع��ر الحملة 
مرتفعًا«. ولعلنا نرد على هذه السقطة الفاحشة، 
التي تحرض على زيادة جشع رفع األسعار، حتى 
املساج  خدمات  يسوق  وقاحة  وبكل  أحدهم  راح 
ق��ال: »إن اهلل يباهي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  في حملته! إن 
بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى 
عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا«، وقال: »خذوا عني 
مناسككم«، وكان يحج ويطوف زاهدًا على راحلته 
اللهم  الناس بشمائله، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »لبيك  ليهتدي 
لبيك، حجًا ال رياء فيه وال سمعة«، وأمر بالشعث 
التنعم والرفاهة، حيث جاء  واالختفاء، ونهى عن 
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الغسل والتعب  ما يكون على األج��س��ام من ع��دم 
والشعث، بمعنى الرأس املغبر املنثور الشعر.

ال��وزارة  الباش املهندس، وكيل  نقول لزميل املهنة 
لدينا  وال��ع��م��رة، إن  للحج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي��س 
ب��دءًا من كيفية تسليم مهام  مالحظات جسيمة، 
رئ��اس��ة ال��ل��ج��ن��ة، ال��ت��ي تتطلب ت��ف��رغ��ًا ت��ام��ًا ل��غ��زارة 
مسؤولياتها لوكيل وزارة رغم كثرة املهام امللقاة 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه! ك��م��ا ال ن����دري م��ا ع��الق��ة تخصص 
الهندسة بمنصب وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
الخدمة  لديوان  اإلسالمية، وهي مالحظة نرفعها 
امل���دن���ي���ة! وه����و م���ا ق���د ي��ف��س��ر ال��ت��خ��ب��ط ف���ي بعض 
القرارات، ومنها على سبيل املثال املضحك تكليف 
ص��اح��ب ش��ه��ادة دك��ت��وراه وهمية م��رش��دًا إلح��دة 
بعثات الحج ، أما املثال املؤسف فهو شبهة بطالن 

تشكيل هيئة الفتوى. 
التعامل  ل��ض��رورة  للحج  العليا  اللجنة  ر 

ّ
نحذ إننا 

تجعلها  وال  بقدسية،  العظيمة  الفريضة  ه��ذه  مع 
سلعة رخيصة ألصحاب النفوس الدنيئة والنوايا 
التي تقتات  السيئة من بعض أصحاب الحمالت، 
على اس��ت��غ��الل أرك���ان ال��دي��ن اإلس��الم��ي الحنيف، 
إجبار جميع  تعمل على  أن  الحج  لجنة  وان على 
الحمالت على ضبط أسعارها، لتكون في حدود 
ق��ي��م��ة األل����ف دي���ن���ار ك��وي��ت��ي، أم���ا اق��ت��ص��ار »ال��ح��ج 

امليسر« على نسبة قليلة من الحجاج ال تتجاوز 
15% - 20% من العدد املسموح لهم بالحج، فإن 
ه���ذا ي��ع��د ذرًا ل��ل��رم��اد ف��ي ال��ع��ي��ون وض��ح��ك��ًا على 
ال���ذق���ون، وي��ع��زز م��س��خ��رة ان��ف��الت ارت��ف��اع أس��ع��ار 
الحمالت على كاهل بقية الذين يشكلون 80% من 
الحجاج، وهو ما يتطلب قلب املوازين ليكون »الحج 
امليسر« لنسبة 90% من عدد الحجاج، أما ال�%10 
ال  إذ  مشددة،  وقيود  محدودة  فبأسعار  املتبقية 
يمكن حسب ما توصلنا له من بحثنا امليداني أن 
قرابة  إل��ى  الواحد  للحاج  األسعار  متوسط  يصل 
ال��خ��م��س��ة آالف دي���ن���ار! ب���ل ه��ن��اك ح��م��الت ف��اق��ت 
أس��ع��اره��ا ال��س��ت��ة آالف ون��ص��ف األل���ف للشخص 
ال���دخ���ل، وعلى  ل��ك��وي��ت��ي م��ت��وس��ط  ال���واح���د، فكيف 
كاهله القروض أن يحج مع زوجته، وهو ال يملك 
مبلغ سبعة آالف دينار، مما جعل البعض يبحث 
عن سبل االلتحاق بحمالت خليجية أخرى! فأي 
اب���ت���زاز ه���ذا، وأي ح���رب ع��ل��ى اهلل ورس���ول���ه بصد 

املسلمني عن أداء ركن من أركان اإلسالم. 
أما الرسالة األهم فهي ملجلس الوزراء القادم، الذي 
له  لتقديمها  مذكرة  وصياغة  فريق  بإعداد  بدأنا 
 2015 /1 القانون  بتعديل  للمطالبة  تشكيله  ف��ور 
بشأن تنظيم حمالت الحج والعمرة، الذي ال يحتوي 
على بند صريح يقيد حدود األسعار، حيث تقف 
امل�����واد ع��ن��د ح����دود ت��ب��ري��ر رب���ط ال��س��ع��ر ب��ال��خ��دم��ة 
امل��ق��دم��ة واألس���ع���ار امل��ع��ت��م��دة ب��ال ق��ي��ود عليا على 
قيمة الخدمات، التي يمكن اإلسراف واملبالغة في 
نوعياتها. كما يجب على املجلس إع��ادة صياغة 
املخصصة  النسبة  ولتحديد  لركاكتها،  امل��ادة 26 
للحج امليسر لتكون 90% من املسموح لهم بالحج، 
وليس 15% كما ذكرنا أعاله، وبحدود ألف دينار 
فريضتهم  أداء  للمواطنني  ال��دول��ة  لتسهل  كويتي 
 م��ن االن����زالق ف��ي ل��ع��اب جشع م��ّدع��ي ال��دي��ن، 

ً
ب���دال

ع��الوة على إض��اف��ة م��ادة ت��ج��ّرم تعيني مرشدين 
بالحمالت أو ببعثة الحج أو موظفني باللجنة العليا 
للحج أصحاب شهادات وهمية ومزورة، كما يجب 
الحج،  م��ادة تمنع احتكار رخص حمالت  إضافة 
ملا فيها من  اآلالف،  تتداول بمئات  التي أصبحت 
املذكور  القانون  ليكون  الفاحش، كل ذلك  الكسب 
رادع��ًا ملا بات يعرف بجشع بعض حمالت الحج 

»للتجارة العامة واملقاوالت«.

***

نفسي  ف��م��ن  أخ���ط���أت  وإن  اهلل  ف��م��ن  أص���ب���ت  إن 
والشيطان.
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