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د ضرورة تطوير العالقات   الصقر يؤكِّ
التجارية المصرية - الكويتية

في العدد 

14
دولي

القيادة السياسية رسمت خريطة طريق للخروج من األزمة

حلٌّ دستوريٌّ
 األمير في كلمة ألقاها ولي العهد:

الحكم  ش��رع��ي��ة  ه��و  ال��دس��ت��ور   ¶
وض������م������ان ب����ق����ائ����ه وال����ع����ه����د 
ال�����وث�����ي�����ق ب���ي���ن���ن���ا وب���ي���ن���ك���م

ق��ه  ت��م��زِّ ال��س��ي��اس��ي  ال��م��ش��ه��د   ¶
االخ��ت��اف��ات وت���دم���ره ال��ص��راع��ات 
���ره ال��م��ص��ال��ح ال��ش��خ��ص��ي��ة وت���س���يِّ

الفصل..  كلمة  الشعب  ليقل   ¶
وت���ص���ح���ي���ح م����س����ار ال��م��ش��ه��د 
ال���س���ي���اس���ي ب���اخ���ت���ي���ار األص���ل���ح

س��ي��ض��ر  ال����خ����اط����ئ  االخ����ت����ي����ار   ¶
ال���ب���اد وي��ع��ي��دن��ا ل��ج��و ال��ت��ع��ص��ب 
وال����ت����ن����اح����ر وع��������دم ال���ت���ع���اون 

تحليل إخباري                

خطاُب الدستور
على  ألشُهر  طريق  خريطة   ¶
خطوة مقابل  خطوة  قاعدة 

د. صالح السعيدي
ج����اء خ���ط���اب س���م���و ول����ي ال���ع���ه���د ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل األح���م���د 
األزمة  لتفاعالت  معالجته  في  ومباشرًا  حاسمًا  الصباح 
وح��اوي��ًا  أش��ه��ر،  ع��دة  منذ  ال��ب��الد  ف��ي  املشتعلة  السياسية 
مسببات  تفكيك  تستهدف  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  م��ن  مجموعة 

ومغذياته. البالد  في  السياسي  االحتقان 

وج�����اء اس���ت���ه���الل ال���خ���ط���اب ب��ت��ط��م��ي��ن��ات وت���أك���ي���دات ع��ل��ى 
تنقيحًا  أو   

ً
تعديال ب��ه  امل��س��اس  وع��دم  بالدستور  التمسك 

 وال ت��ع��ل��ي��ق��ًا، وه���ي رس��ال��ة ق��ص��د ب��ه��ا س��م��وه 
ً
وال ت��ع��ط��ي��ال

ال��دس��ت��ور ورم��زي��ت��ه في  الحكم ملكانة  اإلف��ص��اح ع��ن رؤي��ة 
ال����وج����دان ال��ش��ع��ب��ي، ك���ون���ه، ك��م��ا ذك����ر ف���ي ال���خ���ط���اب، ي��ع��د 
الحكم  ب��ن  الوثيق  والعهد  بقائه  وض��م��ان  الحكم  شرعية 
وال��ش��ع��ب؛ م��ا بعث ب��رس��ائ��ل االرت��ي��اح ل��دى امل��واط��ن��ن، بعد 
تعليق  نية  عن  األخيرة  بالفترة  كثيرة  إشاعات  سرت  أن 

الدستور كما حدث في عامّي ١٩٧٨ و١٩٨٦.

ال��ج��ان��ب اآلخ����ر ال����ذي ت��ط��رق ل���ه خ��ط��اب س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د 
بأشُهر  الزمني  نطاقها  ح��دد  ط��ري��ق،  لخريطة  ع��رض  ه��و 
ال��ح��ك��وم��ة وال��ب��رمل��ان،  ب��ن  ل��ل��خ��روج م��ن األزم���ة املستحكمة 
والتي شلت الحياة السياسية في البالد، عبر عدة إجراءات 
ق��ب��ل إج������راء ان���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة، ح��ي��ث إن ه����ذه ال��خ��ط��وة 
س��ت��ن��ت��ظ��ر ل��ح��ن ت���ج���اوز ع��ق��ب��ات دس���ت���وري���ة ت���ح���ول دون 
مستقيلة  الحالية  الحكومة  ك��ون  ح��ال��ي��ا،  )ال��ح��ل(  تنفيذه 
ومكلفة تصريف العاجل من األمور، ال يمكنها رفع كتاب 
ال��ت��ع��اون اس��ت��ن��ادًا إل��ى ق��رار املحكمة ال��دس��ت��وري��ة في  ع��دم 

مايو 2012، الذي أبطل مجلس 2012.

ق���ب���ل االن���ت���خ���اب���ات ال���ب���رمل���ان���ي���ة امل���ق���ب���ل���ة؛ س���ي���ك���ون امل��ش��ه��د 
تتطلبها  ال��خ��ط��وات،  م��ن  ب��م��ج��م��وع��ة  م��ح��ك��وم��ا  ال��س��ي��اس��ي 
على  املرحلة  استحقاقات  لتنفيذ  الدستورية  النصوص 
امل��دي��ن ال��ق��ص��ي��ر وامل��ت��وس��ط، ل��ع��ل أب��رزه��ا ت��ك��ل��ي��ف رئ��ي��س 
ح��ك��وم��ة ج��دي��د ب��رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة م��ن أج���ل االن��ت��ه��اء من 
للدولة  العامة  امليزانية  إق��رار  يمكن  حتى  امليزانية،  إق��رار 
ومن  االنعقاد،  دور  فض  قبل  الدستوري  للشرط  تنفيذًا 
تجرى  أن  ينتظر  ال��ت��ي  املقبلة  لالنتخابات  االس��ت��ع��داد  ث��م 

املقبل. الخريف  في 

لن نحيد عن الدستور.. فا تعديل أو تنقيح أو تعطيل أو تعليق أو مساس
 ¶ مرسوم حل المجلس والدعوة إلى االنتخابات في األشهر المقبلة بعد إعداد الترتيبات القانونية الازمة

ــــات ــــراع ــــص ال هـــيـــمـــنـــة   �  1 
وال����م����ص����ال����ح ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ع����ل����ى ح�����س�����اب ال�����وط�����ن.

التشريعية  السلطة  تدخل   �  2
ب���ع���م���ل »ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة« 
ــت عــــن دورهــــــا. ــل ــخ ـــي ت ـــت ال

ال��ب��ع��ض  ال����ت����زام  ع�����دم   �  3
لتحقيق  العظيم  بالقسم 
ــة الــوطــن. ــدم ــرار وخ ــق ــت االس

تهدد  بممارسات  القيام   �  4
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة وت��خ��ال��ف 
ت���ط���ل���ع���ات ال���م���واط���ن���ي���ن.

تــصــرفــات وأعــمــال  � ظــهــور   5
ـــــــــراف  تـــــتـــــعـــــارض مــــــع األع
وال���ت���ق���ال���ي���د ال��ب��رل��م��ان��ي��ة. 

الــحــكــومــي  الـــــدور  ــاب  ــي غ  �  6
والمحاسبة  المتابعة  ــي  ف
وال�����رؤي�����ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة.

م��س��ي��رة  وت���أخ���ر  ع��رق��ل��ة   �  7
آمال  تحقيق  وع��دم  التنمية 
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��ش��روع��ة.

المواطنين  وسخط  تذمر   �  8
وعـــــــــــــدم رضــــــــاهــــــــم عـــن 
ال��س��ل��ط��ت��ي��ن. وأداء  ع��م��ل 

ع عاقة السلطتين 8 نتائج لتصدُّ
حدد سمو ولي العهد جملة من النتائج السلبية التي نتجت عن تصّدع العاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي:

الغانم: لنلتف حول القيادة 
لنعبر بالكويت إلى بر األمان

دع��ا رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��ان��م إل��ى االل��ت��ف��اف ح��ول القيادة 
السياسية حتى نعبر بالكويت إلى بر األمان.

وقال الغانم في تغريدة على حسابه في »تويتر«: »انطالقا من الشرع 
والدستور وأخالقنا ككويتين، علينا االلتفاف حول القيادة السياسية 
ومؤازرتها حتى  ودعمها  العليا،  الوطن  فيه مصلحة  ملا  ت��راه  ما  في 
نعبر بالكويت إلى بر األمان، اللهم احفظ الكويت قيادة وشعبا«. وثمن 
مطالبن  السياسية،  للقيادة  السامية  التوجيهات  مضامن  ال��ن��واب 

بااللتفاف حول القيادة السياسية.

من  للخروج  للبالد خريطة طريق  السياسية  القيادة  رسمت 
نفق األزمة السياسية بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 

بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
وب��ي��ن��م��ا وج���ه س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د كلمة 
متلفزة إلى املواطنني، أمس، أعلن فيها تكليف سمو ولي العهد 
آم��ال أن  الشيخ مشعل األح��م��د بإلقاء كلمة نيابة ع��ن س��م��وه، 
توضح كل ما يدور على الساحة، جدد سمو ولي العهد الشيخ 
م��ش��ع��ل األح���م���د ال��ت��م��س��ك ب��دس��ت��ور ال���ب���الد وب��ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 

أساسا ومنهجا للحكم في إدارة البالد.
األم��ي��ر:  ع��ن  نيابة  املتلفزة  ف��ي كلمته  العهد  ول��ي  وق���ال سمو 
الدستور ول��ن نقوم بتعديله وال تنقيحه  »إننا لن نحيد عن 
وال تعطيله وال تعليقه وال حتى املساس به، حيث سيكون في 
حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق 

بيننا وبينكم«.
وت���اب���ع س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د أن���ه »أم�����ام م��ش��ه��د س��ي��اس��ي تمزقه 
االخ��ت��الف��ات وت��دم��ره ال��ص��راع��ات وت��س��ّي��ره امل��ص��ال��ح واأله���واء 
الشخصية على حساب استقرار الوطن، بسبب تصدع العالقة 

مضطرين  قررنا  فقد  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني  بني 
ون����زوال ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��ش��ع��ب واح��ت��رام��ا إلرادت�����ه االح��ت��ك��ام إل��ى 
ال��دس��ت��ور واس��ت��ن��ادا إل���ى حقنا ال��دس��ت��وري امل��ن��ص��وص عليه 
ف���ي امل�����ادة ال�������107 م���ن ال���دس���ت���ور، أن ن��ح��ل م��ج��ل��س األم����ة حال 
مرسوم  عامة، وسيصدر  انتخابات  إل��ى  وال��دع��وة  دستوريا، 
املقبلة بعد إعداد  إلى االنتخابات في األشهر  الحل والدعوة 

الترتيبات القانونية الالزمة لذلك«. 
وأوضح سموه أن الهدف من هذا الحل الدستوري هو الرغبة 
ليقول كلمة  الشعب بنفسه  ي��ق��وم  أن  ف��ي  وال��ص��ادق��ة  األك��ي��دة 
الفصل في عملية تصحيح مسار املشهد السياسي من جديد، 
يعكس صدى  ال���ذي  الصحيح،  االخ��ت��ي��ار  يمثله  م��ن  باختيار 

تطلعات وآمال هذا الشعب. 
وح������ذر س���م���و ول�����ي ال���ع���ه���د م����ن أن االخ���ت���ي���ار غ���ي���ر ال��ص��ح��ي��ح 
املربع األول وإلى  إلى  بنا  البالد وسيعود  سيضر بمصلحة 
ج���و ال��ت��ع��ص��ب وال��ت��ن��اح��ر وع����دم ال��ت��ع��اون وت��غ��ل��ي��ب امل��ص��ال��ح 

الشخصية على حساب الوطن واملواطنني.
وط��ال��ب س��م��وه ال��ج��م��ي��ع »ب�����إدراك ح��ج��م امل��س��ؤول��ي��ة الوطنية 

امل���ل���ق���اة ع���ل���ى ع��ات��ق��ك��م ف����ي امل���ش���ارك���ة اإلي���ج���اب���ي���ة ف����ي ع��م��ل��ي��ة 
االن��ت��خ��اب، وال��ح��رص ك��ل ال��ح��رص على اختيار ال��ق��وي األم��ني 
الكويت وشعبها  ال��ذي يضع مصلحة  املؤمن بربه ثم وطنه، 

فوق كل اعتبار«.
وخ��اط��ب س��م��وه امل��واط��ن��ني ب��ال��ق��ول: »ن��ن��اش��دك��م أب��ن��اء وطننا 
الوطنية  املشاركة  أال تضّيعوا فرصة تصحيح مسار  العزيز 
حتى ال نعود إلى ما كنا عليه، ألن هذه العودة لن تكون في 
ف��ي حالة عودتها  لنا  ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني، وسيكون  مصلحة 
إج��راءات أخ��رى ثقيلة الوقع والحدث«. وإذ شدد سموه على 
حرصه على تأكيد وتعزيز املشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة 
اختيارات  في  نتدخل  لن  »إننا  ق��ال سموه:  الحكم،  ركائز  من 
الشعب ملمثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس األمة 
املجلس  ليكون  املختلفة،  لجانه  أو  رئيسه  اختيار  القادم في 
ق��رارات��ه، ول��ن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب أخ��رى،  سيد 
وسنقف من الجميع على مسافة واح��دة هدفها فتح صفحة 

ومرحلة جديدتني مشرقتني ملصلحة الوطن واملواطنني«.

السفيرة البريطانية ل� سبقلا:

سنعلن عن اآللية الجديدة لتسهيل 
سفر الكويتيين خال أيام

مي السكري 
بليندا  البالد  لدى  البريطانية  السفيرة  توقعت 
ل��وي��س أن ي��ت��م اإلع����الن ع��ن ال��ت��س��ه��ي��الت واآلل��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ني إل���ى اململكة  ل��ت��ي��س��ي��ر س��ف��ر  ال��ج��دي��دة 

املقبلة. األيام  املتحدة خالل 
ل��� سبقلا ع��ن أملها  ف��ي تصريح  وأع��رب��ت لويس 

ات  في أن يتم اإلعالن عن الطرق الجديدة لتيسير إجراء
س��ف��ر ال��ك��وي��ت��ي��ني إل����ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ف���ي أق����رب وق��ت 
م��م��ك��ن، س����واء ألغ�����راض ال��س��ي��اح��ة أو ال���دراس���ة ق��ص��ي��رة 
امل����دى أو االس��ت��ث��م��ار ودواع�����ي ال���ع���الج. وق���ال���ت ل��وي��س: 

يعد سهال  بريطانيا  إلى  الكويتيني  »إن سفر 
ل��ل��غ��اي��ة، وال ت���وج���د أي����ة ص���ع���وب���ات، ال س��ي��م��ا 
أنهم يتمتعون بفرصة التقديم على التأشيرة 

اإللكترونية«.
وأضافت أن بإمكان الكويتيني السفر إلى أكثر 
م��ن وج��ه��ة س��ي��اح��ي��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ب��اش��رة، 
ول��ي��س م��ح��ص��ورا ع��ل��ى ل��ن��دن ف��ق��ط، الف��ت��ة إل��ى 
أع��ل��ن��ت م��ؤخ��را ع��ن خط  الكويتية  ال��ج��وي��ة  ال��خ��ط��وط  أن 

إلى مدينة مانشستر. جديد 
واخ���ت���ت���م���ت ت���ص���ري���ح���ه���ا م��ت��م��ن��ي��ة أن ت������رى امل����زي����د م��ن 

فيها. لالستمتاع  بريطانيا  يزورون  الكويتيني 

بليندا لويس

أردوغان واألمير محمد بن سلمان:

حقبة جديدة 
من التعاون في 

العاقات الثنائية
¶   تعميق التشاور 

والتعاون في القضايا 
اإلقليمية لتعزيز 

االستقرار والسالم
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ولي العهد ملقياً كلمة نيابة عن األمير األمير موجهاً كلمة متلفزة إلى الشعب
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األمير يعزي خادم الحرمين 
بوفاة والدة نايف بن ماجد

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األح����م����د ب���رق���ي���ة ت���ع���زي���ة إل������ى خ����ادم 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، ع��ب��ر ف��ي��ه��ا س���م���وه عن 
خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص�����ادق م��واس��ات��ه 
ب��وف��اة امل��غ��ف��ور ل��ه��ا ب���إذن اهلل تعالى 
 سموه 

ً
وال��دة نايف بن ماجد، سائال

امل��ول��ى ت��ع��ال��ى أن ي��ت��غ��م��ده��ا ب��واس��ع 
وأن  رحمته ويسكنها فسيح جناته 
الكريمة جميل  امل��ال��ك��ة  األس���رة  يلهم 

الصبر وحسن العزاء.
وب����ع����ث س���م���و ول������ي ال���ع���ه���د ال��ش��ي��خ 
م���ش���ع���ل األح�����م�����د، ورئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
األمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس 
ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد، 

برقيات مماثلة.

كرَّم خريجي دورة القيادة واألركان المشتركة الـ26

وزير الدفاع: األمم تنهض بمواجهة األزمات

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
طالل الخالد، على أن تقدم األمم ونهضتها وتطورها 
»يكمن في قدرة أبنائها على مواجهة األزمات وإدارتها 
مؤكدا  تحدياتها«،  وت��ج��اوز  آث��اره��ا  على  والسيطرة 
والتأهيل  ال��ت��دري��ب  خ���الل  م��ن  إال  »ال يتحقق  ذل���ك  أن 
ال��ق��ي��ادي«. وأع��رب الخالد في كلمة له بمناسبة حفل 
تخرج دورة القيادة واألركان املشتركة ال�26، عن شكره 
ال��ع��ب��داهلل«  ل��ق��ي��ادة ومنتسبي كلية »م��ب��ارك  وت��ق��دي��ره 
للقيادة واألركان املشتركة »ملا بذلوه من جهود وعمل 
م��خ��ل��ص دؤوب أث��م��ر ع���ن االح��ت��ف��ال ب��ت��خ��ري��ج كوكبة 

متميزة من الضباط القادة«.
ونقل إلى الخريجني تحيات وتهنئة سمو أمير البالد 
األحمد  ن��واف  الشيخ  املسلحة  للقوات  األع��ل��ى  القائد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، داعيًا 

الخريجني إل��ى »ترجمة ال���دروس وامل��ه��ارات إل��ى عمل 
ميداني تستفيد منه الدولة«.

من جانبه، قال مساعد آمر الكلية العميد الركن طيار 
الكلية تأهيل  إن��ش��اء  أه���داف  م��ن  ال��ش��م��ري، إن  فيصل 
من  وتمكينهم  املستقبلية  ملناصبهم  القادة  الضباط 

العمل في القيادات املشتركة وزيادة وعيهم بمستوى 
األحداث وتسارعها.

وأكد حرص قيادة الكلية على صقل مهارات الدارسني 
ال��ق��ي��ادي��ة وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ع��ل��م��ي املنطقي 
ع���ل���ى وض����وح  امل��ب��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ب���اس���ت���خ���دام أدوات 
والتخطيط  القيادة  على  وال��ق��درة  والغايات  األه���داف 
ف����ي امل����س����ت����وى ال���ع���م���ل���ي���ات���ي، وف����ه����م وت���ق���ي���ي���م ال��ب��ي��ئ��ة 
في  وتأثيرها  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

سير العمليات العسكرية.
ي��ذك��ر أن ع���دد ال��ض��ب��اط ال���دارس���ني ف���ي دورة ال��ق��ي��ادة 
واألركان املشتركة ال�26 بلغ 103 منهم 60 ضابطا من 
منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس 
املسلحة  ال��ق��وات  منتسبي  م��ن  ضابطا  و43  ال��وط��ن��ي 

بالدول الشقيقة والصديقة.

وزير الدفاع متوسطاً القيادات العسكرية والضباط وبعض الدبلوماسيين

103 خريجين بينهم 60 ضابطاً 
من الجيش و»الداخلية« 

و»الحرس«.. و43 أجنبياً

إيطاليا وبولندا: ندعم إعفاء الكويتيين من »شنغن«
ش�������ددت إي���ط���ال���ي���ا وب����ول����ن����دا ع���ل���ى ت��ق��دي��م 
ك��ل ال��دع��م إلع��ف��اء ال��ك��وي��ت��ي��ني م��ن ت��أش��ي��رة 
»ش����ن����غ����ن«. وخ���ل���ص���ت ج��ل��س��ة امل�����ش�����اورات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب���ني ال���ك���وي���ت وب���ول���ن���دا، ال��ت��ي 
وزي��ر  نائب  فيها  الكويتي  الجانب  ت��رأس 
ال����خ����ارج����ي����ة ال���س���ف���ي���ر م����ج����دي ال���ظ���ف���ي���ري 
والبولندي وكيل وزارة الخارجية لشؤون 
وافريقيا  والتنموي  االقتصادي  التعاون 
والشرق األوسط بافل يابونسكي، خلصت 

إلى تعزيز العالقات.
ك���م���ا ت���ن���اول���ت امل�����ش�����اورات ال���ج���ه���ود ال��ت��ي 
مواطني  إلع��ف��اء  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  تبذلها 

الكويت من تأشيرة )الشنغن(.
وم������ن ج����ان����ب آخ������ر أش���������ادت ن���ائ���ب���ة وزي�����ر 
الخارجية االيطالي مارينا سيريني امس 
األربعاء بدور الكويت املحوري واملهم في 

االستقرار االقليمي.
 ج�����اء خ�����الل اس���ت���ق���ب���ال س���ي���ري���ن���ي ل��س��ف��ي��ر 
الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح 
العاصمة  في  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة 

االيطالية.
وم����ن ج��ان��ب��ه، أك����د ال��ص��ب��اح دع����م اي��ط��ال��ي��ا 
م��ن تأشيرة  الكويتيني  اع��ف��اء  ال��ق��وي مللف 

الظفيري مع وكيل وزارة الخارجية البولندي»شنغن« األوروبية.

ب���ي���ن���م���ا أح���������ال وزي���������ر اإلع�������الم 
ال��دي��ن،  وال��ث��ق��اف��ة د.ح���م���د روح 
70 وس���ي���ل���ة  م�����ن  أك�����ث�����ر  أم��������س، 
إع��الم��ي��ة إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، 
ت������راخ������ي������ص 90  ق����������رر س�����ح�����ب 
تطبيقا  إل��ك��ت��رون��ي��ة،  ص��ح��ي��ف��ة 
املنظمة  والتشريعات  للقوانني 

اإلعالمي. للعمل 
الرسمية باسم  وقالت املتحدثة 
م�����راد، في  أن�����وار  اإلع�����الم  وزارة 
ب����ي����ان ص����ح����اف����ي، إن�������ه ال����ت����زام����ًا 
ب���ض���ب���ط امل�����م�����ارس�����ة اإلع����الم����ي����ة 
ع����ل����ى خ�����ط ال����ح����ري����ة امل����س����ؤول����ة 
وعدم السماح بانتهاك القوانني 
املنظمة واالن��زالق إلى الفوضى 
اإلع����الم����ي����ة، ق���ام���ت ل��ج��ن��ة رص���د 
بالتوصية  اإلعالمية  املخالفات 
اإلعالمية  الوسائل  بإحالة هذه 

إلى »النيابة«.
ال���وس���ائ���ل  وأوض����ح����ت م������راد أن 
ح����ي����ل����ت إل���ى 

ُ
اإلع����الم����ي����ة ال����ت����ي أ

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ش��م��ل��ت صحفًا 

إل���ك���ت���رون���ي���ة وق����ن����وات ف��ض��ائ��ي��ة 
لبثها ونشرها أخبارًا تضمنت 
م���خ���ال���ف���ات ل���ص���ري���ح ال���ق���وان���ني 
اإلع���الم���ي���ة، م��ث��ل ق���ان���ون امل��رئ��ي 
املطبوعات  وق��ان��ون  وامل��س��م��وع 
اإلع��الم  وق��ان��ون تنظيم  والنشر 

اإللكتروني.
كلت 

ُ
وأضافت أن اللجنة التي ش

أخ����ي����را أوص�������ت أي����ض����ًا ب��س��ح��ب 
اإللكترونية  الصحف  تراخيص 
املخالفة، مبينة أن ال��وزارة، عبر 
ال���ل���ج���ن���ة، ت����ق����وم ب����رص����د ج��م��ي��ع 
الحسابات اإلخبارية والصحف 
اإللكترونية والقنوات الفضائية 
ل���ض���م���ان ال���ت���زام���ه���ا ب���ال���ق���وان���ني 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ه��ذا ال���ش���أن. وش����ددت 
ع��ل��ى ض�����رورة ت��ح��ري ال���دق���ة في 
نشر األخبار والتأكد منها عبر 
امل��ص��ادر ال��رس��م��ي��ة، م��ؤك��دة عزم 
مباشرة  التصدي  على  ال����وزارة 
ت��ن��ت��ه��ك  إع����الم����ي����ة  ألي وس���ي���ل���ة 

القوانني املنظمة.

لنشرها أخباراً مخالفة للقوانين اإلعالمية

روح الدين: سحب تراخيص
90 صحيفة إلكترونية

وزارة اإلعالم:   ■

الصحافة  ح��ري��ة 
وال���ت���ع���ب���ي���ر  ال 
االن���زالق  تعني 
إل����ى ال��ف��وض��ى 

اإلعالمية

حمد روح الدين



ال����خ����روج م����ن ال��م��ش��ه��د 
ال����س����ي����اس����ي ال����ح����ال����ي 

ت����ف����اق����م االخ����ت����اف����ات 
التعاون وعدم  والصراعات 

ت����غ����ل����ي����ب ال����م����ص����ال����ح 
ال���ش���خ���ص���ي���ة واأله���������واء

ع�������دم ق�����ب�����ول ال���ب���ع���ض 
ل�������ل�������ب�������ع�������ض اآلخ�������������ر 

الممارسات والتصرفات التي 
الوطنية ال��وح��دة  ه��ددت 

إعادة تصحيح مسار المشهد 
ال����س����ي����اس����ي م�����ن ج���دي���د 

ت�����ح�����ق�����ي�����ق م����ص����ال����ح 
ال���������وط���������ن ال����ع����ل����ي����ا

للمواطنين  الفرصة  إعطاء 
ل�����ت�����ص�����وي�����ب ال�����م�����س�����ار

العليا  ال��ك��ل��م��ة  ت��ك��ون  أن 
للشعب وأن يكون له الفصل

عنوانها  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
العامة للمصلحة  العمل 
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األمير في كلمة للشعب.. ألقاها نيابة عنه ولي العهد:

صححوا المسار.. فالمشهد السياسي تدمره الصراعات

أن��ه ال  في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سمو ول��ي العهد، ح��ذر سمو أمير البالد من الفرقة والفتنة، مشددًا على 
مساس بالدستور ولن نحيد عنه وال تعطيل له ولن نقوم بتعديله وال تنقيحه وال تعليقه، فهو »امليثاق والعهد«، 

وهو شرعية الحكم وضمان بقائه.

ص�����������راع�����������ات وخ��������اف��������ات
وتطرق سموه إلى ما يدور في الساحة، أخيرًا، معربًا عن األسف الشديد من االنشغال بأمور ومسائل بعيدة عن 
الصراعات وتسيره  االختالفات وتدمره  تمزقه  السياسي  فاملشهد  املأمولة،  الشعبية  املقاصد  الطموح وال تحقق 
املصالح واألهواء الشخصية، كما أن البعض يسعى لتحقيق مكاسب على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره. 
وانتقد سموه املمارسات التي تهدد الوحدة الوطنية وال تتفق مع تطلعات املواطنني وآمالهم، وترتب على سوء 
األوضاع غياب الدور الحكومي في املتابعة واملحاسبة وعدم وضوح الرؤية املستقبلية، بجانب التصرفات واألعمال 
التنمية تعطلت، تطلعات املواطنني  البرملانية، وك��ان نتيجة ذلك أن مسيرة  التي تتعارض مع األع��راف والتقاليد 
تعرقلت، واآلم��ال املشروعة تعثرت. وجدد سموه التأكيد على أننا حريصون على التمسك بمكتسباتنا الوطنية 
واحترام سيادة القانون، داعيًا الجميع إلى إعالء مصلحة الوطن، فالكويت هي األصل والحقيقة والبقاء والوجود 

وكلنا شركاء في إدارة البالد. 
القسم  ب��اهلل  أم��ان��ة تكليف ال تشريف وأقسمنا  أم��ان��ة الحكم باعتبارها  وأض���اف س��م��وه: لقد حملنا اهلل ع��ز وج��ل 
العظيم أن نصون هذه األمانة جيال بعد جيل وأكدنا دوما تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وارتضينا بالدستور 
عن  نحيد  ل��ن  إننا  ه��ذا  ف��ي خطابنا  أمامكم  ونقولها  ال��ب��الد،  إدارة  ف��ي  للحكم  ومنهجا  أس��اس��ا  وبالديموقراطية 
الدستور ولن نقوم بتعديله وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال حتى املساس به، حيث سيكون في حرز مكنون، 
فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم، وكل ذلك حرصا منا على التمسك بمكتسباتنا 
أوفياء  شعبه،  ورفاهية  وازده���اره  وتقدمه  الوطن  استقرار  ضمان  بهدف  القانون  سيادة  اح��ت��رام  وعلى  الوطنية 
للرعيل األول الذي بنى وحمى الكويت مستذكرين احترام وتقدير العالم أجمع للكويت كدولة مؤسسات وصاحبة 
تجربة ديموقراطية رائدة ومنارة للعمل الخيري واإلنساني، حتى أصبحت الكويت الصغيرة بحجمها شامخة 
بمكانتها العربية والدولية، فهي بذلك األصل والحقيقة والبقاء والوجود، ما يستلزم من الجميع باعتبارنا شركاء 

في مسؤولية إدارة البالد شعبا وأسرة حكم.

ع�������������ال�������������م م�������ض�������ط�������رب
وتابع سموه القول: »في خضم هذا العالم املضطرب، كم نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، 
فاألزمات والتحديات واألخطار تحيط بنا من كل جانب، وال نكاد ننتهي من أزم��ة أو كارثة حتى ندخل في أخ��رى، وهذا 
نذير من النذر، وهذا كله وذيول جائحة كورونا ال زالت آثارها وتداعياتها باقية، ونحن أمام كل هذه األزمات والتحديات 
واألخطار املحيطة بنا مع األسف الشديد منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح وال تحقق املقاصد الشعبية املأمولة 
واملنتظرة، فما زال املشهد السياسي تمزقه االختالفات وتدمره الصراعات وتسيره املصالح واألهواء الشخصية على حساب 

استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه«.

ع�������ت ال���������ع���������اق���������ة ت�������ص�������دَّ
وأردف سموه بالقول: هذا كله بسبب تصدع العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وتدخل »التشريعية« في عمل 
»التنفيذية« وتخلي »التنفيذية« عن القيام بدورها املطلوب منها بالشكل الصحيح، وعدم التزام البعض بالقسم العظيم 
الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق االستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن واملواطنني، مما ترتب على كل 
ذلك مع األسف الشديد القيام بممارسات تهدد الوحدة الوطنية وال تتفق مع تطلعات املواطنني وآمالهم وال مع ما تعاهدنا 
به لآلباء واألج��داد في الحفاظ على أمانة الوطن، وظهور تصرفات واعمال تتعارض مع األع��راف والتقاليد البرملانية وال 
تحقق العمل التنفيذي الحكومي املأمول باختيار الكفاءات، وغياب الدور الحكومي في املتابعة واملحاسبة وعدم وضوح 
الرؤية املستقبلية للعمل الحكومي مما ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات املواطنني وآمالهم 

املشروعة.
: رغبة منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فقد آلينا 

ً
وتابع سموه قائال

على أنفسنا عدم التدخل املباشر في إدارة الدولة، تاركني هذه اإلدارة إلى السلطتني التشريعية والتنفيذية، وكنا 
نقوم فقط بالنصح واإلرش��اد للسلطتني بشأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحدا من القيام بأي إج��راءات أو 

إصالحات.
واستدرك سموه بالقول: ملا كان الشعب هو مرتكز غايتنا األولى واألخيرة وأنه صاحب الكلمة املسموعة في تقرير مصيره 
وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه، فقد رأينا أن الخروج من املشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من 
عدم توافق وعدم تعاون واختالفات وصراعات وتغليب املصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض اآلخر وممارسات 
وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، فإنه من جماع كل ما تقدم فقد رأينا انطالقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام 
اهلل سبحانه وتعالى واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره املصير 
واالمتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار املشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه 

العليا.

ح��������������������ل ال���������م���������ج���������ل���������س
وبناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزوال على رغبة الشعب واحتراما إلرادته االحتكام إلى الدستور، العهد الذي ارتضيناه، 
واستنادا إلى حقنا الدستوري املنصوص عليه في املادة ال�107 من الدستور أن نحل مجلس األمة حال دستوريا والدعوة 
إلى انتخابات عامة وفقا لالجراءات واملواعيد والضوابط الدستورية والقانونية، وهدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة 
السياسي من جديد  املشهد  الفصل في عملية تصحيح مسار  ليقول كلمة  الشعب بنفسه  أن يقوم  األكيدة والصادقة في 
باختيار من يمثله االختيار الصحيح، الذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب، وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة 

إلى االنتخابات في األشهر القادمة، إن شاء اهلل، بعد اعداد الترتيبات القانونية الالزمة لذلك.
وخاطب سموه املواطنني بالقول: إن املرحلة القادمة تتطلب منكم حسن اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس 
تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أال يكون االختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على 

حساب الوطن، فالكويت لم تكن ولن تكون ألحد بعينه، بل هي وطن الجميع، وواحة أمن وأمان.
ونناشدكم أبناء وطننا العزيز أال تضيعوا فرصة تصحيح مسار املشاركة الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا عليه، ألن هذه 

العودة لن تكون في مصلحة الوطن واملواطنني، وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات اخرى ثقيلة الوقع والحدث.

األص����ل  ال���ك���وي���ت   ■

وكلنا  وال��ح��ق��ي��ق��ة.. 
إدارة  ف���ي  ش���رك���اء 

الباد

ع��ن  ن���ح���ي���د  ل�����ن   ■
نقوم  ولن  الدستور 
تنقيحه  وال  بتعديله 

وال تعطيله

ال نكاد ننتهي من   ■

حتى  ك��ارث��ة  أو  أزم���ة 
ن��دخ��ل ف��ي أخ���رى.. 

وعلينا االعتبار

بأمور   منشغلون   ■

الطموح  عن  بعيدة 
المقاصد  تحقق  وال 

الشعبية المأمولة

تمزقه  المشهد   ■

وتدمره  االختافات 
ال��ص��راع��ات وت��س��ّي��ره 

المصالح واألهواء

ي��س��ع��ى  ال���ب���ع���ض   ■

ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ك��اس��ب 
استقرار  حساب  على 

الوطن وتقدمه 

تهدد  م��م��ارس��ات   ■

وال  الوطنية  الوحدة 
تطلعات  م��ع  تتفق 

المواطنين 

التنمية  م��س��ي��رة   ■

تطلعات  ت��ع��ط��ل��ت.. 
ال�����م�����واط�����ن�����ي�����ن 
ت��ع��رق��ل��ت.. واآلم���ال 

المشروعة تعثرت

ع��ل��ى  ح���ري���ص���ون   ■

التمسك بمكتسباتنا 
ال��وط��ن��ي��ة واح���ت���رام 

سيادة القانون

ل�����ن ن����ت����دخ����ل ف�����ي اخ����ت����ي����ارات 
ال��������ش��������ع��������ب ل����م����م����ث����ل����ي����ه 

ل�����ن ن����ت����دخ����ل ف�����ي اخ����ت����ي����ارات 
رئ���ي���س م��ج��ل��س األم������ة ال���ق���ادم 

ل�������ن ن�����ت�����دخ�����ل ف�������ي اخ����ت����ي����ار 
ال���ل���ج���ان ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة

ل���������ن ن�������ق�������وم ب�������دع�������م ف���ئ���ة 
ع�����ل�����ى ح������س������اب ف�����ئ�����ة أخ�������رى

س������ن������ق������ف م����������ن ال����ج����م����ي����ع 
ع������ل������ى م������س������اف������ة واح������������دة 

..وولي العهد ملقياً كلمة نيابة عن األمير األمير موجهاً كلمة متلفزة إلى الشعب

لماذا حل المجلس؟القيادة والمجلس القادم10 توجيهات سامية

¶ قررنا حل المجلس.. وإذا تكررت الممارسات فسنتخذ إجراءات ثقيلة

إن����������ه����������اء ال�������ت�������أزي�������م 
وال����ص����راع����ات ال��م��ت��واص��ل��ة

ب��������دء م����رح����ل����ة ج����دي����دة 
ع��ن��وان��ه��ا ال��ت��ع��اون وال��ب��ن��اء

األوض��اع  من  والحذر  الحيطة   
ال���م���ض���ط���رب���ة وال���م���خ���اط���ر

أخ�������ذ ال�����������دروس وال���ع���ب���ر 
وح��م��اي��ة اس���ت���ق���رار ال��وط��ن 

االب����ت����ع����اد ع�����ن األه��������واء 
وال����م����ص����ال����ح ال��ش��خ��ص��ي��ة 

ال����ع����م����ل ع����ل����ى ت��ح��ق��ي��ق 
الكويتي الشعب  طموحات 

االنتخابات  في  االختيار  حسن 
ال���ب���رل���م���ان���ي���ة ال��م��ق��ب��ل��ة

التي  الممارسات  ع��ن  الكف 
ت���ه���دد ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة

ال���ت���ع���اون إلن���ج���از ال��ت��ن��م��ي��ة 
جديد نهج  واتباع  المعطلة 

االل����������ت����������ف����������اف ح��������ول 
ال�����ق�����ي�����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة 
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التأزيم  نتيجة  السياسي  األفق  في  االنسداد  حالة  األحمد  نواف  الشيخ  الباد  أمير  سمو  أنهى 
في  الحروف  فوق  النقاط  سموه  وضع  حيث  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  المتصاعد 
وكان  أمس،  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد  ولي  سمو  عنه  نيابة  ألقاها  شاملة  جامعة  كلمة 
عنوانها العريض »حل مجلس األمة حاً دستورياً والتمسك بالثوابت الديموقراطية«، على أن تتم 

الدعوة لانتخابات البرلمانية خال األشهر القادمة.
سموه  طالب  الصراعات،  تدمره  السياسي  والمشهد  خطير  الوضع  أن  من  سموه  حذر  وبينما 
الشعب بتصحيح المسار بحسن اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان في االنتخابات المقبلة، بعيداً 

عن القبلية والطائفية والفئوية وإعاء مصلحة الكويت على ما عداها.
قال  المواطنين،  إلى  الباد  أمير  سمو  وجهها  كلمة  الشاملة،  الجامعة  الكلمة  هذه  وسبقت 
فيها: »لقد كلفُت أخي سمو ولي العهد األمين بإلقاء كلمة نيابة عنا، والتي نأمل أن توضح كل 
ما يدور على الساحة، فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي«. وبينما أعرب سموه 
أن  وجل  عز  المولى  دعا  وفضله،  بنعمه  علينا  أغدق  إذ  وتعالى  سبحانه  لله  والشكر  الحمد  عن 
سميع  إنه  واالزدهار  التقدم  من  والمزيد  واألمان  األمن  نعمة  عليه  ويديم  الغالي  وطننا  يحفظ 

مجيب الدعوات.

منارة للعمل اإلنساني

شدد سمو ولي العهد في الكلمة، التي ألقاها نيابة عن سمو األمير 
على احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شعبه، وأن نكون أوفياء للرعيل األول، الذي بنى 
للكويت  أجمع  العالم  وتقدير  اح��ت��رام  مستذكرين  الكويت،  وحمى 
كدولة مؤسسات وصاحبة تجربة ديموقراطية رائدة ومنارة للعمل 

الخيري واإلنساني.

أين القسم؟

تعهد  ال��ذي  العظيم،  بالقسم  البعض  التزام  ع��دم  األمير  انتقد سمو 
السياسي وتكريس  بالعمل على تحقيق االستقرار  به على نفسه 
خدمته للوطن واملواطنني، مما ترتب على كل ذلك مع األسف الشديد 
ال��ق��ي��ام ب��م��م��ارس��ات ت��ه��دد ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وال تتفق م��ع تطلعات 
املواطنني وآمالهم وال مع ما تعاهدنا به لآلباء واألجداد في الحفاظ 

على أمانة الوطن.

سخط شعبي

قال سموه: »لم نلمس من خالل تلك اإلدارة 
للدولة أية نتائج أو انجازات أو اعمال تحقق 
الطموح واآلمال الشعبية املرجوة، بل على 
العكس من ذلك، فقد أدت اإلدارة الحكومية 
وامل��م��ارس��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة إل���ى ت��ذم��ر وسخط 

املواطنني«.

وقفة تأمل 

اعتبر سموه أن استقرار البالد واستكمال 
ن��ه��ض��ت��ه��ا وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا وت��رس��ي��خ 
م��م��ارس��ت��ه��ا ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب منا 
ك��ق��ي��ادة س��ي��اس��ي��ة ل��ل��دول��ة أن ن��ق��ف وق��ف��ة 
تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد 

الحرص على االلتزام بوحدتنا الوطنية.

ل��ل��ت��ش��ك��ي��ك ف�����ي ال���ن���واي���ا
للعبث بالمكتسبات الدستورية
للتأزيم والصراع��ات المتواصلة

المسؤولية   ل  وتحمُّ ال��ت��واف��ق 
السلطتين  بين  الدائم  التعاون 
االبتعاد عن الخصومة والنزاعات

¶

¶

¶

¶

¶

ال ¶ رس��ائ��ل
حكيمة
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نون التوجيهات السامية  نواب يثمِّ

الغانم: لنلتف حول القيادة لنعبر بالكويت إلى بر األمان
ق���ال ال��غ��ان��م ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح��س��اب��ه في 
والدستور  الشرع  من  »انطالقا  »تويتر«: 
وأخ���الق���ن���ا ك��ك��وي��ت��ي��ن، ع��ل��ي��ن��ا االل���ت���ف���اف 
ح���ول ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي م��ا ت����راه ملا 
ف���ي���ه م��ص��ل��ح��ة ال����وط����ن ال���ع���ل���ي���ا، ودع��م��ه��ا 
وم����ؤازرت����ه����ا ح���ت���ى ن��ع��ب��ر ب���ال���ك���وي���ت ال���ى 
ب���ر األم�������ان، ال��ل��ه��م اح���ف���ظ ال���ك���وي���ت ق��ي��ادة 

وشعبا«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح 
الكلمة  ف��ي  السياسية  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
ال���ت���ي أل���ق���اه���ا س���م���و ول�����ي ال���ع���ه���د ال��ش��ي��خ 
م��ش��ع��ل األح���م���د ن��ي��اب��ة ع���ن س��م��و األم���ي���ر، 
داع�����ي�����ا ج�����م�����وع ال����ش����ع����ب ال����ك����وي����ت����ي إل����ى 
التاريخية  ملسؤولياتنا  تحمال  امتثالها 
وال���وط���ن���ي���ة. وق�����ال ال���ص���ال���ح ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي »إن تأكيد سمو ولي العهد بأنه 

ال حيد عن الدستور وال تعطيل أو تعليق، 
السياسية  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ج��ددا تمسك  ي��ؤك��د 
الثمن،  ال��دس��ت��وري  العقد  ب��ه��ذا  الحكيمة 
وب����امل����س����ار ال���دي���م���وق���راط���ي وم��ك��ت��س��ب��ات��ه 

تمسكا ال حيد عنه«.
ودع����ا ال��ص��ال��ح إل���ى ض����رورة إدراك حجم 
امل��س��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق السلطتن 
ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة وال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة، وام����ت����ث����ال 
أن  أمله  ع��ن  األم��ي��ري��ة، معربا  التوجيهات 
شامال  تصحيحا  املقبلة  امل��رح��ل��ة  تشهد 
للمسار السياسي بتضافر الجهود، تحت 

راية أميرنا وولي عهده األمن.
بدوره، وجه النائب عبد اهلل جاسم املضف 
ت��ح��ي��ة ل������إرادة ال��ش��ع��ب��ي��ة »ال���ت���ي ح��رص��ن��ا 
ك��ل ال��ح��رص ع��ل��ى ال��ث��ب��ات م��داف��ع��ن عنها 

منتصرين لها«.

ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل، أش����اد ال��ن��ائ��ب حمد 
س��ي��ف ب��خ��ط��اب س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ن��ي��اب��ة 
ع��ن س��م��و األم���ي���ر، م��ؤك��دًا »س��م��ع��ًا وط��اع��ة 
ل���ح���ض���رة ص����اح����ب ال���س���م���و أم����ي����ر ال���ب���الد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، وسمو ول��ي العهد 

الشيخ مشعل األحمد«. 
وأك������د ال���ن���ائ���ب ح���م���د س���ي���ف ف����ي ت��ص��ري��ح 
صحافي أنه يجب على الجميع االلتفاف 
ل��ح��ض��رة صاحب  الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  ح���ول 
ال���س���م���و، وس���م���و ول����ي ال���ع���ه���د، وأن ن��أخ��ذ 
ال��دروس والعبر من املرحلة السابقة، وأن 
ال��ت��ي ال تفيد، وأن  ال��ص��راع��ات  نبتعد ع��ن 
تكون املرحلة القادمة مرحلة عمل وتنمية، 
م���ن أج����ل أم����ن ب��ل��دن��ا واس���ت���ق���راره األم��ن��ي 
واالقتصادي والتنموي، ومستقبل مشرق 
الحاضر  ف��ي  وب��ن��ات��ن��ا  وأب��ن��ائ��ن��ا  لشعبنا 

واملستقبل.
من ناحيته، قال النائب أحمد الحمد »بعد 
إل��ى ح��ال��ة غير  السياسي  املشهد  وص���ول 
مسبوقة من التأزيم والخالف في وجهات 
النظر، نؤكد أننا على عهدنا دائما محبن 
ل���ل���وط���ن م��خ��ل��ص��ن أله���ل���ه خ���ل���ف ق��ي��ادت��ه 
فهذا  سنبقى  وه��ك��ذا  كنا  هكذا  الحكيمة، 

هو منهجنا«.
ال��ن��ائ��ب ع��ب��د اهلل الطريجي  ب�����دوره، ش��ك��ر 
س��م��و األم���ي���ر وس���م���و ول����ي ال��ع��ه��د »ع��ل��ى 
ال��خ��ط��اب ال��س��ام��ي وال��ت��م��س��ك ب��ال��دس��ت��ور 
وت��ح��دي��د م��ك��ام��ن ال��خ��ل��ل«، م��ش��ي��را إل���ى أن 
القيادة السياسية على مسافة واحدة من 
بل  ترفًا،  ليس  والتفافنا حولها  الجميع، 
وشعبها  كويتنا  مصلحة  تحتمه  واج��ب 

وقيادتها الحكيمة.

تنبيه حكومي للوزراء:

ال إنجاز لمعامالت »البدون«
إال ببطاقة سارية الصالحية

زكريا محمد
دع��ا األم��ن ال��ع��ام ملجلس ال���وزراء املستشار 
وائل العسعوسي الوزراء إلى التنبيه بعدم 
املقيمن  لفئة  أي معامالت  بإنجاز  السماح 

بصورة غير قانونية
إال بموجب بطاقة سارية الصالحية صادرة 
عن الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع املقيمن 

بصورة غير قانونية. 
وق����ال ال��ع��س��ع��وس��ي، ف��ي خ��ط��اب وج��ه��ه إل��ى 
منه،  نسخة  على  واطلعت سبقلا  ال����وزراء، 
إنه بناء على خطاب رئيس الجهاز املركزي 
مل���ع���ال���ج���ة أوض��������اع امل���ق���ي���م���ن ب����ص����ورة غ��ي��ر 
التعاون مع الجهازوالتقيد  قانونية، بشأن 
ب��م��ا ي��ص��در ع��ن��ه م��ن ق����رارات وت��ع��ام��ي��م، ف��إن 
امل��������ادة 8 م����ن امل�����رس�����وم األم�����ي�����ري رق�����م 467 
أن��ه: »ال يجوز ألي  لسنة 2010، تنص على 
جهة االن��ف��راد ب��ات��خ��اذ أي إج����راءات تتعلق 
بالتعامل مع أوض��اع املقيمن بصورة غير 
ق��ان��ون��ي��ة م���ن دون ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��از، 
باعتباره الجهة املرجعية الرسمية الوحيدة 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ه������ذه ال����ف����ئ����ة، وع����ل����ى ج��م��ي��ع 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ره��ا ال��ت��ع��اون مع 
الجهاز إلنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه 
من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد 
بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم«. 
وأض������������اف ال����ع����س����ع����وس����ي أن��������ه ب�����ن�����اء ع��ل��ى 
ت��وج��ي��ه��ات س��م��و رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء، 
ل��ل��ت��ف��ض��ل ب����اإلح����اط����ة وات�����خ�����اذ م�����ا ت���رون���ه 
م��ن��اس��ب��ًا ن���ح���و ت����ع����اون ال���������وزارة وال���ج���ه���ات 
التابعة لكم مع الجهاز، والتقيد بما يصدر 
عنه من قرارات وتعاميم، والتنبيه إلى عدم 
املقيمن  لفئة  أي معامالت  بإنجاز  السماح 
ب���ص���ورة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة إال ب��م��وج��ب بطاقة 
س����اري����ة ال���ص���الح���ي���ة ص��������ادرة ع����ن ال���ج���ه���از 
بصورة  املقيمن  أوض���اع  ملعالجة  امل��رك��زي 

غير قانونية.
ومما يذكر أن رئيس الجهاز املركزي ملعالجة 
أوض������اع امل��ق��ي��م��ن ب���ص���ورة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة، 

صالح الفضالة، أشار في خطاب وجهه إلى 
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر النفط 
وال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء، د. محمد 
الفارس، إلى أن قضية املقيمن بصورة غير 
قانونية في دولة الكويت تعد من القضايا 
الشائكة، التي توليها الدولة أهمية خاصة، 
مل���ا ل��ه��ا م���ن أب���ع���اد م��ت��ع��ددة وم��خ��ت��ل��ف��ة، مما 
ي��س��ت��وج��ب ت��ض��اف��ر ك���اف���ة ج���ه���ود ال������وزارات 
وال��ه��ي��ئ��ات، وت��ع��زي��ز روح ال��ت��ع��اون م��ن أجل 
ي��ن��ع��ك��س  م���م���ا  األداء  ب���م���س���ت���وى  االرت������ق������اء 

باإليجاب على املصلحة العامة.
ودعا الفضالة إلى إصدار تعميم يلزم جميع 
ال�������وزارات االل���ت���زام ب��م��ا ي��ص��در ع���ن ال��ج��ه��از 
الطريق  ق��رارات وتعاميم وفقًا لخريطة  من 

ومرسوم إنشاء الجهاز.

صالح الفضالة

»الداخلية والدفاع« تقر تعديل قانون الجنسية

تجنيس األجنبية زوجة الكويتي 
بعد 18 سنة

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرملانية 
املقدمة  التعديالت  أمس  اجتماعها  في 
على املادة الثامنة من قانون الجنسية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، ال���خ���اص���ة ب��م��ن��ح ال��ج��ن��س��ي��ة 
ل�����زوج�����ة ال����ك����وي����ت����ي، ب����إج����م����اع أع���ض���اء 

اللجنة الحضور.
الداخلية  لجنة  رئ��ي��س  ق��ال  م��ن جانبه، 
وال����دف����اع ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال���ن���ائ���ب س��ع��دون 
حماد إن لجنة الداخلية والدفاع انتهت 
إل����ى ت��ع��دي��ل امل�����ادة ال��ث��ام��ن��ة م���ن ق��ان��ون 
ال��ج��ن��س��ي��ة ب���أن���ه ال ي��ت��رت��ب ع��ل��ى زواج 
أن تصبح  الكويتي  األجنبية من  امل��رأة 
الداخلية  ل��وزي��ر  أعلنت  إذا  إال  كويتية 
الكويتية،  الجنسية  كسب  ف��ي  رغبتها 
ملدة  قائمة  الزوجية  العالقة  واستمرت 
18 س��ن��ة م��ن ت��اري��خ ال������زواج، وتخفض 
امل��دة إل��ى 10 س��ن��وات إذا كانت الزوجة 
ال��خ��ل��ي��ج  إح��������دى دول  م����واط����ن����ات  م�����ن 

العربية.
وأضاف حماد في تصريح للصحافين: 
ك��م��ا ي��ج��وز ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ق��ب��ل منح 
زوج��������ة ال���ك���وي���ت���ي ش�����ه�����ادة ال��ج��ن��س��ي��ة 
الكويتية  الجنسية  حرمانها من كسب 
انتهت  ف���إذا  ل��زوج��ه��ا،  التبعية  ب��ط��ري��ق 
»ال���زوج���ي���ة« ب��س��ب��ب ال���وف���اة أو ال��ط��الق، 
ول��ه��ا م��ن ال��ك��وي��ت��ي ول���د أو أوالد، ج��از 
أعلنتها  تكن  ل��م  إن  رغبتها  إع���الن  لها 
على  وحافظت  »الزوجية«،  انتهاء  قبل 
أن  ال��ك��وي��ت 18 س��ن��ة، على  ف��ي  إقامتها 

ك��ان��ت من  إذا  إل���ى 10 س��ن��وات  تخفض 
التعاون،  مواطنات إح��دى دول مجلس 
م��ب��ّي��ن��ًا أن�����ه ي���ج���وز م��ن��ح��ه��ا ال��ج��ن��س��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب���م���رس���وم ب���ن���اء ع��ل��ى ع��رض 

وزير الداخلية.
وق���ال ح��م��اد: كما ت��ض��اف م���ادة جديدة 

ب���رق���م 8 م���ك���رر إل�����ى امل����رس����وم األم���ي���ري 
الجنسية  ل��ق��ان��ون   1959 لسنة   15 رق���م 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، نصها اآلت����ي: ي��ج��وز ل��وزي��ر 
ال����داخ����ل����ي����ة م���ع���ام���ل���ة زوج��������ة ال���ك���وي���ت���ي 
األجنبية »معاملة الكويتي« بعد إعالن 
الكويتية،  الجنسية  كسب  ف��ي  رغبتها 

واستمرار »الزوجية« ملدة 3 سنوات من 
تاريخ الزواج، وله أن يعفيها من تاريخ 
ال��������زواج إذا أن���ج���ب���ت خ���الل���ه���ا، وت��ل��غ��ى 
معاملتها »معاملة الكويتي« إذا انتهت 
العالقة الزوجية بالطالق قبل 5 سنوات 

من تاريخ الزواج.
وتابع حماد: أما إذا انتهت »الزوجية« 
ب����وف����اة ال��������زوج، ج�����از م��ع��ام��ل��ة األرم���ل���ة 
إع��الن  لها  ك��ان  إذا  الكويتي«  »معاملة 
رغبة سابق أو الحق للوفاة، ولها ولد 
ويصدر مجلس  الكويتي،  من  أوالد  أو 
الوزراء قرارًا ببيان املزايا والتسهيالت 
ال���ت���ي ت��ش��م��ل��ه��ا »م���ع���ام���ل���ة ال���ك���وي���ت���ي«، 
ولوزير الداخلية الحق في كل األحوال 
ف����ي إن����ه����اء »م���ع���ام���ل���ة ال���ك���وي���ت���ي« وف��ق��ًا 

للمصلحة العامة.

»القانونية« تحظر التدخين 
في األماكن المغلقة

زكريا محمد 
باجتماعها  البلدي  املجلس  في  واملالية  القانونية  اللجنة  أوص��ت 
الذي عقدته أمس برئاسة العضو فهد العبدالجادر باملوافقة على 
في  ب��ه  والسماح  املغلقة،  املغلقة وشبه  األم��اك��ن  ف��ي  التدخن  حظر 
ال��واردة في  األماكن املخصصة لذلك وفقًا لالشتراطات والضوابط 

قانون البيئة والعائلة. 
وقررت اللجنة إحالة مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية 
املدن والضواحي واملناطق والطرق والشوارع وامليادين إلى الجهاز 
باآللية  اللجنة  وت��زوي��د  ال���رأي  إلب���داء  القانونية  واإلدارة  التنفيذي 

املعمول بها سابقًا بطريقة إطالق التسميات.

»البلدية« و»اإلطفاء«:
ال تهاون مع »مخازن« 

السكن الخاص واالستثماري
ترأس نائب املدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي واألحمدي 
فهد الشتيلي، االجتماع الذي عقد صباح أمس مع نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبداهلل فهد ومديري أفرع 
البلدية بجميع املحافظات. وأوضح الشتيلي بأن االجتماع تناول 
وق��وة  ال��ك��وي��ت  بلدية  ب��ن  كالتنسيق  الرئيسية،  امل��ح��اور  م��ن  ع���ددا 
الرقابية  والحمالت  التفتيشية  الجوالت  تكثيف  في  العام  اإلطفاء 
واالستثماري،  الخاص  السكن  مناطق  على  املحافظات  جميع  في 
مل��ن��ع اس��ت��خ��دام ال��س��رادي��ب ك��م��خ��ازن ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ن، 
حال  ف��ي  واملمتلكات  األرواح  على  خ��ط��ورة  تمثل  أن��ه��ا  على  فضال 

استخدامها في غير األغراض املرخصة من أجلها.
من جانبه، أكد نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء 
تفتيشية مشتركة ستستهدف  ح��م��الت  تنفيذ  ف��ه��د،  ع��ب��داهلل  خ��ال��د 
ال���ع���ق���ارات ف���ي ال��س��ك��ن ال���خ���اص واالس���ت���ث���م���اري، ب��ع��د م���ا ت��ب��ن من 
خ���الل ال��رص��د وامل��ت��اب��ع��ة اس��ت��خ��دام ال��س��رادي��ب ف��ي ال��س��ك��ن ال��خ��اص 

واالستثماري في غير الغرض املرخص لها. 
وف��ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع، دع���وا ال��ف��رق ال��رق��اب��ي��ة ال��ى ع��دم ال��ت��ه��اون في 
اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال املخالفن، وردع كل من تسول 

له نفسه تعريض األرواح واملمتلكات للخطر.

جانب من اجتماع اللجنة القانونية في البلدي

األج����ن����ب����ي����ة. ال��������زوج��������ة  ل����ت����ج����ن����ي����س  س�����ن�����ة   18
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة.  ال������زوج������ة  ل���ت���ج���ن���ي���س  س�����ن�����وات   10
م��ع��ام��ل��ة ال���زوج���ة ك��ك��وي��ت��ي��ة ب��ع��د »إع������ان ال��رغ��ب��ة«.
األرملة تعامل »معاملة الكويتي« إن كان هناك إعان رغبة.
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ضربت املصادر املثل بالصندوق الوطني للدعم 
ورعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، الذي 
طلب من موظفيه عبر بريد الكتروني، ضرورة 

اعتماد »االقرار والتعهد« الخاص باملدونة.
واش��ارت الى ان االق��رار والتعهد في الصندوق 
»ي���ض���م اق��������رارا ب��ت��س��ل��م ن��س��خ��ة م����ن امل����دون����ة او 
م��ي��ث��اق ال���ش���رف، وك���ذل���ك االق�����رار ب���االل���ت���زام بما 
ورد ف���ي امل���دون���ة م���ن اح���ك���ام، وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ح��س��ن ال��س��ي��ر وال���س���ل���وك وح���س���ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��زم��اء وال���رؤس���اء، وف��ي ح��ال مخالفة البنود 
ي��ق��ر امل���وظ���ف ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه االدب���ي���ة وال��وط��ن��ي��ة 
والقانونية وتحمل جميع املسؤوليات املترتبة 

على ذلك«.
وبينت أن من يعارض التقدم باالقرار والتعهد 
لة القانونية،  من املوظفني يعرض نفسه للمساء
تحويل  احتمالية  ال��ى  امل��ص��ادر  اش���ارت  بينما 
املوظف غير امللتزم الى ادارة الشؤون القانونية 

الت��خ��اذ ال����ازم وف���ق االج������راءات امل��ت��ب��ع��ة ووف��ق 
القانون.

تعديل املدونات

ف��ي ال��س��ي��اق، ت��ت��ع��اون ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
ال��ف��س��اد )ن����زاه����ة( م���ع دي�����وان ال��خ��دم��ة وج��ه��ات 
ح��ك��وم��ي��ة ع���دي���دة، ل��ت��ع��دي��ل واص������دار م���دون���ات 
س���ل���وك خ���اص���ة ب���امل���وظ���ف���ني، ت���ع���زز ال��ش��ف��اف��ي��ة 

والنزاهة في العمل وأداء الوظفية العامة.
ووف������ق ت���ق���ري���ر ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى 

ن��س��خ��ة م��ن��ه، ف���إن ال���دي���وان ان��ت��ه��ى م��ن م��راج��ع��ة 
القطاع  موظفي  ق��واع��د سلوك  م��دون��ة  وتنقيح 
ال���ع���ام ال��ت��اب��ع��ني ل��ل��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وت��ق��وم 
»نزاهة« من خال برامجها »بالتوعية املستمرة 
بمدونات السلوك والغاية منها وتنفيذ املبادئ 

التي تتضمنها«.
وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ان���ج���از اع������داد وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن م��دون��ة ال��س��ل��وك مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع 
ال��خ��دم��ة دورات  ال��ع��ام 25%، وس��ي��ن��ظ��م دي����وان 
تدريبية حول املدونة الجديدة لجميع املوظفني 

الحكوميني الجدد.
أم����ا ن��س��ب��ة ان���ج���از امل����دون����ة ال���خ���اص���ة ب��أع��ض��اء 
 %75 بلغت  بينما   ،%15 فبلغت  األم���ة  مجلس 

ملوظفي االمانة العامة للمجلس.
وأعلن التقرير عن دعمه املجلس األعلى للقضاء 
إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاة 
وأع����ض����اء ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة وس����ائ����ر امل��وظ��ف��ني 
سيتم  حيث  اشرافهم،  تحت  العاملني  العامني 
ادراج التدريب على املدونة التي صدرت اكتوبر 
املاضي من خال البرامج التدريبية املقدمة من 

معهد الدراسات القضائية، على أن يتم االباغ 
التفتيش، وفقا  إلى قسم  املدونة  عن مخالفات 

آللية واجراءات محددة تم وضعها.
ك��م��ا أص������درت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة م���دون���ة س��ل��وك 
خ���اص���ة ب���أع���ض���اء ال���ش���رط���ة وأخ������رى ب��م��وظ��ف��ي 
الوزارة عممت في اكتوبر املاضي، وسيتم انفاذ 
م��دون��ة ال��س��ل��وك م��ن خ��ال ال��ب��رن��ام��ج التدريبي 
ألك���ادي���م���ي���ة ال���ش���رط���ة، وس���ت���ت���م ات����اح����ة امل���ج���ال 
للجمهور لإلباغ عن أي سوء سلوك من خال 

قسم التفتيش »شرطة الشرطة« في الداخلية.
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»نزاهة«: المضي قدمًا في تعزيز شفافية الوظيفة العامة

جهات حكومية توزع تعهدات »مدونة السلوك« على موظفيها

 % 15
نسبة إنجاز المدونة 

الخاصة بالنواب و%75 
لموظفي أمانة المجلس

 % 25
من البرامج التدريبية 

للمدونة لموظفي 
القطاع العام  تم إنجازها 

المزيدي:
 1100 عملية جراحية 

في مستشفى
 جابر خالل 6 أشهر 

أميرة بن طرف وخالد الحطاب
عادت إلى الواجهة مجدداً، »مدونة السلوك الوظيفي« التي 
أعدها ديوان الخدمة المدنية العام الماضي، وتتضمن معايير 

تحدد للموظفين شاغلي الوظيفة العامة، القيم والسلوكيات 
التي ينبغي اتباعها أثناء أداء عملهم بشكل أكثر فعالية وفق 

القوانين واللوائح، حيث كشفت مصادر حسنة االطالع لـ سبقلا، 
عن طلب جهات حكومية عديدة من موظفيها التوقيع على 

»إقرار وتعهد« بتسلم نسخة من المدونة، وااللتزام بما ورد فيها 
من أحكام.

مصادر صحية لـ سبقلا:

3.2 ماليين دينار للخدمات الطبية المساندة
عبدالرزاق المحسن

م��واف��ق��ات  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ة  ح��ص��ل��ت وزارة 
عقد  بتمديد  املتعلقة  الرقابية،  الجهات 
)فني  امل��س��ان��دة  الطبية  ال��خ��دم��ات  تقديم 
م��خ��ت��ب��ر - ف���ن���ي أش���ع���ة - ف���ن���ي ص��ي��دل��ة( 
ف��ي منطقة ال��ص��ب��اح ال��ط��ب��ي��ة، وذل���ك مل��دة 
ع���ام اع��ت��ب��ارًا م��ن 5 ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل وحتى 
إل���ى 3.2  ت��ص��ل  ي��ول��ي��و 2023، وب��ك��ل��ف��ة   4

مايني دينار.
وأك���دت م��ص��ادر مطلعة ف��ي »ال��ص��ح��ة« ل� 
سبقلا أن الخدمات الطبية املساندة في 
امل���راف���ق ال��ص��ح��ي��ة تعتبر ج����زءًا أس��اس��ي��ًا 
من املنظومة الطبية في الباد، ال سيما 
م���ع م���ا ت��ش��ه��ده ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة من 
طلب متزايد، نتيجة لزيادة عدد السكان 
وإن���ش���اء م��ن��اط��ق ح��دي��ث��ة خ����ال األع�����وام 
األخيرة، مما يتطلب التوسع في توفير 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري��ض��ي��ة والفنية  ال��ط��واق��م 
واملستشفيات  التخصصية  امل��راك��ز  ف��ي 

العامة من قبل الوزارة من دون عوائق.
وأش����ارت امل��ص��ادر إل���ى أن إزاح����ة القيود 
في  ساهمت  ك��ورون��ا  بجائحة  املرتبطة 
ع���ودة األم����ور إل���ى طبيعتها ف��ي امل��راف��ق 
ال����ص����ح����ي����ة، ك����اس����ت����ق����ب����ال ال�������ح�������االت ف��ي 

الحال  كانت  كما  التخصصية  العيادات 
ق���ب���ل ال���ج���ائ���ح���ة، وت��ق��ل��ي��ل م�����دة امل���واع���ي���د 
امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��رض��ى، الف���ت���ة إل����ى ح��رص 
العمل في مرافقها،  انتظام  ال���وزارة على 
وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات أم����ام امل���راج���ع���ني، عبر 
ت����وزي����ع ال����ط����واق����م ال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة ف��ي 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل�����راك�����ز وف�����ق ت���ق���دي���رات 

املسؤولني.
إل���ى ذل���ك، أك���د رئ��ي��س ق��س��م ال��ج��راح��ة في 
م��س��ت��ش��ف��ى ج���اب���ر األح����م����د، د. س��ل��ي��م��ان 

ال���ك���ب���ي���رة إلج������راء  امل������زي������دي، أن ال���س���ع���ة 
تعود  املستشفى  ف��ي  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
إل����ى اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى أك��ب��ر ع����دد م���ن غ��رف 
ال���28  تناهز  والتي  ال��ب��اد،  في  العمليات 
غرفة، مشيرًا إلى إجراء نحو 1100عملية 
ج��راح��ي��ة خ���ال ال�����6 أش��ه��ر امل��اض��ي��ة، في 
إش��������ارة م���ل���ح���وظ���ة إل�����ى ج���ه���ود ال��������وزارة 
ف����ي ت���ط���وي���ر م��س��ت��ش��ف��ى ج����اب����ر وج��ع��ل��ه 

.
ً
تخصصيًا متكاما

جابر  مستشفى  يتمّيز  امل��زي��دي:  وت��اب��ع 
ب��وج��ود ال���روب���وت ال��ج��راح��ي، ح��ي��ث فيه 
قسم للجراحة العامة، الذي يعد الوحيد 
في الكويت الذي يستخدم الروبوت، كما 
أنجزنا أكثر من 50 حالة خال أقل من 6 

أشهر عن طريق الروبوت.
م����ن ج���ه���ة ث����ان����ي����ة، ل���ف���ت���ت امل�����ص�����ادر إل���ى 
م��واف��ق��ات  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ة  ح���ص���ول وزارة 
املناعة  لتثبيط  ت��س��ت��خ��دم  أدوي����ة  ل��ش��راء 
ل���دى امل��رض��ى، ال��ذي��ن يخضعون ل��زراع��ة 
بكلفة  التخصصية،  املراكز  في  األعضاء 
تصل إلى 453 ألف دينار، مبينة حرص 
ال�����������وزارة ع���ل���ى اس����ت����ي����راد ج���م���ي���ع أن������واع 
األدوية والتجهيزات الطبية املعتمدة من 
لضمان  املتخصصة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
تطوير مستوى الرعاية الصحية محليًا.

أطباء الجراحة في مستشفى جابر

»التربية« ُتسدل الستار اليوم على االختبارات

نتائج الثانوية العامة األحد

هاني الحمادي

اخ��ت��ت��م ط���اب وط��ال��ب��ات ال��ق��س��م العلمي 
ب���ال���ص���ف ال����ث����ان����ي ع���ش���ر اخ���ت���ب���ارات���ه���م 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ف�����ي م��������ادة ال���ك���ي���م���ي���اء أم���س 
األرب��ع��اء، فيما أدى طلبة القسم األدب��ي 
ام��ت��ح��ان م���ادة ال��ت��اري��خ، ع��ل��ى أن يسدل 
الستار على امتحانات الثانوية العامة 
اليوم الخميس باختبار مادة اإلحصاء 

لألدبي.
وب��ي��ن��م��ا أك�����د ط��ل��ب��ة ال��ق��س��م��ني ال��ع��ل��م��ي 
واألدب����ي أن أس��ئ��ل��ة االم��ت��ح��ان��ات ج��اءت 
في مستوى الطالب، وخلت من التعقيد 

أن  مسؤولة  مصادر  ذك��رت  والغموض، 
انتهاء  على  حريصة  التصحيح  ل��ج��ان 
ت��أخ��ي��ر،  دون  م����ن  ف������أول  أواًل  أع���م���ال���ه���ا 
م����ع م�����راع�����اة ع���ن���اص���ر ال����دق����ة ف����ي رص���د 
ال��ح��ق��وق ألصحابها،  ال���درج���ات، وم��ن��ح 
اعتمادها  تقرر  النتائج  أن  إل��ى  مشيرة 
واإلعان عنها رسميًا يوم األحد املقبل.

وب���ّي���ن���ت امل����ص����ادر أن أع����م����ال ال��ت��دق��ي��ق 
وامل���راج���ع���ة األف��ق��ي��ة وال���رأس���ي���ة امل��ع��م��ول 
ال��ك��ن��ت��رول منذ س��ن��وات متوقع  بها ف��ي 
االنتهاء منها يوم 25 الجاري، وتتبقى 
إضافة نسب الصفني العاشر والحادي 

عشر، ليتم إعان النتائج األحد.

جانب من اختبارات الثانوية العامة

ص�����ن�����دوق دع����م 
»ال����م����ش����روع����ات 
ال������ص������غ������ي������رة« 

ال������م������ج������ل������س 
للقضاء األع���ل���ى 

ال��داخ��ل��ي�����ة وزارة 

الشرطة أكاديمية 

جهات وزعت المدونة 
على منتسبيها

◄

◄

◄

◄
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دراسة جديدة وجدت رابطًا بين صحة اللثة والتفكير الصحيح

َمن ال يخططون لمستقبلهم.. يفقدون األسنان أكثر من غيرهم
د.والء حافظ

وج������دت دراس�������ة م���ث���ي���رة ل���اه���ت���م���ام أن 
األشخاص الذين يعتقدون أن الحظ أو 
الصدفة يحددان ما يحدث لهم، يفقدون 
ثاث أسنان في املتوسط، ومعرضون 
اللثة أيضا،  ب��أم��راض  لخطر اإلص��اب��ة 

بحسب صحيفة التليغراف. 
في املقابل، األشخاص الذين يشعرون 
ي��ف��ق��دون  مستقبلهم  ف��ي  أك��ب��ر  بتحكم 
سنًا واحدة فقط في املتوسط، ولديهم 
لثة صحية بشكل عام. لذا أشارت نظم 

صحة األسنان إلى أنه قد يكون هناك 
عنصر نفسي لتحسني صحة األسنان 
ال���س���ي���ئ���ة وي���م���ك���ن م��ع��ال��ج��ت��ه��ا ب��ط��رق 

مختلفة. 

خارج السيطرة

وق�����������ال م������ؤل������ف ال���������دراس���������ة ال�����دك�����ت�����ور 
س���ي���ب���اس���ت���ي���ان ج���ون���ج���و م�����ن ج��ام��ع��ة 
باريس بفرنسا: »إن اكتشاف أن نظام 
الفم،  بصحة  مرتبط  باألفكار  التحكم 
ي���ج���ب أن ي��ش��ج��ع اخ��ت��ص��اص��ي��ي ط��ب 
العاطفية  الحالة  تقييم  على  األس��ن��ان 

ل����زم األم������ر، إح��ال��ت��ه��م  مل���رض���اه���م، وإذا 
امل��ن��اس��ب��ة«. وتم  ال��رع��اي��ة النفسية  إل��ى 
 EuroPerio10 تقديم البحث في مؤتمر
لاتحاد األوروبي لطب وجراحة اللثة.
وف��������ي م�����ث�����ال ع����ل����ى ع��������دم ال���ت���خ���ط���ي���ط 
فشلهم  ال��ط��اب  ينسب  ق��د  للمستقبل 
ف��ي االخ��ت��ب��ار ألس��ب��اب خ��ارج��ي��ة، مثل 
س��وء ال��ح��ظ، ب��داًل م��ن نقص الجهد أو 

ضعف الذكاء. 

التهاب دواعم السن

ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���دراس���ة، ق����ام ال��ب��اح��ث��ون 

وج���م���ع���وا  ����ا 
ً

م����ري����ض  79 ب���ت���س���ج���ي���ل 
والدخل،  الحياة،  نمط  ح��ول  بيانات 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وال���ح���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وم���س���ت���وي���ات ال����ت����وت����ر، واالك����ت����ئ����اب، 
وحددوا موضع سيطرتهم من خال 

استبيان نفسي.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى وج���ود ع��دد أق��ل من 
األس�����ن�����ان، وج�����د أن امل����رض����ى ال���ذي���ن 
ي��خ��ط��ط��ون  وال  أف����ك����اره����م  ي����ع����ون  ال 
ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، ي���ع���ان���ون ف���ق���دان���ا أك��ب��ر 
اللتصاق اللثة الناجم عن زيادة شدة 
ال��ت��ه��اب دواع�����م ال��س��ن )وه����و امل��ق��دار 

ع��ن احتضان  اللثة  ب��ه  ال���ذي تتوقف 
األس���ن���ان( ب��م��ق��دار 9.95 م��ل��م م��ق��ارن��ة 
ال����ى أن ه���ؤالء  م���ل���م. وأش������ار  ب���� 8.38 
املرضى كانوا أكثر عرضة لاكتئاب 
ولديهم مستوى تعليمي أقل. وتشير 
ال��ن��ت��ائ��ج إل���ى أن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة قد 

تحتاج إلى اآلتي:
1. التشجيع 

2. الدعم
3. اعتبار التهاب دواعم السن مرضًا 
كانوا  إذا   

ً
فيه، خاصة التحكم  يمكن 

يشعرون بالضعف.

وأوضح املختصون أن التهاب دواعم 
السن، أو أمراض اللثة، حالة شائعة 
ج����ًدا ت��ص��ي��ب م��ا ي��ق��رب م��ن 90% من 
بينما  الخمسني.  سن  ف��وق  البالغني 
تصيب األش��ك��ال ال��ح��ادة م��ن امل��رض 

أقل من 10% من السكان البالغني.
يتم عاج  ل��م  إذا  أن��ه  بالذكر  الجدير 
ال���ت���ه���اب دواع������م ال���س���ن، ف���إن���ه يسبب 
خ�����س�����ارة ت���دري���ج���ي���ة ل���ل���ع���ظ���ام ح���ول 
األس����ن����ان، وارت����خ����اء األس����ن����ان، وف��ي 
ال������ح������االت ال����ق����ص����وى، ق�����د ت��ت��س��اق��ط 

األسنان.

 يساهم في ظهور بكتيريا جديدة تهدد حياة 10 ماليين شخص بحلول 2050

اإلفراط في المضادات الحيوية.. سبب ألمراض خطيرة
من عالج البكتيريا إلى الفيروسات على اختالف أنواعها، تعتبر المضادات 

الحيوية عنصراً أساسياً في الطب الحديث، لكن استخدامها المفرط يتسبب 
في آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ففي اآلونة األخيرة، دقت المراكز األميركية لمكافحة األمراض ومنظمة 
الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن عواقب اإلفراط في استخدام 
المضادات الحيوية، خصوصاً بعد ظهور ما يسمى بـ»السوبر بكتيريا«، 

المقاومة للمضادات الحيوية الحديثة، مسببة التهابات وأمراضاً قاتلة.

عمل المضادات الحيوية

البكتيريا  الناس باملرض،  التي يمكن أن تصيب  هناك نوعان رئيسيان من الجراثيم 
وال��ف��ي��روس��ات، ح��ي��ث ت��س��ب��ب أم���راض���ًا ل��ه��ا أع����راض م��ت��ش��اب��ه��ة، لكنها ت��ت��ك��اث��ر وتنشر 
املرض بشكل مختلف، فالبكتيريا كائنات حية وموجودة كخايا مفردة في كل مكان، 
ومعظمها ال يسبب أي ضرر، وفي بعض الحاالت تكون مفيدة، لكن بعضها يكون ضارًا 
ويسبب املرض، وملواجهتها يعطى املصاب مضادات حيوية، فتوقف نموها وتكاثرها 
وتقتلها. وتستخدم املضادات عادة لعاج التهابات املجاري البولية واألذن والحنجرة.
أما الفيروسات، فهي ليست كائنات حية، وتنمو وتتكاثر بعد أن تغزو الخايا الحية 
األخرى. ويمكن لجهاز املناعة في الجسم محاربة بعض أنواعها قبل أن تسبب املرض.
لذا، فإن املضادات الحيوية ال تعمل في عاج الفيروسات، مثل تلك التي تسبب نزالت 

البرد أو اإلنفلونزا أو كوفيد - 19.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن األم�����راض ال��ت��ي تسببها ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ع����ادة م��ا ت��ع��ال��ج ب��اس��ت��خ��دام 
امل��ض��ادات الحيوية، ف��إن بعض ه��ذه امل��ض��ادات لم يعد فعااًل على اإلط��اق ضد بعض 

أنواع البكتيريا.

مقاومة المضادات

كان ظهور ساالت البكتيريا املقاومة للمضادات أمرًا متوقعًا بما أن البكتيريا تحافظ 
 ،Mayo Clinic على وجودها عن طريق تطوير طرق مختلفة للمقاومة. وبحسب موقع
فإن اإلفراط في استخدام املضادات الحيوية وإساءة استخدامها يتسببان بشكل كبير 

في دعم حدوث هذه العملية وتسريعها.
فقد اعتاد الكثير من الناس على تناول املضادات الحيوية لعاج أي مرض يصيبهم، 
سبب الرئيسي لإلنفلونزا هو التهاب 

ُ
مثل نزالت البرد واإلنفلونزا، على الرغم من أن امل

فيروسي وليس بكتيريًا، ما يجعل املضاد الحيوي عديم الفائدة. وفي مثل هذه الحالة، 
تستطيع البكتيريا اختبار املضاد الحيوي وتطوير القدرة على مقاومته.

ُيسهم  الحيوي  املضاد  من  الطبيب  التي وصفها  الجرعة  املريض  إكمال  ع��دم  أن  كما 

بشكل كبير في تكوين سالة مقاومة للمضاد الحيوي.
ح��ت��ى أن امل���زارع���ني ال��ي��وم ي��ق��وم��ون ب��إض��اف��ة امل���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة ف��ي ط��ع��ام األس��م��اك 
البكتيريا، ما يسهم أيضًا في زي��ادة مقاومة  وال��دواج��ن لزيادة وزنها وحمايتها من 

البكتيريا.

النظام الغذائي والرياضة يساعدان في السيطرة على المرض

ال تتهاونوا في فحص ضغط دم األطفال.. سنويًا

د. بلقيس دنيازاد عياشي  
ارت��ف��اع ضغط  أن  ال��ن��اس  يعتقد معظم 
الدم حالة تؤثر في كبار السن فقط، لكن 
الواقع في  ال��دم يؤثر في  ارتفاع ضغط 
األشخاص من جميع األعمار، بمن في 

ذلك األطفال الصغار. 
وت��ش��ي��ر آخ����ر ال�����دراس�����ات إل����ى إم��ك��ان��ي��ة 
إص����اب����ة األط�����ف�����ال ب��ض��غ��ط ال��������دم، ل��ذل��ك 
ت����ن����ص����ح ج���م���ع���ي���ة ال����ق����ل����ب األم����ي����رك����ي����ة 
بضرورة فحص جميع األطفال للكشف 
ع����ن ارت����ف����اع ض���غ���ط ال������دم ع���ل���ى أس����اس 
ال���ح���ال���ة  اك����ت����ش����اف  س�����ن�����وي، ح����ي����ث إن 
وع���اج���ه���ا م���ب���ك���رًا س���ي���ح���س���ن���ان ص��ح��ة 
ال����ط����ف����ل، وي����ق����ل����ان أو ي���م���ن���ع���ان اآلث������ار 
ال��ض��ارة ل��ل��ح��ال��ة، وف���ق م��ا ذك��رت��ه مجلة 

news-medical الطبية.

الضغط الثانوي

ع��ادة م��ا ينتج ارت��ف��اع ضغط ال��دم عند 
األط�����ف�����ال ع����ن ح����ال����ة ص���ح���ي���ة أس���اس���ي���ة 
أخ����رى، م��ث��ل أم����راض ال��ق��ل��ب أو أم���راض 
ارتفاع  أن��ه  إليه على  الكلى، لذلك يشار 
ض��غ��ط ال���دم ال��ث��ان��وي، وب��م��ج��رد أن يتم 

ح��ل ال��ح��ال��ة ال��ط��ب��ي��ة، ي��ع��ود ض��غ��ط ال��دم 
عادة إلى طبيعته. 

وقد يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي 
أي��ض��ًا بسبب ش���روط ع���دة، أهمها فرط 
ن��ش��اط ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، اض��ط��راب الغدة 
ال����ك����ظ����ري����ة، م���ش���اك���ل ال�����ن�����وم خ��ص��وص��ًا 
انقطاع النفس النومي، تضيق الشريان 

الكلوي.
وي���م���ك���ن ل��ب��ع��ض األدوي��������ة أن ت���زي���د م��ن 
ض��غ��ط ال������دم، ول���ك���ن س���رع���ان م���ا ي��ع��ود 

الضغط إلى طبيعته إذا توقف الدواء.

.. واألساسي

الطبيب  الحاالت، ال يستطيع  في بعض 
ت��ح��دي��د س��ب��ب ارت���ف���اع ض��غ��ط ال����دم، وف��ي 
ه��ذه ال��ح��ال��ة ي��ش��ار إل��ي��ه على أن��ه ارت��ف��اع 
ض���غ���ط ال��������دم األس������اس������ي، ح���ي���ث ت��ش��م��ل 

ال���ع���وام���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ت���ع���رف ب��أن��ه��ا 
تساهم ف��ي خطر اإلص��اب��ة ب��ف��رط ضغط 

الدم األولي ما يلي:
• زي���ادة ال���وزن أو السمنة )م��ؤش��ر كتلة 

الجسم أكبر من 25(.
• تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.

والدهون  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع   •
الثاثية.

• مرض السكري من النوع 2، أو ارتفاع 
نسبة السكر في الدم أثناء الصيام.

مضاعفات خطيرة

غ���ال���ب���ًا م����ا ي����ص����اب األط�����ف�����ال امل���ص���اب���ون 
ب��ارت��ف��اع ض��غ��ط ال����دم ب��ان��ق��ط��اع التنفس 
أث���ن���اء ال���ن���وم أو ي��ت��ن��ف��س��ون ب��ش��ك��ل غير 
ط��ب��ي��ع��ي أث����ن����اء ن���وم���ه���م، خ���ص���وص���ًا إذا 
ك��ان الطفل يعاني من زي��ادة ال��وزن، فإذا 
ال��دم حتى مرحلة  ارت��ف��اع ضغط  استمر 
ال����ب����ل����وغ، ف���ي���ك���ون ال���ش���خ���ص ف�����ي خ��ط��ر 
متزايد لإلصابة بأمراض الكلى والسكتة 
الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب.

كيف نتحكم في ضغط الدم؟

يتم التحكم ف��ي ارت��ف��اع ضغط ال��دم لدى 
األط����ف����ال ب��ش��ك��ل ع�����ام ع����ن ط���ري���ق إج�����راء 
الحياة، مثل ممارسة  تغييرات في نمط 
غذائي  نظام  وتناول  بانتظام،  الرياضة 
مفيد للقلب، والحفاظ على وزن صحي، 
ف��إذا لم تكن هذه التدابير وحدها كافية 

لحل املشكلة، فيمكن وصف أدوية عدة.

آث����������ار ج����ان����ب����ي����ة خ���ط���ي���رة
يؤدي اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى تعزيز مقاومة 
المضادات الحيوية، ووفقاً لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية 

منها، فإن ذلك يتسبب في آثار جانبية خطرة، منها:

زي���ادة ح���االت اإلس��ه��ال املميتة عند األط��ف��ال: وج���دت دراس���ة عام 
2020 ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )CDC( أن 71% من 
األطفال الذين عانوا من عدوى بكتيريا املطثية العسيرة التي تسببت في 
اإلسهال قد تم إعطاؤهم جرعات من املضادات الحيوية ألمراض الجهاز 

التنفسي واألذن واألنف قبل 12 أسبوعًا من اإلصابة.

على  األم��ع��اء  تحتوي  األم��ع��اء:  الجيدة في  البكتيريا  القضاء على 
نحو 100 تريليون بكتيريا من سالالت مختلفة. في حني أن بعضها قد 
يكون مميتًا، إال أن هناك أيضًا البكتيريا املفيدة.ويعتبر التوازن الطبيعي 
بني نوعي البكتيريا في القناة الهضمية األس��اس للصحة املعوية، إال أن 
هذا التوازن يمكن أن يتأثر بشكل سلبي عند تناول املضادات الحيوية، 

حيث تقضي على العديد من بكتيريا األمعاء الجيدة.

زي����ادة ح���االت ال��س��ي��ان غ��ي��ر ال��ق��اب��ل ل��ل��ع��اج: إل���ى ج��ان��ب اإلس��ه��ال، 
يتسبب اإلفراط في استخدام املضادات الحيوية في انتشار حاالت مرض 
السيالن غير القابل للعالج الذي ال يسبب األلم فحسب، بل يرتبط أيضًا 
العني  والتهابات  والعقم،  الرحم،  خ��ارج  والحمل  الحوض،  التهاب  بمرض 

الوليدية.

ردود الفعل التحّسسية: وفقًا ملوقع Reuters، هناك أكثر من 140000 
زيارة سنويًا لقسم الطوارئ نتيجة ردود الفعل تجاه املضادات الحيوية 
في أميركا وح��ده��ا. وف��ي دراس��ة تمت ع��ام 2019 من قبل األم��م املتحدة 
وشاركتها مجلة The Lancet الطبية، يموت أكثر من 750 ألف شخص 
سنويًا بسبب العدوى املقاومة للمضادات الحيوية، ومن املتوقع أن يصل 

هذا العدد إلى 10 ماليني شخص بحلول عام 2050. 

معلومات مهمة
◄ اإلفراط في استخدام املضادات الحيوية تسبب في ظهور سالالت البكتيريا املقاومة لها.

◄ السوبر بكتيريا تقاوم املضادات الحيوية الحديثة، وتسبب التهابات وأمراضًا قاتلة.

◄ عدم إكمال املريض للجرعة املوصى بها ُيسهم في تكوين ساللة مقاومة للمضاد الحيوي.

أكثر عرضة  العلوي  التنفسي  الجهاز  التهابات  لعالج  امل��ض��ادات  يتناولون  الذين  األطفال   ◄
لإلصابة بالسالالت العدوانية من البكتيريا.

ال��ذي يرتبط  القابل للعالج،  الحيوية يسبب السيالن غير  ◄ اإلف��راط في استخدام املضادات 
بالتهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والعقم.

◄ البعض يصاب بردود فعل تحسسية للمضادات الحيوية، تبدأ بالطفح الجلدي، وتصل إلى 
التورم في الوجه والحلق، ومشاكل في التنفس.

االختبارات والتشخيص
يتم قياس ضغط الدم باستخدام صفعة 
ال�������ذراع ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ن��ف��خ وم���ق���ي���اس ضغط 
ال��دم، حيث يتكون قياس ضغط ال��دم من 
قياس  »العلوي« هو  األول  الرقم  ق��راءت��ني: 
ض��غ��ط ال����دم االن��ق��ب��اض��ي، وه����و ال��ض��غ��ط 
الرقم  أم��ا  القلب.  الشرايني عند دق��ات  في 
ال��ث��ان��ي »ال��س��ف��ل��ي«، ف��ه��و ق��ي��اس الضغط 
االن��ب��س��اط��ي وه���و ال��ض��غ��ط ف��ي ال��ش��راي��ني 
بني دق��ات القلب. وال يكفي قياس ضغط 
ال��دم، ومن  ال��دم لتشخيص ارتفاع ضغط 
قراءة  إلى  الطفل  التشخيص يحتاج  أجل 
غير طبيعية في ثالث زي��ارات على األقل 
للطبيب، وخالل الزيارة يمكن أخذ القياس 

مرات عدة للتأكد من دقته.
نسبيًا،  »ال��ط��ب��ي��ع��ي«  ال���دم  ويعتبر ض��غ��ط 
ويعتمد على جنس الطفل وعمره وطوله. 
إذا ت���م ت��ش��خ��ي��ص ارت����ف����اع ض��غ��ط ال����دم، 
ف��ي��ج��ب ف���ح���ص ال���ط���ف���ل ك����ل س���ت���ة أش��ه��ر 
بإجراء  أيضًا  الطبيب  يقوم  وق��د  تقريبًا، 
اختبارات للتحقق من الحاالت األساسية 

األخرى التي قد تسبب املشكلة.

المخاطر ويمنعان  الطفل  صحة  سيحسنان  م��ب��ك��راً  وع��اج��ه��ا  ال��ح��ال��ة  اك��ت��ش��اف   ¶

مضاعفات
ارتفاع الضغط

◄ انقطاع التنفس أثناء النوم 

◄خطر متزايد لإلصابة بأمراض الكلى 

◄ استمراره يرفع احتماالت التعرض 
للسكتة الدماغية والنوبات القلبية 

وفشل القلب
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من أسبابه ضعف الشهية نتيجة أمراض مزمنة

كبار السن.. كيف يتجنبون سوء التغذية؟
مهاب نصر

يمكن تعريف سوء التغذية لدى كبار السن 
على أنه حالة ناجمة عن نقص العناصر 

الغذائية في الجسم. تسبب هذه الحالة 
سلسلة من اآلثار الجانبية التي تؤدي إلى 

تدهور كبير في صحة الشخص المصاب. من 
المهم بالطبع تجنب سوء التغذية. للقيام 

بذلك، يحتاج كبار السن إلى التأكد من أنهم 
يتناولون كمية كافية من العناصر الغذائية 

عالية الجودة. الخطوة األولى هي اقتراح 
نظام غذائي صحي ومتوازن بحسب ما أورد 

موقع ستب تو هيلث.

أسباب سوء التغذية

◄ فقدان كبير لحواس الشم والذوق.
◄ قلة النشاط البدني.

◄ تناول بعض األدوية.
◄ األمراض املزمنة أو غيرها من املشكالت الصحية 

التي تسبب فقدان الشهية.
◄ مشكالت األسنان التي تمنع أو تعيق املضغ الجيد.

◄ قلة الشهية.
س����وء ال��ت��غ��ذي��ة ل��ي��س ن��ت��ي��ج��ة ح��ت��م��ي��ة ل��ل��ش��ي��خ��وخ��ة. 
لهذا السبب من املهم توخي الحذر حتى تتمكن من 

تجنب ظهوره.

عناصر غذائية معرضة للخطر

يمكن لبعض التغيرات الفزيولوجية التي تحدث 
ع��ل��ى م���ر ال��س��ن��ن أن ت��ؤث��ر ف���ي اس��ت��ي��ع��اب بعض 
ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة. ع��ن��د ك��ب��ار ال���س���ن، ينخفض   
إجمالي احتياجات الطاقة ويتم استهالك سعرات 
أق��ل. هذا بسبب انخفاض معدل التمثيل  حرارية 

الغذائي والنشاط البدني.
هذا النقص في السعرات الحرارية يمكن أن يسبب 
��ا مالحظة أن��ه مع 

ً
نقص امل��غ��ذي��ات. م��ن املهم أي��ض

ال��س��ن، ي���زداد الشعور بالشبع بشكل  تقدمنا   ف��ي 
كبير. هذا يمكن أن يسبب املزيد من املشكالت من 
حيث نقص التغذية. تسلط األدلة العلمية الضوء 
البروتينات،  الغذائية مثل:  العناصر  على أهمية 
فيتامن ب 12، أوميغا 3، وفيتامن د. ثبت أن هذه 
املعقدة  األم���راض  للوقاية من  املغذيات ض��روري��ة 

واملعدية.

توصيات غذائية

للوقاية من سوء التغذية لدى كبار السن، يجب أن 
يرتكز نظامهم الغذائي على ما يلي:

◄ بروتين في كل وجبة
ت��وزي��ع ت��ن��اول ال��ب��روت��ن ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم ال يقل 
أهمية ع��ن االس��ت��ه��الك ال��ك��ل��ي. يعد ذل��ك ض��رورًي��ا 
ل��ت��ج��ن��ب ف���ق���دان األن���س���ج���ة ال��ع��ض��ل��ي��ة ال���ن���ات���ج عن 
انخفاض النشاط البدني. أفضل مصادر البروتن 

ه��ي األس��م��اك أو البيض أو ال��ل��ح��وم ال��ب��ي��ض��اء. ال 
��ا البقوليات ال��ت��ي تعد م��ص��دًرا رائ��ًع��ا 

ً
ت��ن��َس أي��ض

للبروتن النباتي.

◄ فواكه وخضروات طازجة
ألنها مصدر  والخضروات  للفواكه  بحاجة  نحن 
كبار  يأكلها  أن  املهم  من  وامل��ع��ادن.  للفيتامينات 
السن يومًيا في الوجبات والحلويات. تعد الفواكه 

مصادر  والكيوي  والبابايا  والبطيخ  الحمضية 
ق��وام  ��ا تعديل 

ً
أي��ض لفيتامن س��ي. يمكنك  رائ��ع��ة 

الفاكهة والخضروات إذا كنت تواجه صعوبة في 
املضغ. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار الفاكهة 

الناضجة.

◄ المكسرات 

املكسرات غ��ذاء ممتاز ألنها توفر لنا ع��دًدا جيًدا 

من العناصر الغذائية، مثل فيتامن ه�، والدهون 
الصحية، واملعادن. أضف حفنة منها إلى حساء 
الخضار أو السلطات أو الزبادي أو كوجبة خفيفة 

في منتصف الصباح أو في منتصف النهار.

◄ فطور صحي

يميل الناس إلى تخطي وجبة اإلفطار، على الرغم 
م��ن أن��ه��ا يمكن أن ت��س��اع��د ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن س��وء 
التغذية لدى كبار السن. يجب تجنب الكرواسون 
وأن�������واع امل��ع��ج��ن��ات األخ������رى ق����در اإلم����ك����ان. ب���داًل 
م���ن ذل����ك، ي��م��ك��ن��ك ع��م��ل خ��ب��ز م��ح��م��ص م���ن القمح 
الطازج  الزيتون والطماطم والجنب  الكامل بزيت 
ا 

ً
والقليل من التونة أو زبدة الجوز. نوصي أيض

باستخدام موسلي دقيق الشوفان مع البذور أو 
التمر أو املشمش املجفف.

◄ طبخ متنوع وأطباق لذيذة

نعلم  وجباتك.  تنويع  أهمية  تنسى  أال  املهم  م��ن 
ا، وأنه من املرجح 

ً
جميًعا أننا نأكل بأعيننا أيض

أن ن��س��ت��م��ت��ع ب��ط��ب��ق ف���ات���ح ل��ل��ش��ه��ي��ة وم��م��ت��ع من 
��ا، م��ن امل��ه��م أن ن��ذك��ر أن 

ً
ال��ن��اح��ي��ة ال��ج��م��ال��ي��ة. أي��ض

حواس التذوق والشم لدينا تميل إلى التغير مع 
العمر، مما قد يؤثر على رغبتنا في  تقدمنا في 

تناول الطعام.
يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من طرق الطهي 
شوربات،  بالفرن،  )مخبوزة  وجبة  لكل  املختلفة 
س����وت����ي����ه..(. ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ذل������ك، ج�����رب ت��ت��ب��ي��ل 
األطباق بزيت الزيتون الجيد والتوابل واألعشاب 

الطازجة.

   تسّبب لك اضطراباً في الجهاز الهضمي

5 أشياء ال تفعلها على معدة فارغة
محمد أمين

كل منا لديه مجموعة من العادات، التي ترّسخت لديه 
ر من 

ّ
لكن موقع »ستيب توهيلث« يحذ عبر سنوات. 

ال��ق��ي��ام ببعض امل��م��ارس��ات على م��ع��دة ف��ارغ��ة، إضافة 
ب القيام بها إذا كنت 

ّ
إلى نصائح ملساعدتك على تجن

جائعًا:

1 ــ تناول المضادات الحيوية
ال ي����ن����ص����ح ب�����ت�����ن�����اول ب����ع����ض األدوي��������������ة ع����ل����ى م���ع���دة 
ف�����ارغ�����ة، وخ����اص����ة م�����ض�����ادات االل����ت����ه����اب واألس���ب���ري���ن 
وال��ب��اراس��ي��ت��ام��ول واألدوي�������ة األخ�����رى ال��ت��ي ل��ه��ا ه��ذه 
ال��خ��ص��ائ��ص، ع��ل��ى م���ع���دة ف���ارغ���ة، ألن ذل����ك ي��ق��ل��ل من 

 عن احتمال اإلضرار باملعدة.
ً
فعاليتها، فضال

◄ يمكن أن يقلل الحليب من اآلثار السلبية لهذا النوع 
من األدوية، لذا فإن تناولها مع هذا الحليب يعد خيارًا 

جيدًا مع زيادة شرب املاء.

2 ــ شرب القهوة
ه���ل ال��ق��ه��وة ه���ي أول م���ا ي��دخ��ل ج���وف���ك؟ ح��س��ن��ًا، ه��ذه 
الحمض.  إنتاج  ز 

ّ
القهوة تحف ليست فكرة جيدة، ألن 

ه���ذا ي��ع��ن��ي أن���ه إذا ش��رب��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ع��دة ف���ارغ���ة، فقد 
يسبب ذلك حرقة في املعدة ومشاكل أخرى في الجهاز 

الهضمي.
إذا ل��م تتناول وج��ب��ة اإلف��ط��ار قبل ش��رب ال��ق��ه��وة، فقد 
ي��ن��ت��ه��ي ب���ك األم�����ر إل����ى امل���ع���ان���اة م���ن ن��ق��ص ف���ي م���ادة 
السيروتونن، مما يضعك في مزاج سيئ طوال اليوم.
◄ إذا كنت تواجه صعوبة في التخلي عن عادة شرب 
القهوة على معدة فارغة، فاألفضل هو إضافة الكريمة 
أو الحليب إليها، ألنه بفضل الدهون التي تحتويها، 

سيتم تقليل هذه اآلثار السلبية.
ال��ق��ه��وة الطبيعية وليس  ◄ م��ن امل��ه��م أي��ض��ًا اخ��ت��ي��ار 

القهوة املجففة بالتجميد.

3 ــ مضغ العلكة
ال يعتبر مضغ العلكة فكرة جيدة ملعدتك، ألن حمض 
يؤثر  العلكة،  مضغ  عن  الناتج  ال��ذي  الكلورهيدريك، 
على مخاط املعدة الفارغة، مما قد يؤدي في النهاية 

إلى التهاب في املعدة.
ع���ن���دم���ا ت���ري���د م���ض���غ ال���ع���ل���ك���ة، ف�����إن أف���ض���ل ش�����يء ه��و 
اخ��ت��ي��ار ال��ع��ل��ك��ة امل��ص��ن��وع��ة م��ن امل��ح��ل��ي��ات الطبيعية، 
م��ث��ل إك��س��ي��ل��ي��ت��ول وال���س���ورب���ي���ت���ول، ب�����داًل م���ن ال��س��ك��ر 

والسيكالمات واألسبارتام.
على أي حال، من األفضل عدم مضغ العلكة ألكثر من 

10 دقائق حتى ولو بعد األكل.

4 ــ ممارسة الرياضة
إذا ك��ان��ت م��ع��دت��ك ف���ارغ���ة، ف��م��ن األف���ض���ل ع����دم ال��ق��ي��ام 
العضالت  كتلة  تفقد  سيجعلك  ه��ذا  مكثفة،  بتمارين 
ب��ش��ك��ل أك��ب��ر. أي��ض��ًا، سينتهي ب��ك األم����ر إل���ى ال��ت��درب 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر ن��ش��ط��ة، ألن ج��س��م��ك يفتقر إل���ى ال��ط��اق��ة 
إذا لم تأكل. إذا كنت تعاني أيضًا من مشاكل متكررة 
في الجهاز الهضمي، فمن األفضل تناول الطعام قبل 

القيام بأي نوع من التمارين

5 ــ الذهاب لتسوق الغذاء
الطعام عندما تكون  ال��ذه��اب لشراء  ع��دم  األفضل  من 
السبب من  امل��زي��د، لهذا  جائعًا، ألن��ك ستنتهي بشراء 

األفضل عدم التسوق على معدة فارغة.
لقد ثبت أن اإلحساس بالجوع يجعلنا نشتري طعامًا 

أكثر مما نحتاج إليه حقًا.

طرق عملية لمنع إصابتك 
باإلنفلونزا أثناء الحمل

يسرى مصطفى
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��س��اء ال��ح��وام��ل االع��ت��ن��اء بأنفسهن 
ب���ل���ط���ف أك����ث����ر ل���ت���ج���ن���ب م���ش���ك���الت م���ث���ل ال���س���ع���ال 
ستصبحن  أن��ك  تكتشفن  فعندما  واإلن��ف��ل��ون��زا، 
أمًا، فأنت بحاجة إلى مراعاة بعض األشياء التي 

ستساعدك على االهتمام بصحتك.
ي���م���ك���ن أن ت���ص���ب���ح امل����ش����ك����الت ال���ب���س���ي���ط���ة، م��ث��ل 
ألنها  حقيقية  مشكلة  ال��ح��م��ل  أث��ن��اء  اإلن��ف��ل��ون��زا، 
ستجعلك تشعرين بالضعف، وسيزداد االنزعاج 
وس��ت��ح��ت��اج��ن إل���ى زي����ارة ط��ب��ي��ب إلرش�����ادك خ��الل 
ف����ت����رة ال�����ع�����الج، وت���ع���ت���ب���ر ال����وق����اي����ة أف����ض����ل ع���الج 
لإلنفلونزا. وفقًا ملوقع youaremom تعتبر الوقاية 
أف��ض��ل ع���الج، فقبل اإلص��اب��ة ب��ه��ذا ال��ف��ي��روس، من 
التطعيم سنويًا. فماذا لو  املهم أن تحصلي على 
ك��ن��ت ب��ال��ف��ع��ل ف��ي ال��ط��ري��ق إل���ى األم���وم���ة، ول���م يتم 
تطعيمك؟ ال يزال لديك الوقت، فيمكنك اتباع هذه 

النصائح للبقاء في مأمن من اإلنفلونزا:

◄ شرب السوائل
ال��س��وائ��ل ف��ي جميع األوق����ات:  اش��رب��ي الكثير م��ن 
اختاري املياه العذبة أو العصائر الطبيعية، حيث 
تساعد هذه املشروبات على تنظيف الجسم ورفع 

مستويات الفيتامينات واملعادن.

◄ نظام غذائي متوازن
حافظي على نظام غذائي متوازن يشمل الخضار 
وال���ف���واك���ه ال���ل���ذي���ذة واألط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��األل��ي��اف، 
حتى يكون لديك امل��وارد الالزمة ملواجهة املواقف 

السلبية.

◄ حافظي على نشاطك
اذهبي في نزهة على األق��دام أو مارسي نوعًا من 

الرياضة التي تجعلك تتحركن.

• االبتعاد عن التدخن
قللي من استهالك الكافين وابتعدي عن العادات 

السيئة كالتدخن.

عالجات منزلية 
إذا ك����ان ح��ل��ق��ك ي��زع��ج��ك وك���ن���ت ت��س��ع��ل��ن ك��ث��ي��رًا، 
ف���س���ي���ك���ون م�����ن ال���ج���ي���د ت�����ن�����اول م�����ش�����روب س���اخ���ن 
ب��ال��ل��ي��م��ون وال��ع��س��ل، ال��غ��رغ��رة ب��امل��اء امل��ال��ح فكرة 

ا.
ً

جيدة أيض
قطرات من  األن��ف: ضعي بضع  احتقان  لتخفيف 
عدة  واستنشقيه  منديل  على  األوكالبتوس  زي��ت 

مرات.
الهواء.  مجرى  لتنظيف  ممتاز  البخار  استنشاق 
خ��ي��ار آخ���ر ه���و وض���ع امل����اء ال��س��اخ��ن ف���ي ال��ح��م��ام 

واستنشاق البخار املتصاعد.

متى يجب رؤية الطبيب؟
إذا ل���م ت��خ��ت��ف ه����ذه األع������راض ب��ع��د ب��ض��ع��ة أي����ام، 
ف��ال ت��ت��رددي ف��ي ال��ت��ح��دث إل���ى اخ��ت��ص��اص��ي طبي 
موثوق، ألنه يمكن لإلنفلونزا أن تؤثر في وضعية 

الحمل أو في وزن طفلك.

أبرز حليف للموضة هذا الصيف

ال ترتكبي هذه األخطاء عند ارتداء الفستان الطويل
سليمة لبال 

والشابات  النساء  تستغني  ال 
ع����ن ال���ف���س���ت���ان ال���ط���وي���ل ال����ذي 
أصبح أحد أساسيات املوضة 
ه��������ذا ال�����ص�����ي�����ف، ف����ه����و ع��م��ل��ي 
ومريح وأنيق وعصري كذلك، 
كما يمكن ارتداؤه خالل النهار 
أو أث��ن��اء ن��زه��ة ع��ل��ى ال��ش��اط��ئ. 
���ّص���ة ال��ف��س��ت��ان 

َ
ل��ك��ن اخ���ت���ي���ار ق

ول��ون��ه ون��وع��ه وخ��ام��ة قماشه 
نتعرف  معايير  لعدة  يخضع 
ع��ل��ي��ه��ا ف���ي���م���ا ي���ل���ي م����ن خ���الل 
ن���ص���ائ���ح ن���ش���ره���ا م����وق����ع ف���ام 

أكتويال:
يمكنك هذا الصيف أن ترتدي 
ف����س����ات����ن م���ط���ب���وع���ة وم���ل���ون���ة 
كذلك، بدءًا من الفوشيا الوردي 
إلى األخضر كذلك، كما عادت 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، حاملة  م��وض��ة 
زه��ور  ف��ي شكل  معها طبعات 
وأي���ض���ا ت���ط���ري���زا، ف��ي��م��ا يمكن 
ان ت��ت��ج��رئ��ي أي���ض���ا وت��ل��ب��س��ي 
معدني،  ب��ل��ون  ط��وي��ال  فستانا 
ف����ه����و م������ن أح����������دث ات����ج����اه����ات 

املوضة لربيع وصيف 2022. 

1 - الفستان البرتوفوي 

ه���و م��ث��ال��ي ج����دا إن ك��ن��ت ت��ع��ان��ن 
س��م��ن��ة زائ�����دة، أم���ا إن ك��ن��ت نحيفة 
ف���ي���ف���ض���ل أن ت����رت����دي����ه م�����ع ص���ن���دل 
بكعب عال. وينصح خبراء املوضة 
ب������أن ي����ك����ون ف���س���ت���ان ال���ب���ورت���ف���وي 
باكمام طويلة أو ثالثة أرباع، وذو 
بشكل  عريضة  او  مستقيمة  قصة 
ي��ش��ددون على تجنب  كما  خفيف، 

األكمام البالونية.

2 - الفستان ذو األزرار 
ل���ه���ذا ال����ن����وع م����ن ال���ف���س���ات���ن ق����درة 

ره����ي����ب����ة ع����ل����ى إب����������راز ج����م����ال����ك م��ن 
دون امل���ب���ال���غ���ة ف����ي ذل������ك. وي��ن��ص��ح 
املناسب  املقاس  املختصون بشراء 
ع����وض م���ق���اس أك���ب���ر ألن����ه س��ي��ب��دو 

اكبر بكثير وال يمنحك طلة أنيقة.

3 - الفستان اإلمبراطوري
ي��ت��م��ي��ز ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ف��س��ات��ن 
ب��ق��ص��ت��ه ال���واس���ع���ة ال���ت���ي ت���ب���دأ من 
ال�������ص�������در، وق�������درت�������ه ع����ل����ى ت���م���وي���ه 
وتغطية البطن السمن على سبيل 
امل����ث����ال، ك���م���ا ان ف���س���ت���ان ال��ت��راب��ي��ز 
جيدان  خ��ي��اران  التونيك  وف��س��ت��ان 

لهذا الصيف كذلك.

ن�������ص�������ائ�������ح
ان  عليك  أناقتك  يعزز  وجميل،  طويل  بفستان  الظهور  في  ترغبني  حني 

تتجنبي:

1 - املوديالت البراقة جدا والتي تحتوي على ترتر. 

2 - اللللللون األسلللود: يوجد فللي األسلللواق وضمن املللوديللالت املعروضة من 
تعجبك  ان  يمكن  الللتللي  بالحياة،  املفعمة  األللللوان  مللن  يكفي  مللا  الفساتني، 

وتناسبك.

3 - الفساتني الضيقة: عليك أن تنسي تماما هذا النوع من الفساتني وأيضا 
قات( ألنها غير مناسبة ملوضة هذا العام.

ّ
الفساتني البروتال )ذات عال

هل من السيئ تناول البيض نيئًا؟
يعتبر البيض من أكثر األطعمة التي توجد 
في الطبيعة اكتمااًل. هذا ليس بسبب تنوع 
فقط،  م��ع��ه  صنعها  يمكننا  ال��ت��ي  األط���ب���اق 
���ا ألن����ه ي���وف���ر ج��م��ي��ع ال��ع��ن��اص��ر 

ً
ول���ك���ن أي���ض

الغذائية الضرورية. ومع ذلك، ال تزال هناك 
شكوك حول أفضل طريقة لتحضيره وإلى 
أي م���دى يعتبر ت��ن��اول ال��ب��ي��ض ال��ن��ي��ئ أم���ًرا 

ا.
ً
سيئ

خطورة تناوله نيئًا

◄ التسمم الغذائي هو مصدر قلق ملسؤولي 
الصحة العامة. أصدرت إدارة الغذاء والدواء 
للوقاية  التوصيات  بعض   FDA األميركية 
م��ن��ه. ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي���وص���ون بتبريد 
ال���ب���ي���ض وت���ط���ه���ي���ره ج����ي����ًدا وع������دم ت��خ��زي��ن��ه 
��ا على 

ً
ألك��ث��ر م��ن 3 أس��اب��ي��ع. ي��ش��ددون أي��ض

أن�����ه ل��ت��ط��ه��ي��ره، ي���ج���ب ف���رك���ه ب���رف���ق ب��ق��ط��ع��ة 
ق���م���اش م��ب��ل��ل��ة وع�����دم غ��س��ل��ه ب���امل���اء ال��وف��ي��ر. 
ه��ذا ملنع ال��غ��ش��اء ال��واق��ي للقشرة، امل��ع��روف 
ب��اس��م ال��ب��ش��رة، م��ن االن��ف��ص��ال وت��ق��ل��ي��ل م��دة 

صالحيتها.
◄ ت��ش��ي��ر م���راك���ز ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى األم�����راض 
أن���ه ال ينبغي غ��س��ل البيض  إل���ى  وال��وق��اي��ة 
ب��م��اء وف��ي��ر ق��ب��ل ال��ط��ه��ي، ألن ه���ذا ي��م��ك��ن أن 
ذل��ك، يجب  إل��ى  باإلضافة  البكتيريا.  ينشر 
أن تصل درج��ة ح��رارة طهي أطباق البيض 
إلى 70 درج��ة مئوية، ويوصى بعدم تناول 
ال���ب���ي���ض ال���ن���ي���ئ أو ص����ف����ار ال���ب���ي���ض ال�����ذي 

يحتوي على قوام سائل.

فإنه  ا، 
ً
نيئ البيض  استهالك  يتم  عندما   ◄

البيض  ت��ن��اول  إن  السهل هضمه.  م��ن  ليس 
النيئ يقلل من هضم البروتينات والعناصر 
ال��ك��ام��ل��ة ب��ش��ك��ل ع�����ام. ه����ذا ي��م��ن��ع اس��ت��خ��دام 

األحماض األمينية.
◄ ال��ب��ي��وت��ن ه���و ف��ي��ت��ام��ن ق���اب���ل ل��ل��ذوب��ان 
 ،B7 وامل��ع��روف باسم ،B ف��ي امل��اء م��ن مركب
وال���ذي يعمل ف��ي اس��ت��ق��الب ال��ك��رب��وه��ي��درات 
وال�����ده�����ون. ال��ب��ي��ض ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه بنسب 
ا، يتم احتجاز 

ً
جيدة. ولكن، عندما يكون نيئ

بياض  في  بروتن  بواسطة  الفيتامن  ه��ذا 
ال��ب��ي��ض ُي��ع��رف ب��اس��م أف��ي��دي��ن، م��م��ا يجعله 
للطهي تعطيل  ي��م��ك��ن  ل��ل��م��غ��ذي��ات.  م���ض���اًدا 
ه���ذا ال��ب��روت��ن ع���ن ط��ري��ق ت��غ��ي��ي��ر طبيعته. 
وب��ال��ت��ال��ي، ي��ص��ب��ح ال��ب��ي��وت��ن امل���وج���ود في 

البيض املطبوخ متاًحا.



من الذاكرة
االعتصام النيابي 

والتعتيم اإلعالمي!

خالد أحمد الطراح
@Kaltarrah

النيابي بإيصال رسالة  م نجح االعتصام 
ّ
في تكتيك ُمنظ

احتجاج سياسية داخل الكويت وخارجها على ما تشهده 
انحرافات وتشوهات دستورية والئحية منذ  الكويت من 
سنوات، وخاصة منذ بدعة طلب رئيس الحكومة املستقيل 
صباح الخالد تأجيل االستجوابات الدستورية له و»املزمع« 

منها! 
قاد االعتصام النيابي املدني املفتوح إلى تضامن شعبي 
األم���ة منذ جلسة 14  ف��ي مجلس  املعتصمني  ال��ن��واب  م��ع 
يونيو 2022، إلى تتويجه اليوم باعتصام دواوين الكويت 
املناطق واملحافظات، وبمشاركة شخصيات  في مختلف 
السابق  األم���ة  مجلس  كرئيس  ب����ارزة،  وسياسية  نيابية 

أحمد السعدون.
وص���اح���ب االع���ت���ص���ام ال��ن��ي��اب��ي ال��س��ل��م��ي ت��ع��ت��ي��م إع��ام��ي 
بعض  باستثناء  الكويت،  في  وخ��اص  وصحافي رسمي 
وسائل اإلعام والصحف، وهو عدد محدود جدًا والفت، 
في حني تجاهلت صحف أخرى مجمل األحداث والتطورات 

بالرغم من حجمها وعمقها نيابيًا وشعبيًا! 
أما اإلعام الرسمي واملوقف الحكومي، وخاصة من النواب 
في  النيابي،  لاعتصام  التجاهل  سادهما  فقد  ال����وزراء، 
ط اإلعام األجنبي في دول مختلفة الضوء على 

ّ
حني سل

التطورات املتعلقة باالعتصام النيابي والرأي الشعبي تجاه 
ذل���ك، وه��و أم��ر ص��ب ف��ي مصلحة ال��ه��دف م��ن االعتصام 
وأس��ب��اب��ه.  وذه���ب ال���دور األك��ب��ر واأله���م إع��ام��ي��ًا ملنصات 
اإللكترونية  اإلخبارية  والحسابات  االجتماعي  التواصل 
في تسليط الضوء على م��دار الساعة على أح��وال النواب 
املعتصمني ف��ي مجلس األم���ة وت��ط��ورات ال��ح��دث، وه��و ما 
برسالة  م��ن س��اه��م  لجميع  ب��ال��ع��رف��ان  اإلش����ادة  يستدعي 

مهنية محايدة، مقابل تعتيم الفت!
والفكرة  التنظيم  من حيث  مؤثرًا  النيابي  االعتصام  كان 
والهدف، فقد ساهم ذلك في توجيه التفاعل الجماهيري، 
االنفعال  احتماالت  عن  بعيدًا  الشباب،  شريحة  وخاصة 
في التصرف والتعبير والتدبير، الذي قد تكون له تبعات 

أمنية وقانونية.
والبد من اإلشادة بالتعامل العقاني لوزير الداخلية الشيخ 
أحمد النواف مع الوقفات الشعبية في ساحة اإلرادة منذ 
بدء االعتصام النيابي، التي صاحبها الهتاف واالحتجاج 
ورفع الرايات تضامنًا مع النواب املعتصمني ومن أجل عودة 
الحكومي  العمل  مسار  وتصحيح  الدولة  لدستور  الحياة 
السياسي  البعد  على  التركيز  بمكان  املهم  من  والنيابي. 
والدستوري لاعتصام النيابي من حيث املبدأ كأداة تعبير 
سلمية ومستحقة، بعد سلسلة أحداث وتطورات مؤسفة 
منذ جلسة انتخابات رئاسة مجلس األمة في 2020، وما 
وغير مسبوقة  غير حضارية  م��ن مشاهد  ذل��ك  صاحب 

بمجلس األمة. 
ال شك أن الشيخ صباح الخالد، رئيس الوزراء، ُيام سياسيًا 
وحكوميًا ودستوريًا على التطورات التي تعيشها الكويت 
اليوم، فهو أحد املصادر الرئيسية للتشوهات الدستورية 
لعدة أسباب، لعل أبرزها بدعة »املزمع« وغياب استقالية 

القرار الحكومي والرضوخ ملساومات وتنازالت نيابية!
ويتحّمل صباح الخالد مسؤولية عدم النأي بدستور الدولة 
الرسمي، وع��دم املكاشفة في  القرار  عن ضعف وتواضع 
عدم نجاحه في قيادة الحكومة ألربع مرات، والتنحي عن 
اتخاذ  ف��ي  ت���ردد  أو  مجاملة  دون  م��ن  السياسي  املشهد 
إن  للدولة.  السياسي  االستقرار  ملصلحة  الحاسم  القرار 
الكويت تعيش وسط إقليم مضطرب سياسيًا وعسكريًا، 
اإلعامية  الغوغائية  من شيوع  الحذر  يستدعي  ما  وه��و 
وبروز املزيد من الشروخ االجتماعية والدستورية نتيجة 
الفراغ السياسي في دولة ذات نظام دستوري كان له عبر 

التاريخ دور في حماية الكويت.
االقتراع  بالعودة لصناديق  الراهنة  للتعقيدات  الحل  يبقى 
وإرادة األمة والتعلم من دروس انتخابات 2020 في كيفية 
التعامل مع النتائج االنتخابية وفقًا ملواد الدستور والائحة 
على  ق���ادر  رئ��ي��س  ب��ق��ي��ادة  ح��ك��وم��ة  وتشكيل  التنظيمية، 
مواجهة التحديات بعيدًا عن خافات وتجاذبات سياسية 

حكومية ونيابية.
كتبت املقال قبل صدور القرار بحل مجلس األمة، فوجب 
توجيه الشكر لسمو األمير الشيخ نواف األحمد الصباح 
وولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد الصباح على قرار 
والعودة إلرادة  السياسي  الفراغ  وانهاء  األم��ة  حل مجلس 

األمة وصناديق االقتراع.

ما بين السليمانية وأربيل )1(
د. حامد الحمود

حضرت وبرفقة زوجتي مهرجان كاويز الثقافي الفني الذي عقد 
خال الفترة 25 - 28 مايو/أيار في مدينة السليمانية في كردستان 
العراق. وكان ذلك بناء على دعوة وصلت إلّي من الدكتورة ابتسام 
إسماعيل - مديرة املهرجان. وكان االفتتاح في قاعة ُملئت مقاعدها 
ال� 1500 بالكامل. وكان الحضور كرديًا وعربيًا وإيرانيًا بالدرجة 
ال��ذي ربطته  ال��ن��واب،  األول��ى. وب��دأ املهرجان بتأبني للشاعر مظفر 
باألكراد عاقة ثقافية وسياسية ونضالية. وتم تكريم شخصيات 
إيراني شهير يعيش  بينهم مطرب  االفتتاح، من  كثيرة في حفل 
في أوروبا. وقد ألقت الشاعرة املصرية فاطمة ناعوت قصيدة في 
الدكتور  بالصديق  صدفة  التقيت  االفتتاح،  وبعد  املؤتمر.  افتتاح 
عبدالحسني شعبان الذي لم أكن متأكدًا من حضوره، مما أكد لي 

ظني بمن رشحني لحضور كاويز.
وق��ب��ل أن أت���ح���دث ع���ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ح��ض��ور امل��ؤت��م��ر، أود 
بداية  قبل  بها  أقمنا  ال��ت��ي  زي��ارت��ي ملدينة حلبجة  ع��ن  أت��ح��دث  أن 
الساعة  ال��دوح��ة  طريق  عن  السليمانية  إل��ى  فقد وصلنا  املؤتمر. 
الثالثة من فجر 24 مايو، وعادة ما تفرض عليك شركات الطيران 
هذه املواعيد بالسفر، عندما ال يكون لها منافس. وبعد استراحة 
لحوالي ثاث ساعات في الفندق، ق��ررت أن أزور حلبجة. فإن لم 
أفعلها ذلك اليوم، فإن حضور املؤتمر لن يسمح لي بذلك، وأقنعت 
زوجتي برفقتي. هذا ومع أن حلبجة تبعد عن السليمانية أقل من 
مئة كيلومتر، فإن الطريق لها يمكن أن يزيد على الساعتني. وقد 
املنطقة  اب��ن   - ن��وري  الشيخ  السياحي  املرشد  أو  بالسائق  وفقنا 
أن حلبجة تعيش في ذاكرتي منذ  والخبير بطرقاتها. والحقيقة 
شهر مارس 1988. كان ذلك في وقت لم يكن يسمح فيه الرأي العام 
في الكويت بانتقاد صدام حسني. فعندما نشرت اإليكونومست 
البريطانية تقريرًا عن مذبحة حلبجة التي استشهد فيها ما يزيد 
على 5000 من سكانها، أخذت أكثر من صورة للتقرير، بما في 
 رضيعًا، 

ً
ال��ذي قضى محتضنًا طفا ذلك ص��ورة الرجل الكردي 

ووزعته على من حولي. لكني فشلت بإثارة التعاطف، فقد كانت 
حقبة من الزمان اختار من عايشها أو أغلبهم التمجيد واالنبهار 

واإلعجاب بمجرم!
 إضافة إلى املتحف، الذي أبدع املعماري بتصميمه، فإن ما يلفت 
النظر في املوقع أو املنتزه الذي أنشئ تخليدًا لذكرى ضحايا املذبحة 
شيئان: األول هو وجود السيارة الوانيت أو البيك أب التي استخدمها 

أن  إلى  املستشفيات،  إلى  الضحايا  أحد مواطني حلبجة في نقل 
اختنق السائق نفسه بالغاز السام. والثاني هو لتمثال الصحافي 
اإليراني البريطاني الذي كشف عن املذبحة واسمه كافح غولستان، 
الذي نقل الخبر إلى زميله في الفايننشال تايمز البريطانية غاي 
دنمور، مما دعاه إلى أن يزور موقع املذبحة بنفسه. وعندما وصا 
إلى موقع املأساة، قاما بمحاولة لنقل بعض األطفال إلنقاذهم، لكن 

أغلبيتهم قضوا قبل وصولهم إلى املستشفى.
السائق  املأساة«، نصحنا رفيقنا  الساعة في »منتزه  بعد حوالي 
أحمد  لقضاء حلبجة يسمى  تابع  ب��زي��ارة مصيف  ن��وري  الشيخ 
 توجهنا إلى هذا املصيف، وكان الشيخ نوري يخبرنا 

ً
آوى. وفعا

عن حلبجة وتاريخها، وأنها مشهورة بزراعة الرمان. وبدا لنا أنه 
بعد هذه الزيارة لحلبجة التي تذكرنا بظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، 
وعلى أبواب أحمد آوى، بدأنا نشعر بالبهجة. فهذا املصيف الذي 
 45 ح��وال��ي  يبلغ  بميان  مرتفع  لشاله صعود  ال��وص��ول  يتطلب 
درجة يجمع ما بني جمال الطبيعة الحاضرة وبداياتها، وهو أشبه 
التاسع عشر، هذا لو  القرن  ما يكون بمصيف لبناني جميل في 
تناسينا السيارات القليلة وتوافر الكهرباء. فأحمد آوى عبارة عن 
متر  تبلغ حوالي 300  املنحدر وملسافة  تمتد على مصبه  ش��ال 
مطاعم ومتاجر حلويات ومشغوالت، معظمها مستورد من إيران. 
والجهد املبذول لجلبها من إيران قليل نسبيًا، فهو أشبه ما يكون 
بقرية مقسومة جزأين: الشرقي إيراني، والغربي عراقي. وبسبب 
تدهور العملة في إيران، فإنه يمكن أن تشتري مشغوالت يبهرك 
جمالها ورخصها. أما املأكوالت من كباب وحلويات، فلن تنسى 
أبدًا. فالكباب الذي أكلناه في مطعم بسيط في أحمد آوى لم نأكل 
بمثل لذته ال في السليمانية وال في أربيل. هذا ربما ألنه هذه املرة لم 
تحصل لنا الفرصة أن نذهب ملطعم كباب ياسني الشهير في أربيل. 
األماكن  أنسب  م��ن  آوى جعله  الجغرافي ألحمد  امل��وق��ع  أن  وي��ب��دو 
للتهريب بني إيران وكردستان العراق، خصوصًا أن سكان الجزء 
اإليراني، والعراقي منه، هم ليسوا أك��رادًا، فقط وإنما من األقارب. 
وعندما تحركنا بالسيارة عائدين، كنا نشاهد السيارات اإليرانية 
امل��ق��اب��ل م��ن وادي ش���ال أح��م��د آوى. وع��ل��ق مرشدنا  ال��ج��زء  ف��ي 
العراقية،  كردستان  في  الكهرباء  انقطاع  من  ممتعضًا  السياحي 
: انظروا إلى هذه القرية اإليرانية املقابلة، فإن الكهرباء متوافرة 

ً
قائا

فيها 24 ساعة في اليوم.

 وم���ا يلفت ن��ظ��ر ال��س��ائ��ح ف��ي ك��ردس��ت��ان أن���ه خ���ارج ال��ف��ن��ادق تجد 
يعتبرها  البعض  أن  م��ع��روف، حتى  غير  البقشيش  أو  اإلك��رام��ي��ة 
إهانة. ففي طريقنا إلى حلبجة، توقفنا عند چيخانة لشرب الشاي 
والتي كانت مساحتها ال تتعدى 20 مترًا مربعًا، فأخذنا خمس 
دينار  أو 1400  دوالر  م��ن  أق��ل  وك���ان حسابنا  ش���اي،  استكانات 
عراقي. وعندما حاولت أن أكرم النادل تقديرًا لطيب الشاي ونظافة 
املكان، استاء مني ورجعها. وال بد أن أشير هنا إلى أن طعم الشاي 
الذي شربناه في كردستان ربما يتفوق على الشاي العراقي، كما 

أن االستكانات أكبر من االستكانة املعهودة.
 هذا وألن هذه زيارتي الثالثة لكردستان من العراق، أصبحت أميز 
في مدى تأثير الدين على مظاهر البشر. فهناك تمايز بني أهالي 
محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. ويرجع ذلك لكون األحزاب 
اليسارية هي ممثلة أكثر بني أهالي السليمانية. لكن بشكل عام، 
ف���إن األك�����راد م��ت��دي��ن��ون، ف��امل��س��اج��د ف��ي ك��ل م��ك��ان، ول��ه��ا طابعها 
املعماري املميز. لذلك، فإن الحضور السياسي لألحزاب اإلسامية 
العراقي  الشيوعي  ال��ح��زب  ف��ي  قيادية مهمة  إن  ب��ل  ق��وي��ًا.  زال  م��ا 
وهي من كردستان اشتكت لي أنه مع أنهم هم الذين ضحوا في 
أن  إال  ب��غ��داد،  ف��ي  ال��دك��ت��ات��وري  للنظام  كمقاتلني  لسنوات  الجبال 
االنتخابات ملرشح  ف��ي  يعطي صوته  أن  ال��ك��ردي يفضل  امل��واط��ن 
إسامي. وإن كان اإلساميون يأتون بدرجة متخلفة عن الحزبني 
الذي تتركز  الطالباني  الوطني أو حزب جال  الرئيسيني: االتحاد 
قوته في السليمانية، والحزب الديموقراطي الكردستاني أو حزب 

البارزاني الذي تتركز قوته في أربيل.
 األمر اآلخر الذي بدأ يتضح لي هو إن كان الثقل السياسي ألربيل 
أكبر، فإن الثقل الثقافي للسليمانية أوضح. هذا مع أن السليمانية 
لم تؤسس إال عام 1784، وسميت على اسم والي بغداد سليمان 
باشا. فليس صدفة أن تكون السليمانية هي املقر ملهرجان ثقافي 
مثل مهرجان كاويز، وال��ذي مضى على انعقاده األول 25 عامًا. 
الذي  املركز  ه��ذا  للتراث،  ملركز جني  املقر  السليمانية هي  أن  كما 
يستحق أن يكتب ع��ن��ه ك��ت��اب، وال����ذي س��أت��ح��دث ع��ن��ه ف��ي الحلقة 

القادمة.

د لدواوينهم.. والحلّ ينقلنا باتجاه األفق..! اعتصام النواب يتمدَّ
يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

 قبل صدور القرار بحل مجلس األم��ة، كان االعتصام ومبيت 
السياسية  ال��س��اح��ة  ب��ل زاد ع���دده واشتعلت  ام��ت��د،  ق��د  ال��ن��واب 
ب����إص����دار ال���ب���ي���ان���ات م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام 
تتعالى  الخطاب  وأصبح  توجهاتهم،  مختلف  على  والناشطني 
م��ع��ه ال��ص��ي��ح��ات وال��خ��ط��ب ع��ل��ى امل��ن��اب��ر، وخ���ال ه���ذا األس��ب��وع 
ال��ن��واب، م��ا أوج��د ح��راك��ا نيابيا  ل��دواوي��ن  انتقلت االعتصامات 
وسياسيا مشتركا، كما بدأ في حركة »نبيها خمسة«، مع أن 

مجلس األمة قد تم حله.

دعوات لتوحيد الصف ونبذ الخالفات 

اذا استثنينا أصحاب الشأن من النواب الذين اعتصموا داخل 
هناك  املنحل،   ٢٠٢٠ ملجلس  شرعيني  نوابا  كونهم  مكاتبهم، 
ح��ال��ة م��ن االس��ت��ل��ط��اف واالس��ت��غ��راب ق��ب��ل رج���وع ن���واب تركيا 
وبعد خروجهم  الصف  لتوحيد  دع��وات  كانت هناك  السابقني 
بني  امل��ع��ارض��ة  داخ���ل  املعسكر  انقسم  بعد رجوعهم  ل��ل��ن��دوات 

مسلم البراك وفيصل املسلم وغيرهما من املجاميع الشبابية، 
اليوم نعود لرفع شعار توحيد الصفوف ورغ��م ه��ذا لم تدخل 
ساحة هذا الحراك عناصر خارجية أو مستجدة، فكلما اقترب 
الهدف بعيدا  الحسم، كما يقولون، تغنوا بالوحدة، وكلما كان 
التنظيمات  إشكالية  وهنا  والتشكيك،  التخوين  البعض  مارس 
السياسية التي تفقد مشروعيتها ألنها با وعاء قانوني ملزم، 
كما تتكيف وفق الرمز لهذا التنظيم وذاك التكتل، ودخول املنبر 
يعيدنا ملشهد  ال��ص��ف  وت��وح��ي��د  ال��خ��اف  نبذ  بتأييد  وح���دس 
الحراك في عام ٢٠١١، الذي طغت عليه الشعارات الرنانة حتى 

تفكك وهجر بسببه الشباب.

حل املجلس هل هو الخيار الوحيد لحلحلة األزمة؟ 

هناك من كان يعتقد أن خيار حل املجلس والعودة للصناديق هو 
مفتاح الفرج، وهذا ما حصل بالفعل أثناء كتابة هذه السطور.. 
وليس أمامنا اآلن غير الترقب والتحليل فيما سيحصل، ففي 

ح���ال ع���ودة األغ��ل��ب��ي��ة، ول���م ت��ت��واف��ق م��ع رئ��اس��ة امل��ج��ل��س أو ع��دم 
هو  االعتصام  ان  افترضنا  واذا  الحكومة،  رئيس  مع  التعاون 
األم���ة وص���وال لتعطيل  أع��م��ال مجلس  تعبير ع��ن ع��دم تعطيل 
مواد من الدستور، كما أشرت مسبقا، فهل يتقبل هذا الحراك 
الجديد حلوال خارج نطاق الشرعية الدستورية كتعديل الدوائر 
بمرسوم ض��رورة؟ وننبه على كل ما تفيض به األفكار فهي 

عاجزة عن رسم التصور إلنهاء هذه األزمة.
ختامًا: تعرض النائب مهند الساير لوعكة صحية أثناء املبيت 
والعافية، وأن  الصحة  م��وف��ور  ل��ه  اهلل  األم���ة، نسأل  ف��ي مجلس 
بعد  لطبيعتها  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ح��ي��اة  وت��ع��ود  خ��ي��ر،  ع��ل��ى  تنتهي 

االنتخابات القادمة،  وشكرًا.

الفن الهابط.. إلى أين؟
يعقوب يوسف العمر

في شهر رمضان الكريم كان عندنا في الباد أشبه بسوق عكاظ، 
وذل���ك م��ن ن��وع آخ��ر ه��و للفن ال��ه��اب��ط، وف��ي ه��ذا ال��ع��ام ك��ان األس��وأ 
ه��ب��وط��ًا ف��ي ت��ل��ك االع���م���ال، وذل���ك م��ن ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة، ال���س���ؤال: هل 
السبب في اداء املمثلني لربما كانوا سيئني بالتمثيل؟. ولكن الجواب 
ال ليس كذلك، املمثلون ابرياء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، لكن 
السبب هو النص الدرامي الهابط، الذي يشمل جميع االعمال التي 
عرضت في هذا العام، ولكن املآخذ على الفنانني هو كيف يمثلون 
 هابطًا وهم ليسوا مرغمني على قبول تلك النصوص، مع العلم 

ً
عما

املالية ممتازة، كمثال على  الفنانني والحمد هلل حالتهم  بان أغلبية 
اجرك  بالكويت سأله صحافي: كم كان  يعمل  ذلك ممثل خليجي 
الحلقة  اي  دوالر،  ق��ال 120000  االخ��ي��ر  املسلسل  ف��ي  عملك  ع��ن 
الواحدة اجرها 4000 دوالر ملسلسل من 30 حلقة. فهم ليسوا في 
عوز مالي، لذلك املطلوب منهم فقط املحافظة على سمعتهم الفنية 
وسمعة املجتمع الكويتي من الخدش الااخاقي من تلك النصوص، 
املجتمع  واق��ع  تمثل  ال  النصوص  تلك  ان  ه��و  ال��واض��ح��ة  والحقيقة 
الكويتي ال الحديث وال القديم، الظاهر ان هؤالء الكتاب ليست لديهم 
معرفة او دراية بتاريخ الكويت القديم وال بعادات املجتمع الكويتي 
الكويتي انه مجتمع محافظ، حيث  الحالية، فاملعروف عن املجتمع 
اآلباء  والتي ورثها من  بها  يحافظ على عاداته االصيلة ويتمسك 
واالج��داد، ومع االسف الشديد ان هؤالء الكتاب دائمًا ما يظهرون 
ان االسرة الكويتية اسرة مفككة وفيها حرية اكثر من الازم، وهذا 
غير صحيح، وفي احد املشاهد من احد املسلسات الهابطة شاب 

وامل��ع��روف  ابنتها،  خطيب  بانه  الحاضرين  على  البيت  رب��ة  تقدمه 
ان الشاب ال يدخل بيت االس��رة وال يشوف ابنتهم اال اذا ك��ان قد 
وان  محافظة،  اس��ر  الكويتية  االس���ر  وان  ابنتهم،  على  كتابه  كتب 
السقطات من مثل هذا النوع كثيرة، وذلك في تلك املسلسات، لذلك 
يخرج النص هشًا وغير مقبول وليس مستساغًا من املشاهدين، 
ي��ع��رض عليها مهما  ت��ق��ب��ل اي ن��ص  وان م��ع��ظ��م ش��رك��ات االن���ت���اج 
اال تلك  امامها  امل��ال وليس  العمل وكسب  كان مستواه، فهي تريد 
الربح  عندها  الشركات  وأغلبية  وواقعيًا،  فنيا  املتدنية  النصوص 
 وليس املستوى الفني، غير أن للمشاهد حسا فنيا فهو 

ً
املادي اوال

ال يريد ان يرى شيئًا هابطًا، فكثير من املشاهدين تركوا مشاهدة 
للبحث عن  الى محطات عربية اخرى  وانتقلوا  الكويت  تلفزيونات 
اع��م��ال ج��ي��دة ف��ي تلك امل��ح��ط��ات االخ����رى، وان بعض تلك املحطات 
عليها،  يقبلون  املشاهدين  من  وكثير  قديمة،  فنية   

ً
اعماال تعرض 

املستوى  م��واز مع  الهابط يسير بخط  الفن  ان  االم��ر  والغريب في 
الرياضي الهابط الذي نعيشه االن في الباد، واالن وصل املستوى 
الى الحضيض، وذلك منذ سنوات طويلة، والكل يذكر الزمن الجميل 
ال��اع��ب ج��اس��م يعقوب وال��اع��ب فيصل  ال���ذي ك��ان فيه  للرياضة، 
الدخيل والاعب عبدالعزيز العنبري والاعب فتحي كميل وغيرهم 
كثيرون، اما زمن الفن الجميل، والذي كان على رأسهم املمثل الكبير 
وغيرهم  املفيدي  وعلي  النفيسي  وخ��ال��د  عبدالرضا  عبدالحسني 
ال��ف��ت��رة، ف��ك��ان ه��ن��اك عبدالرحمن  ال��ك��ت��اب ف��ي تلك  ام��ا م��ن  الكثير، 
الضويحي وعبداالمير التركي وصقر رشود، حينها كانت الكويت 

مع  الجميل  الفن  لقد ذهب  والخليج،  العربي  للعالم  راقيًا  فنًا  تقدم 
رحيل اصحابه، اما فنهم الراقي، فما زال خالدًا معنا الى يومنا هذا.. 
اخي القارئ معلومة هل تعلم ان املمثل درجة »ا« يأخذ على الحلقة 
ال��واح��دة من املسلسل وامل��ك��ون من ثاثني حلقة في ح��دود 4000 
دينار كويتي الى 2000 دينار كويتي، واذا قام بعمل عملني فسوف 
يرتفع دخله كثيرًا، هذا ما عرفته مؤخرًا عن اجور الفنانني من احد 
الفنانني يحملون شهادة دبلوم، وبعضهم ال  أغلبية  املنتجني، وان 
يحمل اي مؤهل، واذا قمنا بمقارنة بسيطة مع الذين يعملون في 
بالخارج  ال��ذي درس  الطبيب  املثال  اخ��رى، فعلى على سبيل  مهن 
ودراسته في حدود سبع سنوات، فانه يتقاضى راتبًا شهريًا اقل 
بكثير من اجر حلقة واحدة في مسلسل، وهذا ينطبق على معاش 
م��درس يحمل درج��ة ماجستير  او معاش  برتبة عقيد  العسكري 
وم��ع��اش��ات ه���ؤالء الشهرية اق��ل بكثير م��ن اج��ر حلقة واح���دة في 
في  كبيرة  وارص���دة  ع��ق��ارات  يملكون  الفنانون  وه���ؤالء  مسلسل، 
البنوك وشركات ويخوتا، بس نقول اهلل يزيدهم ويغنيهم بس نبي 
يقدمون لنا فنا راقيا وان يرفضوا العمل بالنصوص املتدنية، والتي 
تسيء الى املجتمع الكويتي والتي تكون بعيدة عن الفن، السؤال مرة 
اخرى: ملاذا يقبلون العمل في تلك االعمال الهابطة والكتاب الجيدون 

موجودون لو بحثوا عنهم لوجودهم وانا متاكد من ذلك؟

وطن النهار والشبابعكس التيار
د. ضاري عادل الحويل

@dhuwail

مّرت علينا الذكرى ال� 61 الستقال دولة الكويت في عهد 
السالم  ع��ب��داهلل  الشيخ  ب��إذن اهلل  ل��ه  املغفور  ال��ب��اد  أمير 
الصباح وسط حالة نختزل وصفها مجاًزا »باالنتفاضة 
وانتهت  وبمواقفه،  موقعه  من  كل  وحمايته«،  للدستور 
بالرجوع إلى الشعب، سائلني اهلل أن يحفظ هذه األرض 
الطيبة ومن عليها، وأن تكون بداية النفراجة عاجلة بإذن 
اهلل حتى يعود وطن النهار كما كان، في املقدمة. شكًرا 
لكل املخلصني الذين الزالوا يعملون، وفي غالب األحيان 
بصمت، لصون الوطن والعمل على رفعته دون تخوين 

ة. لكم نرفع العقال.
ّ
أو من

بارقة األمل كانت في لقاء قادة الغد من املبدعني الشباب 
ف���ي ف��ع��ال��ي��ة م��ش��اري��ع ال��ت��خ��ّرج ل��ق��س��م ال��ت��ص��م��ي��م امل��رئ��ي 

والعمارة الداخلية، بدعوة كريمة من الزماء بكلية العمارة 
الكويت، حيث شهدنا واستمتعنا بمشاريع  في جامعة 
الخريجني وتركيزهم على ابتكار وإيجاد الحلول ملشاكل 
اجتماعية. ما كان الفتًا ليس فقط تمّيز املشاريع وتنّوع 
األفكار اإلبداعية، بل أيضًا اعتماد بعض املشاريع على 
ظم 

ُ
ون تطبيقات ذكية  تطوير  الرقمنة من خال  عنصر 

الفئات املستهدفة.  آلية بعد دراس��ة محكمة الحتياجات 
نعتقد أن االستثمار الصحيح في هذه املشاريع الناشئة 
امل��ب��دع في   مناسبًا الن��خ��راط شبابنا 

ً
ي��ك��ون م��دخ��ا ق��د 

األعمال الحّرة وقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة. 
لت في حفل خريجي كلية العلوم 

ّ
نفحة األمل الثانية تمث

نالوا  بما  وأهاليهم  الكويت، وفرحتهم  الحياتية بجامعة 

بعد جهود مضنية في أروقة الجامعة بني محاضراتها 
واخ��ت��ب��ارات��ه��ا، واس��م��ح��وا ل��ي ب��أن أع��ت��رف ب��أن شهادتي 
سم 

َ
مجروحة هنا، ما أثلج الصدر هو أداء الخريجني الق

متعهدين بمراقبة اهلل في مهنتهم والوفاء للوطن وصون 
كرامته، وتحّملهم مسؤولياتهم األخاقية والعملية تجاه 
الخريجني هذا  يلقنون  بأن نكون من  املجتمع. تشرفنا 
القسم العظيم ليكون شاهدًا وتذكيرًا بدورهم في حياتهم 
سم أصبح أحد 

َ
الجديدة بعد الجامعة. يبدو لنا أن هذا الق

األمور األساسية ملحاربة الفساد، بكل أشكاله، وتحميل 
وإن  ومجتمعهم،  أوط��ان��ه��م  ت��ج��اه  مسؤولياتهم  األف����راد 

كانت بكلمات معدودة، إال أنها عظيمة عند اهلل.
تأتي هذه النفحات والبيارق وسط أحداث صاخبة عّدة، 
املقيتة، وما بني  الغش  بما فيها ما شهدناه من ظاهرة 
مؤيد ومعارض لها! نعم هناك من يؤيد ذلك، وهنا الطامة 
ال��وط��ن، بل  ل��ب��ن��اء  ال��ث��روة الحقيقية  ��ر أن 

ّ
ل��ن��ت��ذك ال��ك��ب��رى. 

وعماد نهضته، هم شبابه. البركة في شبابنا وتمكينهم 
التمكني الصحيح، فا جدوى من أي مشاريع تنموية أو 
الفئة  ه��ذه  في  واالستثمار  االلتفات  غير  وط��ن من  بناء 
املهمة، داعني الباري عز وجل أن يحفظ بادنا ويعيد لنا 

وطن النهار زاهيًا بشبابه.
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منطقة الخالدية
القيمة التقديرية للعقار كما في يونيو 2022

KD 1,000,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على صادرات األطعمة والمشروبات البريطانية إلى الخليج

ض أسعار الغذاء اتفاقية التجارة مع بريطانيا تخفِّ

حسام علم الدين
في ظل ارتفاع اسعار السلع عالميا وبلوغها العلى 

مستويات، فان اسعار منتجات غذائية بريطانية اصبحت 
قيد الدرس في الخليج، مع بدء لندن والعواصم الخليجية 

مفاوضات التجارة الحرة في خطوة قد تفتح الباب امام 
زيادة االستثمار في الخليج وبريطانيا ودعم وخلق فرص 

العمل في كل منهما.

»اري��ب��ي��ان ب���زن���س« ان���ه ب��ي��ن��م��ا ات��ف��اق��ي��ة  ق���ال ت��ق��ري��ر اق��ت��ص��ادي ل���
ق��د تساعد  الخليج  امل��ت��ح��دة ودول  اململكة  ب��ن  ال��ح��رة  ال��ت��ج��ارة 
بشكل كبير املزارعن واملنتجن والتجار البريطانين، فانها من 
ناحية اخرى ستفيد دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على 

الغذاء املستورد. 
وكانت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان قد اشارت 
الى ان هذه االتفاقية تشكل امرا مهما جدا بالنسبة لبريطانيا 

ولدول الخليج على حد سواء.

العالقات التجارية

وتابعت: »نعمل على تعزيز عالقاتنا الوثيقة مع دول املنطقة، 
فقيمة العالقات التجارية بن بريطانيا ودول الخليج بلغت 33 
مليار استرليني في 2021، ونحن متحمسون جدا لفتح اسواق 
والصغيرة  الكبيرة  البريطانية  للشركات  املنطقة  ف��ي  ج��دي��دة 
ودع������م اك���ث���ر م����ن 10 آالف ش���رك���ة ص���غ���ي���رة وم���ت���وس���ط���ة ت��ص��در 

منتجاتها الى دول املنطقة«. 
واف�������ادت ان الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ج���ارة ال���ح���رة ب���ن ل���ن���دن وال���ع���واص���م 
ق��درة على دعم الوظائف في اململكة واملتحدة ودول  الخليجية 
الخليج، وتنمية اقتصادنا واقتصادات الخليج وبناء صناعات 

بيئية وتوفير خدمات مبتكرة. 

 األطعمة والمشروبات

وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف���ان ق��ي��م��ة ص�����ادرات االط��ع��م��ة وامل��ش��روب��ات 
في  استرليني  مليون   625 بلغت  الخليج  دول  ال��ى  البريطانية 
العام املاضي، موضحا ان اتفاقية التجارة الحرة بن لندن ودول 
الخليج ق��د ت��ؤدي ال��ى خفض او ال��غ��اء ال��رس��وم الجمركية على 

صادرات االطعمة واملشروبات البريطانية الى دول املنطقة.
 واض�����اف: وم���ع ن��ح��و 30 م��ل��ي��ار اس��ت��رل��ي��ن��ي ت��م اس��ت��ث��م��اره��ا في 
اق���ت���ص���ادات ب��ري��ط��ان��ي��ا ودول ال��خ��ل��ي��ج ف���ي م���ج���ال ال����غ����ذاء، ف��ان 
اتفاقية التجارة الحرة ستساعد ايضا في فتح املزيد من فرص 

االستثمار بن لندن ودول املنطقة. 

¶ خطوة قد تفتح الباب أمام زيادة االستثمارات المشتركة وخلق فرص العمل

 عبر طرح 210 ماليين سهم بإدارة »االستثمارات الوطنية«

انطالق االكتتاب في زيادة رأسمال »االستهالكية«
ب��داي��ة االك��ت��ت��اب في  ال��ي��وم الخميس،  يشهد 
زيادة رأسمال الشركة الوطنية االستهالكية 
القابضة، إحدى الشركات املدرجة في السوق 
الكويتي، عن طريق طرح 210 مالين سهم، 
ع����الوة  ودون  ف���ل���س   100 إص��������دار  وب���س���ع���ر 
إصدار، وذلك بإشراف مدير اإلصدار ووكيل 

االكتتاب شركة االستثمارات الوطنية.
 %233 ب��ن��س��ب��ة  امل������ال  رأس  زي�������ادة  وس���ت���ت���م 
تقريبًا من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، 
وت��خ��ص��ص ح���ق���وق األول����وي����ة ف���ي االك��ت��ت��اب 
مل��س��اه��م��ي ال���ش���رك���ة امل���ق���ي���دي���ن ف����ي س��ج��الت 
يحق  كما   ،2022 يونيو   22 بتاريخ  الشركة 
للمساهمن اآلخ��ري��ن وال��ج��دد االك��ت��ت��اب في 
األسهم في حالة توافر أي أسهم إضافية لم 

يكتتب فيها أصحاب حقوق األولوية.
وينتهي  يوما   15 مل��دة  االكتتاب  وسيستمر 
ي���وم ال��خ��م��ي��س امل���واف���ق 7 ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل من 

خ���الل م��ن��ص��ة اك��ت��ت��اب ال��ك��وي��ت وع��ب��ر موقع 
خ���الل  وق������ت  أي  وف������ي   www.ipo.com.kw
ف��ت��رة االك���ت���ت���اب، ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��ق��ر وك��ي��ل 
املقاصة الشركة الكويتية للمقاصة في برج 
العمل  الخامس، خ��الل ساعات  ال��دور  أحمد 

الرسمية. وفي حال إكمال االكتتاب على كل 
الشركة  رأسمال  سيرتفع  املطروحة  األسهم 
املصدر واملدفوع من 9 مالين دينار إلى 30 

مليون دينار. 
وت��أس��س��ت ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة االس��ت��ه��الك��ي��ة 
بتاريخ  كويتية  مساهمة  كشركة  القابضة 
5 ي��ون��ي��و 1996، وت���م إدراج���ه���ا ف��ي ب��ورص��ة 
2006، وتستثمر  يونيو   12 بتاريخ  الكويت 
الصناعي في  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ب��ص��ورة رئيسية 
ال���س���وق ال���س���ع���ودي، ب���اإلض���اف���ة إل����ى إح���دى 
ال���ش���رك���ات ال��ت��اب��ع��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال 
ال����ع����ق����ارات ف����ي ال����س����وق ال���ك���وي���ت���ي. وت���ن���وي 
ال��ش��رك��ة اس��ت��خ��دام ع��وائ��د اإلص����دار ف��ي دع��م 
ة ال���ش���رك���ة وت���ط���وي���ر األع����م����ال ال��ح��ال��ي��ة  م�����الء
باإلضافة  استثمارات جديدة  في  وال��دخ��ول 
إل�����ى ت���وس���ي���ع أع����م����ال ال���ش���رك���ة وش���رك���ات���ه���ا 

التابعة.

صادرات الخدمات
قيمة  وبلغت  العالم  ف��ي  للخدمات  مصدر  ثاني  اكبر  تعد  بريطانيا  ان  التقرير  ذك��ر 

صادرات الخدمات الى دول املنطقة اكثر من 12 مليار استرليني العام املاضي.

30
مليار إسترليني 

اسُتثمرت في اقتصادات 
بريطانيا والخليج
في مجال الغذاء

625
مليون إسترليني 

صادرات غذائية 
بريطانية إلى دول 

»التعاون« في 2021

10
آالف شركة صغيرة 

ومتوسطة بريطانية 
تصدر منتجاتها
إلى المنطقة

16% زيادة التبادل التجاري
للتصدير في بريطانيا، وبحسب  اكبر سوق  الخليج سابع  تعد دول 
زي��ادة  ال��ى  االتفاقية  ت��ؤدي  ان  املتوقع  فمن  بريطاني  تقرير حكومي 
االق��ل، واض��اف��ة 1.6  ب���16% على  الخليج  التجارة بني بريطانيا ودول 
البريطاني، واملساهمة بنحو 600  االقتصاد  الى  مليار دوالر سنويا 
اململكة  ف��ي  للعاملني  السنوية  االج���ور  ف��ي  اكثر  او  استرليني  مليون 

املتحدة.

استثمارات متبادلة 
استثمرت الشركات البريطانية 13.4 مليار استرليني في االقتصادات 
في  استرليني  مليار   15.7 خليجية  ش��رك��ات  واستثمرت  الخليجية، 
ل��دول  مملوكة  شركة   600 نحو  هناك  ان  كما   .2020 منذ  بريطانيا 
خليجية ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��خ��ل��ق اك��ث��ر م���ن 25 ال���ف وظ��ي��ف��ة، وه���و رق��م 

تضاعف 3 مرات خالل العقد املاضي.

»سيتي غروب«: 
احتمالية ركود االقتصاد 

تقترب من %50
ي���ق���در اق���ت���ص���ادي���و »س���ي���ت���ي غ�����روب« 
احتمالية ركود االقتصاد العاملي قرب 
مستوى 50%، في ظل تشديد البنوك 
امل��رك��زي��ة ل��ل��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة وضعف 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��س��ل��ع. وح��س��ب��م��ا نقلت 
»بلومبيرغ«، ذكر اقتصاديو البنك في 
امل��ع��روض تواصل  تقرير أن ص��دم��ات 
دف���ع ال��ت��ض��خ��م إل���ى االرت���ف���اع وخفض 
املركزية  البنوك  ترفع  ح��ني  ف��ي  النمو، 
حاليًا معدالت الفائدة بقوة، وينخفض 

طلب املستهلكني على السلع. 
وي��ت��وق��ع ال��ب��ن��ك األم��ي��رك��ي ح��ال��ي��ًا نمو 
االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي 3% ه�����ذا ال���ع���ام، 

وبنسبة 2.8% في 2023. 
التاريخ  أن  االقتصاديون  أض��اف  كما 
التضخم  السيطرة على  أن  إلى  يشير 
كبيرة  تكاليف  على  تنطوي  م��ا  غالبًا 
ع��ل��ى ال��ن��م��و، ون����رى اح��ت��م��ال��ي��ة ال��رك��ود 

تقترب من %50.

أس����ع����ار ص������رف ع����م����الت 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

306.55

322.21

375.26

81.74

83.47

17.68



تنويع الخدمات
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود محمود جوهر حيات: »نرحب برئيس مجلس 
اإلدارة واألعضاء الجدد، ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم خالل الدورة الجديدة. وبالدعم املتوقع من مجلس اإلدارة، سنواصل تنفيذ خطط 
البنك وإستراتيجيته بنجاح. ومع هذه الدورة الجديدة ملجلس اإلدارة، سنستمر في االلتزام بمسارنا اإلستراتيجي والتركيز أكثر على تنويع 

خدماتنا، وتوسيع مجموعة منتجاتنا، وتسريع استثمارنا في االبتكار والتحول الرقمي«.

العمومية السنوية لبنك برقان على  وافقت الجمعية 
التي  الجديدة  للدورة  اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس 
املساهمون  ان��ت��خ��ب  ك��م��ا    ،2024 إل���ى   2022 م��ن  تمتد 
خ��م��س��ة أع���ض���اء م��س��ت��ق��ل��ن ي��ت��م��ي��زون ب��خ��ب��رة ق��ي��ادي��ة 
واسعة، وذلك التزامًا بتوجيهات بنك الكويت املركزي 
بشأن األعضاء املستقلن. ووافقت الجمعية السنوية 
ال��س��اب��ع��ة وال��خ��م��س��ون ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف���ي ب����رج كيبكو 
البنود  جميع  على   ،%85.13 بنسبة  نصاب  بحضور 

املدرجة على جدول األعمال. 
وأعلن مجلس اإلدارة الجديد عقب اجتماعه األول عن 
انتخاب الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح 
ال��ذي  العجيل  مل��اج��د عيسى  ل���ه، خلفًا  رئ��ي��س��ًا ج��دي��دًا 
ت��رأس مجلس إدارة بنك ب��رق��ان على م��دى ال����12 عامًا 

املاضية.

كفاءات وقدرات
صرح رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبداهلل 
ثقة  على  »نحن   :

ً
قائال الصباح  األحمد  ناصر صباح 

أع��ض��اء املجلس  ك��ف��اءات وق����درات  بأننا سنتمكن م��ع 
وثقة مساهمينا من االستمرار في التقدم ببنك برقان 

نحو مزيد من النمو املستدام والتطور والتميز«.
إلى  بالشكر  املناسبة  ب��ه��ذه  أت��وج��ه  أن  »أود  وأض���اف 
على  موظفيه  وجميع  ب��رق��ان  لبنك  التنفيذية  اإلدارة 
التي  ال��رائ��دة  املكانة  ع��ززت  التي  تفانيهم ومثابرتهم 

يحتلها البنك بن املؤسسات املالية في الكويت«.

من بن العمالت التي تداولها أهل الكويت آنذاك »طويلة 
ال��ح��س��ا«، »ال��ع��م��الت ال��ع��ث��م��ان��ي��ة«، »ال���ق���ران وال��ق��اج��اري 
ال��ري��ال النمساوي )ري��ال  ال��ري��ال الفرنسي أو  اإلي��ران��ي«، 
م���اري���ا ت���ي���ري���زا(، »ال��ب��رغ��ش��ي ال��ع��م��ان��ي«، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ال��ج��ن��ي��ه��ات ال��ذه��ب��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وال��ج��ن��ي��ه��ات ال��ذه��ب��ي��ة 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة وأي���ض���ًا ال���روب���ي���ات ال���ه���ن���دي���ة، وغ���ي���ره���ا من 
ال��ع��م��الت ال��ت��ي ت��داول��ه��ا ال��ك��وي��ت��ي��ون م��ن دون تمييز أو 
تفضيل لعملة على أخ��رى، بالرغم من التباين الواضح 
ف���ي م���ا ب���ن ه����ذه ال���ع���م���الت م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة وال��ش��ك��ل 

واملصدر.

ع��م��ل��ة أول  إص�������دار 

يرجع الفضل لحاكم الكويت الخامس الشيخ عبداهلل بن 
صباح الصباح )عبداهلل الثاني( في املبادرة نحو إصدار 
أول ع��م��ل��ة ك��وي��ت��ي��ة م��ع��دن��ي��ة ع���ام 1886 م��ي��الدي��ة، وه��ي 
الكويت،  اس��م  أح��د وجهيها  دّون على  »ب��ي��زة«، حيث  ال���
ُي��ق��در لها  ل��م  وع��ل��ى وجهها اآلخ���ر توقيعه، وه��ي عملة 
االستمرار ألسباب ِعدة، وقد استقر التداول بالروبيات 
الهندية في الكويت كما في باقي أرجاء الجزيرة العربية 
لتنامي  ن��ظ��رًا  العشرين،  ال��ق��رن  م��ن  األول  النصف  خ��الل 
التجارة مع الهند، إلى أن تأسس مجلس النقد الكويتي 
برئاسة الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح – طيب اهلل 
ثراه – وأصدر الدينار الكويتي وفقًا للمرسوم األميري 
ال��ذي نص  الكويتي،  النقد  بقانون   1960 لسنة   41 رق��م 
للبالد«،  الرسمية  العملة  الكويتي  الدينار  »جعل  على 
ثم طرحه للتداول اعتبارًا من األول من أبريل عام 1961، 
امل��رس��وم باني الكويت الحديثة حاكم  حيث أص��در ه��ذا 
ال��ص��ب��اح كلبنة م��ن لبنات  ال��ب��الد الشيخ ع��ب��داهلل س��ال��م 

بناء دولة الكويت الحديثة.

إن�����ش�����اء  »ال����م����رك����زي«

ف��ي ي��ون��ي��و 1968 ص���در ال��ق��ان��ون 32 ب��ش��أن ال��ن��ق��د وبنك 
بذلك  ليحل  املصرفية،  املهنة  وتنظيم  امل��رك��زي  الكويت 
م��ح��ل م��ج��ل��س ال��ن��ق��د ال��ك��وي��ت��ي ال�����ذي ت���أس���س ب��م��وج��ب 
امل��رس��وم األم��ي��ري رق��م 41 لسنة 1960، وق��د اقتصر دور 
العمالت  إص���دار  على  ف��ي حينه  الكويتي  النقد  مجلس 

الوطنية النقدية الورقية واملعدنية.
 ل��ض��رورة 

ً
ل��ق��د ج���اء إن���ش���اء ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي ت��ل��ب��ي��ة

م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات االق��ت��ص��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، في 
إطار الدور الذي تقوم به البنوك املركزية في مجال رسم 
وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز 
املصرفي، السيما في ضوء تزايد أهمية السياسة النقدية 
في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد.

رأس�����������م�����������ال  ال����ب����ن����ك

دينار  املركزي خمسة مالين  الكويت  بنك  رأسمال  بلغ 
ك��وي��ت��ي ُم��س��ددة ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة. وق���د أج��از 
القانون، الذي حمل رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته، زيادة 
رأس���م���ال ال��ب��ن��ك ب��ال��س��ح��ب م��ن االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام للبنك 

بموجب مرسوم أميري.

المالية للمنعطفات  التصدي 

وحرفية  بحنكة  التعامل  املركزي  الكويت  بنك  استطاع 

بالغة مع املنعطفات الحادة باالتجاهات املالية العاملية، 
ف��م��ع ن��ه��اي��ة ع��ق��د ال��س��ت��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي ت��م فك 
االرتباط بالجنيه اإلسترليني، تاله فك االرتباط بالدوالر 
ل��ي��خ��رج بنك  ال��ق��رن امل���اض���ي،  األم��ي��رك��ي ف��ي سبعينيات 
املنعطفات،  هذه  من  الكويتي  بالدينار  املركزي  الكويت 
كأقوى سعر  وقوته وسعر صرفه  قيمته  على  محافظًا 

صرف للعملة في العالم.

حنكة  في التعامل مع  التحديات

تمّكن »املركزي« من مواجهة كل األزم��ات االقتصادية 
واق��ت��دار،  الكويت بحصافة  اقتصاد  لها  تعّرض  التي 
فمع ب��داي��ة العقد ال��ث��ام��ن م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي تعرضت 
انهيار  في  تمثلت  موجعة،  اقتصادية  لضربة  البالد 
س��وق األس��ه��م الكويتية املعروفة آن���ذاك ب��أزم��ة »س��وق 
املناخ« وما أعقبتها من تبعات طالت القطاع املصرفي 

واملالي في دولة الكويت.
وأيضًا تأثرت املنطقة، ومنها الكويت، بعواقب الحرب 
إن  التي استمرت 8 س��ن��وات، وم��ا  اإليرانية   �� العراقية 
لفترة  ب��االس��ت��ق��رار  املنطقة  استبشرت  ال��ح��رب  انتهت 
ق��ص��ي��رة، ث��م ت��ع��رض��ت ال��ب��الد ل��غ��زو ع��راق��ي غ��اش��م هز 

املنطقة والعالم.
الكويتي  والشعب  السياسية  القيادة  وع��زم  وبإصرار 
وم���ؤس���س���ات ال����دول����ة، وم��ن��ه��ا ب��ن��ك ال���ك���وي���ت امل���رك���زي، 
اس��ت��ط��اع��وا ج��م��ي��ع��ًا اس���ت���ع���ادة وط��ن��ه��م وإع������ادة ضخ 
الوطنية،  عملته  على  واملحافظة  اقتصاده  في  الدماء 
وط�����رح إص������دار ج���دي���د م���ؤق���ت م���ن ال���دي���ن���ار ال��ك��وي��ت��ي 
مل��واج��ه��ة س��رق��ات ك��م��ي��ات م��ن ال��ن��ق��د امل���ت���داول م��ن ِقبل 
ال����غ����زاة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��ش��غ��ي��ل ال���خ���دم���ات ال��ح��ي��وي��ة 
ل��دوره في  للجهاز املصرفي في وق��ت قياسي، إضافة 
إع���ادة األع��م��ال،  ع��ودة الحياة الطبيعية ودع��م جهود 
وهو ما كان من أهم إنجازات البنك في مرحلة ما بعد 

التحرير.
السريع  أيضًا تعامله  »املركزي«  إنجازات  ومن ضمن 
التي طالت  اآلث��ار االقتصادية الصعبة،  والحاسم مع 
نتيجة  وامل��ال��ي  املصرفي  والقطاع  الوطني  االقتصاد 
األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ع���ام 2008، ال��ت��ي طالت 
تداعياتها اقتصادات جميع دول العالم، وعمل املركزي 

بِجد على تطويق أثرها على الوحدات االقتصادية.

وأبرز  وتطورها،  المحلية  البنوك  على  الضوء  تسلط  وثائقية  تقارير  سلسلة  الكويت  مصارف  اتحاد  مع  بالتنسيق  سبقلا  تنشر 
التحديات التي مرت بها منذ نشأتها لغاية اليوم، وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على ُعمر القطاع المصرفي الكويتي.

حافظ على ُسمعة النظام المصرفي في أحلك الظروف المحلية والعالمية

»المركزي الكويتي«.. صمام أمان في مواجهة األزمات

مّمن يتكّون مجلس اإلدارة؟

»املركزي« رئيسًا،  يتولى إدارة بنك الكويت املركزي مجلس إدارة مؤلف من محافظ لـ
ونائب للمحافظ، اللذين يتم تعيني كل منهما بمرسوم لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد.
التجارة  وزارة  عن   

ً
وممثال املالية،  وزارة  عن   

ً
ممثال البنك  إدارة  مجلس  يضم  كما 

والصناعة، باإلضافة إلى 4 أعضاء آخرين يتم تعيينهم بمرسوم لفترة 3 سنوات 
قابلة للتجديد من ذوي الخبرة في الشؤون االقتصادية واملالية واملصرفية.

أعضاء المجلس الجديد

الجديد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  تم 
لبنك برقان لفترة السنوات الثالث المقبلة 
ناصر  عبدالله  الشيخ  التالي:  الشكل  على 
صباح األحمد الصباح رئيساً لمجلس االدارة، 
ومسعود حيات نائباً للرئيس، وعضوية كل 
عبدالله  الكباريتي،  عالوي  عبدالكريم  من 
صرخوه،  منصور  الشارخ، فيصل  محمد 

مازن عصام حوا.

ف��ؤاد  ف��ه��م:  المستقلون  األع��ض��اء  أم��ا 
الرضوان،  محمد  فيصل  دوجالس،  حسني 
عبدالله  صقر  بورسلي،  خالد  أم��ان��ي  د. 

الشرهان، ميشال أنطون عقاد.

لمواكبة  ضرورة  كان  إنشاؤه   ■
التطورات االقتصادية المحلية 

والدولية

وح��رف��ي��ة  ب��ح��ن��ك��ة  ت��ع��ام��ل   ■
المالية  المنعطفات  مع  بالغة 

العالمية الحادة 

الدينار  قيمة  على  ح��اف��ظ   ■
بمصاف  ووض���ع���ه  ال��ك��وي��ت��ي 
صرف  سعر  األق���وى  العمالت 

في العالم

■ أثبت جدارة في التعامل مع 
تعّرض  التي  المالية  األزم���ات 

لها االقتصاد الكويتي

مستمرون  الناصر:   ■
مزيد  نحو  بالتقدم 
من النمو المستدام 

والتطور والتميز

سنواصل  ح��ي��ات:   ■

البنك  خطط  تنفيذ 
وتوسيع استثماراتنا 
في االبتكار والتحول 

الرقمي

محمد عواضة
يعود تاريخ استخدام العمالت في الكويت إلى حوالي 300 عام قبل الميالد، فقد اكتشفت حمالت 

التنقيب في جزيرة فيلكا بعض قطع النقود المسكوكة باسم »اإلسكندر األكبر«، ومنذ القرن ال�18 الميالدي، 
وفي ظل تنامي التجارة في الكويت براً وبحراً، برزت الحاجة إلى عملة يتم من خاللها تنظيم تبادل السلع 

والخدمات في ما بين السكان من جهة، وما بين السكان والعالم الخارجي من جهة أخرى، ومن ثم 
ظهرت في أسواق الكويت العديد من العمالت المتداولة في البلدان المجاورة في تلك الحقبة، وهي 

عمالت مختلفة في ما بينها إلى حد كبير شكالً ونوعاً وقيمة.

جيش محترف في مواجهة الوباء
في يوم عادي من أيام شهر فبراير عام 2020 كانت تعيشه الكويت، كان املوظفون في مقار عملهم، والطلبة 
في مدارسهم، وربات البيوت يتابعن شؤون أسرهن، وال توجد في حياة املجتمع في الكويت أي عالمة فارقة، 
والبالد تعيش حالة من األفراح باألعياد الوطنية، وفجأة وبال مقدمات تغّيرت مالمح العالم بحدث لم يكن منتظرًا 
غّير صورة الكرة األرضية بمختلف قاراتها، بعد انتشار فيروس »كوفيد 19« وتسلل الوباء إلى الكويت أسوة 

ببقية دول العالم.
ردت الحكومة الكويتية على الوباء، الذي صنف كجائحة في ما بعد من قبل منظمة الصحة العاملية، والذي كان 
يتزايد بشكل تدريجي مع زيادة األعــداد املصابة، وكان ردها باتخاذها لبعض اإلجــراءات التي تضمنت آنذاك 

وضع القادمني إلى الكويت قيد الحجر الصحي املؤسسي واملنزلي اإلجباري.
ومن بعدها بدأت إجراءات الدولة تتزايد بعد تحول اإلصابات املحدودة إلى وباء ينتشر، حيث تبع ذلك إغالق كافة 

منافذ الدولة، وتغيير مالمح العمل الطبيعي، وإغالق املؤسسات العامة والخاصة في البالد.
الحدود،  املوظفني فيها ألضيق  الدولة وتخفيض نسبة  الرسمي بمؤسسات  العمل  السلطات بوقف  قــرار  لكن 
لم يمنع العاملني في بنك الكويت املركزي من إتمام عملهم بروح من املسؤولية، بعد أن تصدت هذه املؤسسة 
بالكوكب،  العاصفة  األزمــة  لتلك  محكم،  بشكل  واملالية  االقتصادية  الناحية  من  املحترف،  بجيشها  السيادية 
لضمان تحقيق االستقرار املالي، فعملت املؤسسات املصرفية من دون انقطاع وبشكل فريد لتحقيق االستقرار 
النقدي من دون تأثر، كما لعب املركزي دورًا محوريًا في دعم االستقرار االجتماعي ومساندة جهود الدولة في 

مواجهة الجائحة.

5 مهام ل�»المركزي«
هناك عدد من المهام التي يقوم بها بنك الكويت المركزي، 

والتي تتمثل في التالي:

ممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية لحساب الدولة.

حرية  وعلى  الكويتي،  النقد  ثبات  تأمين  على  العمل 
تحويله إلى العمالت األجنبية األخرى.

يساعد  ال��ذي  االئتمان  سياسة  توجيه  على  العمل 
على التقدم االقتصادي واالجتماعي.

زيادة الدخل القومي ومراقبة الجهاز المصرفي في 
دول الكويت.

بتقديم  يقوم  كما  للحكومة،  بنك  بوظيفة  القيام 
المشورة المالية للدولة.

01

02

03

04

05

برئاسة عبدالله الناصر.. ل� 3 سنوات مقبلة  

عمومية »برقان« انتخبت مجلس إدارة جديدًا  

مسعود حيات ورائد الهقهق خالل انعقاد الجمعية العمومية
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الصقر: ضرورة تطوير العالقات التجارية مع مصر

دار   النقاش،   خالل   اللقاء،   حول   الترتيبات   الجارية  
 لزيارة   وفد   كبير   من   رجال   األعمال   من   الكويت   للقاهرة،  
 خالل   أكتوبر   املقبل،   للمشاركة   في   املنتدى   االقتصادي  
 املصري   الكويتي،   الذي   ُيعقد   تحت   رعاية   الرئيس 
املصري   عبدالفتاح   السيسي،   وبتشجيعه   لعقد  
 هذا   امللتقى   املهم،   بهدف   تطوير   العالقات   التجارية  
 املصرية   الكويتية،   وإط�����الع   أصحاب   األعمال   على  
 الفرص   االستثمارية   املتاحة   في   البلدين،   وسينظم  
 امللتقى   بالتعاون   بني   غرفة   تجارة   وصناعة   الكويت  
 واالتحاد   العام   للغرف   التجارية   املصرية،   وبمشاركة  
 مجلس   التعاون   املصري   الكويتي،   والعديد   من  

 الجهات   واملستثمرين   من   مصر   والكويت . 

أهداف منشودة

وشدد   الصقر،   خالل   اللقاء،   على   أهمية   مصر   لكل  
 األشقاء   العرب،   خصوصا    الكويت،   وحرصها   على  
 تقديم   كل   الدعم   ملصر،  وأن   الوفد   يحظى   بتشجيع  
 كبير   من   ولي   العهد   سمو   الشيخ   مشعل   األحمد،   كما  
 أكد   الصقر   أهمية   نجاح   املنتدى،   وتحقيق   األهداف  

 املنشودة   من   تنظيمه  . 
وعرضت   الوزيرة   اإلجراءات   والتسهيالت   التي   قامت  
 بها   مصر   لجذب   وتشجيع   املستثمرين   األجانب  
 وال�����ع�����رب،   مبينة   أن   هناك   مجموعة   من   املشاريع  
 والفرص   ستكون   جاهزة   لعرضها   خالل   زيارة   الوفد  

 ملصر  . 
وتم   االتفاق   على   تعديل   موعد   زيارة   الوفد،   لتصبح   في  
 األسبوع   األول   من   أكتوبر   املقبل،   وأكدت   الوزيرة   أنها  
 ستقوم   بالتنسيق   مع   رئاسة   الجمهورية   بخصوص  

 املوعد   الجديد   املقترح   للزيارة . 

الصقر   خالل   لقائه   مع   الوزيرة   نيفين   جامع   بحضور   السفير   نجيب   البدر   وخالد   حنفي   وماجد   جمال   الدين

أكد أن الكويت حريصة  على  
 تقديم   كل   الدعم   لمصر

نيفين:  مجموعة   
مشاريع   وفرص    جاهزة

  لعرضها    على الوفد الكويتي

التقى   رئيس   غرفة   تجارة   وصناعة   الكويت   محمد   الصقر،   وزيرة   التجارة   والصناعة  
 المصرية   نيفين   جامع،   في   برلين   أمس،   بحضور   سفير   الكويت   لدى   ألمانيا   نجيب  

 البدر،   واألمين   العام   التحاد   الغرف   التجارية   العربية   خالد   حنفي،   ومستشار   الغرفة  
 ماجد   جمال   الدين،   على   هامش   المنتدى   االقتصادي   لغرفة   التجارة   العربية  

 األلمانية   المنعقد   حاليا   في   برلين .  

»الغرفة« تشارك في فعاليات 
مؤتمر األعمال العربي األلماني

العربي  ال��ك��وي��ت ضمن فعاليات مؤتمر األع��م��ال  ت��ج��ارة وص��ن��اع��ة  ش��ارك��ت غ��رف��ة 
األملاني الخامس والعشرين خالل الفترة من 21 – 23 يونيو 2022 في العاصمة 
األملانية برلني بوفد ترأسه الصقر، وضم وفد الغرفة في عضويته عبداهلل سعود 
– عضو  القضيبي  أحمد سليمان  للغرفة،  الفخري  الصندوق  أم��ني   – الحميضي 
الغرفة، ماجد بدر جمال الدين – مستشار الغرفة، رباح عبدالرحمن الرباح – مدير 

عام الغرفة، وضاري رياض الرميح – رئيس قسم إدارة العالقات العامة واالعالم.
وُعقد مؤتمر األعمال العربي األملاني بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية 
األملانية، وبحث املؤتمر أهم مجاالت التعاون االقتصادي بني الدول العربية وأملانيا، 
العربية،  األمل��ان��ي��ة  التجارية  للعالقات  رائ���دة  منصة  إقامته  م���دار  على  شكل  حيث 
الجانبني بمشاركة  االقتصادي بني  النمو  الى تحقيق  وتضمن ورش عمل تهدف 
ع���دد م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات م��ن اص��ح��اب األع���م���ال وال��خ��ب��راء، ك��م��ا س��ل��ط ال��ض��وء على 
بني  ما  االقتصادية  العالقات  وتطوير  التجارية  الفرص  لخلق  الرئيسية  القطاعات 
العمراني،  البناء  والنقل،  اللوجستية  الخدمات  مجال  في  واألملاني  العربي  الجانب 
إعادة توليد الطاقة، الخدمات الرقمية وغيرها، باإلضافة الى تبادل اآلراء والخبرات 
والنهوض  الجانبني،  بني  الثنائية  العالقات  وتعزيز  املستقبلية  التعاون  آف��اق  لفتح 

بالعالقات االقتصادية العربية األملانية.

71% من األوروبيين يخططون لرحلة في صيف 2022 

انتعاش نشاط السفر العالمي

وليد منصور 
ي���م���ث���ل االن�����ق�����الب ال���ص���ي���ف���ي ال���ب���داي���ة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ف��ي نصف 
موسم  يقترب  حيث  الشمالي،  ال��ك��رة 
ال���ع���ط���الت ب���س���رع���ة. وب���ع���د م��وس��م��ني 
فيروس  بسبب  السفر  ان��خ��ف��اض  م��ع 
املتوقع حدوث  املستجد، من  كورونا 
ان��ت��ع��اش كبير ف��ي ن��ش��اط السفر هذا 

العام.
وفقًا للنتائج املستخلصة من مقياس 
ال��ت��اب��ع لشركة  ل��ع��ام 2022  ال��ع��ط��الت 
م��ن   %71 ف�����إن   ،Europ Assistance
األم��ي��رك��ي��ني  م���ن  األوروب�����ي�����ني و%60 
يخططون لرحلة هذا الصيف، بزيادة 
امل��اض��ي على  ال��ع��ام  ع��ن  14% و%10 

ال����ت����وال����ي. م���م���ا ي���ض���ع ن����واي����ا ال��س��ف��ر 
ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء أوروب�������ا أع���ل���ى من 

مستوى عام 2019.
وتشير نظرة على متوسط ميزانيات 
ال���ع���ط���الت إل�����ى ن���ه���اي���ة ف����ت����رة ت��ه��دئ��ة 
السفر الوبائية، إذ يخطط املسافرون 
األوروب���ي���ون إلن��ف��اق م��ا م��ع��دل��ه 1900 
دوالر هذا الصيف )تتراوح من 1020 
دوالرًا في بولندا إلى 2922 دوالرًا في 
األميركيون  كما خصص  س��وي��س��را(، 
ع���ط���الت���ه���م  ل����ق����ض����اء  دوالرًا   2758
ال��ص��ي��ف��ي��ة ه���ذا ال���ع���ام. وه����ذه زي����ادات 
في  السفر  بميزانيات  مقارنة  كبيرة 
ت��زال متأخرة  العام املاضي، بينما ال 
ع��ن م��س��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة في 

معظم الحاالت.

األوروب������������ي  ال����م����س����اف����ر  إن������ف������اق  م�����ع�����دل  دوالر   1900 ■
ال��ص��ي��ف��ي��ة ل��ل��ع��ط��ل��ة  األم���ي���رك���ي���ي���ن  م���ي���زان���ي���ة  زي��������ادة   % 10 ■

أستراليا

الواليات المتحدة

كندا

المملكة المتحدة

ألمانيا

فرنسا

إيطاليا

أسبانيا

غير متاح

% 19+

غير متاح

% 19+

% 15+

% 11+

% 10+

% 20+

2956 دوالرًا

2758 دوالرًا

2517 دوالرًا

2279 دوالرًا

2240 دوالرًا

1901 دوالر

1832 دوالرًا

 1582 دوالرًا

التغيير مقابل 2021

ميزانيات العطالت في دول مختارة

متوسط ميزانية العطلة الصيفية لعام 2022  
)بما في ذلك المواصالت واإلقامة والطعام.. إلخ( 

المصدر: »ستاتيستا«

رحالت ملغاة 
وطوابير طويلة 

يعاني ركاب الطائرات في أنحاء مختلفة 
م��ن ال��ع��ال��م م��ن ت��أخ��ي��ر وإل���غ���اء ال��رح��الت 
تكافح  حيث  الطويلة،  الطوابير  وام��ت��داد 
امل����ط����ارات ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ن��ق��ص امل��وظ��ف��ني 
وال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د ع��ل��ى ال��رح��الت الجوية 
بعد عامني من الجائحة. وتعمل شركات 
التي  األمتعة،  مناولة  وش��رك��ات  الطيران 
على  الجائحة،  أث��ن��اء  موظفيها  س��رح��ت 

زيادة األعداد مرة أخرى.

وفد   الغرفة   برئاسة   الصقر   خالل   مشاركته   في   مؤتمر   األعمال   العربي   األلماني

بحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ترتيبات المنتدى االقتصادي المشترك
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▼%4.79▼مؤشر السوق األول 

▲(%4.91)▼50مؤشر رئيسي 

▼(%4.94)▼مؤشر السوق الرئيسي

▼%2.47▼مؤشر السوق العام

▲%0.46▼(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▼

▼

▼

▼

20222021▼

▼257.0341.2(مليون سهم)الكمية المتداولة 

═70.152.6(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

═13,15812,173عدد الصفقات

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

NM1.463.70.0200.013%0.0%32187%7-0.9-0.012▼رمال13.51.2390.50.9330.850%3.1%000%0.8950.00═سينما18.92.207,444.41.1590.991%2.9%8,0777,8149%1.0354.00.4▲وطني

NM0.7711.40.0750.061%0.0%007%0.0640.00═مشاعر19.42.029.40.1830.070%3.0%003%0.1620.00═فنادق22.01.50995.40.3850.266%2.1%2,2367,21331%0.3113.01▲خليج ب

NM261.331.70.0290.013%0.0%00167%0.0150.00═اجوان0.90.5233.90.2300.111%0.0%2017423%1-1.0-0.117▼سلطان.م13.21.151,015.90.5490.480%3.8%18361%0.51010.02▲تجاري

NM0.463.00.0500.029%0.0%0037%0.0300.83▲المساكن9.74.9123.80.0630.036%0.0%37211%4-1.4-0.038▼ايفا فنادق18.71.02532.10.3340.239%1.6%2748589%1-4.0-0.313▼اهلي

NM1.5310.30.2490.197%0.0%1711%2-5.0-0.207▼دلقان15.60.9059.50.1680.148%3.4%231576%2-3.0-0.147▼أولى وقود21.41.42680.40.3240.260%1.6%792913%0.2720.00═المتحد

23.61.3723.10.1720.100%0.0%001%0.1580.00═ثريا12.40.4914.80.1040.067%4.0%2942437%4-3.2-0.069▼منتزهات19.10.91235.60.2590.199%1.9%6323,12240%1-2.0-0.200▼الدولي

5.70.9912.50.1470.102%8.4%0330%1-1.0-0.119▼أسس24.914.94401.72.0301.231%1.8%30316324%1.8265.00▲الجزيرة15.11.07792.40.3070.234%2.0%13656011%1-3.0-0.241▼برقان

NANA29.81.3701.210%0.0%12106%1.26320.02▲بيتك ريت18.90.8860.30.1670.147%3.4%2145%1-1.0-0.149▼السور25.93.686,820.81.0390.756%1.5%8,56710,52414%1-5.0-0.808▼بيتك

NM0.549.00.0980.052%0.0%1219135%4-2.3-0.060▼الندNM0.829.90.0880.077%0.0%5262143%0.0850.30▲فيوتشر كيد53.35.012,814.90.9650.713%0.6%5557415%0.7533.00▲بنك بوبيان

9.00.832,498%2,27616,3551.7%11.3-العقارNM0.528.40.0890.023%0.0%936239.4%5-1.3-0.024▼جياد24.01.64478.00.2900.229%0.0%7583,14217%2-4.0-0.239▼بنك وربة

2.50.5770.00.3000.113%19.6%2,10216,16953%2-3.0-0.127▼كويتيةNM0.613.10.0830.052%0.0%000%10-6.4-0.060▼النخيل15.12.052,820.40.3700.246%4.3%4,26016,68322%1-3.0-0.253▼أهلي متحد

7.90.70109.50.2280.195%7.0%287%5-10.0-0.204▼تسهيالت15.41.7837.60.3040.215%3.1%6328141.2%1.00-0.222▼العيد21.12.2424,630%25,59250,9842.2%5.8-البنوك

23.10.7023.70.1270.084%0.0%34377179%1-0.6-0.089▼ايفا592729NA6.8%15.13.99223.70.9660.797%1-12.0-0.806▼الغانمNM0.777.80.0540.037%0.0%13030%3-1.2-0.039▼سنرجي

6.40.92232.20.4750.218%17.0%4881,82972%1-3.0-0.265▼استثمارات14.42.47976%1,0962,9991.6%19.8الخدمات االستهالكية 15.70.8682.90.6000.368%6.5%001%0.4400.00═بترولية

20.11.21377.50.2150.137%3.2%2881,98138%3-5.0-0.143▼مشاريع13.72.282,587.60.6980.586%3.8%3,7936,34713%3.00-0.598▼زين16.41.8573.90.8600.684%4.6%451%0.73922.03▲نابسكو

8.20.9045.30.1250.082%4.8%5859235%0.40-0.098▼ساحل16.90.84451.61.2800.618%3.9%113%0.89616.02▲أريد35.51.7234.40.0670.039%0.0%1286%3-1.2-0.046▼بيت الطاقة

16.50.7131.90.1070.067%0.0%3751760%0.10-0.071▼البيتNM0.6214.00.0180.016%0.0%007%0.0160.00═آنNM0.206.40.0260.013%0.0%231,65254%0.0140.21▲بتروجلف

12.30.87116.30.1800.120%1.7%2191,54654%0.1407.05▲أرزان14.53.01646.21.1890.423%4.6%16725911%1-7.0-0.647▼أس تي سي12.20.4933.70.1720.112%2.1%1891,39137%0.13911.09▲آبار

3.50.6266.40.1960.130%7.2%2920838%1-1.0-0.138▼المركزNM0.646.90.1100.066%0.0%57111%0.0750.00═حيات كوم19.20.90239%2183,1064.0%1.1-النفط والغاز

12.91.3937.00.1750.142%4.2%005%0.1680.00═كميفك14.31.933,706%3,9666,6784.0%6.6-إتصاالتNM1.5122.40.3780.289%2.3%005%0.3100.00═سكب ك

NM0.7942.80.1040.079%0.0%2822,943248%1-1.0-0.096▼االولى7.00.6380.70.4490.380%7.6%41012%2-10.0-0.416▼كويت ت12.31.72476.51.1250.844%6.4%51757614%1-9.0-0.891▼بوبيان ب

29.04.50191.40.3800.217%0.0%12413%0.2955.02▲الخليجي5.41.52293.71.0700.950%3.4%000%1.0320.00═خليج ت7.21.5541.00.5450.406%9.9%000%0.4060.00═الكوت

13.90.9484.30.2040.118%0.0%2,05415,686194%5-6.0-0.127▼أعيان 8.40.91123.50.6120.453%6.1%352%0.5600.00═اهلية ت15.30.77346.20.4030.307%4.8%5918617%1-2.0-0.315▼القرين

NM0.3313.50.0510.033%0.0%0017%0.0350.00═بيان9.00.5423.00.1650.121%7.5%0224%3-4.0-0.125▼وربة ت13.21.16886%5767625.8%3.0-مواد أساسية

26.10.6511.20.1180.078%11.8%0030%0.0890.00═أصول8.90.8958.60.3730.217%1.9%000.0%0.2440.00═االعادة11.50.5115.60.1520.090%7.1%1231,319102%4-3.4-0.092▼الخصوصية

29.20.5422.60.0970.069%0.0%3456%8-6.5-0.070▼كفيكNM0.635.10.0620.044%0.0%000.5%0.0480.00═أولى تكافلNM0.82170.10.2950.220%2.1%7130510%1-2.0-0.232▼اسمنت

2.80.5535.30.1670.098%9.7%4038660%2-2.0-0.103▼كامكو11.40.283.40.0540.024%0.0%517719%0.0314.818▲وثاق13.01.05272.71.8500.860%4.6%30823931%1.2996.00▲كابالت

13.00.7931.40.1720.124%0.0%0128%0.1381.01▲وطنية د ق8.10.9028.70.0000.000%8.4%000%0.1910.00═ب ك تأمين18.31.52106.30.9600.501%3.4%15926853%2-9.0-0.590▼سفن

1.90.6412.90.0790.055%0.0%34613%1-0.6-0.054▼يونيكاب6.61.00617%121944.7%1.4التأمين10.91.0485.81.2400.837%8.2%54964114%0.85611.01▲بورتالند

57.70.9520.90.1200.091%0.0%0011%0.0980.00═مدارNM0.0513.00.0350.020%0.0%15523%3-0.6-0.022▼صكوك18.11.2723.60.3100.190%5.1%005%0.2340.00═ورقية

13.51.0016.60.1990.155%0.0%000%0.1810.00═الديرة20.41.01130.80.1860.114%2.0%7475,65866%0.1342.02▲عقارات كNM1.289.00.1040.072%0.0%1122%5-4.0-0.077▼معادن

27.31.4834.30.2710.105%0.0%8957,158277%2-3.0-0.121▼الصفاةNM0.4879.80.1210.064%0.0%0413%3-1.8-0.067▼متحدةNM0.5037.40.2080.120%0.0%2081,67285%2-3.0-0.124▼أسيكو

NM0.394.00.0200.012%0.0%0013%0.0120.00═اكتتاب1.60.78315.00.2130.151%0.0%15094033%1-2.0-0.159▼وطنية18.20.9584.60.2600.190%4.4%006%0.2270.00═الوطنية للبناء

5.21.15102.10.2950.179%2.4%18897%0.2003.02▲نور23.11.54238.50.5250.428%3.1%34277215%0.4434.01▲صالحيةNM0.703.50.0670.039%0.0%0039%0.0430.00═المعدات

23.40.37115.90.5050.324%2.9%8251%5-17.0-0.336▼تمدين أ11.10.71137.40.3750.314%3.1%6182%4-12.0-0.318▼تمدين عNM1.379.00.1580.097%0.0%2762,711155%2-1.9-0.100▼إستهالكية

5.20.315.30.0570.026%0.0%13825%2-0.7-0.030▼السورية17.00.4356.20.3440.285%1.7%007%0.2890.00═اجيالNM0.552.20.0450.018%0.0%0044%0.0210.84▲صلبوخ

2.40.4438.20.0710.046%0.0%701,45133%3-1.4-0.048▼آسياNM0.5910.10.0520.038%0.0%051%2-0.9-0.043▼المصالح ع2.31.242,252.41.2750.942%1.9%7,6937,59419%1-8.0-1.010▼أجيليتي

55.31.5617.70.1410.080%0.0%43433%0.1181.01▲راسياتNM0.4117.50.0440.032%0.0%1853427%0.0340.41▲ع عقارية10.26.1763.84.4310.650%11.1%412%5-160.0-3.040▼تعليمية

NM0.58101.70.1380.087%9.5%2482,74051%2-1.7-0.090▼االمتيازNM0.6526.60.0810.058%0.0%3760935%2-0.9-0.059▼اإلنمــاءNM0.3310.40.0630.040%0.0%1126818%2-1.0-0.042▼تنظيف

11.00.6814.80.0590.031%0.0%26689%0.0341.34▲منازل15.21.638610.8870.720%1.9%4596149%1-7.0-0.735▼المباني4.80.3717.20.0890.058%0.0%1422727%4-2.3-0.059▼الرابطة

3.70.86388.40.3390.260%4.4%1,9286,99151%1-4.0-0.272▼صناعات8.80.4927.80.1140.070%6.0%1317075%0.0810.20▲إنجازات21.81.3241.40.5130.323%7.1%384%1-4.0-0.340▼المعامل

2.40.134.50.1080.074%0.0%018%0.0890.10▲وربة كبيتل13.00.62180.40.1320.099%2.9%2812,85415%2-1.6-0.098▼التجارية6.53.87380.23.7043.006%12.8%1364432.0%3.11010.00▲هيومن سوفت

NM1.2736.10.4990.214%0.0%6529960%4-9.0-0.209▼عربي قابضة8.10.757.20.1000.056%0.0%3558718%0.0590.20▲سنامNM1.352.80.1480.063%0.0%003%0.0690.00═امتيازات

NM0.3627.60.0630.042%0.0%1021545%2-0.7-0.045▼التخصيصNM0.4827.90.0930.066%0.0%2434622%3-2.2-0.067▼أعيان ع7.11.5674.60.4610.339%5.7%1,0262,27348%6-26.0-0.435▼المشتركة

44.50.834.10.0400.023%0.0%007%0.0250.00═تحصيالت20.00.5816.70.0840.064%1.5%009%0.0680.00═عقار64.90.9294.50.2900.222%0.0%131%5-12.0-0.247▼يوباك

9.02.65450.80.4490.390%6.9%1844594%0.4000.00═القابضة م ك3.20.778.70.0570.040%0.0%0025%0.0450.00═العقاريةNM0.63173.30.2340.182%0.0%15181918%2-4.0-0.182▼أالفكو

11.81.07311.60.1100.076%1.7%1,75420,99899%4-3.0-0.081▼تمويل خليج60.20.5432.90.0790.051%0.0%601,15053%2-0.8-0.052▼مزايا6.90.6113.10.1200.076%6.3%1012147%1-1.1-0.080▼مبرد

64.80.9641.50.1890.116%0.0%3482,442110%1-2.0-0.138▼إنوفست9.40.4417.60.0890.045%6.3%2551786%0.20-0.048▼تجارة33.41.5698.70.4780.366%2.6%25565559%0.3900.00═المتكاملة 

3.80.6613.80.0800.061%0.0%0012%0.0690.00═عمارNM0.365.20.0420.021%0.0%940321%6-1.3-0.022▼التعمير ك5.10.6136.30.1080.087%6.0%001%0.1000.00═قيوين ا 

15.90.5717.90.0790.058%0.0%0012%0.0680.00═المنار 18.31.0033.70.1440.123%4.5%002%0.1340.00═أركانNM0.1912.70.0550.029%0.2%004%0.0360.00═فجيرة ا

24.98.43445.32.8701.992%2.9%35716114%2.21888.04▲البورصةNM0.2821.20.1440.079%0.0%2206%2-1.8-0.080▼أرجان21.71.1375.50.1750.113%3.3%001%0.1510.00═اسمنت ابيض

9.21.033,768%11,54185,5384.5%13.8-خدمات ماليةNM2.2221.40.0750.063%0.0%001%0.0660.00═منشآت15.71.1148.00.4100.307%5.0%6189%3-10.0-0.320▼جي تي سي

NM0.778.80.1100.082%0.0%027%0.0880.00═األنظمة46.60.5541.50.1140.055%0.0%35817%1-0.5-0.056▼دبي االولى3.91.164,215%11,00419,1973.5%10.9-صناعية

NM0.779%020.0%4.3-تكنولوجيا16.60.6642.30.0920.062%0.0%2841418%0.0703.25▲م االعمالNM0.8629.90.1830.130%0.0%002%0.1381.01▲مواشي

15.52.53221.10.2290.195%3.5%2131,06111%0.2010.00.0═شمال الزورNM1.029.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريم20.01.13127.60.5930.405%4.0%32378924%0.4102.00▲ميزان

15.52.53221%2131,0613.5%6.5-منافعNM0.274.50.0510.030%0.0%310591%0.0330.83▲ميناNM1.07158%3237893.2%22.0-السلع االستهالكية 

12.201.6442,157%56,817187,6652.81%7.3-اجمالي بورصة الكويت65.80.338.10.1050.043%0.0%59252%5-2.8-0.054▼مراكز13.11.1877.90.5950.472%2.9%010%0.51925.05▲التقدم

NM32.317.70.4800.399%0.0%000%0.4500.00═ياكو

17.42.87148.01.2400.558%1.7%001%0.5920.00═ميدان

18.51.98234%012.0%1.9-رعاية صحية
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

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

(0.34%)(7.28%)0.46%
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(1.13%)(19.19%) 5,808.18
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233.61.63%(1.89%)(40.90%)
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(%0.39)%1.36(%0.35)616.7 التأمين

(13.90%) (%11.32)(%0.81)2,497.6العقار

(%6.38)(%4.35)%8.80.00تكنولوجيا 56.87.8%

(%8.91)(%13.77)(%0.83)3,768.4 خدمات مالية 187.7(1.9%)

(11.84%)
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 .  2022 مارس 31مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على اساس األسعار الحالية وحقوق المساهمين كما في . 2022مضاعف السعر للربحية محتسب على اساس االسعار الحالية وصافي االرباح للربع األول من العام : مالحظة
 غير NA.  الشركات التي تختلف في سنواتها المالية يتم التعامل معها بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر نتائج مالية.  واألسعار الحالية2021العائد الجاري لألسهم محتسب على أساس التوزيعات النقدية لعام 
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شارك في ورشة الزراعة من أجل األرض

لموظفي الفروع

»بيتك« يتمّيز في مبادرات 
االستدامة والبيئة

»بوبيان« ينّظم بطولة
في لعبة البادل

»المتحد« يتّوج الرابحين
 في الحصاد اإلسالمي

التسويق وريادة األعمال.. 
AIU َتخّصصان جديدان في

ي��������واص��������ل ب�����ي�����ت ال����ت����م����وي����ل 
ال���ك���وي���ت���ي )ب���ي���ت���ك( ج���ه���وده 
 Keep it green ح���م���ل���ة  ف����ي 
ل����دع����م امل��������ب��������ادرات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
التنمية  استراتيجية  ضمن 
املستدامة. وف��ي ه��ذا االط��ار، 
خاّصة  فعالّية  »بيتك«  نظم 
ل�����أط�����ف�����ال ب����م����ن����اس����ب����ة ي����وم 
ال���ب���ي���ئ���ة ال����ع����امل����ي ل��ل��ت��وع��ي��ة 
بأهمّية املحافظة على البيئة 
وال���ت���ش���ج���ي���ع ع���ل���ى ال����زراع����ة 
لوين 

ّ
تحت عنوان »ورشة الت

راعة من أجل األرض« وسط مشاركة كبيرة.
ّ
والز

 ،Smiling Seedz وانطلقت الفعالية في كافيه 
 Biohydroو  Seeds ش��رك��ت��ي  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال��ب��روم��ي��ن��اد، ح��ي��ث شجعت على  ف��ي مجمع 
املستخدمة  األدوات  جميع  وك��ان��ت  ال���زراع���ة، 
مصنوعة م��ن م���واد م��ع��اد ت��دوي��ره��ا إليصال 
رس���ال���ة م��ه��م��ة ل��أط��ف��ال ب��أه��م��ي��ة االس��ت��ف��ادة 
التدوير  إع���ادة  ف��ي عملية  امل����وارد  م��ن جميع 

للمحافظة على البيئة.
 والقت الفعالية استحسانًا وإشادة من أهالي 
األطفال املشاركني، حيث عّبروا عن أهمية إقامة 
مثل هذه املباردات والفعاليات، التي تعزز نشر 
التوجه  للبيئة ضمن  املستدامة  التنمية  ثقافة 

العاملي في هذا اإلطار.
الفعاليات  من  العديد  نظم  »بيتك«  ان  يذكر   
املبادرة  مثل   ،Keep it Green ضمن  املتميزة 
التي أقيمت في مول العاصمة بالتعاون مع 
Puff، ح��ي��ث ن��ج��ح��ت ف��ي امل��س��اه��م��ة ف��ي جمع 

أك���ث���ر م����ن 25 أل�����ف ع��ل��ب��ة ب��اس��ت��ي��ك خ�����ال 5 
س��اع��ات وذل���ك إلع���ادة ت��دوي��ره��ا. وك��ذل��ك وقع 
»بيتك« شراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم حملة 

تشجير وتخضير مناطق الكويت.
ع »بيتك« شراكة استراتيجية مع مبادرة 

ّ
 ووق

س����درة وف��ري��ق ح��ل��م أخ��ض��ر ال��ت��ط��وع��ي، التي 
مختلفة  بيئية  ومشروعات  أنشطة  تتضمن 
ف��ي م��ج��ال التشجير وال��ح��د م��ن االن��ب��ع��اث��ات 
 Carbon Offset م���ن���ص���ة  م���ث���ل  ال���ك���رب���ون���ي���ة، 
أول  تعتبر  وال��ت��ي  »س�����درة«،  ال��ت��ي صممتها 
من  الحد  يتم من خالها  الكويت  في  منصة 
االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ع��ن ط��ري��ق التشجير 
أخ����رى مستقبلية.  ب��ي��ئ��ي��ة  م��ش��اري��ع  وإط�����اق 
وش���ارك »ب��ي��ت��ك« ف��ي دع��م امل��رح��ل��ة األول���ى من 
املشروع لزراعة 500 شجرة والعناية بها ملدة 
3 سنوات، وهو متوسط فترة العناية الازمة 

بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيًا.

ان�����ط�����اق�����ًا م������ن إح����������دى ق��ي��م 
ب����ن����ك ب����وب����ي����ان األس����اس����ي����ة 
»االهتمام باملوظفني«، نظم 
ب��ن��ك ب���وب���ي���ان ب��ط��ول��ة ب���ادل 
مفتوحة بمشاركة مجموعة 
م��ن م��وظ��ف��ي األف�����رع، بهدف 
العاملني  مختلف  تشجيع 
ف�����ي ال���ب���ن���ك ع���ل���ى م���م���ارس���ة 
الرياضة بما يضمن صحة 

أفضل لهم ولعائاتهم. 
وقال شريك املوارد البشرية 

عد 
ُ
ال��ف��ارس: »ت ع��ب��داهلل هيثم  ب��وب��ي��ان،  ببنك 

بطولة البادل األولى من نوعها التي ينظمها 
بنك بوبيان ملوظفيه، السيما مع ما تشهده 
اللعبة من انتشار كبير بني الشباب، وهو ما 
دفعنا في بوبيان إلى محاولة نشرها داخليًا 
بني موظفي بنك بوبيان املحبني واملمارسني 
ل��ل��ع��ب��ة ال����ب����ادل إلض����ف����اء ال���ش���ع���ور ب��ال��ت��رف��ي��ه 

وال���ت���غ���ي���ي���ر، الس���ي���م���ا خ���ال 
فصل الصيف«.

وأوضح الفارس أن التسجيل 
ع��ددًا  استقطب  البطولة  ف��ي 
ك���ب���ي���رًا م����ن امل���وظ���ف���ني، ح��ي��ث 
فريقًا،   32 نحو  فيها  ش���ارك 
وتم تكريم الفائزين باملراكز 
األولى ومنحهم جوائز قّيمة 

في نهاية اليوم.
وأض������اف أن ب��ط��ول��ة ال���ب���ادل 
األولى للموظفني تمثل جزءًا 
من املسؤولية االجتماعية لبنك بوبيان تجاه 
املشاركة  روح  تعزيز  إل��ى  وت��ه��دف  موظفيه، 
والترفيه بعيدًا عن أجواء العمل، حيث يولي 
ال��ب��ن��ك اه��ت��م��ام��ًا ش���دي���دًا ب����م����وارده ال��ب��ش��ري��ة 
التي  وتثقيفهم بجميع األمور واملوضوعات 
ت��ه��م ص��ح��ت��ه��م ال��ج��س��دي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة، وب��م��ا 
ينعكس إيجابيًا على أداء مهامهم الوظيفية.

قام البنك األهلي املتحد يوم األربعاء، املوافق 
22 يونيو الجاري، بإجراء السحب األسبوعي 
ع���ل���ى ج����وائ����ز ال���ح���ص���اد اإلس�����ام�����ي، ح��س��اب 
ال��س��ح��ب ع��ل��ى ال��ج��وائ��ز اإلس���ام���ي األول في 
املميزات،  بالعديد من  وال��ذي ينفرد  الكويت، 
وم��ن��ه��ا أن����ه أب���س���ط وأس���ه���ل ب��رن��ام��ج ادخ�����ار، 
االنترنت  عبر  الحساب  فتح  ميزة  عن   

ً
فضا

الفوري  اإلي���داع  م��ع ميزة  بكل سهولة ويسر 

في الحساب.
وأس��ف��ر ال��س��ح��ب ع��ن ح��ص��ول 10 م��ن العماء 
على 1000 دينار كويتي لكل منهم، وهم: ليلى 
أحمد العيدان، محمد شعيفان العجمي، سناء 
طاهر أبل، شيخة سعد السعيد، كريم محمد 
امل��ط��ر، محمد صالح  محمدي، شيخة محمد 
الحصيني، عبدالرحمن حمد العجمي، محمد 

حمد الهاجري، وحصة إبراهيم العربيد.

أكثر  العمل  مهارات  أصبحت 
أه���م���ي���ة م�����ن أي وق������ت م��ض��ى 
ف��ي ع��ال��م ال��ي��وم م��ن الشركات 
الناشئة.  وال��ش��رك��ات  النامية 
ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��دول��ي��ة 
إل���ى  ح���اج���ت���ه���ا  أدرك��������ت   AIU
التأكد من أنها توفر التعليم، 
ال�����ذي ي��م��ن��ح ال���ط���اب ال���ق���درة 
ع��ل��ى ف��ه��م ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ل����ت����أس����ي����س ش������رك������ة ج�����دي�����دة 
ال���ازم���ة  األدوات  ج���ان���ب  إل����ى 
للنجاح. ومن خال كلية إدارة 

 AIU األعمال، أطلقت الجامعة األميركية الدولية
تخصصني جديدين: التسويق وريادة األعمال.

  ت���م ت��ص��م��ي��م ب��رن��ام��ج ال��ت��س��وي��ق ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
ال���ذي���ن يتطلعون  ل��ل��ط��اب،  ال���دول���ي���ة  األم��ي��رك��ي��ة 
ال��خ��اص��ة، وخ��ل��ق عامتهم  أع��م��ال��ه��م  إل���ى تنمية 
التسويق  السوق. مع نمو صناعة  التجارية في 
في اقتصاد اليوم، غالبًا ما تتشابك مع املبيعات 
واالتصاالت، حيث يلعب كل منها دورًا مهمًا في 
تحقيق أهداف املؤسسة. من التصميم إلى سلوك 
املستهلك، يتنوع املجال ويوفر الفرصة للطاب 

ليكونوا مبدعني واستراتيجيني.
  ي��ت��ع��رض ط����اب ال��ت��س��وي��ق مل��ف��اه��ي��م ال��ع��اق��ات 
العامة والبحث ووسائط الدعاية وإدارة العامة 
التجارية، من بني مواضيع أخرى. وتعد أبحاث 
إج��راءه��ا في  أن  أداة ال غنى عنها، كما  ال��س��وق 
مجال املمارسة يوفر للشركات ميزة عند إطاق 

حمات جديدة. 
 وبما اننا نعيش في تحول ثقافي، حيث يسعى 
الجمهور إلى دعم الشركات الصغيرة واملحلية. 
ف���إن ب���دء ع��م��ل ت���ج���اري م���ن األل����ف إل���ى ال���ي���اء هو 
مهمة كبيرة ويتطلب تخطيطًا مهمًا ومجموعة 
واض���ح���ة م���ن األه������داف. م���ع ت���زاي���د ع���دد ال��ش��ب��اب 
التجارية  أعمالهم  بإنشاء  املهتمني  الكويت  في 
التي  الخدمات  أو  املنتجات  تقدم  التي  الخاصة 
ل��دي��ه��م ش��غ��ف ب���ه���ا، ف����إن امل���ع���رف���ة ح����ول تشغيل 
وق���ي���ادة امل��ؤس��س��ة أم���ر ب��ال��غ األه��م��ي��ة. وس��ي��ك��ون 
الجامعة  األع��م��ال في  ري��ادة  الطاب في برنامج 
أم��ام موضوعات تتعلق   AIU الدولية األميركية 
ب��������اإلدارة وال����وع����ي ب��ال��ع��ام��ة ال���ت���ج���اري���ة وج��م��ع 
ال���ت���ب���رع���ات واالب����ت����ك����ار، وغ���ي���ره���ا م����ن ال�������دورات 
االزده��ار  على  الشركات  تساعد  التي  التدريبية 

في العالم الحديث.

Keep it green جانب من حملة

خدمات عقارية وتسهيل فتح حسابات وودائع وسحب نقدي

في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

نّظمت مؤتمراً صحافياً في السفارة البريطانية

»الوطني« يقّدم تجربة مصرفية مميزة حول العالم

»زين« تشارك في معرض الفرص الوظيفية

»فيرجن موبايل« تحتفل بطرح عملياتها محليًا

فين في ملتقى »ذوي اإلعاقة« »الخليج« أكبر الموظِّ

الوطني  ال��ك��وي��ت  بنك  ي��ح��رص 
ت��ج��رب��ة مصرفية  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى 
مميزة واستثنائية لكل عمائه 
ح��ول ال��ع��ال��م. وف��ي ذل��ك اإلط��ار، 
أفضل  لعمائه  ال��وط��ن��ي  ي��وف��ر 
ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة وأك��ث��ره��ا 
تميزًا في فروع البنك املنتشرة 

في العديد من الدول. 
ي�����ت�����واف�����ر ل��������دى ب����ن����ك ال���ك���وي���ت 
أك��ب��ر شبكة مصرفية  ال��وط��ن��ي 
ت��م��ت��د ع��ب��ر 4 ق�������ارات، وي��ش��م��ل 
العديد  للبنك  العاملي  التواجد 
م����ن امل�����راك�����ز امل���ال���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة، 
ب���م���ا ف�����ي ذل������ك ج���ن���ي���ف ول���ن���دن 
ونيويورك وباريس وشنغهاي 
وس���ن���غ���اف���ورة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
ت���واج���ده اإلق��ل��ي��م��ي ف���ي ك���ل من 
ال����ب����ح����ري����ن وم�����ص�����ر وال������ع������راق 
ول���ب���ن���ان وال���س���ع���ودي���ة وت��رك��ي��ا 

واإلمارات.
وي�����ل�����ت�����زم ال�����وط�����ن�����ي ب���ت���وف���ي���ر 
ب��اق��ة م���ن ال���خ���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة 
الخدمات  لعماء  االستثنائية 
امل���ص���رف���ي���ة امل���م���ي���زة ف����ي ال�����دول 

ال�����ت�����ي ي����ت����واج����د ف����ي����ه����ا، ح��ي��ث 
والوجهات  املالية  امل��راك��ز  أكبر 
والتي  ال��ع��ال��م،  ح��ول  الرئيسية 
ت�������م ت���ص���م���ي���م���ه���ا ب�����م�����ا ي���ل���ب���ي 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��اء، ال��ت��ي تم 

الوقوف عليها بكل دقة. 
وت��ع��د ال��خ��دم��ات ال��ع��ق��اري��ة من 
أب���������رز ال�����خ�����دم�����ات امل���ص���رف���ي���ة، 
ال����ت����ي ي���ت���م ت���ق���دي���م���ه���ا ل��ع��م��اء 
ال���خ���دم���ات امل���ص���رف���ي���ة امل��م��ي��زة 
ف��������ي ف�������������روع ال������وط������ن������ي ح�����ول 
ال���ع���ال���م، وال���ت���ي ت��ش��م��ل: خ��دم��ة 
العقار املناسب في  البحث عن 

أم���اك���ن م���ح���ددة، ت��ق��دي��م ق��ائ��م��ة 
بأفضل املحامني املتخصصني 
ال��ع��ق��اري��ني، االهتمام  وال��وك��اء 
ب���ف���وات���ي���ر ال���خ���دم���ات وامل����راف����ق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ع���ق���ار م����ع ب���داي���ة 
ال����ش����راء وب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر بعد 

ذل������ك، وك����ذل����ك ت��غ��ط��ي��ة ش����روط 
ومتطلبات شراء العقار.

الخدمات  لعماء  البنك  ويقدم 
امل���ص���رف���ي���ة امل����م����ي����زة إم���ك���ان���ي���ة 
الحصول على خدمات التمويل 
ف��روع��ه املنتشرة  ف��ي  ال��ع��ق��اري 

ف�����ي ال����ع����دي����د م�����ن ال����������دول. ك��م��ا 
ي���وف���ر ال���وط���ن���ي ل��ه��م م��ج��م��وع��ة 
أخ���������رى م������ن ال������خ������دم������ات، م��ث��ل 
خدمة تسهيل فتح الحسابات، 
وخ���دم���ات اإلي�����داع ال��ت��ي تمنح 
ال��ع��م��اء ف��رص��ة االس��ت��ف��ادة من 
م���ع���دالت ال��ف��ائ��دة امل��رت��ف��ع��ة في 
ب��ع��ض ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ي��ت��واج��د 
السحب  وك��ذل��ك  الوطني،  فيها 
املنتشرة  الفروع  النقدي داخ��ل 

في تلك الدول.
وت���ع���ق���ي���ب���ًا ع����ل����ى ت����ق����دي����م ت��ل��ك 
ال���خ���دم���ات، ق���ال م��دي��ر تسويق 
ش��رائ��ح ال��ع��م��اء ف��ي مجموعة 
الخدمات املصرفية الشخصية 
إبراهيم العبداهلل: »نحرص في 
ال��وط��ن��ي على أن ن��ك��ون األق��رب 
ل��ع��م��ائ��ن��ا أي��ن��م��ا ك���ان���وا داخ���ل 
العالم، وتوفير  أو حول  الباد 
كل ما يحتاجونه على اختاف 
ش����رائ����ح����ه����م م������ن خ��������ال ب���اق���ة 
متنوعة من الخدمات العقارية 
وامل���ص���رف���ي���ة وت���وف���ي���ر ال���ك���اش 

الازم أثناء السفر«.

ع���ن مشاركتها  »زي�����ن«  أع��ل��ن��ت 
ف��ي م��ع��رض ال��ف��رص الوظيفية 
كلية  ت��س��ت��ض��ي��ف��ه  ال�����ذي  األول 
والتكنولوجيا  للعلوم  الكويت 
ق��س��م  م������ن  ب���ت���ن���ظ���ي���م   ،KCST
العاقات العامة والتسويق في 
ال��ك��ل��ي��ة، وال����ذي ي��ق��ام ي��وم��ي 22 

و23 يونيو الجاري.
وذك����رت ال��ش��رك��ة أن��ه��ا ش��ارك��ت 
ف��ي ف��ع��ال��ي��ات اف��ت��ت��اح امل��ع��رض 
ال��ج��ام��ع��ي بمنطقة  ال���ح���رم  ف���ي 
الدوحة، وذلك بحضور سفيرة 
لويس،  بليندا  املتحدة  اململكة 
للعلوم  ال��ك��وي��ت  كلية  ورئ��ي��س 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ب��روف��ي��س��ور 
خ�������ال�������د ال������ب������ق������اع������ني، وع����م����ي����د 
البروفيسور  بالكلية  الهندسة 
العاقات  وم��دي��ر  شمخة،  علي 
ال���ع���ام���ة وال���ت���س���وي���ق ب��ال��ك��ل��ي��ة 
إب����راه����ي����م امل�����ط�����وع، وع�������دد م��ن 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وخريجي 

الجامعة.
وق��������ام��������ت »زي���������������ن« م��������ن خ�����ال 
املعرض  ف��ي  ال��خ��اص  جناحها 
باستعراض سياسة التوظيف 
ال������ت������ي ت����ت����ب����ن����اه����ا، وال������ف������رص 
إل��ى  ل��دي��ه��ا،  امل��ت��اح��ة  الوظيفية 

ج���ان���ب ت���ع���ري���ف ال����زائ����ري����ن م��ن 
والباحثني  الطلبة والخريجني 
عن فرص العمل على تجربتها 
ال���رائ���دة ف��ي ق��ط��اع االت��ص��االت، 
كونها الشركة صاحبة الريادة 

في السوق الكويتي.

ك���م���ا ق���ام���ت ال���ش���رك���ة ب��ت��ع��ري��ف 
ال�����ط�����اب وال����ط����ال����ب����ات ب��ب��ي��ئ��ة 
ال���ع���م���ل ل���دي���ه���ا وش������رح ن��وع��ي��ة 
وش���������روط ال����وظ����ائ����ف امل���ت���اح���ة 
ل��دي��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إل��ى اإلج��اب��ة 
ع��ل��ى ك���ل اس���ت���ف���س���ارات ال�����زوار 

ل��دى  ال��ع��م��ل  وت��وض��ي��ح طبيعة 
وال��ق��ط��اع��ات  اإلدارات  مختلف 

في الشركة.
وُي���ع���د ه���ذا امل���ع���رض ال��وظ��ي��ف��ي 
ك��ل��ي��ة  ف������ي  ي�����ق�����ام  ال���������ذي  األول 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
ال��������ت��������ي ت��������ق��������دم ت����خ����ص����ص����ات 
ف����ري����دة م����ن ن���وع���ه���ا ف����ي م��ج��ال 
ال����ه����ن����دس����ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
وم���ن أب���رزه���ا ت��خ��ص��ص��ا األم���ن 
الجيل  وات��ص��االت  السيبراني، 
ال���خ���ام���س، وت��خ��ص��ص ال���ذك���اء 
االصطناعي، كما تتمتع الكلية 
ب��ع��اق��ات دول���ي���ة م���ع ج��ام��ع��ات 
مجال  ف��ي  ومتخصصة  عاملية 
مثل  والتكنولوجيا،  الهندسة 
ج���ام���ع���ة ك����ان����اغ����اوا ال��ي��اب��ان��ي��ة 
وامل�����ت�����خ�����ص�����ص�����ة ف���������ي م�����ج�����ال 
 IIT صناعة الروبوتات، ومعهد
ال��ذي يعتبر أحد  التكنولوجي 

أكبر املعاهد التكنولوجية.

رسميًا  عملياتها  إط��اق  بعد 
ف����ي ال����ك����وي����ت ف����ي 22 ي��ون��ي��و 
2022، نظمت »فيرجن موبايل 
ال���ك���وي���ت« م���ؤت���م���رًا ص��ح��اف��ي��ًا 
يوم  البريطانية  ال��س��ف��ارة  ف��ي 
أمس لاحتفال بطرح خدمات 
ش���رك���ة ات�����ص�����االت ب��ري��ط��ان��ي��ة 
متميزة في األسواق الكويتية.
وقد ألقت الشركة الضوء على 
خ���دم���ات���ه���ا ال���رق���م���ي���ة ال����رائ����دة، 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ف����ي ال���ك���وي���ت، 
ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي إث�����راء تجربة 
ال���ع���م���اء وت���وف���ي���ر ال��ك��ث��ي��ر من 

عروض البيانات واملحتوى.
وق�����د ُع���ق���د امل���ؤت���م���ر ب��ح��ض��ور 
بليندا  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال��س��ف��ي��رة 
ل���وي���س، ورن����ا ال���ف���ارس وزي���رة 
وزيرة  البلدية  لشؤون  الدولة 
ال�����دول�����ة ل����ش����ؤون االت����ص����االت 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات، 
وج���������ان���������ني ب��������ن��������وا ال�����رئ�����ي�����س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ش����رك����ة ف���ي���رج���ن 

م�����وب�����اي�����ل ال������ك������وي������ت، وإري��������ك 
دودم�������������ان ن���ي���ل���س���ن ال���رئ���ي���س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ش����رك����ة ف���ي���رج���ن 
م�����وب�����اي�����ل ال�������ش�������رق األوس���������ط 
وأف��ري��ق��ي��ا، وال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
الصباح  األحمد  جابر  مشعل 
ل��ه��ي��ئ��ة تشجيع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
االس������ت������ث������م������ار امل������ب������اش������ر ف���ي 

ال����ك����وي����ت، وامل����ه����ن����دس س���ال���م 
األذي���ن���ة رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ات���ص���االت 
باإلضافة  املعلومات،  وتقنية 
إلى مراسلي الصحف املحلية.
وض���م���ن رس��ال��ت��ه ال���ت���ي ت��وج��ه 
ب��ه��ا إل����ى ج��م��ي��ع ال��ح��اض��ري��ن، 
ش���ك���ر ري����ت����ش����ارد ب����ران����س����ون، 

م����ؤس����س م���ج���م���وع���ة ف���ي���رج���ن، 
ج��������م��������ي��������ع ال�������ش�������خ�������ص�������ي�������ات 
والحضور، وتطرق إلى إطاق 
فيرجن موبايل الكويت كرابع 
ش���رك���ة ات����ص����االت ف���ي ال���ب���اد، 
تقّدم عروضًا وتجارب  والتي 
رقمية جديدة جريئة وممتعة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ج��ان��ني ب��ن��وا، 

ال���رئ���ي���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ش��رك��ة 
فيرجن موبايل الكويت: »نحن 
سعداء جدًا إلط��اق عملياتنا 
في الكويت. لقد جاءت الردود 
والتعليقات إيجابية ومرحّبة 
إلى  نتطلع  ون��ح��ن  اآلن،  حتى 
طرح املزيد من الخدمات التي 
مجموعة  احتياجات  ستلبي 
ك���ب���ي���رة م����ن ال����ع����م����اء األف�������راد 

والشركات«. 
وأضافت السفيرة البريطانية 
ب���ل���ي���ن���دا ل�����وي�����س: »ي���س���ع���دن���ي 
ب��ف��ي��رج��ن م��وب��اي��ل  أن أرح������ب 
ف������ي ال������ك������وي������ت. ف����ي����رج����ن ه��ي 
م���ث���ال رائ������ع ل���ع���ام���ة ت��ج��اري��ة 
ب���ري���ط���ان���ي���ة م���ت���م���ي���زة ت��ت��م��ت��ع 
بجاذبية عاملية فعلية. ترتبط 
م���ج���م���وع���ة ف���ي���رج���ن ب��أك��م��ل��ه��ا 
ب����������اإلب����������داع وت��������دف��������ع ح��������دود 
االب���ت���ك���ار، وس��ت��ج��س��د فيرجن 
موبايل هذا النهج املبتكر في 

الكويت«.

ض����م����ن م���س���اع���ي���ه امل���ت���واص���ل���ة 
ف��ئ��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات  ل���دع���م 
ال��خ��اص��ة، ش����ارك ب��ن��ك الخليج 
ت�����وظ�����ي�����ف ذوي  م����ل����ت����ق����ى  ف�������ي 
اإلعاقة، خريجي حملة »شركاء 
ل���ت���وظ���ي���ف���ه���م«، ال��������ذي ن��ظ��م��ت��ه 
ال���ه���ي���ئ���ة ال�����ع�����ام ل�����ش�����ؤون ذوي 
اإلع����اق����ة، ب��ال��ش��راك��ة م���ع معهد 
ال��ب��ن��اء ال��ب��ش��ري ل��ت��دري��ب فئات 
والهيئة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ب��اب، ب��ه��دف جمع 
امل�����ت�����درب�����ني خ����ري����ج����ي دف���ع���ت���ي 
ال���ج���ه���ات  م�����ع   2021  /  2020
ال�����داع�����م�����ة ل���ت���وظ���ي���ف���ه���م، وف����ي 

مقدمتهم القطاع املصرفي. 
ك���م���ا ش��������ارك ال���ب���ن���ك أم������س ف��ي 
الثانية  الدفعتني  تخريج  حفل 
والثالثة، الذي أقيم تحت رعاية 
وحضور وزير الصحة د.خالد 
السعيد، الذي ُكرم من الجهات 
والجمعيات الداعمة لفئة ذوي 

االح��ت��ي��اج��ات ال���خ���اص���ة، خ��ال 
امللتقى الذي عقد أخيرًا.

ب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق���ال���ت م��دي��ر 
في  البشرية  امل����وارد  إدارة  ع��ام 
ال��ح��ج��اج:  سلمى  الخليج  ب��ن��ك 
تأتي مشاركة بنك الخليج في 
اإلع��اق��ة،  ذوي  ت��وظ��ي��ف  ملتقى 
ض���م���ن اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ش��ام��ل��ة 

الشابة  الكويتية  الكوادر  لدعم 
وال��ع��م��ل امل��س��ت��م��ر ع��ل��ى تطوير 
إم��ك��ان��ي��ات��ه��م، م��ع��ل��ن��ة ت��وظ��ي��ف 
13 من خريجي حملة »شركاء 
ل���ت���وظ���ي���ف���ه���م«، ل����ي����ك����ون ب���ذل���ك 
امل��وظ��ف في  أك��ب��ر  الخليج  بنك 

امللتقى. 
»ال���خ���ل���ي���ج«  أن  إل������ى  وأش����������ارت 

ف����ي إط�������ار م���س���اع���ي���ه ل��ت��رس��ي��خ 
م����ك����ان����ت����ه ك����ب����ن����ك امل����س����ت����ق����ب����ل، 
وض���م���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ل��ع��ام 
استقطاب  على  يحرص   ،2025
الشبابية في مختلف  امل��واه��ب 
امل����ج����االت، ب��م��ن ف��ي��ه��م ال���ك���وادر 
االحتياجات  املتميزة من ذوي 

الخاصة.

امل�����������رأة  ت�����م�����ك�����ني  أن  وذك����������������رت 
وال��ش��ب��اب وذوي االح��ت��ي��اج��ات 
ال��خ��اص��ة ي��ع��د م��ح��ورًا رئيسيًا 
تطبيق  في  الخليج  بنك  لنهج 
ب��رن��ام��ج االس��ت��دام��ة، الف��ت��ة إلى 
ال���ف���ئ���ة  ي����ول����ي ه�������ذه  ال����ب����ن����ك  أن 
اه���ت���م���ام���ًا خ�����اص�����ًا، س��������واء م��ن 
خ���ال خ��ط��ط��ه ل��ل��ش��م��ول امل��ال��ي، 

أوالتوظيف.
ذوي  ف����ئ����ة  دم��������ج  أن  وذك�����������رت 
االح�����ت�����ي�����اج�����ات ال�����خ�����اص�����ة ف��ي 
امل��ج��ت��م��ع وس����وق ال��ع��م��ل ي��أت��ي 
ف����ي م���ق���دم���ة أه�������داف اس���ت���دام���ة 
امل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة، وال���ت���ي قطع 
ف����ي����ه����ا ب����ن����ك ال����خ����ل����ي����ج ش���وط���ًا 
، م���ؤك���دة ال����ت����زام ال��ب��ن��ك 

ً
ط����وي����ا

ت��وف��ي��ر ف����رص ع��م��ل ل��ل��م��واه��ب 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال����ش����اب����ة م�����ن ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات ال���خ���اص���ة، وذل���ك 
ف���ي إط�����ار ج���ه���وده امل��ت��واص��ل��ة 

لتحقيق استراتيجية 2025.

السفيرة البريطانية بليندا لويس والبقاعين مكرمين »زين«

صورة جماعية على هامش حفل السفارة البريطانية

الحجاج وفريق البنك مع شيخة العبدالله

إبراهيم العبدالله

عبدالله الفارس

طالبتان من الجامعة األميركية الدولية
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الملك األردني لألمير محمد بن سلمان: 
شّرفت دارك وأهلك

»تويتر« جاء  الثاني تغريدة على  األردن��ي عبداهلل  امللك  نشر 
ف��ي��ه��ا: »أخ���ي س��م��و األم��ي��ر محمد ب��ن س��ل��م��ان، ش��ّرف��ت دارك 
الحرمني  خ��ادم  بقيادة  السعودية  األردن. ستظل  ف��ي  وأه��ل��ك 
الشريفني سندا وعضدا ألمتيها العربية واإلسالمية، وسنظل 
في األردن، املعني والجار األمني، لجميع األشقاء العرب ملا فيه 

خير بالدنا وشعبنا«.
الثاني  وك��ان األمير محمد بن سلمان بحث مع امللك عبداهلل 
العهد األمير الحسني بن عبداهلل، في قصر الحسينية  وولي 

العالقات بني البلدين وآخر التطورات إقليميا ودوليا.
وت���ن���اول���ت امل���ب���اح���ث���ات س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي، 
األردن��ي  السعودي  الصندوق  لشركة  يمكن  التي  والقطاعات 
ال��دور  على  ع��ب��داهلل  امللك  وش��دد  فيها.  املساهمة  لالستثمار 
املحوري للسعودية في تعزيز العمل العربي املشترك، والعمل 
من أجل تحقيق السالم باملنطقة والعالم. وجدد التأكيد على 
وق���وف األردن ال��دائ��م إل���ى ج��ان��ب ال��س��ع��ودي��ة ف��ي م��واج��ه��ة أي��ة 
اعتداءات تتعرض لها، مشددًا على أن أمن السعودية من أمن 

األردن واملنطقة.
ب��دوره، أكد ولي العهد السعودي حرص السعودية املتواصل 
التنسيق وال��ت��ش��اور تحقيقا  ال��ع��الق��ات وإدام����ة  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
مرحلة  ن��ح��و  وال��دف��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  لقضايا  وخ��دم��ة  ملصالحهما 
جديدة من التعاون، مبديًا حرص بالده على املساهمة الفاعلة 

في االستثمار بالفرص الواعدة في االردن.
وأك�����د ال���ج���ان���ب���ان أه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع��ات 
املشتركة  األردن��ي��ة  السعودية  للجنة  ع��ش��رة  السابعة  ال���دورة 
واالتفاقيات الناتجة عنها. وأبدت السعودية ترحيبها بإطالق 
املقبلة.  العشر  للسنوات  االقتصادي  التحديث  لرؤية  األردن 
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي 

ومجال كفاءة الطاقة املتجددة.
وأك���د ب��ي��ان أردن����ي س��ع��ودي م��ش��ت��رك ع��ل��ى أن أم���ن اململكتني 
واحد، واتفق الجانبان على دعم الجهود الدولية ملنع إيران من 
امتالك سالح نووي وضمان سلمية برنامج طهران النووي. 
كما اتفقا على دعم الجهود العربية لحّث إيران على االلتزام 
بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، واملحافظة على مبادئ 
امل��زع��زع��ة  األن��ش��ط��ة  جميع  املنطقة  وتجنيب  ال���ج���وار،  ح��س��ن 
لالستقرار، ومضاعفة الجهود ملواجهة التطرف والعمل على 

مكافحة اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله.

منح ملك األردن، امللك عبداهلل الثاني، قالدة »الحسني بن 
علي« لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

وت��ع��د ال���ق���الدة أرف����ع وس����ام م��دن��ي ف��ي امل��م��ل��ك��ة األردن��ي��ة 
الهاشمية، وتمنح للملوك واألمراء ورؤساء الدول.

مطار دمشق يستأنف الرحالت ابتداء من اليوم
ستأنف ابتداء من اليوم الخميس 

ُ
أعلنت وزارة النقل السورية أن الرحالت في مطار دمشق الدولي ست

23 يونيو، وذلك بعد ضربات جوية صهيونية أخرجت املدرج عن الخدمة، وألحقت أض��رارًا بمبنى 
ال��ج��وي��ة العمل  ال��ن��واق��ل  ال����وزارة »يمكن لجميع  ق��ال��ت  ال��رح��الت. كما  ل��ل��رك��اب، م��ا تسبب ف��ي تعليق 
برحالتها القادمة واملغادرة عبر املطار اعتبارًا من هذا التاريخ، واملطار سيعمل بكل طاقته لخدمة 
لة، وذلك بعد أن تم االنتهاء من إصالح األضرار البالغة في مدرجات املطار 

ّ
املسافرين والشركات املشغ

وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الصهيوني«.
ونفذ االحتالل الصهيوني قصفًا صاروخيًا من اتجاه الجوالن املحتل، مستهدفًا بعض النقاط جنوب 
دمشق، بينها املطار، حيث خرجت مهابط الطائرات عن الخدمة، وتضرر مبنى الصالة الثانية للركاب.

◄  سميت كذلك نسبة إلى شريف مكة الملك 
الحسين بن علي.

◄  أنشأها الملك عبدالله األول بن الحسين في 22 
يونيو 1949.

 ◄  يتم منحها للمستحقين في المجاالت الخيرية 
وقادة وزعماء الدول.

◄  طوق مصنوع من سلسلة مزدوجة من الذهب 
والمينا، بها إطار في داخله قالدة بيضاوية.

◄  فيه 16 زهرة على شكل وردة، وبين الزهرات 16 
نجمة سباعية.

◄  يبلغ وزن الذهب اإلجمالي 454 غراماً وكل زهرة 
تحتوي على 7 ماسات صغيرة، بمجموع 112 ماسة. 

ن برصيعتين ذهبيتين مروستين  ◄  لها وشاح يزيَّ
بالتاج الملكي وتحمالن اسم الملك.

تعّرف على
»قالدة الحسين بن علي«

تفاؤل في عالم األعمال التركي - السعودي
شهدت العاصمة التركية اجتماع طاولة مستديرة لبحث فرص التعاون االستثماري حضرها رئيس مجلس العالقات االقتصادية الخارجية 
التركي نائل أولباك ووكيل وزير االستثمار السعودي بدر البدر. وقال اولباك ان االجتماع يهدف الى اعادة الزخم للعالقات التجارية وان 
الرئيس التركي وولي العهد السعودي سيفسحان املجال امام عالم االعمال في كال البلدين من خالل القرارات السياسية التي سيتخذانها.

دوالر. م��ل��ي��ارات   5 م��ع   2015 ع��ام  ذروت��ه��ا  بلغت  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ى  التركية  ال���ص���ادرات   ◄
 .2030 المملكة  رؤي���ة  م��ش��اري��ع  ف��ي  مهمة  م��ك��ان��ة  ستحتل  ال��ت��رك��ي��ة  ال��ش��رك��ات   ◄
◄ االس���ت���ث���م���ارات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن س��ت��ت��ض��اع��ف ث���الث م����رات ف���ي ال��س��ن��وات ال��ق��ادم��ة.
.2021 ع����ام  دوالر  م���ل���ي���ارات   8 ت��رك��ي��ا  ف���ي  ال��س��ع��ودي��ة  االس���ت���ث���م���ارات  ح��ج��م  ب��ل��غ   ◄
الفترة. نفس  خ��الل  دوالر  مليون   50 تبلغ  ال��س��ع��ودي��ة  ف��ي  التركية  االس��ت��ث��م��ارات   ◄
◄ أه��م��ي��ة اق���ت���ص���ادي���ة م��ت��ب��ادل��ة وم����زاي����ا ال���ق���رب ال���ج���غ���راف���ي وق�����رب ال��س��وق��ي��ن.
ل��أس��واق. البلدين  منتجات  وص��ول  وتمكين  واع���دة  قطاعات  ف��ي  استثمارية  ف��رص   ◄

عدد الضحايا مرشح لالرتفاع.. واألمطار تعيق عمليات اإلنقاذ

ع����اش ال��ش��ع��ب األف���غ���ان���ي م���أس���اة ك��ب��ي��رة ب��ع��د أن ض��رب 
زلزال مدمر بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر 
واليات في  جنوب شرقي البالد، أسفر عن مقتل أكثر من 

1000 شخص وجرح املئات.
وم���ن ب��ن امل��ن��اط��ق امل��ت��ض��ررة والي����ات بكتيكا وخ��وس��ت 
ولغمان. لكن معظم الضحايا سقطوا في بكتيكا تحديدًا 
الوالية:  أح��د سكان ه��ذه  بمديرتي برمل وكياني. وق��ال 
»ق��راب��ة ال��س��اع��ة ال���واح���دة وال��ن��ص��ف ص��ب��اح��ًا استيقظت 
ب��س��ب��ب ال����زل����زال وص���دم���ت ب���دم���ار امل����ن����ازل خ���اص���ة تلك 
املصنوعة من التربة أو الخشب«. وأض��اف: »على الفور 
هرعت املروحيات لنقل الجرحى في حن عولج آخرون 

على األرض«.
وأض����اف ص��ح��اف��ي م��ح��ل��ي: »ف���ي ك��ل ش����ارع ت��ذه��ب إل��ي��ه، 
املنازل  أحبائهم.  م��وت  على  يبكون حزنًا  الناس  تسمع 
مدمرة«. وتابع: »كثيرون ال يعلمون بحالة أقاربهم ألن 
ال��زل��زال،  ف��ي  وعائلته قضوا  تعمل. شقيقي  ال  هواتفهم 
وق���د ع��ل��م��ت ب��ذل��ك ل��ل��ت��و ب��ع��د م����رور س���اع���ات. ال��ك��ث��ي��ر من 

القرى ُدمر تمامًا«.
بدورها، قالت فاطمة: »صرخت واألطفال. دمرت إحدى 
غ��رف��ن��ا. وك��ذل��ك م��ن��ازل ال��ج��ي��ران«. أوض���ح آخ���ر: »ق��ت��ل 17 
فردًا من نفس العائلة في حن نجا طفل واحد. أكثر من 
25 ق��ري��ة دم���رت بشكل شبه ك��ام��ل بما ف��ي ذل��ك امل���دارس 

واملساجد واملنازل«.
وأف�����اد م��ت��ط��وع ج���اء م���ن ق��ري��ة م���ج���اورة ل��ل��م��س��اع��دة: »ال 
بنفسي 40 جثة.  إغ��اث��ة رسميون ووج���دت  يوجد عمال 

معظمهم أطفال«.
في حن وصف رئيس اإلعالم والثقافة في بكتيكا محمد 
القبر تلو  ي��ح��ف��رون  أم��ن حذيفة املشهد وق���ال: »ال��ن��اس 

القبر«.

كارثة إنسانية

وألن ال���زل���زال وق���ع وال��ن��اس ن��ي��ام وامل��ن��ط��ق��ة ن��ائ��ي��ة وذات 
وإخ���راج  اإلن��ق��اذ  عمليات  س���ارت  وع����رة،  طبيعة جبلية 
الجثث من تحت األنقاض بوتيرة بطيئة وما زاد األمر 

تعقيدًا هو سقوط األمطار.
وعليه تخشى السلطات ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير. 
وق��ال زعيم حركة طالبان هبة اهلل أخ��ون��دزادة إن مئات 

البيوت ُدمرت وحصيلة القتلى مرجحة للزيادة. 
بالل  األفغانية  الحكومة  ب��اس��م  املتحدث  مساعد  ودع���ا 
كريمي وكاالت اإلغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا 
الزلزال لتجنب كارثة إنسانية. في وقت قال صالح الدين 
تواصل  السلطات  إن  الداخلية  ب���وزارة  امل��س��ؤول  أي��وب��ي 
عمليات اإلنقاذ وتستخدم طائرات هليكوبتر للوصول 

إلى الجرحى ونقل اإلمدادات الطبية والغذاء.
وش���ع���ر س���ك���ان ك����اب����ول ب���ال���ه���زة وك����ذل����ك ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة إس����الم آب����اد وال���ه���ن���د. وك��ت��ب ش��اه��د عبر 

تويتر: »هزات قوية وطويلة«. وقال آخر »كانت قوية«.
وغ���ال���ب���ًا ت���ض���رب زالزل ش���م���ال أف��غ��ان��س��ت��ان، خ��ص��وص��ا 
م��ح��ي��ط س��ل��س��ل��ة ه���ن���دوك���وش ال��ج��ب��ل��ي��ة، ح��ي��ث ت��ت��ص��ادم 
وامل��ن��ازل  باملباني  أض���رارا  وتلحق  التكتونية  الصفائح 

املبنية بشكل سيئ.

أردوغان مستقبالً األمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة أمس ) أ  ف ب(

مأساة أفغانستان: أكثر من ألف قتيل في زلزال 

أردوغان استقبل األمير محمد بن سلمان بمراسم رسمية

تركيا والسعودية.. حقبة جديدة من التعاون
اخ��ت��ت��م ول����ي ال��ع��ه��د ال���س���ع���ودي األم���ي���ر م��ح��م��د بن 
سلمان أمس جولة في املنطقة شملت مصر واألردن 

وتركيا. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان استقبل 
في املجمع الرئاسي في أنقرة ولي العهد السعودي، 
م��راس��م استقبال رس��م��ي��ة. وراف��ق��ت  ل��ه  أقيمت  حيث 
الباب  بن سلمان حتى  األمير محمد  الخيالة  فرقة 
الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان 
عند مدخل املجمع وتصافحا وتعانقا قبل أن تبدأ 
املراسم، بعزف النشيد الوطني لكال البلدين وإلقاء 

التحية على منصة الشرف.
التركية  املدفعية  أطلقت  االستقبال  مراسم  وخ��الل 

21 طلقة على شرف الضيف السعودي.
وف���ي اج��ت��م��اع ث��ن��ائ��ي دام ن��ح��و س��اع��ت��ن، رح���ب في 
بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، 
ف��ي��م��ا ع���ب���ر األم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان ع����ن ال��ش��ك��ر 
والتقدير ألردوغان على الحفاوة وحسن االستقبال 
اللذين حظي بهما ومرافقوه. ونقل تحيات وتقدير 
خادم الحرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز 

للرئيس التركي.
ك���م���ا ج������رى اس����ت����ع����راض ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب��ن 
البلدين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويرها 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت، ب��اإلض��اف��ة إل���ى اس��ت��ع��راض 
والجهود  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية  األح���داث  مستجدات 

املبذولة تجاهها.
وك���ان���ت ط���ائ���رة ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي ه��ب��ط��ت في 
م��ط��ار إي��س��ن��ب��وغ��ا، ح��ي��ث ك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ف���ؤاد 
أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون.

وه���ذه أول زي����ارة رس��م��ي��ة يجريها ول���ي ال��ع��ه��د إل��ى 
ت��رك��ي��ا، وت��أت��ي بعد أق��ل م��ن شهرين م��ن أول زي��ارة 
يجريها أردوغ��ان للسعودية في 28 أبريل املاضي، 

منذ سنوات.
ان��ق��رة، بعث ول��ي العهد السعودي  وف���ور م��غ��ادرت��ه 
برقية ش��ك��ر، ألردوغ����ان معربًا ع��ن ت��ق��دي��ره مل��ا لقيه 
»لقد  الضيافة، مضيفًا:  وك��رم  االستقبال  من حسن 
أتاحت هذه الزيارة بحث املوضوعات ذات االهتمام 
امل��ش��ت��رك، وب��م��ا ي��ؤك��د ح���رص ب��ل��دي��ن��ا ع��ل��ى امل��ض��ي 
��دم��ًا ف��ي ت��رس��ي��خ ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، وت��ط��وي��ره��ا 

ُ
ق

في مختلف املجاالت، في ظل قيادة خادم الحرمن 
وف��خ��ام��ت��ك��م، وال���ت���ي ت���ه���دف إل����ى ت��ح��ق��ي��ق م��ص��ال��ح 

البلدين، وتعزيز األمن واالستقرار في املنطقة«.

حقبة جديدة من التعاون 

التأكيد  وف��ي بيان تركي - س��ع��ودي مشترك، ج��رى 
التعاون في  ب��دء حقبة جديدة من  العزم على  على 
العالقات الثنائية، بما في ذلك العالقات السياسية 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة واألم���ن���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
اإلقليمية  القضايا  التشاور والتعاون في  وتعميق 

لتعزيز االستقرار والسالم.
وأكد الطرفان سعيهما لتكثيف التعاون والتنسيق 
وت������ب������ادل وج�����ه�����ات ال����ن����ظ����ر ب����خ����ص����وص ال���ق���ض���اي���ا 
لكل  السياسية  ال��ح��ل��ول  ودع���م  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 
األزم�������ات ف���ي دول امل��ن��ط��ق��ة م���ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ع��دم 

املساس بسيادة أي منها والسعي لكل ما من شأنه 
إبعاد دول املنطقة عن التوترات.

ك��م��ا أك����د ال���ط���رف���ان ع��زم��ه��م��ا ع��ل��ى زي������ادة ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن��س��ي��ق ال���ف���ع���ال ب��ي��ن��ه��م��ا ف����ي إط������ار امل��ن��ظ��م��ات 

اإلقليمية والدولية.
واتفق الجانبان على تفعيل االتفاقيات املوقعة بن 
ال��ب��ل��دي��ن ف��ي م��ج��االت ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي، وت��ع��زي��زه 
وت���ط���وي���ره، ب��م��ا ي���خ���دم م��ص��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن، وي��س��ه��م 
ف��ي تحقيق األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي املنطقة. وتعزيز 

التعاون العدلي وتبادل الخبرات.
ون��اق��ش ال��ج��ان��ب��ان س��ب��ل ت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع ال��ت��ج��ارة 
ال��ب��ي��ن��ي��ة، وت��س��ه��ي��ل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، وت��ذل��ي��ل أي 
ص��ع��وب��ات ف��ي ه���ذا ال��ش��أن، وتكثيف ال��ت��واص��ل بن 
القطاعن العام والخاص في البلدين لبحث الفرص 
االس��ت��ث��م��اري��ة وت��رج��م��ت��ه��ا إل���ى ش���راك���ات ملموسة، 
للبلدين  الكبيرة  االقتصادية  باملقومات  مشيدين 
بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص 

التي تقدمها رؤية اململكة 2030.
التنسيق  أع��م��ال مجلس  تفعيل  ع��ل��ى  االت��ف��اق  وت���م 
ال����س����ع����ودي - ال����ت����رك����ي، ورف�������ع م���س���ت���وى ال���ت���ع���اون 

والتنسيق.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجاالت 
الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، 
ة ال���ط���اق���ة، وال���ك���ه���رب���اء، وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة،  وك���ف���اء

واالبتكار والتقنيات النظيفة.
تركيا  رحبت  املناخي،  والتغير  البيئة  مجال  وف��ي 
ب��إط��الق امل��م��ل��ك��ة مل��ب��ادرت��ي »ال��س��ع��ودي��ة ال��خ��ض��راء« 
و»ال�����ش�����رق األوس�������ط األخ�����ض�����ر«. وج������دد ال��ج��ان��ب��ان 
تأكيدهما أهمية االلتزام بمبادئ االتفاقية اإلطارية 

للتغير املناخي واتفاقية باريس.
أطلقتا  اللتن  للمبادرتن  دعمهما  الجانبان  وأك��د 
خ����الل ت�����رؤس امل��م��ل��ك��ة الج��ت��م��اع��ات م��ج��م��وع��ة قمة 

العشرين 2020.
وات���ف���ق ال���ط���رف���ان ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ش����راك����ات إن��ت��اج��ي��ة 
واس���ت���ث���م���اري���ة ف����ي م����ج����االت ال����ذك����اء االص��ط��ن��اع��ي 

والتقنيات الرقمية واملدن الذكية.
ودع�����ا ال���ج���ان���ب ال���ت���رك���ي ال��ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��اري��ة 
ال���ع���ام���ل���ة ف�����ي ب���ي���ئ���ة ري���������ادة األع������م������ال ال���س���ع���ودي���ة 
لالستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة 

شراكات معها.
وأكد الجانبان أهمية التعاون في املجال السياحي 
وتعزيز  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ن  السياحية  ال��ح��رك��ة  وتنمية 
ال���ت���ع���اون ب���ن ه��ي��ئ��ات ال���ط���ي���ران امل����دن����ي، وت��ط��وي��ر 

التعاون القائم بن البلدين في مجال الصحة.
وكان مسؤول تركي كبير قال ل� »رويترز«: ان البلدين 
رف��ع��ا ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة وال���رح���الت 
إيقاف  التلفزيونية مع  املسلسالت  الجوية وعرض 

التغطية اإلعالمية السلبية املتبادلة.

■ تشمل العالقات السياسية 
واالقتصادية والعسكرية 

واألمنية 

■ تعميق التشاور في القضايا 
اإلقليمية لتعزيز االستقرار 

والسالم

■ تفعيل االتفاقيات 
الموقعة في مجاالت 

التعاون الدفاعي

■ تطوير وتنويع التجارة.. 
والتعاون في مجاالت الطاقة

■ تفعيل أعمال مجلس 
التنسيق السعودي - التركي

أردوغان مودعاً األمير محمد بن سلمان في مطار  إيسنبوغا )واس(

 أفغان يبحثون عن ناجين وسط منازل مدمرة في قرية بوالية بكتيكا
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قصة خبرية

أنس جابر.. عازفة »السعادة« للعرب
هاشم الفضلي

لم ُتخيب أُنس جابر، بنت مدينة قصر هالل 
التونسية، آمال العرب وجماهيرهم، الذين 

توّسموا فيها التقدم في مسيرتها بلعبة 
التنس األرضي، للوصول إلى أبعد مدى على 

مستوى عالم المحترفات، وذلك عندما ضمنت 
أخيراً أن تحل في المرتبة الثانية بتصنيف العبات 

التنس حول العالم، في إنجاز غير مسبوق لالعبة 
عربية أثبتت قدرة العرب على تحقيق ما ال يخطر 

على البال في كل المجاالت، ال سيما الرياضة 
العالمية.

ف��ف��ي األل���ع���اب ال��ف��ردي��ة، ي��ك��ون ال��ت��ن��اف��س س��اح��ًا ذا ح��دي��ن ل��اع��ب، 
خصوصًا الاعب أو الاعبة من العرب، فإما أن يعتمد على نفسه 
وي��ث��ق ف��ي ق���درات���ه وي��ب��دأ م��س��ي��رة ال��ت��ح��دي، وس���ط ال��ت��ط��ور الكبير 
العليا في  املراتب  ليتبؤوا  الغرب باعبيهم،  املفرط من  واالهتمام 
هذه اللعبات، وإما أن يستسلم أبناؤنا أمام نظريات الفكر الهّدام 
بصعوبة مجاراة أبطال الغرب واالكتفاء باملشاركات املشرفة فقط 

من دون الطموح في ما هو أكبر.

الظهور األفضل

ف���ي ال���س���ن���وات األخ����ي����رة، ب�����رزت ال��ع��دي��د م���ن األس���م���اء ال��ع��رب��ي��ة في 
األلعاب الفردية، ولكن كان الظهور األفضل واألهم هو لبنت تونس 
الخضراء أنس جابر، التي تتقدم بثبات نحو املنافسة على صدارة 
بقوة  طريقها  وتشق  البيضاء،  للعبة  املحترفات  الاعبات  ترتيب 
القمة، وذل��ك بعد أن نجحت في حصد لقب بطولة مدريد  العتاء 
املفتوحة للتنس للمرة األولى في مسيرتها، ومن ثم بطولة برلني، 

وقبلها بطولة برمنغهام.

انطالقة تاريخية

وتأتي االنطاقة األخيرة ألنس في تصنيف العبات التنس لتكون 
 1000« تاريخية لها، وذلك بعد حصولها على لقب بطولة مدريد ب�
ن��ق��ط��ة«، ل��ت��ص��ل إل���ى امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ف���ي ت��ص��ن��ي��ف الع���ب���ات التنس 
املحترفات، وبعد بلوغها أخيرًا ربع نهائي زوجي السيدات لبطولة 
على  ب��ات��ت  ويليامز،  سيرينا  األميركية  النجمة  رف��ق��ة  إيستبورن 

مقربة من بلوغ املرتبة الثانية رسميًا في التصنيف املقبل.

¶ ان��ط��اق��ة ت��اري��خ��ي��ة ف���ي ت��ص��ن��ي��ف الع���ب���ات ال��ت��ن��س ال��م��ح��ت��رف��ات
ال����ع����رب����ي����ة ل����ل����ب����ط����ل����ة  م�����س�����ب�����وق�����ة  غ�����ي�����ر  إن����������ج����������ازات   ¶

ألقابها 

بطولة برمنغهام 2021 
بطولة مدريد 2022 

بطولة برلين 2022

من هي؟ 

االسم: أُْنس جابر
العمر: 27 عاماً

الجنسية: تونسية
اللقب: وزيرة السعادة

 2008 التنس:  احتراف  بداية 
في عمر 14 عاماً

أول ظهور ببطوالت محترفات 
قطر  بــطــولــة   2012 ال��ت��ن��س: 

المفتوحة للتنس
روالن  بطولة   2011 لقب:  أول 

غاروس للناشئين
أول مدرب: نبيل مليكة

ماليين   6.1 الجوائز:  مجموع 
دوالر

جائزة  على  حصلت  ج��وائ��ز: 
المرأة العربية لعام 2019

روح رياضية 

ل��ل��ب��ط��ل��ة أن����س ج���اب���ر ال���ع���دي���د م���ن امل����واق����ف امل���م���ي���زة على 
ال��روح الرياضية، وآخرها بعدما أش��ادت مواقع  مستوى 
السويسرية  منافستها  م��ع  ال��ب��ط��ول��ي  بتصرفها  ع��امل��ي��ة 
ب��ي��ل��ن��دا ب��ري��ش��ت��ش، ف���ي ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ب��رل��ني امل��ف��ت��وح��ة، 
بعدما تعرضت األخيرة لإلصابة في املباراة النهائية في 
مواجهة »جابر«، لتسارع النجمة التونسية إلى محاولة 
إسعافها في مناسبتني عبر توفير الثلج من أجل تخفيف 
األوج��اع، قبل أن تواسيها في نهاية املواجهة والرفع من 

معنوياتها.

مبادرة إنسانية

ف���ي خ���ط���وة رم���زي���ة ل���دع���م ب���اده���ا ف���ي م���واج���ه���ة ج��ائ��ح��ة 
أن��س ج��اب��ر ع��رض مضربها في  ك��ورون��ا، أعلنت النجمة 
مزاد، بهدف جمع أموال ملساعدة تونس في توفير الرعاية 

ملصابي كورونا. 
فكرة  التونسية  النجمة  ن��ش��رت  بعدما  امل��ب��ادرة  وج���اءت 
املزاد في مقطع مصور عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وقالت: »مثل جميع التونسيني، ال يمكنني أن أرى بلدي 
يمر بمثل هذه الظروف الصعبة وأبقى صامتة.. لذا، قررت 

أن أعرض مضربي في املزاد«.

بايرن يضم ماني
انتقل املهاجم الدولي السنغالي 

س������ادي������و م�����ان�����ي ال��������ى ب����اي����رن 
م���ي���ون���خ ب���ط���ل أمل����ان����ي����ا ب��ع��ق��د 
مل��دة ث��اث س��ن��وات ق��ادًم��ا من 
ل��ي��ف��رب��ول االن��ك��ل��ي��زي، بحسب 

ما أعلن الناديان أمس.
وذكرت تقارير أن بايرن وافق على 

ي���ورو  م��ل��ي��ون  ن��ح��و 40  ص��ف��ق��ة قيمتها 
اإلضافات  ذل��ك  في  بما  دوالر(  مليون   42.10(
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى خ���دم���ات ال���اع���ب ال���ب���ال���غ 30 
 في عقده مع 

ّ
عاما، ال��ذي ك��ان لديه ع��ام متبق

ليفربول. 
���ا م���ن أن��دي��ة 

ً
وك��ش��ف م��ان��ي أن����ه رف����ض ع���روض

ك���ب���رى ل��ال��ت��ح��اق ب��ب��ط��ل أمل���ان���ي���ا ف���ي امل���واس���م 

ال����ع����ش����رة االخ�������ي�������رة، وق��������ال ف��ي 
ح�����دي�����ث م������ع ص���ح���ي���ف���ة ب��ي��ل��د 
ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  إن  املحلية 

مناسب له.
ق���ال »أخ��ب��رن��ي وك��ي��ل أعمالي 
ا اهتمامات 

ً
أنه كانت هناك أيض

م���ن أن���دي���ة أخ������رى، ل��ك��ن ب��ال��ن��س��ب��ة 
البداية  الشعور صحيًحا منذ  ك��ان  ل��ي، 

عندما قّدم بايرن خطته معي«.

أرقامه مع ليفربول 

تعيين المالك بوهلي 
رئيسًا لتشلسي

األميركي تود بوهلي مالك تشلسي رئيسًا  تم تعيني 
جديدًا أيضًا للنادي، خلفًا ملواطنه بروس باك، على أن 
»بلوز« رحيل  يعمل كمدير رياضي مؤقت بعد أن أكد ال�

مارينا غرانوفسكايا.
الروسية غرانوفسكايا عن دورها   - الكندية  وتتنحى 
كجزء من التغيير الكبير الذي يحصل في أروقة ملعب 
ستامفورد بريدج، تاركة املهمة للمالك الجديد بوهلي 

لقيادة مفاوضات تشلسي في سوق االنتقاالت.
وان���ض���م���ت ج��م��ي��ع ال��ش��خ��ص��ي��ات ال����ب����ارزة ف���ي ائ��ت��اف 
بوهلي - كليراليك كابيتال إلى مجلس إدارة تشلسي 
الروسي رومان  السابق  املالك  الجديد بعد شرائه من 

أبراموفيتش.

الخليفي: باريس لم يفاوض زيدان
خرج القطري ناصر الخليفي 

رئ��������ي��������س ن����������������ادي ب�������اري�������س 
س�������ان ج����ي����رم����ان ال���ف���رن���س���ي 
ب�����ت�����ص�����ري�����ح�����ات ل�����وس�����ائ�����ل 
اع�����ام�����ي�����ة اوروب��������ي��������ة وذل������ك 

يتعلق  م��ا  اه���م  ع��ل��ى  للتعليق 
ال��ن��ادي، واس��ت��ع��دادات  بصفقات 

باريس للموسم الجديد.
وفي ما يلي اهم ما ورد على لسان الخليفي 

في تصريحاته:
¶ رفضت 180 مليون يورو الصيف املاضي 

من ريال مدريد لبيع كيليان مبابي.
¶ نأمل في التوصل إلى »اتفاق سريع« 
مدرب  غالتييه  كريستوف  مع  للتعاقد 

نيس الحالي.
مباشر  نتحدث بشكل  ل��م   ¶
أو غ��ي��ر م��ب��اش��ر، م��ع امل���درب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
¶ وج����ه����ت ت����ح����ذي����را ج���دي���ا 
لاعبني، دون ذكر أي أسماء.. 
ال��ذي��ن ال يتناسبون مع  »أول��ئ��ك 

املشروع سيكون عليهم الرحيل«.
¶ أن��ا رئيس ال��ن��ادي، وأن��ا من يقرر، واأله��م 
م���ن ذل����ك أن م��ب��اب��ي ل���م ي��ط��ل��ب أي الع����ب أو 

مدرب.
املوسم  ميسي سيتألق  ليونيل  أن  واث��ق   ¶
امل���ق���ب���ل.. رغ����م ت���واض���ع م��س��ت��واه ف���ي امل��وس��م 

األول.

م���ب���اراة  269
ه���دف���اً  120

ص���ن���اع���ة  48
أل������ق������اب  6

فاز على الصومال بنتيجة 9 - 2

»أزرق« الصاالت إلى ربع نهائي »كأس العرب«

سلمان البعيجان يحرز هدفاً لألزرق

نظام التأهل 

وي��ن��ص ن��ظ��ام ال��ت��أه��ل 
ل����ل����دور رب�����ع ال��ن��ه��ائ��ي 
ل����ل����ب����ط����ول����ة ع�����ل�����ى أن 
ت��ت��أه��ل 3 م��ن��ت��خ��ب��ات 
م��ن امل��ج��م��وع��ة األول���ى 
ال���ك���وي���ت   - »امل������غ������رب 
فيما  م��وري��ت��ان��ي��ا«،   -
ي����ت����أه����ل امل���ن���ت���خ���ب���ان 
ص����اح����ب����ا امل����رك����زي����ن 
م��ن  وال�����ث�����ان�����ي  األول 
امل��ج��م��وع��ت��ن ال��ث��ان��ي��ة 
وال���ث���ال���ث���ة، ب��اإلض��اف��ة 
منتخب  أف���ض���ل  إل����ى 
ص�����������اح�����������ب م�������رك�������ز 
ث���ال���ث ب��امل��ج��م��وع��ت��ن، 
ل��ي��ك��ت��م��ل ع����دد ال��ف��رق 
ف��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي إل��ى 
8 منتخبات من أصل 
10 شاركت في الدور 

األول.

وأنهى أزرق الصاالت الشوط األول في لقائه أمام الصومال بنتيجة 
6 - 2، بعد أداء مميز من قبل العبي منتخبنا الشباب الذين نجحوا 
في حسم املواجهة في وقت مبكر قبل أن ينجح املنتخب في إضافة 

ثاثة أهداف جديدة في الشوط الثاني.
وم���ع خ��ت��ام ال����دور األول، ن��ج��ح منتخبنا ف��ي ت��أم��ني امل��رك��ز ال��ث��ان��ي 
ب��امل��ج��م��وع��ة األول�����ى، ف��ي��م��ا اح��ت��ف��ظ امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ح��ام��ل اللقب 

باملركز األول، وجاء منتخب موريتانيا في املركز الثالث.

◄ الطويل األفضل
ح��ص��ل ن��ج��م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 
جائزة  على  الطويل  عبدالرحمن 
أف��ض��ل الع���ب ف��ي امل���ب���اراة، بعدما 
نجح في تقديم مستويات مميزة، 
ال��ف��وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ه��ا األزرق  ق����اد 
الكبير، وكان نصيبه من التسعة 
أه��������داف  ل���ل���م���ن���ت���خ���ب 4  أه������������داف 
سجلها بمفرده »سوبر هاتريك«.

واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصاالت تقديم عروضه القوية والمميزة ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في مدينة الدمام 
بالمملكة العربية السعودية، وذلك بتحقيقه فوزاً كبيراً على منتخب الصومال بنتيجة 9 - 2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ختام 

مواجهات المجموعة األولى، ليحسم األزرق تأهله إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، وينتظر صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، التي 
تضم منتخبات السعودية وليبيا وفلسطين.

السالمية يضم العراقي رستم

أتمت إدارة نادي الساملية اتفاقها للتعاقد مع املحترف 
العراقي أسو رستم لالنضمام لصفوف الفريق االول 
املقبل، وذل��ك لدعم  القدم بالنادي، خالل املوسم  لكرة 

الخط االمامي للفريق.
وسيحل رستم محل البرازيلي باتريك فابيانو هداف 
ال��ى محترفي  لينضم  امل��اض��ي،  املوسم  في  السماوي 

الفريق الحالين جمعة سعيد، اليكس ليما، سانغ بيير، باإلضافة الى 
الكولومبي الوافد من اليرموك كارلوس تيفيز.

الصيفي يقترب من »األصفر«

الخطيب مدربًا ل�»الفحيحيل«

بات في حكم املؤكد ان يقوم نادي الفحيحيل باإلعان رسميًا عن إسناد تدريب الفريق 
ف��راس الخطيب املحترف السابق بالعديد من االندية  القدم بالنادي للسوري  االول لكرة 

املحلية، وذلك بعدما انهى الخطيب مسيرته كاعب واتجه في وقت سابق للتدريب.
وكان الخطيب قد انضم في وقت سابق الى الجهاز الفني لفريقي الساملية والنصر قبل 
ان يتولى ت��دري��ب فريق زاخ��و العراقي ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي وم��ن ث��م يقرر ال��ع��ودة للدوري 

الكويتي.

اقترب األردني عدي الصيفي من العودة إلى فريق نادي 
ل فريق النصر خالل املوسمن 

ّ
القادسية مجددًا بعد أن مث

املاضين، وانتهى عقده مع النادي بنهاية املوسم املاضي.
مع  مفاوضات  في  القادسية  بنادي  الكرة  إدارة  ودخلت 
الالعب لعودته إلى صفوف الفريق في املوسم املقبل، وهو 
ما قابله الالعب باملوافقة مبدئيًا على أن يتم اإلعالن عن 

التعاقد عقب انتهاء االتفاق بن الطرفن.
يأتي ذلك بعدما أعلن النادي رسميًا عن تعاقده مع املحترف اإليفواري 

مامادو سورو قادمًا من نادي الخليج السعودي.
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فجر

3.24
عصر

4.49
شروق

6.51
مغرب

11.50
ظهر

8.23
عشاء

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

 ظهرًاصباحًا
7.25

صباحًا
7.35

مساًء
1.001.42

البحـــــــر

حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية وتظهر بعض 
السحب العالية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة 

االتجاه إلى معتدلة، السرعة )8 - 30 كم/ ساعة(.
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الصغرى

43
الكبرى

%70
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

كالم الناس

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

m.alhumoud@alqabas.com.kw

كلمة ورد غطاها
د. موضي عبدالعزيز الحمود
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كلامت متقاطعة 
أفقي

1. مسلسل تلفزيوني كويتي- شقيق والده)م(.
2. مسلسل تلفزيوني كويتي- لهو.

3. حرف جزم)م(- متشابهان- نزهق منه)م(- حبر.
4. عكس الكبير)م(- اإليمان)م(.

5. مرنة)م(- صاحب إحدى املهن)م(- سفينة الصحراء.
6. قيدهما- تتبختر يف مشيتها)م(.

7. للنفي- نندمج- بطيخ يف بعض اللهجات الخليجية.
8. إسعل)م(- اإلجساد)م(- قدح.

9. تالشت- تذوب- املصاعب.
10. يطوره- إطلق سراحه)م(- هيا بالعامية.

11. من الفنون)م(- حرف إجنبي- حزم ورود- للتعريف.
12. إغنية لعبداملحسن املهنا- وحدة قياس)م(- يردد 

الكالم بلجاجة.
13. بيت باإلنجليزي- إغنية للفنان الكويتي عبدالكريم 

عبدالقادر- املزرعة.
14. من األلوان)م(- الحصول ىلع الشيء)م(.

15. رمز للضيافة العربية- مؤلف وكاتب كويتي)م(.

عامودي

1. كاتبة سيناريو كويتية- والد الوالد أو الوالدة.

2. أغنية للفنان الكويتي الكبيرعبداهلل الرويشد.

3. حرف جر- حول وبدل- ذات منزلة عالية.

4. أتحدث إليهن- حرف أجنبي- نعبر.

5. علم مذكر- مكمل- مرحبا باإلنجليزي- لباس موحد.

6. متشابهان- األمراض- تسكن يف جواري)م(.

7. سبح)م(- قواعده- يستكتب.

8. ممثل كوميدي كويتي- متشابهة.

9. ممثل كويتي قدير.

10. اليأس)م(- غرز اإلبرة بالجلد- جميع.

11. جواب- فارق الحياة)م(- متشابهة.

12. برفقة- عشرة باإلنجليزي- عكس حرم)م(.

13. تناقشه)م(- عكس نوعي- يتلو ويجود.

14. مظاهر- ممثل كويتي مشهور)م(.

15. ممثل ومخرج كويتي.

2022-06-22

شقيق  كــويــتــي-  تــلــفــزيــونــي  مسلسل   .1
والده)م(.

2. مسلسل تلفزيوني كويتي- لهو.
نــزهــق  ــان-  ــه ــاب ــش ــت م جـــــــزم)م(-  حــــرف   .3

منه)م(- حبر.
4. عكس الكبير)م(- اإليمان)م(.

ــن)م(-  ــه ــم ال ـــدى  ـــة)م(- صــاحــب إح ـــرن 5. م
سفينة الصحراء.

6. قيدهما- تتبختر في مشيتها)م(.
7. للنفي- نندمج- بطيخ في بعض اللهجات 

الخليجية.
8. أسعل)م(- األجساد)م(- قدح.

9. تالشت- تذوب- المصاعب.
10. يطوره- أطلق سراحه)م(- هيا بالعامية.

11. من الفنون)م(- حرف اجنبي- حزم ورود- 
للتعريف.

وحــدة  المهنا-  لعبدالمحسن  أغنية   .12
قياس)م(- يردد الكالم بلجاجة.

الكويتي  للفنان  أغنية  باإلنجليزي-  بيت   .13
عبدالكريم عبدالقادر- المزرعة.

14. من األلوان)م(- الحصول على الشيء)م(.
وكاتب  مــؤلــف  الــعــربــيــة-  للضيافة  ــز  رم  .15

كويتي)م(.

أو  الوالد  والد  كويتية-  سيناريو  كاتبة   .1
الوالدة.

الكبيرعبدالله  الكويتي  للفنان  أغنية   .2
الرويشد.

منزلة  ذات  وبـــدل-  حــول  جــر-  حــرف   .3
عالية.

4. أتحدث إليهن- حرف أجنبي- نعبر.
5. علم مذكر- مكمل- مرحبا باإلنجليزي- 

لباس موحد.
في  تسكن  األمــــراض-  متشابهان-   .6

جواري)م(.
7. سبح)م(- قواعده- يستكتب.

8. ممثل كوميدي كويتي- متشابهة.
9. ممثل كويتي قدير.

10. اليأس)م(- غرز اإلبرة بالجلد- جميع.
11. جواب- فارق الحياة)م(- متشابهة.

عكس  باإلنجليزي-  عشرة  برفقة-   .12
حرم)م(.

يتلو  نــوعــي-  عكس  تــنــاقــشــه)م(-   .13
ويجود.

14. مظاهر- ممثل كويتي مشهور)م(.
15. ممثل ومخرج كويتي.

الكلمات المتقاطعة:

1. صباح جابر الصباح.
2. لدي)م(- ابراهيم 

شهاب)م(.
3. الحرص)م(- تلي)م(- 

يراسل.
4. اا- انت- احمل- تحج.

5. نحلق)م(- ام- 
هن)م(- وب)م(.

6. مع- هيا 
عبدالسالم)م(.

7. الم- التيه- امل.
8. ازدراهما- النواة.

9. قم- قمل- يال)م(- 
حمو.

10. ويل- دهانات)م(- 
اهال)م(.

11. نلف)م(- التفرد- 
مل.

12. اال- السد- القصص.

13. يزاول- جواهر- واي.
14. ني- اخالص 

المسباح)م(.
15. غزالن- دنيا 

القوي)م(.

1. سوق المقاصيص)م(- 
غني)م(.

2. بدر العازمي- ازيز.
3. حال)م(- مد- الفل)م(.

4. منال)م(- رق- 
احوال)م(.

5. جبان- االمتن- الن.
6. اا- الهاالت)م(.

7. بهي- متسم)م(- 
يسجالن)م(.

8. الشر)م(- ايل)م(- 
السومو.

9. امتحناه- قالدتها)م(.
10. لي- مهد- الدف- 

هال.
11. صهيل- بالي- 

اصرار)م(.
12. بار- نمعن)م(- 

ادل- اا.
13. تارا)م(- الوحل- 

قولي.
14. حبس حبي- 
نخاصمهما)م(.

15. الجوهرة والصياد.

حل كلمات عدد أمس:
عمودي

عمودي

أفقيأفقي

الكويت حالة خاصة
لك وطن يسأل  »أن��ت وين تلقى  املبدع بدر بورسلي:  باالستعارة من قول شاعرنا 
عليك، ال��ك��وي��ت ح��ال��ة خ���اص���ة...« ن��ع��م، ال��ك��وي��ت ح��ال��ة خ��اص��ة، فقد م��رت قديمًا وفي 
تاريخها الحديث بمحن وأزمات كثيرة، وفي كل مرة تخرج من أزمتها أقوى وأجمل، 
فقد راهن املقبور صدام حسني على سقوطها في حضنه، ولكن، بعون اهلل، فشل 
مهم، وهب العالم أجمع لنجدتهم، 

ّ
مسعاه وخاب ظنه، فتمسك أهلها بوطنهم وبُحك

فعادت الكويت، وعاد ُحكمها، وانعقد مجلسها، وتمسك الجميع بدستورها.
 تتالت بعد ذل��ك ع��دد م��ن األزم���ات املحلية تمضي ك��ل منها وت��ع��ود الكويت بعدها 
أقوى، واليوم يتعرض الوطن ألزمة سياسية طال أمدها وتسببت باستقالة الحكومة 
املعارضة تجاهها أسلوبا راقيا في االعتصام  وتعطل جلسات املجلس... واتخذت 
السلمي، وتداعت املجاميع السياسية إلبداء الرأي والنصح في مجالسهم ودواوينهم 
.. وتبعتها بيانات لجمعيات النفع العام والقوائم الطالبية ناصحني بحل يحفظ للوطن 
استقراره.. لذا، فاألمل كبير بمخرج قريب من هذه األزم��ة، بعون من اهلل، وبحكمة 
أولي األمر ومن بيدهم القرار، وفق أطر الدستور وأحكامه، وستخرج الكويت، إن شاء 
اهلل، من هذه األزمة أقوى وأجمل... صدقت أيها العزيز، بدر، فالكويت حالة خاصة ال 

يفهم سرها إال الكويتيون.

***

ا نأمل.
ّ
ق ما كن

ّ
شكًرا .. فقد تحق

عندما تتكلم املشاهدات 

حاول البعض خلط األوراق في هذه األيام التي يجتهد فيها طلبتنا ألداء امتحاناتهم، 
العملية بنجاح... ح��اول هذا  التربية كل جهودها إلتمام هذه  وتستنفر فيها وزارة 
البعض التشويش على كل تلك الجهود لغرض ال ُيفَهم قصده.. كرر آخرون بحسن 
نية أو بإيعاز ما تم اقتباسه، مع إضافات لغرض اإلثارة أو التشويش، استندوا إلى 
ما أوردته إحدى الصحف من تصريح لم أدل به، وإنما اقتبسه ُمحررها من مق���الة 
س���ابقة لي نش���رت في القب��س في 23 سبتمبر 2020 بعنوان »سنة الزحف«، وبها 
تعليق على نتائج الثانوية العامة أثناء سنة الجائحة واعتماد نظام التعليم »أونالين«، 
وما تبعه من نسب نجاح فلكية بلغت 99.7%!!! لم يذكر املحرر تاريخ املقالة ولم 
يرد  لم  تعليقا  لتورد  االجتماعي  التواصل  حسابات  بعض  وتلقفته  إليها!!  يشر 
على لساني، ال في املقالة، وال في غيرها، مثل: »طالب نائم«... إلى آخره. وهنا، تدور 
األسئلة حول مصداقية هذه الحسابات؟! ال أحكم على النوايا، وأع��ذر كل من كرر 
مل��ن تخفى وراء اس��م مستعار ف��ي ه��ذه الحسابات: أملك  أق��ول  ن��ي��ة... ولكن  بحسن 
شيد متى ما 

ُ
الشجاعة أن أنتقد متى ما كان النقد مستحقًا، وال أخفي اسمي... وأ

كانت اإلشادة واجبة... موتوا بغيظكم، فاملشاهدات للتوضيح الذي أوردته قد بلغت 
مائة وسبعة عشر ألف “117K”- حتى صباح أمس األربعاء وال زالت األرقام تزداد..  

وذلك يعني أن الدنيا ما زالت بخير.
ولي  واهلل  ال��ق��وة...  على  عساكم  التربية  ووزارة  وال��ن��ج��اح...  التوفيق  فالكم  طلبتنا   

التوفيق.
*رابط مقالة سنة الزحف:
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للنساء ت: 66614194 – 99118879.

● سلطان تركي عبيد المطيري، )78 عامًا(، شيع، العزاء للرجال في 
املقبرة فقط، للنساء: ضاحية صباح الناصر، ق7، ش51، م13، ت: 60958885.

أحمد  ع���وض  أح��م��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز  زوج����ة  الهران،  حمود  صالح  روان   ●
ال��ه��دي��ة، )26 ع��ام��ًا(، ش��ي��ع��ت، ال��ع��زاء ل��ل��رج��ال: أب���و ف��ط��ي��رة، ق1، ش113، م413، 

للنساء: الفنيطيس، ق6، ش611، م347، ت: 66689820 – 97749955 – 96985872.

● خديجة حسين غلوم البلوشي، أرملة عبدالكريم قاسم البلوشي، 
العزاء للرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، ق3، الشارع  )81 عامًا(، شيعت، 

األقصى، للنساء: القرين، ق1، ش39، م13، ت: 99909265.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

األغلبية وبيت نيسين
»عزيز نيسني« روائي تركي شهير، ولد عام 1915، واتخذ اسمًا مستعارًا هربًا من األمن 

السياسي، ودخل السجن مرات عديدة، وتوفي عام 1995.
»نيسني« قصة قصيرة بدالالت عظيمة انطبقت في حينها على أوضاع تركيا، وال تزال  ل�
بديون خارجية ضخمة  اقتصادها  أغرقت  التي  ال��دول  الكثير من  تنطبق عليها وعلى 

ومكلفة.
تقول القصة إن عائلة كانت تعيش في بيت كبير، وفي يوم قررت تأجير إحدى غرف 
املال  ثالثة، فجرى  ثم  ثانية،  تأجير غرفة  الدخل على  الخالية ملستأجر. شجعها  البيت 
ب��ني أي��دي أف��راده��ا ك��امل��اء، وأصبحت تنفقه على غير ال��ض��روري م��ن األم���ور، متناسني 
الصرف على صيانة البيت، فضج املستأجرون بالشكوى من االنقطاع املتكرر للخدمات، 
نتيجة تبذير األسرة ألموالها، ودفع غضبهم أصحاب البيت إلى االقتراض منهم بضمان 
اإليجار إلصالح أعطال الكهرباء، ثم اقترضوا منهم إلصالح شبكة الصرف الصحي، 
وقرض ثالث إلصالح الحديقة وخزان املياه، وفي مرحلة ما، أصبح إجمالي ديونها يزيد 
وتراكمت  املستأجرين،  من  الدفع  فتوقف  إي��ج��ارات،  من  بتحصيله  تقوم  ما  قيمة  على 

الديون على أصحاب البيت، بعد توقف السكان عن دفع اإليجارات!
دفع هذا الوضع األس��رة إلى السماح ملزيد من املستأجرين بالسكن في البيت، وحولوا 
وانتقلت  البيت  م��ن  تشغلها  التي  املساحة  األس���رة  تركت  ث��م  أخ��ش��اب،  ملخزن  الحديقة 
للسكن فوق السطح، وأخيرًا دفعها اإلفالس إلى أن يعمل أفرادها في خدمة املستأجرين 

الغرباء، وأصبحوا خدمًا لهم!
فاض الكيل باالبن األكبر يومًا فبكى على الوضع السيئ الذي بلغوه، وان البيت لم يعد 
بيتهم وأنهم أصبحوا غرباء فيه. غضب األب من كالم ابنه، وفتح الخزانة وأخرج صك 
ملكية البيت، وقال البنه وهو يلوح به في وجهه: إنه بيتنا، الذي ورثه لي أبي عن جدي. رد 

االبن غاضبًا، نعم نمتلك صك امللكية، ولكن البيت لم يعد بيتنا!

***

ينطبق هذا املثل على دول وشعوب عدة، كما يشبه وضعنا، إلى حد ما، وضع أهل البيت، 
ولكن ليس بسبب عجزنا املادي وتراكم الديون علينا، بل بسبب رجحان كفة املتشددين 
املختلفني الذين سمحنا لهم بغزونا ويخرجوننا من جلودنا، ويحطمون آمالنا، ويخربون 
أحالمنا، فحولوا مدينتنا الجميلة، برضانا، لسجن كبير ولعاصمة »املمنوع« في العالم.

فممنوع علينا تناول ما ال يريدوننا تناوله، من طعام وشراب. وممنوع علينا ارتداء ما 
نحب، وممنوع عزف البيانو في اللوبيهات، وممنوع إقامة االحتفاالت، وممنوع االنسجام 
م��ع ال��ن��غ��م��ات، وم��م��ن��وع ع��رض م��ا ن��ش��اء م��ن ال��ل��وح��ات، وم��م��ن��وع نشر الكتب وال��رواي��ات 
الذهب إن مثلت رم��وز بقية  املقاالت، وممنوع بيع مشغوالت  البيانات، وكتابة  وإص��دار 
الديانات، وممنوع بناء دور العبادات، وحتى سكن الكويتي وزوجته في الفندق ممنوع 

بغير عقد زواج وبيانات، وممنوع عرض املالبس على املانيكانات!
وطربنا  مرحنا  لحظات  واستسخفوا  »ال��ه��ول��و«  نغمات  وان��ت��ق��دوا  بعيد  م��ن  لنا  ج���اؤوا 
ورقصنا، وكرهوا »الصفقات« في أغانينا، ومقتوا إطالق اآلهات وأخذوا من قاموسنا 
ال���دودو« وشطبوا املسرح وط��ال »تشمخهم« سمعة فنانني وكتاب  »ي��ا قميرة  أه��زوج��ة 

وصحافيني ومفكرين، فاختاروا االبتعاد عن الساحة واالنزواء.
اليد  الذين لهم  الوقت هم  األب��واب، وأسكناهم في بيوتنا، فأصبحوا مع  لقد فتحنا لهم 
الطولى في تشريع قوانيننا، فتمادوا وفرضوا علينا آراءهم وأساليب عيشهم وتقاليدهم 
وأعرافهم، ونجحوا في ذلك، ولن يطول الوقت قبل أن يكتسحونا بظالم فكرهم وسوء 

نواياهم! فمتى نعي خطرهم وننتفض؟

أسعار تذاكر الطيران ستواصل الصعود 
وليد منصور

على وقع انتعاش حركة السفر الدولية بعد إزالة 
القيود التي استمرت سنتني جراء وباء كورونا، 
ارت���ف���ع���ت أس���ع���ار ت���ذاك���ر ال���ط���ي���ران ع��ل��ى م��س��ت��وى 

العالم.
ارتفاع  وأك��د خ��ب��راء وش��رك��ات سفريات أن مسار 
الطويل،  امل��دى  الصعود على  األس��ع��ار سيواصل 
م����دف����وع����ًا ب���ال���ت���ض���خ���م ع����ل����ى م����س����ت����وى ال����ع����ال����م، 

والضغوط املتعلقة بالتغير املناخي.
وت��ك��م��ن أس��ب��اب ه���ذه ال���زي���ادة ف��ي ارت���ف���اع الطلب 
ب��ش��ك��ل أس����رع م��ن امل��ت��وق��ع، ف��ي��م��ا ال ي����زال ال��ع��رض 
العمالة  ون��ق��ص  التنظيمية  بالصعوبات  مقيدًا 

والتضخم غير املسبوق منذ 40 عامًا.
وبالنسبة إلى أعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي 
ال��ذي��ن ال��ت��ق��وا ف��ي ال��دوح��ة ه��ذا األس��ب��وع، تمحور 
السؤال الرئيسي حول ما إذا سيكون لهذه الزيادة 
في األسعار تأثير في أع��داد الركاب وخطط نمو 

القطاع، رغم أزمة املناخ.
وال ي�����زال ق���ط���اع ال��ن��ق��ل ي��ع��ان��ي م���ن ت��ب��ع��ات أزم���ة 
ب��دأت تحدث نوعًا  ال��وب��اء، لكن رف��ع قيود السفر 
م��ن االس��ت��ق��رار ال��ج��زئ��ي م��ع ع���ودة امل��س��اف��ري��ن إلى 
ملء مقاعد الركاب في الطائرات التي كانت شبه 

خالية ألشهر طويلة.
وفي الواليات املتحدة، ارتفع متوسط سعر رحلة 
الطيران الداخلي في ستة أشهر من 202 دوالر في 
أكتوبر 2021 إلى 336 دوالرًا في مايو 2022، وفقًا 

ألرقام االحتياطي الفدرالي في سانت لويس.

مريم السني لـ سبقلا:

إقبال كبير من الفتيات الكويتيات
على »األلعاب القتالية«

عمر بركات
كشفت الكويتية مريم السني، عضوة مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، واملدربة املعتمدة في لعبة كيوكشندو، عن إقبال كبير تشهده اللعبة من 
قبل الفتيات الكويتيات وذلك بأهداف مختلفة، ما بني خوض التجربة، أو اكتساب خبرات في الدفاع عن النفس، وبينت أن الكيوكشندو 

تعتبر لعبة فنون قتالية مختلطة، تؤهل العبيها ملمارسة كل ألعاب الفنون القتالية.
وأوضحت السني ل� سبقلا أن لعبة الكيوكشندو انطلقت من أملانيا 2003 وباتت معتمدة في أكثر من 22 دولة، قبل أن تدخل الكويت في 

عام 2013، الفتة إلى أن هناك تحركًا من قبل العديد من عناصر اللعبة في الكويت لتأسيس اتحاد في ظل االنتشار الكبير.
وأضافت السني أنها سبق أن مارست 4 ألعاب قتالية، منها الكراتيه بداية من 2013، والجودو التي انضمت من خاللها ملنتخبنا الوطني، 

والكيك بوكسينغ، باإلضافة إلى الكيوكشندو.

على مستوى العالم
ال قيود على السفر لكوريا.. 

والكويتيون يدخلون بال تأشيرة

السفير تشونغ بيونغ:

مي السكري 

البالد  ل��دى  الجنوبية  ك��وري��ا  ش��دد سفير  فيما 
تشونغ بيونغ ها على متانة العالقات بني بالده 

والكويت، طمأن الراغبني في السفر إلى بالده بعدم 
وجود قيود على السفر، وأن الكويتيني ال يحتاجون إلى تأشيرات .
وأوض��ح بيونغ ها على هامش حفل العشاء ال��ذي أقامه في محل 
إقامته على شرف ممثلي وسائل اإلعالم املحلية أن بالده رفعت كل 
القيود الخاصة بكورونا، وأصبحت مفتوحة للسائحني وملختلف 
إلى  الكويتيني ال يحتاجون  أن  إل��ى  السفر األخ���رى، الفتًا  أغ���راض 
تأشيرة، وكل ما يحتاجونه هو تقديم طلب للحصول على تصريح 

إلكتروني من خالل نظام تصريح السفر، ويتم ذلك خالل دقائق.
وبني أن بالده استأنفت استقبال املرضى الكويتيني الذين يرغبون 
في تلقي العالج في كوريا بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

وتحدث عن التعاون في املجال االقتصادي، مشيرًا إلى أنه ما زالت 
العديد من الشركات الكورية تعمل في الكويت، وتساهم في العديد 

من املشروعات الحيوية.
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