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 100 ي��وم م��ن العب��ث
.. تنتهي باالس��تقالة

ولي العهد: 
التوفيق 

والنجاح لوضاح 
الرفاعي                

فوضى اقتراحات نيابية شعبوية.. قابلها ضعف وتردد حكوميان

¶   انسداد أفق العالقة بين السلطتين فاقم األزمة السياسية
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في العدد 

دولي

اليت

14

06

المحقق بتفجير مرفأ بيروت 
يفاجئ السلطة

انسداد الشرايين 
الطرفية.. 

خيارات عالجية 
متعددة

حمد السالمة وأميرة بن طرف 
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا، قّدمت حكومة سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح استقالتها إلى القيادة السياسية أمس، لتضاف 
بذلك إلى سجل الحكومات القصيرة العمر في تاريخ الحكومات 

الكويتية.

إلى  الحكومة  أم��س، استقالة  ال����وزراء،  رف��ع سمو رئيس  وبينما 
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح���م���د، »ب��ع��د 100 ي���وم على 
تشكيلها«، أك��د أن »ذل���ك ح��دث نتيجة مل��ا آل��ت إل��ي��ه ال��ع��اق��ة بني 
ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  خ��ال  والتشريعية  التنفيذية  السلطتني 
منوهًا  األم���ة،  السابع عشر ملجلس  التشريعي  الفصل  م��ن  األول 
ب��ح��ك��م��ة س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د امل���ع���ه���ودة ب���ات���خ���اذ م���ا ي�����راه محققًا 

للمصلحة العليا للباد«.

وخ���ال األي����ام امل��ئ��ة م��ن��ذ أداء ال��ح��ك��وم��ة ال��ق��س��م، ش��ه��دت الساحة 
ب��ني السلطتني، وص���واًل إلى  العاقة  ف��ي  أف��ق  ان��س��داد  السياسية 
ال���ت���أزي���م ال�����ذي ب��ل��غ م�����داه ب��س��ب��ب ف���وض���ى امل��ق��ت��رح��ات وامل��ط��ال��ب 
وانتهى  ح��ك��وم��ي��ان،  وض��ع��ف  ت���ردد  قابلها  الشعبوية،  النيابية 
املشهد باستقالة الحكومة، مما جعل اإلحباط يخّيم على الشارع 
الكويتي لتعطل التنمية وتأخر اإلنجاز وعدم تحقيق الطموحات 

املأمولة من السلطتني.

حمد السالمة

ف��ت��ح م��ج��ل��س ال�������وزراء م��ل��ف امل���ع���اش���ات االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
��ع، ب��ق��رار أص���دره أم��س )اإلث���ن���ن(، أوق��ف  بشكل م��وسَّ
وفق  االستثنائية  امل��ع��اش��ات  ق���رارات  إص���دار  بموجبه 
أح��ك��ام امل����ادة 80 م��ن ق��ان��ون ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
اللجنة  وتكليف   ،1976 لسنة   61 ب��ال��ق��ان��ون  ال��ص��ادر 

الوزارية للشؤون االقتصادية بمراجعة وفحص جميع 
من  املوضوع  ودراسة  الشأن،  بهذا  الصادرة  القرارات 
ج��م��ي��ع ج��وان��ب��ه، ووض���ع ال��ض��واب��ط وال��ق��واع��د ال��ازم��ة 
مل���ع���ال���ج���ة أي م���اح���ظ���ات ق����د ت��ت��ك��ش��ف ل���دي���ه���ا، وذل����ك 
العامة  واملؤسسة  املدنية  الخدمة  ديوان  مع  بالتنسيق 

االجتماعية. للتأمينات 
ويستهدف قرار مجلس الوزراء، وفق ما كشفته مصادر 

ل� سبقلا، التدقيق على سامة القرارات الصادرة بمنح 
املعاشات االستثنائية، ومدى ماءمتها لصحيح القانون، 
والوقوف على أي ثغرات في صدورها، واتخاذ اإلجراء 

املناسب وفق ما يتكشف في هذا الخصوص.
وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس لن يمس 
املعاشات االستثنائية التي يتقاضاها العديد من النواب 

والوزراء والقيادين السابقن.

أما بالنسبة لوزراء الحكومة املستقيلة، الذين جرى رفع 
رواتبهم إلى 9000 دينار، فسيستمرون في تقاضي هذا 

املبلغ حتى وإن لم يعودوا وزراء في املستقبل.
ي��ذك��ر أن ال���ن���واب م��ه��ن��د ال��س��اي��ر وع��ب��دال��ك��ري��م ال��ك��ن��دري 
وح��س��ن ج��وه��ر وع��ب��داهلل ج��اس��م امل��ض��ف وع��ب��دال��وه��اب 
االستثنائية،  املعاشات  أث��اروا موضوع  العيسى هم من 

وتقدموا بمشروع قانون إلغاء هذه الرواتب.

1 -  رفضت الحكومة تقديم أي تعهدات للنواب تتعلق بالقوانين الشعبوية

2 - لم يستجب مجلس األمة لطلب سحب االستجوابين و»شراء القروض« 

الجلسات تعطيل  رافضين  الحكومة  ضد  لهجتهم  من  النواب  صّعد   -  3

4 - رفضت اللجنة المالية البرلمانية سحب تقاريرها من دون تقديم بدائل

هموا ب�»غسل األموال« حصلوا على 3 ماليين دينار من »قروبات الغش«.. واتُّ

 تسريب اختبارات الثانوية:
د األرصدة البنكية للمتهمين »النيابة« تجمِّ

مبارك حبيب
بعد ارتفاع عدد املتهمني في قضية تسريب اختبارات الثانوية 
إلى 26، كشف مصدر مطلع عن تجميد النيابة العامة الحسابات 
إليهم  األم��وال  تهمة غسل  إسناد  بعد  املتهمني،  البنكية لجميع 

لحصولهم على أموال بطرق غير مشروعة.
ل عليها عدد من املتهمني من  وقال املصدر إن األموال التي تحصَّ
تسريب االختبارات عبر »قروبات الغش« وتقدر بنحو 3 مايني 

دينار »ستتم مصادرتها في حال إدانتهم بأحكام قضائية«.
ال��غ��ش وت��س��ري��ب االخ��ت��ب��ارات  وت��واص��ل��ت التحقيقات ف��ي قضية 
التي أخذت أبعادًا قانونية جديدة، وشملت أدلة االتهام املقدمة 
بطت بحوزة الطاب الباحثني عن 

ُ
إلى النيابة سماعات غش ض

 عن تقديم محادثات عبر وسائل التواصل 
ً
التفوق الوهمي، فضا

في  االخ��ت��ب��ارات  ��ل��وا تسريب  س��هَّ التربية  وزارة  ف��ي  عاملني  ب��ني 
بعض امل���واد ال��دراس��ي��ة ب��م��راح��ل ال��ث��ان��وي��ة، وآخ��ري��ن عملوا على 

إدارة »قروبات الغش الجماعي« مقابل مبالغ مالية.

 نيابيًا، أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرملانية النائب د. حمد 
املطر عن اعتزام اللجنة فتح ملف ظاهرة الغش في املدارس خال 

اجتماع تعقده األحد املقبل.
وقال املطر ل� سبقلا: »إن اللجنة تستهدف محاصرة هذا الظاهرة 
التي تفشت، خصوصًا الغش اإللكتروني، والوقوف على إجراءات 

وزارة التربية في محاسبة املتسببني فيها«. 

ستتم  القضية  في  متهماً   26   ¶
إدانتهم  ح��ال  أموالهم  مصادرة 

مع  ُضبطت  وإثباتات  أدل��ة  تحريز   ¶
ط���الب وع��ام��ل��ي��ن ف��ي »ال��ت��رب��ي��ة« 

تفتح  »ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة«  ال��م��ط��ر:   ¶  
األح��د  اإللكتروني«  »ال��غ��ش  ملف 

»ال قرارات جديدة بمنحها.. وفحص شامل للقرارات السابقة«

مصادر ل� سبقلا: وقف المعاشات االستثنائية.. ال يعني إلغاء السابق منها

كيف وصلت األزمة إلى طريق مسدود؟

المناسب الحل  التخاذ  ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  دراس��ة  بعد  ال���وزراء  مجلس  إل��ى  شاماًل  تقريرًا  سترفع  ال��وزاري��ة  االقتصادية  اللجنة    ¶

شاغرًا  قياديًا  منصبًا   150 من  أكثر  وتركت  الحكومة  استقالت 
الدولة، بني وكاء وزارات ووكاء مساعدين ورؤساء  في جهات 
أجهزة ومديرين وغيرهم. وفي ما يلي أبرز الجهات التي تعاني 

قياديًا: فراغًا 

¶  وزارة التربية
¶ جامعة الكويت

¶ المركز الوطني لتطوير التعليم
¶ جهاز االعتماد األكاديمي

¶ الهيئة العامة للقوى العاملة
¶ الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة 

¶ وزارة الشؤون االجتماعية
¶ وزارة األشغال
¶ وزارة األوقاف

¶ وزارة العدل 
¶ بنك االئتمان

¶ المؤسسة العامة للرعاية السكنية
¶ وزارة المواصالت
¶  الطيران المدني

150 منصبًا قياديًا شاغرًا

6 حكومات في 3 سنوات
ل في 

ّ
شك

ُ
ت أم��س س��ادس حكومة  املستقيلة  الحكومة  تعد 

الكويت في غضون 3 سنوات.
وج�����اءت اس��ت��ق��االت ال��ح��ك��وم��ات ال��س��اب��ق��ة ب��س��ب��ب ال��ت��أزي��م 
وتصاعد  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتن  بن  املتواصل 
ن��واب  طلب  خلفية  على  خصوصًا  السياسية،  املناكفات 

استجواب العديد من الوزراء.

حكومتا رئيس الوزراء
ن��واف األحمد الصباح بتشكيل  تم تكليف سمو الشيخ أحمد 
الحكومة األولى له في 25 يوليو 2022، وقدمت استقالتها بعد 

73 يومًا من تشكيلها، وتحديدًا في 2 أكتوبر 2022. 
وشكل الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح حكومته الثانية في 
16 أكتوبر 2022، وذلك بعد انتخابات مجلس األمة التي جرت 

في 29 سبتمبر 2022.

رئيس الوزراء مترئساً االجتماع.. وإلى يمينه طالل الخالد وإلى يساره الشيتان
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هموا بـ»غسل األموال« حصلوا على 3 ماليين دينار من »قروبات الغش« واتُّ

د األرصدة البنكية لـ»مسربي االختبارات« »النيابة« تجمِّ

مبارك حبيب

 ،26 إلى  الثانوية  اختبارات  تسريب  قضية  في  المتهمين  عدد  ارتفاع  بعد 
لجميع  البنكية  الحسابات  العامة  النيابة  تجميد  عن  مطلع  مصدر  كشف 
المتهمين، بعد إسناد تهمة غسل األموال إليهم لحصولهم على أموال 

بطرق غير مشروعة.

ــت مع  ــط ــب ـــات ُض ـــات ـــب ـــــة وإث ــز أدل ــري ــح ت
طـــــالب وعـــامـــلـــيـــن فــــي »الـــتـــربـــيـــة« 

ل عليها عدد من املتهمني من تسريب االختبارات  قال املصدر إن األم��وال التي تحصَّ
عبر »قرووبات الغش« وتقدر بنحو 3 ماليني دينار »ستتم مصادرتها حال إدانتهم 

بأحكام قضائية«.
وتواصلت التحقيقات في قضية الغش وتسريب االختبارات التي أخذت أبعادًا قانونية 
بطت بحوزة الطالب 

ُ
جديدة، وشملت أدلة االتهام املقدمة إلى النيابة سماعات غش ض

بني  التواصل  وسائل  عبر  محادثات  تقديم  عن   
ً
فضال الوهمي،  التفوق  عن  الباحثني 

لوا تسريب االختبارات في بعض املواد الدراسية بمراحل  عاملني في وزارة التربية سهَّ
الثانوية، وآخرين عملوا على إدارة »قروبات الغش الجماعي« مقابل مبالغ مالية.

أدلة اتهام
تسلمتها النيابة

س����م����اع����ات غ��ش 
ُض��ب��ط��ت م��ع ع��دد 

من الطالب 

م����ح����ادث����ات ب��ي��ن 
ع����ام����ل����ي����ن ف��ي 
لوا  سهَّ »التربية« 

التسريب

إث�����ب�����ات�����ات ع��ل��ى 
بالوزارة  موظفين 
»ق���روب���ات  أداروا 

الغش«

◄

¶

◄

◄

تطبق على 50 ألف طالب سنوياً 
لخفض نسبة التسرب من 

الجامعات بما ال يقل عن %70

توّجه لحجب الخدمات الهاتفية 
بالمدارس وتركيب أجهزة تعّطل

وسائل الغش الحديثة 

تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات التخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد مرتكبيها

1741 حالة حرمان من اختبارات الفصل 
األول طالت الطلبة الغشاشين 

انتشار الواسطات وتوكيل 
األمر لغير أهله
في »التربية«..

من أسباب تراجع التعليم 

دعم مسؤولين وإدارات 
مدرسية للغش دفع 

متفوقين للبحث
عن النجاح السهل

دون جهد 

»التربية« تفاعالً مع قضية »تسريب االختبارات«:

محاسبة كل من يعبث بالتعليم
أو يتخذه تجارة

هاني الحمادي
دع���ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة أب��ن��اءه��ا ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
امل��ت��ف��وق��ن وال��ن��اج��ح��ن ف��ي االم��ت��ح��ان��ات النهائية 
ب��ذل  إل���ى   ،2023/2022 ال���دراس���ي  ال���ع���ام  مل��ن��ت��ص��ف 
قصارى الجهد للحفاظ على ما حققوه من نجاح 
وتفوق من أجل التخرج واالنطاق في رحاب عالم 
أوسع من العلم واملعرفة واملشاركة في قيادة النمو 

والتطور والتنمية بالباد. 
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي ل��ل��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
باسم »التربية« أحمد الوهيدة، أكد فيه عدم تواني 
ال�������وزارة ع���ن ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ن ال���داع���م���ة للعملية 
التعليمية كافة، ومحاربة الظواهر السلبية خال 
املعنية  الجهات  م��ع  بالتعاون  االم��ت��ح��ان��ات،  فترة 
ف��ي ال��دول��ة، م��ن أج��ل تحقيق ال��ع��دل وامل��س��اواة بن 
ال����ط����اب وح����ص����ول ك����ل م��ن��ه��م ع���ل���ى ح���ق���ه ت��ط��ب��ي��ق��ًا 
لسياسة تكافؤ الفرص لبناء جيل صالح قادر على 

املشاركة في تنمية الوطن. 
وأوضح الوهيدة أن »التربية« والقائمن على لجان 
االمتحانات  الائحة خال  االمتحان، طبقوا  سير 
أي��ام، بمنع دخ��ول وسائل الغش  التي انتهت قبل 
مع الطلبة كاألوراق واألجهزة اإللكترونية، إضافة 
املعتمدة  االم��ت��ح��ان��ات  لائحة  تطبيق ص���ارم  إل��ى 
ع���ام 2018، وال��ت��ي ت��ع��اق��ب ال��ط��ال��ب ال���ذي ي��غ��ش أو 
يحاول الغش بالحرمان من درجة املادة في الفصل 
الدراسي األول، وحرمانه من جميع املواد إذا غش 

أو حاول الغش في امتحانات آخر العام.

حاالت الحرمان

وذكر أن تلك اإلج��راءات أسفرت عن تسجيل 1741 
ح���ال���ة ح����رم����ان م����ن االم���ت���ح���ان���ات ل��ط��ل��ب��ة م���ارس���وا 
ال��غ��ش أو ح����اول����وه، س����واء ب��ال��وس��ائ��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
أو اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي ام��ت��ح��ان��ات ال��ف��ت��رة االول����ى في 
التعليم  أن���واع  وبجميع  ك��اف��ة،  التعليمية  املناطق 
ال��ع��ام وال��خ��اص وال��دي��ن��ي، ح��ي��ث س��ج��ل ف��ي ال��ي��وم 
الثاني،  ال��ي��وم  ف��ي  األول 472 ح��ال��ة ح��رم��ان، و290 
اليوم األخير  الثالث، 82 حالة في  اليوم  و127 في 
الم��ت��ح��ان ال��ق��س��م ال��ع��ل��م��ي وق��ب��ل األخ���ي���ر الم��ت��ح��ان 
الديني،  العام والتعليم  التعليم  األدب��ي في  القسم 
وال����ذي يشير إل���ى ت��راج��ع م��ل��ح��وظ ب��ع��دد ال��ح��االت 
في  بالحزم  الطلبة  لتيقن  نتيجة  ي���وم،  بعد  ي��وم��ًا 

تطبيق الائحة داخل لجان االمتحان. 
وأش�������ار ال���وه���ي���دة إل�����ى أن وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة د.ح���م���د 

ال��ع��دوان��ي وج��ه بمحاسبة ك��ل م��ن تسول ل��ه نفسه 
العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، وأن الوزارة لن 
تدخر جهدًا في محاربة الغش الذي يعّد أشد أنواع 
الباد،  في  التعليمية  العملية  على  تأثيرًا  الفساد 
وهو ما ترفضه الوزارة رفضًا قاطعًا، حيث تم مع 
ال���دراس���ي الحالي  ال��ع��ام  ب���دء ام��ت��ح��ان��ات منتصف 
م��خ��اط��ب��ة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ل��ط��ل��ب��ة   2023/2022
تقوم  إلكترونية  ملتابعة حسابات  الداخلية  وزارة 
بترويج وسائل الغش في االختبارات، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها، ملا لهذا الجرم من أثر 
سلبي على العملية التعليمية. 

خطة مراقبة صارمة

ون��������وه ال����وه����ي����دة ب������أن ال�����وزي�����ر ال�����ع�����دوان�����ي وج���ه 
امل���س���ؤول���ن ب���إع���داد خ��ط��ة اس���ت���ع���دادًا الم��ت��ح��ان��ات 
الجهات  م��ع  بالتنسيق  ال��ث��ان��ي  ال��دراس��ي  الفصل 
»التربية«  إل��ى تواصل  ال��دول��ة، مشيرًا  في  املعنية 
امل���واص���ات وه��ي��ئ��ة االت���ص���االت ووزارة  م��ع وزارة 
ال���ص���ح���ة، ل����دراس����ة وب���ح���ث م����دى إم��ك��ان��ي��ة حجب 
امل���دارس فقط، وتركيب  داخ��ل  الهاتفية  ال��خ��دم��ات 
ال��ه��دف، ملنع وسائل  تقنية حديثة تحقق  أج��ه��زة 
ال��غ��ش الحديثة م��ن العمل داخ���ل أس���وار امل���دارس، 
دون ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ص��ح��ة ال��ط��ل��ب��ة، ك��م��ا س��ت��ك��ون 
آل��ي��ة ج��دي��دة ف��ي عملية إج���راء االمتحانات  ه��ن��اك 
وت���وزي���ع���ه���ا داخ�����ل ال���ل���ج���ان، الف���ت���ًا إل����ى اس��ت��م��رار 
التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص ضبط من 

يديرون الحسابات املروجة للغش. 
أن��ه��ا تتابع ع��ن كثب،  ال����وزارة ف��ي بيانها،  وأك���دت 
تجريها  التي  التحقيقات  نتائج  وزي��ره��ا،  بقيادة 
ال��ن��ي��اب��ة وال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ف���ي »ال���داخ���ل���ي���ة« في 
ال��ق��ض��ي��ة، ح��ي��ث س��ي��ت��م ت���زوي���د ال��������وزارة بنتيجة 
التحقيقات بعد االنتهاء منها بشكل كامل التخاذ 
التأثير  القانونية ضد مرتكبيها، دون  اإلج��راءات 

على سير التحقيقات الجارية وسامتها.

»عدم اتخاذ قرارات حاسمة فاقم األزمة«

تربويون لـ سبقلا: تمدد الغش
مسؤولية الحكومة والمجتمع

ي���رى ت��رب��وي��ون أن ت��ف��ش��ي ظ���اه���رة ال��غ��ش 
ف����ي االخ����ت����ب����ارات وال���ب���ح���ث ع����ن ال��ن��ج��اح 
الوهمي، أوزار ال تتحملها وزارة التربية 
وح��ده��ا ب��ل املجتمع ك��ك��ل، م��ش��ددي��ن على 
بجدية  التعاطي  ف��ي  يتساهل  م��ن  ك��ل  أن 
م�����ع امل���ش���ك���ل���ة وال ي���ع���م���ل ع����ل����ى اج����ت����راح 
ل��ه��ا، ي��ك��ون م��ش��ارك��ا بالتبعية في  ح��ل��ول 
واإلدارات  األس�������رة  م����ن  ا  ب������دء ال���ج���ري���م���ة، 
امل���درس���ي���ة، م������رورا ب��ال��ج��ه��ات وال�������وزارات 
وال����ت����ج����ارة  ك�����امل�����واص�����ات  ال����ص����ل����ة  ذات 
وال���ص���ح���ة وال���داخ���ل���ي���ة وغ���ي���ره���ا، وص���وال 
ل��م تتخذ  ال��ت��ي  ال��ح��ك��وم��ات املتعاقبة  إل��ى 
ق����رارات ح��اس��م��ة ل��ح��ل ال��ق��ض��ي��ة، وتركتها 
على مّر السنن لتكون محل جدل وتداول 

باألوساط االعامية. 

واسطات ومحسوبيات

ال�������واس�������ط�������ات  ان�������ت�������ش�������ار  أن  وأك���������������������دوا 
وامل��ح��س��وب��ي��ات وت��وك��ي��ل األم���ر لغير أهله 
في العديد من املفاصل األساسية املرتبطة 
األس��ب��اب  أه���م  أح���د  التعليمية،  بالعملية 
ال���ت���ي أدت إل����ى ان��ه��ي��ار ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ف��ش��ي 
ظ��اه��رة ال��غ��ش، الف��ت��ن إل��ى أن دع��م بعض 
املتفوقن  دف���ع  للغش  امل��درس��ي��ة  االدارات 
البحث  إل��ى  الوقت  م��رور  واملجتهدين مع 

عن النجاح والتفوق السهل دون جهد.
واع����ت����ب����روا أن ص���ع���وب���ة امل���ن���اه���ج وس����وء 
ط��رق ال��ت��دري��س وارت��ف��اع اس��ع��ار ال���دروس 
ال���خ���ص���وص���ي���ة، ج���ع���ل���ت أول������ي������اء األم������ور 
يذهبون إلى الحل السهل لنجاح أبنائهم، 
ن��اه��ي��ك ع���ن ض��ع��ف ال�������وازع ال���دي���ن���ي ل��دى 
معلمن وطلبة وأولياء أمور ومسؤولن، 
وغياب الرقابة الجادة من وزارة التربية، 
تلك  تفشي  ف��ي  أسهمت  أس��ب��اب  جميعها 

اآلفة. 

قرارات جريئة

التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  أن  اع��ت��ب��روا  وب��ي��ن��م��ا 
وتغيير،  تقييم  إع���ادة  إل��ى  تحتاج  بالباد 
ف��ي سياساتها  ال��ح��ك��وم��ة ج����ادة  ك��ان��ت  إذا 
الغش،  ظ��اه��رة  وم��واج��ه��ة  التعليم  لتطوير 
ي���ج���ب إص��������دار ق���������رارات ص����ارم����ة وج���ري���ئ���ة 
وجادة، هدفها الحل ال التسويف والتأجيل، 
األف�����ع�����ال،  م�����ن ردود  ال�����خ�����وف  ع�����ن  ب���ع���ي���دة 
كتركيب أجهزة تشويش داخل اللجان عبر 
االسئلة،  ن��م��اذج  وت��ع��دد  م��ت��ط��ورة،  تقنيات 
واص���������دار الئ����ح����ة غ����ش ج����دي����دة ب��ع��ق��وب��ات 
الغش،  لكل من يشارك في تسهيل  صارمة 
على أن تشمل املعلمن واملسؤولن، وليس 

الطلبة الغشاشن فقط.

لضمان تكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية

االختبارات الموحدة للقبول 
الجامعي في 2024

أميرة بن طرف
علمت سبقلا أن االختبارات املوحدة للقبول 
ا من عام 2024، الفتة  الجامعي ستعقد بدء
ال��ى ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه االخ��ت��ب��ارات قياس 
وتحقق  الثانوية،  املرحلة  خريجي  ق���درات 
ت���ك���اف���ؤ ال����ف����رص ف����ي م����ؤس����س����ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��درج��ة في ه��ذه االختبارات  العالي، اي ان 
ه����ي ال����ت����ي س���ت���ح���دد م���س���ت���وي���ات خ��ري��ج��ي 
ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة، ت��م��ه��ي��دا ل��ق��ب��ول��ه��م ف��ي 
املحلية  العالي  التعليم  مؤسسات  مختلف 

والبعثات.
واش������ارت امل���ص���ادر إل���ى ان امل���ش���روع م���درج 
ض���م���ن خ���ط���ة ال���ت���ن���م���ي���ة، وك�������ان م�����ن امل���ق���رر 
االنتهاء منه عام 2020، اال انه خضع العادة 
ُينجز ويبدأ  ان  املتوقع  جدولة زمنية ومن 

تطبيقه عام 2024.
امل��ش��روع  ال��ى ان نسبة االن��ج��از ف��ي  ولفتت 
بلغت 51% حتى االن، ويقع تحت مسؤولية 

امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م، مشيرة 
الى ان االختبارات تستهدف 50 الف طالب 
س��ن��وي��ا، وس��ت��ح��دد م��ع��اي��ي��ر ل��ل��ت��ف��اض��ل بن 
اختبار  تقديم  خ��ال  من  الثانوية  خريجي 
مقنن وموحد على مستوى الكويت متوافق 

مع املعايير الدولية.
وب��ي��ن��ت ان م���ن أب�����رز أه������داف امل����ش����روع هو 
الجامعات  من  الطلبة  تسرب  نسبة  خفض 
م���ب���دأ  وس���ي���ح���ق���ق   ،%70 ع�����ن  ي���ق���ل  ال  ب���م���ا 
االس��ت��دام��ة وي��وف��ر ق��واع��د ب��ي��ان��ات لقياس 

مخرجات الثانوية العامة.

هاني الحمادي
َمن المسؤول عن تمدد الغش وتفشي البحث عن النجاح السهل؟ وهل تحّول 

الغش في االمتحانات من ظاهرة إلى ثقافة مجتمعية؟ ومتى يتم القضاء 
على هذه اآلفة الخطيرة التي ال تهدد مستقبل األجيال فحسب، بل قد تقضي 

على المجتمع بأكمله؟.. اسئلة عديدة تدور في أذهان المهتمين بالشأن 
التعليمي في البالد، وتبحث عن إجابات تقود لحلول عاجلة لهذه المشكلة 

العويصة التي تبنت سبقلا مواجهتها منذ سنوات.

حول  الماضيين  األسبوعين  خللالل  سبقلا  نشرته  ما  مع  تفاعال 
القضية التي فجرتها بشأن تسريب االختبارات واعداد الغشاشين، 
التربية على جديتها في محاسبة كل من تسول له  شددت وزارة 
»أشد  الغش  معتبرة  كتجارة،  واستخدامه  بالتعليم  العبث  نفسه 

أنواع الفساد تأثيراً على العملية التعليمية«.

وذكرت الوزارة في بيان على لسان المتحدث الرسمي للوزارة أحمد 
الظاهرة،  على  للقضاء  جادة  خطوات  التخاذ  تتجه  أنها  الوهيدة، 
بينها بحث إمكانية حجب الخدمات الهاتفية وتركيب أجهزة لمنع 
بنتيجة  »التربية«  وتزويد  الللمللدارس،  داخللل  الحديثة  الغش  وسائل 

التحقيقات التخاذ اإلجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

تلللطلللبللليلللق صللللللللارم للللللللقلللوانللليلللن الللللداعللللمللللة للللللعللمللللليللة الللتللعللللليللملليللة 

ملللللحلللللاربلللللة الللللللظللللللواهللللللر الللللسلللللللللبلللليللللة خللللللللالل فلللللتلللللرة االمللللتللللحللللانللللات

تلللحلللقللليلللق اللللللعلللللدل واللللللملللللسلللللاواة وتللللكللللافللللؤ اللللللفلللللرص بللليلللن اللللطلللالب

خلللطلللة مللحللكللمللة للللملللراقلللبلللة املللتلللحلللانلللات اللللفلللصلللل اللللللدراسلللللي الللثللانللي

دراسللللللللة مللللللدى إملللكلللانللليلللة حلللجلللب خللللدمللللات الللللهللللواتللللف بلللاللللملللدارس

تلللركللليلللب أجللللهللللزة تللمللنللع علللملللل وسللللائللللل اللللغلللش اللللحلللديلللثلللة بلللاللللملللدارس

آللللليللللة جلللللديلللللدة إلجلللللللللراء االمللللتللللحللللانللللات وتللللوزيللللعللللهللللا داخلللللللل اللللللللجلللان 

اللللتلللنلللسللليلللق مللللع »الللللداخللللللللليللللة« للللضلللبلللط مللللروجللللي حللللسللللابللللات الللغللش

8 خطوات لكبح انتشار الغش
◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

مئات حاالت الحرمان من االختبارات طالت الطلبة الغشاشين

26
متهمًا

في القضية 
ستتم مصادرة 
أموالهم حال 

إدانتهم 
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العبدالله بحث التطورات هاتفياً مع وزير خارجيتها

الكويت: ندعم مساعي 
حل أزمة أوكرانيا سلميًا

ج�����دد وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ش���ي���خ س��ال��م 
ال��ع��ب��داهلل ت��أك��ي��د م��وق��ف ال��ك��وي��ت حيال 
أزمة أوكرانيا، الداعي إلى ضرورة التزام 
م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وم��ي��ث��اق األم��م 
امل���ت���ح���دة، وت���أك���ي���د م���ب���دأ س���ي���ادة ال����دول 
أراضيها  وس��ام��ة  ووح���دة  واستقالها 

وفق حدودها املعترف بها دوليا.
ج����اء ذل����ك خ����ال ات���ص���ال ه��ات��ف��ي أج����راه 
ال�����ع�����ب�����داهلل أم�������س م�����ع وزي��������ر خ���ارج���ي���ة 
أوك���ران���ي���ا ال��ص��دي��ق��ة دم���ي���ت���رو ك��ول��ي��ب��ا، 
وب����ح����ث����ا خ����ال����ه ت������ط������ورات األزم����������ة ف��ي 

أوكرانيا.

مساعدات إنسانية

وش����ه����د االت�����ص�����ال ب���ح���ث آل����ي����ة إي���ص���ال 
املقدمة  واإلغاثية  اإلنسانية  املساعدات 
م����ن ال���ك���وي���ت إل������ى ال���ش���ع���ب األوك�����ران�����ي 
ال����ص����دي����ق، ع���ب���ر ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال���ه���ال 
في  املعنية  وال��ج��ه��ات  الكويتي  األح��م��ر 
أوكرانيا، لضمان وصول تلك املساعدات 

اإلنسانية ملحتاجيها في أقرب وقت.
وش�����دد ال���ع���ب���داهلل خ����ال االت����ص����ال على 
أهمية دعم املساعي الدولية الرامية إلى 
وق���ف إط����اق ال���ن���ار، وخ��ف��ض التصعيد 
إلي�����ج�����اد ح�����ل س���ل���م���ي ل�����أزم�����ة ال���ت���زام���ا 
والوسائل  بالطرق  النزاعات  بمبدأ حل 
السلمية عن طريق الحوار، بما يتوافق 
م����ع ال����ق����ان����ون ال�����دول�����ي وم����ي����ث����اق األم����م 

املتحدة.
من جانبه، نقل وزير خارجية أوكرانيا 

تحيات الرئيس والشعب األوكراني إلى 
معربا  قيادة وحكومة وشعبا،  الكويت 
عن تقدير وامتنان باده ملوقف الكويت 
ح��ي��ال األزم����ة ف��ي ب����اده، وم��ش��ي��دا بدعم 
الكويت للشعب األوك��ران��ي خاصة على 
الصعيد اإلن��س��ان��ي ودع��م��ه��ا ك��ذل��ك لكل 
ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة إل���ى تخفيف 
ج��راء  يعيشها  التي  اإلنسانية  املعاناة 
األزمة، وملساعيها الحميدة في ترسيخ 

دعائم حفظ السلم واألمن الدوليني.

 ضرورة التزام
مبادئ القانون 
 الدولي وميثاق
األمم المتحدة

تأكيد مبدأ سيادة 
الدول واستقاللها 

ووحدة وسالمة 
أراضيها 

»نتيجة لما آلت إليه العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية«

رئيس الوزراء يرفع استقالة الحكومة لولي العهد

حمد السالمة

أم��س، وبعد نحو 100  مل��ا نشرته سبقلا  تأكيدًا 
يوم فقط على ص��دور مرسوم بتشكيل حكومته 
الثانية في 16 أكتوبر 2022، رفع رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
أم���س ك��ت��اب��ًا باستقالة ال��ح��ك��وم��ة إل���ى س��م��و ول��ي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.
وخ���ال ت��رؤس��ه الج��ت��م��اع مجلس ال�����وزراء أم��س، 
أح���اط سمو الشيخ أح��م��د ن���واف األح��م��د الجابر 
الصباح املجلس علمًا برفع سموه كتاب استقالة 
ال��ح��ك��وم��ة إل���ى س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د، وذل����ك نتيجة 
مل���ا آل���ت إل��ي��ه ال��ع��اق��ة ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني التنفيذية 
األول  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  خ���ال  والتشريعية 
من الفصل التشريعي السابع عشر ملجلس األمة، 
معربًا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد باتخاذه ما يراه محققًا للمصلحة العليا 

للباد.

مرسوم العفو
وكان مجلس الوزراء قد رفع في مستهل اجتماعه 
أم����س أس���م���ى آي�����ات ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر إل����ى م��ق��ام 
سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد بمناسبة 
رقم  املرسوم  بصدور  السامية  األميرية  املبادرة 
17��� 1��� 2023 بشأن  بتاريخ  الصادر   2023 لسنة   8
بها  املحكوم  للحرية  املقيدة  العقوبة  عن  العفو 
ع��ل��ى ب��ع��ض األش����خ����اص، وال������ذي ي��ت��م��اش��ى مع 
ال��س��ي��اس��ة ال��ح��ك��ي��م��ة وال��رع��اي��ة األب���وي���ة ل��س��م��وه، 
ت��رس��ي��خ��ًا مل���ا ج��ب��ل ع��ل��ي��ه أه����ل ال���ك���وي���ت م���ن قيم 
التسامح والتسامي، واستقرارًا للوحدة الوطنية، 
داعيًا الباري عز وجل أن يحفظ سمو أمير الباد 
ن��واف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ  الشيخ 
ال��ك��وي��ت نعمتي  ي��دي��م على  مشعل األح��م��د، وأن 

األمن واألمان.

المعاش االستثنائي
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار 
ق����رارات امل��ع��اش االس��ت��ث��ن��ائ��ي وف���ق أح��ك��ام امل���ادة 
80 م��ن ق��ان��ون ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ص��ادر 
اللجنة  وتكليف   ،1976 لسنة   61 رق��م  بالقانون 
الوزارية للشؤون االقتصادية بمراجعة وفحص 
جميع ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ب��ه��ذا ال��ش��أن، ودراس���ة 
الضوابط  امل��وض��وع من جميع جوانبه، ووض��ع 
وال���ق���واع���د ال����ازم����ة مل��ع��ال��ج��ة أي م���اح���ظ���ات قد 
ت��ت��ك��ش��ف ل���دي���ه���ا، وذل�����ك ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع دي����وان 
للتأمينات  ال��ع��ام��ة  امل��دن��ي��ة وامل��ؤس��س��ة  ال��خ��دم��ة 

االجتماعية.
من جهة أخ��رى، اطلع املجلس على توصية لجنة 
الشؤون االقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون 
ال��ح��ك��وم��ي��ة،  واإلدارات  ال��������وزارات  م��ي��زان��ي��ة  ب��رب��ط 
ومشاريع قوانني بربط ميزانيات الهيئات امللحقة، 
وم���ش���اري���ع ق���وان���ني ب���رب���ط م��ي��زان��ي��ات امل��ؤس��س��ات 

املستقلة للسنة امل��ال��ي��ة 2023����������� 2024، وواف����ق على 
م��ش��روع��ات ال��ق��وان��ني، ورف��ع��ه��ا إل���ى س��م��و األم��ي��ر، 

تمهيدًا إلحالتها إلى مجلس األمة.

حرق المصحف
وأع����رب مجلس ال�����وزراء ع��ن إدان��ت��ه واس��ت��ن��ك��اره 
الشديدين لقيام أحد املتطرفني بحرق نسخة من 
املصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية 
ال��س��وي��دي��ة استوكهولم،  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ة 
مل��ش��اع��ر املسلمني ح��ول  اس��ت��ف��زازًا  وال����ذي يشكل 
ال����ع����ال����م، داع����ي����ًا امل���ج���ت���م���ع ال�����دول�����ي إل������ى ت��ح��م��ل 
املرفوضة،  األعمال  ه��ذه  مثل  لوقف  مسؤولياته 
ومحاسبة  والتطرف،  الكراهية  أشكال  كل  ونبذ 
مرتكبيها، والعمل على عدم الربط بني السياسة 
والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش 
السلمي بني الشعوب، ومنع أي شكل من أشكال 

اإلساءة إلى كل األديان السماوية.

بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة

اس���ت���ق���ال���ة ب���ن���ي���ران ص��دي��ق��ة
بعد 100 يوم على تشكيلها، قدمت حكومة 
الشيخ احمد النواف استقالتها لتضاف بذلك 
إل���ى س��ج��ل ال��ح��ك��وم��ات ال��ق��ص��ي��رة ال��ع��م��ر في 

تاريخ الحكومات الكويتية.
ليس  العمر  الحكومات قصيرة  أن نمط  ومع 
املحلية، السيما  الساحة  ام��را مستجدا على 
الذي شهدته  السياسي  في فترات االحتقان 
الكويت م��رارا وت��ك��رارا، وال��ذي تجلت صوره 
ف����ي ح���ك���وم���ات ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د ف��ي 
حكوماته  تساقطت  وال����ذي   ،2020 مجلس 
نتيجة ص��دام عنيف مع ن��واب املعارضة في 
ذلك املجلس، لكن االمر املستحدث مع حكومة 
ن��ي��ران صديقة،  بفعل  استقالت  انها  ال��ن��واف 
وفي مجلس يفترض ان الغالبية الحالية فيه 
له  ال���ن���واف وداع���م���ة  ت��وج��ه��ات  م���ع  منسجمة 

وتريد استمراره.

غطاء نيابي

فمنذ مجيء النواف رئيسا للوزراء في مطلع 
أغ��س��ط��س ت��ول��د ان��ط��ب��اع ان ن����واب امل��ع��ارض��ة 
الرافضني الستمرار صباح الخالد سيشكلون 
النواف، وعزز من ذلك  غطاء نيابيا لحكومة 
الحكومة  النواب وترحيبهم بمبادرة  اشادات 
 2022 سبتمبر   29 ان��ت��خ��اب��ات  سبقت  ال��ت��ي 
قيود  على  املدنية  البطاقة  عنوان  تطبيق  في 
ال��ن��اخ��ب��ني الج��ه��اض ظ��اه��رة ن��ق��ل االص����وات، 
ف��ي مكافحة سلبيات  اج��راءات��ه��ا  ع��ن  فضال 
ال��ت��ش��اوري��ات  ك��إج��ه��اض  االنتخابية  العملية 

وشراء االصوات.
ل��ك��ن م���ش���روع ال���ص���داق���ة ال��ن��ي��اب��ي م���ع ال��ح��ك��وم��ة 
ل��م يعمر ط��وي��ال وت��ه��اوى ف��ي اول هبة ري���ح، فلم 
الشعبي ودف��ع  ال��ت��أي��ي��د  ال��ن��واب خ��س��ارة  يحتمل 
ق��رارات  الحكومة وت��ردده��ا في اتخاذ  ب��طء  ثمن 
ينتظرها املواطن، الذي تشبع سياسيا في مرحلة 
الصراع السياسي ويريد تحقيق انجازات فعلية 

في معيشته وفي خدمات حياته اليومية.
ال����ش����ارع ال�����ذي ت��ع��اي��ش م���ع م���وج���ات ص���راع 

س��ي��اس��ي ح����ادة ل��ن ي��ق��ب��ل ت��أخ��ي��را ومماطلة 
في االلتفات الى مشاغله اليومية وطموحاته 
بتطوير بالده، تحول الى أداة ضغط شديدة 
انفسهم مهددين  ال��ذي��ن وج���دوا  ال��ن��واب  على 
بخسارة كل ما اكتسبوه من رصيد سياسي 

في مرحلة الصراع السياسي.

صورة نمطية

في بلد شهد فيه وعلى م��دى عقود حكومات 
وق��ع  ع��ل��ى  وع���اش  التنمية  تحقيق  ف��ي  فشلت 
ق���ض���اي���ا ف���س���اد ك���ب���رى ه�����زت ث��ق��ت��ه ب�������االدارة 
النائب  الحكومية، تكرست صورة نمطية تنبذ 
املؤيد للحكومة وتصنف النائب »الجيد« بمقدار 
مواجهتها.  على  وق��درت��ه  للحكومة  معارضته 
املسيطرة على ذهن  السيكولوجية  الحالة  هذه 
املواطن وطرق تقييمه للمواقف النيابية جعلت 
من الصعب على نواب املعارضة السابقني تغيير 
إلى حاضنة  والتحول  املعارض  نمط سلوكهم 
نيابية للحكومة، خصوصا ان الحكومة لم تقدم 
لهم شيئا يذكر يستطيعون تسويقه لقواعدهم 

االنتخابية لتبرير اصطفافهم مع الحكومة.
في البدايات حاول النواب الحفاظ على صورة 
املعارضة الستعادة جزء من هيبة مجلسهم 
ع���ب���ر ال���ت���ف���ري���غ ال���س���ي���ك���ول���وج���ي واإلع����الم����ي 
الشعبية،  املواقف  التشدد في  وإظهار بعض 
لكن سلوك الحكومة وغياب الرؤية وسلسلة 
من القرارات املتناقضة أدت الى تدحرج األزمة 

شعبيًا وسياسيا.
ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي ت���أخ���رت ك��ث��ي��را ف���ي ال��ت��ف��اع��ل 
الصحيح مع املتغيرات السياسية ولم تمتلك 
خ��ط��ة ع��م��ل ت��ت��ن��اس��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ح��ال��ة 
اعتمدت بشكل مفرط  البالد،  السياسية في 
ال��ت��أي��ي��د الشعبي وال��ن��ي��اب��ي التي  ع��ل��ى م��وج��ة 
احتفت بالحكومة منذ والدتها، واعتقدت ان 
هذه املوجة ستبقى الى االبد حتى لو لم تقدم 
شيئا، فكانت النتيجة أنها وجدت نفسها في 
أول مواجهة تستقيل بفعل »نيران صديقة«.

د. صالح السعيديتحليل إخباري

العليا البالد  لمصلحة  محققاً  ي��راه  ما  التخاذ  العهد  ول��ي  بحكمة  ¶ نثق 

ولي العهد مستقبالً وضاح الرفاعي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في قصر بيان صباح أمس الدكتور وضاح 
بدر الرفاعي، بمناسبة تعيينه رئيسًا ملجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني واألكاديمي 

والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون في الواليات املتحدة األميركية.
وتمنى سموه له وافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح.

الواسعة  أي«  إت��ش  »س��ي  ومنظومة مستشفيات  العريقة  كرايتون  وك��ان مستشفى جامعة 
الجاري  الشهر  أعلنا مطلع  ق��د  األميركية  املتحدة  ب��ال��والي��ات  نبراسكا  والي��ة  ف��ي  االن��ت��ش��ار 
الفني واألكاديمي  الرفاعي رئيسًا ملجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث  عن تعيني الجراح 

والعلمي اعتبارًا من شهر مارس املقبل.
»كونا«  ل� ف��ي تصريح  املنصب،  أول خليجي وكويتي يظفر بهذا  ال��ذي يعد  ال��رف��اع��ي،  وق��ال 
السرطان  أقسام جراحة  اإلش���راف على  املنصب هي  لهذا  الرئيسية  املهام  إح��دى  إن  وقتها، 
له  الدموية والحوادث واإلصابات، مما سيوفر  الهضمي والقلب والرئة واألوعية  والجهاز 

فرصًا مواتية وفريدة لاطاع على خبرات ثرية في هذا املجال.
وأكد الرفاعي تطلعه إلى العمل عن كثب مع جميع املؤسسات الكويتية الطبية، لنقل الخبرات 

املفيدة وما تحصل عليه من مهارات طبية غنية إلى الباد لخدمة وطنه الكويت.
وأعرب عن اعتزازه وتقديره العالي للدعم املتواصل الذي يحظى به من مقام القيادة السياسية 
في الباد، ممثلة في سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

دراستها وإع����ادة  االستثنائي  ال��م��ع��اش  ق����رارات  إص���دار  وق��ف  ال����وزراء:  مجلس   ¶
لألمير األب��وي��ة  وال��رع��اي��ة  الحكيمة  ال��س��ي��اس��ة  م��ع  يتماشى  ال��ع��ف��و  م��رس��وم   ¶
الوطنية الوحدة  واستقرار  التسامح  قيم  من  الكويت  أهل  عليه  جبل  لما  ترسيخ   ¶
¶ ربط ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023���   2024

بمناسبة ترؤسه مجلس أقسام الجراحة 
بمستشفى جامعة »كرايتون« األميركي

ولي العهد: التوفيق 
والنجاح لوضاح الرفاعي

حكومتان قصيرتان 
في العمر

ت��ع��د ح��ك��وم��ة س��م��و ال��ش��ي��خ أح���م���د ن���واف 
األقصر  ب��ني  م��ن  الثانية  ال��ص��ب��اح  األح��م��د 
ع���م���رًا ف���ي ت���اري���خ ال���ح���ك���وم���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
وجاء  يوم،   100 عمرها  يتجاوز  لم  حيث 
ت��ش��ك��ي��ل  م����ن  ي����وم����ًا   73 ب���ع���د  ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا 

األولى.  حكومته 

توتر وتأزيم أديا إلى االستقالة
سبقت استقالة الحكومة حالة من التوتر وتأزم العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، بلغت مداها 
برفض الحكومة حضور جلسة مجلس األمة، نتيجة إصرار النواب على عرض تقارير وقوانني لها كلفة 

مالية على ميزانية الدولة قبل مناقشتها والتوافق عليها مع الحكومة في اللجان البرملانية.

الثانية للنواف وال� 42 للكويت
تعتبر حكومة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح املستقيلة هي الثانية له وال� 42 بتاريخ الحكومات 

الكويتية، وجاء تشكيلها بعد انعقاد انتخابات مجلس األمة، التي جرت في 29 سبتمبر 2022.

مشروع الصداقة النيابي 
مع الحكومة لم يعمر 

طويالً وتهاوى في أول 
هبة ريح

بعض النواب لم يحتملوا 
خسارة التأييد الشعبي 

ودفع ثمن بطء الحكومة 
وترددها في القرارات

المواطن تشبع سياسياً 
بالصراع السياسي..  ويريد 

إنجازات فعلية في 
معيشته

اهتزاز الثقة باإلدارة 
الحكومية لفشلها على 
مدى عقود في تحقيق 
التنمية.. وظهور قضايا 

فساد  

الوضع كّرس صورة
نمطية تنبذ النائب 

»المؤيد« للحكومة 
وتصنف »الجيد« بمقدار 

معارضته لها 

السفير  الخارجية  وزي��ر  نائب  استقبل 
منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة 
أم����س س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة ل��ي��ب��ي��ري��ا ل��دى 
ال��ك��وي��ت ج��ي��ف ج��ون��ج��ور دووان����ا وذل��ك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله في الباد.

وأش��������اد ال��ع��ت��ي��ب��ي خ�����ال ال���ل���ق���اء ب����دور 
ال��س��ف��ي��ر وإس���ه���ام���ات���ه ال���ت���ي ق��دم��ه��ا في 
الليبيرية،   ���� الكويتية  العاقات  تعزيز 
م��ت��م��ن��ي��ًا ل���ه ك���ل ال��ت��وف��ي��ق وال����س����داد في 

محطة عمله القادمة.«كونا«

ع  نائب وزير الخارجية ودَّ
سفير ليبيريا

رئيس الوزراء مترئساً االجتماع 
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ر: خبير أميركي في األمن السيبراني يحذِّ

الكويت بحاجة إلى خطوات عاجلة 
لمواجهة التهديدات اإللكترونية

ج�������اء ذل�������ك خ�������ال امل�����ح�����اض�����رة ال���ت���ي 
عقدتها سفارة الواليات املتحدة لدى 
ال���ب���اد أول م���ن أم����س ف���ي أك��ادي��م��ي��ة 
األمنية ضمن  للعلوم  العبداهلل  سعد 
س���ل���س���ل���ة م�����ح�����اض�����رات ح��������ول األم������ن 
السيبراني، بحضور القائم باألعمال 
األم������ي������رك������ي ل���������دى ال�������ب�������اد ج���ي���م���س 
العام  امل��دي��ر  ومساعد  هولستنايدر، 
ل��أك��ادي��م��ي��ة العميد ع��ل��ي ال��وه��ي��ب و 
ك��ب��ار ال��ض��ب��اط و320 م��ن ط��اب كلية 

الشرطة.
وردًا على سؤال سبقلا حول تقييمه 
ل���ت���رت���ي���ب ال����ك����وي����ت ب����امل����رك����ز ال���ث���ال���ث 
خ��ل��ي��ج��ي��ًا ف����ي ق���ائ���م���ة ال��������دول األك���ث���ر 
اس��ت��ه��داف��ًا ب��ال��ه��ج��م��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  ف��ي 
ال���ذي نشرته  ال��ع��امل��ي  للتقرير  ��ا 

ً
»وف��ق

ف��ي  امل��ت��خ��ص��ص��ة   Group-IB ش���رك���ة 
خ�����دم�����ات األم�������ن ال����س����ي����ب����ران����ي«، ق���ال 
في  كبير  تحسن  ه��ن��اك  كريستنسن: 
ما يتعلق بهذا األمر؛ ألن لدينا املزيد 
م���ن األش���خ���اص ال���ذي���ن ي���درس���ون في 
ونصيحتي  السيبراني،  األم��ن  مجال 
ال  حتى  أك��ب��ر  بسرعة  العمل  للكويت 
ي�����زداد ال���وض���ع س�����وءًا وي���ج���ب ات��خ��اذ 
التهديدات  إج��راءات مشددة ملواجهة 
اإللكترونية، معتبرا أن الخطورة في 
ال��ت��ي تعتبر  إي����ران  ت��أت��ي م��ن  املنطقة 
تهديًدا كبيًرا لأمن السيبراني حيث 
إن���ه���ا م���ن أك���ث���ر دول ال��ع��ال��م اح��ت��راف��ًا 
ف��ي ال��ق��رص��ن��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة واخ��ت��راق 

شبكات االنترنت.
تفكير املجرمني 

وب��ي��ن��م��ا ش���دد ع��ل��ى ض����رورة التفكير 
م����ث����ل م������ا ي����ف����ك����ر ف����ي����ه امل����خ����ت����رق����ون، 
واالس���ت���ع���داد ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ه��ج��م��ات، 
ق��د نكون ضحايا لأمن  ان��ه  ال��ى  نبه 
ال��س��ي��ب��ران��ي م��ن دون أن ن��ع��رف ذل��ك، 
خصوصًا أن النظام الرقمي هو نظام 

هش ولم يتم تصميمه بطريقة تمكنه 
تتعّرض  التي  الهجمات  من مواجهة 

لها أجهزتنا«.
السيبراني  االم���ن  أهمية  إل��ى  وأش���ار 
ل��ت��ع��ل��ق��ه ب��ك��ل م���ا ن��ق��وم ب���ه اق��ت��ص��ادي��ًا 
ك��ون��ه يعتمد على اإلن��ت��رن��ت أم��ا قبل 
األوراق  ع���ل���ى  ن��ع��ت��م��د  ك���ن���ا  س���ن���ة   30
وااليميل فقط والفاكس، ولكن اآلن كل 
شيء يتعلق باإلنترنت، حيث بإمكان 
امل���خ���ت���رق���ني أن ي���وق���ف���وا ع���م���ل ج��ه��ات 
مسألة  مواجهتهم  وأصبحت  كثيرة 

حياة أو موت.
ب�����دوره، أك���د ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة 
األم���ي���رك���ي���ة ج���ي���م ه���ول���ت���س���ن���اي���در أن 
السيبراني  األم��ن  مجال  ف��ي  التعاون 
ه��و أح���د أوج����ه ال��ت��ع��اون األم��ن��ي بني 
الواليات املتحدة والكويت، الفتًا إلى 
ان���ه خ���ال 2023 ت���زاي���دت ال��ت��ه��دي��دات 
ف���ي ه����ذا امل���ج���ال. وأض������اف: »ن��ت��ع��اون 
مع الجانب الكويتي لتطوير قدراتنا 
ونتبادل  السيبراني  األم��ن  في مجال 
الشأن،  ه��ذا  ف��ي  املعلومات  ونتشارك 
ك���م���ا ت���ت���ع���اون ال���س���ف���ارة م����ع ال��ع��دي��د 
م����ن ال���ج���ه���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 

والشركات في هذا املجال.

القائم باألعمال األميركي متوسطاً الوهيب وكريستنسن وعدداً من ضباط أكاديمية سعد العبدالله

إيران محترفة
في القرصنة التقنية 

واختراق اإلنترنت

هولستنايدر: تعزيز 
التعاون وتبادل 

المعلومات لتعزيز
األمن اإللكتروني

94% نسبة توزيع 
قسائم المشروع.. 

و6898 مواطناً 
خصص لهم

22177 شهادة 
للمواطنين إلصدار 

أوامر البناء
في 3 مشاريع

مي السكري
ر الخبير األميركي في  حذَّ
األمن السيبراني غييرمو 
كريستنسن من أن إيران 

تعتبر تهديًدا كبيًرا لألمن 
السيبراني، مشدداً على أن 
الكويت بحاجة إلى خطوات 

عاجلة لمواجهة التهديدات 
اإللكترونية. 

3 خطوات مطلوبة
من  التقنية  األنظمة  حماية   ■

االختراق

أي  ل���م���واج���ه���ة  خ���ط���ة   ■

تهديدات تقنية محتملة

في  الدولي  التعاون  تعزيز   ■

مجال األمن السيبراني

»األمن السيبراني« 
في أكاديمية سعد 

العبدالله قريبًا 

العام ألكاديمية   كشف مساعد املدير 
س��ع��د ال���ع���ب���داهلل ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ج��اس��م 
ال��وه��ي��ب ع��ن خ��ط��ة إلدراج م���ادة األم��ن 
ال��دراس��ي��ة في  امل���واد  السيبراني ضمن 
األكاديمية قريبًا في مطلع العام املقبل، 
حيث ه��ن��اك تباحث ف��ي ه��ذا األم���ر مع 

الجهات األمنية.

بعد انتظار تجاوز 5 سنوات.. والترسية بعد الدراسة الفنية

  فّض عطاءات مناقصة جنوب 
صباح األحمد بـ112 مليون دينار

محمد المصلح
ب��ع��د ان��ت��ظ��ار ت��ج��اوز 5 س��ن��وات، 
للرعاية  العامة  املؤسسة  أعلنت 
ال���س���ك���ن���ي���ة ع�����ن ف����ت����ح م���ظ���اري���ف 
ال���ع���ط���اءت ال���خ���اص���ة ب��م��ن��اق��ص��ة 
إن��ش��اء وإن��ج��از وص��ي��ان��ة أع��م��ال 
ال�����ط�����رق ال���رئ���ي���س���ي���ة، وش���ب���ك���ات 
خ��������دم��������ات ال�����ب�����ن�����ي�����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة 
ال����رئ����ي����س����ي����ة وخ���������زان���������ات م����ي����اه 
األم������ط������ار ف�����ي م�����ش�����روع ج���ن���وب 

صباح االحمد.
إجمالي  أن  »ال��س��ك��ن��ي��ة«  وب��ي��ن��ت 
ال���������ش���������رك���������ات ال���������ت���������ي ت�����ق�����دم�����ت 
ات��ه��ا ب��ل��غ 14 ش���رك���ة، في  ب��ع��ط��اء
العطاءات  أق��ل  قيمة  بلغت  ح��ني 

نحو 112.797 مليون دينار.
وق��ال مصدر مطلع ل��� سبقلا إن 
ت��رس��ي��ة امل��ن��اق��ص��ة س��ت��ك��ون بعد 
الفنية للمشروع  الدراسة  تقديم 
من قبل الشركة األق��ل عطاء بما 
ومعايير  متطلبات  م��ع  يتوافق 
ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا في 
ومواصفاتها  امل��ن��اق��ص��ة  وث��ائ��ق 

الفنية.

إحصائية التوزيع

من جانب آخر، كشفت املؤسسة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة ع��ن 
ال�������وح�������دات  م�������ن   %94 ت�������وزي�������ع 
ال��س��ك��ن��ي��ة ف����ي م����ش����روع ج��ن��وب 

مدينة صباح األحمد.
وأوض����ح����ت إح���ص���ائ���ي���ة ح��دي��ث��ة 
ن��س��خ��ة  ح���ص���ل���ت سبقلا ع����ل����ى 
ال�����وح�����دات  إج����م����ال����ي  أن  م���ن���ه���ا، 
املوزعة بلغ 19111 وحدة سكنية 
من أصل 20380 وحدة، موضحة 
ان إجمالي عدد املواطنني الذين 
خصصوا في املشروع بلغ 6898 
مواطنًا ألصحاب الطلبات حتى 

ديسمبر 2020.
وبينت ان إجمالي املباني العامة 
التي ال ت��زال تحت التنفيذ تبلغ 
م��ب��ن��ى في  م��ن��ه��ا 26  م��ب��ن��ى،   76
م��دي��ن��ة امل���ط���اع، و16 م��ب��ن��ى في 
شرق صباح االحمد، و31 مبنى 

ف��ي ج��ن��وب ع��ب��داهلل امل���ب���ارك، و3 
مبان في غرب عبداهلل املبارك.

وذك�������رت امل���ؤس���س���ة أن���ه���ا وزع����ت 
22177 ش���ه���ادة مل���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
للمواطنني تمهيدًا إلصدار أوامر 
ف��ي 3 م��ش��اري��ع إسكانية  ال��ب��ن��اء 
رئ��ي��س��ي��ة ه���ي امل���ط���اع وج��ن��وب 

عبداهلل املبارك، وخيطان.

تسهيل اإلجراءات

وع���������ن ط�����ري�����ق�����ة ال�����ت�����ق�����دي�����م ع���ل���ى 
ش��ه��ادات مل��ن يهمه االم����ر، أك��دت 
أنها  السكنية  ال��رع��اي��ة  مؤسسة 
م��ن��ظ��م��ة وس���ل���س���ة ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق 

س��ه��ل، ح��ي��ث سيتمكن أص��ح��اب 
شهادات  استخراج  من  القسائم 
مل�����ن ي���ه���م���ه األم���������ر، إض�����اف�����ة ال���ى 
امل����خ����ط����ط ال�����خ�����اص ب��ال��ق��س��ي��م��ة 
)ك��روك��ي ال��خ��دم��ات( م��ع امكانية 
ال���ى  ال����ح����اج����ة  دون  ط���ب���اع���ت���ه���ا، 
توفيرًا  وذل��ك  املؤسسة،  مراجعة 

للوقت والجهد على املواطنني.
من جانب آخر، طرحت املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية مسابقة 
الخاصة  االستشارية  الخدمات 
ب���أع���م���ال ال��ت��ص��م��ي��م ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي 
إلن����ش����اء وإن����ج����از م��ج��م��وع��ة م��ن 
امل���ب���ان���ي ال���ع���ام���ة وف�����ق ال���ن���م���اذج 

النمطية.
امل���ب���ان���ي  ان  ال���س���ك���ن���ي���ة  وذك���������رت 
للبريد  مبنى  من  تتكون  العامة 
مل��ب��ن��ى مقسم  ن���م���اذج  ال���ع���ام و3 
ال���ه���وات���ف، وم��ب��ن��ى ل��ل��ت��ح��ك��م في 
ال��ذك��ي��ة وم��ب��ن��ى للهيئة  امل��دي��ن��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وم���رك���ز إط��ف��اء 
ومبنى مركز صحي متخصص 
ومبنى للرعاية الصحية ومبنى 
س���وق ف���رع���ي. وط��ل��ب��ت ان ت��ك��ون 
امل���ك���ات���ب وال���������دور االس���ت���ش���اري���ة 
امل���ح���ل���ي���ة ت���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���ا ع����دة 
ش���روط، أب��رزه��ا ان ت��ك��ون ضمن 
ف������ري������ق امل�����ت�����س�����اب�����ق امل�����ع�����م�����اري 
الكويتي للقيام بأعمال تصميم 
تقل خبرة  وأال  املعمارية  الفكرة 

املكتب عن عشر سنوات.

الدويري: مكافحة السكري 
باألبحاث المتقدمة 
والوقاية المتكاملة

عبدالرزاق المحسن

ش��������دد م�����دي�����ر م����ع����ه����د دس����م����ان 
للسكري، الذي أنشأته مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، د. قيس 
األبحاث  تطوير  على  ال��دوي��ري 
امل�����ت�����خ�����ص�����ص�����ة ف��������ي م����ك����اف����ح����ة 

السكري.
ج�������اء ذل�������ك ع����ق����ب ورش���������ة ع��م��ل 
أق����ام����ه����ا امل���ع���ه���د ت���ح���ت ع���ن���وان 
»ال��ك��ت��اب��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ن��ه��ج��ي��ة 
البروفيسور  وقدمها  الطبية«، 
إي�������ب ف����ن����ج����ره����ت، وه�������و ج�����راح 
وأك���ادي���م���ي ف���ي م���ج���ال ال��ك��ت��اب��ة 
وامل���ن���ه���ج���ي���ة ال���ط���ب���ي���ة، ورئ���ي���س 
ت����ح����ري����ر م�����ج�����ات ع���ل���م���ي���ة ف��ي 

فرنسا.
وأش�������ار ال�����دوي�����ري إل�����ى أن ع��ق��د 
م���ث���ل ه�����ذه ال��������ورش واألن���ش���ط���ة 
العلمية ينبع من رسالة املعهد، 
مكافحة مرض  في  تتمثل  التي 
ال��س��ك��ري ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن خ��ال 
املتقدمة  السكري  أبحاث مرض 
وال��وق��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة وال��ت��دري��ب 
رؤي��ة  ي��دم��ج  أن��ه  كما  والتعليم، 
امل���ع���ه���د، ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل ف����ي »أن 
ي��ك��ون امل��ع��ه��د ال���رائ���د ف��ي مجال 
م��������رض ال�����س�����ك�����ري ف������ي م��ن��ط��ق��ة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وأن تكون له مكانة عاملية«.
وق����د ت���ط���رق ال��ب��روف��ي��س��ور إي��ب 
خال ورشة العمل إلى مواضيع 
مختلفة، بما في ذلك على سبيل 
املثال ال الحصر: طرق منهجية 
ل���ل���ك���ت���اب���ة وال�����ن�����ش�����ر، وامل�����ب�����ادئ 
ال���ع���ام���ة ألس���اس���ي���ات امل��ح��ت��وى، 
ال��دراس��ة،  واإلح��ص��اء وتصميم 
وال��ت��ق��ي��ي��م ال���ن���ق���دي وال���ج���وان���ب 
ال��خ��اص��ة ل��ل��ك��ت��اب��ة ف���ي م��ج��االت 
الجراحة والطب، باإلضافة إلى 

مواضيع أخرى ذات صلة.

جانب من الورشة في معهد دسمان



أمة وبلدي
05 الكويت

الثالثاء 2 رجب 1444 هـ • 24 يناير 2023 • السنة الـ 51 • العدد 17611

ل مجدداً البت في قانون إلغاء »المعاشات االستثنائية« ¶ »المالية« تؤجِّ

أكد أن القضية بحاجة لحلول جذرية.. ووضع حدٍّ لتدني المستوى التعليمي

المطر: »التعليمية« تفتح ملف »الغش اإللكتروني« األحد

تقدموا باقتراح إلنشاء لجنة »القيم النيابية«
5 نواب: ال يجوز للنائب قبول 

هدية تزيد على 300 دينار
ت��ق��دم ال��ن��واب م��ب��ارك ال��ط��ش��ة، وح��م��د العبيد، 
وم��ح��م��د امل��ط��ي��ري، م���ب���ارك ال��ح��ج��رف، وح��م��د 
م��واد جديدة  املطر، باقتراح بقانون بإضافة 
إل����ى ال���ق���ان���ون رق����م 12 ل��س��ن��ة 1963 ف���ي ش��أن 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
ون����ص امل��ق��ت��رح ع��ل��ى ان����ه »ال ي��ج��وز للعضو 
أث���ن���اء م���دة ع��ض��وي��ت��ه أن ي��ق��ب��ل ه��دي��ة عينية 
دي��ن��ار  ع��ل��ى ثالثمئة  قيمتها  ت��زي��د  م��ال��ي��ة  أو 
كويتي، وم��ا يفوق ذل��ك املبلغ يجب أن يسلم 
أو  الخيرية،  للجان  به  التبرع  ويتم  لألمانة، 

ضمه إلى متحف املجلس«.
وق����ض����ى ب�����أن »ت���ش���ك���ل ل���ج���ن���ة دائ����م����ة ت��س��م��ى 
لجنة القيم النيابية وعدد أعضائها خمسة، 
وي���دخ���ل اخ��ت��ص��اص��ه��ا ال��ن��ظ��ر ف���ي إخ����الل أي 
ع��ض��و م���ن امل��ج��ل��س ب���أح���ك���ام امل������ادة 121 من 

الدستور وامل���ادة 26 م��ك��ررًا م��ن ه��ذا القانون، 
ب��ع��د إح���ال���ة األم����ر إل��ي��ه��ا م���ن امل��ج��ل��س أو من 
على  بناء  أو  نفسه  تلقاء  من  املجلس  رئيس 

بالغ من ذوي الشأن.
اللجنة تقريرًا  امل��ق��ت��رح ع��ل��ى أن »ت��ع��د  ون���ص 
ت��ق��دم��ه إل����ى امل��ج��ل��س ب��م��ا خ��ل��ص��ت إل���ي���ه في 
امل������وض������وع امل�����ح�����ال إل����ي����ه����ا، م���ق���ت���رح���ة ح��ف��ظ 

املوضوع أو توقيع أحد الجزاءات التالية:
1 – اإلنذار.

2 – التنبيه.
3 – اللوم.

4 – الحرمان من االشتراك في أعمال املجلس 
ولجانه مدة ال تزيد على شهرين.

5 – الحرمان من االشتراك في أعمال املجلس 
مدة ال تزيد على ستة أشهر.

زكريا محمد
كلفت اللجنة التنسيقية في البلدية نائب 
املدير العام لقط�اع التطوير واملعلوم�ات، 
م. فهد باتل، بسرعة التنسيق م�ع قط�اع 
التجريبي  التشغيل  ف��ي  ل��ل��ب��دء  امل��س��اح��ة 
ل��ن��ظ�����ام ب���رن���ام���ج ت��خ��ص��ي��ص األراض�������ي، 
على أن يتم خ�الل أسبوع وإخط�ار جه�از 
العامة  واألمانة  الحكومي  األداء  متابع�ة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل���ال���ي���ة،  ووزارة  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ج��ه�����ة امل��ش�����رف��ة ع��ل��ى امل���ب���ادرة وامل��درج��ة 

ببرنامج عمل الحكومة.
وك��ش��ف م��ص��در مطلع ل��� سبقلا أن نائب 
املدير العام لقط�اع التط�وير واملعلوم�ات، 
م. ف��ه��د ب���ات���ل، اس��ت��ع��رض خ���الل اج��ت��م��اع 
مدير  ت��رأس��ه��ا  ال��ت��ي  التنسيقية،  اللجنة 
ال��ب��ل��دي��ة ال��ع��ام م. أح��م��د امل��ن��ف��وح��ي، ع��ددًا 
م���ن ال���ب���رام���ج اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ع��م��ول بها 

ج��������اٍر  ال�������ت�������ي  أو  ح������ال������ي������ًا، 
»برنامج  وه��ي:  تطويرها 
ت����خ����ص����ي����ص األراض��������������ي، 
ال���ص���ور ال���ج���وي���ة، رخ��ص 
التجارية،  البناء، الرخص 

إي���ص���ال ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 
ش�����ه�����ادة األوص�������������اف، ب���رن���ام���ج 

في  املناقشة  بعد  ت��ق��رر  ال��س��الم��ة«، حيث 
نائب  تكليف  الجوية،  الصور  ما يخص 
واملعلومات  التطوير  لقط�اع  العام  املدير 
ال��ت��ن��س��ي��ق م�����ع ق��ط�����اع امل��ال��ي�����ة واإلداري���������ة 
الالزمة لضمان  االحتياجات  كل  بتوفير 
التأكيد  البرنامج، مع  جاهزية استخدام 
ع��ل��ى ض�����رورة ت��وف��ي��ر وت��ح��دي��ث ال��ص��ور 

الجوية بصفة دورية كل ثالثة أشهر.
وق�������ال امل�����ص�����در إن م�����ا ي���خ���ص ب���رن���ام���ج 
باالنتهاء  التوصية  تمت  فقد  ال��س��الم��ة، 
م���ن ال��ب��رن��ام��ج وال���ب���دء ب��ال��ت��ش��غ��ي��ل خ��الل 

ش����ه����ر، م���ش���ي���رًا إل������ى أن م��ا 
ي���خ���ص ب����رام����ج ش���ه���ادات 
األوص�������������������������اف ورخ�������������ص 
ال��ب��ن�����اء وإي����ص����ال ال��ت��ي�����ار 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي وال���������رخ����ص 
ال�������ت�������ج�������اري�������ة وال��������ب��������رام��������ج 
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة األخ�������������رى، ف��ق��د 
لقط�اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن�ائ�ب  تكلي�ف  ت��ق��رر 
التطوير واملعلومات التنسيق مع اإلدارة 
ال��ق��ان��ون��ي�����ة مل��راج��ع�����ة ال��ص��ي��غ ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املدرج�ة عل�ى األنظمة اإللكترونية، والت�ي 
م�ن خالله�ا يق�ر املراج�ع ب�العلم وااللتزام 
بالشروط والضوابط حس�ب ك�ل معامل�ة 
ق��ب�����ل اس��ت��خ��دام ال��خ��دم��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
تقع  البلدية  أن مسؤولية  والتأكيد على 

في حدود اختصاصها فقط.
وأض����اف أن االج��ت��م��اع ت��ط��رق إل���ى جهاز 
امل���خ���ط���ط امل����س����اح����ي، وت����ق����رر ال��ت��ن��س��ي��ق 

م�دخل  ف��ي  مؤقت�ة  بصفة  جه�از  لتوفير 
اإللكترونية،  للخدمات  الرئيسي  املبنى 
ك���ط���ب���اع���ة امل���خ���ط���ط امل���س���اح���ي أو ال������رأي 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي، أم������ا ف����ي م����ا ي���خ���ص ال���ف���رز 
وال���دم���ج، ف��ق��د ت��ق��رر ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ق��ط��اع 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ل��ع��رض وت��ش��غ��ي��ل ن��ظ��ام ال��ف��رز 

والدمج.

إزالة التعديات

إلى  أن الحضور تطرقوا  وكشف املصدر 
ما تم من إجراءات، بشأن إزالة التعديات 
ال���دول���ة، وم���ا يتعلق بتنفيذ  أم���الك  ع��ل��ى 
املتخذة  واإلج����راءات  القضائية،  األح��ك��ام 
من قبل فرع بلدية االحمدي، بشأن إزالة 
بعض التعديات من قبل إحدى الشركات، 
التعديات  ع��دا بعض  إزالتها،  الت�ي تمت 
التي تدخل في نط�اق اختصاص الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة.

الشلفان: إضافة مواصفات مواقف 
انتظار الحافالت ضمن الئحة البناء

دع�����ت ع���ض���وة امل���ج���ل���س ال��ب��ل��دي 
م.ش��������ري��������ف��������ة ال������ش������ل������ف������ان إل������ى 
اس��ت��ح��داث ج���دول اش��ت��راط��ات 
وم��واص��ف��ات خ��اص��ة بمواقف 
انتظار الحافالت ضمن الئحة 

البناء.
وشددت الشلفان على أن النقل العام 

يعتبر م��ن أه��م أرك���ان ال��ت��ط��ور الحضري 
كما  ل��ل��س��ك��ان،  م��ه��م��ة  وخ��دم��ة مجتمعية 
يلعب دورا جوهريا في الحد من مستوى 

االزدح���ام في ال��دول��ة، خصوصًا 
ال��ه��ي��ك��ل��ي  امل���خ���ط���ط  أن رؤي�������ة 
ال��������ع��������ام ل�������ل�������دول�������ة ت���ت���ض���م���ن 
امل��س��اه��م��ة ف���ي رف����ع م��س��ت��وى 
ج����ودة ال��ح��ي��اة ل��س��ك��ان��ه��ا، من 
خالل أهداف عديدة منها توفير 
وسائل نقل متعددة السيما تحسني 
مواقف  وك��ون  الجماعي،  النقل  منظومة 
ا ال يتجزأ من هذه  انتظار الحافالت جزء

املنظومة.

حمد المطر

»تنسيقية البلدية«: حصر تعديات أمالك الدولة وإزالتها 

البرملانية  التعليمية  اللجنة  رئيس  أعلن 
ال��ن��ائ��ب د. حمد امل��ط��ر ع��ن اع��ت��زام اللجنة 
فتح ملف ظاهرة الغش في املدارس خالل 

اجتماع تعقده األحد املقبل.
وقال املطر ل� سبقلا: إن اللجنة تستهدف 
م���ح���اص���رة ه�����ذا ال���ظ���اه���رة ال���ت���ي ت��ف��ش��ت، 
خصوصًا ال��غ��ش اإلل��ك��ت��رون��ي، وال��وق��وف 
على إجراءات وزارة التربية في محاسبة 

املتسببني فيها.
وذك����ر أن ال��ل��ج��ن��ة س��ت��ب��دأ دراس�����ة ش��ام��ل��ة 
التعليمي  املستوى  تدني  أسباب  لكشف 
إل��ى ح��د انتشار »ق��روب��ات ال��غ��ش« مقابل 
اشتراك مالي يدفع ملصلحة القائمني على 
تسريب األسئلة، بحيث يتم وضع الحلول 
ال���ج���ذري���ة ال���الزم���ة ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ظ��اه��رة 

الغش في املدارس بمختلف السبل.
وأضاف: »إن هذه الظاهرة هي مسؤولية 

ال���وزي���ر س��ي��اس��ي��ًا وال��ق��ي��ادي��ني ال��ت��رب��وي��ني 
فنيًا، وعلى قياديي وزارة التربية الوقوف 
ع��ل��ى األس����ب����اب وال����ع����الج، وع���ل���ى ال���وزي���ر 
محاسبة املقصرين أيًا كانت مراكزهم أو 

أسماؤهم«.
 وأك��د املطر أن هذا امللف جزء من أولوية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ض��ع إص���الح 
التعليم قضية عاجلة ومهمة، وأن ظاهرة 
قدمًا  عليها ماضني  القضاء  الغش يجب 
ق��ان��ون إص��الح التعليم املقدم  إق���رار  نحو 
م��ن��ذ ش��ه��ر، وه���و ض��م��ن األول����وي����ات ال��ت��ي 
ن���ظ���م ل���ه���ا وق���ت���ًا ل��ل��م��ن��اق��ش��ة خ�����الل ش��ه��ر 

مارس.
ال��ش��ؤون  آخ���ر، أرج���أت لجنة  على صعيد 
املالية البرملانية البت في املقترح بقانون 
املعاشات االستثنائية خالل  إلغاء  بشأن 

اجتماع عقدته أمس.

إل�������ى ذل���������ك، ن����اق����ش����ت ل���ج���ن���ة امل����ي����زان����ي����ات 
الختامي  ال��ح��س��اب  الختامي،  وال��ح��س��اب 
ل���وح���دة ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة عن 
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 2021�������������2022، وم��الح��ظ��ات 
ديوان املحاسبة بشأن الحساب الختامي 

السنوي عن  تقريره  في  ال���واردة  للوحدة 
ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��ص وامل���راج���ع���ة ع��ل��ى تنفيذ 
الحكومية  واإلدارات  ال������وزارات  م��ي��زان��ي��ة 
للسنة املالية 2021����2022، وبحثت اللجنة 
امل��خ��ال��ف��ات امل���ال���ي���ة، ال���ت���ي أورده�������ا ج��ه��از 
املراقبني املاليني على الوحدة الواردة في 
تقريره الختامي، عما أسفرت عنه رقابته 
امل��س��ب��ق��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م��ي��زان��ي��ة ال������وزارات 
وح���س���اب���ات���ه���ا  ال����ح����ك����وم����ي����ة  واإلدارات 

الختامية للسنة املالية 2021����2022.
األعمال  بيئة  تحسني  لجنة  ناقشت  كما 
بقانون،  االق��ت��راح  الصغيرة  واملشروعات 
بإضافة بند جديد برقم 4 إلى املادة ال�19 
من قانون التأمينات االجتماعية، الصادر 
ب��األم��ر األم��ي��ري ب��ال��ق��ان��ون رق���م 11 لسنة 
امل��ؤس��س��ة  ع����ن  م��م��ث��ل��ني  ب���ح���ض���ور   ،1976

العامة للتأمينات االجتماعية.
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د.عبدالله الفواز أوضح األعراض.. وأهم اإلجراءات الطبية 

انسداد الشرايين الطرفية.. خيارات عالجية متعددة

ح����ول ه����ذا امل�����رض أوض�����ح ال��ب��روف��ي��س��ور 
ع�����ب�����داهلل ال������ف������واز اخ����ت����ص����اص����ي ج����راح����ة 
الترسبات  أن  الدموية،  األوعية  وقسطرة 
ال��ده��ن��ي��ة وال��ت��ك��ل��س��ات ت��ت��راك��م ف���ي ج���دار 
ال���ش���ري���ان وت�����ؤدي إل����ى ت��ض��ي��ق ش��دي��د أو 
الشريان، ما  يؤدي ذلك  انسداد كامل في 
إلى نقص التروية لألنسجة التي عادة ما 

يغذيها هذا الشريان.
وقال الفواز ل� سبقلا: بعض املرضى الذين 
ال��ش��راي��ن الطرفية ق��د ال  يعانون أم���راض 
تظهر عليهم أعراض على اإلطالق، بينما 
آخرون قد تظهر عليهم أعراض وعالمات 
م����ت����ع����ددة ك����م����رض م�����زم�����ن. وأك�������د ال����ف����واز 
أن ال���ع���وام���ل امل���ؤدي���ة الن���س���داد ال��ش��راي��ن 
 الطرفية )بالتحديد التدخن( هي نفسها 
تؤدي إلى أم��راض القلب والرئة وانسداد 

شراين الرقبة املؤدية إلى جلطات املخ.
وأوض�������ح أن�����ه ي���ت���م ال���ت���ع���رف ع���ل���ى امل����رض 
الروتيني  ال��س��ري��ري  البدني  الفحص  ف��ي 
أو ف��ح��وص��ات األوع���ي���ة ال���دم���وي���ة، وق���د ال 
ي���ح���ت���اج ج���م���ي���ع امل����رض����ى إل�����ى اج��������راءات 
إلع�����ادة ال��ت��روي��ة إل���ى األن��س��ج��ة ال��ط��رف��ي��ة، 
شديد،  ان��س��داد  هناك  يكون  عندما  ولكن 
يكون العالج إما عن طريق إجراء قسطرة 
تقليدية، ألن  إج��راء جراحة  أو عن طريق 
األدوي��������ة ال ت��ف��ت��ح ال����ش����راي����ن امل����س����دودة، 
ولكنها قد تبطئ عملية تضييق الشراين 

أو انسدادها. 

األعراض 
واس��ت��ع��رض ال��ف��واز األع���راض ال��ت��ي ق��د تظهر 

على البعض، وهي: 
1.  اآلالم في األطراف مع املشي

2.   آالم في القدم عند الراحة
3.  ظهور الغرغرينا في أصابع القدم أو القدم 

في الحاالت الشديدة
وأش����ار ال���ف���واز ال���ى أن ال��ق��س��ط��رة ت��ع��د خ��ي��ارا 
ج����ذاب����ا ل���ل���م���رض���ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون أم�����راض 
األوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، خ��اص��ة أن ه���ؤالء املرضى 
ي��ع��ان��ون م��ش��ك��الت ط��ب��ي��ة م��ت��ع��ددة م��ت��زام��ن��ة 
ت��زي��د م��ن م��خ��اط��ر اإلج������راءات األك���ب���ر، كونها 
��ا ك��ب��ي��رة وي��م��ك��ن إج���راؤه���ا 

ً
ال ت��ت��ط��ل��ب ش��ق��وق

تحت تأثير التخدير املوضعي. وق��ال: أفضل 
إج���راءات  ه��ي  امل��رض��ى  طريقة لخدمة بعض 
األوعية الدموية املفتوحة التقليدية، ألن هذه 
العمليات يمكن أن توفر خياًرا دائما لهؤالء 

املرضى وقد تكون الخيار الوحيد لآلخرين.

 إجراءات جراحية 

 وأوضح الفواز أنه قبل الجراحة، يتم إجراء 
ال���ف���ح���وص���ات ل��ت��ح��دي��د م��ن��ط��ق��ة االن���س���داد 
ب���دق���ة. وت��ش��م��ل ه���ذه األش���ع���ة امل��ق��ط��ع��ي��ة أو 
ال���س���ون���ار اع���ت���م���اًدا ع��ل��ى م���وق���ع االن���س���داد 
املتوقع. وقال: ليتم تنفيذ إجراءات عملية 
وص��ل��ة ال���ش���راي���ن ي��ك��ون م���ن خ����الل إن��ش��اء 
م���س���ار ج���دي���د ل���ل���دم ل��ي��ح��ل م��ح��ل ال��ش��ري��ان 

املسدود السابق.
 وذكر أن���ه ت��ت��ض��م��ن ال��ج��راح��ة ال��ك��ش��ف عن 
االنسداد  أعلى وتحت  املوجودة  الشراين 
واستخدام أنبوب لربط االثنن. ويمكن أن 
يكون هذا االنبوب اصطناعًيا أو يمكن أن 
وغالًبا  نفسه،  امل��ري��ض  أنسجة  م��ن  ي��ك��ون 
م���ا ي��ك��ون ف���ي ال���وري���د ال��ص��اف��ن ف���ي الفخذ 
وال���س���اق )ال����وري����د امل��س��ت��خ��دم ف���ي ج��راح��ة 

القلب(.

 استئصال باطنة الشريان

 وذكر الفواز أن هناك نوعا آخر من العمليات 
الشريان. ألن بعض  باطنة  استئصال  وه��و 
امل����رض����ى ال����ذي����ن ل���دي���ه���م ت���ض���ي���ق م��وض��ع��ي 
إج����راءات  ان��س��داد ال تناسبهم  أو  وم��ح��دود 
القسطرة، وقد يكون االستئصال هو اإلجراء 
امل��ف��ض��ل. وق����ال: ف��ي ه���ذا اإلج�����راء، ي��ت��م كشف 
الشريان املصاب مباشرة وتتم إزالة الطبقة 
االنسداد  تسبب  التي  والترسبات  الداخلية 
وتنظيف الشريان من الداخل، ثم يتم إغالق 
ال���ش���ري���ان ب���اس���ت���خ���دام رق���ع���ة م����ن األن��س��ج��ة 
رقعة  أو  باملريض(  الخاص  )الوريد  الذاتية 

حيوية او اصطناعية.
وتابع الفواز: تتم العملية بجرح اصغر من 
إجراء الوصلة الشريانية، وعادة ما تتطلب 
ه��ذه اإلج����راءات ت��خ��دي��ًرا ع��اًم��ا. وأض���اف أنه 
)البنج  التخدير  م��ن  ال��ن��وع  اع��ط��اء ه��ذا  قبل 
ال���ع���ام(، ي��ج��ب إج����راء ف��ح��ص ش��ام��ل لتقييم 
وت���ح���دي���د م��خ��اط��ر ال��ت��خ��دي��ر ع��ل��ى امل��ري��ض 
والرئة  القلب  وظائف  على  أساسي  وبشكل 
 ما يتضمن التصوير 

ً
وشراين الرقبة، وعادة

ب��ال��س��ون��ار ل��ل��ق��ل��ب وال���ش���راي���ن واخ���ت���ب���ارات 
وظائف الرئة.

وتابع أنه بعد الجراحة، ومثل جميع املرضى 
ال����ذي����ن خ���ض���ع���وا ألي ت����دخ����ل ف����ي األوع����ي����ة 
واملراقبة ضروريتان.  املتابعة  فإن  الدموية، 
وقال: مع مرور الوقت، يظهر عند نسبة من 
امل��رض��ى رج��وع امل��رض م��ع تضيق تدريجي 
ف��ي ال��ش��راي��ن. وال��ه��دف م��ن املتابعة الدقيقة 
هو تحديد هذه املشكلة مبكًرا قبل أن تؤدي 
 م��ا ي��ك��ون العالج 

ً
إل��ى ان��س��داد ك��ام��ل. وع����ادة

أف��ض��ل، على  م��ع نتائج  أب��س��ط بكثير  املبكر 
ع��ن��دم��ا ال يكون  امل��ت��أخ��ر  التشخيص  ع��ك��س 
ا وقد يكون فقدان األطراف أمًرا 

ً
العالج ممكن

ال مفر منه.

ال��ذي��ن  ب��ع��ض   ¶
ي��ع��ان��ون أم���راض 
ال������ش������راي������ي������ن 
ال��ط��رف��ي��ة ق���د ال 
عليهم  ت��ظ��ه��ر 
أع�����������راض ع��ل��ى 

اإلطالق

ال�����ع�����وام�����ل   ¶
المؤدية النسداد 
ال������ش������راي������ي������ن 
 ال���ط���رف���ي���ة ه��ي 
ن��ف��س��ه��ا ت���ؤدي 
إلى أمراض القلب 
وجلطات  وال��رئ��ة 

المخ

¶ السكري والتدخين و ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.. أكثر األسباب شيوعاً
د.والء حافظ

  يعد السكري والتدخين و ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول 
في الدم أكثر األسباب شيوعا لمرض انسداد الشرايين الطرفية، 

حيث تسبب الترسبات الدهنية انسدادها ويصبح مرضا مزمنا يصيب 
 األطراف السفلية أكثر من األطراف العلوية.

 توصيات مهمة
أوصى الفواز المرضى 

الذين يحتاجون إلى جراحة 
االوعية الدموية التقليدية 

باآلتي:

ج����راح  م����ع  ال���ت���ش���اور   -  1
المؤهل  الدموية  األوعية 
العالجات  جميع  لمناقشة 

المحتملة.

2  - تذكر أن هناك انسدادات 
الشرايين  في  تضيقات  او 
او  ج��راح��ي��ا  ت��دخ��ال  تحتاج  ال 

قسطرة.

3 - اعلم أن األدوية ال تعمل 
ع��ل��ى ف��ت��ح ال��ش��راي��ي��ن بل 
ت��ب��ط��ئ ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ض��ي��ق 

واالنسداد. 

الجراحة  بعد  المتابعة   -   4
م������دى ال����ح����ي����اة وع���م���ل 
الفحوصات للكشف عن أي 
مبكر  وق��ت  في  مشكالت 
قابلة  غ��ي��ر  تصبح  أن  ق��ب��ل 

للعالج.

خبراء: اكتشاف المرض مبكرًا يجعل عالجه أسهل

انتبهوا ألعراض السكري عند األطفال والرضع

◄  عالمته عند الرضع

• رائحة البول الكريهة.
• الجوع الشديد.

س��ب��ب  دون  م�����ن  امل���س���ت���م���ر  ال����ب����ك����اء   •
واضح.

• ال��ف��ط��ري��ات، ال��ت��ي ق���د ت��ظ��ه��ر كطفٍح 
جلدي ناتج عن الحفاضات.

ي��ع��ان��ي من  ُي��م��ك��ن للرضيع أن  ك��م��ا   •
الدوار املستمر، وعدم وضوح الرؤية، 
ال�����ذي ي���ت���زام���ن م���ع ال���ش���ع���ور ب��ال��ت��ع��ب. 
ولكن عدم قدرته على التعبير، سوى 
م���ن خ����الل ال��ب��ك��اء امل��س��ت��م��ر، ُي��م��ك��ن أن 
ي��ؤخ��ر ع��م��ل��ي��ة اك��ت��ش��اف ال��س��ك��ري من 

ِقبل الوالدين. 

أنواع السكري

السكري،  م��ن  رئيسيان  ن��وع��ان  ه��ن��اك 
األول،  ال�����ن�����وع  م�����ن  ال����س����ك����ري  وه�����م�����ا: 
والسكري النوع الثاني. ووفقًا ل�موقع 
ب���وس���ت«،  و»ع���رب���ي  ال��ط��ب��ي،   Webmd
ف��ك��اله��م��ا م���زم���ن وي����ؤث����ر ف����ي ارت���ف���اع 
يزيد  كما  ال���دم،  ف��ي  السكر  مستويات 

من خطر مضاعفات داء السكري.

الفرق بين »الثاني« و»األول«

خ��الي��ا  ت���ت���وق���ف  األول  ال����ن����وع  ف����ي   ●

ال���ب���ن���ك���ري���اس ع����ن إن����ت����اج األن���س���ول���ن 
ن��ت��ي��ج��ة م���ه���اج���م���ة امل����ن����اع����ة ل������ه، ول����ذا 
يعتبر السكري هنا من أمراض املناعة 

الذاتية.
● أم���ا األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
داء ال��س��ك��ري ال��ن��وع ال��ث��ان��ي، ف��إن��ه��م ال 
يستجيبون لألنسولن، ألن أجسامهم 
تقاومها. وكذلك، وفي وقٍت الحق من 
ال���داء، فإنهم ال ينتجون م��ا يكفي من 

األنسولن.

األعراض المتشابهة

ف��ي نوعيه  ال��س��ك��ري  أع����راض  تتشابه 
األول والثاني، وتشمل هذه األعراض:

1 - كثرة التبول. 
2 - الشعور الشديد بالعطش.

3 - كثرة شرب املياه.
4 - الشعور الشديد بالجوع.

5 - التعب. 
6 - ضبابية الرؤية.

7 - عدم التئام الجروح والقرح.

أعراض مختلفة
 

ه���ن���اك أي���ض���ًا أع������راض م��خ��ت��ل��ف��ة، ففي 
ق���د يشعر  ال���ن���وع األول،  م���ن  ال��س��ك��ري 
امل����ص����اب ب���ال���ت���ه���ّي���ج، وت����غ����ّي����ر ح��ال��ت��ه 
امل��زاج��ي��ة، ويفقد وزن��ه م��ن دون اتباع 

حمية غذائية.

الثاني،  ال��ن��وع  ��ص��اب بالسكري 
ُ
امل أم��ا 

فيشعر الشخص بالوخز والخدر في 
قدميه واليدين.

وت���ت���ط���ور أع�������راض ال�������داء ب���ب���طء ل���دى 
م��رض��ى ال��س��ك��ري ال��ن��وع ال��ث��ان��ي، وق��د 
��ك��ت��ش��ف اإلص���اب���ة إال ب��ع��د ح���دوث 

ُ
ال ت

م��ض��اع��ف��ات، ب��ي��ن��م��ا ت���ط���ور األع�����راض 
ف���ي ال���ن���وع األول س��ري��ع��ًا ف���ي غ��ض��ون 
 م���ا ي���ب���دأ في 

ً
أس���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة. وع�������ادة

مرحلة الطفولة أو املراهقة، ولكن هذا 
أح��ده��م بالسكري  ُي��ص��اب  أن  ال يمنع 
م���ن ال���ن���وع األول ف���ي وق�����ٍت الح����ق من 

حياته.
وال ب���د م���ن اإلش�������ارة إل����ى أن أع����راض 
ال���س���ك���ري ع���ن���د األط����ف����ال ت��ت��ش��اب��ه م��ع 

أعراض السكري عند املراهقن.
كما أن معظم األع���راض عند األط��ف��ال 
في  تتشابه  النمطن  بأحد  صابن 

ُ
امل

ما بينها إلى حدٍّ كبير. 

ُي����وص����ي ال���خ���ب���راء ب���ال���رج���وع إل���ى 
الطبيب املختّص بصحة طفلك، إذا 
أي مؤشرات ألع��راض  ما الحظِت 
السكري عند األطفال - النوع األول 
أو الثاني - لدى طفلِك. ففي حال لم 
ص ال��داء، فُيمكن أن يتسبب 

ّ
ُيشخ

بأضراٍر خطرة. 
ال��س��ك��ري  داء  ب��ف��ح��ص  وي���وص���ى 
ل��أط��ف��ال، ال��ذي��ن وص��ل��وا إل���ى س��ّن 
بزيادة  للُمصابني  وُيمكن  البلوغ، 
الوزن أو بالشواك األس��ود، أو بأي 
ع�������ارٍض آخ�����ر م����ن األع���������راض، أن 
يزوروا الطبيب في حال بلغوا سن 

عشر سنوات. 
اك��ت��ش��اف داء السكري  ت��م  وك��ل��م��ا 
ع��ن��د ال��ط��ف��ل ف���ي وق����ٍت أب���ك���ر، ف��إن 
إم��ك��ان��ي��ة ال���ع���اج واالس���ت���ج���اب���ة له 

تكون أفضل.

والء عايش
ال تختلف كثيراً أعراض السكري عند األطفال بين الُمصابين بالداء من 

النوع األول أو الثاني، لذا من المهم مراقبة طفلك عن كثب وعدم 
إهمال أي مؤشرٍ غير اعتيادي. فكلما اكُتشف مرض السكري باكراً، كان 

التعامل مع عالجه أسهل. 
وبالنسبة إلى الرضع، ُيمكن أن يتأخر اكتشاف داء السكري، ألن بعض 

األعراض قد تختلط مع أعراض أمراٍض أخرى، ال سيما أن عدم قدرة 
الرضيع على التعبير يزيد من صعوبة مالحظة األعراض، فالبكاء المستمر 

لن يكون مؤشراً كافياً. 
لكن يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة، أو المشابهة لرائحة الفواكه 
أو الحلويات، دليالً على إصابته بداء السكري. وهذه بعض األعراض التي 

يجب أال تهمل: 

معلومات وتنبيهات
اعتيادي غير  مــؤشــرٍ  أي  إهــمــال  وعـــدم  كثب  عــن  الطفل  مــراقــبــة  المهم  مــن   ◄
ــة األعـــــراض ــظ ــاح ــة م ــوب ــع ـــن ص ــى الــتــعــبــيــر يـــزيـــد م ــل ◄ عــــدم قـــــدرة الـــرضـــيـــع ع
وال�����ث�����ان�����ي األول  ن�����وع�����ي�����ه  ف�������ي  ال������س������ك������ري  أع��������������راض  ت�����ش�����اب�����ه   ◄
ال��ب��ل��وغ إل����ى س����ّن  ال���ذي���ن وص���ل���وا  ل���أط���ف���ال  ال���س���ك���ري  ب��ف��ح��ص داء  ي���وص���ى   ◄

• ك��ث��رة ال��ت��ب��ول: وه���ي إح���دى ال��ع��الم��ات 
املبكرة لداء السكري عمومًا.

• ال����ع����ط����ش ب����ش����ك����ٍل م�����ت�����زاي�����د: إح������دى 
العالمات الشائعة جدًا.

• ال���خ���م���ول وال����ن����وم ال����دائ����م: م���ع ف��ق��دان 
الطاقة ملمارسة املهام اليومية الروتينية.

• رائحة البول الكريهة.
ال��ك��ري��ه��ة، أو املشابهة  ال��ن��ف��س  • رائ��ح��ة 

لرائحة الفواكه. 
• صعوبة في التنفس، أو الشخير خالل 

التنفس.
• زيادة الشهية أو الجوع الدائم.

• فقدان الوزن، رغم األكل بصورة دائمة.
• ت���غ���ي���رات م��ف��اج��ئ��ة ف����ي ال�����رؤي�����ة، م��ث��ل 

الرؤية املزدوجة أو عدم وضوح الرؤية.
ال��ن��وع األول، يمكن  • وف��ي السكري م��ن 

ب���ال���ذه���ول أو ف��ق��دان  ال��ط��ف��ل  ُي���ص���اب  أن 
ال���وع���ي، وه����ذه أع�����راض خ��ط��رة يمكنها 
أن ت��ك��ون م��ه��ّددة ل��ل��ح��ي��اةن ألن��ه��ا تعني 
أن ال���ط���ف���ل ف����ي ح����ال����ٍة م���ت���ق���ّدم���ة م����ن داء 
السكري. وعندئٍذ يجب نقل الطفل فورًا 
للفحوصات  وإخضاعه  املستشفى،  إلى 
الالزمة، مع البدء الفوري بالعالج الذي 

يقترحه الطبيب. 

أعراض النوع الثاني

ك��م��ا س��ب��ق أن ذك���رن���ا، ت��ت��ش��اب��ه أع����راض 
ال��س��ك��ري ع��ن��د األط��ف��ال امل��ص��اب��ن ب��ال��داء 
من النوعن، مع بعض االختالفات التي 
ن��وع داء  قد تكون أساسية في اكتشاف 
السكري  ع��الج  السكري. وه��ذا مهم، ألن 

يختلف بن النوعن األول والثاني. 
وه�������ذه أب�������رز أع��������راض ال����س����ك����ري ال���ن���وع 

الثاني: 
• كثرة التبول، وخاصة في الليل.

• العطش بشكل متزايد.
• فقدان الوزن غير املبرر.
• حاالت العدوى املتكررة.

• ضبابية الرؤية نتيجة جفاف العن.
• بطء التئام الجروح العادية في أنحاء 

الجسم.
• ال����ش����ع����ور ب���ال���ح���ك���ة ح�������ول األع����ض����اء 
ال��ت��ن��اس��ل��ي��ة، وي��م��ك��ن أن ت��راف��ق��ه��ا ع��دوى 

فطرية.
• ظهور بقع داكنة مخملية على الجلد، 
سّمى الشواك األس��ود، وهي غالبًا ما 

ُ
وت

تظهر حول الرقبة أو تحت اإلبطن.

◄ أعراضه عند األطفال من النوع األول

توصيات مهمة
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على رأسها ممارسة النشاط البدني بانتظام

طرق طبيعية لإلقالع عن التدخين
سليمة لبال 

يعد اإلدمان على تدخين السجائر من أصعب أنواع اإلدمان التي يجب التغلب عليها. وتبدو 
محاولة اإلقالع عن التدخين صعبة، لكن النجاح فيها ليس مستحيالً، وفق الخبراء الذين 

يلفتون إلى نجاعة بعض العالجات الطبيعية في تجاوز اإلدمان على التدخين، وفق تقرير 
.Santé Naturelle نشرته مجلة

ويؤكد الخبراء أن التبغ مضر بالصحة بغض النظر عن طريقة التدخين، سواء كان السيجارة 
أو الغليون أو الشيشة، حيث تحتوي السجائر على نحو 600 مكون، هناك الكثير منها أيضاً 

في الغليون والشيشة، وتوّلد عندما تحترق أكثر من 7000 جزيء سام، 69 منها على 
األقل مرتبطة بالسرطان، وفقاً لجمعية أمراض الرئة األميركية، التي أشارت إلى أن وصولها 

إلى الدماغ والقلب وبقية أعضاء الجسم ال يستغرق سوى 10 ثواٍن بعد أول استنشاق.
وفي ما يلي أبرز الطرق التي يؤكد الخبراء أنها تساعد على اإلقالع عن التدخين:

1 - النشاط البدني 

يعتبر النشاط البدني أفضل وسيلة لدرء الرغبة الشديدة في التدخني وأفضل خيار 
 3 أي  بانتظام،  الرياضة  بممارسة  الخبراء  عنه. وينصح  اإلقللاع  قللرار  اتخاذ  بعد 
مللرات فللي األسللبللوع فللي املتوسط ملللدة 30 دقيقة كللل يللوم على األقلللل، حيث سيسمح 
الرغبة  من  التخلص  وعلى  االسترخاء  على  تساعد  معينة  هرمونات  بإنتاج  ذلللك 

في التدخني.
ويمكن لنشاطات أخرى، مثل صعود الدرج ونزوله مرات عدة، أن تخلصك من الرغبة 
الشديدة في التدخني. وإن كنت ال تحب النشاط البدني املكثف، فيمكنك املشي، أو 

جرب األعمال اليدوية أو الكتابة أو أي نشاط يشغل اليدين والدماغ.

2 - العالج باألعشاب 
فللي تهدئة الرغبة  للال  فللعَّ الللعللاج باألعشاب  الللدراسللات العلمية أن  أكللدت الكثير مللن 
الشديدة في التدخني، إذ يمكن أن تساعد بعض النباتات في مكافحة التوتر والقلق 
ويكون  والبابونج.  املليسة  مثل  التدخني  عللن  اإلقلللاع  عللن  الناجم  والتهيج  واألرق 
ذلك بوضع القليل من األوراق املجففة في كوب من املاء املغلي، وتركها تنقع لبضع 

دقائق ثم شربها، مع العسل وفق الرغبة وتكرار ذلك 3 مرات في اليوم.

3 - العالج بالروائح العطرية

يعتبر العاج بالروائح العطرية فعااًل للغاية مع املدخنني الذين يدمنون الشعور 
بالراحة الذي تمنحهم إياه السجائر. لذلك اختر الزيوت األساسية ذات الخصائص 
املهدئة، والتي تعزز النوم وتساعد في محاربة التعب والضغط. وينصح الخبراء 
بللاسللتللخللدام زيلللوت أسللاسلليللة مللن زهلللر الللبللرتللقللال، وأوراق املليسة وقللشللر الللبللردقللوش 
وزهور البابونج وغيرها، لكن حاول أن تكتشف الرائحة التي تنجذب إليها حتى 

تشعر بالراحة الحقيقية.

4 - التنويم المغناطيسي 

يعتمد التنويم املغناطيسي على مبدأ اإليحاء الذاتي. ويستفيد املعالج خال تطبيقه 
التدخني.  عللن  اإلقلللاع  مللزايللا  إقللنللاعلله بكل  التبغ بعد  مللن  للتخلص  إرادة مريضه  مللن 
ويمكن أن تكون جلسة واحللدة كافية للتغلب على إدمللان التبغ. والعاج بالتنمويم 
املغناطيسي، يعد تقنية منتشرة جدًا وفعالة في دعم األشخاص الراغبني في اإلقاع 
عن التدخني. وينصح الخبراء بالتحدث إلى األشخاص الذين جربوها حتى تشعر 

بالراحة وتقتنع بأهميتها في مساعدتك في هذه املرحلة الحاسمة من حياتك.

5 - تناول الفيتامينات لمحاربة التعب 

مدى  على  يسبب  اللللذي  الللتللدخللني  نتيجة  التعب  على  التغلب  فللي  الفيتامينات  تسهم 
سللنللوات، نقضًا فللي بللعللض الللعللنللاصللر األسللاسلليللة فللي أجللسللامللنللا وهلللذا مللا يفسر التعب 
الذي يشعر به املدخن الذي يحاول تحفيز نفسه بإشعال سيجارة واحدة تلو األخرى. 
وُينصح بعد اإلقاع عن التدخني بتناول مكمات من فيتامينات A وC وE التي تساعد 
أيضًا في التغلب على أعراض االنسحاب، حيث يقوم فيتامني E بإصاح الخايا التالفة 
بسبب التدخني، ويمكنك شرب عصير البرتقال لتعويض نقص فيتامني C في الجسم.

6 - أشغل فمك بشيء صحي
 

يندفع املدخنون الذين يتخذون قرار اإلقاع عن التدخني لتناول الطعام وهذه رغبة 
غير واعية تتملكهم إلشغال أفواههم بأي شيء؛ لذلك حاول أن تشغل فمك بأي شيء 
األكللل، سللواء من  أو  التدخني  الشديدة في  الرغبة  صحي، حتى تتمكن من مقاومة 
خال مضغ علكة خالية من السكر أو مص حلوى صلبة إضافة إلى تناول وجبات 

خفيفة من الجزر النيء أو املسكرات أو بذور عباد الشمس.

6 نصائح لتعزيز صحتك بعد الخمسين
محمد أمين

مع التقدم في العمر يعاني الكثيرون من تراجع اللياقة البدنية والمشاكل الصحية، 
ولتجنب هذا األمر نشرت صحيفة التايمز مجموعة من النصائح الصحية البسيطة، وما 
يمكن فعله لتعزيز اللياقة وتقليل العمر البيولوجي بعد الخمسين، وكانت كما يلي:

1 - تخفيف سمنة محيط الخصر
إذا وصل محيط خصرك إلى 94 سم )37 بوصة( أو أعلى، بغض النظر عن طولك، فأنت بحاجة 
الكثير من  تراكم  إن  الوطنية  الصحية  الخدمات  تقول هيئة  الكتلة.  تلك  الكثير من  تفقد  أن  إل��ى 

الدهون في البطن هو عامل خطر لإلصابة بمرض السكري من النوع 2. 

2 - المشي لمسافة أبعد وأسرع يومياً
أقل من 60 عامًا، فيقترح األكاديميون  إذا كان عمرك 
إل���ى 10 آالف  األم��ي��رك��ي��ون أن ت��م��ش��ي م��ا ب��ن 8 آالف 
خ��ط��وة ي��وم��ي��ًا، ف��ي ح��ن أن 6 آالف إل��ى 8 آالف خطوة 
كافية ملن هم فوق الستن. ووجدت األبحاث التي أجريت 
العام املاضي في جامعة ليستر أن املشي السريع  في 
اليومي بوتيرة نحو 100 - 130 خطوة في الدقيقة مهم 

جدًا مع التقدم بالعمر.

3 - النوم سبع ساعات كل ليلة
النساء،  أق��ل من  النوم  الحرمان من  الرجال من  يعاني 

لكن الدراسات تظهر أن أكثر من ثلث الذكور في اململكة املتحدة يكافحون من أجل النوم، مع التوتر 
واملخاوف املالية. يقول د. جيف فوستر: »النوم أمر حيوي لالستقرار العاطفي، لدرجة أن نقصه 
إلى ثماني ساعات بشكل مثالي  الرجال من سبع  العقلية. ويحتاج  يمكن أن يؤثر في صحتك 

إلنتاج الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون الضروري لصحة العضالت«.

4 - ممارسة تمارين القوة
ثبت أن تمارين القوة هي أفضل وسيلة لتعويض الفقدان الطبيعي للعضالت الذي يحدث بمعدل 1 
- 2 في املئة سنويًا بعد سن ال� 35. وتوصي هيئة الصحة البريطانية بأي أنشطة تقوية تعمل على 
العضالت الرئيسية )الساقن والوركن والظهر والبطن والصدر والكتفن( ليومن في األسبوع. 
العظام، والحماية من هشاشة  القوية أيضًا في الحفاظ على صحة  وتساعد األنسجة العضلية 

 فوق سن الخمسن.
ً
العظام، التي تصيب 1 من كل 15 رجال

5 - حماية البروستاتا
لجمعية  وفقًا  البروستاتا،  بسرطان  املتحدة  اململكة  ف��ي  ثمانية  ك��ل  م��ن  واح��د  يصاب شخص 
سرطان البروستاتا الخيرية في اململكة املتحدة. وأكبر عامل خطر هو التقدم بالعمر، لكن عادات 
ال���وزن، وع��دم ممارسة  »زي���ادة  إن  ال��دك��ت��ور جيف فوستر  أي��ض��ًا. يقول  تلعب دورًا  الحياة  نمط 
الرياضة بشكل كاف، ووجود تاريخ عائلي لإلصابة باملرض، كلها عوامل تزيد من خطر اإلصابة 

بسرطان البروستاتا«. 
من جهته يقول إي��ان ماربر معالج التغذية: »لقد أثبت بعض الباحثن وج��ود صلة بن مكمالت 
فيتامن »د« وتقليل خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا. حاول أن تأكل املزيد من األطعمة التي 
تحتوي على مادة الليكوبن املضادة لألكسدة، ويمكن العثور عليها في البطيخ والفلفل األحمر«.

6 - فحص ضغط الدم
القلبية والسكتات  بالنوبات  م��ن خطر اإلص��اب��ة  ال���دم، فإنه يزيد  ارت��ف��اع ضغط  ل��م يتم ع��الج  إذا 
عامًا   40 على  أعمارهم  تزيد  الذين  البالغن  جميع  البريطانية  الصحة  هيئة  وتوصي  الدماغية، 

بفحص ضغط الدم بشكل دوري واملحافظة على استقراره ضمن الحدود الطبيعية.

تناول فيتامين C يوميًا.. هل يقوي المناعة؟
تلللقلللول خللبلليللرة الللتللغللذيللة امللللعلللتلللملللدة، جلليللمللي فلليللت، 
الحاصلة على شهادة جامعية من جامعة جورج 
التغذية  علللللوم  فللي  املاجستير  ودرجللللة  واشللنللطللن، 
السريرية من جامعة نيويورك إنه »باإلضافة إلى 
فوائده العديدة األخرى، يمكن لفيتامني C أن يعزز 

جهاز املناعة لدينا بشكل طبيعي«.
وتضيف فيت: هناك ثاث طرق رئيسية يدعم بها 

الفيتامني صحتنا املناعية، وهي:

1 - النمو واإلصالح
تللشللرح اللللدكلللتلللورة فلليللت أن الللطللريللقللة األوللللللى الللتللي 
يلللدعلللم بللهللا فلليللتللامللني C جلللهلللاز املللنللاعللة لللديللنللا هي 
 C مللن خللال  النمو واإلصللللاح. وتللقللول: »فيتامني
وأسناننا  للحفاظ على سامة عظامنا  ضللروري 
وغضاريفنا وجلدنا، ومن خال دعم نمو وإصاح 
العناصر الواقية لبشرتنا، فإنه يساعد في تعزيز 
الللتللئللام اللللجلللروح«، مللضلليللفللة: »جلللللدنللا يحمينا من 
البيئة، وفيتامني C يعزز  فللي  اإلجللهللاد والللسللمللوم 

للعديد  مساعدًا   
ً
عاما كونه  لدينا،  املناعة  جهاز 

من العمليات الخلوية التي تدعم الحاجز البطاني 
الصحي«.

2 - مضادات األكسدة
يمكن للخصائص املضادة لألكسدة في فيتامني 
الللدكللتللورة فيت:  C أن تدعم صحة املناعة، وتللقللول 
»يلللحلللتلللوي فلليللتللامللني C علللللللى خلللصلللائلللص ملللضلللادة 
لللألكللسللدة تلللحلللارب اللللجلللذور اللللحلللرة فلللي أجللسللامللنللا 

السليمة«، مضيفة:  التي تسبب أضللرارًا لخايانا 
»هذا الفيتامني قد يساعد على وجه التحديد في 
وااللتهابات،  والللرئللة،  القلب  أملللراض  مللن  الحماية 

ويوقف تطور بعض أنواع السرطان«.

3 - الحماية من العدوى 
لتعزيز   C فيتامني  يقدمها  الللتللي  الثالثة  الللفللائللدة 
املناعة هي قدرته على الحماية من العدوى، وقد 

يساعد أيضًا في تسريع الشفاء من املرض. 
 C وتوضح الدكتورة فيت: »قد ال يحمي فيتامني
من نللزالت البرد، إال أنه قد يقلل من مدة املللرض«، 
وتضيف: »من الناحية التاريخية، نعلم أن نقص 
فلليللتللامللني C يللمللكللن أن يللسللبللب االسلللقلللربلللوط، وأحلللد 

أعراض االسقربوط هو االلتهابات«. 
وتللنللصللح الللدكللتللورة فلليللت: »عللنللدمللا تللكللون مريضًا، 
تأكد من تناول األطعمة الغنية بفيتامني C التي 
والسبانخ  والللفللراولللة  الللبللروكلللللي  تشمل  أن  يمكن 

والحمضيات وغيرها«.

هل مكمالت فيتامين C آمنة؟
 
ً
ب��دال  C فيتامن  مكمالت  ت��ن��اول  ه��ل  الكثيرون:  يتساءل 

من مصادر الطعام آمن ومفيد؟ وعن هذا التساؤل تجيب 
الخبيرة جيمي فيت، في حديث ملوقع »هيلث دايجست« 
الطبي: »إن املكمالت أمر مثير للجدل. وعلى الرغم من أنه 
ثبت أن تناول جرعات عالية من فيتامن C سيقصر مدة 
اإلصابة بنزالت البرد أو يقلل من شدة االلتهاب الرئوي، 
آث���ار جانبية م��ض��رة،  أي��ض��ًا  ت��ك��ون ه��ن��اك  ف��إن��ه يمكن أن 

وأكثرها إزعاجًا تلك التي تصيب الجهاز الهضمي«.
ل��ه��ذا ال��س��ب��ب، ت��ق��ت��رح ال��دك��ت��ورة ف��ي��ت ال��ت��م��س��ك ب��م��ص��ادر 
 ،C ال��ط��ع��ام ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��رع��ة ص��ح��ي��ة م��ن ف��ي��ت��ام��ن
من  يكفي  م��ا  على  الحصول  تمامًا  املمكن  »م��ن  وت��ق��ول: 

فيتامن C من الطعام عند تناول نظام غذائي صحي«.
وت��ت��اب��ع: »بالنسبة ألول��ئ��ك ال��ذي��ن ت��وص��ف ل��ه��م امل��ك��م��الت، 
أنصحهم بأخذ كميات آمنة ال تزيد على 0.2 غرام يوميًا 

أو ما بن 4 و8 غرامات كجرعة عالجية«.

محمد مراح
ال شك في أن فيتامين C هو واحد من أهم الفيتامينات 

لجسم اإلنسان. فوفق »مايو كلينيك«، يحتاج الجسم 
إلى هذا الفيتامين لتكوين األوعية الدموية والغضروف 

والعضالت والكوالجين في العظام، كما يساعد فيتامين 
C أيضاً الجسم في امتصاص الحديد وتخزينه، وهو ضروري 

كذلك لعملية تعافي الجسم.
وفيتامين C أحد مضادات األكسدة التي تحمي خاليا 

الجسم من آثار الجذور الحرة، وهي جزيئات تنشأ أثناء هضم 
وتفتيت الجسم للطعام أو عند تعرض الجسم لدخان التبغ 

وأشعة الشمس أو األشعة السينية أو مصادر أخرى. وربما 
يكون للجذور الحرة دور في اإلصابة بمرض القلب والسرطان 

واألمراض األخرى.
ويقول موقع Medical News Today الطبي إن من فوائد 

فيتامين C أنه ال يعمل فقط كمضاد قوي لألكسدة، ولكنه 
يدعم أيضاً صحة عظامنا ودمنا وجلدنا وأكثر من ذلك بكثير، 

 C لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل تناول فيتامين
بشكل يومي يقوي المناعة؟

علماء بحثوا تأثيرها في صحتنا الجسدية والنفسية

8 فوائد لتربية القطط.. أثبتها العلم
هكذا تؤثر القطط في صحة أصحابها

مللللع شلللللرط علللللدم ملللعلللانلللاة أصللللاحللللب اللللقلللطلللط مللللن حللسللاسلليللة 
ابللحللاث بللأن العيش مللع القطط يوفر  تجاهها، وجللدت عللدة 

فوائد صحية؛ جسدية ونفسية، مثل:

1 - مفيدة للصحة العقلية: أظهر استطاع أجرته جمعية 
حماية القطط الخيرية في اململكة املتحدة، أن 94% من ماك 

القطط يشيرون الى أنها مفيدة لصحتهم العقلية.

د.  أجللرتللهللا  أبللحللاث  أشللللارت  اإليجابية:  المشاعر  تعزز   -  2
بالراحة  شللعللورًا  صاحبها  تمنح  القطط  أن  إلللى  باتريشيا 
وامللللرح واالهللتللمللام، وتخفف مللن الللشللعللور بللالللوحللدة، كما أن 
مللداعللبللتللهللا وابللقللاءهللا فللي الللحللضللن يللحللفللزان إطللللاق الجسم 
هلللرملللون األوكللسلليللتللوسللني )هلللرملللون امللللاملللسلللة( اللللللذي يللعللزز 

الشعور بالراحة والرضا.

يميلون  الللقللطللط  ملللاك  بلللأن  دراسللللة  بينت  التوتر:  - تقلل   3
ا وقللدرة على التعامل مع التوتر،  الى ان يكونوا أكثر هللدوء
ويشيرون الى أن وجود قط له أثر مهدئ لاعصاب ومطمئن 
وإيجابي. وهذه املشاعر في النهاية تحمي الصحة النفسية 

وصحة القلب.

4 - تخفض اإلصابة بالربو: بينت عدة دراسات ارتباط اللعب 
األطللفللال.  بالربو عند  القطط بانخفاض خطر اإلصللابللة  مللع 
ويعتقد أن ذلك يرجع الى ان تفاعل االطفال مع القطط يزيد 
من قدرة جهازهم املناعي في التأقلم مع املثيرات الخارجية 

وينظم التفاعات االلتهابية.

دراسللة  أظهرت  والشخصية:  السلوك  في  إيجابًا  تؤثر   -  5
اللطف  تللدريللب اصحابها على  فللي  القطط يسهم  أن وجللود 

والسلوك االيجابي واألداء الجيد.

نشرتها  دراسلللة  أظللهللرت  والسمنة:  الحساسية  تقلل   -  6
مجلة الحساسية واملناعة السريرية أن األطفال الذين نشؤوا 
مع حيوانات أليفة ذات فرو )كالقطط( أقل عرضة لإلصابة 
بالحساسية والسمنة. وقد يرجع ذلك إلى أن تعرضهم لهذه 
هما  األمللعللاء  بكتيريا  من  نوعني  من  الحيوانات يحصنهم 

Ruminococcus وOscillospira والذي له تأثير وقائي.

القطط  ملللاك  أن  دراسللللة  نللتللائللج  بينت  المالي:  النجاح   -  7
يحققون نجاحًا أفضل في املجال املالي. ووفقًا للدراسة، فمن 
كانوا  القطط(  )جرثومة  التوكسوبازما  لللعللدوى  تعرضوا 
أكثر حرصًا على االدخار وأكثر بحوالي 1.4 مرة للتخصص 
في األعمال التجارية و1.7 مرة للتركيز على»اإلدارة وريادة 

األعمال«. مقارنة بمن ال يحملون هذه العدوى.

8 - مساعدة المصابين باضطربات سلوكية واجتماعية: 
أشللللارت دراسللللات علللدة إللللى فللائللدة وجلللود حلليللوان أللليللف مثل 
الللقللطللط ملللسللاعللدة األطللفللال املللصللابللني بللاضللطللرابللات سلوكية 

أو اجللتللمللاعلليللة، حلليللث تللسللاعللد الللقللطللط فلللي تللحللسللني الللسلللللوك 
والتفاعل االجتماعي لدى األطفال الذين يعانون اضطرابات 
النشاط وتشتت  فللرط  أو  العقلي  التخلف  أو  التوحد  طيف 
االنلللتلللبلللاه، فللمللن يللتللربللى ويللتللواصللل ملللع الللقللطللط مللنللهللم يظهر 
أليف.  دون حيوان  من  تربى  بمن  مقارنة  أفضل  سلوكيات 
كللمللا يعتقد االطللبللاء أن وجلللود حلليللوان أللليللف يللوفللر ارتللبللاطللًا 

واهتمامًا وعاطفة مهدئة للطفل.

مخاوف من عدوى القطط

يلللتلللفلللادى اللللبلللعلللض امللللتللللاك اللللقلللطلللط بللسللبللب الللللخللللوف مللن 
عللللللدوى اللللقلللطلللط اللللتلللي تللحللمللل طللفلليلللللي الللتللوكللسللوبللازمللا 
الللضللار للللللحللوامللل واالطلللفلللال الللصللغللار وضعيفي املللنللاعللة. 
وللتوضيح، فإن إصابة األصحاء بعدوى التوكسوبازما 
غالبا ال تسبب لهم اي أعراض او تسبب اعراضا مشابهة 
لنزلة البرد، وذلك لقدرة أجهزتهم املناعية على التغلب 
على هذه الجرثومة، أما األشخاص الذين يعانون ضعفا 
فلللي أجللهللزتللهللم املللنللاعلليللة، فللقللد تللسللبللب لللهللم هلللذه الللعللدوى 
داء امللللقلللوسلللات اللللللذي يللقللتللرن بللمللضللاعللفللات خلللطلللرة مثل 
وقد  دماغية.  وتغيرات  الللدمللاغ  والتهاب  الرئة  مشكات 
بينت نتائج دراسة صغيرة أن هذه الجرثومة قد تحفز 
االصابة باالكتئاب الشديد والفصام. إال ان عدة دراسات 
الحللقللة جللادلللت بللعللدم وجلللود عللاقللة بللني التوكسوبازما 
او سلوكيات  الشديد  بالفصام واالكللتللئللاب  مللع االصللابللة 

العنف.
من جاب آخر، أشارت عدة دراسات الى ان اصابة الحامل 
بللهللذه الللجللرثللومللة قللد تسبب االجللهللاض او ملللوت الجنني 
داخل الرحم. أما بالنسبة للرضع الذين يولدون ألمهات 
ملللصلللابلللات، فللقللد يللعللانللون فلللقلللدان الللسللمللع، تللضللخللم الللكللبللد 

والطحال، اصفرار الجلد، اإلعاقة العقلية، والعمى.

د. خلود البارون
طرح علماء الوراثة وخبراء األمراض المعدية 

وعلماء النفس وغيرهم العديد من النظريات 
حول سبب العالقة القوية بين القطط والكثير 

من البشر، حيث تقدر المعاهد الوطنية للصحة 
NIH أن هناك حوالي 85 مليون قط تعيش في 

المنازل األميركية. وبالنسبة للكثيرين، يعتبر 
القط صديقاً فريداً ووجوده مريح في أوقات 

الوحدة. والبعض يحب القطط بشدة بحيث 
يعتبرها مثل أطفاله. ولكن هل هذه العالقة 

الغريبة مفيدة للمستوى الصحي والنفسي 
للبشر؟

نشرت د. باتريشيا بندري من جامعة والية 
واشنطن أبحاثاً تصف العالقة القوية بين 

األشخاص العاطفيين للغاية مع قططهم. 
وتتكهن بأن السلوك الذي يجذب البشر وال 

يتمكنون من مقاومته في القطط هو 
أطباعها غير المتوقعة، فجاذبية القطط 

يمكن حصرها في براعتها الكوميدية 
ومرحها. وشرحت قائلة: »االستجابات الدقيقة 

وغير المتوقعة للقطط تجعلنا مأسورين 
بها ونكثر النظر إليها انتظاراً الستجابة 

مضحكة أو غريبة منها. فنحن مفتونون 
بالرغبة في معرفة ما ستفعله القطة. ألن 

طبيعة أفعالها وتوقيتها أقل قابلية للتنبؤ 
بها. كما تشير بعض األبحاث إلى أن القطط 

تتشارك في مميزات األطفال. فنحن نستجيب 
غريزيا للعيون الكبيرة والسلوك المرح وغير 

المتوقع«.

4 طرق لتنجب 
اإلصابة بالعدوى

ب��ن��ظ��اف��ة  االه����ت����م����ام   ◄
القط. 

ع���ن  ال�������ق�������ط  ع����������زل   ◄
الطعام  تحضير  أماكن 

واملطبخ. 

ال������ق������ف������ازات  ل�����ب�����س   ◄
صناديق  تنظيف  عند 

فضالت القط. 

ف��ي  ال�����ق�����ط  إب������ق������اء   ◄
م���ح���ي���ط امل�����ن�����زل وع�����دم 
ن������زول������ه ال��������ى ال�����ش�����ارع 
)حتى ال يلتقط العدوى 

الجرثومية(. 

االح���ت���ك���اك  ت���ج���ن���ب   ◄
بالقطط الضالة.

أما بالنسبة للعالج من 
ال���ع���دوى، فيصف  ه���ذه 
م��ض��ادات  ع���دة  الطبيب 
ح����ي����وي����ة وج����رث����وم����ي����ة 
وح�����م�����ض ال���ف���ول���ي���ن���ي���ك 
ل����ألع����راض وال���ع���الم���ات 

الحادة.



َمن وراء األفكار التدميرية..؟!تحت المجهر
أ. د. بهيجة بهبهاني

ينص الدستور على ان »التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع تكفله 
ل��م ينل التعليم م��ن اه��ت��م��ام الحكومة  ال��دول��ة وت���رع���اه«، ورغ���م ذل��ك 
ومجلس االمة اال اليسير من الدراسة والقليل من االهتمام، والدليل 
االستعانة بجهات خارجية لتعديل االوضاع املائلة. فقبل اكثر من 
عقد من الزمان صرفت حكومتنا الرشيدة مبالغ مالية ضخمة من 
املال العام )12 مليون دينار( مقابل تقرير أعدته مؤسسة رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وتقارير اعدها البنك الدولي 
ان��ه تم تجميع ه��ذه التقارير  )رغ��م ع��دم عالقته بالتعليم( - ورغ��م 
من دراسات كويتية تم الحصول عليها من كل مجال من مجاالت 
التقارير  ل��م تتم االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه  ذل��ك  التعليم بالكويت - وم��ع 

بها،  واالرت��ق��اء  التعليمية  املؤسسات  تطوير  ف��ي  وال��دول��ي��ة  املحلية 
أثبتت جدارتها  التي  الكويتية  بالعقول  الفعلية  االستعانة  تتم  ولم 
باملؤسسات التعليمية محليا وعربيا وعامليا. وجميع تلك التقارير 
ق��ام��ت بتقييم االوض�����اع وت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال��س��ل��ب��ي��ات دون 

توضيح للحلول املناسبة إلصالح الظواهر السلبية بالتعليم. 
ول��ق��د ص����در امل���رس���وم األم���ي���ري رق����م 308 ل��س��ن��ة 2006 ب��ان��ش��اء 
ادائ��ه  ف��ي  م���رات  ع��دة  التعليم، ولكنه تعثر  لتطوير  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
الختصاصاته بسبب اختالف وجهة نظره مع وزارة التربية حول 
للتربية،  وزي���را   11 امل��رك��ز  على  تعاقب  ولقد  االستقاللية!  مسألة 
ورغ����م ذل���ك ل���م ي��ت��م ت��ع��ي��ن م��دي��ر ب��األص��ال��ة ل��ل��م��رك��ز ب��س��ب��ب عقبة 

االستقاللية عن وزارة التربية اداريا وماليا. فاملركز يعاني من ان 
والذي  الوزير،  من  كامل  بإشراف  التربية  ب��وزارة  ملحقة  ميزانيته 
يؤدي  مما  التعليم،  مجال  في  وق��رارات��ه  نفسه  ينتقد  لن  بالتأكيد 
حتما الى ترٍد في العملية التعليمية. وطاملا لم يعد باالمكان اقرار 

االستقاللية للمركز فالواجب اغالقه! 
كما ان التدخالت السياسية بالقرارات التعليمية تتسبب في عرقلة 
في  السياسي  فالتدخل  التعليمي،  املسار  في  والتطوير  االص��الح 

مثل  للطلبة،  الدراسي  التحصيل  على  يؤثر سلبا  القبول  سياسة 
توسط نواب في مجلس االمة لرفع درجات الطلبة وتقاديرهم دون 

استحقاق يؤثر سلبا على التنمية بالدولة الحقا.
واملؤكد أن مشاكل التعليم بالكويت تنحصر في معوقات سياسية 
ومجتمعية، والتي تتسبب بالنهاية في جعل التعليم مقيدا باألفكار 

املجتمعية البالية. 
ان الحل االساسي لتطوير التعليم هو تفعيل رخصة املعلم وربطها 
عدد  في  النظر  واع��ادة  الدراسية،  املناهج  وتطوير  املالية  بالحوافز 
األيام والساعات الدراسية السنوية القليلة، مقارنة باملعايير العاملية 

الدولية املعتمدة. فَمن وراء االفكار التدميرية..؟!

سمعة الشخص 
االعتباري

عادل بطرس

يتولى  فيمن  توافرها  يتعن  التي  ال��ش��روط  أه��م  م��ن  الطيبة ش��رط  السمعة 
وظيفة أو منصبًا، وهذا الشرط ليس مطلوبًا في الشخص الطبيعي وحده، 
وانما هو مطلوب أيضًا في الهيئات واملؤسسات، بل إن أثره في الشخص 
االعتباري أكثر ظهورًا منه في الشخص الطبيعي. ولنا في ذلك شاهد من 
الفرنسي سمعة  ال��دول��ة  اكتسب مجلس   

ً
ال��ت��اري��خ، ففي فرنسا مثال ق���راءة 

 يحتذى في عدد كبير من دول العالم، بل وقام 
ً
براقة، أهلته ألن يكون مثال

على أكتافه فرع من أهم فروع القانون العام، ان لم يكن أهمها، وهو القانون 
ليكون  األص��ل  في  املجلس  ه��ذا  أنشأ  بونابرت  نابليون  أن  فرغم  االداري. 
العادية،  أم��ام املحاكم   من أن يحاكم 

ً
ب��دال له، ليحاكم أمامه  مجلسًا خاصًا 

ولذلك اطلق عليه »مجلس امللك«، فإن ذلك املجلس سرعان ما تنكر ألصل 
نشأته، فلم يعد عونًا للحاكم على الشعب، وانما أصبح عونًا للشعب على 
ب��امل��ل��ك وتمكنه من  ت��ت��رف��ق   م��ن أن يصبح محكمة خ��اص��ة 

ً
ال��ح��اك��م، وب����دال

هضم حقوق املهمشن، اصبح محكمة خاصة تمكن املحكومن من انتزاع 
ك��ان��ت س��ط��وت��ه، حتى اشتهر عنه  ال��ح��اك��م مهما  م��ن  حقوقهم وح��ري��ات��ه��م 
اسمه  العالم، وأصبح  أنحاء  والحريات، وذاع صيته في  الحقوق  أنه حامي 
 من مجلس امللك، وهو الجهة القضائية الوحيدة التي تلغي 

ً
مجلس الدولة بدال

القرارات التي يصدرها الحاكم أو الحكومة، والتي تعرف بالقرارات االدارية. 
االنظار،  اليه  لفتت  الدولة سمعة طيبة،  وفي مصر أيضًا، اكتسب مجلس 
وترجع هذه  واالس��ت��ق��رار،  بالثبات  تتمتع  التي  للمؤسسات  رم��زًا  فأصبح 
 إلى ارتباطه بالنموذج العاملي مجلس الدولة الفرنسي، 

ً
السمعة الطيبة أوال

القائمن عليه،  م��ن  ع��دد  بها  يتمتع  ك��ان  ال��ت��ي  الطيبة  السمعة  ع��ن   
ً
ف��ض��ال

وعلى رأسهم الفقيه الكبير محمد كامل مرسي، والفقيه الكبير عبدالرزاق 
كامل  عهد  ف��ي  فصدر  ك��ب��رى،  بأحكام  اسمهما  ارت��ب��ط  فقد  السنهوري، 
ال��ق��ض��اء امل��ص��ري االختصاص  ال��ت��اري��خ يسند إل��ى  م��رس��ي أول حكم ف��ي 
ب��ال��رق��اب��ة ع��ل��ى دس��ت��وري��ة ال��ق��وان��ن، ك��م��ا أي����دت محكمة ال��ق��ض��اء االداري 
ف��ي ع��ه��ده أي��ض��ًا سلطة املحكمة ف��ي الفصل ف��ي ت��ن��ازع ال��ق��وان��ن وت��ن��ازع 
االختصاص بن املحاكم، فقضت بأن املحكمة، عند تعارض القوانن، تملك 
التعارض  ه��ذا  أن يكون  إذ ال يعدو  التطبيق،  الواجب  أيها هو  الفصل في 
ألن  الفصل،  وف��ي  التقدير  ف��ي  املحكمة  سلطة  تشملها  قانونية،  صعوبة 

قاضي األصل هو قاضي الفرع. 
أما السنهوري، فقد أصدر أحكامًا تعد عالمات مضيئة في تاريخ القضاء 
املصري، صانت حرية الرأي والتعبير، فقضت بإلغاء قرار الحكومة بإغالق 
أن��ه ك��ان وقتها الحزب املعارض للحكومة، وح��ن تولى  الوفد رغ��م  جريدة 
حزب الوفد الحكم أصدر السنهوري حكمًا بإلغاء قرار حكومة الوفد بغلق 
إح��دى صحف امل��ع��ارض��ة، وه��ي ج��ري��دة »مصر ال��ف��ت��اة«، وه��ك��ذا وق��ف مع 
املعارضة حن  املعارضة، ووق��ف مع  الوفد في  ك��ان ح��زب  الحكومة حن 

أصبح حزب الوفد في الحكم. 
أهلته ألن يكون محط  الدولة املصري سمعة طيبة  وبهذا اكتسب مجلس 
أنظار الشعب، فأصبح مالذًا للساعن إلى االصالح، ولهذا حن قام الضباط 
األح��رار بحركتهم املباركة سنة ١٩٥٢ لم يجدوا لهم مالذًا سوى مجلس 
الدولة باعتباره رمز الطهارة والنقاء، فكان مجلس قيادة الثورة يجتمع في 
كل  في  وي��أخ��ذون مشورته  عليه مشاكلهم  يعرضون  السنهوري  مكتب 

كبيرة وصغيرة. 
أما في الكويت، فمن أهم املؤسسات التي اكتسبت سمعة طيبة على مدار 
التاريخ، غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهي ليست مجرد مبنى أو صرح 
اق��ت��ص��ادي، وان��م��ا ه��ي مسيرة وط��ن وش��ري��ان ح��ي��اة، ف��ال��ت��ج��ارة بالنسبة 
للكويتين ليست نشاطًا اقتصاديًا فحسب، وانما هي ارتباط وجود وبقاء. 
ول��ه��ذه ال��غ��رف��ة ت��اري��خ ط��وي��ل، ف��ق��د ول����دت ف��ك��رة ت��ك��وي��ن��ه��ا ف��ي ع���ام 1952 
وناقشها املجلس البلدي الذي كان وقتها هو املجلس الوحيد املنتخب، وقد 

رأى ضرورة انشاء الغرفة بمرسوم أميري.
وب��ال��ف��ع��ل ص���در ق��ان��ون غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة م��ن س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
السلطتان  ك��ان��ت  ح��ن  امل��ؤق��ت  بالدستور  العمل  على  السابقة  الفترة  ف��ي 
الجريدة  في  ونشر  األمير،  يد سمو  في  تجتمعان  والتنفيذية  التشريعية 

الرسمية بتاريخ 28 يونيو 1959 وعمل به منذ ذلك التاريخ. 
وانتخب أول مجلس إلدارة الغرفة في أول مايو 1959 وانتخب املغفور له 
يوسف  ومعه  الغرفة،  إدارة  ملجلس  رئيس  أول  ليكون  الصقر  عبدالعزيز 
الفليج ويعقوب الحمد نائبن للرئيس، وفهد املرزوق أمينا فخريا للصندوق. 
 وقد استمر عبدالعزيز الصقر رئيسًا للغرفة ملدة ٣٧ عاما متصلة منذ 
تأسيسها إلى عام 1996، ولم يكن أول رئيس للغرفة فحسب، وإنما كان 
أول رئيس مجلس أمة منتخب، وأول رئيس لجمعية الهالل األحمر، وأحد 
املؤسسن للخطوط الجوية الكويتية، ولم يكن رائدا في امليدان االقتصادي 
والتجاري فحسب، وانما امتدت ريادته إلى العمل السياسي وإلى االعمال 

اإلنسانية. 
 وبعد هذا توالى على رئاسة الغرفة عدد من خيرة رجاالت الكويت عمالقة 
التجارة واالقتصاد، هم: الراحل عبدالرزاق الزيد الخالد � رحمه اهلل � وسعد 
الناهض وعلي ثنيان الغانم، الى ان تولى رئاستها الرئيس الحالي االستاذ 

محمد جاسم الصقر. 
وكان لكل رئيس منهم دوره، وبصمته التي ساهمت في تثبيت أركان هذا 
الصرح االقتصادي الكبير، وقادوا الغرفة إلى محطات ونجاحات، وعبروا 
ب��ه��ا ت��ح��دي��ات، وواج���ه���وا ص��ع��وب��ات م��ن خ���الل ت��ح��والت محلية وإقليمية 
ودول���ي���ة، وص��ن��ع��وا للغرفة دورا م��ؤث��را ف��ي االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي، وت��م��ي��زوا 
العمل  وال��ري��ادة في  ال��ق��رار،  اتخاذ  واملعرفة عند  والخبرة  بالحكمة  جميعًا 
التهدئة بن  التجاري واالقتصادي واملصرفي، والرغبة في صناعة أجواء 
التجاري  للنشاط  مستقر  مناخ  لتهيئة  والتنفيذية  التشريعية  السلطتن 
القطاع  ل��دور  تأكيد  الغرفة من  تمثله  ما  على  ع��الوة  االقتصادي،  والعمل 
القطاع  ي��ع��ود  بحيث  ال��دول��ة،  وب��ن��اء  املجتمع  تطوير  ف��ي  الكويتي  ال��خ��اص 
التنمية، ليسير بها تبعا  ق��اط��رة  م��ن  األم��ام��ي  املقعد  ال��ى  الوطني  ال��خ��اص 
وخلق  املجتمع،  ش��رائ��ح  ك��ل  وملصلحة  رقابتها،  وتحت  ال��دول��ة  لتوجيهات 
الكويت  األجواء املشجعة لاللتزام باملسؤولية االجتماعية والتنموية، لنقل 
من اقتصاد ريعي يهيمن عليه االنفاق العام، الى اقتصاد انتاجي يحركه 

القطاع الخاص. 
وامل��ؤس��س��ات رم���وزًا  ال��ه��ي��ئ��ات  ب��ع��ض  م��ن  الطيبة  السمعة  وه��ك��ذا صنعت 

تحتذى.

كلمة حق الحداق الصغيرمدونة مسافر
عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

منذ أرب��ع��ة ع��ق��ود وأن���ا أط��ل��ع ال��ب��ح��ر، وع��ن��دي ط���راد بإحدى 
املارينات على الجون، وعادة أطلع في موسم الشتاء فقط، 
الكويت، واهلل رازقني  أباعد، ون��ادرًا ما أطلع من جون  وما 
بصديق يحب الحداق واهلل يديمها من صداقة ممتدة منذ 
املتوسطة، ويرافقنا من  الفيحاء  دراستنا معًا في مدرسة 
البحر،  إلى آخر األحفاد، والصغير اهلل يحفظه يحب  حن 
البحر  السنوات كنا حريصن على نظافة  تلك  ط��وال  املهم 
��ل��ق��ي أي ن���وع م���ن أن�����واع امل��خ��ل��ف��ات، وك��ذل��ك 

ُ
وال ُي��م��ك��ن أن ن

البحر  الجم يرجع  البحر، وكذلك  الصغيرة ترجع  األسماك 
ل��دى  ��رس��ت 

ُ
ث��ق��اف��ة بيئية غ م��ع��ززا م��ك��رم��ا، بمعنى أن ه���ذه 

نا قبل منع 
ُ
، وك

ً
األبناء واألحفاد منذ الصغر، وأضحت مبدأ

ما  واللي  »الطبعانة«،  عند  نحدق  الكويت  ج��ون  في  الصيد 
الكويت منذ  الطبعانة فهي سفينة غرقت في جون  يعرف 
املنع  أربعة عقود، وخ��وش محدق حواليها، وبعد  أكثر من 
ظلينا حوالي الدعية والراس والركسة، وفي الثمانينيات كنا 
القريبة والخير كثير بفضل  امل��ح��ادق  ب��أي من ه��ذي  نطلع 
السمكية  ال��ث��روة  إن  ويقولون  تغّير  اآلن  ال��وض��ع  ولكن  اهلل 
ت في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر، وهذا صحيح، 

َّ
قل

أع���ننُّ وم���رأى املسؤولن  أم���ام  الجائر  التلوث  ول��ك��ن األص���ح 
عن البيئة، فما زالت جوارير مياه الصرف تنزف مخلفات 
الديرة بهذا الجون املسكن، وال حد يقول إن تلك الجوارير 
ل��ص��رف م��ي��اه األم��ط��ار، ف��ه��ذا ال��ك��الم غير دق��ي��ق، واألم���ر ما 

يحتاج إلى مختبر، وما عليك سوى أن تقف فوق املجرور 
عند الجزر وشوف شنو يطلع وشم الروائح، واألخطر من 
ذلك كله أن هناك العديد من الورش الصناعية، ومنها ورش 
غير  بعملها،  السام  الزئبق  تستعمل  التي  ال��ذه��ب،  تصنيع 
ملتزمة بشروط البيئة، وتصرف مخلفاتها، إما عن طريق 
الكثير  األمطار، وهناك  ملياه  املخصصة  أو  العامة  املجاري 
مجاريرها  تالقي  منها،  القديمة  خصوصًا  املنشآت،  م��ن 
أن  املهم  األم��ط��ار،  خرى مع مجاري 

ُ
بأ أو  موصولة بطريقة 

ذلك أيضًا ليس املصدر الوحيد لتلوث الجون، وخلوني أقول 
ة الصيد وسألني 

ّ
 من ِقل

ّ
لكم هذه القصة، فالحفيد عثمان مل

في مكان ثاني؟ قلت له: واهلل اآلن هيئة البيئة قامت تسمح 
دنانير، خلنا   5 بقيمة  مقابل رس��م  الجون  داخ��ل  بالصيد 
ن��ج��رب حظنا ه��ن��اك أك��ي��د بعد امل��ن��ع ال��وض��ع ص��ار أحسن، 
رسوم  دفعت  بيوم  وقبل  استانس،  الصغير  اق  ال��ح��دَّ املهم 
البيئة وكانت الطريقة حدها سهلة، وأخذنا ترخيص الصيد 
وش��دي��ن��ا ال��رح��ال ت��ج��اه جسر الشيخ ج��اب��ر وال��ج��و جميل 
الحفيد سألنا  الجسر والحداقة تحته أجمل، ولكن  ومنظر 
وأكياس بالستيك  برتقال  وكله قشور  البحر وص��خ  ليش 
وعلب وخط طويل من املخلفات أشكال وألوان، ومن الواضح 
أن تلك املخلفات من إحدى السفن املتجهة إلى ميناء الشويخ 
أو نقل اهلل أعلم،  او خارجه منه، س��واء أكانت سفن صيد 
ومن  بالجون  ومجاريهم  مخلفاتهم  ف��رغ��وا  الجماعة  ب��س 

دون أي رقيب أو حسيب، املهم وصلنا إلى الطبعانة وغيرنا 
والحمد  نويبية  وج��م  يميام  كله  والصيد  وه��ن��اك  هني  م��ن 
أتساءل  أك��ي��د، وهني  وه��ذا  قبل  م��و مثل  الصيد  ولكن  هلل، 
ليش إلى اآلن مشغلن ميناء الشويخ؟ فهذا امليناء والسفن 
التي ترسو به هي املصدر األساسي لتلوث الجون، والسؤال 
إلى  وتشغيله  تسليمه  املتأخر  الكبير  مبارك  ميناء  الثاني 
اآلن ألسباب ما هي مفهومة عدل ويمكن تكون سياسية 
ال��ش��وي��خ؟ ويتحول  ال��ب��دي��ل مليناء  ي��ك��ون  اهلل أع��ل��م، ليش م��ا 
ميناء الشويخ وما حوله من أراض ومنشآت مساندة له إلى 
مارينا حديثة ومراكز سياحية من أوتيالت، وكذلك مراكز 
عنى باملحافظة على الثروة السمكية 

ُ
أبحاث بحرية عاملية ت

مثل  فمشروع  تلوثه؟  م��ن  وتنظيفه  ال��ج��ون  تأهيل  وإع���ادة 
أهم  أح��د  على  القضاء  في  االقتصاد ويساهم  ينعش  ه��ذا 

مصادر التلوث الرئيسية في الكويت! 
وما قدرت اجاوب الحفيد على سؤاله »ليش بحرنا وصخ؟«، 

واترك الجواب لحكومتنا الرشيدة ومجلس األمة املوقر.
ولنا تكملة باملقال القادم مع قصة الحداق الصغير عثمان. 

وتسلمون. 

كونداليزا رايس.. 
 قالتها قبل

سنوات
فيصل محمد بن سبت

@binsabt33

م��ن��ذ س���ن���وات ط��وي��ل��ة وع���ن���دم���ا ت���م ت��ف��ك��ي��ك االت���ح���اد 
السوفيتي إلى يومنا الحاضر واألزم��ات بن روسيا 
وأوكرانيا لم تتوقف، وفي كل أزم��ة من تلك األزم��ات 
ال بد من مالحظة بصمات الغرب وبالتحديد الواليات 
املتحدة التي لم تتوقف عن محاوالتها تطويق روسيا 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى تفكيكها، ول��ي��س��ت ال��ح��رب ال���دائ���رة بن 
روسيا وأوكرانيا هذه األيام سوى نتاج لتلك السياسة 
رغبة  تكن  لم  أوكرانيا  على  املستمرة. حرب روسيا 
منها رغم كل ما تقوله اآللة اإلعالمية الغربية، ولكنها 
وأوكرانيا  الناتو  حلف  أن كشف  بعد  عليها  أرغمت 
ع��ن ن��واي��اه��م��ا ت��ج��اه روس��ي��ا، وال��ت��ي م��ن أهمها رغبة 
أوكرانيا باالنضمام إلى حلف الناتو وترحيب الحلف 
إلى  االنضمام  أوكرانيا  محاولة  وكذلك  الرغبة،  لتلك 
االت���ح���اد األوروب������ي وإع����الن أوك��ران��ي��ا نيتها ام��ت��الك 
االتفاقية  لبنود  النووي في مخالفة صريحة  السالح 
املوقعة بن كل األطراف بعد تفكك االتحاد السوفيتي. 
األم���ر ل��م ي���أِت م��ص��ادف��ة ول��ك��ن ك���ان مخططًا ل��ه منذ 

سنوات على نار هادئة ملفاجأة روسيا. 
ف��ي مقابلة أج��راه��ا ب��رن��ام��ج أمل��ان��ي ب��ت��اري��خ 17 مايو 
ال��س��اب��ق��ة  ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة  2014 م���ع وزي������رة 
ال��وزي��رة فيها بكل صراحة  راي��س، تكلمت  كونداليزا 
وانتقدت الدول األوروبية لعدم اتخاذها عقوبات أشد 
ض��د روس��ي��ا، وق��ال��ت إن���ه ال ب��د م��ن اس��ت��خ��دام س��الح 
 ض��م��ن ت��ل��ك ال��ع��ق��وب��ات، ألن 

ً
ال��ن��ف��ط وال���غ���از مستقبال

االقتصاد الروسي ضعيف و80% من صادراته هي 
من النفط والغاز واملقاطعة كافية لتدميره. وأضافت: 
»سيقول الناس إن الطاقة في أوروب��ا ستنفد بسبب 
الغاز والنفط الروسي، أقول نعم ولكن ستنفد السيولة 
أوروب��ا«  الطاقة من  تنفد  أن  قبل  النقدية من روسيا 
وس����وف ي����ؤدي ذل���ك إل���ى ت��دم��ي��راالق��ت��ص��اد ال��روس��ي 
وروسيا الحقًا، وأضافت: »نريد تغيير هيكل اعتماد 
إلى اعتماد أكبر  الروسية  الطاقة  أوروب��ا على م��وارد 
ع��ل��ى م��ن��ص��ات ال��ط��اق��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ش��م��ال��ي��ة، س��ن��وات 
األوروب���ي���ن وتحويله  اه��ت��م��ام  تغيير  ن��ح��اول  ون��ح��ن 
إل��ى خ��ط��وط أن��اب��ي��ب ج��دي��دة، ول��ق��د ح��ان األوان لفعل 
ذلك بالسرعة املمكنة«. هذا ما قالته وزي��رة خارجية 
أميركا في عام 2014 وتحقق في 2022، أما أوكرانيا 
ف��ي سبيل تحقيق مخطط  األول  ال��ف��داء  ك��ب��ش  ف��ه��ي 
أميركا لتفكيك روسيا وال شك بأن أوروبا هي كبش 

الفداء الثاني لذلك املخطط.
ختامًا:

قال املفوض األوروبي للسوق الداخلي تيري بريتون 
واشنطن  إل��ى  كتابيًا  ت��ح��ذي��رًا  أرس��ل��ت  املفوضية  إن 
تطالب فيه بتغيير 9 نقاط في قانون خفض التضخم 
األميركي، وقال إن القانون يتضمن تخصيص 370 
األجنبية  اإلن��ت��اج��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  ل��ج��ذب  دوالر  مليار 
للعمل في الواليات املتحدة، وخلق فرص عمل هناك 
وهو انتهاك لقواعد املنافسة العادلة. كانوا يعتقدون 
أن أم��ي��رك��ا ك��ان��ت ط���وال األش��ه��ر امل��اض��ي��ة م��ن الحرب 
الروسية ��� األوكرانية تعمل ملصلحة أوكرانيا وأوروبا 

حتى انكشف املستور لهم.
• سألني بعض األصدقاء عن شح كتابتي عما يجري 
داخل الكويت، واملثل يقول »الضرب في امليت حرام«، 
الحكومات  داء  أصابها  بها  تفاءلنا  التي  فالحكومة 
م��ث��ل سابقيه من  فمثله  األم���ة  أم���ا مجلس  ال��س��اب��ق��ة، 

املجالس ولد ميتًا، وال عزاء للكويت. 

 مستقبل الدور العسكري للصين
في المنطقة

في خضم أية تفاعالت اقتصادية كبيرة بن الصن ودول 
السؤال املطروح دائمًا متى ستطور الصن  املنطقة، يظل 
دوره��ا العسكري في املنطقة ليواكب دوره��ا االقتصادي 

املتضخم في املنطقة؟
املنطقة مطلع ديسمبر وعقد ثالث  الصيني  الرئيس  زار 
قمم مع دول املنطقة. ورغم ما أسفرت عنه تلك القمم من 
اتفاقات اقتصادية واسعة، تضمنت مجاالت حديثة العهد 
الطاقة  مثل  الصيني،   ���� العربي  التعاون  إط��ار  في  نسبيا 
املتجددة واستكشاف الفضاء الخارجي. إال أن تلك القمم 
ملسألة  بعيد  أو  ق��ري��ب  م��ن  تشر  ل��م  النهائية  وم��ق��ررات��ه��ا 

توسع أو تطور الحضور العسكري للصن في املنطقة.
وب��خ��الف األب��ع��اد االق��ت��ص��ادي��ة ك��غ��رض رئيسي للزيارة، 
ح��م��ل��ت ال����زي����ارة أي��ض��ًا ب��ع��ض ال������دالالت ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة. 
ل��ل��ص��ن، وخ���اص���ة دول الخليج  امل��ن��ط��ق��ة  ح��ي��ث أص��ب��ح��ت 
مرتكزًا رئيسيًا لدعم طموحات الصن العاملية، ومواجهة 
الرئيس »شي جن بينج«. إذ على  تحدياتها تحت قيادة 
الخليج  نفط  تسعير  مسألة  مناقشة  تمت  امل��ث��ال،  سبيل 
في  الخليجية،   ������� الصينية  ال��ق��م��ة  إب���ان  الصيني  ب��ال��ي��وان 
خطوة من شأنها تقوية العملة الصينية عامليًا أمام الدوالر 
االقتصادية  للهيمنة  الرئيسية  املرتكزات  أحد  يمثل  الذي 
الرئيس  للواليات املتحدة عامليا. ع��الوة على ذل��ك، حصل 
العربية بشأن  ال��دول  ق��وي من جانب  الصيني على دع��م 
أي محاوالت  رف��ض  وأب��رزه��ا  للصن،  السيادية  القضايا 

الستقالل تايوان.
ل���ك���ن رغ�����م م����ا س����ب����ق، وال��������ذي ي���دع���م���ه ت����ص����ور م��ن��ط��ق��ي 
األق���ل لحماية  م���واٍز للصن، على  ت��ط��ور عسكري  ب��ش��أن 
مكتسباتها ومصالحها االقتصادية الواسعة في املنطقة. 
الكثير من  العسكري للصن يشوبها  ال��دور  تظل مسألة 

الغموض. 
ط��ورت الصن دوره���ا ف��ي املنطقة على أس��س اقتصادية 
أن  ذل��ك،  م��ن  النفط. واأله���م  بحتة، وال سيما تأمن تدفق 
 ��� للصن  وف��رت  املنطقة  في  التقليدية  العسكرية  الهيمنة 
أو حماية مجانية  »ركوبًا مجانيًا«   ��� أوباما  أسماها  كما 

ملصالحها. 

ولكن ما قد لم يالحظه الكثيرون، أن هناك تطورًا للحضور 
لكنه  امل��اض��ي��ة،  القليلة  األع����وام  خ���الل  للصن  ال��ع��س��ك��ري 
تطور »م��ح��دود« و»ب��ط��يء« إل��ى ح��د م��ا م��دف��وع ف��ي املقام 
في  األم��ي��رك��ي  العسكري  ل��ل��دور  النسبي  بالتراجع  األول 
لحماية مصالح  ال��دور  هذا  تطور  بحتمية  وثانيًا  املنطقة، 
كبير  بشكل  وتنوعت  توسعت  التي  االقتصادية  الصن 
جدا في إطار مبادرة طريق الحزام والطريق. إذ على سبيل 
املثال، أسست الصن أول قاعدة خارجية لها في جيبوتي 
عام 2017، كما أبرمت اتفاقات أمنية وعسكرية مع كل من 

الرياض وأبوظبي. 
وحقيقة األمر أن هذه التطورات ال تزال تأتي في سياقات 
والعمل  والقرصنة  اإلره���اب  ملكافحة  وتحديدًا  م��ح��دودة، 
الخليج. وال تعد بأي  البحري في  على توطيد االستقرار 
حال من األحوال، نواة لهيمنة عسكرية شاملة تحل محل 

الهيمنة العسكرية لواشنطن.
وع��ل��ي��ه، س��ت��ظ��ل ال��ه��ي��م��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ل��واش��ن��ط��ن ���������� ال��ت��ي 
ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ب��ك��ن ���������� امل���ح���دد ال��رئ��ي��س��ي ألي ت��ط��ورات 
عسكرية للصن. عالوة على ذلك، يمكن القول إن الصن 
 عسكريًا في املنطقة. 

ً
ال ترغب بحق في أن تكون مهيمنة

الباهظة  الكلفة  رأسها،  على  يأتي  ع��دة،  رئيسية  ألسباب 
اإلقليمي  العسكري عن محيطها  لذلك وتشتت تركيزها 
املتحدة حضورها في  الواليات  ال��ذي تعزز فيه  الرئيسي 
املقابل لتقويض صعودها. وتعي الصن أيضًا أن تضخم 
ح��ض��وره��ا ال��ع��س��ك��ري س���ي���ؤدي إل����ى ت��ش��وي��ه ص��ورت��ه��ا 
الحياد  كثيرًا بسياسة  املنطقة، كما سيضر  في  الناعمة 
املنطقة  ف��ي  ال��ص��ن  تتبعها  ال��ت��ي  الجميع  واالن��ف��ت��اح على 

لتعزيز مصالحها االقتصادية.
املنطقة  ف��ي  للصن  ت��ط��ور عسكري  أي  إن  ال��ق��ول:  جملة 
مرتهن بالدور العسكري لواشنطن. فكلما قلصت األخيرة 
ال��ص��ن رغ��م��ًا عنها لتطور  دوره���ا ف��ي املنطقة، اض��ط��رت 

مواٍز باعتبارها صاحبة املصلحة األهم في املنطقة.

د. نورة صالح المجيم

جائزة األوسكار البرلمانية
عبدالرحمن وليد بن سالمة

ب��ي��ن��ت ف���ي م��ق��ال��ي ال��س��اب��ق »ال������رأي ال���ع���ام امل��ض��ل��ل« م��دى 
االستغراب من هذا التصعيد السريع في وتيرته والخاص 
بقضية اسقاط القروض والذي يبدو أنه مفتعل لغرض ما 

لم نكن نعلمه آنذاك. 
اال انه في االيام القليلة املاضية انكشفت لنا خيوط اللعبة، 
وت��ب��ن اس��ت��غ��الل ب��ع��ض ال��ن��واب ل��ه��م��وم وم��ش��اع��ر واح���الم 
املواطنن البسطاء ليكونوا كحصان طروادة بينما يعملون 

في الخفاء لتمرير ملف العفو.
ب��اع��وا جلستن م��ن عمر  وم��ن أج��ل تنفيذ أجندتهم ه��ذه 
امل��ج��ل��س، وح��ت��ى ب��ع��د ت��ل��وي��ح ال��ح��ك��وم��ة ب��رف��ع ك��ت��اب ع��دم 
التعاون كانوا على اتم االستعداد لبيع املجلس بالكامل في 

سبيل تحقيق مآربهم الخاصة.
ول���و ك���ان ه����ؤالء ال���ن���واب ب��ال��ف��ع��ل ح��ري��ص��ن ع��ل��ى ح��ق��وق 
الشعب، لكان اجدر بهم ان يسحبوا تقرير اسقاط القروض 
القوانن  م��ن  ممكن  ق��در  أكبر  وي��ق��روا  الحكومة  لحضور 
الشعبية املستحقة والتي ستعود بالنفع للشعب الكويتي.

ال��س��ت��ار ع��ن ه��ذه املسرحية ال يسعنا اال  س���دل 
ُ
أ وب��ع��دم��ا 

اج��اد دور  ال��ذي  الفاضل  لنائبنا   وتقديرا 
ً
اج��الال ان نقف 

البرملانية  االوسكار  جائزة  ج��دارة  بكل  واستحق  البطولة 
بعد ان أبلى بالًء حسنًا ملصلحة معزبه الحقيقي.

والعتب -ان وجد- على نوابنا الذين كنا نتوسم فيهم خيرًا 

فقد كانوا على دراي��ة تامة بتفاصيل هذه اللعبة السمجة 
لكنهم فضلوا السكوت عن كشف هذا املخطط الشيطاني، 
وذلك حفاظًا على مشاعر املواطنن او حفاظًا على اصوات 

ناخبيهم.
ُيستخدم ملصالح  األم��ة  ال��ى متى ومجلس  هنا  وات��س��اءل 

اشخاص ومتنفذين دون الوطن والشعب؟ 
الخاصة  يلتفون حول مصالحهم  النواب  وأغلب  الى متى 

دون النظر الى املصلحة العامة؟
الى متى ونحن ندفع ثمن نواب ال يمثلوننا خير تمثيل؟

وحكومية  نيابية  برملانية  م��م��ارس��ات  م��ن  نشهده  م��ا  ان 
رديئة ينم عن ضعف عام في الوالء واالنتماء، فال نجد من 
كال الطرفن خططًا استراتيجية يمكن تطبيقها على أرض 
الواقع وال منظورًا مستقبليًا واضح املعالم لهذا الوطن وهذا 

الشعب.
حفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

***
ب��ال شعب واٍع يحافظ على  ب��ال وط��ن وال وط��ن  ال شعب 

مكتسباته بالعمل املخلص والدؤوب والجاد.
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%0.80▲مؤشر السوق األول 

▲%0.32▲50مؤشر رئيسي 

▲%1.65▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%0.97▲مؤشر السوق العام

▲%0.97▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

═

▼

▲

▲

▲

20232022▲

▲173.0304.0(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▲49.163.7(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▼9,83710,848عدد الصفقات

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

NM1.012.40.0200.007%0.0%000%0.0080.00═رمال10.21.1388.11.1330.850%2.9%000%0.9510.00═سينما17.22.388,307.61.1590.962%3.6%3,6793,3531%1.1008.00.7▲وطني

NM0.649.60.0750.049%0.0%011%0.0540.51▲مشاعر21.92.2210.00.2010.070%2.8%000%0.1770.00═فنادق16.91.451,017.80.3850.266%2.2%2,3627,4992%0.3187.02▲خليج ب

NM0.422.40.0500.024%0.0%010%5-1.3-0.025▼المساكنNM0.6227.20.2300.091%0.0%535291%2-1.8-0.097▼سلطان.م17.11.41946.00.5490.447%3.8%000%0.5000.00═تجاري

NM1.8312.40.2490.195%0.0%17812%0.2110.00═دلقان5.12.7317.70.0630.025%0.0%144971%1-0.2-0.029▼ايفا فنادق17.91.18602.00.3550.239%1.5%4361,2811%0.3402.01▲اهلي

27.41.7529.90.2250.100%0.0%000%0.2040.00═ثريا15.60.9259.10.1680.140%3.4%170%0.1463.02▲أولى وقود18.51.32637.40.3240.250%1.6%943320%0.2830.00═المتحد

9.10.9211.00.1470.094%9.5%000%0.1050.00═أسس12.30.5215.90.1040.067%3.4%111322%0.0810.71▲منتزهات20.00.91220.60.2590.186%1.7%5,65927,5977%0.2087.03▲الدولي

NANA29.71.3701.210%0.0%15120%1.2601.00▲بيتك ريت12.99.61357.52.0991.231%2.0%4382673%1-15.0-1.625▼الجزيرة16.31.01755.00.3070.205%2.2%5922,5691%1-2.0-0.230▼برقان

NM0.6010.20.0980.052%0.0%000%0.0680.00═الند18.10.8757.90.1670.140%3.5%140%1-1.0-0.143▼السور40.15.6311,261.91.0390.754%1.4%19,41223,1612%0.84520.02▲بيتك

15.60.592,531%5,65550,9032.7%1.7-العقار9.10.9913.00.1330.077%0.0%9850%3-3.0-0.113▼فيوتشر كيد46.43.823,027.90.9650.713%0.6%9821,2150%0.8106.01▲بنك بوبيان

30.90.7381.10.3000.113%16.8%976544%1-2.0-0.148▼كويتيةNM0.213.40.0890.015%0.0%774,21458%0.0180.11▲جياد21.91.70490.00.2900.216%0.0%8153,3352%0.2453.01▲بنك وربة

8.60.5688.90.2280.165%8.1%4210%1-1.0-0.175▼تسهيالتNM0.784.10.0830.043%0.0%000%0.0780.00═النخيل22.12.553,400.10.3700.246%3.9%000%0.3050.00═أهلي متحد

7.70.6324.60.1270.082%0.0%1,14811,61252%0.10-0.099▼ايفا14.21.8840.30.3040.207%3.4%1365765.6%1-2.0-0.238▼العيد18.51.4530,666%34,02970,3411.9%2.0البنوك

18.21.01196.90.4750.211%18.2%3581,4632%0.2477.03▲استثمارات320387NA6.6%13.84.12225.30.9660.750%0.8222.00▲الغانمNM0.767.50.0540.035%0.0%61620%4-1.6-0.037▼سنرجي

NM1.81585.30.2150.099%4.2%5294,4803%0.1170.00═مشاريع13.30.99919%1,0606,6973.4(%6.4)الخدمات االستهالكية 12.50.8790.40.6000.368%5.7%000%0.50025.05▲بترولية

27.50.8740.80.1250.066%5.7%687971%0.0882.83▲ساحل12.22.052,466.40.6980.541%5.8%2,2563,9881%0.5709.02▲زين11.51.9680.01.0400.625%4.1%670%0.8250.00═نابسكو

12.30.7029.20.1050.052%0.0%446093%1-0.5-0.071▼البيت14.91.08576.31.2800.618%3.0%49430%1-14.0-1.150▼أريدNM0.7716.00.0670.019%0.0%1700%0.0210.31▲بيت الطاقة

8.70.7995.50.1800.109%2.0%3252,7625%0.1191.01▲أرزانNM2.4814.00.0180.016%0.0%000%0.0160.00═آنNM0.216.70.0260.013%0.0%624,1496%3-0.4-0.015▼بتروجلف

30.80.5253.20.1960.101%9.4%141321%2-2.0-0.106▼المركز16.83.29762.01.1890.423%7.9%7,65510,0144%0.76326.04▲أس تي سي9.10.4129.10.1610.094%2.4%10880%0.1151.01▲آبار

12.50.8020.50.1750.089%7.5%192071%0.0932.63▲كميفكNM0.455.00.1100.049%0.0%010%0.0573.67▲حيات كوم11.50.77230%854,4764.1%0.1النفط والغاز

63.90.5025.40.1040.056%0.0%325662%0.0570.00═االولى14.92.053,824%9,96014,0475.8%5.6إتصاالت11.91.1520.30.3780.260%2.5%8270%0.2800.00═سكب ك

NM3.87165.00.4640.217%0.0%2175171%1-4.0-0.406▼الخليجي8.00.8199.80.6270.380%5.8%951761%0.54015.03▲كويت ت8.31.57415.11.1250.750%7.3%56701%0.7965.01▲بوبيان ب

13.71.1098.90.2040.104%0.0%4,04827,04629%0.1491.01▲أعيان 53.71.34287.71.0700.943%3.4%000%1.0140.00═خليج ت4.51.2839.40.5450.390%10.3%000%0.3900.00═الكوت

NM0.3112.70.0600.036%0.0%000%0.0410.00═بيان6.50.80106.00.6120.453%7.0%000%0.4890.00═اهلية ت8.31.28475%63977.3%0.6-مواد أساسية

29.20.8011.40.1180.062%10.0%000%0.0900.00═أصول12.40.5520.60.1400.107%7.9%003%0.1210.00═وربة ت9.20.6018.80.1520.076%5.7%10792711%0.1160.00═الخصوصية

NM0.4820.00.0970.055%0.0%5830%0.30-0.065▼كفيك9.51.0369.00.3730.217%1.7%000.0%0.2900.00═االعادةNM0.78150.40.2950.194%2.3%6703,2330%2-4.0-0.211▼اسمنت

5.90.5735.30.1670.089%9.7%636123%0.1032.02▲كامكو49.30.604.90.0620.034%0.0%000.0%0.0460.00═أولى تكافل11.81.17254.41.8500.860%4.9%4753930%1.22237.03▲كابالت

20.60.7026.80.1670.091%0.0%6124,9729%2-2.0-0.122▼وطنية د ق6.20.662.70.0540.023%0.0%2971%1-0.2-0.025▼وثاق20.11.60109.60.9600.501%3.3%3135182%0.60815.03▲سفن

20.20.6012.20.0790.050%0.0%132391%1-0.6-0.054▼يونيكاب7.90.8728.50.0000.000%8.4%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.81.1281.71.2400.751%8.6%10120%1-8.0-0.815▼بورتالند

57.31.0823.60.1200.083%0.0%000%0.1140.00═مدار8.80.80619%982746.4%0.2التأمين11.70.8215.20.3100.134%7.7%002%0.1530.00═ورقية

11.41.0913.90.1990.141%0.0%190%1-1.0-0.151▼الديرة13.30.4912.20.0350.020%0.0%000%4-1.0-0.021▼صكوكNM0.564.00.1040.043%0.0%040%7-3.5-0.044▼معادن

NM1.4631.60.2710.091%0.0%524696%0.1122.02▲الصفاة16.20.81101.80.1860.097%2.6%2,50522,69019%2-2.0-0.110▼عقارات كNM0.4227.10.2080.076%0.0%384661%1-0.9-0.082▼أسيكو

NM0.333.20.0200.009%0.0%292,9107%0.0100.11▲اكتتابNM0.4782.00.1210.061%0.0%6890%4-2.4-0.063▼متحدة12.90.8068.30.2600.172%5.2%140%0.1907.04▲الوطنية للبناء

4.81.0687.30.2950.162%2.8%2161,2801%0.1715.03▲نورNM0.63197.00.2130.099%0.0%1,60415,2569%0.1064.04▲وطنيةNM0.773.80.0670.030%0.0%1180%0.10-0.047▼المعدات

15.90.67207.70.6250.309%1.6%000%0.6100.00═تمدين أ17.61.73278.00.5390.428%2.7%5119493%0.5401.00▲صالحيةNM1.2634.80.1580.097%0.0%4163,59217%0.1162.02▲إستهالكية

6.00.376.60.0570.026%0.0%000%0.0383.410▲اإلماراتية8.60.66144.50.3900.296%2.6%9250%0.3600.00═تمدين عNM0.451.60.0450.013%0.0%1821%0.0150.00═صلبوخ

3.60.5143.60.0710.037%0.0%1262,2409%0.20-0.056▼آسيا18.70.4254.90.3440.268%1.8%13450%1-2.0-0.284▼اجيال38.01.121,549.31.0630.563%3.1%13,09521,7268%0.60723.04▲أجيليتي

NM2.3426.70.1810.080%0.0%2021,16212%0.1783.02▲راسياتNM0.456.30.0520.027%0.0%1500%0.0270.00═المصالح ع8.14.2552.54.4310.650%3.0%000%2.5000.00═تعليمية

NM0.4375.00.1380.069%11.9%679401%0.0710.30▲االمتيازNM0.3313.90.0440.024%0.0%451,6362%0.0280.52▲ع عقاريةNM0.247.00.0630.030%0.0%080%9-3.0-0.030▼تنظيف

8.50.6111.70.0590.025%0.0%207472%1-0.3-0.027▼منازلNM0.6526.60.0810.050%0.0%1110%0.0590.00═اإلنمــاء2.00.3516.30.0890.054%0.0%2301%0.20-0.059▼الرابطة

22.41.01491.80.3140.205%5.3%1,0854,8243%0.2253.01▲صناعات17.41.861,0470.9100.720%1.7%1822160%0.8437.01▲المباني17.11.1836.10.5130.279%8.3%130%0.3044.01▲المعامل

NM1.088.50.1080.070%0.0%6721%0.20-0.085▼وربة كبيتل6.80.4827.70.1140.070%6.0%3381%4-3.6-0.082▼إنجازات7.33.50422.93.7043.006%11.5%8232382%3.47616.00▲هيومن سوفت

NM2.1862.40.4990.200%0.0%4071,1433%0.36732.010▲عربي قابضة19.70.59170.70.1320.094%3.1%4254,3854%0.10-0.097▼التجارية3.31.713.50.1480.063%0.0%000%0.0870.00═امتيازات

NM0.3021.60.0630.032%0.0%3950%1-0.3-0.035▼التخصيص68.60.817.50.1000.053%0.0%000%0.0620.00═سنام8.81.6378.70.5000.339%5.4%1142511%1.00-0.460▼المشتركة

NM0.743.50.0400.014%0.0%1600%0.0220.73▲تحصيالت24.40.5331.20.0930.056%0.0%1371,7984%1-0.8-0.075▼أعيان ع44.10.7477.00.2900.182%0.0%000%0.2040.00═يوباك

6.42.15415.80.4490.353%7.6%1223340%0.3692.01▲القابضة م ك18.20.5114.60.0840.052%1.6%3510%0.20-0.063▼عقارNM0.75192.30.2340.162%0.0%1205863%1-3.0-0.202▼أالفكو

9.90.93276.20.1100.073%1.6%1,87423,7135%0.0790.20▲تمويل خليج11.90.626.20.0570.031%0.0%000%0.0330.00═العقارية8.00.5912.40.1200.071%6.6%293802%4-2.9-0.076▼مبرد

20.10.5725.80.1890.070%0.0%141591%0.0860.30▲إنوفست34.40.4628.80.0790.043%0.0%275872%0.20-0.046▼مزايا24.11.5193.90.4780.321%2.7%4181,1435%0.37112.03▲المتكاملة 

5.20.5812.00.0800.058%0.0%000%0.0620.00═عمار8.20.4820.00.0890.044%5.6%3521%0.0540.00═تجارة6.30.5935.00.1080.086%6.2%000%0.0960.00═قيوين ا 

12.40.5815.70.0790.049%0.0%000%0.0600.00═المنار NM0.405.50.0420.018%0.0%52312%0.0230.52▲التعمير ك29.21.0568.50.1750.113%3.6%000%0.1370.00═اسمنت ابيض

21.06.48406.22.8701.880%3.2%5322631%2.0232.00▲البورصة11.70.8530.10.1440.113%5.0%000%0.1200.00═أركان13.61.1351.00.4100.300%4.7%27780%0.3400.00═جي تي سي

12.50.733,894%12,35597,1927.5%1.5خدمات مالية11.00.2922.60.1440.073%0.0%1150%5-4.3-0.089▼أرجان11.80.823,466%16,66033,6915.2%8.0-صناعية

NM0.9210.40.1100.074%0.0%5470%0.1043.33▲األنظمة4.61.6818.00.0750.048%0.0%000%0.0560.00═منشآتNM0.7222.80.1830.100%0.0%150%1-1.0-0.109▼مواشي

NM0.9210%5470.0%8.7تكنولوجيا21.20.4534.10.1140.044%0.0%204381%0.10-0.046▼دبي االولىNM1.30127.70.5930.345%3.9%3247873%0.4116.01▲ميزان

14.91.68199.10.2290.176%3.9%1156381%0.5-1.0-0.181▼شمال الزور11.20.6731.10.0920.046%0.0%1212,2242%2-0.9-0.054▼م االعمالNM1.01151%3247923.9%3.7السلع االستهالكية 

14.91.68199%1156383.9%3.7-منافع0.00.000.00.0000.000%0.0%000%0.0000.00═ريم11.90.9866.00.5950.400%3.4%000%0.4400.00═التقدم

13.600.8147,197%80,410279,1962.61%1.0اجمالي بورصة الكويتNM0.323.90.0510.028%0.0%000%0.0280.00═ميناNM10.320.70.4500.450%0.0%000%0.4500.00═ياكو

15.00.317.80.1050.043%0.0%1220%10-6.0-0.056▼مراكز15.12.47146.31.3780.556%1.7%000%0.6500.00═ميدان

13.52.47213%002.6%4.1-رعاية صحية

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)
للقيمة  للربحية

الدفترية

23.80.42%0.32%

(%0.65)(%0.65)%474.70.55 مواد أساسية

(6.38%)(6.38%)

%5.61%5.61%3,823.81.55إتصاالت

 رعاية صحية

2023 يناير 23

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

1.17%0.97%0.97%

5,688.9124.80.44%1.65%

%229.72.00 النفط والغاز

47,197.1بورصة الكويت 8,180.57109.91.36%0.80%

0.06%0.06% 5,737.09

47,197.07547.81.17%0.97%

(%7.97)(%7.97)%3,465.92.04 صناعية 7,362.7785.51.18%0.97%

%3.71%3.71%150.51.11 سلع إستهالكية

213.00.00%(4.05%)(4.05%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

30,666.3 بنوك

(%0.34)919.1الخدمات االستهالكية 

1.26%2.04%2.04%

%اليومي 
%0.17%0.17%619.20.45 التأمين

(1.74%) (%1.74)%2,531.40.26العقار

%8.67%8.67%10.43.28تكنولوجيا 80.449.4%

%1.49%1.49%3,894.10.62 خدمات مالية 279.220.3%

(3.72%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

(%3.72)(%0.55)199.1منافع13,79037.1%

معدل 
دوران  
السهم 

منذ  بداية 
العام

عائد 
التوزيعات
للقيمة  الدفتريةللربحية النقدية

القيمة  
السوقية 

(مليون دك)
إقفال

(دك)

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

االسم 52إقفال خالل 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

مضاعف السعر السعر

(ك.د)اسبوع (ك.د)اسبوع (ك.د)اسبوع  التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)

االسم 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

معدل 
دوران  
السهم 

منذ  بداية 
العام

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)

للربح
ية

للقيمة  
الدفترية

االسم 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على اساس األسعار الحالية وحقوق المساهمين كما في . 2022 سبتمبر 30مضاعف السعر للربحية محتسب على اساس االسعار الحالية وصافي االرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في : مالحظة
الشركات التي تختلف في سنواتها المالية يتم التعامل معها بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر .  واألسعار الحالية2021العائد الجاري لألسهم محتسب على أساس التوزيعات النقدية لعام . 2022 سبتمبر 30

 غير قابل لالحتسابNM غير مطابق  NA.  نتائج مالية

معدل 
دوران  
السهم 

منذ  بداية 
العام

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

 5,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

 7,500

 8,000

 8,500

 9,000

 9,500

Ja
n-
20
22

Fe
b-
20
22

M
ar
-2
02
2

A
pr
-2
02
2

M
ay
-2
02
2

Ju
n-
20
22

Ju
l-2
02
2

A
ug
-2
02
2

S
ep
-2
02
2

O
ct
-2
02
2

N
ov
-2
02
2

D
ec
-2
02
2

Ja
n-
20
23

المؤشر(مليون سهم) (مليون سهم)الكمية  مؤشر السوق العام



10

alqabas.com . 17611 الثالثاء 2 رجب 1444 هـ • 24 يناير 2023 • السنة الـ 51 • العدد

القيمة التقديرية للعقار كما في يناير 2023

KD 265,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي

منطقة جابر العلي

مطالبات بتحييد القطاع عن انعكاسات التوترات بين السلطتين

استقالة الحكومة ُتعّطل ترقيات »البترول« مجّددًا
 سعد الشيتي 

ال يزال ملف سد شواغر وترقيات نواب 
رؤساء تنفيذيين ومديرين ورؤساء فرق 

في القطاع النفطي يراوح مكانه 
منذ فترة، حيث تعّطلت اإلجراءات، 

التي كانت من المفترض أن تبدأ خالل 
األسبوع الجاري، مجدداً بعد تقديم 

الحكومة أمس استقالتها، ليستمر 
بذلك الفراغ اإلداري في مؤسسة 
البترول وشركاتها التابعة. كما أن 

مناقشات تعديالت الترقيات خالل 
الفترة الماضية، والتي لم ُيكتب 

لها النجاح، ساهمت هي األخرى 
في تأخير دوران عجلة الترقيات في 

القطاع.

مصادر مطلعة قالت لـ سبقلا، إن ما يصاحب 
اســــتــــقــــالــــة الــــحــــكــــومــــة مـــــن إيـــــقـــــاف لـــلـــتـــرقـــيـــات 
والــتــعــيــيــنــات لــســّد شــواغــر ومــنــاصــب قــيــاديــة، 
ســــيــــؤثــــر بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر فــــــي إســــتــــراتــــيــــجــــة 
التابعة  وشركاتها  البترول  مؤسسة  وأهـــداف 
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

قياس األداء 

بينت املصادر أنه فور تعيني رؤساء الشركات 
النفطية في نوفمبر املاضي تم إعالمهم بوجود 
فــتــرة قــيــاس ألدائـــهـــم تــمــتــد لــــ٦ شــهــور، بحيث 
ُيكافأ من ُينجز وُيَحاسب من ُيقصر، حتى لو 
تطلب األمر تدويره أو إنهاء خدماته، متسائلة 
في الوقت نفسه: كيف سيتم قياس اداء رؤساء 
الشركات، وهــم الــى يومنا هــذا لم يتمكنوا من 
اختيار فرق عملهم، واملناصب في شركاتهم ال 

تزال شاغرة حتى الساعة؟ 

فراغ إداري 

أوضحت املصادر أن قطاع التسويق العاملي في 
مؤسسة البترول الكويتية يعاني فراغًا إداريًا، 
حيث إن جميع مناصب نواب العضو املنتدب 
للتسويق العاملي شاغرة، الفتة في الوقت نفسه 
إلى أن شركة بحجم »كيبيك« مهددة بأن تكون 
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــيـــادات، حــيــث إن  مــن دون 
للشركة ونائبه سبق أن تم التجديد لهما بعد 
إكمالهما ٣٥ عامًا بالخدمة، وأن فترة التجديد 
ستنتهي فــي أبــريــل املــقــبــل، لــذلــك البـــد مــن حل 

فوري سواء عبر الترقية أو التمديد لهما. 
وتـــابـــعـــت: كــمــا أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٠ شــاغــرًا 

وظيفيًا في شركة نفط الكويت، منها ٣ شواغر 
فــي مــنــاصــب نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للحفر 
والتخطيط  الكبرى،  واملشاريع  واالستكشاف، 

واملالية. 

ربط التعيينات 
شددت املصادر نفسها على أنه بات من الواجب 
الـــيـــوم إعــــــادة الــنــظــر بــمــســألــة ربــــط تــعــيــيــنــات 
وترقيات القطاع النفطي باألوضاع السياسية 
والعالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية 
واســتــقــالــة الــحــكــومــة، بــحــيــث يــتــم الــعــمــل على 
تــحــيــيــد هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي عــــن تـــأثـــيـــرات 

ب إيقاف 
ّ
توترات بني املجلس والحكومة، وتجن

وتعطيل الترقيات وسد الشواغر. 
 وزادت: اليوم وعلى سبيل املثال، التحديات في 
حرجة،  باتت  الكويت  نفط  شركة  حقول  ادارة 
بسبب وجـــود مناصب شــاغــرة أكــثــر مــن سنة، 
مــمــا يعطل عــقــود وخــدمــات وقـــــرارات يــجــب ان 

تتخذ بشكل فوري من دون اي تأخير. 
لـــــت: أيـــهـــمـــا أفــــضــــل الـــــيـــــوم أن نـــوقـــف  وتـــــســـــاء
الــتــعــيــيــنــات لـــحـــني تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
أداة  والترقيات  التعيينات  هــذه  تصبح  وربما 
مـــســـاومـــات بــــني الــســلــطــتــني، أم نــمــضــي قــدمــًا 
املعايير  على  بــنــاء  والــتــرقــيــات  التعيينات  فــي 

والكفاءة؟

¶ طبيعة عمل القطاع ال تحتمل تأخيرات في العقود والخدمات.. وتتطلب اتخاذ قرارات بشكل فوري

اإلنتاجية و األداء 
ق��ال��ت امل��ص��ادر إن ك��ث��رة ال��ش��واغ��ر في 
 في 

ً
ال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي س��ت��خ��ل��ق خ���ل���ا

اإلدارة العليا، وستؤثر بشكل مباشر 
ال��ذي��ن  ف��ي االن��ت��اج��ي��ة وأداء امل��وظ��ف��ن، 
ب��ات��وا ف��ي بعض ال��ف��رق لديهم رؤس��اء 
بالوكالة يراقبون أكثر من ١٥٠ موظفًا 

في الفريق الواحد. 

مناصب بالوكالة 
أف����ادت امل���ص���ادر ب���أن ب��ع��ض ال��ق��ي��ادات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ت���ع���ان���ي ال����ي����وم م����ن ت��ول��ي��ه��ا 
م��ن��اص��ب ب��ال��وك��ال��ة، اض��اف��ة ال���ى مهام 
ع��م��ل��ه��ا األص���ل���ي���ة، م��م��ا ي��ش��ك��ل أع��ب��اء 
إضافية، وتكون سببًا رئيسيًا للوقوع 
ف����ي أخ����ط����اء ف��ن��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ال��ض��غ��وط 

الكبيرة واملهام املوكلة إليهم. 

تحديات اإلنتاج 
أش��ارت مصادر إلى أن مديرية الحفر 
وال��ت��ط��وي��ر، وال���ت���ي ت��ع��د أك��ب��ر م��دي��ري��ة 
ف����ي ش���رك���ة ن���ف���ط ال����ك����وي����ت، وامل��ع��ن��ي��ة 
ال���ح���ف���ر  اب����������راج  ادارة  ب���م���ج���م���وع���ات 
وم��ج��م��وع��ات أخ����رى ك��م��ع��اي��ن��ة اآلب����ار، 
بتعطيل  الشواغر  ه��ذه  بسبب  م��ه��دده 
االم���ر  ه����ذا  وان���ع���ك���اس  م��ه��ام��ه��ا،  اداء 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ع��ل��ى االداء وال��ك��ف��اءة 
للوصول إلى الطاقة االنتاجية املطلوبة، 
ب����ل ص���ع���وب���ة امل���ح���اف���ظ���ه ع���ل���ى ال���ق���درة 

الحالية لإلنتاج خال األشهر املقبلة.

¶ فراغ إداري وخلل في اإلدارات العليا يهّددان إستراتيجيات وأهداف مؤسسة البترول وشركاتها 
¶ م��ن��اص��ب ش��اغ��رة م��ن��ذ س��ن��ة ت��ع��ّط��ل ت��رس��ي��ة م��ش��اري��ع وع��ق��ود ال��خ��دم��ات ف��ي ق��ط��اع��ات ع��دة 
عملهم؟  ف��رق  اخ��ت��ي��ار  على  ق��ادري��ن  غير  وه��م  ال��ش��رك��ات  رؤس���اء  أداء  ق��ي��اس  سيتم  كيف   ¶

»ميد«: المشروع يستهدف مليون متر مكعب 

»نفط الكويت« تستعد لطرح 
مناقصة معالجة التربة الملوثة

وليد منصور 

قـــالـــت مــجــلــة »مــــيــــد« إن الـــكـــويـــت تــســتــعــد لــطــرح 
مــنــاقــصــة مـــشـــروع رئــيــســي ملــعــالــجــة مــلــيــون متر 
التي  الخطط  وبموجب  امللوثة،  التربة  مــن  مكعب 
ثالث  إلــى  املــشــروع  تقسيم  سيتم  مناقشتها،  تتم 

حزم تغطي ثالث مناطق جغرافية مختلفة.
وعـــلـــى عــكــس عـــقـــود اإلصــــــالح الــســابــقــة الــواســعــة 
الــنــطــاق الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا بــالــبــالد فـــي الــســنــوات 
األخيرة، فإن تمويل هذا املشروع لن يأتي من األمم 
الغزو  بسبب  قانونية  إلجــــراءات  نتيجة  املــتــحــدة 
العراقي للكويت في أغسطس 1990. وبداًل من ذلك، 
سيأتي تمويل هذا املشروع من ميزانية شركة نفط 

الكويت.
»ميد«: »نظرًا ألن هذا املشروع  وقال أحد املصادر لـ
التي حصرتها  األمـــوال  باستخدام  تمويله  يتم  ال 
األمم املتحدة، فمن املرجح أن يكون عرضة للتأخير 

واملسائل املتعلقة باملوافقة على امليزانية«.
وتــعــمــل شــركــة نــفــط الــكــويــت عــلــى إضــفــاء الــطــابــع 
الرسمي على نطاق املشروع، وتجري مناقشات مع 

املقاولني املحليني حول خطط املناقصات.
وطـــرحـــت الــكــويــت عـــقـــود مــعــالــجــة الـــعـــام املــاضــي 
امللوثة  الــتــربــة  مــن  مكعب  متر  مليون   13 ملعالجة 
 ،KERP البيئة  لتأهيل  الكويت  برنامج  مــن  كجزء 
حــيــث تــضــمــن كـــل عــقــد مــعــالــجــة 2.6 مــلــيــون متر 
مكعب من التربة. ومن املعلوم أن العقود الخمسة 

بــلــغــت قــيــمــتــهــا اإلجـــمـــالـــيـــة حــــوالــــي 950 مــلــيــون 
أكبر  هــو  البيئة  لتأهيل  الكويت  وبــرنــامــج  دوالر. 
مــشــروع مــعــالــجــة بيئية فــي الــعــالــم، وقـــد أسسته 
التابعة لألمم املتحدة للسماح  لجنة التعويضات 
عن  الــنــاتــجــة  البيئية  األضــــرار  بمعالجة  للكويت 

حرب الخليج 1990-1991.

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

وفق بيانات بنك الكويت املركزي

ال��������������������دوالر

ي�������������������������ورو

جنيه إسترليني

ريال سعودي

درهم إماراتي

الليرة التركية

305.15
332.35
379.13
81.37

83.09
16.23

تقسيم المشروع
إلى 3 حزم تغطي ثالث 

مناطق جغرافية مختلفة

في 2023.. متفوقة على االقتصادات العالمية

دول الخليج تترقب نموًا ب�4.2 %
تــوقــع بــنــك أبــوظــبــي األول مــواصــلــة مــنــطــقــة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي تــفــوقــهــا عـــلـــى أداء 
االقتصاد العاملي من حيث النمو خالل عام 2023.

وقــــال الــبــنــك، فــي تــقــريــر آفــــاق االســتــثــمــار الــعــاملــي 
2023 الصادر تحت عنوان »نحو دورة اقتصادية 
جديدة«، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج املحلي 
الحالي، بعد  العام  الخليج نحو 4.2% في  ملنطقة 
أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عــام 2022. فتشير 
تــوقــعــات الــبــنــك إلـــى أن مــعــدل الــتــضــخــم فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي سيتراجع إلى نحو %3 

في عام 2023.
وعلى صعيد األســواق املالية، أوضــح التقرير أنه 
التي شهدها عام  قد تستمر توجهات االستثمار 
2022 خالل الربع األول من عام 2023، لكن التقرير 

يتوقع بدء تعافي هذه األسواق بحلول الصيف.
أبوظبي  بنك  فــي  املــالــي  التحليل  خــبــراء  ويعتقد 
املــتــحــدة  الــــواليــــات  فـــي  الـــفـــائـــدة  األول أن أســـعـــار 
ستستقر فــي وقــت الحــق مــن الــعــام الــحــالــي، فهي 
تبلغ حاليًا 4.33%، وربما كانت السبب الرئيسي 
لتجنب املخاطرة من قبل املستثمرين، مع احتمال 

حدوث ركود خالل النصف األول من العام.
وأشار التقرير إلى أن االرتفاع املتزايد في أسعار 
الــــفــــائــــدة أدى إلـــــى تــقــلــيــل اهـــتـــمـــام املــســتــثــمــريــن 
واألسهم،  السندات  مثل  التقليدية  باالستثمارات 
مقارنة باإليداع النقدي. لكن، عندما يحدث الركود 
املتوقع في الواليات املتحدة، فإن ذلك يعد مؤشرًا 
لــالســتــثــمــار فـــي األصــــــول الـــخـــطـــرة، ال ســيــمــا مع 
الكبير املتوقع في أسعار األسهم فور  االنخفاض 

بدء الركود.

عائدات النفط

تشير توقعات بنك أبوظبي األول إلى استمرار دعم 
الهيدروكربونات  ملصدري  القوية  النفط  عــائــدات 
األمر  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  منطقة  في 
الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، وإعــــــــادة الـــفـــائـــض إلـــــى املـــيـــزانـــيـــات 
على  العمل  فــإن  ذلـــك،  ومــع  الحكومية.  العمومية 
تحقيق الــتــنــوع االقـــتـــصـــادي، وهـــو مــن املــقــومــات 
الــرئــيــســيــة لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي دول الــخــلــيــج. 
وتشمل القطاعات الداعمة قطاع السياحة الوافدة 
الــذي يــواصــل نــمــوه، حيث ارتفعت أعـــداد السياح 
فـــي بــعــض دول املــجــلــس إلــــى مــســتــويــات تــفــوقــت 
على مرحلة ما قبل الجائحة. كما استمرت أنشطة 
أنحاء  مختلف  في  التوسع  في  الصناعي  القطاع 

املنطقة، بما في ذلك السعودية ومصر.

النمو المستقبلي
إلـــــى جـــانـــب املـــــؤشـــــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــرئــيــســيــة، 
يــتــطــرق تــقــريــر آفـــاق االســتــثــمــار الــعــاملــي، الــصــادر 
عــن بــنــك أبــوظــبــي األول، إلـــى عـــدد مــن التوجهات 
الــتــي تــرســم مـــؤشـــرات الــنــمــو املستقبلي، بــمــا في 
تجارة  منها:  مــحــددة،  قطاعات  على  التركيز  ذلــك 
الــنــفــط الــخــام والــكــربــون، والــتــطــورات فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومصر، وتوقعات 
األســــواق الــنــاشــئــة، وتــوقــعــات األســــواق املــتــطــورة، 
والقطاع العقاري، والحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات.
كما تبرز العديد من الفرص الواعدة، ومنها النمو 
املــتــوقــع فــي االســتــثــمــارات املــرتــبــطــة بــاالســتــدامــة. 
الــذي حققه  كما يتطرق التقرير إلى اإلنجاز املهم 
ســـوق الــســنــدات الــخــضــراء مــع وصـــول قيمته إلــى 
الــتــي  املـــســـتـــدامـــة،  والـــســـنـــدات  تــريــلــيــونــي دوالر، 
باالستدامة  املرتبطة  االجتماعية  السندات  تشمل 
وسندات املعامالت، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 
3.5 تريليونات دوالر بنهاية الربع الثالث من عام 
2022، وفقًا لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم 
إطالقه برعاية بنك أبوظبي األول خالل »كوب27«.

 المشهد المالي

إلى  العاملي  االستثمار  آف��اق  تقرير  يشير 
تنامي أث��ر ت��ج��ارة ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون في 
األوس��ط  الشرق  منطقة  في  املالي  املشهد 
وشمال أفريقيا، في ظل إطاق العديد من 
املهمة في دول مجلس  التجارية  املنصات 
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط 
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا خ���ال ع���ام 2022. ففي 
دول��ة اإلم����ارات، ت��م عقد ش��راك��ة ب��ن سوق 
 AirCarbon Exchangeأبوظبي العاملي و
خ��اض��ع��ة  ب���ورص���ة  أول  إلط�����اق   ))ACX
ال��ك��رب��ون وغرفة  أرص���دة  ل��ت��داول  للتنظيم 
امل��ق��اص��ة ال��خ��اص��ة ب��ه��ا. كما أص��ب��ح سوق 
على  قضائية  سلطة  أول  العاملي  أبوظبي 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، ت��ن��ظ��م أرص�����دة ال��ك��رب��ون 
سلعًا لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات 
االن��ب��ع��اث��ات، وإص�����دار ت��راخ��ي��ص ال���ت���داول 
ل��ت��ش��غ��ي��ل أس������واق ال��س��ل��ع ال���ف���وري���ة ال��دف��ع 

ومشتقات السلع.

 %  3 إل�����ى  ال��م��ن��ط��ق��ة  دول  ف����ي  ال��ت��ض��خ��م  م���ع���دل  ت����راج����ع   ¶

¶ ب����دء ت��ع��اف��ي األس�������واق ال��م��ال��ي��ة ب��ح��ل��ول ال��ص��ي��ف ال��م��ق��ب��ل

التقليدية ب��االس��ت��ث��م��ارات  االه��ت��م��ام  قللت  ال��ف��ائ��دة  أس��ع��ار   ¶
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لماذا ال تسعى إلى إدراج بعضها في البورصة؟

سبقلا تنشر ملكيات »التأمينات« في 45 شركة غير مدرجة
محمد سالم 

كشفت إحصائية حصلت عليها سبقلا أن قائمة 
ملكيات املؤسسة العامة للتأمينات تضم نحو 45 
 %0.02 بني  تتراوح  بملكيات  مدرجة،  غير  شركة 

و%99.9.
وأش������ارت إل����ى أن امل���ؤس���س���ة، م��م��ث��ل��ة ف���ي ن��ح��و 35 
شركة بعضو مجلس إدارة أو أكثر، في حني تخلو 

باقي الشركات من أي تمثيل للتأمينات. 
وف���ي ال��وق��ت ال����ذي تمتلك 3 ش��رك��ات ب��ش��ك��ل كلي 
هي »وفرة العقارية« و»وفرة لالستثمار الدولي« 
ال��ط��ب��ي��ة«، تمتلك ح��ص��ة تبلغ  ال��ك��وي��ت  و»م��دي��ن��ة 
70% في شركة مياة الروضتني و23% في البنك 
الصناعي. وتتنوع ملكيات املؤسسة بني مختلف 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة م��ن ال��ب��ن��وك إل���ى التعليم 
مازالت  أن��ه  علمًا  واالستثمار،  والعقار  والصحة 
ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات م��ل��ك��ي��ات ف���ي ب��ع��ض ال���ش���رك���ات ال��ت��ي 

تعثرت إبان أزمة 2008.
تسعى  أن  م��ص��ادر  اقترحت  متصل،  صعيد  على 
الجهات الحكومية املالكة في شركات غير مدرجة، 
تنطبق عليها شروط اإلدراج، السعي إلى إدراجها 
ف���ي ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت، ل��دع��م ال���س���وق م���ن ن��اح��ي��ة، 
ألسهم  الحقيقية  السوقية  القيمة  على  والوقوف 

تلك الشركات من ناحية أخرى.

الشركات املدرجة 

ك����ان����ت سبقلا ق����د ك���ش���ف���ت ق���ب���ل أي�������ام ع����ن ق��ائ��م��ة 
م���ل���ك���ي���ات امل���ؤس���س���ة ف����ي ال����ش����رك����ات امل�����درج�����ة ف��ي 
بورصة الكويت وتضم 32 سهمًا، بملكيات تقدر 

قيمتها بنحو 2.5 مليار دينار، وفقًا إلغالقات تلك 
الشركات في نهاية تداوالت العام املاضي. وتقدر 
عوائد املؤسسة من محفظة أسهمها في بورصة 
الكويت بنحو 20% مقارنة مع أسعار تلك األسهم 
امللكيات،  افتراض ثبات تلك  في نهاية 2021، مع 

بشكل  وتنخفض  ترتفع  امللكيات  تلك  ب��أن  علمًا 
مرن طوال العام ألسباب استثمارية، كما تضاف 
أن  إل��ى جانب  ه��ذا  املنحة،  توزيعات  أسهم  إليها 
امل��ل��ك��ي��ات امل��ح��ت��س��ب��ة ف��ق��ط ف����وق 5%، ب��اع��ت��ب��اره��ا 

النسبة الواجب اإلفصاح عنها.
وب���ه���ذه ال��ن��س��ب��ة ت���ك���ون ح��ص��ة امل���ؤس���س���ة ال��ع��ام��ة 
لبورصة  السوقية  القيمة  إجمالي  للتأمينات من 
الكويت نحو 5.4%، لتحافظ على حصتها كثاني 
الكويتية بعد  أكبر مستثمر حكومي في األسهم 

الهيئة العامة لالستثمار.
وي���ت���ص���در س��ه��م »ب���ي���ت���ك« ق��ائ��م��ة األس���ه���م األك��ث��ر 
إذ  »التأمينات«،  فيها محفظة  تمتلك  التي  قيمة، 
املليار  البنك  ف��ي  املؤسسة  قيمة حصة  ت��ج��اوزت 
دي���ن���ار، ت��م��ث��ل ن��ح��و 40% م���ن إج��م��ال��ي امل��ح��ف��ظ��ة، 
يليه سهم »الوطني« بقيمة 455 مليون دينار، ثم 

»أجيليتي« بقيمة 320 مليونًا.
وب����ال����رغ����م م����ن ت���غ���ّي���ر ال���ت���وج���ه���ات االس���ت���ث���م���اري���ة 
ل���ل���م���ؤس���س���ة الع�����ت�����ب�����ارات وم����ت����غ����ي����رات األوض�������اع 
محفظة  توجهات  أن  يبدو  العاملية،  االقتصادية 
تتغير،  لم  املحلي  السوق  في  »التأمينات«  أسهم 

العتبارين أساسيني: 
األول: العوائد الجيدة التي تحققها.

الثاني: دورها كمؤسسة وطنية في دعم السوق، 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ع���م���ل���ي���ات ال���ب���ي���ع وال������ش������راء ألس���ب���اب 

استثمارية.

م�����درج�����ة غ�����ي�����ر  ش������رك������ة   45 ف�������ي  »ال������ت������أم������ي������ن������ات«  م�����ل�����ك�����ي�����ات 
نسبة الملكيةاسم الشركة

23.21%ب�����������ن�����������ك ال������������ك������������وي������������ت ال��������ص��������ن��������اع��������ي

99.99%ش�������������رك�������������ة وف��������������������������رة ال���������ع���������ق���������اري���������ة

99.99%ش�������رك�������ة وف��������������رة ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار ال�������دول�������ي

99.94%ش��������رك��������ة م������دي������ن������ة ال�������ك�������وي�������ت ال����ط����ب����ي����ة

5.00%ش�����رك�����ة م���س���ت���ش���ف���ي���ات ال�����ض�����م�����ان ال���ص���ح���ي

1.86%ش�������رك�������ة آف�������������اق ل������ل������خ������دم������ات ال�����ت�����رب�����وي�����ة

ال��م��ال��ي��ة األوراق  ل���ح���ف���ظ  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  13.60%ال���ش���رك���ة 

9.00%ال������ش������رك������ة ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة ل����ل����ف����ح����ص ال���ف���ن���ي

18.00%ش���رك���ة إس����ك����ان ال���ع���ال���م���ي���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري

12.50%ش�������������رك�������������ة األول������������������������������ى ل��������ل��������ف��������ن��������ادق

23.95%ش�������������رك�������������ة ال����������������������������������رازي ال��������ق��������اب��������ض��������ة

10.00%ش�������رك�������ة ال����������������درة ل�����ل�����ع�����م�����ال�����ة ال����م����ن����زل����ي����ة

9.74%ش����رك����ة ال���ت���س���ه���ي���ات ل���اس���ت���ث���م���ار ال����ع����ق����اري

2.60%ش����������رك����������ة ال���������م���������ت���������اج���������رة ال�������ع�������ق�������اري�������ة

5.56%ال��������ش��������رك��������ة ال������ك������وي������ت������ي������ة ل����ل����م����ق����اص����ة

نسبة الملكيةاسم الشركة

70.00%ش��������رك��������ة ت�����ع�����ب�����ئ�����ة م��������ي��������اه ال������روض������ت������ي������ن

6.00%ش������������رك������������ة ص������������ن������������اع������������ات ال��������ت��������ب��������ري��������د

17.12%ش����رك����ة ال���ب���ح���ري���ن األول��������ى ل���ل���ت���ط���وي���ر ال���ع���ق���اري

0.22%ش�����������رك�����������ة أس���������ي���������ك���������و ل�����������إن�����������ش�����������اءات

10.00%ص�����������ن�����������دوق االس��������ت��������ث��������م��������ار ال������م������ب������اش������ر

16.35%ال����ش����رك����ة ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ل���ل���ت���أم���ي���ن ال���ت���ك���اف���ل���ي

43.86%ش����������رك����������ة ب��������ت��������رول��������ي��������ن��������ك ال������ق������اب������ض������ة

3.24%ال����ش����رك����ة ال����م����ت����ح����دة ل���ل���ت���رف���ي���ه وال���س���ي���اح���ة

3.76%ش�������������رك�������������ة ال�����������������رت�����������������اج ال��������ق��������اب��������ض��������ة

10.00%ش�������رك�������ة ش�������م�������ال أف������ري������ق������ي������ا ال�����ق�����اب�����ض�����ة

7.96%ش����������رك����������ة ال��������وس��������ي��������ل��������ة ال�������ع�������ق�������اري�������ة

8.00%ش�������������رك�������������ة خ����������������ب����������������اري ال��������ق��������اب��������ض��������ة

0.57%ش�������رك�������ة أب����������������راج ال������م������ت������ح������دة ال����ق����اب����ض����ة

0.05%ش�������������رك�������������ة م�����������ن�����������اف�����������ع ال��������ق��������اب��������ض��������ة

االس����������ت����������ث����������م����������ار دار  7.70%ش���������������رك���������������ة 

نسبة الملكيةاسم الشركة

7.37%ش�����������رك�����������ة ال�������م�������س�������ت�������ث�������م�������ر ال�����������دول�����������ي

النفطية والخدمات  األنابيب  لصناعة  الكويتية  3.87%الشركة 

0.31%ال����ش����رك����ة ال�����دول�����ي�����ة ال����ك����وي����ت����ي����ة ل���اس���ت���ث���م���ار

1.16%ش�����رك�����ة اي��������ك��������اروس ل����ل����ص����ن����اع����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة

0.56%ش������رك������ة ال�������م�������واس�������اة ل�����ل�����رع�����اي�����ة ال���ص���ح���ي���ة

ل�����اس�����ت�����ث�����م�����ار ال  ج����������ي  ك����������ي  1.83%ش���������رك���������ة 

4.00%ش�����������رك�����������ة ال����������������رت����������������اج ل�������اس�������ت�������ث�������م�������ار

10.00%ش��������رك��������ة دي���������������ار ال�������ك�������وي�������ت ال������ع������ق������اري������ة

7.94%ش�������������رك�������������ة ص�������������������������روح ل�������اس�������ت�������ث�������م�������ار

0.64%ال�����ش�����رك�����ة ال�����دول�����ي�����ة ل�������إج�������ارة واالس����ت����ث����م����ار

10.30%ش�������������رك�������������ة ع�������������������������ارف ل�������اس�������ت�������ث�������م�������ار

3.14%ش������������رك������������ة م��������ج��������م��������ع��������ات األس�����������������������واق

0.02%ش������������رك������������ة ال���������خ���������ل���������ي���������ج ال��������وط��������ن��������ي��������ة

0.41%أب��������������ي��������������ار ل�������ل�������ت�������ط�������وي�������ر ال���������ع���������ق���������اري

26.78%ش����������رك����������ة أوت����������������وم����������������اك ل�������ل�������س�������ي�������ارات

إدارة  مجلس  عضو  ب�34  ممثلة  »المؤسسة« 
الباقية ف��ي  لها  مقاعد  وال  شركة   15 ف��ي 

من   %  70 ول��دي��ه��ا  كليًا  ش��رك��ات   3 تمتلك 
»ال��ص��ن��اع��ي«  ف��ي   % و23  ال��روض��ت��ي��ن  م��ي��اه 

ب���ع���ض ال��م��ل��ك��ي��ات ف����ي ش����رك����ات ت��ع��ّث��رت 
ال��ب��ورص��ة  م���ن  وخ���رج���ت   2008 أزم����ة  إب����ان 

ح����ص����ص����ه����ا ت�����ت�����ن�����وع ف�������ي ق����ط����اع����ات 
م��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال���ب���ن���وك إل�����ى ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�����ص�����ح�����ة وال������ع������ق������ار واالس����ت����ث����م����ار 

اإلدراج يدعم بورصة الكويت ويحّدد القيمة 
السوقية الحقيقية ويسهل تسييل األسهم

لملكيتها  السوقية  القيمة  دينار  مليار   2.5
شركة  32 وع��دده��ا  المدرجة  الشركات  في 

»المركزي«: ألجل 3 أشهر
200 مليون دينار سندات وتورق

أعلن بنك الكويت املركزي تخصيص إصدار لسندات وتورق بقيمة 
ألجل  دوالر(  مليون   660 )نحو  دينار  مليون   200 بلغت  إجمالية 

ثالثة أشهر، وقال إن اإلصدار بمعدل عائد نسبته %4.125.
وكان البنك أعلن بتاريخ 2 يناير الجاري عن إصدار سندات وتورق 
بقيمة 240 مليون دينار )نحو 792 مليون دوالر( ألجل ستة أشهر 

بمعدل عائد بلغ %4.250.

أع���ف���ى رئ���ي���س ال��������وزراء ال���ع���راق���ي محمد 
شياع السوداني، محافظ البنك املركزي 

مصطفى غالب مخيف من منصبه.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن مصدر 
ح��ك��وم��ي أن إع���ف���اء م��ص��ط��ف��ى غ��ال��ب من 
منصبه ج���اء ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ب��ه، وأض���اف 
امل����ص����در، أن رئ���ي���س ال��������وزراء ك��ل��ف علي 
م��ح��س��ن ال���ع���الق ب�������إدارة ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

بالوكالة.

ي���أت���ي ه����ذا ال����ق����رار ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ده��ور 
الدينار العراقي أمام الدوالر. وتم تكليف 
ب��ال��وك��ال��ة، بينما  ب��رئ��اس��ة البنك  ال��ع��الق 
أح��ي��ل م��دي��ر امل��ص��رف ال��ع��راق��ي للتجارة 

سالم جواد الجلبي على التقاعد. 
وت���راج���ع ال���دي���ن���ار ال���ع���راق���ي ف���ي األش��ه��ر 
األخيرة أم��ام ال��دوالر، وشهدت األس��واق 
ال���ع���راق���ي���ة ت��ض��خ��م��ًا أث������ر ف����ي امل���س���ت���وى 

املعيشي للعراقيني.

على خلفية تدهور الدينار
العراق يعفي محافظ 
»المركزي« من منصبه

◄

◄

◄

◄

◄

◄

 توقعات التعافي الصيني
تنعش أسعار النفط

ت��س��ع��ى م��ج��م��وع��ة ال��ح��ب��ت��ور اإلم��ارات��ي��ة 
القطاع  في  دوالر  مليارات   3 الستثمار 
ال���ع���ق���اري ال����ع����ام ال���ح���ال���ي، ك���م���ا ت��ت��ط��ل��ع 
نحو أوروبا الوسطى لتوسيع أعمالها 
ال��ع��ق��اري��ة وال��ف��ن��دق��ي��ة. وف���ق تصريحات 
الحبتور  خ��ل��ف  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 

»بلومبيرغ«. ل�
م��ج��م��وع��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  وق�����ال 
مليار   2.8 ب��ني  م��ا  »نستثمر  ال��ح��ب��ت��ور: 
دوالر إل��ى 3 م��ل��ي��ارات دوالر ه��ذا العام، 
وق���د تبحث ال��ش��رك��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة ف��ي م��دن 
مثل بودابست وسلوفاكيا لالستثمار، 
ب��ع��د أن أص��ب��ح��ت ل���ن���دن ص��ع��ب��ة بعض 

الشيء«.
وأض�������������اف ال�����ح�����ب�����ت�����ور، ال�����������ذي ت���م���ت���ل���ك 
م��ج��م��وع��ت��ه ف����ن����ادق وع�����ق�����ارات س��ك��ن��ي��ة 
ت��وك��ي��الت للسيارات،  وم����دارس ول��دي��ه��ا 
أن أعماله التجارية ازدهرت بعد تعامل 
دبي مع جائحة فيروس كورونا. باتت 
امل���دي���ن���ة وج���ه���ة ج����ذاب����ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن 

الباحثني عن وجهة لتوظيف ثرواتهم.
ك��م��ا س���اه���م ال���ت���ح���ّول امل���ذه���ل ف���ي س��وق 
ال���ع���ق���ارات ب���اإلم���ارة ف���ي ت��ح��ط��ي��م امل��رك��ز 
امل���ال���ي رق��م��ًا ق��ي��اس��ي��ًا ي��م��ت��د ل��ع��ق��د ك��ام��ل 
املنازل، كما  من حيث إجمالي مبيعات 
إل��ى مستويات غير  صعدت اإلي��ج��ارات 
مسبوقة. لتخالف بذلك االتجاه السائد 
في معظم أنحاء العالم، حيث انخفضت 
القيم إلى حد كبير وسط ارتفاع أسعار 
الفائدة والتوقعات االقتصادية القاتمة.

وأوض�����ح ال��ح��ب��ت��ور أن م��ش��ت��ري امل��ن��ازل 
م����ن آس���ي���ا وال���������دول ال���ع���رب���ي���ة أك���ث���ر م��ن 
األوروب����ي����ني، وأن امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال���روس 
ليسوا املحرك الوحيد لالزدهار العقاري 

في دبي.
وكشف الحبتور، الذي تمتلك مجموعته 
ع���دة ف��ن��ادق ف��ي اإلم������ارات، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
ف��ن��دق »وال������دورف أس��ت��وري��ا« ف��ي نخلة 
ج��م��ي��را، أن���ه أرج����أ خ��ط��ط ال���ط���رح ال��ع��ام 

األول���ي للمجموعة مل��دة ث��الث إل��ى أرب��ع 
الكشف عن ميزانية  يريد  سنوات، ألنه 

الشركة، وهي »في أقوى حاالتها«.
وت���ش���ه���د دب������ي ط����ف����رة ف����ي االك���ت���ت���اب���ات 
ال��ع��ام��ة األول���ي���ة ف��ي ظ��ل ق��ي��ام الحكومة 
ب��ب��ي��ع ح��ص��ص��ه��ا ف���ي ش���رك���ات م��م��ل��وك��ة 
ل��ل��دول��ة، ب��م��ا ف���ي ذل���ك م���راف���ق ال��ك��ه��رب��اء 
وامل�����ي�����اه ال���رئ���ي���س���ي���ة وش����رك����ة »س����ال����ك« 

لخدمات الطرق.

»الحبتور« اإلماراتية تسعى إلى استثمار 3 مليارات دوالر 
في القطاع العقاري خال 2023

ارتفعت أسعار النفط 1% أمس )االثنني( 
ل���ت���واص���ل  ل���ل���ب���رم���ي���ل،  دوالرًا   88.5 إل�����ى 
م��ك��اس��ب��ه��ا م����ن األس����ب����وع امل����اض����ي ع��ل��ى 
خ���ل���ف���ي���ة ت����وق����ع����ات أق�������وى م�����ع ال���ت���ع���اف���ي 
االقتصادي املتوقع هذا العام في الصني 

أكبر مستورد للنفط.
ال��ع��ق��ود اآلج���ل���ة ل��خ��ام ب��رن��ت 88  وزادت 
سنتا أو 1% إلى 88.51 دوالرًا للبرميل، 
وه����و أع���ل���ى م��س��ت��وى م��ن��ذ 18 ن��وف��م��ب��ر، 
كما ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة ل��خ��ام غرب 
أو %0.93  ال��وس��ي��ط 76 س��ن��ت��ا  ت��ك��س��اس 
إلى 82.40 دوالرًا. وارتفع برنت األسبوع 
ال���خ���ام  ارت�����ف�����ع  ب���ي���ن���م���ا   ،%2.8 امل�����اض�����ي 

األميركي %1.8.
وك�����ان ال����ت����داول اآلس����ي����وي أب���ط���أ بسبب 
لكن  الجديد،  القمري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  عطلة 
محللني قالوا إن التفاؤل املرتبط بإعادة 
امل��رج��ح أن يدفع أسعار  فتح الصني م��ن 

النفط إلى االرتفاع.
وق�����ال م��ح��ل��ل��و ال��س��ل��ع ف���ي م��ؤس��س��ة إي���ه.

تظهر  ال��ب��ي��ان��ات  إن  م���ذك���رة،  ف���ي  إن.زد، 
ان���ت���ع���اش���ا ق���وي���ا ف����ي ال���س���ف���ر ف����ي ال��ص��ني 
ك��وف��ي��د19-، مشيرين  قيود  بعد تخفيف 
إلى قفزة 22% في الحركة املرورية على 
ال���ط���رق ح��ت��ى اآلن ه����ذا ال��ش��ه��ر م��ق��ارن��ة 
بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية 

في البالد.
وق��ال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيرول: إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصًا 
ف����ي امل����ع����روض ه�����ذا ال����ع����ام إذا ان��ت��ع��ش 
االق����ت����ص����اد ال���ص���ي���ن���ي ب���ال���ط���ري���ق���ة ال��ت��ي 

تتوقعها املؤسسات املالية.
وتبعث القفزة في حركة املرور في الصني 
الجديدة  القمرية  السنة  قبل عطلة رأس 
الوقود  على  الطلب  بشأن  التفاؤل  على 
بعد العطلة التي تستمر أسبوعني. وقال 
محللو »إي��ه.إن.زد« إن »الزيادة املتوقعة 
في الطلب تأتي في الوقت الذي يستعد 
ف��ي��ه ال���س���وق مل���زي���د م���ن ال���ع���ق���وب���ات على 

النفط الروسي«.

تتطلع نحو أوروبا 
الوسطى لتوسيع 
أعمالها العقارية 

والفندقية

كشف وزير السياحة السعودي أحمد 
ال���خ���ط���ي���ب، خ������الل م���ن���ت���دى م��س��ت��ق��ب��ل 
العقار املنعقد في العاصمة السعودية 
الرياض، عن تمويل صندوق التنمية 
ال���س���ي���اح���ي���ة ل��������25 م���ش���روع���ًا ف����ي ع���ام 

ونصف العام بقيمة 15 مليار ريال.
وق�������ال إن إج���م���ال���ي م���س���اه���م���ة ق��ط��اع 
السياحة في الناتج املحلي اإلجمالي 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ب���ل���غ 4% ف����ي ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 

امل���اض���ي، ارت��ف��اع��ًا م���ن 3% ف���ي 2019، 
م��ض��ي��ف��ًا: »ن���س���ت���ه���دف ال����وص����ول إل���ى 
الناتج  ف��ي  السياحة  ق��ط��اع  مساهمة 
املحلي اإلجمالي لالقتصاد السعودي 
بحسب   ،»2030 ب��ح��ل��ول   %10 ل��ن��ح��و 

الخطيب.
وأف������اد ال��خ��ط��ي��ب ب����أن ذل����ك ي��ع��د أح��د 
إلضافة  السياحة  ق��ط��اع  مستهدفات 
دوالر  م����ل����ي����ار   80 إل�������ى   70 ح�����وال�����ي 

ل���الق���ت���ص���اد ال���س���ع���ودي ب���ح���ل���ول ع���ام 
2030، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي 
ي��ع��د أب���رز ال��ق��ط��اع��ات ع��امل��ي��ًا ف��ي خلق 

الوظائف.
وك������ش������ف ع�������ن م�����س�����اه�����م�����ة ص�����ن�����دوق 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال���س���ي���اح���ي���ة ب���امل���م���ل���ك���ة ف��ي 
إت����اح����ة ت���م���وي���الت ت���ص���ل إل������ى %60، 
وهو ما يمّكن املستثمرين من تنفيذ 
مشروعاتهم عبر ضخ 30% �� 40% من 

البنوك  م��ن  امل��ش��اري��ع، وال��ب��اق��ي  قيمة 
طويلة.  س���داد  وم���دد  منافسة  بتكلفة 
التسهيالت  جميع  »وض��ع��ن��ا  وت��اب��ع: 
لتمكني القطاع الخاص من املساهمة 
ف������ي ن����ه����ض����ة ق�����ط�����اع ال����س����ي����اح����ة ف��ي 

السعودية«.
ال����داخ����ل����ي����ة ف��ي  ال����س����ي����اح����ة  وأك��������د أن 
ال���س���ع���ودي���ة وص���ل���ت إل�����ى 65 م��ل��ي��ون 

سائح خالل العام املاضي.

بحلول عام 2030

80 مليار دوالر تضيفها السياحة القتصاد السعودية
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»المركز« نّظم مؤتمر »النظرة المستقبلية 2023« واستعرض التوجهات والفرص االستثمارية

بستكي: مواجهة العجز بـ»الخصخصة« وتقليل المصاريف
محمد عواضة

ت����خ����ّوف ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب ال���س���اب���ق ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
العامة لالستثمار ف��اروق بستكي، من توجه 
ال��ح��ك��وم��ة ف���ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ل��ل��س��ح��ب من 
ص��ن��دوق األج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ب��ع��د اس��ت��ن��ف��اده��ا 
التوقعات  أن  خ��ص��وص��ًا  ال��ع��ام،  لالحتياطي 
تشير إل��ى ت���راوح أس��ع��ار النفط ب��ن 50 و60 
ال��خ��م��س  ال���س���ن���وات  خ�����الل  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دوالرًا 

املقبلة.
ح���دي���ث ب��س��ت��ك��ي ج����اء خ����الل إح�����دى ج��ل��س��ات 
امل��ال��ي الكويتي )امل��رك��ز(  امل��رك��ز  مؤتمر ش��رك��ة 
لعام  املستقبلية  »ال��ن��ظ��رة  بعنوان  عقد  ال���ذي 
2023: أين تكمن الفرص االستثمارية في ظل 
أداره العضو  ال��ذي  ف��ي األس����واق«،  التحديات 
األع��م��ال في  ال��ث��روات وتطوير  املنتدب إلدارة 
»امل����رك����ز« ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ول���ي���د ال��ن��ص��ف، حيث 
اف���ت���ت���ح امل���ؤت���م���ر ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة وق������دم م��ن 
خ��الل��ه��ا ت��ق��ي��ي��م��ًا م��خ��ت��ص��رًا ألداء ال���س���وق في 
2022، ب��ح��ض��ور ن��خ��ب��ة م���ن خ���ب���راء »امل���رك���ز« 

ومؤسسات محلية ودولية مرموقة.

عجز امليزانية

قال بستكي في الجلسة التي أداره��ا الرئيس 
في  إن��ه  خليل،  حسن  علي  للشركة  التنفيذي 
ظل وصول أسعار النفط لتلك املستويات، فإن 
عجز امليزانية سيبلغ ما بن 8 إلى 9 مليارات 
دي��ن��ار س��ن��وي��ًا، وب��ال��ت��ال��ي ق��د ي��ك��ون ال��ح��ل في 
ال��ل��ج��وء إل���ى ال��س��ح��ب م��ن اح��ت��ي��اط��ي األج��ي��ال 
 »كم سنة سيصمد؟«، مشيرًا 

ً
املقبلة، متسائال

إل��ى أن ال��ح��ل يكمن ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��رارات، 
أن %75  امل��ص��اري��ف، الس��ي��م��ا  وأه��م��ه��ا تقليل 
من امليزانية مخصصة للرواتب والدعوم، مع 
ال��رق��م بالفترة املقبلة،  ب��ارت��ف��اع ه��ذا  ت��وق��ع��ات 
مبينًا أن املتبقي من امليزانية واملوجه للتنمية 
ق��ل��ي��ل ج����دًا وال ي���ت���ج���اوز ال��������12% ب��ع��د خصم 

املصاريف.
ورأى أن الحل الثاني يكمن في الخصخصة، 
م��ث��ل ت��خ��ص��ي��ص امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ، 
واملطار، وقطاع الكهرباء، والتعليم، والصحة، 
ض��ارب��ًا امل��ث��ل ب���أن ك��ل��ف��ة ط��ال��ب ال��ث��ان��وي على 
ال��دول��ة وف��ق��ًا ل��ل��دراس��ات يبلغ 8 إل���ى 10 آالف 
ه��ذا  بنصف  يستطيع  بينما  س��ن��وي��ًا،  دي��ن��ار 
املبلغ االلتحاق بمدرسة خاصة جودتها أعلى 

بعشر مرات من القطاع الحكومي.

واع���ت���ب���ر أن�����ه ي��ن��ب��غ��ي ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة إن���ش���اء 
شركات لتشمل تحت مظلتها جميع املدارس 
الخاص  للقطاع  الحكومية تطرح 25% منها 
وت��ح��ت��ف��ظ ب������25%، وت��ط��رح 50% ل��ل��م��واط��ن��ن، 
مبينًا أن هذا األمر ينطبق أيضًا على القطاع 
الصحي الذي تبلغ ميزانيته 2.6 مليار دينار 
والجميع يشتكي من سوء خدماته، الفتًا إلى 
يمكن فرض  ال��خ��اص  القطاع  بعد تمكن  أن��ه 

ضرائب على الشركات.

د فرصًا
ّ
األزمات تول

د 
ّ
ذكر بستكي أن األزمات مستمرة دائمًا وتول

ف��رص��ًا اس��ت��ث��م��اري��ة، م��ب��ّي��ن��ًا أن���ه ف��ي ع���ام 2007 
ك��ان��ت ش��رك��ة »ف��ي��زا« ت��ن��وي ط��رح أسهمها في 
ال����س����وق، وك������ان امل���س���ت���ث���م���رون م���ت���رددي���ن ج���دًا 
ف��ي ال��دخ��ول فيها بسبب م��ا ك���ان ي��ع��ان��ي منه 
العالم، إال أن الهيئة العامة لالستثمار دخلت 
م���ع ال���ش���رك���ة ف���ي م���ح���ادث���ات، وت����م تخصيص 
مليون   840 بنحو  العالم  ف��ي  لها  أكبر حصة 
 224 بلغت  اآلن  السهم  قيمة  أن  كاشفًا  دوالر، 

دوالرًا، أي أن الهيئة ربحت 20 ضعف األموال 
امل��س��ت��ث��م��رة ف���ي ال���ش���رك���ة. وأف�����اد ب����أن م��س��ت��وى 
كان  والثمانينيات  السبعينيات  في  التضخم 
15%، وأسعار الفائدة بلغت آنذاك 20%، مؤكدًا 

أنه ال خوف مما وصل إليه اآلن بنحو %3.1.

دعم املستثمرين 

ب�������دوره، ق����ال ع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل إن »امل���رك���ز« 
ت���واص���ل ال��ت��زام��ه��ا ال���دائ���م ب��دع��م ت��ط��ور ق��ط��اع 
ال���خ���دم���ات امل��ال��ي��ة وس�����وق امل�����ال ف���ي ال��ك��وي��ت، 
م����ن خ�����الل ت���ع���زي���ز ال����وع����ي االس���ت���ث���م���اري ب��ن 
املستثمرين، مضيفًا أن هذا املؤتمر يؤكد هذا 
التوجه، بحيث تؤثر عناصر االقتصاد الكلي 
السوق،  واق��ع  ف��ي  الجيوساسية  والتحديات 
مشددًا على أهمية أن يتمتع املستثمر بدراية 
ك��ام��ل��ة ق��ب��ل ات���خ���اذ أي ق�������رارات اس��ت��ث��م��اري��ة، 

لتحقيق أهدافه املالية بشكل فعال. 
وأضاف أن الشركة تبادر إلى دعم املستثمرين 
ل��ه��م، بما ي���ؤدي إلى  م��ن خ��الل توفير املعرفة 
قرارات مستنيرة ومسؤولة، القتناص الفرص 
االس���ت���ث���م���اري���ة ال��س��ان��ح��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات 

األصول.

ضرار الغانم مكرماً فاروق بستكي بحضور علي خليل وعبداللطيف النصف )تصوير: حسني هالل(

)من اليمين( خالد المباركي ورشا عثمان وفهد الرشيد وعبدالرزاق رزوقي وعبداللطيف النصف

تحديات وفرص

رك��������������زت ال�����ج�����ل�����س�����ة األول�����������ى 
ع��ل��ى األس�������واق اإلق��ل��ي��م��ي��ة، إذ 
تنفيذي  رئيس  نائبة  تطرقت 
امل��ص��رف��ي��ة  ال���خ���دم���ات  إلدارة 
الثابت  وال���دخ���ل  االس��ت��ث��م��اري��ة 
ف��ي »امل��رك��ز« رش��ا عثمان إلى 
أه��م األح���داث واالت��ج��اه��ات في 
ق��ط��اع  ف����ي  وال����ف����رص   ،2023
ال�����دخ�����ل ال����ث����اب����ت وإص����������دارات 

السندات بأسعار أعلى. 
في سياق متصل، سلط نائب 
االس����ت����ش����ارات  إدارة  رئ����ي����س 
وع���������م���������ل���������ي���������ات االن�������������دم�������������اج 
الخدمات  وإدارة  واالستحواذ، 
امل��ص��رف��ي��ة االس��ت��ث��م��اري��ة في 
ال���ش���رك���ة ع����ب����دال����رزاق رزوق����ي 
االندماج  الضوء على عمليات 
واالستحواذ، وتوجه الشركات 

العائلية والشركات الكبرى.

االقتصاد األميركي

ت���ن���اول ال��ع��ض��و امل���ن���ت���دب في 
»مار- غالف«، الذراع العقارية 
أميركا، سامي  »املركز« في  ل�
ش����ب����ش����ب، خ��������ال ال���ج���ل���س���ة 
ال��ث��ان��ي��ة، أب����رز ال���ع���وام���ل ال��ت��ي 
ت��ؤث��ر ف��ي ال��س��وق األم��ي��رك��ي، 
وم�����ن�����ه�����ا ت�����أث�����ي�����ر ال���ت���ض���خ���م 

والفائدة في قطاع العقار. 
ب����������دوره، ل���ف���ت ن����ائ����ب رئ��ي��س 
مساعد - إدارة االستشارات 
االس���ت���ث���م���اري���ة ال����دول����ي����ة ف��ي 
»امل��������رك��������ز«، ال����ش����ي����خ ح���م���ود 
ص����اح ال���ص���ب���اح، إل����ى ال����دور 
امل���ه���م ال�����ذي ت���ؤدي���ه ع��م��ل��ي��ات 
ال���ف���ح���ص ال���ن���اف���ي ل��ل��ج��ه��ال��ة، 
وأهمية اختيار مدير األصول 

في نجاح االستثمار.

»ال���م���رك���ز« م��ل��ت��زم دع��م   ■

تطور قطاع الخدمات المالية 
وسوق المال المحلي

يتمتع   أن  يجب  المستثمر   ■

أي  اتخاذ  قبل  كاملة  بدراية 
قرارات استثمارية

■ الشركة تدعم المستثمرين 
بما  لهم  المعرفة  لتوفير 
مستنيرة  ق��رارات  إلى  ي��ؤدي 

ومسؤولة

بإنشاء  مطالبة  ■ الحكومة 
شركات تشمل تحت مظلتها 
المدارس الحكومية والقطاع 

الصحي

■  8 مليارات دينار عجز سنوي 
النفط  ت��راوح  حال  بالميزانية 
بالسنوات  دوالراً  و60   50 بين 

ال� 5 المقبلة 

السبعينيات  في  التضخم   ■

وال    ..%15 كان  والثمانينيات 
خوف مما وصل إليه اآلن

علي خليل:

انخفض بـ 51% في أقل من شهر

الشتاء الدافئ يضرب أسعار الغاز الطبيعي
خالل  الطبيعي  الغاز  أسعار  تراجعت 
ال��ش��ه��ر امل���اض���ي، ح��ي��ث ض����رب ال��ش��ت��اء 
 م��ن 

ً
ال������داف������ئ ب���ش���ك���ل غ����ي����ر ع��������ادي ك�������ال

الواليات املتحدة وأوروبا، مما قلل من 
الطلب على مصادر التدفئة.

وف����ي ه����ذه األث����ن����اء، دق أح����د ال���رؤس���اء 
التنفيذين لقطاع الطاقة جرس اإلنذار، 
ودع�������ا إل������ى ات����خ����اذ ت���داب���ي���ر ل��ص��ن��اع��ة 
نفسه  املصير  لتفادي  الطبيعي  ال��غ��از 
ل��ش��رك��ات ال��ن��ف��ط خ���الل س��ن��وات انهيار 
ب��دأت في أواخ��ر  النفط الصخري التي 

عام 2014.
وك������ان االن����خ����ف����اض ف����ي أس����ع����ار ال���غ���از 
ال���ط���ب���ي���ع���ي س����ري����ع����ًا، ح����ي����ث ان���خ���ف���ض 
م��ن ش��ه��ر بقليل،  أق���ل  ف��ي  بنسبة %51 
.»Business Insider« وفقًا ملا ذكره موقع

في  الطبيعي  الغاز  أسعار  وانخفضت 
ال��والي��ات املتحدة م��ن أق��ل بقليل م��ن 7 
ح���راري���ة  وح�����دة  م��ل��ي��ون  ل��ك��ل  دوالرات 
إل��ى  ديسمبر  منتصف  ف��ي  ب��ري��ط��ان��ي��ة 
االنخفاض  3.22 دوالرات حاليًا. وك��ان 
أغ��س��ط��س،  م��ن��ت��ص��ف  م����ن ذروة  أس������وأ 
بنسبة %68  األس��ع��ار  انخفضت  حيث 
وح��دة  مليون  لكل  دوالرات   10.03 م��ن 
ح�����راري�����ة ب���ري���ط���ان���ي���ة. ك���م���ا ان��خ��ف��ض��ت 
ال�����ع�����ق�����ود اآلج������ل������ة ال����ق����ي����اس����ي����ة ل���ل���غ���از 

الطبيعي في أوروبا بنسبة 50% خالل 
الشهر املاضي.

ملء االحتياطيات 

ارت���ف���ع���ت أس���ع���ار ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي في 
ع���ام 2022 وس���ط س��ب��اق دول أوروب��ي��ة 
مل�����لء اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه��ا ق���ب���ل ال���ش���ت���اء م��ع 
خفض روسيا إمداداتها وسط توترات 
م���ت���زاي���دة ب���ش���أن ح�����رب م���وس���ك���و ع��ل��ى 
أوك���ران���ي���ا. ول��ك��ن م��ع اس��ت��خ��دام مالكي 
امل����ن����ازل ك���م���ي���ات أق�����ل م����ن ال����غ����از ح��ت��ى 
اآلن ه��ذا امل��وس��م، ف��إن الطلب ينخفض 
والعرض يرتفع، مما يخلق حافزًا قويًا 

في الضغط على األسعار إلى األسفل.

 
ّ
ول���وق���ف امل���زي���د م���ن االن���خ���ف���اض، ح��ث
تشيسابيك،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ن��ي��ك دي���ل أوس����و، ش��رك��ات ال��ط��اق��ة على 
الغاز  إم��دادات  تقليص نموها وتقليل 
ل��ل��م��س��اع��دة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن بن 

العرض والطلب.
الطبيعي ترسل  الغاز  أسعار  إن  وق��ال 
»إشارة واضحة للغاية« للصناعة بأن 
اإلن��ت��اج بحاجة إل��ى التراجع. وأض��اف 
دي����ل أوس�����و ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع ت��ل��ف��زي��ون 
»بلومبيرغ«: »النمو في إمدادات الغاز 
ل���ي���س ض����روري����ًا ع���ل���ى امل������دى ال��ق��ص��ي��ر. 
تعترف  أن  ي��ج��ب  ال��ص��ن��اع��ة  أن  نعتقد 
بذلك وقد تقلل النمو في املدى القريب«.

ب������������دوره، ق�������ال امل����ح����ل����ل ف�����ي ب����ن����ك أوف 
أم���ي���رك���ا، دوغ ل��ي��ج��ي��ت، ف���ي م���ذك���رة إن 
»تشيسابيك« قد تكون اآلن على وشك 
إط����الق إع�����ادة ش����راء األس���ه���م، محاكية 
تكتيكًا تم استخدامه بعد انهيار النفط 

الصخري.
النفط  عمليات  بعض  الشركة  وب��اع��ت 
ال��ص��خ��ري ف��ي ج��ن��وب ت��ك��س��اس مقابل 
 Wildfire ش��رك��ة  إل���ى  دوالر  م��ل��ي��ار   1.4
Energy األسبوع املاضي، وستستخدم 
ال�������ع�������ائ�������دات ل����ت����ن����ظ����ي����ف م���ي���زان���ي���ت���ه���ا 
العمومية. ويعتقد بنك أوف أميركا بأن 
سداد تشيسابيك للديون سيساعد في 

تحقيق عوائد أكبر للمساهمن.

■ تراجع الطلب وارتفاع العرض يحفزان الضغط على األسعار إلى األسفل

رئيس البنك الدولي يحّذر:

تباطؤ االقتصاد العالمي طويل األمد
الدولي ديفيد مالباس  البنك  أع��رب رئيس 
ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن أن ي���ك���ون ت��ب��اط��ؤ االق��ت��ص��اد 
التضخم  إل��ى  مشيرا  األم���د،  طويل  العاملي 
امل��س��ت��م��ر ون��ق��ص االس���ت���ث���م���ارات ال��ج��دي��دة. 
وص�����رح م��ال��ب��اس ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع »س��ك��اي 
: قد تستمر فترة النمو البطيء 

ً
نيوز« قائال

التي يشهدها العالم حتى عام 2023-2024، 
ق��ل��ق، مضيفا: عندما تتطلع  م��ص��در  وه���ذا 
املقبلن، من الصعب  العامن  أو  العام  إل��ى 
أن تتوقع أنه سيكون هناك انتعاش قوي. 

كما حث الحكومات التي تقدم الدعم املالي 

التعامل مع صدمات  ملساعدة األف��راد على 
أسعار الطاقة، على سبيل املثال عدم جعل 
: عندما تدعم 

ً
تلك املدفوعات مفتوحة، قائال

ال��ح��ك��وم��ات م��واط��ن��ي��ه��ا وه���و أم���ر ض���روري 
وج������ذاب س��ي��اس��ي��ا، ف��إن��ه��ا ت��ح��ت��اج إل����ى أن 
ت���ك���ون م����ح����ددة م����ن ح���ي���ث اإلط�������ار ال��زم��ن��ي 

واملستهدف. 
: بداًل من تقديم مزايا للجميع 

ً
وأوضح قائال

ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل امل���ن���ظ���ور، ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ات 
القيام بذلك ملدة ستة أشهر ألقل مجموعة 
ممكنة، والتي تتضرر من األسعار املرتفعة.

في 9 أشهر مقابل الدوالر

اليورو عند أعلى مستوى
وص������ل ال������ي������ورو، أم������س االث�����ن�����ن، إل������ى أع��ل��ى 
مستوى في 9 أشهر أمام ال��دوالر، إذ قوبلت 
املركزي  البنك  اتجاه  إل��ى  تشير  تصريحات 
األوروب�������ي ل���رف���ع أس���ع���ار ال���ف���ائ���دة ب��م��ع��دالت 
كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من 

جانب مجلس االحتياطي الفدرالي.
إل��ى 1.0927 دوالر متخطيا  ال��ي��ورو  ووص��ل 
ذروة بلغها أخيرا عند 1.08875 دوالر، ليتم 
ت���داول���ه ع��ن��د أع��ل��ى م��س��ت��وى م��ن��ذ أب���ري���ل من 

العام املاضي.

ذل��ك تصريحات عضو مجلس  وساعده في 
إدارة البنك املركزي األوروب��ي كالس كنوت، 
الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة 
أس���اس ف��ي ك��ل م��ن ف��ب��راي��ر وم���ارس املقبلن، 
وستستمر في االرتفاع خالل األشهر التالية.

وق���ال���ت ج���ن ف��ول��ي م��س��ؤول��ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��ص��رف األجنبي ف��ي »راب��وب��ن��ك« إن اليورو 
ي��ت��ل��ق��ى دع����م����ا أي����ض����ا م����ن ت����راج����ع م���خ���اوف 
ال���ت���ض���خ���م ب���س���ب���ب ه�����ب�����وط أس������ع������ار ال����غ����از 

الطبيعي.
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خصومات ال تقل عن 40% لغاية فبراير المقبل

منصة »دروبس«.. نجاح صارخ لـ 4 سنوات على التوالي

ت�����ض�����م م����ن����ص����ة دروب���������������س، ال����ت����ي 
ت�����أس�����س�����ت ع�����ل�����ى أس�����������اس م����ت����ن، 
مجموعة من الشراكات التجارية، 
وترتبط بعقود مع شبكة واسعة 
من املوردين املحلين واإلقليمين 
من  أكثر  حاليًا  لتضم  والعاملين، 
500 ُم��ورد، وكل ذلك بهدف تلبية 
اح���ت���ي���اج���ات ال���ع���م���اء م����ن ج��م��ي��ع 
ال����ف����ئ����ات وخ��������ال وق�������ت ق���ي���اس���ي، 
وذل������ك م���واك���ب���ة ل��ل��ت��ط��ور وال��ن��م��و 
التجارة  على  اإلق��ب��ال  ف��ي  العاملي 
اإللكترونية، حيث تعزز هذا امليل 
وال��س��ل��وك بعد تداعيات  واإلق��ب��ال 
أنحاء  في جميع  ك��ورون��ا  جائحة 
ال�����ع�����ال�����م. وف�������ي م���ن���ط���ق���ة ال���خ���ل���ي���ج 
التجارة  تعززت  األوس��ط  والشرق 
اإللكترونية نتيجة للوفرة املالية، 
ب���ه���ا دول امل��ن��ط��ق��ة،  ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع 
أهدافًا  »دروب���س«  وضعت منصة 
ت���ك���ون  أن  ف�����ي  ت���ت���م���ث���ل  ط����م����وح����ة 
ال����وج����ه����ة األول��������ى ل���ل���ت���س���وق ع��ب��ر 
ال��ت��ط��ب��ي��ق اإلل���ك���ت���رون���ي ال���خ���اص 
ال���ت���ع���اون  م���ج���ل���س  ف����ي دول  ب���ه���ا 

الخليجي.
 وف������ي ال�����وق�����ت ال������راه������ن ت���ت���واج���د 
منصة دروبس في دولة اإلمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وت���ح���دي���دًا في 
ال����ع����اص����م����ة أب��������و ظ�����ب�����ي، ودب��������ي، 
والعن، وفي الكويت. وخال شهر 
ب����دء ش��ه��ر  وق���ب���ي���ل   ،2023 م�����ارس 

رم���ض���ان امل���ب���ارك، س��ي��ن��ط��ل��ق عمل 
العاصمة  ف��ي  »دروب�����س«  تطبيق 

السعودية الرياض. 
إل������ى أن ج���م���ي���ع ط��ل��ب��ات   وي�����ش�����ار 
التطبيق،  عبر  تلقيها  يتم  الشراء 
سائقي  بواسطة  توصيلها  ويتم 
ش���رك���ة دروب�����س ف���ي وق����ت أق��ص��اه 
ساعتان. مع اعتماد أعلى درجات 
الشراء  لعمليات  والحماية  األمان 
ال���ت���ي ت��ت��م م���ن خ���ال���ه. وذل�����ك ب��م��ا 

يلبي احتياجات العماء في وقت 
ق����ي����اس����ي، وب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���ع���روض 
امل�����ن�����ت�����ظ�����رة ال������ت������ي ت�����ص�����ل ن���س���ب���ة 
ال���خ���ص���وم���ات ف��ي��ه��ا ل��غ��اي��ة %40، 
حيث تبدأ في 24 الجاري وتستمر 
حتى نهاية فبراير 2023، وتشمل 
إضافة  متنوعة،  ه��داي��ا  ال��ع��روض 
ل��اس��ع��ار ال��ت��ن��اف��س��ي��ة وامل��ن��اس��ب��ة 

لكل فئات العماء. 
ال��ع��ام��ة- الكويت  امل��دي��رة  ت��ح��دث��ت 

ال��ع��ب��دال��غ��ف��ور،  غ��ال��ي��ة   ،Drops ف��ي 
»دروب������������س«  م����ن����ص����ة  أن  م���ب���ي���ن���ة 
تمكنت خال هذه السنوات األربع 
نجاح  تحقيق  من  تأسيسها  منذ 
تلبيتها ألكثر من  باهر تمثل في 
م��ل��ي��ون ط��ل��ب م��ن ال��ع��م��اء ولنحو 
30 أل����ف م��ن��ت��ج، وذل�����ك م���ن ض��م��ن 
قائمة منتجات التطبيق املتنوعة 
ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ال��ع��م��اء 
ك�������اف�������ة، ك�����م�����ا ن����ج����ح����ت ب���ت���س���ري���ع 

ع����م����ل����ي����ات ال����ت����وص����ي����ل وت���غ���ط���ي���ة 
م���ن���اط���ق أوس�������ع. وي����أت����ي ذل�����ك ف��ي 
وق������ت ن���ج���ح���ت »دروب�����������س« خ���ال 
فترة قصيرة لم تتجاوز السنوات 
األرب��������ع م����ن ك���س���ب ث���ق���ة ال���ع���م���اء، 
قطاع  ف��ي  كبيرة  ق��ف��زات  وتحقيق 
ال�����ت�����ج�����ارة اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، وذل�����ك 
ن��ت��ي��ج��ة ال���خ���دم���ات امل���م���ي���زة ال��ت��ي 
ت���ق���ّدم���ه���ا وت���ش���ّك���ل ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة 

للسوقن املحلي واألقليمي.

عبر  ال���ش���راء  ط��ل��ب��ات  تستقبل 
التطبيق ويتم توصيلها بواسطة 
ساعتين  في  »دروب��س«  سائقي 

كحد أقصى 

أعلى  تعتمد  »دروب����س«  منصة 
لعمليات  والحماية  األمان  درجات 

الشراء التي تتم عبرها 

الوجهة  تكون  أن  أهدافها  من 
التطبيق  عبر  للتسوق  األول���ى 
دول  في  بها  الخاص  اإللكتروني 

الخليج

الكويت  في  الكبير  نجاحها  بعد 
في  أعمالها  انطالق  واإلم���ارات.. 

الرياض مارس 2023

»دروبس«،  تطبيق  تأسيس  يعود   
ومتقدم  ش��ام��ل  تطبيق  وه��و 
الكويت  في  اإللكترونية  للتجارة 
انطالقته  بداية  وفي   ،2018 لعام 
أساسية  إلكترونية  وجهة  شكل 
فقط.  ال��م��ش��روب��ات  لمشتريات 
ووف������ق ال���خ���ط���ة ال��م��وض��وع��ة 
قبل  م��ن  بعناية  وال��م��رس��وم��ة 
فقد  التطبيق،  على  القائمين 
نما وتطور بخطوات ثابتة، إلى أن 
أصبح وخالل مدة قياسية تطبيقاً 

شامالً يلبي جميع احتياجات العمالء، حيث يضم حالياً أكثر من 
25 قسماً للتسوق، وهي: مستورد لك، األلبان والبيض، الخضار 
الشخصية،  العناية  أدوات  المثلجات،  المعلبات،  والفاكهة، 
مستلزمات التنظيف، احتياجات األطفال، كل ما يخص التخييم 
اإللكترونيات  األليفة،  الحيوانات  مستلزمات  األلعاب،  وأدوات��ه، 
التطبيق  عبر  عليها  االطالع  يمكن  التي  األقسام،  من  وغيرها 

اإللكتروني.

غالية العبدالغفور

◄

◄

◄

◄

IE Madrid بالتعاون مع كلية إدارة األعمال

»الوطني« يحتفل بتخريج متدربي
»تطوير القيادات المصرفية الشابة«

اح�����ت�����ف�����ل ب�����ن�����ك ال�����ك�����وي�����ت ال����وط����ن����ي 
ب����ت����خ����ري����ج ال�����دف�����ع�����ة ال����س����اب����ع����ة م��ن 
امل��ت��درب��ن امل��ش��ارك��ن ف���ي ال��ب��رن��ام��ج 
الخاص بتطوير القيادات املصرفية 
بالتعاون  تنظيمه  تم  ال��ذي  الشابة، 
 IE Business األعمال  إدارة  كلية  مع 

.School, Madrid
وح��ض��ر ح��ف��ل ال��خ��ت��ام ن��ائ��ب رئيس 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 
مل���ج���م���وع���ة ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال���وط���ن���ي 
ع����ص����ام ال����ص����ق����ر، ون�����ائ�����ب ال���رئ���ي���س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال��وط��ن��ي ش��ي��خ��ة ال��ب��ح��ر، وال��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك ال���ك���وي���ت ال��وط��ن��ي 
- ال���ك���وي���ت ص�����اح ال���ف���ل���ي���ج، ون���ائ���ب 
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني – الكويت سليمان املرزوق، 
وامل�����دي�����ر ال����ع����ام ل����ل����م����وارد ال��ب��ش��ري��ة 
للمجموعة عماد العباني، وقيادات 
البنك، وممثلون  تنفيذية أخرى في 

من كلية إدارة األعمال في مدريد.
واس�������ت�������م�������رت ه����������ذه ال�����ن�����س�����خ�����ة م���ن 
البرنامج على مدار 6 أشهر، وشملت 

ال���ف���روع ال��خ��ارج��ي��ة للبنك،  م��وظ��ف��ي 
وت���ن���اول���ت ال���ع���دي���د م����ن امل���واض���ي���ع، 
ال��ت��ي يتناولها  وت��ش��م��ل أه���م األط����ر 
ال��ب��رن��ام��ج اب��ت��ك��ار أس��ال��ي��ب ج��دي��دة 
وغير تقليدية في التفكير للقيادات 
ال��ش��اب��ة، إض��اف��ة إل���ى تعلم امل��ه��ارات 
األس���اس���ي���ة ل���ل���ق���ي���ادة، وب���ن���اء ث��ق��اف��ة 
واالب��ت��ك��ار،  التغيير  وإدارة  التميز، 
وقياس وإدارة األداء، إلى جانب علم 
اإلدارة واالتصال الفّعال وفرق األداء 

ال��رف��ي��ع وم����ه����ارات ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ذات���ي، 
وكذلك التفكير التصميمي واإلبداع 

والقيادة اإليجابية.
مشاريعها  منافسة  ف��رق   5 وق��دم��ت 
ألح�����������دث ال������ح������ل������ول واالب�������ت�������ك�������ارات 
املصرفية، وتم اختيار الفريق الفائز 
من قبل لجنة التحكيم، التي تتشكل 
وم��م��ث��ل��ي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  اإلدارة  م�����ن 
 IE Business األع����م����ال  إدارة  ك��ل��ي��ة 
تطبيق  وس��ي��ت��م   ،School, Madrid

املشروع الفائز بعد اجتياز املعايير 
والشروط التي يضعها البنك. 

وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ال امل���دي���ر ال��ع��ام 
عماد  للمجموعة  البشرية  للموارد 
البرنامج  ه��ذا  »يتواصل  العباني: 
الفريد، والذي يهدف إلى إعداد جيل 
القيادات الشابة،  مصرفي واع��د من 
ق����ادر ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال م��س��ي��رة البنك 
الناجحة، كما أنه يعكس رؤية البنك 
في وضع التنمية املستدامة للكوادر 

البشرية في مقدمة أولوياته«.
وأض����اف ال��ع��ب��ان��ي: »ال��وط��ن��ي يولي 
أه����م����ي����ة ك�����ب�����رى ل�����ارت�����ق�����اء ب�����ق�����درات 
اإلمكانيات  ك��اف��ة  ويسخر  موظفيه، 
للمساهمة في تطورهم املهني، وذلك 
عبر توفير برامج التدريب والتطوير 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع أع��������رق امل���ؤس���س���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح����ول ال���ع���ال���م، وذل����ك من 
أج���ل م��واك��ب��ة أب����رز ال��ت��غ��ي��ي��رات التي 

تشهدها الصناعة املصرفية«.

قيادات »الوطني« مع الخريجين

بوابة إلدارة النقد للشركات

»المتحد« يطلق حملة 
B2B للتعريف بمزايا

أع���������ل���������ن ال��������ب��������ن��������ك األه��������ل��������ي 
امل���ت���ح���د ع����ن إط������اق ح��م��ل��ت��ه 
ال���ت���روي���ج���ي���ة وال��ت��س��وي��ق��ي��ة 
ل��������زي��������ادة وع���������ي ال�����ش�����رك�����ات 
بوابة  تقدمها  التي  باملزايا، 
B2B إلدارة النقد للشركات، 
والتي تمثل أبعادًا مصرفية 

رقمية جديدة.
ورك����زت ال��ح��م��ل��ة ع��ل��ى نجاح 
ال���ع���دي���د  ت����وف����ي����ر  ف������ي   B2B
م�������ن ال������ح������ل������ول امل����ت����ك����ام����ل����ة، 
ال��ت��ي ت��ش��م��ل إت���م���ام مختلف 
العمليات البنكية الكترونيًا، 
وال����������ت����������ي ت������ش������م������ل ال�������رب�������ط 
االل�����ك�����ت�����رون�����ي م������ع ال����ن����ظ����ام 
املحاسبي للشركات، االطاع 
على الحسابات، التحويات 
ال����ب����ن����ك����ي����ة ل���ل���م���س���ت���ف���ي���دي���ن 
ف�����������ي ال���������ب���������ن���������وك امل�����ح�����ل�����ي�����ة 
والخارجية، تحويل الرواتب 
تتبع  ال��دوري��ة،  واملستحقات 
 Swift���ال التحويات وطباعة 

ال��ح��ص��ول ع��ل��ى كشوف  ال��ف��وات��ي��ر بمختلف ان��واع��ه��ا،  ومختلف االش���ع���ارات، دف���ع 
الحسابات للشركات التابعة والزميلة، وكذلك كشوف الحسابات الخاصة بنقاط 
البيع وبوابة البيع االلكتروني، الحصول على التقارير املجمعة، اضافة الى بعض 
الطلبات والخدمات البنكية اإللكترونية، والتي تتضمن اصدار: دفاتر الشيكات، 
حسابات  فتح  الحسابات،  تدقيق  ش��ه��ادات  انواعها،  بمختلف  مصرفية  شيكات 
اضافية، فتح/ تجديد ودائع، اضافة الى التواصل مع مسؤول الحساب الكترونيًا.
التعامات  إدارة  ع��ام  أف��اد مساعد مدير  الحملة،  ه��ذه  إط��اق  تعليقه على  وف��ي 
بوابة  تسويق  الجديدة  الحملة  »تستهدف  النقي:  علي  »املتحد«،  في  املصرفية 
B2B، وإبراز أهم املميزات التي يقدمها البنك لعمائه من خالها، ومن أهم هذه 
املميزات سهولة إدارة املعامات املالية من قبل العماء عبر اإلنترنت على مدار 
الساعة ومن أي مكان، حيث يمكن للعماء الدخول على بوابة B2B باستخدام 
 Googleو App store الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، ويمكن تحميل التطبيق من
الحواسب  أج��ه��زة  باستخدام   B2B ب��واب��ة ال��دخ��ول على  يمكن  كذلك   ،Play Store

اآللية من دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك.
املالية غير املصرفية في  النقد واملؤسسات  إدارة  أف��اد رئيس وح��دة  من جانبه، 
»املتحد«، ناصر الكاظمي: »تمتاز الحلول املصرفية التي يقدمها املتحد باملرونة 
والكفاءة والفاعلية التشغيلية بشكل يلبي متطلبات عمائه من قطاع الشركات، 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ع��ام��ات امل��ص��رف��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ه��م، وي��س��ه��م ف���ي ج��ع��ل ال��ت��ع��ام��ات 

املصرفية للشركات أسهل وأسرع، مستندًا إلى خبرته العريقة في هذا املجال«. 
التنافسية  املتحد وقدرتها  األهلي  البنك  في   B2B بوابة »نجاح  الكاظمي  وأك��د 
العالية، التي تضاهي أكبر البنوك العاملية في قدرتها على توفير أفضل الحلول 

املصرفية الرقمية لتطوير أعمال العماء من الشركات«.

الجائزة 1000 دينار

»وربة« يعلن الفائزين في سحب »السنبلة«
بنك  وسيستمر  األسبوعية،  السنبلة  بسحوبات  الفائزين  أسماء  ورب��ة  بنك  أعلن 

بحضور  السنبلة،  لحساب  أسبوعيًا  راب��ح��ن  لعشرة  السحوبات  بعمل  ورب��ة 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

 وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة األسبوعي، فقد 
ت��وج 10 راب��ح��ن م��ن عمالء بنك ورب���ة، حصل ك��ل منهم على 1000 دينار، 
وهم: يوسف عبداهلل املاجدي، سمية محمد عايش الشمالي، محمد أحمد سعد 

املسعود، أحمد فالح دخيل العازمي، آمنة فرحان حمود املال، مطلق محمد سالم 
الكندري، مروج ناظم  العازمي، رابعة عبدالعزيز خالد املطوع، سميرة علي أحمد 

ناهي الخليفة، وناصر بدر أحمد عبدالرحيم.
األم��وال  بتوفير  الراغبن  لكل  األمثل  الخيار  يمثل  فهو  السنبلة  لحساب  وبالنسبة   

إل��ى ف��رٍص للفوز  ال��وق��ت نفسه، إض��اف��ة  وتحقيق ع��وائ��د مالية مناسبة على أرص��دت��ه��م ف��ي 
بجوائز نقدية طوال العام.  وحول الشروط، قال أحمد محمد املطوع، مدير منطقة املجموعة 
األسبوعية  السنبلة  ل��دخ��ول سحوبات  دي��ن��ار   100 وج��ود  اآلن  »يتطلب  ل��أف��راد:  املصرفية 

والسحوبات الكبرى، علمًا بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 
10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب 
خالل الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في الحساب 
الكبرى الحتساب  للسحوبات  كامالن  األسبوعي، وشهران  للسحب  للتأهل 
الفرص. هذا وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع 

زادت فرص العميل للربح«.
 Customer On boarding علمًا بأن بنك ورب��ة أطلق أح��دث حلوله املصرفية 
ن غير عمالء بنك وربة من 

ّ
وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة، التي تمك

التقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني 
من دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمس دقائق فقط - من خالل 
املصرفي  القطاع  ف��ي  ب��ه  وينفرد  الخدمة  ه��ذه  لتطبيق  يستخدمه  ال��ذي  الجديد  اآلل��ي  النظام 
الكويتي - سيتمكن العمالء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي 

مكان.

أحمد المطوع

ناصر الكاظمي علي النقي

B2B ملصق خدمات منصة

عــروض
 لي باب
بيـــتـــك
 لي باب
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باكستان: مواٍل للحكومة يرأس البنجاب.. وحزب خان يرفض
نقوي  املركزية سيد محسن رضا  الحكومة  تعيني مرشح  الباكستانية  االنتخابات  لجنة  أعلنت 
رئيسًا مؤقتًا للوزراء في إقليم البنجاب، بعد أن فشلت الحكومة واملعارضة على مدى األسبوع 

املاضي في اختيار شخص يشغل هذا املنصب بعد حل برملان اإلقليم.
ورضا نقوي، صحافي وإعالمي باكستاني، شغل منصب الرئيس اإلقليمي لشبكة سي إن إن، كما 

أسس شبكة سيتي نيوز اإلعالمية املحلية عام 2009. ويملك 6 قنوات إخبارية وصحيفة.
ويرفض حزب إنصاف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان، تعيني نقوي. وتعهد بشن 
حملة واسعة ضد الحكومة املركزية، داعيًا أنصار حزبه إلى النزول إلى الشوارع لرفض هذا القرار 

والبدء بحملة ضخمة بقيادة خان.

العثور على جثث 9 من »فاطميون«

سوريا: تظاهرة في السويداء
واعتقاالت بمخيم الهول

لألسبوع السابع على التوالي، شهدت محافظة السويداء جنوب 
سوريا، أمس، تظاهرة جديدة، في ساحة الكرامة، طالب املشاركون 

فيها بإسقاط النظام واإلفراج عن املعتقلني.
ورفع املتظاهرون الفتات تؤكد حرية التعبير والتظاهر، وترفض 
ال��ق��م��ع، وت���دع���و إل���ى وح����دة ال��ش��ع��ب ال���س���وري وت��ح��ق��ي��ق االن��ت��ق��ال 

السياسي.
وك���ان ن��اش��ط��ون ف��ي ال��ج��ن��وب ال��س��وري دع���وا، م��س��اء األح���د، أبناء 
النظام  السلمي ضد  وال��ح��راك  االحتجاج  إل��ى مواصلة  السويداء 
السوري في املحافظة، داعني إلى تنظيم وقفة احتجاجية، تدعو 

إلى »استعادة قرار السوريني في الوطن واملصير واملستقبل«. 
في غضون ذلك، شنت »قوات سوريا الديموقراطية« )قسد( حملة 

اعتقاالت في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.
وط���اول���ت االع���ت���ق���االت ث��الث��ة س���وري���ني م���ن ال��ن��ازح��ني ف���ي ال��ق��ط��اع 
كانوا  السابع،  القطاع  في  السادس، وخمسة من عناصر »قسد« 

من املسؤولني عن الحراسة ودوريات األمن في القطاع.
وج��اءت عمليات االعتقال على خلفية تحقيقات بتسهيل هروب 
عائالت عراقية من املخيم، عبر نقلهم بسيارة من سيارات األمن 

»قسد« في املخيم. التابع ل�
وجرى اعتقال أشخاص آخرين من العراقيني في القطاعني، بتهم 
م��خ��ت��ل��ف��ة، ب��ع��د ح��م��ل��ة م��داه��م��ات ن��ف��ذت��ه��ا ق���وى م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب 
ال��دول��ي ضد  التحالف  م��ن  ق��وات  التي تدعمها  »ق��س��د«،  ل��� التابعة 

»داعش«.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ع��ث��رت ق����وات ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ع��ل��ى ج��ث��ث تسعة 
عناصر من ميليشيا »فاطميون« األفغانية، املوالية للنظام، قتلوا 
أي��ام من اختفائهم في بادية املسرب، غ��رب دير  ذبحًا، بعد ثالثة 

الزور، إثر هجوم من »داعش« على موقع للنظام.

أردوغان: االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية 14 مايو

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 مايو املقبل موعدًا 
إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في البالد.

وخ��الل لقاء شبابي، األح���د، ف��ي مدينة ب��ورص��ة غربي ال��ب��الد، ق��ال: 
مايو«،   14 إلى  االنتخابات  لتقديم موعد  »سأستخدم صالحياتي 
مشيرًا إلى أنها »ليست انتخابات مبكرة«، بل تعديل استهدف أخذ 

تاريخ امتحانات الجامعات في االعتبار.
ولفت إلى أن الحملة االنتخابية ستبدأ قبل 60 يومًا من املوعد، أي 

في 10 مارس.
وك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات م��ق��ّررة ب���ادئ األم���ر ي��وم 18 يونيو املقبل، لكن 
امل��وع��د، قبل أن يلّمح أردوغ����ان هذا  ��ع��وا تقريب 

ّ
ت��وق م��راق��ب��ني ك��ث��رًا 

األسبوع لذلك، في ذكرى مرور 73 عامًا على فوز الحزب الديموقراطي 
في أول انتخابات حّرة تشهدها تركيا املعاصرة عام 1950.

و»ط��اول��ة ال��س��ت��ة« تحالف يضم 6 أح���زاب ت��رك��ي��ة، تسعى إل��ى قطع 
طريق الرئاسة أمام أردوغان، ووحده حزب الشعوب الديموقراطي 
عارض عن 

ُ
ع أن يعلن هذا التحالف امل

ّ
لم ينضم إلى التحالف. ويتوق

مرشح رئاسي في فبراير.

المحقق العدلي استأنف تحقيقاته باجتهاد قانوني.. وقرارات مدوية

لبنان: َخْرٌق قضائي في جريمة تفجير المرفأ
بيروت- أنديرا مطر 

باغت املحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار الجميع بعدما 
ق���ّرر ال��ع��ودة إل���ى امل��ل��ف امل��ع��ل��ق م��ن��ذ 13 ش��ه��رًا، 
��ل��ة وم���ب���ّررة 

ّ
ب���ن���اًء ع��ل��ى دراس������ة ق��ان��ون��ي��ة م��ع��ل

 امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي 
ّ
ب���م���واد ق��ان��ون��ي��ة ق��وام��ه��ا أن

ملحكمة  العامة  للهيئة  م��وازي��ة  مستقلة  هيئة 
املحقق  ق��رار ينّص على تنحية  التمييز، وأي 
ال��ع��دل��ي ه��و إل��غ��اء مل��وق��ع ت��ّم إن��ش��اؤه بموجب 

مرسوم وزاري.
وك������ان ال���ب���ي���ط���ار أك�����د ت��م��س��ك��ه ب��م��ل��ف ت��ح��ق��ي��ق 
املرفأ أمام الوفد الفرنسي القضائي، األسبوع 
ت��ن��ازل��ه ع��ن قضية املرفأ  امل��اض��ي، معلنًا ع��دم 
إلى  البيطار  وأم���س، حضر  أي ض��غ��ٍط،  تحت 
م��ك��ت��ب��ه ف���ي ق��ص��ر ال��ع��دل��ي ف���ي ب���ي���روت، حيث 
ق��رر، وف��ي أول خطوة ل��ه إخ��الء سبيل خمسة 
موقوفني واالدعاء على ثمانية أشخاص جدد، 
ال��ل��واء عباس  العام  لألمن  العام  املدير  بينهم 
إب���راه���ي���م وامل����دي����ر ال���ع���ام ألم����ن ال����دول����ة ال���ل���واء 

أنطوان صليبا.
التبليغات  البيطار ه��ذه  املقرر أن يحيل  وم��ن 
التمييزية؛  العامة  النيابة  إل��ى  اكتمالها  ف��ور 
ع��دم  وف���ي ح���ال  التنفيذ.  إل���ى  ل��ت��أخ��ذ طريقها 
تنفيذها، سينفذ التبليغ لصقًا، وهو اإلجراء 
ال����ذي ي��س��ب��ق إص�����دار م���ذك���رة ت��وق��ي��ف غيابية 
بحق الذي تقرر استجوابه بصفة مدعى عليه.
وفي االطار، أفادت مصادر بأن النيابة العامة 
ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  م��ع  ستتعاطى  التمييزّية 
ها 

ّ
أن يعني  ما  تكن«،  لم  »وكأنها  البيطار  عن 
ذ قرار إخالء السبيل وال قرار االّدعاء.

ّ
لن تنف

إن��ه ك��ان قد  ونقلت املصادر عن البيطار قوله 
ش����ارف ع��ل��ى إن��ه��اء ال���ق���رار االت��ه��ام��ي ف��ي ه��ذه 
الجريمة، وقّدر أنه بلغ حتى اآلن 540 صفحة، 
150 ص��ف��ح��ة  إل�����ى  120 ص��ف��ح��ة  م����ن  ���ى 

ّ
وت���ب���ق

إلنجازه.
ت��ج��در االش�����ارة ال���ى أن امل����ادة 362 م��ن اص��ول 
البيطار  استأنف  والتي  الجزائية،  املحاكمات 

ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ان��ف��ج��ار امل���رف���أ ع��ل��ى أس��اس��ه��ا، 
املالحقة  العدلي صالحيات في  املحقق  تمنح 
مماثلة لتلك املناطة بالنائب العام التمييزي، 
أي ت��م��ن��ح��ه س���ل���ط���ات واس����ع����ة ف����ي امل���الح���ق���ة 
م���ع���وق���ات وذل����ك  أم������ام أي  ال����وق����وف  م����ن دون 
ب��االس��ت��ن��اد إل���ى م��رس��وم اإلح��ال��ة ال��ص��ادر عن 
املجلس اإلداري األعلى في البالد وهو مجلس 
ال��وزراء، األمر الذي يعتبر بحد ذاته تفويضًا 
الحاجة  مسبقًا باملالحقة والتحقيق من دون 
للسير  آخ��ر  إداري  إذن  أي  الحصول على  ال��ى 

في التحقيقات.
ب������دوره، أص�����در وزي�����ر ال���ع���دل ه���ن���ري ال���خ���وري 
بيانًا ق��ال فيه إن��ه »أح��ال ق��رار املحقق العدلي 
إل����ى م��ج��ل��س ال���ق���ض���اء االع���ل���ى ل����الط����الع، ومل��ا 
يمكن مما تقدم التأثير في مجريات هذا امللف 
وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب 

املحافظة على سرية التحقيق«.
قال  رفيعًا  لبنانيًا  قضائيًا  م��ص��درًا  أن  ي��ذك��ر 
»روي���ت���رز«: »إن ق��اض��ي��ني ف��رن��س��ي��ني ي����زوران  ل����

ب���ي���روت ه����ذا األس���ب���وع ف���ي إط�����ار ت��ح��ق��ي��ق في 
ان���ف���ج���ار امل����رف����أ ف��ت��ح��ه م��ك��ت��ب امل����دع����ي ال���ع���ام 
الفرنسي بسبب وجود مواطنني فرنسيني بني 
وث��ائ��ق من  االط���الع على  م��ن  ُمنعا  الضحايا، 

التحقيق اللبناني ألنه ما زال مجمدًا«.
تعقيدات  إلى  الرئاسي  االستحقاق  سياسيًا، 
جديدة في حني ينتظر أن تظهر االيام املقبلة 
في  التغيير  ن��واب  لبعض  االعتصام  مفاعيل 
االس��ت��ح��ق��اق،  خ���ط  وع���ل���ى  النيابي.   امل��ج��ل��س 
جرى أمس لقاء بني وفد من حزب اهلل برئاسة 
ح����س����ني خ���ل���ي���ل امل������ع������ون ال����س����ي����اس����ي ل��ح��س��ن 
االرتباط  رئيس وح��دة  نصراهلل ووفيق صفا 
والتنسيق في الحزب، ورئيس التيار الوطني 
ال��ح��ر ال��ن��ائ��ب ج���ب���ران ب��اس��ي��ل، ب��ع��د ت��وت��ر في 
العالقة إثر تباينات بني الحليفني في مقاربة 
بعد  الخليل  وق���ال  السياسية.  االستحقاقات 
ال��ل��ق��اء: »ع��رض��ن��ا ل��ل��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ب��إس��ه��اب 
خالل اللقاء وقرار املشاركة في الجلسة املقبلة 

خذه في حينه«
ّ
للحكومة نت

سبيل أخ��ل��ى  ب��ي��ط��ار   ■ 
ع���ى  وادَّ م��وق��وف��ي��ن   5
بينهم  ج���دد   8 ع��ل��ى 
إبراهيم  عباس  ال��ل��واء 

واللواء طوني صليبا

ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة   ■
ستتعاطى  التمييزّية 
م�����ع ق��������رار ال���ق���اض���ي 
العدلي »وكأّنه منعدم 

الوجود«

طالت الحرس الثوري والباسيج على خلفية قمع االحتجاجات

يوم العقوبات الغربية على إيران
بها مبادئ  اتباع سياسة متشددة، تتحدى  إي��ران في  تستمر 
وشعارات الحراك الشعبي، املنادي بالحريات وباحترام حقوق 
إل��ى الغرب رسالة ح��ازم��ة، فيما  امل���رأة، باعثة في الوقت نفسه 
الثوري  ال��ح��رس  إل��ى تصنيف  األخ��ي��ر بعقوبات، ويسعى  ي��رد 

إرهابيًا.
وفي هذا اإلطار، أعلنت الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي، 
أمس، أن وزراء الخارجية أقروا، خالل اجتماعهم في بروكسل، 
ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى إي�����ران، ت��ش��م��ل 37 م��س��ؤواًل 

وكيانًا »ممن يقودون القمع«.
وق����ال رئ��ي��س امل��ج��ل��س األوروب�����ي إن ح��زم��ة ال��ع��ق��وب��ات ال��راب��ع��ة 
استهدفت 17 مسؤواًل، و20 كيانًا إيرانيًا، بينها 12 كيانًا تابعًا 
والنجف، مردفًا  القدس وكربالء  فيالق  الثوري، منها  للحرس 
أن العقوبات طاولت 5 جنراالت في الحرس الثوري، ونوابًا في 

البرملان، ومسؤولني في هيئات إعالمية وتكنولوجية.
املتحدة  ال��والي��ات  أن  األميركية  الخزانة  أعلنت وزارة  ب��دوره��ا، 
أص���درت ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ض��د إي����ران، استهدفت ع��ش��رة أف���راد، 
م����ن ال����ح����رس ال�����ث�����وري، وم���س���ؤول���ني ك����ب����ارًا، ع���ل���ى ص���ل���ة ب��ق��م��ع 

االحتجاجات.
من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تعكس إدانة 
»العنف الذي يمارسه النظام اإليراني بحق شعبه«، بما في ذلك 

إعدام البريطاني اإليراني علي رضا أكبري.
وق��ال وزي��ر الخارجية جيمس كليفرلي: »م��ن ص��درت عقوبات 
بحقهم من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة اإلعدام 
ألغ��راض سياسية، إلى أف��راد عصابات يعتدون بالضرب على 
املحتجني ف��ي ال���ش���وارع، ه��م ف��ي صميم ال��ق��م��ع ال��وح��ش��ي ال��ذي 

يمارسه النظام ضد الشعب اإليراني«.
واألس��ب��وع امل��اض��ي، ف��رض��ت ل��ن��دن ع��ق��وب��ات على امل��دع��ي العام 
اإليراني محمد منتظري، على خلفية إعدام اإليراني - البريطاني 

علي أكبري، الذي اتهمته طهران بالتجسس ملصلحة لندن.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال م���س���ؤول ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي االت��ح��اد 
جوزيب بوريل إنه ال يمكن للتكتل تصنيف »الحرس« إرهابيًا 
إال ب��ع��د ص���دور ق���رار م��ن محكمة ف��ي االت���ح���اد يفيد ب��ذل��ك: »ال 

يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيًا ألنك ال تعجبني«.

أوكرانيا تسابق »معركة الربيع«.. بتعبئة عامة
ت��س��اب��ق ال����ق����وات األوك����ران����ي����ة ال���زم���ن ل��ت��دري��ب 
ج���ن���وده���ا وال���ت���س���ل���ح، ق���ب���ل أن ت���ع���زز روس���ي���ا 
خطوطها وكتائبها التكتيكية، وتشن هجومًا 
ج��دي��دًا، ق��د ي��ب��دأ ف��ي غ��ض��ون ش��ه��ري��ن بحلول 
فصل الربيع. وعلى بعد كيلومترات قليلة من 

األوكرانية  القوات  تتدرب  بيالروسيا،  ح��دود 
ف��ي ب��ل��دة بريبيات ال��ه��ادئ��ة ال��ت��ي ه��ج��رت منذ 
ك��ارث��ة ت��ش��ي��رن��وب��ي��ل ال��ن��ووي��ة ع��ل��ى م��ا تتوقع 
أن يكون »ربيعا وحشيا« حيث سيكون 150 
أل��ف جندي روس��ي تم تجنيدهم في الخريف 

امل���اض���ي ق���د ت���م ت��دري��ب��ه��م ورب���م���ا دم��ج��ه��م في 
وحدات جاهزة للمعركة.

وف��ي س��ب��اق م��ع ال��زم��ن، ت��ق��وم أوك��ران��ي��ا بشكل 
القائم على املعدات  أساسي بتحويل جيشها 
السوفيتية إلى جيش يستخدم أسلحة غربية 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وق��ال  متقدمة. 
زيلينسكي إن هناك تعبئة جارية في أوكرانيا 
ل���دع���م اإلم����ك����ان����ات ال���ق���ت���ال���ي���ة ع���ل���ى ال��ج��ب��ه��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ج��ددًا ت��أك��ي��د أن ب����الده ت��رغ��ب في 
الحصول على إجابة واضحة من أملانيا بشأن 

تزويدها بدبابات »ليوبارد 2«. 
األملانية،  الخارجية  زي��رة  قالت  ناحيتها،  من 
ال��دب��اب��ات  ك��م أن ه��ذه  ب��ي��رب��وك: »نعلم  أنالينا 
مهمة، لذلك نبحث في ذلك اآلن مع شركائنا«. 
���ع���ارض رغ��ب��ة ب��ول��ن��دا في 

ُ
وأض���اف���ت ان��ه��ا ل��ن ت

إرس���ال دب��اب��ات ل��ي��وب��ارد األمل��ان��ي��ة الصنع إلى 
أوكرانيا إذا تقّدمت وارسو بطلب كهذا.

ف��ي امل��ق��اب��ل، ي��ح��اول ال����روس ال��ح��د م��ن ضعف 
خالل  من  القوات  وتركيز  الذخيرة  مخزونات 
إبعادهم عن الخطوط األمامية للقتال، وربما 
حتى خارج نطاق أنظمة صواريخ »هيمارس« 

األميركية.
وات��ه��م��ت االس���ت���خ���ب���ارات ال���روس���ي���ة أوك��ران��ي��ا 
بتخزين أسلحة وذخائر غربية داخل محطات 
للطاقة النووية في البالد، ذلك الن كييف تعلم 
املحطات  تلك  ل��ن تقصف  الروسية  ال��ق��وات  أن 

خوفًا من كارثة نووية.
القوات  سيطرة  االنفصاليون  أعلن  وأخ��ي��رًا، 
ال����روس����ي����ة ع���ل���ى ق���ري���ت���ي ك���راس���ن���وب���ول���ي���ف���ك���ا 
ودف������وري������ت������ش������ي ال�����واق�����ع�����ت�����ني ب�����ال�����ق�����رب م���ن 

سوليدار.

د ضد  الكيان الصهيوني يصعِّ
الفلسطينيين.. لتغطية أزماته

ال ي��ب��دو أن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��ص��ف ب��ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و 
األكثر يمينية ستنتهي قريبًا، إذ تزداد التظاهرات املناوئة لها زخمًا 
أسبوعًا بعد آخر. ومساء السبت، تظاهر نحو 130 ألف شخص في تل 
أبيب. وقد يتطور األمر إلى عصيان مدني، إذ يهدد محامون وقضاة 

وحتى أفراد من الشرطة بعدم االمتثال لألوامر.
ويتهم محتجون ائتالف نتانياهو باالنقالب على النظامني القضائي 
والقانوني، لتبرئة ساحة قادته املتهمني واملدانني بتهم تشمل الفساد 

وتبييض األموال، ويرفضون خططًا للحد من سلطات القضاء. 
ال��ن��ق��اب ع��ن م��س��اع لدى  وأخ��ي��رًا، كشفت صحيفة »ه��آرت��س« العبرية 
وزارة القضاء ملحاولة إلزام نتانياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، 
من خالل اإلعالن عن عدم تمكنه من القيام بمهامه. وستبدأ املستشارة 
أي��ام لبحث  للحكومة غالي بهاراف ميارا مشاورات خالل  القضائية 

إم�����ك�����ان�����ي�����ة إل��������������زام ن����ت����ان����ي����اه����و 
بالتنحي.

األث��ن��اء، تتواصل محاكمة  وف��ي 
نتانياهو بتهم تتعلق بالرشوة 

واالحتيال وخيانة األمانة.
وللتغطية على فشلها الداخلي، 
تلجأ الحكومة الصهيونية إلى 
ال��ت��ص��ع��ي��د م����ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني. 
املتطرف  اليمني  قطبا  وي��س��ارع 
إي���ت���م���ار ب����ن غ���ف���ي���ر وب��ت��س��ل��ئ��ي��ل 

س��م��وت��ري��ت��ش إل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��م��واص��ل��ة االس��ت��ي��ط��ان 
وتهويد املسجد األقصى.

وفي جانب االستيطان، اتفق رؤساء كتل االئتالف الحكومي على هدم 
الغربية  كل مبنى جديد يقام داخ��ل املنطقة املصنفة »ج« في الضفة 
خ��الل وق��ت قصير. ووفقًا لقناة »ك��ان« العبرية، فقد تم التوصل إلى 
ه��ذا ال��ق��رار م��ن أج��ل تبديد ال��ت��وت��ر ال��ق��ائ��م ب��ني وزي���ر جيش االح��ت��الل 
يؤاف غاالنت وبني وزير املالية الصهيوني سموتريتش الذي يتولى 
منصب وزي��ر في وزارة الجيش، ول��ه صالحيات ح��ول األم��ور املدنية 

املتعلقة بالضفة.
ومجددًا، عادت أزمة »الخان األحمر« في القدس املحتلة إلى الواجهة، 
م��ع دع���وات وجهها إي��ت��م��ار ب��ن غفير ب��إخ��الء وه���دم التجمع ال��ب��دوي 
مطلع الشهر املقبل. في حني يؤكد سكان القرية أنهم لن يغادروا حتى 

لو تم تدمير بيوتهم فوق رؤوسهم.

فرقاطة روسية تشارك في تدريبات مع الصين وجنوب أفريقيا

■ سميت السفينة األولى نسبة إلى سيرغي غورشكوف أدميرال أسطول االتحاد السوفيتي

م��ت��ع��ددة أدوار  ألداء  وص��م��م��ت   22350 ب��م��ش��روع  ي��ع��رف  م���ا  أس����اس  ع��ل��ى  ُب��ن��ي��ت   ■

وال��غ��واص��ات ال��ح��رب��ي��ة  ال��س��ف��ن  لتدمير  ال��م��دى  ط��وي��ل��ة  ض��رب��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  ق����ادرة   ■

»ت��س��ي��رك��ون« محلها  ت��ح��ل  أن  يمكن  ل��ك��ن  »ك��ال��ي��ب��ر«،  ص��واري��خ  ال��رئ��ي��س��ي  س��الح��ه��ا   ■

 - غورشكوف«  »األدميرال  الفرقاطة  أن  الروسية  تاس  وكالة  أعلنت 
التي تحمل صواريخ تسيركون -  ستشارك في تدريبات مشتركة مع 
 27 إلى   17 من  الفترة  في  أفريقيا،  وجنوب  للصين  البحرية  القوات 

فبراير المقبل. 
إن  أفريقيا  جنوب  في  الوطني  الدفاع  قوات  قالت  جانبها،  من 
وخليج  الساحلية  ديربان  مدينة  مناطق  في  ستجرى  التدريبات 
وتعزيز  والمعرفة  التشغيلية  المهارات  تبادل  بهدف  ريتشاردز، 

العالقات.
وهذه أبرز المعلومات عن الفرقاطة الروسية:

 هدم أي بناء
في مناطق »ج«.. 
ومطالب بتفريغ 

»الخان األحمر«

نائب  نجات  حسين  أصول  تجميد   ◄
وحظر  الثوري  للحرس  العام  القائد 

دخوله إلى بريطانيا

◄ تجميد أصول قائد القوات البرية 
»الباسيج«،  قائد  ونائب  بالجيش، 

وحظر سفرهما إليها

◄ كذلك أعلنت الحكومة البريطانية 
ميليشيا  أص��ول  تجميد  ق��ررت  أنها 

الباسيج اإليرانية

البريطانية  العقوبات  شملت   ◄
نائب  فاضليان  أحمد  أيضاً  الجديدة 

المدعي العام في إيران

عقوبات فرضتها لندن
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أرسنال.. حسابات »حلم التتويج باللقب«
ش����ّك����ك ك����ث����ي����رون ب���إم���ك���ان���ي���ة إح������راز 
أرسنال لقب الدوري اإلنكليزي لكرة 
رغم  األول���ى منذ 2004،  للمرة  ال��ق��دم 
ت��ص��دره ال��ت��رت��ي��ب ف��ت��رة ط��وي��ل��ة منذ 
ب��داي��ة امل��وس��م، لكن ف��وزه املثير على 
ضيفه مانشستر يونايتد 3 �� 2 كشف 
ب��ال��ت��رب��ع على  الحقيقية  ن��واي��اه  ع��ن 

عرش البرميرليغ.
امل��ب��اراة ضد يونايتد محطة  وكانت 
التي  ال��ج��ي��دة  للفترة  ن��ظ��رًا  منتظرة، 
ّمر بها فريق »الشياطني« ومحاولته 
الهوة مع أرسنال ووصيفه  تقليص 

مانشستر سيتي حامل اللقب.
ب����ات رص���ي���د أرس����ن����ال، ال�����ذي يحقق 
أف��ض��ل ب��داي��ة ف��ي ت��اري��خ��ه ف��ي دوري 
ن��ق��ط��ة م���ن 19 م���ب���اراة،  ال��ن��خ��ب��ة، 50 
بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي 
امل���ت���ّوج أرب����ع م����رات ف���ي آخ���ر خمسة 
م���واس���م، ل��ك��ن��ه ي��م��ل��ك م���ب���اراة مؤجلة 
سترفع الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب 

منافسيه في حال فوزه.

م�����������اذا ي�����ح�����ت�����اج ل����ل����ت����وي����ج؟
ن��ق��ط��ة  50 ال����ح����ال����ي:  رص�����ي�����ده   ¶
م������ب������اراة  19 ل���������ه:  م�����ت�����ب�����ٍق   ¶

57 المتبقية:  لمبارياته  النقاط  عدد   ¶

العبو أرسنال محتفلين بالفوز على يونايتد

بعد خصم 15 نقطة

انخفاض أسهم نادي يوفنتوس
ان��خ��ف��ض��ت أس��ه��م ن���ادي ي��وف��ن��ت��وس بنحو %10 
بعدما خصمت سلطات كرة القدم اإليطالية 15 
نقطة من رصيده، في إطار تحقيقات في صفقات 
ان��ت��ق��ال، م���ا ي��وج��ه ض��رب��ة ك��ب��ي��رة آلم����ال ال��ف��ري��ق 

الرياضية على املدى القصير وكذلك لسمعته.
وب����ات ي��وف��ن��ت��وس، ص��اح��ب ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي في 
ال���ف���وز ب��ل��ق��ب ال�������دوري اإلي���ط���ال���ي، ي��ح��ت��ل امل��رك��ز 
من  وي��واج��ه مهمة صعبة  املسابقة،  ف��ي  التاسع 

أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
العقوبة  النادي إنه سينتظر ملعرفة سبب  وقال 
أمام  للطعن  لكنه يخطط  الجمعة،  التي ص��درت 

م��ح��ك��م��ة ري��اض��ي��ة أع��ل��ى ل����دى ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
اإليطالية.

وأوض��������ح م���اوري���ت���س���ي���و س���ك���ان���اف���ي���ن���و ال���رئ���ي���س 
»نحن  ب��ي��ان  ف��ي  ليوفنتوس  ال��ج��دي��د  التنفيذي 
نثق أننا في موقف قوي، وسنواصل مسيرتنا«.

السلطات  م��ن  لتحقيقات  ي��وف��ن��ت��وس  وي��خ��ض��ع 
الرياضية والقانونية ألسباب تتعلق بحساباته 

املالية.
وكان يوفنتوس تعادل مع ضيفه أتالنتا، ضمن 
منافسات الجولة 19 من ال��دوري اإليطالي لكرة 

القدم، 3 - 3.

مباريات اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

10.45AD SPORTS Premium 1 مساءالتسيو × ميالن

8.30beIN Sports HD 3 مساءشالكه × اليبزيغ

10.30beIN Sports HD 3 مساءبايرن ميونخ × كولن

تشافي: كنا مقيدين أمام خيتافي
أك������د امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل���ب���رش���ل���ون���ة، ت��ش��اف��ي 

ه��رن��ان��دي��ز، ع��ق��ب ال���ف���وز ع��ل��ى خيتافي 
1 - ص���ف���ر، وض���م���ان ص������دارة »ال��ل��ي��غ��ا« 
لجولة أخرى، أن فريقه انتصر من دون 
أن يلعب ج��ي��دًا. وق��ال امل���درب ف��ي مؤتمر 

ص��ح��اف��ي ع��ق��ب امل����ب����اراة: »ل����م ن���ع���رف كيف 
ن��ه��اج��م أم�����ام خ��ط��ة 1-5-4 ال��خ��اص��ة ب��خ��ي��ت��اف��ي، 
بطريقة  نلعب  ل��م  أك��ب��ر،  بنجاعة  التحلي  علينا 

مرضية، كنا مقيدين«.
وأضاف »كان يومًا جيدًا للظهيرين، لكن 
تدوير الكرة لم يكن بالشكل الصحيح«.

واعترف تشافي بأن فريقه بوجه عام 
لم يكن محظوظًا أو موفقًا، مشيرًا إلى 
أن كل الالعبني سيكونون متاحني بشكل 
مبدئي ملواجهة ريال سوسييداد في كأس ملك 

أسبانيا.

بنزيمة يعادل رقم راؤول
نجح الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في معادلة رقم أسطورة امللكي راؤول غونزاليز، خالل 
مواجهة أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا. وسجل بنزيمة 

هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 24 من املباراة، التي انتهت بفوز املرينغي بثنائية من دون رد.
وقالت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات: إن بنزيمة سجل هدفه رقم 228 في الليغا ليعادل رقم راؤول كثاني 

الهدافني التاريخيني لريال مدريد في البطولة.

◄ مواجهات صعبة

● مانشستر سيتي )ذهاب وإياب(
● ليفربول
● تشلسي

● نيوكاسل

◄ مباريات في المتناول

● إيفرتون )ذهاب وإياب(
● برنتفورد

● أستون فيال
● ليستر سيتي

● بورنموث
● فولهام

● كريستال باالس 
● ليدز

◄ مبارياته المتبقية
● 10 على أرضه
● 9 خارج ملعبه

ال��ت��ي  ال���ن���ق���اط  ع�����دد   ¶

ي���ح���ت���اج���ه���ا ل���ل���ت���وي���ج: 
م��م��ك��ن��ة ن���ق���ط���ة   51

4 أسباب وراء تألق راشفورد
انطلق ماركوس راشفورد، مهاجم 
م���ان���ش���س���ت���ر ي����ون����اي����ت����د امل����ن����اف����س 
ف����ي ال���������دوري اإلن���ك���ل���ي���زي امل���م���ت���از، 
ك�����ال�����ص�����اروخ م�����ع ع��������ودة ال���ن���ش���اط 
امل��ح��ل��ي ف���ي إن���ك���ل���ت���را، ب��ع��د إس����دال 
الستار على منافسات كأس العالم 

.2022
وق���ب���ل ان���ط���الق���ة امل����ون����دي����ال، ك��ان��ت 
أرق��������������ام راش����������ف����������ورد ال����ت����ه����دي����ف����ي����ة 
اكتفائه بتسجيل 4  »خجولة«، مع 
أه����داف ف��ي ال�����دوري، وه���دف واح��د 
اإلنكليزية  األندية  رابطة  في كأس 

املحترفة.
وب���ع���د امل���ون���دي���ال ال���ق���ط���ري، نفض 
راش����ف����ورد خ��ي��ب��ات امل����اض����ي، وب���دأ 
عهدًا جديدًا من التألق، ليسهم في 

ت��ق��دم ف��ري��ق��ه إل���ى امل��رك��ز ال���راب���ع في 
الدوري اإلنكليزي ب�39 نقطة.

وفي ما يلي 4 أسباب أسهمت في 
تألقه:

وث���ب���ات  ظ����ه����وره  اس���ت���م���رار  أدى   ●
وجوده في التشكيلة األساسية إلى 

جعله يستعيد شهيته التهديفية.
● ب��ع��د ف��س��خ ع��ق��د رون���ال���دو، شعر 
راش����ف����ورد ب����أن م��س��ؤول��ي��ة ن��ت��ائ��ج 
ال���ف���ري���ق أص���ب���ح���ت ع���ل���ى ع��ات��ق��ي��ه، 
خصوصًا أن��ه خ��رج م��ن ظ��ل النجم 
ال�����ب�����رت�����غ�����ال�����ي، وب������������دأت األض����������واء 

سلط عليه.
ُ
اإلعالمية ت

● تلقى الثقة وال��دع��م خ��الل الفترة 
امل��اض��ي��ة ب��ش��ك��ل ق����وي، األم����ر ال���ذي 
سيسجل  بأنه  إضافية  ثقة  منحه 

عندما تأتي الفرصة التالية.
أهمية  الجسماني  العنصر  ل 

ّ
مث  ●

ك���ب���ي���رة ف����ي ت���أل���ق���ه، إذ ي��ع��ت��ب��ر م��ن 
ال��ج��س��دي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ال���الع���ب���ني ذوي 
عالية  البدنية  ولياقته  املتكاملة، 

بالنظر إلى ما يقدمه في امللعب.

أهدافه هذا الموسم
◄ 9 أهداف في الدوري

◄ 4 في كأس الرابطة

◄ 3 في الدوري األوروبي

راشفورد محتفالً بهدفه◄ 1 في كأس االتحاد
في مرمى أرسنال

مباراتا اليوم
الملعبالتوقيتالفريقان

صباح السالم4.30 مساءخيطان × الفحيحيل

الصداقة والسالم8.00 مساءالقادسية × الساحل

النصر لمواجهة العربي بكأس سمو األمير

الكويت ينجو أمام التضامن.. والقادسية يخشى الساحل
استهل الفريق األول لكرة القدم 

بنادي الكويت مشوار المنافسة على 
لقب كأس سمو أمير البالد بفوز صعب 

على التضامن بنتيجة 5 – 4 بركالت 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين االصلي 

واالضافي للمباراة بتعادل الفريقين 3 - 
3 في اللقاء الذي جمع الفريقين امس 

على استاد علي صباح السالم بنادي 
النصر ضمن لقاءات المجموعة الثانية 

بالبطولة لينتظر االبيض الفائز من 
الشباب والسالمية للقائه في الدور 

ربع النهائي ألغلى الكؤوس.
وفي لقاء اخر ضرب النصر موعداً للقاء 

قوي امام النصر في الدور ربع النهائي 
للبطولة وذلك بعد فوز العنابي على 
الجهراء بهدف دون رد في لقائهما 

بالمجموعة االولى.

◄ سيناريو جنوني
ش����ه����دت م����واج����ه����ة ال����ك����وي����ت وال���ت���ض���ام���ن 
س��ي��ن��اري��و ج��ن��ون��ي��ًا ب���ني ال���ف���ري���ق���ني، فعلى 
ال��رغ��م م��ن ت��ق��دم االب��ي��ض ب��ه��دف��ني ل��الش��يء 
ا  ب���داي���ة ال���ش���وط ال���ث���ان���ي م���ن امل����ب����اراة ج���اء
ان  اال   ،)55 - ع��ن طريق يوسف ناصر )50 
اه��داف��ه في  اول  اح���راز  ف��ي  التضامن نجح 
العنيزان،  يوسف  ع��ن طريق  ال����89  الدقيقة 
الدقيقة  التعادل في  الفريق  ي��درك  وم��ن ثم 
95 بإحراز محترف االبيض املغربي مهدي 
م��رم��اه، وتذهب  ف��ي  بالخطأ  ه��دف��ًا  برحمة 
امل���واج���ه���ة ل���ل���وق���ت االض����اف����ي م����ن ش��وط��ني 

هدفه  ادراك  ف��ي  العنيزان  ي��وس��ف  وينجح 
الشخصي الثاني وهدف التقدم للتضامن 
في الدقيقة 107 قبل ان يسجل مشاري غنام 
هدف التعادل مجددًا لالبيض في الدقيقة 
121 لتتجه املواجهة لركالت الترجيح التي 

حسمها الكويت ملصلحته بنتيجة 5 - 4.

◄ األخضر يقسو على اليرموك
وّج����ه ف��ري��ق ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي ان�����ذارًا شديد 
اللهجة ملنافسيه في البطولة وذلك بفوزه 
مقابل  أه���داف  بستة  اليرموك  على  الكبير 
ه���دف ف���ي ل��ق��ائ��ه��م��ا ع��ل��ى اس���ت���اد ال��ص��داق��ة 

والسالم ضمن الدور التمهيدي.
وت��ن��اوب ع��ل��ى تسجيل س��داس��ي��ة األخ��ض��ر 
في اللقاء كل من جوزيه كورنيس محترف 
اليرموك بالخطأ في مرماه، وجمعة عبود، 
ح��س��ن ح���م���دان، ال��س��ن��وس��ي ال���ه���ادي »رك��ل��ة 

صولة،  ومحمد  ال��ع��وض��ي  سلمان  ج����زاء«، 
ف��ي ح��ني اح��رز ه��دف ال��ي��رم��وك الوحيد في 
العربي  ال���دوس���ري. ون��ج��ح  امل��ب��اراة عثمان 
في تقديم اداء مميز خالل املواجهة ليعلن 
الفريق عن عودته بقوة الستئناف لقاءات 

امل����وس����م ال����ح����ال����ي ب���ع���د ال����ت����وق����ف ال���ط���وي���ل 
للمسابقات في الفترة السابقة.

◄ النصر يتخطى الجهراء
ق��اد نجم فريق ن��ادي النصر محمد دح��ام، 
ال��ع��ن��اب��ي ل��ف��وز ص��ع��ب ع��ل��ى ال��ج��ه��راء ج��اء 
بهدف لالشيء أحرزه دحام في الدقيقة 46 

من زمن الشوط الثاني للمواجهة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق���وة امل��ن��اف��س ال��ج��ه��راوي 
النصر نجحوا بقيادة مدربهم  فإن العبي 
املطلوب  األداء  تقديم  ف��ي  امل��ش��ع��ان  محمد 

وتحقيق االفضلية بهدف الفوز.

بدر طارق ماّراً من حارس اليرموك

»األصفر × الساحل«.. ثأرية
بــقــيــادة مــدربــه الصربي  الــقــادســيــة  نـــادي  يتطلع فــريــق 
بــــوريــــس بـــونـــيـــاك الـــــى تــــفــــادي مـــفـــاجـــآت فـــريـــق نــــادي 
الــســاحــل بــقــيــادة مــدربــه الــوطــنــي محمد دهيليس وذلــك 
على خلفية مواجهات الفريقني في املوسم الحالي حيث 
كان القادسية قد فاز بصعوبة على الساحل في افتتاح 
الــــــدوري بــثــالثــة اهـــــداف مــقــابــل هـــدفـــني، قــبــل ان يحقق 
من  العاشرة  بالجولة  لقائهما  فــي  كبيرًا  فــوزًا  الساحل 
اليوم  لتتجدد  هـــدف،  مقابل  أهـــداف  بأربعة  زيــن  دوري 
املواجهة بينهما وتتخذ الطابع الثأري من قبل القادسية، 

وإن كانت ال تقبل القسمة على اثنني.

»خيطان × الفحيحيل«
يلتقي فريقا الفحيحيل وخيطان في مواجهة ربما تكون 
فيها االفضلية للفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس 
الذي  مقابل خيطان  املمتاز،  بالدوري  املنافس  الخطيب، 
ابــراهــيــم عبيد ونجح فــي تطوير  الوطني  املـــدرب  يــقــوده 
اداء الفريق نسبيًا في لقاءاته االولى خلفًا للمدرب هاني 

الصقر.
واعتاد خيطان التواجد بقوة في لقاءات الكؤوس ونجح 
في بلوغ االدوار النهائية في نسخ سابقة لتبقى لقاءات 

الفريق مفتوحة على كل االحتماالت في البطولة.

الدور ربع النهائي
● برقان × كاظمة

● الكويت × الفائز من »الساملية – الشباب«
● العربي × النصر

علي حسين مستحوذاً على الكرة قبل راشد الهولي العب التضامن

◄

◄

◄

منتخب سيدات اليد غادر إلى القاهرة

القاهرة إلقامة معسكر  املصرية  العاصمة  الــى  اليد متجهًا  لكرة  للسيدات  الوطني  وفــد منتخبنا  أمــس  غــادر 
تدريبي هناك يمتد حتى الخامس من فبراير املقبل استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة اليد للسيدات املقررة في األردن خالل الفترة من 7 حتى 14 من الشهر املقبل. ويسعى الجهاز 
الفني ملنتخبنا الوطني للسيدات للوصول بالعباته الى اقصى مراحل االستعداد الفني والبدني خالل املعسكر 
التدريبي الذي كان مهددًا باإللغاء خالل االيام املاضية لعدم انهاء ازمة تفرغ الالعبات. ويشارك األزرق في بطولة 

رئيس االتحاد اآلسيوي رفقة ثالثة منتخبات هي األردن والعراق والهند، وفقًا ملا أعلنه االتحاد القاري للعبة.

وفد المنتخب في مطار الكويت أمس قبيل المغادرة

األصفر يضم سيسوكو
الكويت عبدالواحد  السابق بصفوف نادي  الفرنسي  اتمام تعاقده مع املحترف  القادسية من  اقترب نادي 
سيسوكو قادمًا من اتلتيكو اوتاوا الكندي وذلك بصفة انتقال حر، في خطوة لتدعيم صفوف فريق الكرة 
بنادي القادسية خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية. ويأتي تعاقد األصفر مع سيسوكو بعد أن سبق 
أن استغنى عن ثالثة محترفني هم األلباني لورنس تراشي، واإليفواريني سيدرك هنري والبوركيني باتريك 
مالو قبل ان يتم تعاقده مع املالي ابراهيما تاندا في وقت سابق وفي أولى صفقاته باالنتقاالت الحالية. وبذلك 

يبقى محترفو األصفر حاليًا هم: سيسوكو وتاندا واألردني عدي الصيفي، واإليفواري مامادو سورو.

22 ميدالية منوعة ألبطال الجيوجيتسو في »الرياض«
ح�����ق�����ق أب�������ط�������ال م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال����وط����ن����ي 
ل��ل��ج��ي��وج��ي��ت��س��و ن���ت���ائ���ج الف����ت����ة خ���الل 
الدولية  ال��ري��اض  ببطولة  مشاركاتهم 
ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي ال��ع��اص��م��ة السعودية 

الرياض خالل األيام املاضية.
وج����������اءت ح���ص���ي���ل���ة م���ن���ت���خ���ب���ن���ا خ����الل 
م���ش���ارك���ت���ه ف����ي ال���ب���ط���ول���ة 23 م��ي��دال��ي��ة 
ال���ت���ي  األوزان  م���خ���ت���ل���ف  ف�����ي  م����ن����وع����ة 
ش��ه��دت��ه��ا م��ن��اف��س��ات ال���ب���ط���ول���ة، حيث 
ف��ي حصد  ال��ش��ري��ف  عبدالرحمن  نجح 
ذه����ب����ي����ت����ني، وذه�����ب�����ي�����ة ل����ك����ل م������ن ب����در 
ال���ش���ام���ري، س���ع���ود ال���ش���ام���ري، محمد 

ال������راش������د، ع�����ب�����داهلل ال�����ك�����ن�����دري، ح��س��ني 
ال��ق��ط��ان، ف��ي��ص��ل ال��ع��م��ي��ري، م��ع��اذ م��ال 
الراشد، احمد  العيدان، خالد  اهلل، عمر 
الراشد،  الحاتم، احمد  مال اهلل، جاسم 
ميداليات   15 بمجموع  ميرزا  وجاسم 
ذه�����ب�����ي�����ة، ف�������ي ح�������ني ك������ان������ت ح���ص���ي���ل���ة 
امل���ن���ت���خ���ب م����ن امل���ي���دال���ي���ات ال���ف���ض���ي���ة 4 
م���ي���دال���ي���ات ت�����وج ب���ه���ا ك����ل م����ن ع���ب���داهلل 
فهد  العجمي،  عبدالهادي  الصقعبي، 
ال��زع��ب��ي، وص��ال��ح ال��ع��ن��زي، اض��اف��ة الى 
3 برونزيات حصل عليها كل من فهد 
أبطال منتخبنا للجيوجيتسو بعد انتهاء المشاركةاملري، احمد السالم، ومحمد البصيري.



 تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر، الكويت ص.ب 21800 الصفاة • الرمز البريدي 13078 برقياً: سبقلا
فاكس: 24816941 • البدالة: ٤/22/24812819 خطوط • التحرير: 24812823 • االشتراكات: 1807111 

EMAIL: INFO@ALQABAS.COM • :االعالن: 24842818 و24834310 • المطابع التجارية: 201/24812822 • االنترنت

الثالثاء
2 رجب 1444 هـ • 24 يناير 2023 • السنة الـ 51 • العدد 17611 • الكويت

الصــــالة 

5.19
فجر

2.59
عصر

6.41
شروق

5.19
مغرب

12.00
ظهر

6.39
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حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

12.218.07
صباحًاصباحًا
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مساًءمساًء البحـــــــر

معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة 
والرياح متقلبة االتجاه إلى معتدلة، السرعة 

)6 - 22 كم/ ساعة(.
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كلامت متقاطعة 
أفقي

1. إعالمي وكاتب كويتي- للنفي.
2. مسرحية كويتية للمخرج الكويتي منصور املنصور- 

من الورود.
3. حرف جر- ترغب)م(- توقيع.

4. ترك وهجر)م(- والدي- ثغر- كسر الخبز لقطع صغيرة 
)م(.

5. املنافسة)م(- تطويري)م(.
6. أصيــب بمــرض- يف البيضــة- عائلة وعــزوة)م(- 

متشابهة.
7. يعيق الشــيء عن حركته)م(- قط)م(- مســطحات 

مائية.
8. علم مذكر)م(- ممثلة كويتية.

9. أحبهما- فر إلى مكان بعيد- وافقني الرأي.
10. عكس خرج)م(- علم مؤنث)م(- يف الفم)م(.

11. املتواجه- للتخيير.
12. أداة استفهام- نعم بالهندي- تفهمين)م(.
13. بين اثنين)م(- خط مستقيم- نيشاننا)م(.

14. مذيعة كويتية)م(- وسطية.
15. مطرب وممثل كويتي- أغنية للفنان الكويتي بشار 

الشطي.

عامودي

1. برنامج إذاعي تاريخي كويتي.
2. منطقــة يف محافظــة الفروانيــة بالكويــت- عكس 

أصبح)م(.
3. أداة استفهام- دق الجرس)م(- يميزان- خيال.

4. لدى- أحد الوالدين- ضمير الغائبة)م(- رجع.
5. فيلــم كويتــي أبيض وأســود- علم مذكــر)م(- ماركة 

أقالم)م(.
6. صيغــة مبالغة من َبَرَد)م(- حرف هجائي- تخريبه)م(- 

حرف نصب.
7. مصيبتنا)م(- عصى- رفع صوته.

8. من السلم املوسيقي- طمأنه وهداه- جمع نفس.
9. حديث- الغريب- مجلة عربية.

10. عابر)م(- يوافق- الخفي.
11. ممثل راحل من الكويت)م(- أصغى.

12. فرقة غنائية كويتية- ممثل كويتي)م(.
13. أسايره)م(- علم مؤنث)م(.

14. دار حول نفسه- املخلفات)م(- ماركة سيارة.
15. التكســير إلى قطــع صغيرة- أغنية للفنــان الكويتي 

عبداهلل الرويشد.

2023-01-21

1. إعالمي وكاتب كويتي- للنفي.
منصور  الكويتي  للمخرج  كويتية  مسرحية   .2

المنصور- من الورود.
3. حرف جر- ترغب)م(- توقيع.

الخبز  كسر  ثغر-  والـــدي-  ــر)م(-  ــج وه تــرك   .4
لقطع صغيرة )م(.

5. المنافسة)م(- تطويري)م(.
عــائــلــة  ــة-  ــض ــي ــب ال ـــي  ف ـــرض-  ـــم ب أصـــيـــب   .6

وعزوة)م(- متشابهة.
ــط)م(-  ق حــركــتــه)م(-  عــن  الــشــيء  يعيق   .7

مسطحات مائية.
8. علم مذكر)م(- ممثلة كويتية.

وافقني  بعيد-  مكان  إلــى  فــر  أحبهما-   .9
الرأي.

في  مــؤنــث)م(-  علم  خــــرج)م(-  عكس   .10
الفم)م(.

11. المتواجه- للتخيير.
ــدي-  ــن ــه ــال ب ــم  ــع ن اســتــفــهــام-  أداة   .12

تفهمين)م(.
13. بين اثنين)م(- خط مستقيم- نيشاننا)م(.

14. مذيعة كويتية)م(- وسطية.
للفنان  أغنية  كويتي-  وممثل  مطرب   .15

الكويتي بشار الشطي.

1. برنامج إذاعي تاريخي كويتي.
ــة  ــي ــروان ــف ال مــحــافــظــة  ـــي  ف مــنــطــقــة   .2

بالكويت- عكس أصبح)م(.
3. أداة استفهام- دق الجرس)م(- يميزان- 

خيال.
الغائبة)م(-  ضمير  الوالدين-  أحد  لدى-   .4

رجع.
علم  وأســــــود-  ــض  ــي أب كــويــتــي  فــيــلــم   .5

مذكر)م(- ماركة أقالم)م(.
6. صيغة مبالغة من َبَرَد)م(- حرف هجائي- 

تخريبه)م(- حرف نصب.
7. مصيبتنا)م(- عصى- رفع صوته.

8. من السلم الموسيقي- طمأنه وهداه- 
جمع نفس.

9. حديث- الغريب- مجلة عربية.
10. عابر)م(- يوافق- الخفي.

11. ممثل راحل من الكويت)م(- أصغى.
12. فرقة غنائية كويتية- ممثل كويتي)م(.

13. أسايره)م(- علم مؤنث)م(.
ماركة  المخلفات)م(-  نفسه-  حول  دار   .14

سيارة.
15. التكسير إلى قطع صغيرة- أغنية للفنان 

الكويتي عبدالله الرويشد.

الكلمات المتقاطعة:

1. المحاميد- القرين.
2. حسين حاكم- يا 

دنيا)م(.
3. مارات- ريناد- قبر.

4. در- نجن- عالم)م(- 
قول)م(.

5. يحمص)م(- اا- ما- 
لسان)م(.

6. بلد- سما عالية)م(- اا.
7. يا- الراي- اهمال.
8. حواها)م(- امل 

عباس)م(.

9. اهل- فاقد)م(- ركب.
10. بنيات- قتاله)م(- 

عاد)م(.
11. واد- سالمنا- اعلب.

12. طول- وو- لورين)م(- 
ام)م(.

13. بي- الحكم)م(- 
المقاس.

14. سلطان العلي)م(- 
حولي.

15. منقذ السريع)م(- 
هدية.

1. احمد صبيح- بو طبيع.
2. المراسل)م(- انا 

ويلي.
3. ريم)م(- حد- 

لديها)م(- رع)م(.
4. حناني- اهال- 

سلم)م(.
5. احتج- الة)م(- 

الكوست)م(.
6. ام)م(- دوريان)م(- 

لوحنا.
7. يكر- االحقها- الذ.

8. دميم- اي- المناطق.
9. نلمع- ينافس)م(- لن.

10. اااااااا- مسارات)م(.
11. عديل)م(- 

قربهم)م(- لو)م(.
12. قن- نسمعك- 

المحه.
13. القدر)م(- البدع- 

دوق)م(.
14. يا بو سالم- المالي.

15. القرين)م(- 
العباسية.

حل الكلمات السابقة:
عمودي

عمودي

أفقيأفقي

ع��ام��ًا(،   84( العنجري،  أح��م��د  ع��ب��دال��رزاق  أرم��ل��ة  ● هند عبدالله جاسم بودي، 
شيعت، العزاء للرجال في املقبرة، ت: 99036850 – 67090900، للنساء: املنصورية، 

ق1، ش12، م14، ت: 99817283 – 99982766.

● سلمان شمالن عبدالله الرومي، )21 عامًا(، شيع، العزاء للرجال في املقبرة 
فقط، ت: 99111199، للنساء: بيان، ق1، ش2، م15، ت: 55099990.

ال��ع��زاء  ش��ي��ع��ت،  ع���ام���ًا(،   42( القالف،  محسن  سيد  إبراهيم  علي  عــذاري   ●
للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 99905252 – 94121211، للنساء: جابر العلي، 

ق2، ش29، م61، ت: 99944942 – 99819670.

● علي حاجي محمد دهداري، )69 عامًا(، شيع، العزاء للرجال: مبارك العبداهلل 
)غرب مشرف(، مسجد ال��وزان، ت: 51505150 – 66000393، للنساء: شرق، حسينية 

سيد علي املوسوي، ت: 60400414.

● منيرة عبدالحميد حسين البحر، )38 عامًا(، شيعت، العزاء للرجال في املقبرة، 
ت: 97838873، للنساء: حطني، ق3، ش239، م24، ت: 66561561.

● العنود بنت عبدالله تركي الخميس، أرملة صالح بن فهد الركف، )80 عامًا(، 
السرة، ق4،  للنساء:  املقبرة، ت: 50906444 – 99658555،  للرجال في  العزاء  شيعت، 

الشارع األول، م72 )عصرًا فقط(، ت: 99053562.

● نورة صالح خليفة الهران، زوجة فهد أحمد الهران، )67 عامًا(، شيعت، العزاء 
للرجال: فنيطيس، ق6، ش6، م74، ت: 99087709، للنساء: القرين، ق3، ش36، م13، ت: 

.55247022 – 51216266

● هاني محمد جاسم المتروك، )81 عامًا(، شيع، العزاء للرجال في املقبرة، ت: 
.50071613 – 99721118

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

استجواب جنان في الميزان
هذا تقييم أولي لالستجواب الذي تقدمت به النائبة جنان رمضان للوزير براك الشيتان، وفقًا ملا 
هو منشور بالصحف اليومية من عدة محاور تركزت حول مسؤولية الوزير عن ثالث قضايا: 

املحور األول: 
 تعيينات بعض القياديني في بعض املناصب من الذين ال تنطبق عليهم شروط الكفاءة واألولوية.

فالوزير  الخصوص،  بهذا  الدولة  لوزير  االستجواب  توجيه  كثيرون،  استغرب  كما  وأستغرب، 
ح القيادي للمنصب، ويرسله الى مجلس الوزراء، وهناك يدخل في إجراءات 

ّ
املختص هو الذي يرش

األمنية  املعلومات  يجمع  ب��دوره  ال��ذي  املدنية،  الخدمة  ال��ى مجلس  ُيحال  روتينية معروفة، حيث 
الخدمة  الى االختبار، فإن اجتازه صوت عليه مجلس  الوظيفي عن املرشح، ثم يحيله  والتاريخ 

املدنية وأحاله الى مجلس الوزراء العتماده.
والسؤال: هل الوزير الشيتان هو املعني في كل هذه اإلجراءات؟ أليس مجلس الخدمة املدنية مكونًا 
من عدد من الوزراء؟ أال يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء حسب قانون تشكيله؟ ومع هذا هل 

لدى النائبة حالة صارخة تجاوزت كل هذه االجراءات؟ 
معلومة أغشش فيها النائبة قبل ال تحرج نفسها، التدرج الوظيفي يشترط في كل املناصب إال 

املناصب القيادية.. للعلم فقط! 
املحور الثاني:

الرواتب االستثنائية
هذه املرة استغرب عامة الناس من شيء اسمه رواتب استثنائية، في الوقت الذي ترفض الحكومة 

إسقاط القروض بحجة عجز امليزانية!
والذي يجهله الكثير أن هذه الرواتب االستثنائية مبدأ مشى عليه مجلس ال��وزراء منذ أكثر من 
ثالثني سنة، حيث خصص راتبًا استثنائيًا لكل قيادي بالدولة يحال إلى التقاعد قبل انتهاء مدته 
القانونية، ويبدو أن الوزيرة تناست أنها من ضمن آالف الذين استفادوا من هذه امليزة كما ُيقال، 
لكن بيت القصيد هنا هو: أين تقع مسؤولية وزير الدولة في هذا املحور ما دام أن قرار الرواتب 
االستثنائية قرار مجلس وزراء ومعمول به منذ أكثر من ثالثني سنة؟ أليس األولى مساءلة رئيس 

الحكومة ما دام أنها سياسة عامة استفاد منها املستجِوب واملستجَوب؟!
املحور الثالث:

فشل التنسيق والتفاهم بني املجلس والحكومة 
اليوم يكمل مجلس األمة من مدته مئة يوم األولى، ومع هذا تتميز هذه الحكومة انها أول حكومة 
تقدم برنامج عملها في املدة الدستورية من دون تأخير، وهي الحكومة التي توافقت مع املجلس 
األمة  مع مجلس  تفاهمها  التي ختمت  وه��ي  البداية،  منذ  الشعبية.  والقوانني  املطالب  في بعض 
باصدار قرار العفو عن بعض السياسيني، ومع هذا، ما هي عالقة وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء بالتنسيق مع مجلس األمة؟ أليس هذا من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس األمة؟ 

أليست هذه من اختصاصاته ومهام عمله التي ال نشّك بأنه نجح فيها؟!
عزيزتي جنان

قد تكون بعض محاورك جيدة وتستحق املساءلة عليها، لكنك وجهِتها للشخص الخطأ! 
وهذا يدفعنا للتساؤل: من هو املستفيد من تقديم االستجواب اليوم وفي هذا التوقيت؟

من هو املتضرر من تقديم أكثر من استجواب في هذه الفترة القصيرة من عمر املجلس؟
ع األسوأ؟

ّ
َمن يدفع َمن لعرقلة العالقة بني السلطتني وتوق

أسئلة إذا عرفناها فهمنا ما يدور حولنا!

أوضاع وطني.. ومشكلتي.. وسبقلا
مشكلتي مع سبقلا، منذ بدأت أكتب فيها قبل 30 عاما، أن ما أود الكتابة عنه 
أكثر مما بإمكانها نشره، فتتراكم املقاالت، ويفوت أوان نشر بعضها فأقوم 
بشطب ما أرهقتني كتابته، فأنا لست بالكاتب املحترف صاحب القلم السلس، 

بل مجرد رجل أعمال يهوى الكتابة.

***

واملجلس،  الحكومة  ب��ني  وص���راع  ب��أزم��ة سياسية  نمر  بأننا  أي���ام  قبل  غ���ردت 
وبالتالي على الطرق الخربة االنتظار، وعلى منتظري طرح املناقصات التحلي 
وعلى  االنتظار،  خط  على  الوقوف  التنمية  ومشاريع  القوانني  وعلى  بالصبر، 
الكثير سينتج عن  األم��ور وغيرها  الصبر، فكل هذه  الصحي  التطوير  برامج 
تبعات تأخيرها،  تأجيلها خراب وخسائر وتأخير، ولكْن مقدور على تحمل 
إلى حد ما، فلن يموت الراعي في النهاية ولن تفنى الغنم.. ولكن هناك أمرين ال 
يحتمالن التهاون وال االنتظار من االنتهاء من هذه املشكلة السياسية، أو تلك 
التعليم وخربت  التعليم واألخ��الق.. فمتى ما فسد  الدستورية، وهما  املعضلة 

األخالق فسد كل شيء معهما!
قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، وما تبني عن تورط أكثر من 40 ألف 
ط��ال��ب ف��ي ح���االت غ��ش بينة، ب��خ��الف العديد م��ن ك��ب��ار إداري���ي ال����وزارة ونظار 
املدارس واملشرفني على االمتحانات، وجيش من املساعدين وأولياء أمور.. كل 
هذا الرقم الرهيب من الطلبة الغشاشني، واألم��وال التي دفعها اآلب��اء واألمهات 
ألبنائهم لشراء أجوبة أسئلة االمتحانات املسربة، وشراء سماعات الغش، هي 

دليل مخيف على غياب كامل للقيم!
إن قضية الغش هذه ال تمس املتورطني، من طلبة ومدرسني، بل األمة بكاملها، 

من حكومة وشعب، فقد حدثت في السابق حاالت غش جماعية كبيرة، وكان 
مصيرها التهوين من خطورتها، والتستر على مرتكبيها، فتولد لدى األمة أن 
هذا ما ينفع ويجدي، أو هذا ما تريده اإلدارة الحكومية، ربما، أو هذا ما يريده 
بعض الوزراء لكي »يبيضوا« صفحاتهم أمام القيادة الحكومية، من خالل أرقام 

النجاح املرتفعة!
ألق��دم��ت على  ب��ل  استقالتي،  بتقديم  اكتفيت  مل��ا  للتربية  وزي���ر  م��ك��ان  ل��و كنت 

االنتحار، ولكننا نعيش في وقت ذهبت فيه املعايير إلى غير رجعة.

***

مجرد التفكير في حجم هذه الجريمة أمر مرعب بالفعل. وال شك في أهمية 
اإلجراءات التي قامت أو ستقوم بها وزارة التربية ملعالجة األمر، والتصرف 
هناك  ت��ك��ون  أن  يتوقع  ول��ك��ن  ال��غ��ش،  لهم  وم��ن سهل  الغشاشني،  ه��ؤالء  م��ع 
املسألة  أن  ذل��ك  يعني  ل��ه، وال  م��ن ال ظهر  ت��دخ��الت، ووس��اط��ات، وسيخسر 
الغش  وأصبح  العيب،  اختراق حاجز  تم  فقد  مستقبال،  يتكرر  لن  الغش  أو 
للحضيض،  األخ��الق  أن وصلت  بعد  ل��ه،  وي��روج  يحميه  م��ن  ل��ه  قائما  عرفا 
فنحن في أزمة أخالقية حقيقية، والدليل على ذلك، وهو دليل مرعب ومؤلم، 
أننا لم نسمع، حتى كتابة هذا املقال، صوت استنكار أو احتجاج أو اندهاش 
أو  التربية،  وزارة  أي طرف معني في  الفضيحة من  وه��ول  ألم من حجم  أو 
عن  كالمهم  بتكرار  آذاننا  طوشوا  الذين  وال��دع��اة  الدين  ورج��ال  النواب  من 

السلبية! والقيم  األخالق 
لقد سئمنا ونحن نطالب بتدريس األخالق وبكثافة، ولكن ما من مجيب، فلمن 

نلجأ؟

»نيويورك تايمز«:

هل يضرنا تناول القهوة صباحًا 
قبل الطعام ؟

محمد أمين 
ب���دء ال��ن��ه��ار بفنجان ق��ه��وة أم���ر ال ب��دي��ل عنه 
بالنسبة للكثيرين، لكن تتداول بعض وسائل 
قبل  تناولها  أن  أخيرًا  االجتماعي  التواصل 
الطعام يمكن أن يسبب مجموعة من األضرار، 
منها ما يصيب األمعاء، ويسبب االنتفاخ، أو 
َحّب الشباب، أو تساقط الشعر، أو القلق، أو 

مشاكل الغدة الدرقية.
ل���ك���ن ه����ل ه�����ذا ص���ح���ي���ح؟ ت���ق���ول ك���ي���م ب���اري���ت 
أس��ت��اذة ع��ل��م وظ��ائ��ف األع��ض��اء وبيولوجيا 
إنه »لحسن  كاليفورنيا  األغشية في جامعة 
ت��ت��ح��م��ل جميع  أن  يمكنها  امل���ع���دة  أن  ال��ح��ظ 

أنواع املهيجات، بما في ذلك القهوة«.
تايمز  ن��ي��وي��ورك  ب��اري��ت لصحيفة  وت��وض��ح 
ال��ط��رق لحماية  م��ن  الكثير  لديها  »امل��ع��دة  أن 
سميكة،  مخاطية  طبقة  ت��ف��رز  ف��ه��ي  نفسها، 

تخلق درعًا قوية بني بطانة املعدة وأي شيء 
تتناوله«، مردفة أن »هذه الدرع تحمي املعدة 
أيضًا من بيئتها الحمضية الطبيعية الالزمة 

لتفتيت الطعام«.
م��ن ج��ه��ت��ه، أف���اد ال��دك��ت��ور ب��اي��رون ك��راي��ر من 
ج��ام��ع��ة ب���اي���ل���ور ف���ي داالس ب����أن ك��ث��ي��رًا من 

الدراسات رأت أن القهوة ال تهيج املعدة.

األشد بردًا.. ويستمر 8 أيام

»األزيرق« يبدأ اليوم
والحرارة تقارب الصفر لياًل 

اب��ت��داء م��ن ال��ي��وم، تشهد ال��ب��الد ب��رد »األزي����رق«، وهو 
ض��م��ن م��وس��م ال��ش��ب��ط، ويعتبر آخ���ر األي����ام ال��ش��دي��دة 

البرودة في فصل الشتاء.
وقال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية الفلكي عادل 
أي���ام،  ثمانية  األزي����رق سيستمر  »ب���رد  إن  ال��س��ع��دون 
ح��ت��ى 31 ي��ن��اي��ر ال���ج���اري«، م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه »يتصف 
 ال���وج���وه واألط������راف، 

ّ
ب���ال���ب���رودة ال���ش���دي���دة، إذ ت�����زرق

دمى أنوف املاشية والِجمال«.
ُ
وكذلك ت

وذكر السعدون أن »برد األزيرق يتصف بهبوب رياح 
ال��س��رع��ة، وأح��ي��ان��ًا  ب����اردة، متوسطة  غ��رب��ي��ة  شمالية 
تشتد، نتيجة تمركز مرتفع جوي على بحر قزوين، 
ما يدفع بالرياح الشمالية الغربية الباردة إلى بالد 

الشام والجزيرة العربية: بما فيها الكويت«.
وأضاف أن »درجات الحرارة تصل أحيانًا إلى درجة 
واحدة مئوية، أو تحت الصفر في آخر الليل، وليس 
ف��ي ال��ن��ه��ار، إذ ت��ؤث��ر الشمس ف��ي درج���ات ال��ح��رارة«، 
مبينًا أن »أكثر املناطق التي تتأثر بالبرد هي املناطق 

املكشوفة والصحراوية واملزارع«.

»أفاتار 2«.. إيراداته تجاوزت 
 ملياري دوالر في 40 يومًا

سفارة أنقرة: بعد تزايد إقبالهم عليها

دورات »أون الين« لتعليم 
الكويتيين اللغة التركية

مي السكري
في مسعى لتلبية الطلبات املتزايدة في الكويت 
��م��ه��ا، أع��ل��ن��ت ال��س��ف��ارة ال��ت��رك��ي��ة تنظيم 

ّ
ع��ل��ى ت��ع��ل

دورات ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ت��رك��ي��ة ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت، 
للراغبني في تعلمها.

وذكرت السفارة، عبر حسابها في موقع تويتر، 
أن معهد »يونس امرة« سيقوم بتنظيم الدورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، م��ش��ي��رة إل���ى أن آخ���ر م��وع��د لتقديم 

الطلبات سيكون 31 يناير الجاري.
وك��ان��ت ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت أع��ل��ن��ت ع��زم��ه��ا اف��ت��ت��اح 

م��ع��اه��د ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ت��رك��ي��ة ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني في 
البالد، إضافة إلى زي��ادة مقاعد الطلبة األت��راك، 
الثقافية  األنشطة  باستقبال  اهتمامها   

ً
م��ؤك��دة

واألدبية والفنية، وتبادل الخبرات بني الجامعات 
 إلى 

ً
وامل��ؤس��س��ات التعليمية ف��ي ت��رك��ي��ا، م��ش��ي��رة

ي��ق��دم مقاعد  ال��ك��وي��ت  ال��ل��غ��ات بجامعة  أن م��رك��ز 
للطلبة األتراك لدراسة اللغة العربية.

وك�����ان ه����ذا امل����وض����وع م���ث���ار ن���ق���اش ب���ني م��دي��رة 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ب���اإلن���اب���ة األس����ت����اذة ال��دك��ت��ورة 
س��ع��اد ال��ف��ض��ل��ي وس��ف��ي��رة ج��م��ه��وري��ة ت��رك��ي��ا في 

البالد طوبى نور سونمز.

يواصل »أف��ات��ار: ذي واي أوف ووت��ر« تسجيل اإلنجازات، 
محققًا أفضل أداء لفيلم منذ بدء الجائحة، مع تحقيق 598 

مليون دوالر محليًا، و1.42 مليار دوالر عامليًا.
األميركية  الصاالت  التذاكر في  الفيلم على شباك  وهيمن 
في  دوالر  م��ل��ي��ون   19.7 بلغت  إي�����رادات  محققًا  ال��ش��م��ال��ي��ة، 
أسبوعه السادس، على ما ذكرت شركة إكزبيتر ريليشنز 

املتخصصة.
وت���ج���اوزت ع���ائ���دات ف��ي��ل��م ال��خ��ي��ال ال��ع��ل��م��ي، ال����ذي أخ��رج��ه 
ال��ع��ال��م، منذ  امل��ل��ي��اري دوالر ح��ول  جيمس ك��ام��رون، عتبة 
عرضه في 16 ديسمبر، وجعل ذلك من الفيلم، الذي أنتجته 
سينمائي  عمل  س��ادس  سنتشري«،  و»تونتيث  »دي��زن��ي« 
ي��ت��ج��اوز ع��ت��ب��ة م��ل��ي��اري دوالر, ل��ك��ن��ه ال ي����زال م��ت��أخ��رًا عن 

»أفاتار« بجزئه األول، بنحو مليار ونصف املليار دوالر.
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