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قاعة مشاهير «الروك»
ّ
تضم أسماء جديدة ص 12

«التشريعية» توافق على تعديل توقعات أمطار ديسمبر
«المسيء» و«القوائم النسبية» تؤرق «األشغال»
رفعت الحصانة عن الوسمي وحامد البذالي
محيي عامر

في وقت أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب
مهند الساير موافقتها على رفــع الحصانة عن
النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي ،علمت
«الجريدة» ،من مصادرها ،أن اللجنة وافقت أمس
على جميع اقتراحات اإلحالة المدرجة على جدول
أعمالها ،والتي ناقشتها من الناحية الدستورية
قبل دخ ــول الـقــانــون ،ال ــذي أق ــره المجلس بشأن
سحب صالحياتها ،حيز التنفيذ ،مشيرة إلى
أن ــه م ــن ضـمــن االق ـت ــراح ــات ال ـتــي واف ـق ــت عليها
تـعــديــل قــانــون «ال ـم ـســيء» و«ال ـقــوائــم النسبية»،

حـيــث أحــالـتـهـمــا إل ــى لـجـنــة الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع.
وأعـ ـل ــن ال ـن ــائ ــب د .ع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري أن
«التشريعية» أقرت ،في اجتماعها أمس ،االقتراح
الذي تقدم به لتكويت الوظائف العامة في الدولة،
وأحالته إلى لجنة الموارد البشرية.
وق ــال الـكـنــدري ،فــي تصريح أم ــس« :نــأمــل من
ً
الزمالء في لجنة الموارد ،الذين ال يقلون حرصا
مني على االنتهاء مــن هــذا الـقــانــون ،إنـجــاز هذا
االق ـت ــراح ،وب ــإذن الـلــه مستمر فــي متابعة ملف
تنفيذ سياسة اإلحالل».

طاقة التصريف ال تتجاوز  27ملم من المتساقطات
والشبكة الداخلية ال تستوعب أكثر من  17ملم
●

●

فهد تركي وعلي الصنيدح

ط ـل ـبــت ال ـح ـك ــوم ــة س ـح ــب م ـشــاري ـع ـهــا
التسعة المقدمة إلى مجلس األمة لمزيد من
الدراسة ،من أجل إنجازها بصورة سليمة
ت ــواك ــب ال ــوض ــع ال ـحــالــي ،ف ــي وق ــت علمت

«الجريدة» ،من مصادرها ،أن الحكومة ،في
مـحــاولــة منها لـلــوصــول إلــى نقطة التقاء
ب ـشــأن ق ــان ــون ال ـ َّـدي ــن ال ـع ــام ،أكـ ــدت للجنة
المالية واالقتصادية البرلمانية أنه سيتم
األخذ بالمالحظات التي أبداها النواب ،ولن
يكون هناك حد أعلى لالقتراض ،كما لن يتم

ً
العيدان رئيسا لـ «نفط الكويت»
والخطيب لـ «البترول الوطنية»
تغييرات جذرية في القطاع النفطي
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة
البترول الكويتية تعيين القيادات
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة الـ ـج ــدي ــدة بــال ـق ـطــاع
ال ـن ـف ـطــي ،ال ـ ــذي ش ـهــد تـغـيـيــرات
ج ــذري ــة بتعيين أح ـمــد الـعـيــدان
ً
ً
رئـ ـيـ ـس ــا ت ـن ـف ـي ــذي ــا ل ـش ــرك ــة نـفــط
الكويت ،ووضحة الخطيب رئيسة
تنفيذية لشركة البترول الوطنية
ً
الـكــويـتـيــة ،وول ـيــد ال ـبــدر رئـيـســا
ً
تـنـفـيــذيــا ف ــي ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة
(ك ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــك) ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ن ــادي ــة
الحجي رئيسة تنفيذية لشركة
ص ـن ــاع ــة ال ـك ـي ـمــاويــات 02

تفعيل هذا القانون إال من خالل التنسيق مع
المجلس ،مع توضيح آلية الصرف.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور
ـس،
لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة أم ـ ِ
ال ــذي ح ـضــره وزي ــر الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة
للشؤون االقتصادية واالستثمار 02

البغلي :حماية حقوق
المعاقين والنهوض
بمهاراتهم

03

سيد القصاص

وس ــط تــوق ـعــات م ــراق ــب ال ـت ـن ـبــؤات ال ـجــويــة ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـق ــراوي
لـ «الجريدة» ،أن األمطار في ديسمبر المقبل ستكون أعلى من معدالتها،
كشفت مصادر وزارة األشغال العامة ،أن فــرق ال ــوزارة اتخذت خالل
ً
األسابيع الماضية بعض اإلجراءات الوقائية؛ استعدادا لموسم األمطار،
ً
وتفاديا لحدوث غرقات متوقعة.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن أعمال تلك الفرق شملت تنظيف
شبكة األمـطــار فــي المناطق الـحــرجــة ،السيما على الـطــرق السريعة
وبعض األنفاق والمناطق التي شهدت غرقات سابقة.
وأوضحت أن تلك اإلجراءات قد تكون قاصرة عن استيعاب األمطار
ً
الغزيرة التي قد تستمر ساعات ،خصوصا أن شبكة األمطار على الطرق
ً
السريعة في البالد ال تستوعب أكثر من معدل  27ملليمترا من المياه،
ً
في حين ال تستوعب شبكة المناطق الداخلية أكثر من  17ملليمترا.
إلى ذلك ،توقعت إدارة األرصاد الجوية استمرار فرص هطول أمطار
ً
خفيفة متفرقة في البالد في حين يستمر الطقس غائما حتى اليوم.
وقال مراقب المحطات باإلدارة العامة للطيران المدني ضرار العلي
ً
إن البالد تشهد ابتداء من غـ ٍـد وحتى نهاية األسبوع فرصا ألمطار
متفرقة تكون رعدية في بعض المناطق يصاحبها نشاط في الرياح
قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية األفقية بسبب الغبار.
05

َّ
قانون جديد لـ «الدين العام» يلبي مالحظات النواب

محليات

واشنطن تنصح أوكرانيا
باالنفتاح على التفاوض
مع روسيا

الثانية

«الخارجية» :ندعم جهود
مواجهة النزاعات المسلحة
وتداعياتها البيئية

اقتصاد

١٥

صعود مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 56.6مليون دينار

٠٨

مسك وعنبر

تدوير لمديري وإشرافيي «التربية»
إيداع «ممتازة» المعلمين في حساباتهم
● فهد الرمضان
كشفت مصادر مطلعة عن عزم وزيــر التربية وزيــر التعليم
العالي والبحث العلمي د .حمد العدواني على إجــراء تدوير
شامل لكل الوظائف القيادية وقيادات الصف الثاني والثالث
بـ «التربية» لتشمل مديري عموم المناطق التعليمية ومديري
اإلدارات المركزية ومراقبي المراحل التعليمية ومناصب قيادية
أخرى ،موضحة أن القرارات ستصدر خالل األسبوع الجاري أو
المقبل على أقصى تقدير.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن «التربية» خاطبت ديوان
الخدمة المدنية بهذا الشأن األسبوع الماضي ،حيث حسم الوزير
األسماء المراد تدويرها ،وباتت قراراته جاهزة السيما 02

ناشرون لـ ةديرجلا•:
نتطلع إلى دورة مغايرة
من معرض الكتاب

١٣

ً
جنود بولنديون ينصبون جدارا من األسالك الشائكة على الحدود مع جيب كاليننغراد الروسي (رويترز)

التضخم الناخب األول في االنتخابات «النصفية»
وترامب يدعو إلى موجة حمراء عمالقة

«المرور» :توسط العسكريين
للمخالفات ِّ
يعرضهم لعقوبات
●

الصراع داخل قيادة الجمهوريين قد يضر بحظوظهم
أظهر استطالع رأي لشبكة ABS
التلفزيونية األميركية ،أن  80في
ال ـم ـئــة م ــن األم ـيــرك ـي ـيــن يـ ـ ــرون ،أن
االقـ ـتـ ـص ــاد س ـي ــؤث ــر ع ـل ــى ق ــراره ــم
فــي انتخابات نصف الــواليــة التي
ً
سـتـجــرى غ ــدا ،فــي حـيــن اعـتـبــر 77
فــي الـمـئــة أن الـتـضـخــم ،ال ــذي بلغ
 8.2في المئة على أســاس سنوي،

هو الفيصل في قرارهم االنتخابي.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــل
الجمهوريين ،الذين بنوا حمالتهم
االنتخابية على انتقاد التضخم،
ً
أك ـث ــر ق ــرب ــا م ــن أولـ ــويـ ــات الـنــاخــب
األم ـي ــرك ــي ،ك ـمــا تـجـعــل حظوظهم
كبيرة في السيطرة على مجلسي
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،رغـ ـ ــم أن االنـ ـقـ ـس ــام

الــذي يشهده الحزب على مستوى
القيادة بين دونالد ترامب والزعيم
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم م ـي ـت ــش
ماكونيل قد يضر بهذه الحظوظ.
ودعـ ــا ت ــرام ــب ،أم ــس األول ،إلــى
حـشــد «مــوجــة ح ـمــراء عـمــاقــة» من
الجمهوريين لضمان الفوز ،وقال
أمـ ـ ـ ــام ت ـج ـم ــع حـ ــاشـ ــد فــي 02

دوليات

«كيبك» :بدء
التشغيل التجاري
للمرحلة األولى من
مصفاة الزور

٠٩

محمد الشرهان

كشفت مصادر أمنية مطلعة ،أن المدير العام
لإلدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة أصدر
تعليمات مـشــددة لـلـقـيــادات والـضـبــاط وضباط
ال ـص ــف واألف ـ ـ ـ ــراد ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ق ـط ــاع ال ـم ــرور
بعدم التوسط للمخالفين بشكل عام ،ومرتكبي
ً
الـمـخــالـفــات الجسيمة بشكل خ ــاص ،فـضــا عن
المستهترين الموجودين في الحجز التحفظي،
والمركبات المحجوزة في أقسام الحجز التابعة
لإلدارة.
02

لبنان :بري يسعى إلقناع
الراعي بالحوار ...وفرنجية
يستعد لتزخيم حملته
«الرئاسية» 14

رياضة

طهران تفكك «خلية أوروبية» في األهواز وتتهم واشنطن بتشكيل «داعش إيران»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

م ــع ت ــواص ــل االح ـت ـجــاجــات ف ــي إي ـ ــران لليوم
ً
ال ـ ـ  ،51وت ـصــاعــد أع ـمــال الـعـنــف خ ـصــوصــا في
المناطق التي تسكنها أقليات عرقية أو طائفية،
أعلنت استخبارات «الحرس الثوري» اإليراني،
أمــس ،تفكيك «خلية متشددة مدعومة من دولة
أوروب ـ ـيـ ــة» ف ــي مـحــافـظــة خ ــوزس ـت ــان (األهـ ـ ــواز)
التي تتركز بها األقلية العربية ،في وقــت اتهم
رئيس مجلس الـشــورى (البرلمان) محمد باقر

قاليباف االستخبارات األميركية المركزية «،»CIA
و«الـمــوســاد» اإلسرائيلي بالعمل على صناعة
«داعـ ــش إي ــران ــي» م ــن خ ــال دع ــم االحـتـجــاجــات
وتحويلها إلى أعمال شغب إجرامية.
وبعد نحو أسبوع من تأكيد مصدر إيراني
مطلع ل ـ «ال ـجــريــدة» أن قــائــد «ال ـحــرس ال ـثــوري»
حسين سالمي حذر خالل اجتماع مع المرشد
علي خامنئي من أن «عدم الحزم» قد يترتب عليه
مواجهة البالد لمصير مشابه لما تشهده سورية،
نقلت وكالة «تسنيم» عن مصدر مطلع أن األجهزة

األمنية تمكنت من اعتقال أعضاء «خلية التخريب
واالغتياالت» قبل تنفيذهم أي عملية.
وأكد أن «الخلية كانت بصدد تنفيذ عمليات
اغتيال تستهدف شخصيات عربية في خوزستان
لتكرار سيناريو القتل على غــرار ما حصل في
زاهدان وأردبيل».
ويشير حديث المصدر عن «تكرار سيناريو
القتل» إلــى مــا تشهده عــدة أقاليم تتمركز بها
أقـلـيــات عــرقـيــة ومــذهـبـيــة مــن صــدامــات دامـيــة،
بين األهالي وقوات أمنية غالبيتها من القومية

ال ـفــارس ـيــة .وأس ـف ــرت ال ـم ــواج ـه ــات ،بــالـمـنــاطــق
التي تنشط بها جماعات انفصالية عن مصرع
وجــرح الـعـشــرات فــي وقــائــع وصفت بعضها بـ
«المذابح» ،وكان أبرزها في محافظات سيستان
بـلــوشـسـتــان ال ـتــي تـقـطـنـهــا األق ـل ـيــة الـبـلــوشـيــة
السنية وأذربيجان الغربية ذات األغلبية األذرية،
وكردستان الكردية التي انطلق منها «الحراك
الشعبي» المطالب بتغيير نـظــام الجمهورية
اإلسالمية.
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«التمييز» تبرئ ثالثي العربي
«المستقيلين» من تهمة
«عاشور»
16
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ممثل األمير يشارك اليوم
َ
مؤتمري قمة المناخ بمصر
في
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء والنائب األول

وزير التربية يبدأ استقبال المراجعين السبت المقبل
نقابة «التعليم العالي» بحثت معه إعالن مرشحي الملحقيات الثقافية
•

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
أحمد نواف األحمد.
كـمــا استقبل سـمــوه النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـيــخ طــال
الخالد.
في مجال آخــر ،يغادر ممثل
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
سمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد والوفد الرسمي المرافق
لـ ـسـ ـم ــوه أرض الـ ــوطـ ــن الـ ـي ــوم
متوجها إ لــى جمهورية مصر
العربية الشقيقة ،للمشاركة في
َ
مؤتمري قمة قادة العالم للدورة
الـ ـ  27لمؤتمر أط ــراف اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية لتغيير
ا لـ ـمـ ـن ــاخ  ،COP27وا ل ـن ـس ـخ ــة
الثانية من قمة مبادرة الشرق
األوسط األخضر المقامتين في
مدينة شرم الشيخ.

فهد الرمضان

يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة
وزي ــر التعليم الـعــالــي ،د .حمد
ً
ابتداء من
العدواني ،المراجعين
يوم السبت المقبل من الساعة 9
ً
ً
صباحا إلى  12ظهرا ،في مكتبه
بمقر وزارة التربية في منطقة
ً
ج ـنــوب ال ـس ــرة ،وذل ــك تـمــاشـيــا
مــع توجيهات مجلس ال ــوزراء
بـ ـض ــرورة تـسـهـيــل آل ـيــة الـعـمــل
داخل مختلف قطاعات الدولة،
ً
وتسهيال على مراجعي الوزارة
وأصحاب المعامالت.
ولفت العدواني ،في تصريح
أم ـ ــس ،إلـ ــى أن س ـيــاســة ال ـبــاب
المفتوح والنهج فــي استقبال
المراجعين مستمر ولن يتوقف
ف ــي ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات وإدارات
ال ـ ـ ــوزارة ،وذلـ ــك إلت ــاح ــة فــرصــة
تـ ـف ــاع ــل ح ـق ـي ـق ـي ــة م ـ ــع ق ـضــايــا
وهموم المواطنين.
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن الـمـتـحــدث
الرسمي باسم «التربية» ،أحمد
الـ ــوه ـ ـيـ ــدة ،أن ح ـج ــز م ــواع ـي ــد
مـ ـق ــابـ ـل ــة ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي
للمراجعين سيكون عن طريق
منصة متى ،مؤكدا أن المقابالت
س ـت ـكــون بـصـفــة دوري ـ ــة حسب

المواعيد المتاحة في المنصة،
حيث تم إطــاق الخدمة ابتداء
من أمس.

ً
وزارة التربية ،علما بــأن حجز
ال ـم ــواع ـي ــد س ـي ـكــون أي ـض ــا عن
طريق منصة متى.

حل مشكالت المراجعين

نقابة «التعليم العالي»

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل،
أوض ـ ـ ــح ال ــوهـ ـي ــدة أن ال ــوزي ــر
الـعــدوانــي ّ
وج ــه وكـيــل ال ــوزارة
وال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن فــي
مختلف القطاعات باستقبال
ال ـمــراج ـع ـيــن واالسـ ـتـ ـم ــاع الــى
آرائ ـ ـهـ ــم وم ـق ـت ــرح ــات ـه ــم ،وأك ــد
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ح ــل
مـشـكــات الـمــراجـعـيــن وتلبية
مـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم وف ـ ـ ــق اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
المتاحة ،مع االلتزام باللوائح
وال ـن ـظــم وال ـقــوان ـيــن المنظمة
ً
ل ـل ـع ـمــل ،وذلـ ـ ــك ان ـس ـج ــام ــا مــع
ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ون ـ ـهـ ــج الـ ـقـ ـي ــادة
السياسة باتباع سياسة الباب
المفتوح.
وأعـلــن أن مــواعـيــد استقبال
وكـيــل وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة،
فيصل المقصيد ،المراجعين
ستكون يومي االثنين واألربعاء
م ـ ــن ك ـ ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
ً
 12حـ ـت ــى ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  2ظ ـ ـهـ ــرا ،
وذلـ ــك ف ــي الـ ــدور األول بمبنى

ف ــي م ـجــال اخـ ــر ،ق ــال رئـيــس
نقابة العاملين بوزارة التعليم
الـ ـع ــال ــي ،د .خ ــال ــد الـ ـ ـب ـ ــراك ،إن
النقابة بحثت مع وزير التربية
وز يــر التعليم العالي والبحث
ال ـع ـل ـم ــي ،د .ح ـم ــد الـ ـع ــدوان ــي،
القضايا العالقة والمطالبات
الـمـسـتـحـقــة لـمــوظـفــي التعليم
ال ـع ـ ّـال ــي ،أب ــرزه ــا ســرعــة إع ــان
مرشحي الملحقيات الثقافية،
وأن يـ ـ ـك ـ ــون ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
النصيب األكبر لشغلها.
وطــالــب ال ـبــراك ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،ع ـقــب ل ـقــائــه ال ــوزي ــر
بحضور و كـيــل وزارة التعليم
ال ـعــالــي ،د .صـبـيــح المخيزيم،
ب ـ ـضـ ــرورة ت ـس ـك ـيــن ال ـم ـنــاصــب
اإلشرافية الشاغرة ،داعيا إلى
فـتــح ب ــاب الـتـقــاعــد لـضــخ دمــاء
جديدة وشابة تسهم في تقدم
الـ ــوزارة وارتـقــائـهــا ،ومخاطبة
وزي ـ ـ ــر ال ـب ـل ــدي ــة ل ـب ـن ــاء األرض
المجاورة لبرج السنابل مواقف

«الخارجية» :ندعم جهود مواجهة النزاعات
المسلحة وتداعياتها على البيئة

الجارالله :نتطلع لتعاون المجتمع الدولي في التصدي ّ
للتغيرات المناخية
ّ
نظمت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة بالتعاون مع
ً
شركة نفط الكويت احتفاال
بمناسبة اليوم الدولي لمنع
استخدام البيئة في الحروب
والنزاعات العسكرية ،تحت
شعار «في أعقاب الكارثة
النفطية ...تأهيل األراضي
المتضررة بالتلوث النفطي».

•

عادل سامي

أك ـ ــدت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة دعـ ــم ال ـكــويــت
ل ـل ـج ـهــود ال ـم ـح ـل ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ل ـمــواج ـهــة
ال ـنــزاعــات الـمـسـلـحــة وتــداع ـيــات ذل ــك على
البيئة.
وق ـ ــال ن ــائ ــب م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـشــؤون الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ،مـمـثــل وزيــر
الخارجية في االحتفال باليوم الدولي لمنع
اسـتـخــدام البيئة فــي ال ـحــروب والـنــزاعــات
العسكرية ،المستشار عبدالعزيز الجارالله،
فــي كلمة لــه صـبــاح أمــس ،نيابة عــن راعــي
االحتفالية وز ي ــر الخارجية الشيخ سالم
الصباح ،إن الكويت ال تزال تستذكر مشاركة
 27دولـ ــة صــدي ـقــة ف ــي إط ـف ــاء اآلبـ ـ ــار الـتــي
أشعلت خالل الغزو العراقي للكويت.
وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـت ـط ـلــع ل ـت ـع ــاون الـمـجـتـمــع
الــدولــي في مواجهة التغيرات المناخية»،
الف ـتــا إل ــى دع ــم وم ـســانــدة األم ــم الـمـتـحــدة

نقل الملوثات القريبة من المياه الجوفية
أكدت نائبة المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة
اآلبار
للبيئة ،المهندسة سميرة الكندري ،أن الضرر الناتج عن كارثة حرق ّ
ساهم في تلويث نحو  114كيلومترا مربعا من التربة ،إضافة إلى تدفق
كميات كبيرة من النفط إلــى األراضــي المحيطة قــدرت بنحو  22مليون
برميل توزعت على  500بحيرة نفطية شمال الكويت وجنوبها.
وكشفت الـكـنــدري عــن مجموعة مــن دراس ــات تقييم ال ـمــردود البيئي
لمشاريع إعادة تأهيل التربة بإجمالي  7مشاريع بين  2014وحتى ،2022
الفتة إلى أنه جرى نقل الملوثات التي كانت قريبة من المياه الجوفية إلى
أماكن أخرى مخصصة كمرادم.
وأوضحت أن هناك عددا من المطالبات للهيئة العامة للبيئة ،أبرزها
االنتهاء من عمليات المعالجة والتخلص السليم حتى  ،2024والمنع والحد
ّ
من تشكل النفايات وإعادة االستخدام والتدوير وتقديم تقارير المتابعة
وا لــر صــد البيئي وتوثيق البيانات البيئية الخاصة بكميات النفايات
وربطها مع قواعد البيانات في الهيئة.

«التأمينات» :تبادل الخبرات بين أجهزة
التقاعد المدني الخليجية لالرتقاء بها
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالتكليف،
أحمد الثنيان ،أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة
بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون لالرتقاء بعمل هذه
األجهزة وتطويرها.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به الثنيان ،الذي ترأس وفد الكويت
في االجتماع الـ  21لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية
بدول مجلس التعاون.
وقال إن االجتماع ،الذي انطلق بالرياض أمس ويستمر حتى اليوم،
ت ـطـ ّـرق ال ــى الـعــديــد مــن الـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،ومنها
الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية بدول
المجلس ،وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام
مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم
من الدول األعضاء.
ولفت الثنيان الى أن «نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس
التعاون الذي أقره المجلس الخليجي األعلى لقادة دول الخليج في الدورة
الـ  25التي عقدت بمملكة البحرين عام  2004يعكس إدراك دول المجلس
أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات االجتماعية والتنسيق بين
أنظمتها».
وأوض ــح أن عــدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد
الحماية التأمينية َمن هم على رأس عملهم بلغ  7541مواطنا خليجيا،
ُ
ّ
المؤمن عليهم الكويتيين َمــن هــم على رأس عملهم في
فيما بلغ عــدد
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية  300كويتي ،وذلــك تبعا ألحكام
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون،
حيث يعد االشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.
من جانبه ،أعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية السعودي ،محمد الجدعان ،في كلمته خالل افتتاح
االجتماع ،عن الشكر لقادة دول مجلس التعاون لحرصهم على الحماية
التأمينية الـمــوحــدة لمواطني دول المجلس ،حيث أك ــدوا أهمية هذا
الموضوع وأهمية تحقيق معاني األخوة والمواطنة الخليجية.
وأش ــار الجدعان الــى أن إق ــرار مشروع النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية الذي استفادت منه دول المنطقة من الخبرات والكفاءات الوطنية
سمح للمواطن الخليجي باالحتكاك بأشقائه واكتساب المهارات والخبرات.

جانب من الحضور في احتفال اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة بالحروب
للتصدي للتحديات البيئة وتطوير القانون
البيئي الدولي وإقامة شراكات دولية لبلوغ
وتحقيق األهداف المستدامة».
وشدد على أهمية االستدامة البيئية ،مشيرا
إل ــى إطـ ــاق مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـب ــادرات ضمن
الخطة التنموية للدولة والعمل على خفض
نسب التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ــدت رئ ـي ـس ــة الـجـمـعـيــة
الكويتية لحماية البيئة ،د .وجدان العقاب،
أن الكويت ورغم مرور  32عاما على كارثة
حـ ــرق اآلب ـ ـ ــار ال ـن ـف ـط ـيــة ،ف ــإن ـه ــا ح ـت ــى اآلن
تستصلح األراضي الملوثة والمدمرة والتي
تكلف ماليين الدنانير ،مما يثبت للعالم أن
هذه الجريمة البيئية النكراء ،هي جريمة
طويلة ال ـمــدى ،ويـجــب أن تــواجــه بالمزيد
مــن ال ــدراس ــات واألب ـح ــاث الــداع ـمــة للبيئة
واستصالحها وتربية النشء على ذلك.
وقالت العقاب إن الجمعية احتضنت مبادرة
شبابية جديدة لفريق من خريجي الهندسة
البيئية ،بــدافــع حماية مـقـ ّـدرات كنوز أرضنا
ومستقبلنا واالستفادة من علمهم .وأعلنت
انطالق عمل فريق المهندسين البيئيين في
الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

أضخم كارثة
من جانبه ،أكد ممثل شركة نفط الكويت،
نـجـيــب ال ــزي ــد ،أن ال ـكــويــت ش ـهــدت أضـخــم

كارثة بيئية استمرت  8أشهر ،وتسببت في
أضرار بيئية وطالت أماكن بعيدة ،مشيرا
إلى أن القطاع النفطي وشركة نفط الكويت
بشكل خــاص كــان لها دور كبير وبفضل
أب ـنــائ ـهــا ،وبــال ـت ـعــاون م ــع  27فــريـقــا حــول
العالم ،تمت السيطرة على الحرائق في 242
يوما فقط .واستذكر الزيد التضحيات التي
قام بها أبناء الكويت إلطفاء اآلبار والتفاني
في العمل ،ووضع الكويت على طريق العمار
والتقدم ،مؤكدا أن إخالص أبناء الكويت في
الكارثة كان داعما نحو كويت المستقبل.
ب ــدوره ،أكــد رئيس بعثة المنظمة الدولية
للهجرة ،مــازن أبوالحسن ،أن هناك ارتباطا
بين النزاعات المسلحة والتأثير على البيئة.
وقــال أبوالحسن ،في كلمة له نيابة عن
ممثل األمين العام لألمم المتحدة ،المنسق
الـمـقـيــم فــي ال ـكــويــت ط ــارق ال ـش ـيــخ ،إن 40
بالمئة من النزاعات لها تأثير على الموارد
الـطـبـيـعـيــة وي ــزي ــد ال ـض ـغــوط ع ـلــى البيئة
التي ّ
تعد ضحية من ضحايا الحرب ،إلى
جانب االرتفاع المستمر لدرجات الحرارة
والتغيرات المناخية.
وأشــار إلى أن النزاعات الحديثة تعتبر
مانعا رئيسيا ّ
لتقدم الدول ،وأن  80بالمئة
من الضرر السكاني حتى  2030سيكون في
المجتمعات التي تعاني الهشاشة والنزاع
والعنف.

قانون جديد لـ َّ
«الدين...
عبدالوهاب الرشيد ،ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل،
لم يشهد إقــرار أي قوانين ،واكتفى بمناقشة المشاريع المقدمة من
الحكومة ،ومنها التخصيص ،والبديل االستراتيجي الــذي وعدت
بــإعــادة تقديمه خــال أقــل من شهر ،إلــى جانب المناصب القيادية،
والدين العام ،والخطة اإلنمائية للدولة ،إلــى جانب مشاريع ميناء
ً
مبارك ،والمنطقة الشمالية ،والصكوك الحكومية ،مبينا أن الحكومة
طلبت إعادة دراسة هذه المشاريع ،مع وعدها بتقديم أخرى متكاملة
من جديد تواكب العهد الجديد ،لمنح كل ذي حق حقه على صعيد
مواد البديل االستراتيجي».
و فــي و قــت أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير
موافقتها على ر فــع الحصانة عــن النائبين عبيد الوسمي وحامد
البذالي ،كشفت مصادر «الجريدة» ،أن اللجنة وافقت أمس على جميع
اقتراحات اإلحالة المدرجة على جدول أعمالها ،والتي ناقشتها من
الناحية الدستورية قبل دخــول القانون ،الــذي أقــره المجلس بشأن
سحب صالحياتها ،حيز التنفيذ ،مشيرة إلى أنه من ضمن االقتراحات
التي وافقت عليها تعديل قانون «المسيء» و»القوائم النسبية» ،حيث
أحالتهما إلى لجنة الداخلية والدفاع.
وأعـلــن النائب د .عبدالكريم الكندري أن «التشريعية» أقــرت ،في
اجتماعها أمس ،االقتراح الذي تقدم به لتكويت الوظائف العامة في
الدولة ،وأحالته إلى لجنة الموارد البشرية.
وقال الكندري ،في تصريح أمس« :نأمل من الزمالء في لجنة الموارد،
ً
الذين ال يقلون حرصا مني على االنتهاء من هذا القانون ،إنجاز هذا
االقتراح ،وبإذن الله مستمر في متابعة ملف تنفيذ سياسة اإلحالل».

العيدان رئيسًا لـ «نفط...

ً
ً
البترولية ،ومحمد سالم الحيمر ،رئيسا تنفيذيا في الشركة الكويتية
لالستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك».
ً
ً
وتضمنت القرارات تعيين شافي العجمي رئيسا تنفيذيا بالوكالة
ً
ً
في «البترول الكويتية العالمية» ،وخالد العتيبي رئيسا تنفيذيا في
ً
«الكويتية لنفط الخليج» ،ونائبا للرئيس التنفيذي في «نفط الكويت»

ً
وزير التربية متوسطا المخيزيم والبراك
ّ
سـيــارات متعددة األدوار كحل
مؤقت لحين االنتهاء من المبنى
الدائم واالنتقال إليه.
وأشار إلى أنه أوضح للوزير
مـ ـك ــام ــن الـ ـخـ ـل ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
والجهود التي بذلتها النقابة
لحل هــذه القضايا من قبل مع
ّ
ال ـ ــوزراء الـســابـقـيــن ،إل أن عــدم
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي وح ــل
الحكومات كان سببا في عودة

الـكـثـيــر م ــن ه ــذه الـقـضــايــا إلــى
المربع األول.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ـس ــم
بــالـمـصــداقـيــة والـشـفــافـيــة ،وأن
الـ ــوزيـ ــر وعـ ــد بـ ــأن ال ـع ــدي ــد مــن
القضايا ستجد طريقها للحل
خالل الفترة المقبلة ،خاصة وأن
ّ
يتميز بتعاون
العهد ا لـجــد يــد
ج ـهــات ا ل ــدو ل ــة المختلفة لحل
جميع القضايا العالقة.

السفير البديوي :ال نزال وجهة
جاذبة للمستثمرين الدوليين
• زار والية آيوا األميركية لبحث تعزيز الشراكة بين البلدين
• الزراعة وتجهيز األغذية أبرز الفرص المتاحة لشركات الوالية
أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر ال ـكــوي ـتــي لــدى
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ج ــاس ــم
الـ ـب ــدي ــوي أن ال ـك ــوي ــت ال ت ــزال
«و ج ـه ــة ج ــاذ ب ــة للمستثمرين
ال ـ ــدولـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـ ــدة»،
م ـن ـهــا اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ال ـس ـيــاســي
ومــؤسـســاتـهــا الـمــالـيــة ال ـبــارزة
وال ـق ــوي ــة الـمـبـنـيــة ع ـلــى أســس
متينة ،والتزامها وشفافيتها
فــي إجـ ــراء الـمـعــامــات المالية
والتجارية.
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
لـلـسـفـيــر الـ ـب ــدي ــوي ،لـ ــ«ك ــون ــا»،
مساء أمــس األول ،على هامش
زي ـ ــارت ـ ــه لـ ــواليـ ــة آيـ ـ ـ ــوا إلجـ ـ ــراء
م ـبــاح ـثــات ح ــول ف ــرص تـعــزيــز
أف ــق ال ـشــراكــة بـيــن الـبـلــديــن مع
ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن الـمـحـلـيـيــن
بمن فيهم وزي ــر خــارجـيــة آيــوا
بول بات ،وحاكمها البديل آدم
غ ــري ــغ ،ورئـ ـي ــس م ـك ـتــب مـ ــزارع
آي ــوا بــرنــت جــون ـســون ،إضــافــة
إل ــى ع ــدد مــن شــركــات تصنيع
األغــذيــة ومجموعة مــن قدامى
المحاربين فــي حــرب الخليج،
مبينا أن «ال ـه ــدف مــن الــزيــارة
هو التواصل مع واليات الغرب
األوســط األميركي التي تعتمد
عـلــى ال ــزراع ــة فــي ض ــوء جهود
الكويت لتعزيز وتنويع مصادر
األمن الغذائي لديها».
وأضاف أن «هناك رغبة جادة
وحـقـيـقـيــة ل ــدى والي ــة آي ــوا في
تعزيز العالقات معنا ،وخاصة
في مجال األمن الغذائي ،سواء
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال دعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الكويتية ا لــى االستثمار فيها
أو تشجيع الشركات األميركية
على التواجد بالكويت كنقطة

ً
ً
التي ستتبعها الشركة ،إلى جانب الشيخ خالد الصباح رئيسا تنفيذيا
لشركة ناقالت النفط الكويتية التي ستتبع قطاع التسويق العالمي.
ً
ً
كما اعتمد المجلس تعيين الشيخ أحمد الصباح عضوا منتدبا
ً
ً
في «التسويق العالمي» ،وبدر العطار عضوا منتدبا في «التخطيط
ً
ً
والمالية» بالمؤسسة ،وهشام الرفاعي عضوا منتدبا في «الشؤون
اإلدارية».

تدوير لمديري وإشرافيي...
أنـهــا ليست مـفــاجـئــة ،بــل كــانــت مــرهــونــة بالتشكيل الـ ــوزاري،
مضيفة أن «التربية» مقبلة على نفضة كبيرة ،السيما مع وجود
شواغر كثيرة في عدد من المناصب.
إلى ذلك ،كشفت المصادر ذاتها أن البنوك بدأت إيداع مكافآت
األعمال الممتازة للمعلمين والعاملين بالمدارس في حسابات
المستحقين أمس.
وبـيـنــت أن الـمـبــالــغ أودع ــت فــي حـســابــات المستحقين في
م ــدارس حولي ومـبــارك الكبير واألح ـمــدي ،مضيفة أنــه سيتم
ً
إيداعها لبقية المناطق بدءا من اليوم.
وأكدت أن توجهات وزير التربية د .حمد العدواني األخيرة
ب ـض ــرورة اإلس ـ ــراع ب ـصــرف ال ـم ـكــافــآت ســاهـمــت ف ــي التعجيل
بصرفها للمستحقين.

التضخم الناخب األول...
والية بنسلفانيا المحورية« :إذا كنتم تريدون وقف تدمير بالدنا
ً
ّ
تصوتوا
وإنقاذ الحلم األميركي ،يجب عليكم إذا هذا الثالثاء أن
للجمهوريين في موجة حمراء عمالقة» ،في إشارة إلى لون حزبه.
وفــي لـقــاء مــع مرشحين جمهوريين فــي بنسلفانيا ،أعــرب
تــرامــب عــن شكوكه فــي أن الــواليــات المتحدة تستطيع البقاء
ً
واالستمرار عامين آخرين ،مشيرا إلى فشل إدارة الرئيس جو
بايدن في إدارة البالد.
وقـ ــال ت ــرام ــب ،إن واش ـن ـطــن ف ـقــدت سـلـطـتـهــا ع ـلــى الـمـســرح
ً
العالمي ،مضيفا« :لم تكن بالدنا في مثل هذا الموقف .ال أحد

البديوي مع وزير خارجية والية آيوا واتحاد المزارعين
دخول أو مركز إقليمي لها في
سوق الشرق االوسط» ،موضحا
أن «هذه الزيارة عكست الشراكة
اال سـتــرا تـيـجـيــة الحقيقية بين
الـبـلــديــن» ،وأك ــد سـعــي الكويت
ل ـل ـتــواصــل م ــع ك ــل دول الـعــالــم
لـ ـلـ ـبـ ـح ــث عـ ـ ــن فـ ـ ـ ــرص ل ـت ـع ــزي ــز
م ـن ـظــوم ـت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ب ــاألم ــن
الغذائي.
وأفاد بأنه عقد اجتماع مائدة
مستديرة خالل الزيارة بعنوان
«الـشــراكــة الكويتية األميركية:
فـ ـ ـ ـ ــرص واليـ ـ ـ ـ ـ ــة آيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا» ،س ـل ــط
خالله الـضــوء على العديد من
الفرص االستثمارية للشركات
ف ــي ال ــوالي ــة ل ــاس ـت ـف ــادة منها
ب ــال ـك ــوي ــت ،خ ــاص ــة فـ ــي ق ـطــاع
الزراعة وتجهيز األغذية ،نظرا
لألهمية المتزايدة لقضية األمن
ال ـغ ــذائ ــي ،م ــؤك ــدا أن «ال ـكــويــت
يـمـكــن أن ت ـكــون بـمـنــزلــة نقطة
وصـ ـ ــول لـ ـه ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات مــن
واليـ ـ ــة آيـ ـ ــوا ل ـي ــس ف ـق ــط إل ـي ـهــا
ولكن الى منطقة الشرق االوسط
وشمال إفريقيا كلها».

من جانبه ،قال وزير خارجية
«آيـ ـ ــوا» ب ــول بـ ــات ،ف ــي تـصــريــح
م ـ ـمـ ــاثـ ــل ،إن «ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة ل ــدي ـه ــا
ت ــاري ــخ قـ ــوي ف ــي الـ ـش ــراك ــة مــع
الدول األخرى وإقامة تحالفات
مـتـبــادلــة المنفعة بـمــا فــي ذلــك
مع الكويت» ،مضيفا« :لطالما
كانت الوالية في صميم إنتاج
الغذاء بالواليات المتحدة ،وهي
تــواصــل تنمية دوره ــا كمنتج
للعالم» ،وأشار إلى أنها «تعتبر
شــريـكــا دول ـي ــا مـهـمــا لـلـتـجــارة
سـ ــواء ف ــي ق ـطــاع الـتـصـنـيــع أو
الزراعة».

يحترمنا في أي مكان».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،حـ ــاول الــرئ ـيــس األس ـب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا إث ــارة
حماسة الديموقراطيين في مدينة بيتسبرغ الصناعية بوالية
بنسلفانيا ،إذ هاجم الجمهوريين الذين يريدون «تفكيك الضمان
االجتماعي والرعاية الصحية ومنح الشركات الكبيرة واألثرياء
ً
مزيدا من التخفيضات الضريبية» ،لكنه أقر بأن «البالد مرت
ً
بأوقات عصيبة في السنوات األخيرة» ،خصوصا جراء «الجائحة
التاريخية».
١٥

«المرور» :توسط العسكريين...
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» ،أن التعليمات نصت على أن
ّ
سيتعرض للعقوبات اإلداريــة المتدرجة في
كل من يخالف ذلك
ً
حال تكرار المخالفة ،وصوال إلى تسجيل االنضباطيات العسكرية،
ً
وأخيرا النقل التام من القطاع.

طهران تفكك «خلية...
األمن اإليرانيين مصرعهم ،في حادث لم تتضح أبعاده ودوافعه
بمدينة بمبور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان .وذكرت
ً
ً
السلطات أن جنديا قتل  3شرطيين وزميال له داخل المخفر ،فيما
ذكرت تقارير أن النقطة األمنية الواقعة على طريق سريع بين بمبور
وإيرانشهر تعرضت لهجوم مسلح.
وتــواصـلــت االحـتـجــاجــات فــي مناطق متفرقة مــن إي ــران أمــس،
لألسبوع الثامن على التوالي ،وأطلقت قوات األمن الرصاص الحي
على محتجين في مدينتي مريوان وكــرج بكردستان ،بعدما بدأ
ً
ً
األهالي احتجاجات وإضرابا في األسواق وأغلقوا عددا من الشوارع.
من جهة أخــرى ،أوقــف المصرف المركزي اإليراني بيع العملة
الصعبة عصر أمس بعدما واجه موقع إلكتروني خصصه المصرف
ً
لبيع العملة الصعبة اختالال
ً
ً
وواجهت العملة الصعبة في إيران سقوطا تاريخيا ،حيث وصل
سعرها إلى  365000ريال للدوالر الواحد.
١٤

البغلي :حماية حقوق المعاقين والنهوض بمهاراتهم
رعت تدشين دفعة من «شركاء لتوظيفهم» وأكدت تدريب  84منهم وتوظيف 56
جورج عاطف

مليار شخص
معاق بالعالم
 %80منهم
يعيشون في
بلدان نامية

الشيخ

ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور وزي ـ ـ ـ ــرة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية ،وزيرة الدولة لشؤون
الـ ـم ــرأة وال ـط ـف ــول ــة م ــي الـبـغـلــي،
ّ
نــظ ـمــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـشــؤون
ذوي اإلع ــاق ــة ،مـمـثـلــة ف ــي قـطــاع
الخدمات التعليمية والتأهيلية،
حفل تدشين الدفعة الرابعة من
حملة شركاء لتوظيفهم بالشراكة
االستراتيجية ومعهد منظومة
البناء البشري.
وق ــال ــت ال ـب ـغ ـلــي ،ف ــي كلمتها
خــال الحفل« ،يشرفني أن أكــون
بينكم فــي هــذا المحفل الجميل،
مــع أش ـخــاص عـمـلــوا بـكــل صــدق
ووطـ ـنـ ـي ــة وع ـ ـ ــزم ح ــري ـص ـي ــن كــل
الحرص على المشاركة في تنمية
الوطن وفــق رؤيــة (كويت جديدة
 )2035مساهمين بتنفيذ التزامات
الكويت الدولية والدستورية في
مجال حماية حقوق األشخاص
ً
ذوي اإلعاقة وتعزيزها خصوصا
بـعــد انـضـمــامـهــا التـفــاقـيــة األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة حـ ـ ــول هـ ـ ــذه ال ـح ـق ــوق
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــدم ـ ـ ــج وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
األشخاص ذوي اإلعاقة».
وأع ـ ــرب ـ ــت عـ ــن فـ ـخ ــره ــا ب ـه ــذه
الشراكة التي أسفرت عن تدريب
 84مــن األش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة
وتوظيف  56منهم في القطاعين
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـخ ـ ــاص خ ـ ــال 3
دفعات متواصلة ،مؤكدة أن هذا

الوزيرة البغلي والنائبة الخالد وبعض الحضور خالل الفعالية
يـ ــدل ع ـلــى ال ـه ـمــة واإلص ـ ـ ــرار من
المنظمين على تحقيق النجاح
والــوصــول بهذه الفئة إلــى أعلى
درج ــات الـنـهــوض بمستوياتهم
المهارية والمهنية ،وفــق برامج
تدريبية ورؤية واضح.

قائد اإلنسانية
مــن جــانـبــه ،ق ــال ممثل األمـيــن
ال ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة المنسق
الـ ـمـ ـقـ ـي ــم د .طـ ـ ـ ـ ــارق ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ إن
«ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة وه ـ ــذا ال ـبــرنــامــج
والقائمين عليه هــم بكل اقـتــدار
ف ــرس ــان قــائــد اإلن ـســان ـيــة الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد طـيــب ال ـلــه ث ــراه،
وأم ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات سـمــو

أم ـي ــر ال ـب ــاد وس ـم ــو ول ــي عـهــده
األمـ ـي ــن ،وس ـت ـك ـتــب ب ـح ــروف من
نــور فــي سـجــات الـتــاريــخ لسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء وحكومة
الكويت على تيسيرها مثل تلك
المبادرات».
وأض ـ ــاف ال ـش ـيــخ أن ــه «عـنــدمــا
نضمن حـقــوق األش ـخ ــاص ذوي
اإلع ـ ــاق ـ ــة ،ف ــإن ـن ــا نـ ـق ــرب عــال ـم ـنــا
م ــن ال ـت ـم ـســك بــال ـق ـيــم وال ـم ـب ــادئ
األساسية لميثاق األمم المتحدة،
حـيــث صــدقــت  180دول ــة عضوة
ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة األشـ ـخ ــاص ذوى
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــاك ن ـح ــو  15فــي
المئة مــن سكان العالم أو مليار
شخص هــم مــن األشـخــاص ذوي
اإلعــاقــة ،يعيش  80في المئة من

ذوي اإلعاقة في البلدان النامية».
وذكر أن األمم المتحدة ،من خالل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
تعاونت واألمانة العامة للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة
وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوى
اإلعـ ــاقـ ــة ف ــى ب ــرن ــام ــج ل ـل ـت ـعــاون
الفنى لدعم جهود الدولة فى دعم
وتطوير خطط وبرامج وأولويات
ذوي اإلعاقة ،لتوفر استراتيجية
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة إلدم ـ ــاج مـنـظــور
اإلعـ ــاقـ ــة األس ـ ـ ــاس إلح ـ ـ ــراز ت ـقــدم
م ـس ـت ــدام وت ـحــوي ـلــي ف ــي إدمـ ــاج
منظور اإلعــاقــة مــن خــال جميع
ركائز عمل األمــم المتحدة وهي:
الـســام واألم ــن وحـقــوق اإلنـســان
والتنمية.

«المحاسبة» يشارك بمؤتمر
«االنكوساي» في البرازيل
أعـلــن دي ــوان المحاسبة
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الدولي الـ 24لألجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة
(االنكوساي) ،الذي يقام في
ال ـبــرازيــل غ ــدا ،ويستهدف
بـ ـح ــث مـ ــوضـ ــوعـ ــات ع ـ ــدة،
مـ ـنـ ـه ــا اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـ ـقـ ــواعـ ــد
اإلجرائية والجدولية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ديـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة فيصل الشايع،
في بيان أمس ،إن المؤتمر
ال ـ ــذي ي ـسـت ـمــر أربـ ـع ــة أي ــام
س ـي ـنــاقــش م ــوض ــوع عـمــل
المؤسسات العليا لمراجعة
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
الكارثة العامة ،وموضوع
الصوت العالمي والنتيجة
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـتــأث ـيــر بعيد
المدى.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـشـ ـ ــايـ ـ ــع أن
جلسة االفتتاح ستتضمن
اعتماد القواعد اإلجرائية
والجدولية ،واختيار نائب
رئيس المؤتمر ،فضال عن
مناقشة تقرير األمين العام
والـ ـخـ ـط ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ل ــان ـت ــوس ــاي ،ل ـل ـف ـتــرة بين
عامي  2023و ،2028إضافة
إلى تقرير المجلة الدولية
للرقابة الحكومية (آي جاي
جي أيه).

فيصل الشايع

وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن و ف ـ ــد
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان سـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــارك ف ــي
الـيــوم األول بمجموعة من
اجتماعات لجان رئيسية،
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ل ـج ـن ــة
المعايير المهنية (بي اس
سي) ،واجتماع لجنة بناء
الـ ـ ـق ـ ــدرات (س ـ ــي بـ ــي سـ ــي)،
إضــافــة إلــى اجـتـمــاع لجنة
تـ ـب ــادل ال ـم ـع ــرف ــة (ك ـ ــي اس
سي).

َ
«الشؤون» :االنتهاء من إجراءات «حوكمة» قطاعي التعاون والتنمية
ساري لـ ةديرجلا● :محاربة الفساد المالي واإلداري وتحسين ترتيب الكويت بمؤشر المدركات
•
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أكــد الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التخطيط والتطوير اإلداري
فــي وزارة ال ـشــؤون االجتماعية،
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز سـ ـ ـ ـ ــاري ،م ـب ــاش ــرة
الـ ــوزارة تطبيق اإلج ـ ــراءات كافة

ال ـخ ــاص ــة ب ـحــوك ـمــة ق ـطــاعــات ـهــا،
م ــن مـنـطـلــق حــرص ـهــا ع ـلــى دعــم
وتعزيز مبدأي الشفافية والعدالة
في تقديم خدماتها للمستفيدين،
ً
كاشفا عن االنتهاء من إجــراءات
َ
حوكمة قطاعي التعاون والتنمية
االجتماعية ،ورفع التقارير األولية

البغلي تقبل استقالة مجلس ًجمعيةً ضاحية
فهد األحمدّ ...
وتعين مديرا جديدا
أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ،وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة،
ً
مي البغلي ،قرارا بتعيين مدير إدارة الجمعيات
الخيرية والمبرات في الوزارة ،عبدالعزيز العجمي،
ً
ً
مديرا مؤقتا إلدارة جمعية ضاحية فهد األحمد
التعاونية ،لمدة شهرين إلى حين دعوة الجمعية

العمومية وإجراء انتخابات جديدة .وجاء القرار،
الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،إثر قبول
الوزيرة استقالة أعضاء مجلس إدارة الجمعية،
عـقــب تقديمهم اس ـت ـقــاالت جـمــاعـيــة ،حـيــث بــات
ً
المجلس منحال بقوة القانون لفقدانه النصاب.

بــالـمــاحـظــات ال ـتــي الزم ــت ذل ــك،
عـلــى أن تـشـمــل بـقـيــة الـقـطــاعــات
ً
تباعا في الفترة المقبلة.
وقـ ـ ــال س ـ ـ ــاري ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
إن ح ــرص الـ ـ ــوزارة عـلــى تطبيق
ً
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوك ـ ـ ـمـ ـ ــة ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا
وت ــوجـ ـيـ ـه ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الصادرة بهذا الصدد ،وبتعليمات
مـ ـب ــاش ــرة م ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية،
وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون الـ ـم ــرأة
الـ ـطـ ـف ــول ــة ،م ـ ــي الـ ـبـ ـلـ ـغ ــي ،حـيــث
ت ـعــد «الـ ـ ـش ـ ــؤون» أول ـ ــى ال ـج ـهــات
الحكومية الـتــي بــاشــرت تطبيق
حوكمة القطاع العام ،ليتسنى لها
تطوير العمل االداري وتحسين
ً
أداء مــوظـفـيـهــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أنــه
ت ــم تــرشـيــح ع ــدد م ــن الـمــوظـفـيــن
لتدريبهم على أنظمة الحوكمة
من قبل األمانة العامة للمجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة،
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــم شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات م ــدربـ ـي ــن

وزير الصحة استقبل  3سفراء
استقبل وزير الصحة د .أحمد العوضي
صباح أمس سفراء مصر؛ أسامة شلتوت،
واإلمارات د .مطر النيادي ،والقائم بأعمال
سـفــارة الــواليــات المتحدة األميركية جيم
هولتسنايدر ،كل على حدة.
وأكـ ــدت «ال ـص ـح ــة» ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
أن الـمـبــاحـثــات اشـتـمـلــت عـلــى اسـتـعــراض

مجاالت وآفاق التعاون المستقبلي لتعزيز
العالقات في المجاالت الصحية المختلفة
وبما يعود بالنفع واالستفادة من الفرص
المتاحة ،لوضع البرامج واالستراتيجيات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـف ــق مــع
االهتمامات المشتركة وبما يخدم تعزيز
األمن الصحي.

وأوضحت الــوزارة أن اللقاء ات سادتها
أجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ت ـع ـكــس ع ـمــق ال ـعــاقــات
والـ ـح ــرص ع ـلــى تـنـمـيـتـهــا ف ــي ال ـم ـجــاالت
الصحية المختلفة.
حضرت اللقاء ات مديرة إدارة العالقات
الصحية الــدولـيــة فــي «الـصـحــة» ،د .رحــاب
الوطيان.

ّ
مستشفى جابر يدشن أول منظار للقولون
بتقنية «الذكاء االصطناعي»

ً
المزيدي :قسم الجراحة يجري  40عملية كبرى يوميا
•

عادل سامي

كـ ـش ــف قـ ـس ــم ال ـ ـجـ ــراحـ ــة فــي
م ـس ـت ـش ـفــى ج ــاب ــر األحـ ـم ــد عــن
نـجــاحــه فــي إجـ ــراء أول منظار
جهاز هضمي بواسطة الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،ل ـل ـت ـع ــرف عـلــى
األورام ،وهي تقنية تطبق للمرة
األولى في الكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــم،
د .س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــز ي ـ ـ ــدي ،إن
التقنية الحديثة المستخدمة
تـ ـع ـ ّـب ــر بـ ــوضـ ــوح عـ ــن ال ـت ـط ــور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـم ـت ـس ــارع فــي
هذا الشأن ،الفتا إلى أن الجهاز
الذي أجري به المنظار يستخدم
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي لـلـتـعــرف
على الزوائد اللحمية بالقولون
ّ
والمعدة بدقة عالية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء
االصطناعي أعطى دقة متناهية
في كشف األورام التي كانت ال

المزيدي والخميس خالل إجراء المنظار بواسطة الذكاء االصطناعي
ُ
ترى بالعين المجردة.
وأض ــاف أن القسم حاليا به
 19غــرفــة عـمـلـيــات ت ـجــري بين
 30و 40عملية كبرى يوميا .من
جانبه قال رئيس وحدة جراحة
القولون والمستقيم بمستشفى
ج ــاب ــر ،األسـ ـت ــاذ ال ـم ـســاعــد في
كـلـيــة ال ـط ــب ب ـجــام ـعــة الـكــويــت
د .أحـمــد الخميس ،وال ــذي قام

ب ــإج ــراء ال ـم ـن ـظــار أن الـمــريــض
الـمــذكــور جــاء إلـيــه يشتكي من
البواسير ،وقمنا بإجراء منظار
القولون الذي يستخدم التقنية
الحديثة والذكاء االصطناعي،
وقد وجدنا زائدة لحمية وتمت
إزالتها.
وذكـ ـ ــر أن ال ـج ـه ــاز ال ـحــديــث
عبارة عن جهاز يستخدم الذكاء

االصطناعي أثناء إجراء مناظير
الـقــولــون أو الـمـعــدة ،الكتشاف
الزوائد اللحمية وأورام القولون
ال ـح ـم ـيــدة والـخـبـيـثــة واألورام
الـ ـ ـغ ـ ـ ّـدي ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
زيادة معدل الكشف عن األورام
الحميدة في وقت إجراء التنظير
الـقــولــونــي بـفـضــل الــدعــم الــذي
ّ
تقد مه تلك التقنية باستخدام
الذكاء االصطناعي ،وهو يسهم
أيضا في سرعة ودقة االكتشاف،
مما يؤدي إلي تحسين النتائج
ال ـســريــريــة نـتـيـجــة لــاكـتـشــاف
المبكر.
بــدوره ،أكد اختصاصي أول
جراحة عامة وجراحة القولون
والمستقيم بمستشفى جابر ،د.
بدر الشعبان ،أن من أكبر أسباب
األورام فــي ال ـقــولــون والـجـهــاز
ال ـه ـض ـمــي ه ــو ت ـك ــون ال ــزوائ ــد
اللحمية ،وهي توجد وتتكاثر
مع ّ
تقدم العمر.

أنظمة العمل والدورة المستندية،
ً
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة وم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة
ال ـت ـشــري ـعــات وال ـل ــوائ ــح الـمـعــول
ً
بها ،وصــوال إلى تنفيذ الزيارات
والمقابالت وعقد االجتماعات مع
المسؤولين وتدريب اإلشرافيين
على آليات التطبيق».

قياس مؤشرات الحوكمة

عبدالعزيز ساري

م ـع ـت ـمــديــن .وأضـ ـ ــاف أن «هـ ــؤالء
الـمــوظـفـيــن قــامــوا بــوضــع خطط
عـ ـم ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ب ـ ـ ـجـ ـ ــدول زم ـن ــي
ي ـت ـض ـمــن  3مـ ــراحـ ــل ل ـك ــل ق ـطــاع
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة ،بـ ـه ــدف ن ـش ــر ث ـقــافــة
ال ـحــوك ـمــة وت ـه ـي ـئــة بـيـئــة الـعـمــل
لتطبيقها ،بداية من االطالع على

وذكر ساري أنه عقب االنتهاء
م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ح ــوكـ ـم ــة ج ـم ـيــع
قـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـ ــوف ت ـبــدأ
مرحلة قياس مؤشرات تطبيقها
بكل قـطــاع على ح ــدة ،ثــم اقـتــراح
الـتـشــريـعــات الـمـنــاسـبــة وتعديل
ال ـلــوائــح وإع ـ ــادة الـنـظــر فــي آلية
ً
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ،الف ـت ــا إل ــى أن
المدربين سيقومون بعمل دليل
استرشادي لتطبيق الحوكمة في
الــوزارة ،يوضح التوصيات التي
تسهم في التطبيق الرشيد ،عبر

تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة
ب ـهــا والـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف أص ـحــاب
الوظائف اإلشرافية.
ً
وبين أنه يجري حاليا دراسة
ومراجعة التشريعات والخدمات
لــدى قـطــاع التخطيط والتطوير
اإلداري ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ح ـيــث من
المقرر عقد دورة تدريب لموظفي
القطاع حــول األمــر نهاية الشهر
الجاري ،موضحا أن هناك تقريرا
ً
خاصا رفع أخيرا حول االجراءات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـح ــوكـ ـم ــة
بالجمعيات التعاونية ،من شأنه
دعــم منظومة األمــن الـغــذائــي في
البالد.
وأك ــد أهمية األم ــر فــي إصــاح
وتطوير عمل اإلدارات الحكومية
ومحاربة الفساد المالي واإلداري،
وت ـح ـس ـيــن ت ــرت ـي ــب ال ـك ــوي ــت فــي
مــؤشــرات مــدركــات الـفـســاد الــذي
ً
ي ـ ـص ـ ــدر سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ع ـ ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
الشفافية الدولية.

«الغذاء» :معدالت الرضاعة الطبيعية
الخالصة ال تزال منخفضة بالكويت
حفيظ :لبن األم به أجسام مضادة تحمي األطفال من األمراض
• عادل سامي
أك ــدت الهيئة الـعــامــة للغذاء
والتغذية أن الرضاعة الطبيعية
ال ـخــال ـصــة ف ــي ال ـكــويــت الت ــزال
منخفضة.
وقالت منسقة برنامج تغذية
األم ـ ـهـ ــات والـ ــرضـ ــع واألط ـ ـفـ ــال
الصغار ،مديرة إدارة التوعية
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ت ـ ـغـ ــذيـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع
ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـغ ــذاء
والـتـغــذيــة ،د .منى الصميعي،
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،فــي
الهيئة بمناسبة إطالق أسبوع
الرضاعة الطبيعية في الكويت
تحت شعار «لننهض بالرضاعة
الـطـبـيـعـيــة :نـثـقــف ون ــدع ــم» ،إن
«االحتفال يأتي ضمن الجهود
المبذولة لتعزيز تغذية الرضع
واألطفال واألمهات والحوامل».
وأضــافــت أن نتائج برنامج
ال ـتــرصــد ال ـت ـغ ــذوي ع ــام 2019
أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن  91ف ــي الـمـئــة
م ــن األمـ ـه ــات تـلـقـيــن م ـســاعــدة
ونـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــح ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــاعـ ـ ــة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة أثـ ـ ـن ـ ــاء وجـ ــودهـ ــن
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ،وأن  50ف ــي الـمـئــة
بدأن الرضاعة الطبيعية مبكرا
خالل الساعة األولى بعد الوالدة
أثناء وجودهن فيها.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ــى أن  94فــي
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن األمـ ـ ـه ـ ــات أرضـ ـع ــن
أطـ ـف ــالـ ـه ــن رض ـ ــاع ـ ــة ط ـب ـي ـع ـيــة
خالل عام  ،2019و 30في المئة

الصميعي وحفيظ مع عدد من الحضور
ف ـقــط اس ـت ـم ــررن ف ــي الــرضــاعــة
الـطـبـيـعـيــة عـنــد عـمــر  3أشـهــر،
و 23في المئة عند عمر  6أشهر،
و 9ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط ح ـتــى عمر
سنة وسنتين.
وذكرت الصميعي أن  72في
المئة من األطفال تم إعطاؤهم
األغــذيــة التكميلية ،إلــى جانب
الــرضــاعــة فــي الــوقــت المناسب
الموصى به من منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة وهـ ـ ــو بـ ـع ــد ال ـش ـهــر
ال ـ ـسـ ــادس ،و 65ف ــي ال ـم ـئــة من
األطفال تم إرضاعهم باستخدام
الزجاجة والحلمات الصناعية.
وقالت إن فعاليات االحتفال،
التي بدأت أمس وتستمر حتى
يوم الخميس المقبل ،وستشمل
حمالت توعوية مجتمعية حول
الرضاعة الطبيعية في مرافق
وزارة ا لـصـحــة (المستشفيات
الحكومية الـتــي تـقــدم خــدمــات
األم ـ ــوم ـ ــة والـ ـطـ ـف ــول ــة وب ـع ــض

ال ـمــراكــز الـص ـحـيــة) ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى يـ ـ ــوم م ـف ـت ــوح فـ ــي مـجـمــع
البروميناد لألمهات األربـعــاء
المقبل خالل الفترة المسائية.
من جانبه ،قال ممثل «الصحة
العالمية» في الكويت ،د .أسعد
حفيظ ،إن لبن األم يحتوي على
أج ـس ــام م ـض ــادة تـجـعــل جـهــاز
ال ـم ـنــاعــة لـ ــدى األطـ ـف ــال أقـ ــوى،
وي ـح ـم ــي ب ـش ـك ــل ج ـي ــد مـ ــن أي
مرض في المستقبل.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ل ـ ـلـ ــر ضـ ــا عـ ــة
الطبيعية فــوا ئــد صحية لــأم،
حـيــث تقلل مــن اإلص ــاب ــة بعدة
أنواع من السرطان مثل سرطان
الـ ـ ـث ـ ــدي ،وس ـ ــرط ـ ــان ال ـم ـب ـيــض،
وكذلك مرض السكري من النوع
الثاني ،وارتفاع ضغط الدم.

«الصحية» تنظم محاضرة
«قانون مزاولة مهنة الطب»
تنظم كلية العلوم الصحية
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب محاضرة
علمية بعنوان «ما يجب
معرفته عن قانون مزاولة مهنة
الطب والمهن المساعدة لها»،
يقدمها رئيس جمعية أطباء
األسنان الكويتية رئيس وحدة
جراحة الفم والوجه والفكين
بمستشفى جابر األحمد
للقوات المسلحة د .محمد
دشتي ،في  12ظهر اليوم ،في
قاعة السمينار بالكلية.

معرض بـ «االتصاالت»
للتوعية بمخاطر المخدرات

ينظم المعهد العالي
لالتصاالت والمالحة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب معرض «واعي»
األربعاء المقبل بمقر المعهد
في الشويخ.
وقالت المنسقة العامة
للمعرض فوزية الحالق إن
«المعرض هو ثمرة تعاون
تجمع المعهد وجمعية
المحامين الكويتية إيمانا
بأهمية المسؤولية المجتمعية
لمؤسسات الدولة» ،موضحة أن
الهدف من المعرض هو تعزيز
التوعية لدى جيل الشباب
بمخاطر المخدرات والمؤثرات
العقلية وآثارها السلبية على
الفرد والمجتمع.
وأضافت أن هناك عددا
من الجهات التي ستشارك
بالمعرض وهي اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات ،واإلدارة
العامة لألدلة الجنائية من
وزارة الداخلية ،ومركز معالجة
اإلدمان والجهات المعنية
والمهتمة بتوعية المجتمع
بمخاطر هذه اآلفة.

«التطبيقي» تشارك بملتقى
طالبات جامعات الخليج

أعلنت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب مشاركة
عمادة شؤون الطلبة ،برئاسة
العميد د .عبدالكريم العرير،
في الملتقى الثقافي والعلمي
الثالث لطالبات جامعات
ومؤسسات التعليم العالي
بدول مجلس التعاون ،والذي
تستضيفه جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن بمدينة
الرياض ،الذي انطلقت فعاليات
أخيرا.
وقال العريعر إن مشاركة الهيئة
في الملتقى تكون بمسابقة
االبتكار والذكاء الصناعي
من خالل مشروع «الثالجة
الذكية» المقدم من الطالبة دالل
العتيبي ،ومشروع «الحقيبة
الذكية» المقدم من الطالبة
بشاير الصنيدح ،إضافة إلى
مسابقة العلوم اإلسالمية فئة
القرآن الكريم بحفظ  10أجزاء
من القرآن الكريم للطالبة هديل
ملك ،وفئة الحديث النبوي
للطالبة فاطمة الشمري.

«الحياتية» أطلقت مؤتمر
«التغيرات المناخية»
أطلق قسم إدارة التقنية البيئية
في كلية العلوم الحياتية
بجامعة الكويت مؤتمر
التغيرات المناخية والبيئية
وتأثيرها على األمن اإلنساني
واالجتماعي أمس ،بالتعاون مع
المنظمة الدولية لتمكين المرأة
وبناء القدرات .وقال القائم
بأعمال عميد الكلية د.عايد
سلمان في كلمته االفتتاحية
للمؤتمر الذي يستمر ثالثة
أيام« ،إن البيئة تعتبر من
ً
الموضوعات التي تلقى اهتماما
ً
ً
دوليا ومحليا ،لذلك أسهمت
الكويت بطريقة حيوية في
دعم المشاريع وإقرار القوانين
ً
المتعلقة بها ،تحقيقا للتنمية
المستدامة في المجتمع».

محليات
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العجمي :الباب المفتوح نهج «السكنية» «التخطيط» يطلق أسبوع التنمية  20الجاري

العجمي وقيادات «السكنية» خالل استقبال المواطنين السبت الماضي

محمد جاسم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني عمار العجمي أن سياسة األبواب المفتوحة ستكون
دائمة وليست مؤقتة ،وهذا المنهج سيكون في جميع القطاعات.
ً
وقال العجمي ،في تصريح صحافي ،عقب لقائه عددا من المواطنين
فــي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،مـســاء السبت الـمــاضــي ،إن
اللقاءات هدفت إلى االستماع لمالحظات ومشاكل بعض المواطنين
مع المؤسسة ،بحضور مديرها العام وعدد من القياديين.
وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى إزالة الحواجز بين المسؤولين
والمواطنين ،فمن حــق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر،
ونقل مالحظاتهم واستفساراتهم ،وواجب على المسؤولين االستماع
لهم وحل قضاياهم وفق األطر القانونية المنصوص عليها بالقانون
واللوائح والنظم ،أو توضيح اإلجراءات المتبعة في مثل حاالتهم.
وأشار إلى أنه أكد على المسؤولين في المؤسسة دراسة القضايا
ً
المتكررة ووضع حلول دائمة لها ،متوجها بالشكر إلى العاملين في
المؤسسة على حسن تنظيمهم واستقبالهم للمواطنين والمواطنات.

أعـ ـلـ ـن ــت األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى
للتخطيط والتنمية أمس ،إطالق أسبوع التنمية
المستدامة بين  20و 24ا ل ـجــاري ،ويشهد عقد
مجموعة من الورش مع جميع األطراف والشركاء
في التنمية.
وقـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس خ ــال ــد م ـهــدي،
فــي مؤتمر صحافي ،إن األسـبــوع سيشهد عقد
خمس ورش عمل خــال الفترة المذكورة ،منها
ورشتان للقطاع الحكومي ،وورشة واحدة لكل من
الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأض ـ ــاف م ـه ــدي أن ه ــذه ال ـ ــورش ت ـه ــدف إلــى
الـتـعــريــف بأهمية التنمية الـمـسـتــدامــة وتـبــادل
ً
المعلومات وال ـخ ـبــرات ،الفـتــا إلــى أنـهــا ستعقد

بمشاركة جميع الشركاء في التنمية ،وستقدم
مــن نخبة مــن الـخـبــراء والمختصين فــي مجال
التنمية المستدامة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ورشـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـح ـك ــوم ــي
ستعقدان يومي  20و 21الجاري في مقر األمانة
العامة للتخطيط ،بينما تقام الورشة الخاصة
بالجامعات  22الـجــاري فــي الكلية األسترالية،
مضيفا أن الورشة الخاصة بالمجتمع المدني
س ـت ـق ــام  23الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
االجتماعية النسائية ،وتعقد الورشة الخاصة
بالقطاع الخاص  24الـجــاري في غرفة التجارة
والصناعة.

«مبرة العوازم» تدعم
مسابقة التميز األولى للقرآن

خالد مهدي

أراض للتخزين
حسن كمال يقترح تخصيص
ٍ
•

محمد جاسم

ّ
قدم عضو المجلس البلدي د .حسن كمال
ً
أراض للتخزين.
اقتراحا بشأن تخصيص
وذك ــر كـمــال ،فــي كتابه الـمـ ٍ ّ
ـوجــه لرئيس
ً
المجلس الـبـلــدي ،أن االق ـتــراح يــأتــي نظرا
لـلـطـلــب ال ـم ـتــزايــد ع ـلــى م ـســاحــات خــاصــة
لتوفير خدمة التخزين في الكويت ،نتيجة
ً
الزيادة في األنشطة التجارية ،وتشجيعا

للشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وغيرها.
ّ
وبين أن الحاجة باتت ضرورية لتوفير
ً
أراض إضافية وفي مواقع متعددة جغرافيا،
ً
وهـ ــذا س ــوف يـنـعـكــس إي ـجــابــا عـلــى ن ــزول
أسعار المواقع التخزينية ،بعد أن ارتفعت
بشكل كبير خالل السنوات الماضية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أح ــال ــت ل ـج ـنــة ال ـف ــروان ـي ــة
ف ــي الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي طـلــب وزارة الــدفــاع

ً
تخصيص طريق بعرض  40مترا مع حاراته
ً
التخزينية ومتضمنا نفقا بطول  500متر،
ً
ً
بــدء ا من الطريق  6.5السريع ،وصــوال إلى
م ـشــروع قــاعــدة عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك الـجــويــة
الكائنة ضمن حــدود موقع مطار الكويت
الدولي ،للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت
لتحديث الرد.

ً
«األبحاث» ينظم برنامجا عن إدارة الري لزراعة النخيل

•

فهد الرمضان

ينظم مــركــز أب ـحــاث البيئة
وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة ،ضـمــن
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لألبحاث العلمية ،وبالتعاون
م ــع ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
ً
ً
ال ـ ــذري ـ ــة ،ب ــرن ــام ـج ــا تــدري ـب ـيــا
ً
دولـ ـي ــا ب ـع ـن ــوان« :إدارة ال ــري
وال ـم ـغ ــذي ــات ل ــزراع ــة أش ـجــار
ً
نخيل الـبـلــح» ،ب ــدء ا مــن أمــس
حتى  10الجاري ،حيث يشارك
فيه متدربون من دولة الكويت،
والمملكة العربية السعودية،
والمملكة األردنية الهاشمية،
والجمهورية العربية السورية،
والجمهورية العراقية.
وأوض ــح د .سمير الزنكي،
القائم بأعمال المدير التنفيذي
لمركز أبحاث البيئة والعلوم
الحياتية ،أهمية هــذه الــدورة
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـكــون ـهــا تـلـخــص

ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج وت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات أحـ ـ ــد
ال ـم ـشــاريــع الـبـحـثـيــة الـمـهـمــة
الـتــي أنـجــزهــا الـمــركــز بنجاح
بالتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـس ــؤول
التقني فــي الــوكــالــة ،د .حامي
سـعـيــد ،ع ــن ت ـقــديــره للجهود
الـتــي يبذلها معهد األبـحــاث،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أهـمـيــة التنسيق
الـقــائــم بين الــوكــالــة والمعهد
لـنـقــل ال ـم ـع ــارف وال ـع ـل ــوم في
ش ـت ــى الـ ـمـ ـج ــاالت إل ـ ــى ال ـ ــدول
اإلقليمية المجاورة.
وذك ــرت مــديــر دائ ــرة تنمية
القوى العاملة منى الفيلكاوي،
ب ــأن ه ــذه الـ ــدورة تــأتــي ضمن
خطة تــدر يــب تنمية وتطوير
ال ـ ـكـ ــوادر ال ـب ـشــريــة لـلـعــامـلـيــن
فــي الـمـعـهــد ،كـمــا ي ـشــارك فيه
عدد من المتدربين من خارج
ً
دول ــة الكويت حـضــوريــا وعن

المشاركون في البرنامج
طريق المنصات اإللكترونية،
لالستفادة من خبرات المعهد
في مجاالت العلوم المتعددة.
م ــن جـهـتـهــا ،أش ـ ــادت مــديــر
برنامج الزراعة والنظم البيئية
الصحراوية بالمركز ،الباحثة
مـ ـ ــاجـ ـ ــدة خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ،ب ــالـ ـجـ ـه ــود
الـ ـ ـت ـ ــي بـ ــذل ـ ـهـ ــا ف ـ ــري ـ ــق ال ـع ـم ــل

بــال ـم ـشــروع الـ ــذي ت ــم إن ـجــازه
بنجاح تحت ع ـنــوان« :تعزيز
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام لـنـخـيــل
البلح فــي ال ــدول األعـضــاء عن
ط ــري ــق الـ ــري ال ــدق ـي ــق ،وإدارة
األسـ ـ ـم ـ ــدة واآلفـ ـ ـ ـ ـ ــات» ،والـ ـ ــذي
أثـمــر المحتوى العلمي لهذا
البرنامج التدريبي.

سلة أخبار

أكد رئيس مجلس إدارة
مبرة العوازم الخيرية حمد
البسيس دعم املبرة ملسابقة
التميز األولى لحفظ القرآن
الكريم ،التي نظمتها مبرة
املتميزين ،بالتعاون مع
جمعية التميز اإلنساني،
وبدعم من األمانة العامة
لألوقاف.
وصرح البسيس ،أمس ،بأن
الدعم الذي قدمته املبرة يأتي
في إطار تعزيزها ملشروعات
وفعاليات ومسابقات تحفيظ
القرآن الكريم ونشر علومه.
ولفت إلى أن «النشء الصالح
هو الثروة الحقيقية لحاضر
الكويت ومستقبلها ،والتي
ينبغي علينا أن نقدم لهم
الرعاية والدعم املناسبني»،
مشددًا على أهمية تلك
املسابقات في تشجيع الشباب
والفتيات على التواصل
واالستمرارية في مسيرتهم
القرآنية املباركة.

«النجاة» :سددنا إيجار
 223أسرة خالل 2022
ذكر مدير إدارة املساعدات
في جمعية النجاة الخيرية
محمد الخالدي أن عدد األسر
التي استفادت من مشروع
«أبشروا بالخير» في سداد
إيجار السكن خالل عام 2022
بلغ  223أسرة داخل الكويت،
مبينًا أن إجمالي عدد األشهر
التي تم دفعها لهذه األسر
بلغ .966
وتقدم الخالدي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بالشكر إلى
أصحاب األيادي البيضاء
من املحسنني الذين ساهموا
بالتبرع في املشروع الذي يعد
نموذجًا للتكافل االجتماعي.
وأشار إلى سعادة عائل
األسرة عندما يتم رفع عبء
اإليجار عن كاهله ،خاصة أن
بعض األسر تعاني كل شهر
في توفير إيجار املسكن،
وبعضها تراكمت عليه
إيجارات متأخرة.
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ً
«األشغال» :إجراءات وقائية استعدادا لموسم األمطار

5

محليات

•القراوي لـ ًةديرجلا• :األمطار في ديسمبر ستكون أعلى من المعدالت
•  27ملليمترا قدرة استيعاب شبكة األمطار على الطرق السريعة و 17في المناطق
سيد القصاص

أمطار رعدية
ً
غدا في بعض
المناطق
يصاحبها
انخفاض
بالرؤية

العلي

بالتزامن مع تباشير أمطار
الـخـيــر ،ب ــدأت الـهــواجــس تــزداد
ل ـ ــدى وزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
ح ــول طــاقــة اسـتـيـعــاب شبكات
صرف األمطار في البالد سواء
على الـطــرق السريعة أو داخــل
الـمـنــاطــق خ ــال مــوســم ،2022
وتخوفات من تكرار سيناريو
«الغرق في شبر مياه».
وفــي الـسـيــاق ،قالت مصادر
في وزارة األشغال لـ «الجريدة»،
إن شبكة األم ـطــار عـلــى الـطــرق
السريعة في البالد ال تستوعب
أكثر من معدل  27ملليمترا من
مـيــاه األم ـطــار فــي حين أنـهــا ال
تـس ـتــوعــب أك ـث ــر م ــن م ـع ــدل 17

ملليمترا في المناطق الداخلية
بالمحافظات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية شـهــدت قـيــام ال ــوزارة
ب ـب ـعــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
استعدادا للموسم حيث سعت
إلى تنظيف شبكة األمطار في
المناطق الحرجة التي شهدت
ف ــي ال ـس ــاب ــق ه ـط ــوال لــأم ـطــار
بكميات كبيرة تفوق استيعاب
ال ـش ـب ـكــة ،وال ـت ــأك ــد م ــن ســامــة
تـلــك الـمـجــاريــر مــع الـعـمــل على
تـجــربـتـهــا ب ـيــن ف ـت ــرة وأخ ـ ــرى،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــف الـشـبـكــة
ع ـلــى ال ـط ــرق ال ـســري ـعــة خــاصــة
في األنفاق ومنها نفق المنقف

مخالفة
ألف
30
«الداخلية»:
ً
ً
وضبط  55مستهترا و 47حدثا
في حمالت بالمحافظات الـ  6خالل أسبوع
•

محمد الشرهان

ّ
ن ــف ــذ ق ـط ــاع الـ ـم ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات في
وزارة الداخلية خالل األسبوع الماضي
ع ــددا مــن ال ـح ـمــات األم ـن ـيــة الـمـيــدانـيــة
أسفرت عن تحرير  30ألف مخالفة مرور
وضبط  55مستهترا ،وإحالة  84مركبة
و 15دراج ـ ــة ن ــاري ــة إل ــى كـ ــراج الـحـجــز،
ً
فـضــا عــن إحــالــة  47حــدثــا ال ــى االدارة
العامة للمباحث الجنائية ،إدارة شرطة
األحـ ــداث ،تمهيدا إلحالتهم الــى نيابة
األحداث ،بعد ضبطهم يقودون مركبات
من دون الحصول على رخصة سوق.

 30ألف مخالفة
وصرح ضابط قسم العالقات العامة
والتوعية باإلدارة العامة للمرور ،الرائد
عـبــدالـلــه بــوحـســن ب ــأن دوري ـ ــات أقـســام
الحركة في المحافظات ا لـست ،إضافة
الــى دوري ــات إدارة العمليات المرورية
ودوريـ ــات قسم مباحث ال ـمــرور ،نفذت
عددا من الحمالت األمنية المرورية طوال
األسبوع الماضي ،أسفرت عن تحرير 30
ألفا و 426مخالفة مرور متنوعة ،إضافة
الى ضبط  47حدثا يقودون مركبات من
دون الحصول على رخــص ســوق ،و84
مركبة و 15دراجــة نارية ،و 11شخصا
مطلوبا لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام،
ً
وصادرة بحقهم أحكام بالحبس ،فضال
عن أوامر بمصادرة المركبات المطلوبة
ّ
على ذمة قضايا ،كما تمكن رجال المرور

م ــن ض ـبــط  33مــرك ـبــة م ـط ـلــوبــة إلدارة
التنفيذ الجنائي وجهات أمنية أخرى.
وأضــاف بوحسن أن دوريــات المرور
تـعــامـلــت مــع  1851ح ــادث م ــرور خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي ،منها  244جسيما
ً
و 1607حوادث بسيطة ،فضال عن ضبط
 3أش ـخ ــاص لـحـيــازتـهــم مـ ــواد م ـخــدرة،
وتـ ـم ــت إح ــال ـت ـه ــم ال ـ ــى اإلدارة ال ـعــامــة
لمكافحة ال ـم ـخــدرات ،كـمــا أح ــال رجــال
ً
ال ـمــرور  55مستهترا الــى نـظــارة حجز
اإلدارة العامة للمرور.

حملة على المستهترين
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال ب ــوحـ ـس ــن إن
دوري ـ ــات ال ـم ــرور ن ـفــذت حـمـلــة الجمعة
الماضي استهدفت المستهترين الذين
استغلوا فرصة هطول األمطار لممارسة
هوايات االستعراض واالنفالت المروري
وت ـعــريــض ح ـيــاة مـسـتـخــدمــي الـطــريــق
للخطر.
وأضاف ان الحملة أسفرت عن تحرير
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مستهترا تم التحفظ عليهم في نظارة
حـجــز اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور ،تمهيدا
إلحالتهم الى محكمة المرور ،مشيرا الى
ان رجــال الـمــرور تمكنوا خــال الحملة
من ضبط  9مركبات ودراجتين ناريتين
استخدمت في االستهتار والرعونة وتم
التحفظ عليها في كراج الحجز.

وال ـغ ــزال ــي وال ــدائ ــري ال ـســادس
مقابل استاد جابر ،والجهراء،
وتزويدها بالمضخات والتأكد
من عملها.

أمطار متفاوتة
بدوره ،توقع مراقب التنبؤات
الجوية عبدالعزيز القراوي في
تصريح لـ «الجريدة» أن تتفاوت
كميات األمطار بين خفيفة إلى
م ـتــوس ـطــة ،وقـ ــد ت ـك ــون غــزيــرة
ف ــي ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ،مضيفا
ان الدراسة الفصلية للتوقعات
لهذا الموسم تبين أن األمطار
في شهر ديسمبر سوف تكون
أعـلــى مــن الـمـعــدالت وفــي شهر

نوفمبر الـجــاري ستكون حول
الـ ـمـ ـع ــدالت ال ـم ـت ــوق ـع ــة أو أق ــل
منها ،الفتا إلــى أنــه من المبكر
أن نتوقع تحديد غزارة األمطار
م ـ ـ ــن عـ ـ ــدمـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوسـ ــم،
وأنـ ـ ـ ــه مـ ـت ــوق ــع ه ـ ـطـ ــول أمـ ـط ــار
غ ــدا ،ومـنـتـصــف شـهــر نوفمبر
الجاري.

طقس غائم
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ت ــوقـ ـع ــت إدارة
األرص ـ ـ ـ ــاد الـ ـج ــوي ــة اس ـت ـم ــرار
فـ ــرص ه ـط ــول أمـ ـط ــار خفيفة
م ـت ـفــرقــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي حين
يـسـتـمــر الـطـقــس غــائـمــا حتى
اليوم.

•

محمد الشرهان

ّ
وقعت الرئاسة العامة للحرس الوطني بروتوكول
ت ـعــاون مــع اإلدارة الـعــامــة للطيران الـمــدنــي يقضي
بالتعاون في مجال الطيران وتأهيل مراقبين جويين
مــن منتسبي الـحــرس الــوطـنــي ،وتأهيل ضـبــاط في
السالمة الجوية وإدارة المجال الجوي ،وذلك عبر إقامة
الدورات الفنية المتخصصة ،إضافة إلى تقديم الحرس
واإلسناد للطيران المدني
الوطني الدعم اللوجستي ّ
بعمليات التأمين وأي مهام تشكل مساعدة لإلدارة في
حاالت الطوارئ واألزمات.
وكان وكيل الحرس الوطني ،الفريق الركن هاشم
الرفاعي ،استقبل مدير اإلدارة العامة للطيران المدني،
المهندس يوسف الفوزان ،حيث جرت مراسم توقيع
الـبــروتــوكــول فــي الــرئــاســة العامة للحرس الوطني،
بحضور كبار القادة.
وأكد الرفاعي أن البروتوكول ّ
يجسد رؤية القيادة

في الحرس الوطني ،ممثلة في رئيسه سمو الشيخ
سالم العلي ،في االرتقاء بدور الحرس في تقديم الدعم
واإلسناد ألجهزة الدولة ،وتحويله إلى جهاز اإلسناد
األول في الدولة ،تحقيقا ألهداف الوثيقة التوجيهية
« 2025حماية وسند».
وأوضــح أن دخــول الطيران العمودي الخدمة في
الحرس الوطني بمهامه العسكرية ومهام إسناد أجهزة
الدولة ،أتاح مجاال للتعاون مع اإلدارة العامة للطيران
المدني ،خاصة في المجال التدريبي من خالل إقامة
الدورات لتأهيل منتسبي الحرس الوطني في عدد من
مجاالت الطيران.
من جانبهّ ،
وجه مدير اإلدارة العامة للطيران المدني
الشكر إل ــى ق ـيــادة ال ـحــرس الــوطـنــي ،لحرصها على
التعاون وتقديم الدعم لمؤسسات الدولة ،مؤكدا أهمية
بذل الجهود ضمن هذا البروتوكول لتطوير األعمال
المشتركة بين الجانبين نحو كل ما من شأنه رفعة
ونهضة الوطن العزيز.

محمد الشرهان

ً
الجزاف متحدثا خالل المؤتمر الصحافي

أعـ ـلـ ـن ــت إدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإلعـ ــام بـقــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام أن فــرق
التفتيش التابعة إلدارة وقاية محافظة
العاصمة قامت ،صباح أمــس ،بجولة
تفتيش بــإشــراف رئـيــس ق ــوة اإلطـفــاء
العام الفريق خالد المكراد ،يرافقه نائب
الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد
فــي منطقة الشويخ الصناعية ،وذلــك

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ــؤسـ ــس ورئـ ـي ــس
المشروع الوطني للمتقاعدين «خبرات»،
د .ص ــاح ال ـع ـبــدال ـجــادر ،ان ه ـنــاك نحو
 160أل ــف مـتـقــاعــد ومـتـقــاعــدة ،يشكلون

ّ
نــظــم قـســم شـ ــؤون الـطـلـبــة ف ــي كلية
بوكسهل الكويت للبنات ،يوم الصحة
العالمي ،برعاية مدير منطقة األحمدي
الصحية ،الطبيب االستشاري بالطب
ال ـم ـه ـنــي وال ـب ـي ـئــي ،د .أح ـم ــد الـشـطــي،
وبمشاركة العيادات المحلية الكبرى؛
م ـث ــل ع ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـف ـ ــارس ل ـط ــب األسـ ـن ــان
والـمـسـتـشـفــى ال ـكــوي ـتــي ،وغ ـيــرهــا من
العيادات الطبية.
وقــدمــت المراكز الصحية النصائح
للطالبات والهيئة اإلدارية ،كما تضمنت
الفعالية نـشــا طــات تعليمية وإ ثــرا ئـيــة
وت ــرب ــوي ــة عـ ـ ــدة ت ـخ ـل ـل ـهــا م ـح ــاض ــرات
ونصائح طبية من قبل مختصين في
مجال الطب.
ّ
ووج ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـش ـ ـطـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لـ ـط ــالـ ـب ــات
الـكـلـيــة ع ــن أه ـم ـيــة س ـل ــوك ن ـمــط حـيــاة
صـحـيــة ،وأه ـم ـيــة الــريــاضــة ف ــي العمر
الشبابي وغــرس قيم السلوك الصحي
الـســوي وترسيخها ،إضــافــة إلــى ُّ
تغير
السلوكيات الخاطئة منها.

مشاركون بالفعاليات

العقل السليم» ،كما شكر الشايجي كل
من ساهم وشارك في إنجاح هذا اليوم
من ُرعاة ومشاركين لمشاركتهم الفعالة.
يــذ كــر أن قسم ش ــؤون الطلبة بكلية
بوكسهل الكويت حريص على تنظيم
األنـشـطــة الـتــي تـعــود بالنفع والـفــائــدة
على الطالبات ،والتي تساعدهن على
صقل شخصيتهن وتوسيع مداركهن

للتأكد من اشتراطات السالمة والوقاية
من الحريق.
وق ـ ــد أسـ ـف ــرت الـ ـج ــول ــة ع ــن غ ـل ــق 6
مـنـشــآت حــرفـيــة ل ــم يـلـتــزم أصـحــابـهــا
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ــوق ــائ ـي ــة ،ب ـعــد أن تم
إخطارهم سابقا بالشروط المطلوبة
ولم يتم تنفيذها.
وشـ ــدد ال ـم ـك ــراد ع ـلــى أن دور فــرق

وم ـ ـعـ ــارف ـ ـهـ ــن ،وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة م ـع ـل ــوم ــات ـه ــن
وتعريفهن بنواح عدة في الحياة ،فكلية
بوكسهل للبنات ليست مكانا للدراسة
فحسب ،إنما لتعزيز قــدرات الطالبات
ايضا.

الـتـفـتـيــش ه ــو لـضـمــان تـحـقـيــق األم ــن
الـمـجـتـمـعــي وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األرواح
والممتلكات من خالل إزالة المخالفات
في البالد ،مطالبا الجميع بالتعاون،
وكذلك عــدم التهاون مع أي مخالفات
حتى وإن كانت صغيرة ألنها في نهاية
المطاف قد تتسبب في كوارث ال تحمد
عقباها.
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• القريفة :تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد بكلمته في قمة الجزائر
• المصطفى ّثمن دعوة الكويت الستراتيجية تكاملية لألمن الغذائي

 12ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي الـمــواطـنـيــن،
يمكن االستفادة من خبراتهم ودمجهم
مــع الشباب للوصول الــى نتائج باهرة
تنعكس إيجابيا على مستقبل وطننا.
وذكـ ـ ــر ال ـع ـب ـ ّـدال ـج ــادر أن ب ــروت ــوك ــول
التعاون الذي وقعه المشروع مع «الضباط
المتقاعدين» قبل أيــام يهدف الى تعزيز
جهود الجانبين في االستفادة من طاقات
الـمـتـقــاعــديــن وتـخـصـصــاتـهــم الـمـتـعــددة
للنهوض بوطننا مع الشباب الواعدين.
بدوره ،أشار عضو المشروع الوطني
لـلـمـتـقــاعــديــن ،د .ح ــام ــد ال ـخ ــال ــدي ،إلــى
تشكيل لجنة قانونية لدراسة القوانين
ال ـخ ــاص ــة ب ــاالس ـت ـع ــان ــة بــال ـم ـت ـقــاعــديــن،
موضحا أنه «تبين وجود بعض العوائق
التي نعمل على حلها».

«بوكسهل» ...نشاطات ومعارض في يوم الصحة العالمي
وشكر إدارة الكلية على تنظيمها لهذا
اليوم ،قائال« :على درب المدن الصحية
الكويتية ،كلية بوكسهل الكويت مشروع
أول كلية صحية خاصة بين مثيالتها
ف ــي ص ـنــاعــة الـتـعـلـيــم ال ـكــوي ـت ـيــة .وعــن
أس ـلــوب الـحـيــاة الـعـصــريــة والـمـخــاطــر
ال ـص ـح ـي ــة وجـ ـ ـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة ،واآلف ـ ـ ــات
الـ ـ ـض ـ ــارة ب ــال ـص ـح ــة ،ك ــان ــت خ ــاط ــرت ــي
ل ـطــال ـبــات ال ـك ـل ـيــة والـ ـت ــي س ـع ــدت جــدا
بتجاوب وتفاعل الطلبة واإلداريين ،بما
في ذلك الجرعة الصحية واقبالهن على
زيارة المعرض».
بدوره ،ذكر رئيس مجلس األمناء في
كلية بوكسهل الكويت ،د .عبدالرحمن
ال ـشــاي ـجــي»:أن ال ـهــدف مــن تنظيم هــذا
ال ـيــوم هــو الـمـســاهـمــة فــي غ ــرس القيم
الصحية في المجتمع ،والحرص على
ت ــوع ـي ــة ال ـط ــال ـب ــات بــأه ـم ـيــة م ـمــارســة
الــريــاضــة وم ـعــرفــة فــوائــدهــا للصحة،
والتنبه لنوعية ا لـطـعــام لما لــه تأثير
على قدراتهن الجسدية التي هي أساس

ّ
الرفاعي والفوزان يوقعان البروتوكول

«اإلطفاء» تغلق  6منشآت حرفية مخالفة بالشويخ
المكراد خالل الجولة

صباح أمس ،في مقر جمعية العالقات العامة
الكويتية بمنطقة الشامية ح ــول تسخير
جميع اإلمـكــانــات ،ووضعها تحت تصرف
الحكومة لالستفادة من خبرات المتقاعدين.

خصوصا بالمناطق البرية،
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـ ـتـ ــراوح
درجات الحرارة الصغرى بين

 16و 20درجة مئوية ،مبينا أن
نوفمبر من األشهر التي تكثر
فيها تقلبات الطقس السريعة.

لتأهيل مراقبين جويين وضباط سالمة وتقديم الدعم اللوجستي خالل األزمات

الجزاف :هناك طاقات شبابية مازالت قادرة على مواصلة العطاء
أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ادارة جـمـعـيــة
الـضـبــاط المتقاعدين ،الـلــواء م .فيصل
الـجــزاف ،أهمية كلمة سمو ولــي العهد
الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـ ـم ـ ــد ،ال ـ ـتـ ــي أشـ ــار
ف ـي ـهــا الـ ــى أه ـم ـيــة ال ـم ـت ـقــاعــديــن ،ودع ــا
الــى االسـتـفــادة مــن خبراتهم ،مــؤكــدا أن
هناك طاقات شبابية مازالت قادرة على
مواصلة العطاء وبذل الكثير في خدمة
الوطن ليس فقط في المجال العسكري،
بل هناك خبرات يمكن االستفادة منها
فــي المجتمع ال ـمــدنــي ،وتـطــويـعـهــا في
مجاالت التدريب والتعليم واالستشارة
وسد النواقص في سوق العمل.
جاء ذلــك ،خالل مؤتمر صحافي ،عقدته
الجمعية والمشروع الوطني للمتقاعدين،

أعمال تنظيف األنفاق

بروتوكول تعاون بين «الحرس» والطيران المدني

«الضباط المتقاعدين» :االستفادة من خبرات
منتسبينا في التدريب واالستشارات
•

وقـ ـ ـ ــال م ـ ــراق ـ ــب ال ـم ـح ـط ــات
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـط ـي ــران
ا لـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ــي  -ادارة األر صـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية ضرار العلي إن البالد
تشهد ابـتــداء مــن الغد وحتى
نهاية االسبوع فرصا ألمطار
متفرقة تكون رعدية في بعض
المناطق يصاحبها نشاط في
الرياح قد تؤدي إلى انخفاض
الرؤية االفقية بسبب الغبار.
وعــن درج ــات ال ـحــرارة ذكر
العلي أن العظمى تتراوح بين
 28و 30درج ــة مئوية ليكون
الـ ـطـ ـق ــس مـ ـعـ ـت ــدال إلـ ـ ــى م ــائ ــل
للحرارة خالل النهار ومعتدال
إلى مائل للبرودة خالل الليل

القريفة خالل استقباله المصطفى
أش ــادت المنظمة الـعــربـيــة للتنمية الــزراعـيــة
بـكـلـمــة مـمـثــل سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف
األحمد ،سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
في القمة العربية الــ 31بالجزائر ،ودعــوة سموه
إلـ ــى تـفـعـيــل مـ ـب ــادرة ال ـك ــوي ــت ب ـت ـقــديــم م ـشــروع
استراتيجية شــامـلــة وتكاملية لــأمــن الـغــذائــي
العربي ،وسبل تعزيزه ،ومتابعة مـبــادرة األمن
ال ـغــذائــي ال ـعــربــي ،وال ـع ـمــل عـلــى وضـعـهــا محل
التنفيذ بأقرب وقت ممكن.
جــاء ذلــك وفــق بـيــان صحافي للهيئة العامة
لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية ،أمــس ،خالل
استقبال المدير العام للهيئة المهندس مشعل
ال ـقــري ـفــة لــرئ ـيــس ال ـم ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي للمنظمة
بالتكليف درار المصطفى في مقر الهيئة.
وأكــد المصطفى ،وفــق البيان ،أهمية مبادرة
دولة الكويت بشأن األمن الغذائي «والتي تأتي في
خضم تحديات اقتصادية وتغير المناخ واألزمات،
ً
خصوصا في الدول المنتجة والمصدرة للسلع
األســاسـيــة ،وســط فجوة لألمن الغذائي العربي
والتي تقدر بما يقارب  37مليار دوالر لعام .»2021
وأوضح أن هذه المبادرة تتزامن مع اعتماد
ال ـقــادة الـعــرب استراتيجية التنمية الــزراعـيــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة  ،2030-2020واع ـت ـمــاد
ال ـبــرنــامــج ال ـعــربــي الس ـتــدامــة األم ــن ال ـغــذائــي،
واعـ ـتـ ـم ــاد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـ ـ ــادارة
ال ـم ـس ـتــدامــة ل ـل ـم ــوارد ال ــرع ــوي ــة ،2040-2020
ومبادرة السودان لألمن الغذائي العربي ،معتبرا

القمة العربية بــالـجــزائــر «قـمــة األم ــن الغذائي
العربي».
واسـتــذكــر أول قـمــة اقـتـصــاديــة عــربـيــة أقيمت
فــي دول ــة الـكــويــت عــام « 2009لتحقيق األه ــداف
المنشودة لمنظومتنا العربية ،وتلبي طموحات
شعوبنا العربية وأمنها الغذائي واالقتصادي».
وذكــر أنــه إذا تم تفعيل المبادرة واالستثمار
الزراعي في الدول العربية ذات المقومات الزراعية
الـضـخـمــة ف ــي الـ ـس ــودان وم ـصــر ودول الـمـغــرب
العربي والمشرق العربي فستحقق الدول العربية
االكـتـفــاء الــذاتــي وتـصــديــر الـمـحــاصـيــل والسلع
األساسية.
من ناحيته ،أكد القريفة تنفيذ توجيهات سمو
ولي العهد التي تضمنتها كلمة سموه في القمة
العربية بالجزائر ،بشأن التعاون مــع المنظمة
العربية والمكتب اإلقليمي لتفعيل مبادرة األمن
الغذائي العربي ،وتقديم مـشــروع استراتيجية
ً
شاملة وتكاملية لألمن الـغــذائــي الـعــربــي ،وفقا
لقرار جامعة الدول العربية  - 8766الدورة .157
وأع ــرب القريفة بـهــذه المناسبة عــن ترحيب
دولة الكويت ودعمها المكتب اإلقليمي لتحقيق
التعاون والتكامل بين المنظمة وبلدان اإلقليم،
خــدمــة لـبـلــوغ أهـ ــداف التنمية الــزراع ـيــة واألم ــن
ال ـغ ــذائ ــي ب ــاالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـ ـمـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة
الـمـتــوافــرة واإلم ـكــانــات ،ورف ــع اإلن ـتــاج الــزراعــي
وت ـنــوي ـعــه واالس ـت ـث ـمــار ف ـيــه بــاس ـت ـخــدام أفـضــل
الوسائل العلمية والتقنية.

الخالد :المطالب بإلغاء جهاز المقيمين بصورة
غير قانونية انحراف عن مسار اإلصالح
«تلك المطالبات فاقدة لمشروعيتها الدستورية والقانونية ونرفض حماية المزورين»
أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة ع ــالـ ـي ــة
ال ـ ـخـ ــالـ ــد أن مـ ـط ــال ــب إلـ ـغ ــاء
جهاز المقيمين بصورة غير

قــانــونـيــة ان ـح ــراف عــن مسار
اإلصالح.
وق ــال ــت ال ـخ ــال ــد ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن قـضـيــة الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية هي قضية
قــديـمــة ولـيـســت ول ـي ــدة الـلـحـظــة،
وإه ـمــال معالجتها فــي السابق،
ً
منذ أكـثــر مــن  60عــامــا ،أدى إلى
تفاقمها اليوم حتى وصلت إلى
مــا هــي عـلـيــه ،إال أن ذل ــك ال يبرر
اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ح ــال ــة اإلهـ ـم ــال في
الـمـعــالـجــة ،وف ــي نـفــس ال ــوق ــت ال
يـمـكــن مـعــه ق ـبــول عــرقـلــة وإعــاقــة
كل جهد إصالحي وجــاد إلغالق
هـ ــذا ال ـم ـلــف ال ـس ـي ــادي واألم ـن ــي
الـ ــذي أس ـف ــرت ال ـج ـهــود األخ ـي ــرة
ع ــن ك ـش ــف ت ــداع ـي ــات ــه ال ـخ ـط ـيــرة
مدعمة بالمستندات التي يجب أن
ّ
تعالج معالجة ال تخل بالقوانين
ّ
الـمـعـمــول لـهــا ،وال تـمــس سـيــادة
الدولة أو أمنها وتكوين هويتها
الوطنية ،وبما يكفل عدم حماية

عالية الخالد
ّ
ّ
والمدعين على حساب
المزورين
المستحقين والمستوفين لشروط
مـعــالـجــة أوض ــاع ـه ــم .وأوض ـحــت
الـ ـخ ــال ــد أن مـ ــا ي ـت ــم ّتـ ــداولـ ــه مــن
ص ـيــاغــة ق ــان ــون ت ـبــن ـتــه جمعية
المحامين نيابة عن مجموعة من
األشخاص هو خلط بين الفئات
الـ ـت ــي س ـب ــق أن تـ ــم فـ ــرزهـ ــا وف ــق

شرائح ترتبط بتاريخ الوجود في
الكويت ومحاولة إلعادة المشكلة
من نقطة المعالجة الحقيقة إلى
نقطة البداية ووالدة المشكلة قبل
 6عقود ،مشيرة الى أن التشريعات
ال تبنى على العاطفة ،بل بتحقيق
ال ـع ــدال ــة ،ول ـيــس م ــن ال ـعــدالــة وال
اإلنصاف اإلتيان بقانون يشرعن

العبث بالهوية الوطنية ،كما أن
الـخـطــأ الـ ــذي ارتـكـبـتــه حـكــومــات
ّ
ومـجــالــس ســابـقــة ال يــولــد الحق
بالمطالبة بإلغاء الجهاز المركزى
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية ،مبينة أن مثل تلك
الـمـطــالـبــات ف ــاق ــدة مشروعيتها
ُ َ
الدستورية والقانونية ،ما لم تبن
على بينة ودليل تدعم اإلدعاءات
التي يروجها البعض ،وما لم ّ
يقدم
بـ ـم ــوازاة ذل ــك م ـش ــروع دس ـتــوري
وقانونية بديل.
وتابعت :تنص الـمــادة  73من
الدستور «يضع األمير ،بمراسيم،
لــوائــح الضبط والـلــوائــح الالزمة
لترتيب المصالح واإلدارات العامة
بما ال يتعارض مع القوانين» .وإن
ّ
كــان هناك من البعض َمــن يشكك
ب ــأداء الجهاز ،فعليه أن يــدرك أن
رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد،
وقناعته برأيه ال تجعل منه مبررا
يجب ألن يؤمن به.

الشاهين يسأل الشيتان عن سبب
عدم تطبيق «العمل عن بعد»
س ــأل ال ـنــائــب أس ــام ــة الـشــاهـيــن
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك
الشيتان عن العمل عن بعد ،وتطبيق
البصمة الخاصة بهذا النظام.
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :وح ـ ـي ـ ــث إن م ـج ـلــس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ه ـ ــو ال ـج ـه ــة
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ب ـ ــإص ـ ــدار الـ ـ ـق ـ ــرارات
المنظمة لقواعد وضوابط العمل
الرسمي في الجهات الحكومية،
فما سبب ع ــدم إص ــدار المجلس
ق ــرارا ينظم تطبيق نـظــام العمل
عــن بعد بشكل دائــم فــي الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ول ــو بـنـسـبــة  50في
المئة من عدد العاملين ،لما لهذا
النظام من آثار إيجابية في ترشيد
النفقات العامة وفي تطوير العمل
الـحـكــومــي؟ وه ــل كـلــف المجلس

أسامة الشاهين

إح ــدى لـجــانــه أو ديـ ــوان الخدمة
ب ــدراس ــة تـطـبـيــق ه ــذا ال ـن ـظــام أو
نظام ســاعــات ال ــدوام الـمــرنــة؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب يرجى

ت ــزوي ــدي بـنـتــائــج ه ــذه ال ــدراس ــة
وم ــوع ــد ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،وإذا كــانــت
بالنفي يرجى بيان أسـبــاب عدم
وجود هذا التكليف».
وتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاءل« :ه ـ ـ ـ ــل بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان
موافقة الخدمة المدنية في حال
طلبت إحــدى الجهات الحكومية
تطبيق نـظــام الـعـمــل عــن بـعــد أو
نـ ـظ ــام الـ ـس ــاع ــات ال ـم ــرن ــة بـشـكــل
دائــم في تلك الجهة؟» ،واستفسر
ع ـ ــن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
والتوصيات التي قدمتها اللجان
ال ـم ـشــار إلـيـهــا لـمـجـلــس الـخــدمــة
م ـن ــذ ع ـ ــام  2018وحـ ـت ــى ت ــاري ــخ
ورود السؤال؟ فهل تمت الموافقة
عليها واعتمادها وتطبيقها؟ مع
تزويدي بالمستندات الدالة على
ذلك إن وجدت.

نافذة نيابية

مكتب المجلس يجتمع برئاسة السعدون

ً
السعدون مترئسا اجتماع مكتب المجلس
ً
عـقــد مـكـتــب مـجـلــس األم ــة اج ـت ـمــاعــا أم ــس بــرئــاســة رئـيــس
المجلس أحمد السعدون.
وحضر االجتماع نائب رئيس المجلس النائب محمد المطير،
وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين ،ومراقب المجلس
النائب د .عبدالكريم الكندري ،ورئيس لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية النائب شعيب المويزري ،ورئيس لجنة الشؤون
التشريعية والـقــانــونـيــة الـنــائــب مهند الـســايــر واألم ـيــن العام
للمجلس عادل اللوغاني.

العصفور يطالب وزير الدفاع بمراجعة
جذرية لملف المتقدمين للضباط
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب سـ ـ ـع ـ ــود
العصفور أنه تقدم بسؤال إلى
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الشيخ عبدالله
ال ـع ـل ــي ،ب ـش ــأن ق ـب ــول الـطـلـبــة
الضباط من الدفعة  23لحملة
الشهادة الجامعية ،والدفعة
 49ال ـط ـل ـبــة ال ـض ـب ــاط حـمـلــة
ش ـ ـهـ ــادة الـ ــدب ـ ـلـ ــوم وش ـ ـهـ ــادة
الثانوية العامة.
وقال العصفور ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إنـ ــه اس ـت ـف ـســر فــي
سـ ـ ــؤالـ ـ ــه عـ ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي عـ ــدد
المتقدمين وعدد المرفوضين
وأس ـ ـبـ ــاب ال ــرف ــض وال ـل ـج ــان
المختصة بهذا األمر ،مبينا أن
ما حدث خالل األيام الماضية
مــن تـخـبــط فــي ق ـبــول الطلبة
الـضـبــاط أم ــر ال يمكن قبوله
ولن يمر مرور الكرام.
وأكد أن تأجيل قبول الطلبة
ل ـيــس ح ــا لـلـمـشـكـلــة ب ــل هو
تأجيل لها ،والحل المطلوب

سعود العصفور

هو أن تجرى مراجعة جذرية
لكل المتقدمين ،معتبرا أن ما
حـصــل مــن اسـتـبـعــاد للطلبة
المستوفين للشروط يتعارض
مــع ال ـهــدف ال ــذي أوج ــدت من
أج ـل ــه ال ـق ــرع ــة وهـ ــو م ـحــاربــة
الواسطة.

ةديرجلا
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أحمد باقر

المواطنون السودانيون يرفضون
االستسالم

ً
رياح وأوتاد :األحداث تثبت أن بعضهم ال يدرك الخطأ إال متأخرا

ُ ّ
في شقة مشتركة ت ِطل على حي هادئ ،في أحد أيام شهر يوليو،
أخرجت دعاء ،طالبة طب في سنتها الدراسية األخيرة في الخرطوم،
ً
أغراضا من الجزء الخلفي لخزانتها ،ثم نشرت على األرض قناع
ََ
ُ
غاز ،ونظارات واقية ،وعلم السودان ،والفتات كرتونية ك ِتبت عليها
شـعــارات باللغة العربية ،وقطعة ُقماشية بيضاء كبيرة ُر ِسمت
المعارضة
عليها بالطالء صورة شاب كان قد ق ِتل خالل التظاهرات
ِ
لالنقالب في شهر يناير( .طلبت دعاء استعمال اسم مستعار في
ً
هذه المقالة خوفا من أي ردة فعل محتملة من السلطات العسكرية).
بـعــد يـ َ
ـوم ـيــن عـلــى اح ـت ـجــاج  30يــون ـيــو ،ســاقــت ال ـشــرطــة دع ــاء
ً
وصديقها ،وتعليقا على ما حصل ،تقول دعــاء« :لقد وجــدوا هذه
األغراض في صندوق سيارتنا واحتجزونا طوال  12ساعة ،وراحوا
يلكمونني وكسروا نظاراتي وفتشوا هواتفنا» .كانت دعاء تشارك
بانتظام في التظاهرات التي تدعو إلى إرساء ُحكم مدني كامل في
ً
السودان ،وقد ّ
تعرضت إلطالق النار أيضا ببندقية على يد السلطات
خــال ّ
تجمع شعبي فــي شهر م ــارس ،فأصيبت فــي أرب ــع مناطق
ً
ً
مختلفة .منذ أن قاد الجنرال عبد الفتاح البرهان انقالبا عسكريا،
ً
فــي  25أكتوبر  ،2021قتلت ق ــوات األم ــن  119محتجا على األقــل،
وجرحت أكثر من  7آالف شخص خالل التظاهرات السلمية التي
ً
اندلعت احتجاجا على االنقالب ،وفق البيانات التي جمعتها اللجنة
المركزية ألطباء السودان ،جاء االنقالب ليعوق العملية االنتقالية
ً
نحو الديموقراطية في السودان ،علما أنها بدأت في عام  2019بعد
سقوط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
بعد مرور سنة على تلك األحداث ،لم يواجه قادة البلد العسكريون
أي مـحــاسـبــة حـقـيـقـيــة م ــع أن ـه ــم اسـتـع َـمـلــوا ال ـق ــوة ال ـف ـتــاكــة ضد
ً
المتظاهرين والناشطين السلميينَ .حضر البرهان حديثا جنازة
الملكة إليزابيث الثانية وجلسة الجمعية العامة في األمم المتحدة،
ً
باعتباره رئـيــس دول ــة ال ـســودان المعترف بــه دول ـيــا ،وفــي الوقت
ّ
يتحمل المواطنون السودانيون تدهور الظروف االقتصادية
نفسه،
ّ
واإلنسانية وتجدد الصراعات في واليــات دارفــور ،والنيل األزرق،
ّ
مصور وناشط
وكردفان .في غضون ذلك ،يقول إبراهيم نجد الله،
من مدينة أم درمــان المجاورة للخرطوم ،إن االستيالء العسكري
ّ
متوسعة لخنق الحريات في السودان.
على البلد أطلق محاوالت
ّ
يصور االشتباكات بين قوات األمن والمتظاهرين منذ
كان نجد الله
بداية الثورة السودانية عام  .2018هو ينشر تلك الصور أمام آالف
المتابعين على فيسبوك ،وبعد اعتقاله خالل ّ
تجمع في شهر يوليو
الماضي ،رفع سلك الشرطة في مدينة الخرطوم بحري دعوى قضائية
ضده بتهمة ُ «تصوير المناطق العسكرية» و«مخالفة النظام العام»،
ُ
لكن عادت وأس ِقطت الت َهم خالل محاكمته في الشهر الماضي ،وفي
الوقت نفسه ،بدأ فنانون مثل نجد الله يتعرضون لالستهداف على
ُ
نطاق أوسع في عهد ُ
الحكم العسكري ،وفي  20أكتوبر اعت ِقل تسعة
أشخاص ،منهم فنانون وموسيقيون ،أثناء اقتحام مركز ثقافي في
الخرطوم ،حيث كانت األعمال الفنية المعروضة على صلة بالثورة.
مــع ذلــك ،استمرت جهود المقاومة المدنية وشملت مجموعة
ً
مــن االع ـت ـصــامــات ،واإلضـ ــرابـ ــات ،وأش ـك ــاال أخ ــرى مــن الـتـحــركــات
السلمية ،وفي حين تدعو الحكومات الغربية إلى عقد اتفاق جديد
لتقاسم السلطة بين الجيش والعناصر المدنية ،يتابع عدد كبير
من المحتجين وجماعات المعارضة الضغط إلقرار حل قادر على
الحد من دور الجيش في ُ
الحكم وحصره في إطار المسائل األمنية
والدفاعية ،حيث دعا هذا المعسكر إلى إعادة تشكيل حكومة مدنية
حتى موعد االنتخابات الديموقراطية المقررة في منتصف عام .2023
لـكــن رغ ــم اس ـت ـمــرار ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـت ـحــركــات ،يـعـتــرف بعض
الـنــاشـطـيــن ب ــأن احـتـمــال ت ـنــازل الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة عــن النفوذ
ً
السياسي يبقى مستبعدا ،ففي األسبوع الماضي ،قال أكرم كمال،
ً
ّ
عاما ّ
تعرض إلطــاق النار في عنقه خــال تجمع
طالب عمره 19
في  17مارس الماضي« :نحن ال نملك أي وسائل لتحقيق مطالبنا
باستثناء مقاومتنا السلمية» .مع ذلك ،لم يستسلم الناشطون وقد
ً
تابعوا هذا األسبوع تنظيم االحتجاجات في أنحاء البلد تزامنا مع
الذكرى السنوية لالنقالب.
* «فورين بوليسي»

ك ـث ـيــر م ــن م ـش ـكــات ـنــا ال ـحــال ـيــة الـتــي
تشغل وقت السلطتين هي نتيجة أخطاء
سابقة وقعت فيها الحكومة أو المجلس،
وأش ـه ــره ــا قـضـيــة الـ ـب ــدون ال ـت ــي ول ــدت
ونـمــت بسبب أخ ـطــاء حـكــومــات سابقة
في فترة الستينيات والسبعينيات ،وكان
يمكن حلها بقرارات بسيطة جدا في ذلك
ال ــوق ــت ،وال ـي ــوم يـتـكــرر الـمـشـهــد نفسه،
فنكتشف أن بعض مطالب أعضاء مجلس
األمة في جلستي األسبوع الماضي هي
مـ ـح ــاوالت ل ـع ــاج أخـ ـط ــاء وق ـع ــت فيها
حـكــومــات ومـجــالــس ســابـقــة ،وه ــي كما
نقلتها عناوين الصحف:
• النواب يطالبون باإلسراع في إنجاز
البديل االستراتيجي للرواتب ،ويصرح
وزير المالية بأنه ضرورة.
• الوزراء يعودون الستقبال معامالت
النواب.
• المطالبة بتنويع مصادر الدخل.
• ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ي ـك ـش ــف ه ــدر
الصفوف األمامية.
• ال ـشــركــات ال ـتــي تسببت فــي كــارثــة
الـ ـ ـش ـ ــوارع ب ـع ــد األم ـ ـطـ ــار تـ ـع ــود لـلـعـمــل
بمناقصات جديدة.
• ضرورة إصالح التعليم.
• وهكذا يكتشف النواب اآلن وتكتشف
الـحـكــومــة األخ ـط ــاء الـســابـقــة ال ـتــي حــذر
منها وقـتـهــا أص ـحــاب الـنـظــرة العلمية
الـســديــدة ،فتمت اإلس ــاء ة لهم ،فــي حين
كان بعض النواب في السابق يصفونها
بأنها إنجازات لهم ،ويفخرون بها أمام
ناخبيهم تحت ضغط وسائل التواصل
غير المتخصصة.

• ف ـهــاهــم الـ ـي ــوم ي ـطــال ـبــون بــالـبــديــل
االستراتيجي بعد أن أصر وزيــر النفط
األسبق على إقــرار الكادر النفطي ،وأيد
ب ـعــض الـ ـن ــواب اإلضـ ـ ــراب إذا ل ــم تــوافــق
عليه الحكومة ،كما طالب بعض الوزراء
وال ـ ـنـ ــواب بـ ـك ــوادر مــال ـيــة ل ـج ـهــات دون
غ ـيــرهــا ،م ــع أن ــه ك ــان ب ــاإلم ـك ــان حينها
ً
إنصاف باقي العاملين في الدولة أيضا.
• وه ــا هــم ال ـيــوم يكتشفون ض ــرورة
تـ ـن ــوي ــع مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ــدخ ـ ــل بـ ـع ــد أن مــأ
الـ ـس ــابـ ـق ــون الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ب ــال ـم ـط ــال ـب ــات
الـمــالـيــة فــي ظــل م ـصــدر وح ـيــد لـلــدخــل،
بحيث أصبحت غير قابلة لالستدامة،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أن م ـ ــرت ع ـل ــى ال ـب ــاد
س ـب ــع سـ ـن ــوات ع ـج ــاف (مـ ــن  2014إل ــى
 )2021ف ـصــرح وزيـ ــر الـمــالـيــة (نــوفـمـبــر
 )2020أن الحكومة غير قــادرة على دفع
الــرواتــب إذا لم يتم االقـتــراض والسحب
مــن احتياطي األج ـيــال ،وج ــاء ت الحرب
ً
الروسية األوكرانية ليرتفع النفط مؤقتا
فعادت المطالبات من جديد قبل تحقيق
اإلصالح المالي واالقتصادي.
• وه ــا هــم ال ـيــوم يـطــالـبــون بــإصــاح
التعليم ،ونسوا كيف رفض النواب رأي
الحكومة بإدخال إصالحات تعليمية في
قانون كادر المعلمين الذي أعاده األمير
بمرسوم مسبب في مجلس  2009لكنهم
ً
أقروه بأغلبية  45صوتا دون تعديل.
ً
• والـ ـ ـي ـ ــوم أي ـ ـضـ ــا يـ ـت ــم الـ ـتـ ـط ــرق فــي
ال ـج ـل ـس ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة إلـ ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة
أعـ ــادت ال ـشــركــات الـمـتـسـبـبــة ف ــي كــارثــة
األمطار في مخالفة للقانون بعد أن تم
استجواب الوزيرة جنان وإبعادها في

جورجيا ميلوني ولعبة التوازن
من المؤكد أن ميلوني تتطلع إلى االنتخابات
الرئاسية في الواليات المتحدة عام ،2024
فبوجود دونالد ترامب أو شخصية شبيهة
به في البيت األبيض ستحظى بأصدقاء
أقوى في تحدي توازن القوى القائم باالتحاد
األوروبي.
عندما ألقت جورجيا ميلوني أول خطاب لها أمام
مجلس النواب اإليطالي في الخامس والعشرين من
أكتوبر ،لم يكن المرء ليعرف ماذا يصدق :اللغة أو لغة
الجسد ،الرسالة أو اختيار الكلمات ،الواقع أن ميلوني،
وا ح ـ ــدة م ــن المعجبين ببنيتو موسيليني سابقا
والناشطة الفاشية أثناء سنوات المراهقة ،والتي يقود
حزبها «إخوان إيطاليا» االئتالف الحاكم الجديد ،تفرض
اآلن سلطانها على الطبقة السياسية المضمحلة في بلد
ُ
يعاني شيخوخة سكانية ،تـرى كيف تعتزم أول رئيسة
ُ
َ
وزراء في إيطاليا (وفي سن الخامسة واألربعين تـعـد
الثانية بين أصغر رؤســاء وزراء إيطاليا سنا) ،التي
نشأت في كنف َأم عزباء في حي خشن في روماُ ،حـكـم
دول ــة تشتهر ِبـضـعف الـحــراك االجتماعي وصاحبة
ثاني أقل معدالت توظيف اإلناث في االتحاد األوروبي؟
أطلقت ميلوني على نفسها وصــف «المستضعف
غـيــر الـمـتــوقــع ال ــذي قـلــب الـتــوقـعــات» ،مضيفة« ،وأن ــا
أخطط لفعل ذلك مرة أخرى» .لكن كما هي الحال دوما
مع ميلوني ،يدور األمر كله حول ما يختار الرائي أن
ينظر إليه ،فستجد خالفا كبيرا بين الشكل والمحتوى
إلــى الحد الــذي يجعل كال من المعتدلين والمنتمين
إلى اليمين المتطرف يجدون ما يروق لهم ،فاإليماءات
الحادة ،والنظرات النارية ،والصراخ في الميكروفون،
كلها أدوات فاشية بامتياز ،لكنها بعد ذلك تقتبس من
مونتسكيو وتنفي أنها أبدت أي تعاطف مع األنظمة غير
الليبرالية ،حتى بعد توجيهها الدعوة إلى رئيس الوزراء
المجري المستبد فيكتور أوربان ،كضيف خاص إلى آخر
تجمعين سنويين لحزب إخوان إيطاليا.
أظهر أول مرسوم صــادر عن حكومتها الهوة بين
خلفيتها وما يمكن أن تحققه في ديموقراطية دستورية،
ُيـقـال إن هذا المرسوم ،بغرض منع الحفالت الصاخبة،
جعل التجمعات غير المصرح بها ألكثر من خمسين
شخصا ُعـرضة للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى ست
ُ
سنوات إذا اعت ِـب َـرت «خطيرة» ،وستجبرها االحتجاجات
العنيفة التي أعقبت ذلك ،حتى في أجزاء من أغلبيتها
الحاكمة ،على التراجع.
ت ـبــدو ك ــل ال ـم ـف ــردات واإلشـ ـ ـ ــارات الـتــاريـخـيــة التي
تستخدمها ميلوني وكأنها منتزعة من عصر آخر :فاآلن
تحل ألفاظ مثل «األمــة» و«الــوطــن األم» محل «الــدولــة»؛
وتعني كلمة «الوطني» اآلن في نظرها ونظر مؤيديها ما
قد َيسميه آخرون «شوفيني يميني»؛ وعلى نحو مفاجئ،
ُيـنـفـض الغبار عن عبارة «توحيد إيطاليا» التي ترجع
إلى منتصف القرن التاسع عشر ،لكي تحل محل حركة
المقاومة اإليطالية ،وهي االنتفاضة الشعبية المناهضة

لم نجد تاكسي في شوارع
بوسطن
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
• لم أصدق أن مدينة مثل بوسطن لم يعد فيها سيارة
تاكسي ( )taxiفقد اختبرت الحالة بنفسي وكنت بصحبة
أحد األصدقاء أثناء زيارة لمكتبة جامعة هارفارد عائدين
إلى الفندق ،عندما انتظرنا ألكثر من عشرين دقيقة دون
أن نعثر على أي سيارة تاكسي ،عندها قررنا العودة سيرا
على األقدام ،فاستغرقت المسافة نحو نصف ساعة ،لنقوم
بعدها بتحميل الـ ( )applicationالخاص بـ ( )Uberألننا لم
نأخذ هواتفنا معنا في ذاك المشوار.
• أوبر قضت عمليا على شيء اسمه تاكسي على األقل
في هذه المدينة وغيرها من المدن األميركية والعالمية،
فقد أحدثت ثورة في عالم المواصالت والنقل.
• الهواتف النقالة باتت حاجة أساسية للعيش والعمل
وا ل ـح ـيــاة تـمــا مــا كـحــا جـتـنــا لتطبيق (أو ب ـ ــر) وأي شخص
بــاسـتـطــاعـتــه أن ي ـت ـعــرف ع ـلــى ق ـصــة ن ـجــاح ه ــذه الـشــركــة
العمالقة والمعروفة منذ سنوات ،والنموذج المبتكر الذي
أوجدته وهو شائع ومعروف ،لكن أن تقرأ عن تاريخ الشركة
هــو بخالف مــا تعيش الحالة بنفسك و ت ــدرك مــدى الفرق
بينهما وتقف على حقيقة ما تقوله.
• شخصان خاضا التجربة وقاما بابتكار هذا النموذج
الذي بدأ بـ ٢٠٠ألف دوالر عام .٢٠١٠
• لست في موقع الترويج ألنشطة وأعمال الشركة وما
تعانيه من قضايا ومشاكل وال إلى الخدمات التي تقدمها،
بــل كـيــف أن الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة فــي عــالــم االت ـصــاالت
غيرت الكثير من أدوات التعامل بين البشر والوسائل التي
يستخدمها في يومه وحياته.
ً
• األهم كيف أن مشاريع وأفكارا كهذه تولد وتخرج إلى
أرض الواقع وتحقق النجاح عندما تجد بيئة عمل صحية
تتوافر فيها الشروط التي تمنحها فرصة أن تكبر وتتوسع،
وكيف طوعت واستفادت من تكنولوجيا االتصال وجعلتها
في خدمة الناس.
• واج ـهــت (أوب ـ ــر) ص ـعــوبــات ،وت ـعــرضــت الحـتـجــاجــات
ً
ومقاطعة في دول مثل البرازيل والمكسيك والهند نظرا
لما تسببه من بطالة لدى سائقي سيارات األجرة ومنافسة
غير مشروعة ،في حين حققت نتائج ملموسة في الداخل
األميركي ،وبالرغم من الخسائر المالية التي لحقت بها
بعد جائحة كورونا فإنها حققت نسبة عالية من المبيعات
بعد ذلك ،وبعدما بلغت قيمتها االقتصادية نحو  ٥٠مليار
دوالر.
• بيئة توليد األ فـكــار والمشاريع تبقى حجر األ ســاس
ومن أهم هذه البيئات مراكز األبحاث العلمية في الجامعات
والشركات الناشئة منها والعمالقة ،فشركة مثل األيرباص
تنفق ثالثة مليارات يــورو سنويا على األ بـحــاث والقيام
ب ـت ـجــارب عـمـلـيــة آخ ــره ــا تـشـغـيــل ط ــائ ــرة تـعـمــل بــالـطــاقــة
ً
الشمسية لمدة  ٢٥يوما دون توقف.
ً
• ففي جامعة ( )m I tفي بوسطن أنشأت مركزا لإلبداع
يضم مختبرات ومراكز متخصصة للمبدعين خرجت منه
عدة مشاريع طالما أن هناك فكرة مشروع جيدة يتم تبنيها
ودعمها لتتحول إلى كيان حقيقي على األرض٠
• الذكاء االصطناعي بات سيد التكنولوجيا والتوجه
اليوم يسير باتجاه تغيير الوجهة كاملة ألي شركة بعد
إ عــادة هيكلتها لتنقلب عملية التشغيل وتأخذ بالتحول
ال ــرق ـم ــي الـ ـ ــذي ي ـض ـع ـهــا ف ــي ق ـل ــب الـ ـم ــوج ــات ال ـص ـنــاع ـيــة
المتتالية.
• ال ـس ــؤال :أي ــن دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي مــن ه ــذا الـتـحــول
ال ــرق ـم ــي؟ ال ـت ـق ــدم ي ـج ــري ب ـن ـســب م ـت ـفــاوتــة وه ـ ــذا ل ــم يعد
اسـتـنـســابــا بــل خ ـيــارا الب ــد مـنــه وإن كــانــت دول ــة اإلم ــارات
سجلت إنجازات ملموسة بالتخلص من المعامالت الورقية،
وبناء شبكة موحدة إلكترونية بين الوزارات هذه السنة.

د .بالل عقل الصنديد*

فيديريكو فوبيني*

للفاشية التي ساعدت على هزيمة موسيليني وألمانيا
النازية خــال الفترة من  1943إلــى  ،1945باعتبارها
األسطورة الوطنية التأسيسية.
بينما تخلق رئيسة وزراء إيطاليا االنـطـبــاع بأن
األرضية السياسية والثقافية تتغير ،فإنها تدرك أيضا
أنها غير قادرة ،ماليا وسياسيا ،على تحمل تكلفة تغيير
مسار إيطاليا المؤيد لالتحاد األوروبي وحلف شمال
األطلسي (الـنــاتــو) ،وهــي لهذا تحاول أن تبدو ثورية
وتقليدية في الوقت ذاتــه ،مصححة ميولها السابقة،
ففي عام  ،2018هنأت فالديمير بوتين على فوزه «الجلي»
في االنتخابات الرئاسية غير الحرة وغير النزيهة في
روسيا ،وحتى يونيو  ،2021كانت ال تزال تتساءل حول
الحكمة من التمسك باليورو.
ولـكــن بمجرد حصولها على التفويض الرسمي
لحكومتها ،أش ــارت إلــى اسـتـمــراريــة كثير مما كانت
تمثله حكومة رئيس ال ــوزراء السابق مــاريــو دراجــي
التكنوقراطية ،وقد أقسمت بالتحالف الغربي ووعدت
بمواصلة دعم أوكرانيا ،كما تعهدت بالعمل «في إطار
المؤسسات األوروبية ...ليس إلفشال مشروع التكامل
األوروبي ،بل لمساعدته على أن يصبح أكثر فعالية في
الخارجية» .انتقدت
مواجهة أزمات اليوم والتهديدات
َ
ميلوني علنا إحكام السياسة النقدية من ق َـبـل البنك
المركزي األوروبـ ــي ،لكنها تعهدت بــااللـتــزام بقواعد
االتحاد األوروبي ألن ،كما أعلنت« ،الدولة التي تحترم
الـقــواعــد بشكل كــامــل هــي فـقــط الـتــي تمتلك السلطة
الكافية للمطالبة بأن تكون تكلفة األزمة الدولية موزعة
بالتساوي بدرجة أكبر».
إن لـعـبــة الـ ـت ــوازن ال ـتــي تـمــارسـهــا مـيـلــونــي شاقة
ُ
ـنهـكة ،وإشارتها إلــى أوكرانيا توحي بــأن الحرب
وم ِ
اختبار حاسم ،وعندما تقول إن تكلفة «األزمة الدولية»
يجب أن تكون «موزعة بالتساوي بدرجة أكبر» ،فإنها
تشير إلــى أن إيطاليا ربـمــا تطالب بتعويضات عن
التضحيات االقتصادية المترتبة على تنفيذ العقوبات
ض ــد روس ـ ـيـ ــا ،ل ـكــن غــرض ـهــا الـحـقـيـقــي ه ــو تحقيق
المستحيل المتمثل في إيجاد التوازن داخل تحالفها
اليميني وقاعدتها االنتخابية.
الواقع أن شريكيها في الحكومة ،ماتيو سالفيني
مــن ح ــزب الــرابـطــة وسيلفيو بيرلسكوني مــن حــزب
فــورزا إيطاليا ،كانا أشد تأييدا لروسيا بشكل علني،
فعندما كان بيرلسكوني رئيسا للوزراء ،وقعت شركة
غازبروم عقودا ضخمة طويلة األجل مع إيطاليا ،بما
في ذلك عقد مهم أبرم عام  2005مع شركة لم يكن لديها
أي خبرة سابقة في صناعة الغاز لكنها كانت مملوكة
ألحــد أصــدقــاء أس ــرة بيرلسكوني ،أمــا عــن سالفيني،
فقد كــان حــزبــه مرتبطا لفترة طويلة بـحــزب روسيا
ال ـمــوحــدة بـشــراكــة رسـمـيــة ،وه ـنــاك تسجيل لحليف
مقرب من سالفيني يناقش صفقات مالية في موسكو
في عام .2018
نأت ميلوني بنفسها عن مثل هذه التشابكات وكررت
التأكيد على دعمها ألوكرانيا ،لكنها يجب أن تعرف أن
أنصارها ليسوا معها في هذه القضية ،فوفقا الستطالع
حديث أجرته مؤسسة إبسوس ،فإن  %12من ناخبي
حزب إخوان إيطاليا ينحازون لروسيا ،وهي أعلى نسبة
ألي حزب ،األمر األكثر لفتا للنظر هو أن  %51من ناخبي

المجلس الماضي ألنها طبقت القانون.
ً
• والـ ـ ـي ـ ــوم أيـ ـ ـض ـ ــا ت ـ ـعـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة
الستقبال معامالت النواب ألنها لم تضع
القواعد العامة المجردة لكل معامالت
المواطنين ولم تقم بإلغاء كل استثناءات
ال ــوزراء وميكنة هــذه المعامالت بحيث
ال يحتاج المواطن للجوء إلى أي نائب.
ً
• واليوم أيضا يصل إلى أيادي النواب
تـقــريــر دي ــوان المحاسبة ال ــذي اكتشف
الهدر في الصفوف األمامية بعد أن عبرت
أنا وغيري عن الخشية من استفادة غير
المستحقين عندما تم إقرار المكافآت.
• كان كثير من الناخبين يعتبرون أن
أصحاب هذه المواقف المخطئة من وزراء
ون ـ ــواب ســابـقـيــن وحــال ـي ـيــن وج ـمــاعــات
ً
سياسية أبطاال عندما أقروها في ذلك
ال ــوق ــت دون ت ـح ــوط أو ض ــواب ــط ،فهل
استوعبوا الدرس اآلن؟
• ال ـخ ــا ص ــة أن هـ ــذه أم ـث ـلــة بسيطة
ويوجد غيرها الكثير من بعض المواقف
السابقة التي ثبت اليوم ضررها ،لذلك
فإن المطلوب اآلن من الحكومة والنواب
التأني وعدم التسرع في إقرار القوانين
مثل قوانين البدون واالنتخاب والتعليم
والميزانية والقوانين المالية والمعامالت
وال ـت ــرق ـي ــات ودراس ـت ـه ــا دراسـ ـ ــة علمية
مستفيضة مع األخذ بعين االعتبار كل
المتغيرات المستقبلية والتحوط التام
ألي ط ــارئ ي ـهــدد األم ــن االق ـت ـصــادي أو
االجتماعي ،هذا إذا كانوا بالفعل يريدون
اإلصـ ــاح الـحـقـيـقــي ال الـشـعـبــويــة الـتــي
ُيكتشف كذبها وضررها بعد حين.
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زوايا ورؤى

bilalsandid@hotmail.com

«االستراتيجية الوطنية للسياحة» والتنمية المستدامة
العقوبات ضد روسيا ،ويرى
ميلوني ال يوافقون على
َ
 %71منهم أن العقوبات «غير ف ّـعـالة».
ف ــي مـحــاولـتـهــا نـقــل عــامـتـهــا الـقــومـيــة اليمينية
المتشددة إلــى بيت االتـحــاد األوروب ــي والمؤسسات
ال ـغــرب ـيــة ،يتعين عـلــى مـيـلــونــي أن تـبـحــر عـبــر مياه
سياسية غادرة ،لكنها لن تتمكن من البقاء تحت الرادار
لفترة طويلة ،فقد بــدأت مفوضية االتـحــاد األوروب ــي
إج ــراءات لتجميد أم ــوال بولندا والمجر فــي االتحاد
األوروبي بسبب الهجمات التي تشنها حكومتا البلدين
على المؤسسات الديموقراطية ،وسيكون لزاما على
إيطاليا أن تتخذ موقفا بشأن هــذه القضية ،بما في
ذلك التصويت هذا الشهر في مجلس االتحاد األوروبي
بشأن تمويل المجر .لكن كال من أوربان وحزب القانون
العدالة الحاكم في بولندا يعتبر ميلوني حليفة وينتظر
منها الدعم ،خصوصا أنها تترأس حزب المحافظين
واإلصالحيين األوروبيين الــذي يضم حــزب القانون
والعدالة ذاته.
إذا انحازت ميلوني إلى المجر وبولندا ،فإنها بذلك
تشير إلــى أن إيطاليا أصبحت اآلن بعيدة تماما من
الناحية السياسية عن دول االتحاد األوروبي األساسية؛
مثل هذا الموقف قد يغذي انعدام الثقة حتى في األسواق
الـمــالـيــة بسبب ديــونـهــا الـمــرتـفـعــة ،فالمعضلة التي
تواجهها تكمن في أنها إذا انحازت إلى مفوضية االتحاد
األوروب ــي ،فقد تشعل ش ــرارة عملية إع ــادة اصطفاف
واسعة نحو المركز السياسي ،بدال من اكتساب الشرعية
داخــل مؤسسات االتحاد األوروبــي باعتبارها قومية
تضرب بجذور راسخة في اليمين المتطرف ،واألرجح
أنها ستحاول تجنب هذا األمر برمته.
م ــن ال ـمــؤكــد أن مـيـلــونــي تتطلع إل ــى االنـتـخــابــات
الرئاسية في الــواليــات المتحدة عــام  ،2024فبوجود
دونالد ترامب أو شخصية شبيهة بترامب في البيت
األبـيــض ،ستحظى بأصدقاء أقــوى في تحدي تــوازن
القوى القائم في االتحاد األوروبي ،وبحلول ذلك الوقت،
قد يكون الوفاق الودي بين إيطاليا القومية ،وبولندا،
وبريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي ،هو كل
ما قد يتمناه البيت األبيض الجمهوري في أوروبــا،
وسيكون االت ـحــاد األوروبـ ــي الـطــرف األضـعــف كثيرا
لهذا السبب.
* صحافي اقتصادي ومحرر ُحـر لدى صحيفة
كوريري ديال سيرا ،وأحدث مؤلفاته كتاب Sul
« Vulcanoفوق البركان».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ال تـقــل الـصـنــاعــة السياحية أهـمـيــة بــال ـمــردود المالي
واالزدهـ ـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ع ــن غ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ـط ــاع ــات أو
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ،ال بـ ــل إن ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع فـ ــي ب ـع ــض ال ـ ــدول
يحظى بــأولــويــة فــي الخطط الحكومية ول ــدى الشركات
ً
ً
المتخصصة ،كــونــه أصـبــح مـكــونــا رئـيـســا مــن مكونات
االستقرار االستراتيجي بأبعاده التنموية ،االقتصادية
واألم ـن ـيــة ل ـل ــدول ال ـتــي تـسـتـضـيــف اس ـت ـث ـمــارات أجنبية
متخصصة وذات كفاءة عالية.
ورغم أهمية القطاع السياحي لالقتصادات الوطنية ،ال
ً
ً
تلقى التنمية السياحية اهتماما زائدا في كثير من الدول،
وقد يعود ذلك لعدة أسباب منها استسهال االعتماد على
غيره من القطاعات المنتجة بتكاليف أدنــى وجهد أقل،
أو التركيز على م ــردود ال ـثــروات الطبيعية ،إضــافــة إلى
ً
ً
أن نمو هذا القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير غيره
من القطاعات كالبنية التحتية وشبكة الطرق والترويج
اإلعــامــي والـتـنـقـيــب عــن اآلثـ ــار ،مـمــا يتطلب الـمــزيــد من
اإلنفاق والكثير من الجهد.
وفــي الـسـيــاق ،تشهد الكويت عــدة جهود ومـحــاوالت-
فــي القطاعين الـعــام وال ـخــاص -تستهدف تنمية القطاع
الترفيهي ومــا قــد ّ
يسمى «الـسـيــاحــة الــداخـلـيــة» ،دون أن
يؤدي ذلك الى أثر كبير في ملء الفراغ وتلبية المتطلبات
المتزايدة للتنمية السياحية ،فما زال التوق لترفيه شاطئي
حقيقي ،وما زال االنتظار لمدن ألعاب بمستوى عالمي ،وما
ً
زال النشاط الرياضي مرهونا باجتهادات ومبادرات فردية،
ً
ومــا زال قطاع الفنادق والمطاعم– وهــو األكثر حضورا-
يعاني ما يعانيه من مصاعب وعراقيل ...ولم يبق للمواطن
ّ
ّ
التسوق كمنفذ ومتنفس وحيد مع قلة
والمقيم سوى متعة
المجمعات التجارية التي يمكن أن تؤمن الترفيه الحقيقي
وترقى لمستوى الرفاهية الحقيقية.
ســارعــت الـكــويــت مـنــذ بــدايــات نهضتها الـحــديـثــة الــى
تأسيس شركة الفنادق الكويتية في عام  ،1962ومن ثم في
عام  1976سبقت دول الخليج جميعها الى تأسيس شركة
متخصصة «للمشروعات السياحية» بهدف إنشاء وتنمية
وتطوير المشاريع الترفيهية والسياحية في البر والبحر
وما بينهما من شواطئ تجاور واجهة كل الجزء المسكون
ً
ً
من «دانة الخليج» من أقصاها شماال الى أدناها جنوبا.
إال أن الوضع الراهن لم يعد كما سابق عهده قبل الغزو
الغاشم ،ولــوال جهود شركات القطاع الخاص في ايجاد
بعض األنشطة الترفيهية لفئتي األطفال والشباب ،ولوال
ّ
تبني الديوان األميري بعض المشاريع الترويحية المميزة،
لخلت الكويت مــن أي بقعة جــذب للسياحة الداخلية أو
الـخــارجـيــة ،يـضــاف الــى ذلــك تــراجــع االهـتـمــام باألنشطة
الثقافية والفنية التي كانت مــرآة عاكسة لوجه الكويت
الحضاري ،ناهيك عن صعوبة االستفادة طوال العام من
ً
المساحات المزروعة والمحميات المكشوفة نظرا لقساوة
المناخ الحار والجاف.
ورغــم ما قد يبدو من ضبابية أو سلبية في المشهد،
فإن التنافسية السياحية لدولة الكويت قابلة للتطوير،
فـكــل ال ـم ـقــومــات -وأهـمـهــا ال ـم ـقــدرات الـبـشــريــة والـمــالـيــة-
متوافرة لمنافسة أفضل الدول القريبة والبعيدة في هذا
القطاع الحيوي ،ومــا ينقص هو وضــع هــذا القطاع على
سلم األولــويــات في الخطط الحكومية وفــي جهود جذب
االسـتـثـمــارات األجنبية الـمـبــاشــرة الـتــي يتطلب تحقيق
اإلن ـج ــاز فـيـهــا اع ـت ـب ــارات ك ـث ـيــرة تــرت ـبــط بـبـيـئــة األع ـمــال

والسياسات المشجعة الستقطاب ما سيأتي من خارج
ّ
الحدود ،دون التخلي عن أي اعتبار أمني من المفترض أن
يواكب الجهود التنموية ويتماشى مع متطلباتها.
لقد آن األوان إلخراج «االستراتيجية الوطنية للسياحة»
من أدراج النسيان أو ربما اإلهمال ،مع أهمية تحديثها
ً
وتطويرها نـظــرا ألن تــاريــخ إعــدادهــا يـعــود للعام 2005
بـجـهــود مشتركة بـيــن كــل مــن قـطــاع الـسـيــاحــة فــي وزارة
اإلع ــام ووزارة التخطيط (آنـ ــذاك) بــالـتـعــاون مــع منظمة
ال ـس ـيــاحــة ال ـعــال ـم ـيــة وب ــرن ــام ــج األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لــإنـمــاء
وبمشاركة ( )35جهة معنية بالسياحة من القطاعين العام
والخاص ،ومتخصصين مهتمين وعاملين بالمجال وفي
مقدمتهم السيدة نبيلة العنجري المسؤولة السابقة عن
قطاع السياحة في وزارة اإلعــام ،والمستشار السياحي
محمد أنيس ناجيا أمين عام اتحاد أصحاب الفنادق في
الكويت.
وقد جاءت الدراسة التي تتكون منها االستراتيجية في
ً
( )11مجلدا وضع من خاللها اإلطار العام للعمل المؤسسي
المعني بتطوير السياحة في الكويت ،وتضمنت دعوة الى
إقرار قانون للسياحة وإنشاء هيئة عامة للسياحة يتكون
مجلس إدارت ـه ــا مــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،وكــذلــك
إنشاء المعاهد المتخصصة لتدريس وتدريب وتشجيع
الشباب الكويتيين لالنخراط في هذا القطاع ،وتحت عنوان
«السياحة قطاع واعــد» حثت الدراسة على وضع خريطة
طــر يــق لتطوير وتنمية المناطق السياحية وتسويقها
ً
ً
محليا وعالميا ،وذلك بغية تحقيق هدف استراتيجي وهو
ً
ً
أن تصبح السياحة عنصرا أساسيا من عناصر تحريك
ً
ً
االقتصاد الوطني ،وموردا رئيسا من الموارد الوطنية.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ل ــم ت ـغ ـفــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ــن تحليل
فرص وإمكانات السياحة في الكويت ،وكيفية تنميتها،
آخ ــذة بعين االعـتـبــار البعد البيئي والتقاليد والـعــادات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـت ـن ــاول ــة األسـ ـ ـ ــواق ال ـس ـيــاح ـيــة الـمـحـلـيــة
والدولية ،في ضوء ما تمتلكه الكويت من موارد سياحية
كبيرة تحتاج إلى تنمية وتسويق ،وبخاصة أن من بين
نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الكويت التراث الثقافي
ومجموعة مــن اآلث ــار اإلســامـيــة ،والعضوية فــي مجلس
التعاون الخليجي ،حيث ال يشترط لمواطني دول المجلس
الحصول على تأشيرة لدخول الكويت ،إضافة إلى إمكانية
االس ـت ـف ــادة م ــن الـبـيـئــة ال ـص ـحــراويــة خــاصــة ف ــي الـشـتــاء
والربيع ،والشواطئ على سواحل الخليج ،وكــل ذلــك من
ً
شأنه أن يوفر فرصا وظيفية للكوادر الوطنية المدربة
والقادرة على العمل بأسلوب مرن في صناعة السياحة.
خــاصــة الـقــول أن مساعي دول ــة الـكــويــت إلــى التنمية
المستدامة ال بد أن ترتكز في جانب ّ
مهم منها على تفعيل
«االستراتيجية الوطنية للسياحة» ،حيث إن التركيز على
تنمية هذا القطاع الحيوي يعود بالفائدة على االقتصاد
الوطني ككل ويعيد الرونق للوجه الثقافي الكويتي مع
االستفادة من التقاليد األصيلة والمحافظة على التراث،
بما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز استقطاب خليجي
وعالمي ،ويحقق للبلد نقلة نوعية في عصر أصبح فيه
ً
الكون قرية صغيرة ،وكل ما يدور في أي زاوية منه -إيجابا
ً
ّ
أو سلبا -يصبح بمتناول سكان الكرة األرضـيــة بمجرد
النظر الى الشاشات التي تتوسط أيدي معظم البشر.
* كاتب ومستشار قانوني.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.426

8.319

5.548

2.828 3.227 3.218

صعود مؤشرات البورصة ...والسيولة  56.6مليون دينار
عمليات شراء على األسهم القيادية «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي»
علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية ومتغيراتها
الثالثة (القيمة وكمية األسهم
المتداولة وعدد الصفقات) بداية
قوية في مستهل تعامالت هذا
األسـبــوع ،وربــح مؤشر السوق
الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.83ف ــي ال ـم ـئــة
أي  61.25ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ف ــوق
مستوى  7400نقطة ،وتحديدا
عند  7426.44نقطة ،وبسيولة
كبيرة بلغت  56.6مليون دينار
هي األعلى في جلسة يوم أحد،
تداولت  213.4مليون سهم عبر
 9331صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول 135
س ـه ـمــا ،رب ــح مـنـهــا  81وخـســر
 ،38بـيـنـمــا ا س ـت ـقــر  16سهما
دون تغير.
واق ـت ــرب ــت م ـكــاســب ال ـســوق
األول مــن نقطة مـئــو يــة كاملة،
وكــانــت تـحــديــدا عـنــد  0.95في
المئة أي  78.55نقطة ليقفل على
مستوى  8319.75نقطة بسيولة
كبيرة بلغت  44.2مليون دينار
تداولت  96.9مليون سهم عبر
 4942صفقة ،وربــح  23سهما،
مقابل تراجع سهمين ،واستقرار
سهم واحد فقط.

وخ ـســر  ،36بينما اسـتـقــر 15
سهما دون تغير.

بداية مبشرة

وكـ ــانـ ــت مـ ـك ــاس ــب الـ ـس ــوق
ال ــرئ ـي ـس ــي اق ـ ــل مـ ــن ســاب ـق ـيــه،
وا ك ـ ـت ـ ـفـ ــى بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  0.34فــي

المئة أي  18.53نقطة ،ليقفل
على مستوى  5548.99نقطة
بسيولة جيدة ارتفعت قياسا

على معدالت الشهر الماضي،
و بـ ـلـ ـغ ــت أ مـ ـ ــس  12.4م ـل ـيــون
دي ـنــار ،تــداولــت  116.5مليون

سهم ،تمت عبر  4389صفقة،
وت ـ ــداول أم ــس  109اس ـهــم في
«ال ــرئـ ـيـ ـس ــي» ربـ ـ ــح م ـن ـه ــا ،58

بدأت تعامالت هذا األسبوع
عـلــى إيـجــابـيــة كـبـيــرة مـتــأثــرة
ب ــارتـ ـف ــاع مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ــواق
االم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـهــايــة ت ـعــامــات
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،وارتـ ـف ــاع
كبير ألسعار النفط واقترابها
مــن مستوى  99دوالرا لمزيج
بـ ــرنـ ــت ،ل ـي ـب ــدأ ال ـ ـسـ ــوق بـنـمــو
جـ ـم ــاع ــي ل ــاسـ ـه ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
ب ـق ـي ــادة «ال ــوطـ ـن ــي» و«ب ـي ـت ــك»
و«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» وبـ ـنـ ـس ــب بـيــن
 1.8و 0.8فــي المئة ،وبسيولة
كبيرة خصوصا على «بيتك»
الـ ــذي ب ـلــغ ب ـهــا م ـس ـتــوى 21.8
مليون دينار بنهاية الجلسة،
ك ـمــا رب ـح ــت اس ـه ــم ب ـنــك ورب ــة
والـخـلـيــج وبــوب ـيــان وع ـقــارات
الكويت وبرقان.
ول ـ ــم ي ـت ــراج ــع م ــن األس ـه ــم
ذات ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــو لـ ــة س ـ ـ ــوى س ـهــم
ال ـص ـن ــاع ــات الــوط ـن ـيــة م ـتــأثــرا
بنتائج الربع الثالث السلبية،

وسـهــم الصالحية مــن السوق
الــرئ ـي ـســي الـ ــذي عـ ــادت بعض
أس ـه ـمــه الـ ــى اجـ ـت ــذاب سـيــولــة
واض ـحــة أهـمـهــا ام ــس جــي اف
اتش والــذي نما  3.1في المئة،
وك ــذل ــك اعـ ـي ــان ب ـن ـمــو بـنـسـبــة
 1.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وس ـج ــل سهم
استهالكية نمو بنسبة  2.7في
الـمـئــة ،وج ــاء ثــالـثــا فــي قائمة
السيولة بين اسهم «الرئيسي»،
واس ـت ـمــرت ال ـحــركــة الـخـضــراء
اإليجابية حتى نهاية الجلسة
التي شهدت مزادا فاترا ،حيث
غ ـ ــاب األجـ ــانـ ــب ب ـس ـبــب عـطـلــة
نهاية األسبوع لديهم.
ورب ـ ـحـ ــت أرب ـ ـعـ ــة م ــؤش ــرات
خ ـل ـي ـج ـيــة ب ـي ــن خ ـم ـســة كــانــت
ع ــام ـل ــة أم ـ ــس بـ ـقـ ـي ــادة مــؤشــر
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ث ــم الـقـطــري
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،وس ـ ـجـ ــل ع ـم ــان
كذلك نموا ،لكنه كان محدودا،
فــي حـيــن اسـتـقــر مــؤشــر ســوق
الـبـحــريــن عـلــى ال ـلــون األح ـمــر،
ودعمت مكاسب أسعار النفط
األداء ف ــي األسـ ـ ــواق ،وحسنت
ش ـه ـي ــة م ـس ـت ـث ـم ــري األس ـ ـ ــواق
المالية الخليجية.

«الوطني» :الفائدة األميركية نحو مستوى أعلى
«الفدرالي» رفعها بنسبة  %0.75للمرة الرابعة على التوالي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني
إن مجلس االحتياطي الفدرالي رفع األربعاء
الـمــاضــي سـعــر الـفــائــدة لـلـمــرة الــرابـعــة على
ال ـت ــوال ــي بـنـسـبــة  ،%0.75ف ــي ظ ــل مساعيه
لكبح التضخم ،ليرتفع بذلك معدل الفائدة
القياسي من  %3.25-3.00إلى .%4.00-3.75
وفــي بـيــان مصاحب لتلك الـخـطــوة ،أشــارت
لجنة وضع السياسة النقدية إلى استعدادها
لتخفيف حــدة التسريع .ومــن اآلن فصاعدا،
ستأخذ اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
في االعتبار مدى ارتفاع الفائدة بالفعل هذا
العام ،إضافة إلى الوقت الذي يستغرقه تحول
تلك الزيادات إلى االقتصاد الحقيقي .ويشير
ذلــك إلــى تباطؤ وتـيــرة رفــع أسـعــار الفائدة
بالمستقبل.
وأضاف «الوطني» أنه في سياق الخطاب
الـ ـ ـ ــذي أل ـ ـقـ ــاه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي بعد اإلعــان عن رفع سعر الفائدة،
ح ــذر ج ـي ــروم بـ ــاول م ــن أن أس ـع ــار ال ـفــائــدة
األمـيــركـيــة ستصل إل ــى مـسـتــوى أعـلــى مما
كان متوقعا في السابق ،رغم تأكيده إمكانية
أن ي ـب ـطــئ الـ ـف ــدرال ــي وتـ ـي ــرة ح ـم ـلــة تـشــديــد
السياسة النقدية ،كما حــذر بــاول أيضا من
أن االحتياطي الفدرالي ال يزال عليه مواصلة
ال ـس ـي ــر ،ف ــي إط ـ ــار مـســاع ـيــه لـكـبــح األس ـع ــار

المرتفعة ،مشيرا إلــى سلسلة مــن التقارير
االقتصادية التي تؤكد استمرار حدة التضخم.
وأضاف باول« :تشير البيانات الواردة منذ
اجتماعنا األخير إلى أن المستوى النهائي
ألسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا
في السابق» ،موضحا أن الفدرالي قد يدرس
إبطاء وتيرة رفــع الفائدة وإمكانية التوجه
إلــى رفــع سعر الـفــائــدة بوتيرة أقــل حــدة في
االجتماع المقبل لمجلس االحتياطي الفدرالي
في ديسمبر المقبل« ،هــذا الوقت قــادم ،وقد
يأتي بمجرد االجتماع التالي ،أو االجتماع
الذي يليه».
وطرح الفدرالي للمرة األولى فكرة التباطؤ
«فــي مرحلة مــا» في يوليو الماضي ،وتدعم
الـتــوقـعــات الـمـنـشــورة فــي اجـتـمــاع سبتمبر
الماضي تطبيق تلك الخطوة في ديسمبر.
وتابع «الوطني» :واجهت األسواق صعوبة
في تفسير موقف البنك المركزي ،حيث قفزت
األسهم بعد صدور البيان ،ثم تراجعت بحدة
بـعــد أن ح ــذر ب ــاول فــي مــؤتـمــره الصحافي
من أن أسعار الفائدة سترتفع عند مستوى
«نهائي» أعـلــى .وأنـهــى مؤشر ستاندرد آند
ً
بورز  500تداوالت األسبوع متراجعا بنسبة
 %2.5بينما خسر مؤشر نــاســداك لشركات
التكنولوجيا نسبة  %3.4من قيمته.

وأردف «الوطني» :كشفت البيانات الصادرة
يوم الجمعة عن نمو الوظائف في الواليات
المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في
أكتوبر ،متحدية التوقعات التي أشارت إلى
تباطؤ أكبر ،حيث أظهر سوق العمل الضيق
تــاريـخـيــا م ــرة أخـ ــرى مــرون ـتــه ف ــي مــواجـهــة
الجهود القوية لمجلس االحتياطي الفدرالي
لكبح جماح الطلب.
حيث أض ــاف االقـتـصــاد  261ألــف وظيفة
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،مـتـخـطـيــا بــذلــك تــوقـعــات

بــإضــافــة  200ألــف وظـيـفــة ،وان كــان أقــل من
البيانات المعدلة بالزيادة بوصول الوظائف
إل ــى  315أل ـفــا ف ــي سـبـتـمـبــر و 292أل ـفــا في
أغ ـس ـطــس .وف ــي يــول ـيــو ،ارت ـف ـعــت الــوظــائــف
بأكثر من نصف مليون .وعلى الرغم من تلك
المكاسب ،ارتفع معدل البطالة من  %3.5إلى
 ،%3.7أي أعلى بقليل من أدنى مستويات ما
قبل الجائحة.
وأكــد «الوطني» أن بنك إنجلترا رفــع يوم
الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ ،1989

جيروم باول

لكنه حــذر مــع ذلــك مــن أن بريطانيا تواجه
ركودا طويال ،وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف
االقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل
مـمــا ي ـتــوق ـعــون .وب ــرف ــع بـنــك إنـجـلـتــرا سعر
الفائدة بنسبة  %0.75لتصل إلى  %3تصل
بذلك أسـعــار الفائدة إلــى أعلى مستوياتها
منذ عــام  .2008إال أن البنك المركزي أصدر
توجيهات قوية بشكل غير اعتيادي مفادها أن
الوضع لن يتطلب رفع أسعار الفائدة إلعادة
التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ %2
فيما يعزى جزئيا إلى توقعه فترة طويلة من
الركود في المستقبل.
إال أن ــه وف ــي إش ــارة قــويــة إل ــى أن ــه يعتقد
أنه ربما يكون قد قام بالفعل بالجزء األكبر
من العمل الالزم لكبح التضخم ،سلط البنك
الـمــركــزي الـضــوء على سيناريو بديل قــد ال
ترتفع فيه أسعار الفائدة أكثر من مستوياتها
الحالية البالغة  ،%3ويتضمن هذا السيناريو
توقعات تشير إلى وصول معدل التضخم إلى
ذروته عند مستوى  %10.9في الربع الرابع من
عام  2022قبل أن ينخفض إلى  %5.6بنهاية
عام  ،2023وإلى نسبة  %2.2بنهاية عام 2024
وأقل من مستواه المستهدف البالغ  %2عام
 ،2025وحـتــى لــو ظلت أسـعــار الـفــائــدة عند
مستوى  ،%3ال يزال بنك إنجلترا يتوقع ركودا

لمدة خمسة أربــاع ،بناء على ارتفاع أسعار
الطاقة وتكاليف الرهن العقاري.

المركزي األوروبي
على النقيض من ذلك ،وجهت رئيسة البنك
المركزي األوروبي كريستين الغارد مالحظات
متشددة بشأن سياسة منطقة اليورو ،وقالت
يوم الخميس إن «الركود المعتدل» في المنطقة
لــن يـكــون كــافـيــا فــي حــد ذات ــه «لـكـبــح جماح
الـتـضـخــم» ،الفـتــة إلــى أن الــركــود فــي منطقة
اليورو لن يكون كافيا لمنع البنك المركزي
األوروبي من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى،
مما يؤكد عزم صانعي السياسات على كبح
التضخم على الرغم من مخاطر النمو.
وفـ ــاجـ ــأت ب ـي ــان ــات ال ـت ـض ـخــم الــرئـيـسـيــة
األوروبية األخيرة األسواق ،إذ وصلت قراءة
التضخم إلى  %10.7على أساس سنوي في
أكتوبر ،مرتفعة من  %9.9في سبتمبر ،بينما
أش ــارت تــوقـعــات اإلج ـمــاع إل ــى  ،%10.3كما
كان معدل التضخم األساسي أعلى مما كان
متوقعا ،إذ ارتفع من  %4.8إلى  ،%5.0بينما
توقع االقتصاديون أن تصل قراءته إلى ،%4.8
فيما يعزى بصفة رئيسية إلى االرتفاع الكبير
لتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة .%15.4

أخبار الشركات
«رمال» تخسر  471.05ألف دينار
خسرت شركة رمال الكويت العقارية  471.05ألف دينار بواقع
 4.54فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقابل خسائر بقيمة  616.34ألفا بما يعادل  2.01فلس للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

«سفن» تتسلم كتاب ترسية مناقصة
تسلمت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
كتاب ترسية مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت من الجهاز
المركزي للمناقصات العامة؛ ووقعت شركة تابعة عقد مناقصة
أخرى.
وكــانــت الـشــركــة أعـلـنــت فــي أبــريــل الـمــاضــي أنـهــا ح ــازت أقــل
األسـعــار بعد فــض عـطــاء ات مناقصة خــاصــة بـمـشــروع تقديم
خدمات دعم بحرية بقيمة  4.84ماليين دينار لمصلحة شركة
نفط الكويت.
ووق ـعــت شــركـتـهــا الـتــابـعــة الـخـلـيــج لــإن ـشــاءات واألع ـمــال
البحرية والمقاوالت العامة عقد مع شركة البترول الوطنية
الكويتية خاصة بمشروع إعــادة حاجز تغيير مسار أمــواج
البحر في رصيف النفط بالشعبية بقيمة  2.35مليون دينار،
لمدة  8أشهر.

 1.26مليون دينار أرباح «أسمنت أبيض»
قالت شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت األبيض والمواد
ً
اإلنشائية ،إنها حققت أرباحا بقيمة  1.26مليون دينار بواقع
 0.002فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  1.63مليون دينار ،بما يعادل
 0.003فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

«اكتتاب» تفقد  210.7آالف دينار
سجلت شركة اكتتاب القابضة خسائر قــدرهــا  210.7آالف
دي ـنــار بــواقــع  0.66فـلــس للسهم فــي الـفـتــرة المنتهية فــي 30
ً
سبتمبر  ،2022مقارنة بخسائر بلغت  144.35ألفا بما يعادل
 0.45فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
«آن» تخسر  14.6مليون دينار ...وتخفض رأس المال  70.98مليونا

«السكب» تربح  1.85مليون دينار
ً
أفــادت شركة السكب الكويتية بتحقيقها أربــاحــا بقيمة 1.85
ً
مليون دينار بواقع  25.67فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في
ً
 30سبتمبر  ،2022مقابل أرباح بقيمة  187.47ألفا بما يعادل 2.59
فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«االمتياز» تتخارج من استثمار عقاري
تخارجت مجموعة االمتياز االستثمارية من استثمار عقاري
بقطاع الضيافة في مدينة بوسطن بوالية ماساشوستس األميركية
بمبلغ  24مليون دوالر أميركي ،بما يعادل  7.4ماليين دينار.
وقالت الشركة ،إنه تم التخارج من خالل إحــدى الشركات ذات
الغرض الخاص والمملوكة للمجموعة ،مبينة أنه ال يوجد أثر مالي
على بيان الدخل ،على أن يتم تسلم مبلغ الصفقة.

ً
«األرجان» توقع عقودا لتخصيص
قسيمتين مع «الصناعة»
انتهت شركة األرجان العالمية العقارية من توقيع عقود
مــع الهيئة العامة للصناعة؛ لتخصيص قسيمتين في
منطقة خدمية متعددة األغراض ضمن منطقة المستقبل
ً
(المنطقة الحرة سابقا).
وأوضحت «األرجان» أنه سيتم إدراج األثر المالي لهذه
القسائم ضمن المركز الـمــالــي ،ونتائج أعـمــال مجموعة
للفترة المنتهية بـ  30سبتمبر .2022

«هيئة األسواق» توافق على تنفيذ
اندماج «مشاريع» و«القرين»
أفــادت شركة مشاريع الكويت القابضة بأنها حصلت
عـلــى مــواف ـقــة هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال عـلــى تـنـفـيــذ االنــدمــاج
عن طريق الضم بين المشاريع وشركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية ،بحيث تكون شركة المشاريع هي
الشركة الدامجة وشركة القرين هي الشركة المندمجة.

ّ
تكبدت شركة «آن ديجتال سيرفسس» القابضة خسائر قدرها
ً
 14.6مليون دينار بواقع  16.74فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  442.34ألفا
بما يعادل  0.51فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوصــى مجلس اإلدارة بخفض رأس المال من  87.23مليون

ً
دينار ما يمثل  872.34مليون سهم إلى  16.25مليون دينار ،موزعا
على  162.54مليون سهم بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد.
وسيتم التخفيض من خالل إلغاء  709.79ماليين سهم على
كامل رصيد الخسائر المتراكمة مبلغ  70.98مليون دينار تشكل
 %81.37من رأس المال كما في  31ديسمبر .2021

ً
«آبار» تمدد عقود منصات حفر بـ  10ماليين دينار ...وترسية مناقصة بـ  20.34مليونا
كـ ـشـ ـف ــت شـ ــركـ ــة ب ـ ــرق ـ ــان لـ ـحـ ـف ــر اآلب ـ ـ ــار
وال ـت ـج ــارة وال ـص ـيــانــة ع ــن ت ـمــديــد عـقــود
منصات حفر مع شركة نفط الكويت؛ لمدة
سنة ،بإجمالي يقارب  10ماليين دينار ،إذ
تــم تمديد منصة حقر رقــم  ،129ومنصة

ً
«وثاق» تكسب  69.62ألفا
كسبت شــر كــة و ث ــاق للتأمين التكافلي
 69.62ألف دينار بواقع  0.63فلس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
ً
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  116.36ألفا
بما يعادل  1.06فلس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

«المنار» يعتمد 1.08
مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة المنار للتمويل
واإلجارة البيانات المالية للفترة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2022وأ ظ ـه ــرت تحقيق
ً
الشركة أربــاحــا بقيمة  1.08مليون دينار
بواقع  3.83فلوس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

جار العمل على
الحفر رقم  ،140مبينة أنه ٍ
ً
تمديد منصة الحفر رقم  130أيضا.
وبـ ـش ــأن األث ـ ــر ال ـم ــال ــي ال ـم ـت ــوق ــع لـتـلــك
المعلومة ،أوضحت «آبــار» أنــه يتمثل في
تـسـجـيــل هــامــش رب ــح م ـتــوقــع ب ـ ـ  %5من

إجمالي قيمة العقد.
كـمــا أف ــادت الـشــركــة بـتــرسـيــة مناقصة
تابعة لشركة نفط الكويت وفقا لعقدين
بقيمة  20.34مليون دينار.

 %10من استثمار لمصلحة الحكومة اإلندونيسية
«بتروجلف» :تحويل %10
ذكرت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
«بتروجلف» أن مجلس إداراتها سيجتمع بعد
غــد لـمـنــاقـشــة تـحــويــل نـسـبــة  10مــن حصتها
في استثمارها بمشروع سيرام المشترك في
ً
إندونيسيا إلى الحكومة اإلندونيسية تنفيذا
للمرسوم ال ــوزاري وال ـصــادر مــن حكومة ذلك
البلد وال ــذي ينص على إجـبــاريــة تحويل 10
فــي الـمـئــة مــن حـصــة كــل شــريــك فــي الـمـشــروع

«تحصيالت» تتكبد  261.34ألف دينار
تكبدت شركة تصنيف وتحصيل األمــوال
خسائر قدرها  261.34ألف دينار بواقع 1.58
فـلــس للسهم خ ــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2022مقابل خسائر بقيمة 172.07
ألــف دينار بما يعادل  1.04فلس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

لـمـصـلـحــة الـحـكــومــة اإلنــدون ـي ـس ـيــة .وأشـ ــارت
الشركة إلى أنه في حال تنفيذ القرار وتحويل
الحصة للحكومة اإلندونيسية فستنخفض
ملكية الشركة في المشروع لتصبح  14.85في
المئة ،وستنخفض كذلك قيمة االستثمار في
ً
دفاتر الشركة بقيمة  3.4ماليين دوالر تقريبا
ً
بما يعادل  1.05مليون دينار تقريبا ويخضع
للتعديل من مراقب الحسابات.

مجلس التأديب يغرم «ريم»
و«اكتتاب» و«جياد»
قــرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة
قــدرهــا  5آالف دي ـنــار ضــد كــل مــن شــركــة ريــم
العقارية وشركة جياد القابضة وشركة اكتتاب
القابضة لمخالفتها قواعد اإلدراج.

٩
«كيبك» :بدء التشغيل التجاري للمرحلة األولى من مصفاة الزور
ً
ةديرجلا

•
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اقتصاد

• البدر :توفر وقودا ذا جودة ومعايير بيئية عالية لتلبية الطلب المحلي
• العوضي :التشغيل المرحلي يعزز نمو االقتصاد الوطني وإيرادات الدولة
أوضح البدر أن «كيبك» بدأت
اليوم تشغيل المرحلة األولى
بالمصفاة ،وستليها خطوات
تشغيلية متعاقبة لتشغيل
المرحلة الثانية فالثالثة،
وصوال إلى التشغيل الكامل
بالطاقة التكريرية القصوى
إلحدى أكبر مصافي التكرير في
العالم.

تشغيل
المرحلة األولى
للمصفاة من
شأنه تعزيز
نمو االقتصاد
الوطني
وتعظيم
إيرادات الدولة
العوضي

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
للصناعات البترولية المتكاملة
(كـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــك) ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــدء ال ـت ـش ـغ ـي ــل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ل ـل ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
مـ ـش ــروع م ـص ـف ــاة ال ـ ـ ــزور ،ب ـع ــد أن
بدأت الشهر الماضي إنتاج وبيع
ك ـم ـي ــات أول ـ ـيـ ــة مـ ــن زي ـ ــت ال ــوق ــود
وإمـ ــداده لـمـحـطــات تــولـيــد الـطــاقــة
الكهربائية المحلية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
ب ــال ــوك ــال ــة ل ـل ـشــركــة ،ول ـي ــد ال ـب ــدر،
فــي تصريح ل ـ « كــو نــا» ،إن تشغيل
ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى ب ـم ـص ـفــاة ال ــزور
يـ ـشـ ـك ــل حـ ــدثـ ــا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا م ـه ـم ــا،
السيما أن المشروع من أهم ركائز
خطة التنمية للبالد.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـمـ ـصـ ـف ــاة ت ــو ف ــر
و قـ ــودا ذا ج ــودة و مـعــا يـيــر بيئية
عالية لتلبية الطلب المحلي على
الطاقة ،مما سيسهم في الحد من
انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة
وت ـح ـس ـيــن ج ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء ،مـبـيـنــا
أنها كذلك منفذ حيوي لتصريف
ا لـنـفــوط الكويتية الثقيلة ،عــاوة
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــره ــا م ـن ـت ـجــات ت ـكــريــر
أخـ ـ ـ ــرى ل ـل ـت ـص ــدي ــر ف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
الـعــالـمـيـ ّـة وب ـمــواص ـفــات قـيــاسـيــة،
كـ ـم ــا تـ ــوفـ ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـف ــرص
الوظيفية للكوادر الوطنية.
وأوضح أن الشركة بدأت اليوم
تشغيل المرحلة األولى بالمصفاة،
وسـ ـتـ ـلـ ـيـ ـه ــا خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية
فــال ـثــال ـثــة ،وصـ ــوال إل ــى الـتـشـغـيــل
الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل بـ ــال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـتـ ـك ــري ــري ــة
ال ـق ـص ــوى إلحـ ـ ــدى أكـ ـب ــر م ـصــافــي
التكرير في العالم.
وأشـ ـ ــاد بـ ــالـ ــدور «االس ـت ـث ـن ــائ ــي
والــرائــع» الــذي قــامــت بــه الخبرات
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـيــون
الـ ــذيـ ــن تـ ــم ت ــأه ـي ـل ـه ــم وفـ ـ ــق أع ـل ــى
ال ـم ـس ـتــويــات ال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي ق ـيــادة
وتنفيذ عمليات تشغيل مصفاة
الزور ،معربا عن الشكر والتقدير
لـكــل الـجـهــود الـتــي بــذلــت وأثـبـتــت
جدارتها في تحقيق هذا اإلنجاز

الوطني ا لــذي سيسهم في تعزيز
خطة التنمية لدولة الكويت.
مــن جــانـبــه ،ق ــال نــائــب الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـمـصـفــاة ال ـ ــزور ،خــالــد
ال ـع ــوض ــي ،ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن تـشـغـيــل
المرحلة األولى للمصفاة من شأنه
ت ـع ــزي ــز ن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
وتعظيم إ ي ــرادات ا لــدو لــة المالية،
و تــو فـيــر ا لـمــز يــد مــن ف ــرص العمل
للكوادر الوطنية.

استثمار طويل األجل
وأ ضــاف العوضي أن التشغيل
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ل ـ ـل ـ ـم ـ ـص ـ ـفـ ــاة ي ـع ـت ـب ــر
استثمارا طويل األجل يهدف إلى
تزويد األسواق الدولية والمحلية
بـمـنـتـجــات عــا لـيــة ا ل ـج ــودة ،مبينا
أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ـح ــدي ــات
الـ ـ ـت ـ ــي واج ـ ـ ـهـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،فـ ــإن

وليد البدر

خالد العوضي

«كيبك» أوفت بالتزامها بجاهزية
الـ ـمـ ـش ــروع وفـ ــق أعـ ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر
والـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وت ــم
األخذ بعين االعتبار تلبية جميع
االحتياجات التشغيلية ،ومراعاة

االشتراطات البيئية كافة.
وأكد أهمية التخطيط المسبق
وت ـض ــاف ــر ج ـه ــود ال ـقــائ ـم ـيــن عـلــى
المشروع وتعاون الجهات المعنية
ف ــي ت ـخ ـف ـيــف حـ ــدة ت ـل ــك ال ـص ـعــاب

 1.051مليار دينار تمويالت لشركات
االستثمار من البنوك والمؤسسات
وفرة سيولة في القطاع واعتماد على التدفقات النقدية الداخلية بنسب كبيرة
●

محمد اإلتربي

بـ ـلـ ـغ ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل
لـقـطــاع االسـتـثـمــار مــن الـبـنــوك
المحلية والمؤسسات المالية
األخرى بداية الربع الثالث نحو
 1.051مليار دينار ،مقارنة مع
 960مليونا لنفس ا لـفـتــرة من
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث بـلـغـ ّـت
الــزيــادة نحو  91مليونا تمثل
نسبتها  9.4بالمئة.
وقــالــت م ـصــادر استثمارية
و مـ ـ ـص ـ ــر فـ ـ ـي ـ ــة إن كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا م ــن
الشركات االستثمارية الكبرى
ق ــام ــت أخـ ـي ــرا بــاالع ـت ـم ــاد على
سيولتها الداخلية وتدفقاتها

ال ـن ـقــديــة ،خـصــو ّصــا م ــن بــدايــة
العام الحالي ،ترقبا لمجريات
األوضــاع العالمية ،إضافة إلى
تطورات أسعار الفائدة عالميا
واقليميا ومحليا.
وفــي ضــوء المشهد الحالي،
لـ ــوحـ ــظ ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام وإق ـ ـ ـبـ ـ ــال ع ـلــى
عمليات السداد تفوق عمليات
الـتـجــديــد أو الـهـيـكـلــة مــادامــت
هناك وفرة سيولة مريحة.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،ذكــرت
المصادر أنه كانت هناك معادلة
خالل فترات انخفاض وتراجع
الـفــائــدة بطلب تـمــويــل بمبالغ
كبيرة واالتجاه بها نحو السوق
المالي ،حيث كــان يتم تحقيق

معدالت أرباح وفيرة بعد سداد
خدمة َّ
الدين.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــرتـ ـق ــب أن تـنـشــط
عـمـلـيــات طـلــب الـتـمــويــل خــال
الــربــع الـحــالــي ،بـعــد أن رسمت
ن ـت ــائ ــج الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـشـ ّهــد
األرباح وأعطت صورة مصغرة
ع ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ب ــأكـ ـمـ ـل ــه ،الس ـي ـم ــا
القاعدة التشغيلية في السوق.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،بـيـنــت
مصادر في شركات مالية كبرى
أن لديها سيولة جيدة بعضها
في ودائع قصيرة أجل ،وأخرى
تحت الطلب تترقب أو تبحث
ع ــن فـ ــرص م ـنــاس ـبــة بـمـخــاطــر
مقبولة.

ّ
وأضافت أن هناك حالة ترقب
ّ
لشكل اقتصادي مغاير يتعلق
بطرح مشاريع جديدة بعضها
جاهز ومعطل أو مؤجل القرار
سـتـكــون أس ــرع م ــن غـيــرهــا في
الطرح للقطاع الخاص.
ُيــذكــر أن إجـمــالــي تـمــويــات
القطاع التقليدية بنهاية الربع
الثالث بلغ نحو  428.8مليون
دينار ،والقطاع اإلسالمي نحو
 622.8مليونا.

الفترة ،حيث تشهد عمليات مطار الكويت الدولي استقرارا
ملموسا على مختلف المستويات ،إثر التحسن التدريجي
على مــدار العامين السابقين ،ونحن نشهد تدفقا متزايدا
وعودة تدريجة في أعداد الرحالت الجوية إلى مستوياتها
السابقة ،ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم والمضي قدما نحو
المزيد من المؤشرات اإليجابية وتحقيق أفضل النتائج».
وف ــي أبــوظ ـبــي ،مــن الـمـقــرر أن يصبح ري ــم م ــول وجهة
الترفيه والـتـســوق وأسـلــوب الحياة الــرائــدة فــي المنطقة،
مع ما يقرب من  2.8مليون قــدم مربعة من خيارات البيع

●

عيسى عبدالسالم

ً
اسـتـحــدثــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال نـظــامــا
ً
ً
آل ـيــا ج ــدي ــدا لـتـقــاريــر ت ـ ــداوالت الـحـســابــات
اإللكترونية من خالل بوابتها اإللكترونية،
من منطلق تطوير العمل الرقابي وتسهيل
عملية تلقي التقارير اليومية من األشخاص
المرخص لهم ،بغية تجميع هذه البيانات
الواردة من مزودي خدمة التداول اإللكتروني
إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة م ــن خـ ــال ت ـقــريــر ال ـح ـســابــات
ال ـ ـتـ ــداوالت اإلل ـك ـتــرون ـيــة وت ـقــريــر تسجيل
الدخل اليومي.
وقــالــت مـصــادر مطلعة ل ـ «الـجــريــدة» ،إن
ً
هيئة أسواق المال وضعت موعدا للتطبيق

راع بالتيني لـ «جايتكس فينتك سيرج»
«تاب» ٍ
ً
تـمــاشـيــا مــع رؤي ــة الـشــركــة عـلــى دعــم
وتمكين المشاريع الناشئة في المنطقة،
ش ــارك ــت شــركــة ت ــاب لـلـمــدفــوعــات ك ــراع
بــاتـيـنــي ف ــي مــؤتـمــر جــايـتـكــس فينتك
سـيــرج للتكنولوجيا  ،2022ال ــذي أقيم
بإمارة دبي ما بين  20 - 16من أكتوبر
الماضي.
ً
ويـعــد ه ــذا الـمــؤتـمــر واحـ ــدا مــن أكبر
ً
األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـق ـن ـي ــة وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا ت ـن ــوع ــا
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا،
حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب آالف ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات
العالمية واإلقليمية الــرائــدة فــي مجال

التكنولوجيا ،باإلضافة إلى استقطاب
الـ ـمـ ـب ــادري ــن وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـن ــاش ـئ ــة فــي
المجال ذاته.
وقــامــت شــركــة ت ــاب لـلـمــدفــوعــات من
خـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
بتسليط الضوء على خدماتها الجديدة
في مجال المدفوعات اإللكترونية ،والتي
تـتـيــح ألص ـحــاب الـتـطـبـيـقــات والـمــواقــع
اإللـكـتــرونـيــة اسـتـقـبــال الـمــدفــوعــات في
شتى دول المنطقة بطريقة سهلة وآمنة
وسريعة.
وبــإمـكــان أصـحــاب المشاريع تفعيل

وأشـ ـ ــاد ب ـج ـهــود ال ـعــام ـل ـيــن فــي
شــركــة «كـيـبــك» الـتــي حــرصــت منذ
بـ ــدايـ ــة الـ ـمـ ـش ــروع عـ ـل ــى تــأس ـيــس
مجموعة المشاريع الكبرى لتنفيذ
المشروع واإلشراف عليه ،وأعقب
ذ لــك تأسيس المجموعات الفنية
الالزمة لتشغيل وصيانة المصفاة
عـلــى أ كـمــل و ج ــه ،مـثــل مجموعات
الـعـمـلـيــات والـصـيــانــة والـخــدمــات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة والـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة
والسالمة والبيئة واألمن واإلطفاء.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـش ــري
يـعـتـبــر أه ــم ع ـن ـصــر ل ــدى «ك ـي ـبــك»
فــي خـطــة تـشـغـيــل الـمـصـفــاة« ،لــذا
ح ــر ص ــت اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة عـلــى
ت ــوفـ ـي ــر أفـ ـض ــل بـ ــرامـ ــج الـ ـت ــدري ــب
ل ـ ـتـ ــأه ـ ـيـ ــل ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن لـ ـيـ ـك ــون ــوا
ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ــن ال ـك ـفــاء ة
المهنية».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة االلـ ـ ـت ـ ــزام
بالصحة والسالمة والبيئة ،ألنها
إح ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز األس ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
تسعى الشركة إلى تطبيقها بأعلى
المعايير ،عبر غرس مفهوم التقيد
التام بمفاهيم الصحة والسالمة
والبيئة ،لتكون نمط حياة عملية
لجميع موظفيها ومقاوليها.
«كونا»

تقديم تقارير يومية بعد انتهاء جلسة التداول

بالتجزئة والتسلية والمطاعم والترفيه ،بما في ذلك واحدة
مــن أكـبــر المتنزهات الثلجية الداخلية فــي العالم «سنو
أبــوظـبــي» ،وكــذلــك بــأن يكون موطنا ألول منظومة بيئية
متكاملة ومتعددة القنوات للبيع بالتجزئة ،والتي تعتبر
المنظومة األولى من نوعها ،والمتكاملة تماما مع إمكانات
التجارة الرقمية واإللكترونية والخدمات اللوجستية ،األمر
الذي سيجمع بين كل خدمات المستهلكين وتجار التجزئة
لضمان تجربة سلسة ومتفردة.
وفي الكويت ،تدير «يوباك»  3مشاريع رئيسية ،بما في
ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري لمطار الكويت الدولي في
مبنى الركاب ( ،)T1ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة،
فضال عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى
مطار الشيخ سعد ،إضافة إلى مواقف السيارات والمرافق
ذات الصلة فــي مبنى الــركــاب ( )T4المخصص للخطوط
الجوية الكويتية.

ج ـم ـيــع وس ــائ ــل ال ــدف ــع ع ـل ــى مــواق ـع ـهــم
وتطبيقاتهم اإللكترونية بشكل تلقائي،
ً
ووفقا ألحدث التقنيات المالية العالمية
والمتعارف عليها لدى الجهات الرقابية،
وال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى س ــري ــة
المعلومات وتقليل المخاطر واالحتيال
الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي .وق ـ ـ ــد الق ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــات
استحسان الزائرين ،حيث استقبل فريق
«تاب» للمدفوعات المشارك في المؤتمر
أكثر من  15الــف زائــر من المنطقة ومن
شتى أنحاء العالم.
شــارك المؤسس والرئيس التنفيذي

صيانة وخدمات

نظام آلي جديد لإلفصاح عن التداوالت
اإللكترونية في البورصة

 1.52مليون دينار أرباح «يوباك» في  9أشهر
أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)
نتائجها المالية للربع الثالث من عام  ،2022حيث بلغ صافي
األرباح  752ألف دينار خالل الربع الثالث من العام الجاري،
بما يعادل  1.99فلس للسهم ،وبزيادة قدرها  1768في المئة
مقارنة بذات الفترة من العام السابق ،كما بلغت اإليرادات 2.6
مليون خالل الربع الثالث من العام ،وبزيادة قدرها  29.2في
المئة مقارنة بعام .2021
وكذلك بلغ صافي األرباح خالل األشهر التسعة المنقضية
من العام الجاري  1.52مليون دينار ،بزيادة قدرها  122في
المئة ،مقارنة بذات الفترة من العام السابق ،كما بلغت إيرادات
يوباك  7.34ماليين ،بزيادة قدرها  34.2في المئة مقارنة بذات
الفترة من .2021
وتعليقا على هــذه النتائج ،أف ــادت الرئيسة التنفيذية
لشركة يوباك نادية عقيل« :لقد شهدنا تقدما ملحوظا في
نتائج الربع الثالث ،وبما يتماشى مع توقعاتنا السابقة لهذه

وال ـت ـغ ـلــب ع ـل ـي ـهــا ،ومـ ــن أصـعـبـهــا
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي صــاح ـبــت جــائـحــة
كــورو نــا «و نـحــن نــرى اآلن نتيجة
تلك الجهود التي كللت بتشغيل
وحدات التكرير للمصفاة األولى».
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن « ك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــك» ق ـ ــا م ـ ــت
ب ــال ـت ـش ـغ ـي ــل الـ ـتـ ـج ــريـ ـب ــي ل ــوح ــدة
تقطير النفط الخام األولى في 11
مايو الماضي ،وكررت  2.5مليون
برميل من النفط الخام ،وبذلك تم
تأمين مـخــزون مهم ورئيسي من
المشتقات النفطية التي ساهمت
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ـ ـس ـ ـلـ ــس ل ـب ـق ـي ــة
الوحدات.
وبـ ّـيــن أن ــه تــم كــذلــك إن ـتــاج زيــت
ال ــوق ــود م ــن وح ــدة تـقـطـيــر الـنـفــط
ا لـخــام ا لــذي تــم تحسينه ليطابق
ا لـمــوا صـفــات المطلوبة مــن وزارة
الكهرباء والماء ،وتزويدها بنحو
 278ألــف طــن مــن زيــت الــوقــود في

ذروة ا ل ـط ـلــب م ــن م ـح ـطــات إ ن ـتــاج
الطاقة الكهربائية ،وبالتنسيق مع
مؤسسة البترول الكويتية.
وقال العوضي إن هذه الخطوة
أسهمت فــي توفير ا سـتـيــراد زيت
ال ـ ــوق ـ ــود ،وب ــذل ــك ح ـق ـقــت م ـص ـفــاة
ا لــزور أول تشغيل تجاري يتعلق
بـ ــإرسـ ــال ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة
لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء
والماء.

ل ـم ـج ـمــوعــة «ت ـ ـ ــاب» ل ـل ـم ــدف ــوع ــات ،عـلــي
أبــوالـحـســن ،كعضو فــي لجنة التحكيم
المكونة من مجموعة من الشركات مثل
شركة  Googleوشركة  Neo Payوشركة
 Plug and Playوشركة Roland Berger
في مسابقة أجريت خالل المؤتمر لدعم
أفضل مشروع ناشئ في المنطقة ،وتم
اختيار شركة  Allinkكفائز لهذه الجائزة
من فئة الـ  Fintechوبناء عليه حصلت
الشركة الفائزة على جائزة قدرها 200
ألف دوالر.

التجريبي لجميع األشخاص المرخص لهم،
الذين يقدمون خدمة الـتــداول اإللكتروني،
فــي الـفـتــرة الماضية الممتدة بين  9و 13
أكتوبر ليتم تفعيل العمل به بغرض تسهيل
عملية تلقي التقارير اليومية من األشخاص
ال ـم ــرخ ــص لـ ـه ــم ،والـ ـخ ــاص ــة بــال ـت ـعــامــات
المنفذة لمصلحة العمالء المستفيدين من
خدمة التداول اإللكتروني.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن أه ـ ـ ـ ــداف
الـنـظــام اآلل ــي لتقارير ت ــداوالت السحابات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـس ـه ـيــل تـقــديــم
التقارير ،والمحافظة على سرية المعلومات،
ورفـ ــع ك ـف ــاءة الـعـمــل ف ــي بـيـئــة إلـكـتــرونـيــة،
إضافة إلى تقليل الدورة المستندية ،عالوة

عـلــى تبسيط إج ـ ــراء ات الـتـعــامــل مــع هيئة
األسواق.
وأك ـ ــدت أن ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال طـلـبــت
م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم خ ــدم ــة الـ ـت ــداول
اإللكتروني تقديم كل التقارير من خالل بوابة
ً
الهيئة يوميا بعد انتهاء كل جلسة تداول.
ولفتت إلى أن «أسواق المال» تسعى إلى
تصحيح كثير مــن الـمـمــارســات الـخــاطـئــة،
ً
وهــذا سيساعد مستقبال الـســوق على رفع
كفاءة االستثمار وزيادة عدد المستثمرين،
ً
ً
لكن هـنــاك دورا مهما لتطوير وتــرقـيــة كل
األنظمة المعمول بها ،بهدف ترسيخ الرقابة
المحكمة على كل تعامالت السوق وزيــادة
جرعة الثقة فيه.
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موقف الفدرالي بشأن الفائدة مرهون بتباطؤ االقتصاد صعود قوي للذهب بعد انخفاض البطالة األميركية

ً
« »Jefferiesتتوقع رفعا بـ  75نقطة بديسمبر المقبل و 50في فبراير 2023
قــا لــت كبيرة االقتصاديين
في ،Jefferies International
عـ ـلـ ـي ــاء م ـب ـي ــض ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
م ــع «ال ـع ــرب ـي ــة» ،إن ال ـف ــدرال ــي
األم ـيــركــي سيستمر فــي رفــع
أسعار الفائدة بواقع  75نقطة
أساس في ديسمبر المقبل.
وتوقعت علياء أن يستمر
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي فــي
سياسة رفع الفائدة في فبراير
 2023بواقع  50نقطة أساس.
وأشارت إلى أن تغير موقف
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي مـ ــرهـ ــون ب ـت ـبــاطــؤ
االقتصاد ،وهو ما يرجع إلى
اسـتـمــراره فــي سياسته لرفع
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ح ـت ــي فـ ــي اج ـت ـم ــاع
مـ ــارس  .2023ك ــان ال ـفــدرالــي
األميركي قد رفع سعر الفائدة
ال ــرئ ـي ـس ــي  75ن ـق ـطــة أسـ ــاس
إلى نطاق  4.0-3.75في المئة،
ً
كما كان متوقعا ،وقال رئيس

البنك جيروم باول إن المعركة
ضد التضخم ستتطلب زيادة
تكاليف االقتراض.
وق ـضــت ت ـصــري ـحــات ب ــاول
ع ـ ـلـ ــى أي آم ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي تـ ـح ــول
ً
المركزي األميركي قريبا إلى
ً
سياسة أقل تشددا.
وح ــذر بـ ــاول ،مــن أي توقع
ً
بــأن يتوقف البنك قــريـبــا عن
رفـ ــع أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،وقـ ــال:
«م ــن ال ـســابــق ألوانـ ــه التفكير
فـ ــي الـ ـت ــوق ــف» بـ ـش ــأن ج ـهــود
رفــع سعر الـفــائــدة االتـحــاديــة
المستهدف.
لـ ـ ـك ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي أشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«الـ ـم ــرك ــزي» ق ــد يـقـلــص حجم
زي ـ ـ ــادات أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة في
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـس ـي ــاس ــة ب ـن ـهــايــة
العام.
وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق

باالنتقال إلى زيادات أقل في
أسـعــار الـفــائــدة مــن  75نقطة
أس ــاس «سـيــأتــي ه ــذا الــوقــت،
وق ـ ــد ي ـح ـيــن ه ـ ــذا ال ــوق ــت فــي
اجـتـمــاع ديسمبر عـلــى أقــرب
تقدير».
غير أن باول أضاف أنه «لم
يـتــم ات ـخــاذ ق ــرار بـعــد» بشأن
اإلج ــراء الــذي يجب انتهاجه
في اجتماع اللجنة االتحادية
لـ ـلـ ـس ــوق ال ـم ـف ـت ــوح ــة ال ـش ـهــر
المقبل.
وك ــان مـجـلــس االحـتـيــاطــي
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي ،ألـ ـ ـم ـ ــح إلـ ـ ـ ــى أن
الـ ـ ــزيـ ـ ــادات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فــي
تكاليف اال ق ـتــراض قــد تكون
أقل لمراعاة تبعات «التشديد
التراكمي للسياسة النقدية»
الذي انتهجه حتى اآلن.
(العربية.نت)

ً
«السبائك» :ارتفع إلى  1681دوالرا لألونصة بنهاية األسبوع الماضي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي
متخصص إن سعر الذهب ارتفع
ً
بقوة إلى  1681دوالرا لألونصة
ب ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
الماضي ،بعد النتائج اإليجابية
ال ـتــي أظ ـهــرهــا ت ـقــريــر الــوظــائــف
الشهري وانخفاض معدل البطالة
في الواليات المتحدة األميركية.
وأض ــاف التقرير ال ـصــادر عن
ش ــرك ــة دار ال ـس ـبــائــك الـكــويـتـيــة،
أم ـ ـ ــس ،أن الـ ــذهـ ــب اسـ ـتـ ـف ــاد مــن
ع ــدة ع ــوام ــل أه ـم ـهــا االن ـخ ـفــاض
الملحوظ في سعر صرف الدوالر
مقابل العمالت الرئيسية بنحو
 1.5بالمئة وهبوط عوائد سندات
الخزانة األميركية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن سـ ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
األميركي أعطى مؤشرات إيجابية
ب ـع ــد ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـع ــدل ال ـتــوظ ـيــف
بـ ـمـ ـق ــدار 261ألـ ــف وظ ـي ـفــة خــال
الشهر الماضي ،مما يعزز موقف

م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
(ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األم ـ ـيـ ــركـ ــي)
ل ـم ـتــاب ـعــة خ ـط ـطــه ال ـم ـش ــددة في
مكافحة التضخم من خــال رفع
الـفــائــدة .وذكــر أن معدل البطالة
ان ـخ ـف ــض ل ـي ـس ـجــل  3.5بــالـمـئــة
ً
مخالفا للتوقعات ،مما يشير إلى
أن الـسـيــاســة الـنـقــديــة األميركية
تــدخــل مــرحـلــة جــديــدة قــد تطلب
زيادات أقل لمعدالت الفائدة.
وب ـ ّـي ــن أن م ـس ــؤول ــي مـجـلــس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي يـسـعــون
إل ــى اك ـت ـشــاف الـنـقـطــة الـنـهــائـيــة
للفائدة والكافية للسيطرة على
الـتـضـخــم «وك ــل ه ــذه ال ـت ـطــورات
تؤثر بشكل إيجابي على أسعار
الذهب عالميا».
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة
لـلــذ هــب  -تسليم شـهــر ديسمبر
 ارتفعت بنسبة  2.8بالمئة ،ماً
يعادل  70دوالرا لألونصة بنهاية

ً
إغالقات األسبوع الماضي ،الفتا
إلــى أن أس ــواق الـمـعــادن الثمينة
ال تــزال تترقب تطورات األحــداث
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ ــة
األوكــرانـيــة والتهديدات الكورية
الشمالية لجارتها الجنوبية لما
لها من تأثيرات على سعر المعدن
األصفر.

وع ــن ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،أش ــار
ال ـت ـقــريــر إل ــى أن أس ـع ــار الــذهــب
أغ ـل ـق ــت يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ـمــاضــي
ً
عـنــد  16.85دي ـن ــارا لـلـغــرام عيار
ً
 24و 15.45دينارا لعيار  ،22أما
ً
الفضة فأغلقت عند  256دينارا
للكيلوغرام.

«زين» تستضيف «بوبيان» في مركزها للبيانات
• المرزوق :المركز هو الوحيد لشركة اتصاالت بالكويت الحاصل على « »Tier IIIمن  • Uptimeالمحري :البنك يدعم التعاون مع شركات كبرى
ً
ً
أعلنت شركة ز يــن تعاونا جــد يــدا مع
بنك بوبيان ،الستضافة البنية التحتية
التقنية للبنك فــي مــر كــز بـيــا نــات «ز يــن»
ع ـبــر خ ــدم ــة ال ـم ــوق ــع ال ـم ـش ـت ــرك ،لــربـطــه
بجميع فروعه وقنواته الرقمية ،من خالل
خدمة مركز البيانات عالي اإلتاحة.
وتم إعالن هذا التعاون خالل الجولة
ال ـت ــي أق ـي ـمــت ف ــي م ـب ـنــى م ــرك ــز ب ـيــانــات
زيـ ـ ــن ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة ،ب ـح ـضــور
الرئيس التنفيذي لشركة ز يــن -الكويت
إي ـمــان ال ــروض ــان ،والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
للتكنولوجيا نواف الغربللي ،والرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــأعـ ـم ــال وال ـ ـح ـ ـلـ ــول ح ـمــد
الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،والـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة
الـ ـم ــراف ــق ن ــاص ــر الـ ـمـ ـض ــف ،إل ـ ــى جــانــب
الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة والـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة
ف ـ ــي «ب ـ ــوب ـ ـي ـ ــان» عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـت ــويـ ـج ــري،
والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله
المحري ،ور ئـيــس مجموعتي البيانات
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـن ـص ــف ،ون ــائ ــب رئـ ـي ــس ت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات أحمد الشطي.
ً
وأتـ ـ ـ ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
جهود «ز يــن» المتواصلة لتقديم قائمة
متجددة من حلول البيانات والخدمات
ً
السحابية األكثر تطورا لقطاع األعمال
المحلي ،التي تخدم من خاللها الشركات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـع ــام
والخاص ،سواء الكبيرة أو المتوسطة،
والشركات الناشئة والجهات الحكومية،
ً
وفـ ـق ــا ألع ـل ــى ال ـم ــواص ـف ــات وال ـم ـعــاي ـيــر
ً
العالمية ،حيث يأتي التزامها تماشيا
مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي
ت ـه ــدف إلـ ــى تـمـكـيــن ق ـط ــاع أعـ ـم ــال أكـثــر
كـفــاء ة فــي ا لـســوق الكويتي تحت مظلة
رؤية كويت جديدة .2035
وفــي تعليقه عـلــى هــذا الـتـعــاون ،قــال

الروضان والتويجري يتوسطان قياديي «زين» و«بوبيان» خالل الجولة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــأع ـمــال والـحـلــول
ب ـشــركــة زيـ ــن ال ـك ــوي ــت ،ح ـمــد الـ ـم ــرزوق:
«ن ـج ــدد ال ـي ــوم تـعــاونـنــا م ــع اإلخـ ــوة في
(بوبيان) ،لنأخذ شراكتنا االستراتيجية
معهم إلى مرحلة جديدة ،حيث نجحنا
ف ــي إتـ ـم ــام هـ ــذا ال ـم ـش ــروع ال ـض ـخــم فــي
فترة زمنية قياسية ،ويتم اآلن تشغيل
ا لـبـنـيــة التحتية التقنية لـبـنــك بــو بـيــان
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل وبـ ـك ــل ك ـ ـفـ ــاء ة فـ ــي م ــرك ــز
بيانات زين عبر خدمة الموقع المشترك
( )colocationا لـ ـت ــي ن ـق ــد م ـه ــا ل ـع ـمــاء
األعمال ،مع تقديم أعلى معايير األمان
واألداء».
وأضاف المرزوق« :لله الحمد ،حصل
مركز بيانات زين على شهادة المستوى
الـثــالــث ( )Tier IIIمــن مؤسسة Uptime

ُ
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــد ال ــوج ـه ــة األولـ ــى
العتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات
في العالم ،ليكون بذلك مركز البيانات
األول وال ــوح ـي ــد ل ـشــركــة اتـ ـص ــاالت فــي
الكويت الذي يحصل على هذا االعتراف
من هذه المؤسسة العالمية المرموقة».
ً
وت ــاب ــع« :نـ ــدرك ج ـيــدا أهـمـيــة تقنيات
البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،لـ ـه ــذا دخ ـل ـن ــا فـ ــي ش ــراك ــات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ـع ــدي ــد م ــن مـ ــزودي
الخدمات العالميين الذين يعدون األكثر
ريــادة في مجاالت الحوسبة السحابية
وحـ ـ ـل ـ ــول م ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات وخـ ــدمـ ــات
تكنولوجيا المعلومات وغيرها ،لتقديم
أف ـ ـضـ ــل الـ ـحـ ـل ــول ل ـع ـم ــائ ـن ــا فـ ــي ق ـط ــاع
األعمال».

« »Ooredoo businessتوقع
اتفاقية تفاهم مع «»ILA

جانب من توقيع االتفاقية
باعتبار التحول الرقمي ركيزة أساسية لرؤية
الكويت  ،2035تركز الدولة على تبني التقنيات
ال ــذكـ ـي ــة وال ــرقـ ـمـ ـي ــة البـ ـتـ ـك ــار خ ــدم ــاتـ ـه ــا ،ودفـ ــع
االقـتـصــاد ،وتحسين نوعية الـحـيــاة ،ودفــع هذا
الهدف إلى زيادة االستثمار في سوق تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بالكويت.
وب ـهــدف تبسيط ودع ــم األع ـم ــال فــي الـكــويــت
و ق ـع ــت « »Ooredoo businessم ــذ ك ــرة تـفــا هــم
مــع مجموعة  ،ILAوه ــي شــركــة متخصصة في
الـتـقـنـيــات ال ـم ـت ـطــورة ل ـل ـشــركــات ،وت ـه ــدف هــذه
ال ـش ــراك ــة إل ــى تـمـكـيــن ت ـح ــول رح ـل ــة ال ـع ـمــل إلــى
الرقمية ،مــن خــال توفير المجموعة المناسبة
من التطبيقات والمنصات لتشمل خدمات األمن
السيبراني والذكاء االصطناعي و،Blockchain
كخدمة لضمان تحول رقمي سلس للحكومات
والمؤسسات ،وتمكينها من تشغيل عملياتها
وخدماتها رقميا دون انقطاع.
وتـسـتـخــدم ه ــذه ال ـخــدمــات تـقـنـيــات متقدمة
تساعد في زيادة مستوى األمان للشركات ،ويأتي
ذل ــك ك ـجــزء مــن رؤي ــة  Ooredooلـتــوفـيــر حلول
شــامـلــة للشبكة والـمـعـلــومــات واالت ـص ــاالت ،من
خالل توفير أحدث التقنيات من تكامل البيانات
وتخزينها وحمايتها من التهديدات السيبرانية.
وأقيم حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي
في  Ooredooالكويت عبدالعزيز البابطين ،الذي
ً
علق قائال« :في  ،Ooredooنقوم بتسريع االبتكار
في األعمال التجارية ،وسنضمن زيــادة الكفاء ة

واإلن ـت ــاج ـي ــة وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـج ــدي ــدة م ـثــل ال ــذك ــاء
االصطناعي واألم ــن السيبراني و،Blockchain
التي تهدف إلى زيادة الثقة واألمــان والشفافية،
وإمكانية تتبع البيانات المشتركة عبر شبكة
األعمال ،وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيض
التكاليف على الشركات وزيادة فعالية إنتاجها».
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـش ــراك ــة ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
اإلدارة التنفيذي لمجموعة  ILAد .سعد البراك:
«تعتبر شراكتنا االستراتيجية مــع Ooredoo
وسيلة للوصول إلى فهم عميق لفرص االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات الناشئة ا لـتــي تخلق
أدوات استثمارية مبتكرة يمكنها اغتنام هذه
ال ـف ــرص وتــوف ـيــر م ـش ــورة ال ـخ ـبــراء وتــوجـيـهــات
اإلدارة المتميزة لضمان عوائد هادفة ألصحاب
ال ـم ـص ـل ـح ــة فـ ــي أدوات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــن خ ــال
االستراتيجيات الرائدة».
وتعتبر اليوم الشركات وأصحاب األعمال على
استعداد تام ومتزايد للتكيف مع التكنولوجيا
الجديدة .ومع ذلك ،فإن التعقيدات الفنية والنفقات
التشغيلية ا لـتــي يـنـطــوي عليها إ ن ـشــاء البنية
ً
التحتية وتكوينها وتشغيلها وصيانتها غالبا
م ــا ي ـكــون بـمـنــزلــة ح ــاج ــز ،ول ـه ــذا الـسـبــب قــامــت
 Ooredooبتوفير قطاع األعـمــال كـمــزود خدمة
إلعداد جميع أسس التكنولوجيا والبنية التحتية
للشركات والمؤسسات والحكومة لتمكينها من
التركيز على أعمالها األساسية وتحقيق أهداف
العمل.

واخ ـت ـت ــم ال ـ ـمـ ــرزوق« :ح ـصــول ـنــا عـلــى
هذا االعتراف من إحدى أكبر المنظمات
االس ـت ـش ــاري ــة ح ــول ال ـعــالــم أت ــى لـيــوثــق
ريـ ـ ــادة (زيـ ـ ــن) وال ـت ــزام ـه ــا بـتـبـنــي أعـلــى
ال ـمــواص ـفــات وال ـم ـعــاي ـيــر الـعــالـمـيــة في
م ــرك ــزه ــا ل ـل ـب ـي ــان ــات ،وه ـ ــو األمـ ـ ــر ال ــذي
ينعكس بشكل رئيس على جودة وكفاء ة
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي نـقــدمـهــا لـعـمــائـنــا في
السوق المحلي مثل بنك بوبيان».
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للعمليات في «بوبيان» ،عبدالله المحري:
«الـبـنــك يــدعــم جميع أوج ــه الـتـعــاون مع
ك ـبــرى شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا ،ويسعى
لتحقيق أعلى معدالت اإلتاحة المستمرة
ل ـخــدمــاتــه ،مــن خ ــال اسـتـضــافــة البنية
التحتية التقنية للبنك في مركز بيانات

«وربة» يطلق بطولة
 BLOOMاإللكترونية
أطلق بنك وربة بطولة  BLOOMاإللكترونية األولــى في حديقة
ً
الشهيد ،بمشاركة  16فريقا في لعبة  FIFAلكرة القدم ،التي تعتبر
ً
مــن أكـثــر األلـعــاب رواج ــا بين الـشـبــاب ،وشـهــدت البطولة منافسة
كبيرة بين الشباب المشاركين ،وسط إقبال من الجمهور المساند
لهم في هذه اللعبة.
وب ـهــذا ال ـص ــدد ،ق ــال أي ـمــن الـمـطـيــري« :إن الـبـطــولــة شهدت
ً
مشاركة  16فريقا ،وحصل الفائز في البطولة جاسم الخليفة
على المركز األول ،بينما حصل على المركز الثاني عبدالرحمن
العنزي ،وتم توزيع عدة جوائز على الحضور والمشاركين من
جــوائــز إلكترونية وغيرها مــن الـجــوائــز.فــي نفس الـسـيــاق ،أكد
المطيري أن مثل هذه الفعاليات تأتي من باب المسؤولية االجتماعية
لـتـحـفـيــز ال ـش ـبــاب ،السـيـمــا أن األل ـع ــاب اإلل ـك ـتــرون ـيــة تـعـتـمــد على
ً
ً
الذكاء الذهني ،وهي أكثر األلعاب رواجا اليوم ،مضيفا« :بإمكاننا
تطوير هذه المهارات الشبابية وسط التطور الذي تشهده األلعاب
اإللكترونية الـيــوم ،وانتشارها بين فئة الـشـبــاب» .وحــول حساب
 BLOOMالـخــاص بــالـشـبــاب ،فــإنــه يـقــدم مـكــافــأة تقديرية للطالب
الحاصلين على معدل فصلي  3.5أو أكثر من أصل  4نقاط بمبلغ 50
دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الوالء «المخبة» المتوافر
على تطبيق البنك ،باإلضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة
 VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع حتى  3في المئة ،بحد أقصى
ً
لقيمة االسترجاع بقيمة  150دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».
الجدير بالذكر أن «وربة» ّ
ميز شريحة عمالء « »BLOOMبتجربة
مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم
التي تعتبر ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من
نوعه ،ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها ،مستوحى
ً
من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،األكثر استخداما من
ً
حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار األلوان خصيصا
للشباب.

جانب من تكريم الفائز بالبطولة

زي ــن ال ـحــاصــل ع ـلــى ش ـه ــادة الـمـسـتــوى
ال ـثــالــث  ،Tier IIIمــا سـيـســاهــم فــي دعــم
توجه البنك نحو إطالق خدمات رقمية
مــالـيــة م ـم ـيــزة ،وتـحـقـيــق أف ـضــل تجربة
مـسـتـخــدم ،وال ـتــي تـخــدم بـشـكــل مباشر
عمالء البنك ،وتعزز مكانته في السوق
المحلي كبنك رائد في هذا المجال».
وتشهد شهادة المستوى الثالث (Tier
 ،)IIIال ـتــي تـعـتـمــدهــا مــؤسـســة Uptime
ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي مـ ــراكـ ــز الـ ـبـ ـي ــان ــات ح ــول
ال ـعــالــم ،ب ــأن مــركــز ب ـيــانــات زي ــن يـطـ ّـبــق
أعلى المواصفات العالمية فيما يخص
َّ
المقدمة والتميز في
دقة وثبات الخدمة
ً
تشغيلها ،خصوصا عدم حاجة المركز
لـ ــإغـ ــاق والـ ـت ــوق ــف ألع ـ ـمـ ــال ال ـص ـيــانــة
وال ـت ـط ــوي ــر ،م ــا ُي ـق ــدم خ ــدم ــة مـتــواصـلــة

بال انقطاع وذات كفاء ة عالية للعمالء.
وتـ ـ ــم ت ـق ـي ـي ــم مـ ــركـ ــز زيـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـلــى
مـجـمــوعــة مــن األس ــس والـمـعــايـيــر الـتــي
تـشـمــل نــوعـيــة ال ـخــدمــات ال ـتــي يقدمها
مركز البيانات ،ومدى جاهزية وحداثة
ا لـ ُـمـعــدات المستخدمة ،و قـلــة المخاطر،
وقلة إمكانية حدوث األخطاء البشرية،
وال ـ ــوق ـ ــت ال ـم ـن ـخ ـف ــض لـ ـت ــوق ــف ال ـن ـظ ــام
( ،)downtimeوكفاء ة التشغيل ،وغيرها
ً
من المعايير المعتمدة عالميا.
وي ـع ـك ــس حـ ـص ــول «زي ـ ـ ــن» ع ـل ــى مـثــل
ه ــذه االع ـت ـم ــادات الـعــالـمـيــة بـجـهــودهــا
فــي تطبيق سـيــاســات وإجـ ــراء ات َّ
فعالة
فــي جميع عملياتها ،والتأكيد على أن
أنـظـمـتـهــا وعـمـلـيــاتـهــا مـطــابـقــة ألفـضــل
ً
المعايير المعتمدة عالميا  ،فتطبيقها
لهذه المعايير وااللتزام الجاد بها يبرز
مـ ــدى ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
األكثر كفاء ة لقطاع األعمال وتطويرها
بالشكل الذي يتالء م مع استراتيجيتها
للتحول الرقمي.
وشـ ـه ــد س ـ ــوق األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـح ـلــي فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ــوج ــة
مـتـســارعــة مــن تطبيق الـتـحــول الــرقـمــي
داخل شركات القطاع الخاص والشركات
الناشئة والمؤسسات الحكومية ،على
حــد س ــواء ،لكن فــي نفس الــوقــت ظهرت
العديد من التحديات الجديدة مع تلك
الـمــوجــة أك ــدت ض ــرورة حـفــظ الـبـيــانــات
وحماية البنى التحتية الرقمية للشركات
م ـ ــن خـ ـط ــر االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراقـ ـ ــات ،ل ـ ـهـ ــذا أخ ـ ــذت
«زيـ ـ ــن» ع ـلــى عــات ـق ـهــا م ـســؤول ـيــة تـقــديــم
منظومة شاملة وموحدة من الخدمات
الـسـحــابـيــة وال ـح ـلــول الــرقـمـيــة لتحقيق
األمن السيبراني ،وهي من الحلول األكثر
ً
ت ـطــورا فــي فـئـتـهــا ،وتـسـتـنــد إل ــى أحــدث
التقنيات العالمية.

تكريم «المتحد» لجهوده
في التوعية بسرطان الثدي

هديل المطوع مديرة مركز الكويت لمكافحة لسرطان ِّ
تكرم فاتن التميمي
فــي إط ــار نـجــاح الـتـعــاون الـمـشـتــرك بين
ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد ومـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت
لمكافحة السرطان ،تم تكريم «المتحد» من
ً
مــر كــز الكويت لمكافحة ا لـســر طــان ،تقديرا
ل ـل ـج ـهــود ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا فــريــق
المسؤولية المجتمعية من البنك بالتزامن
مع شهر التوعية بسرطان الثدي ،الذي يحل
في شهر أكتوبر من كل عام.
وفي معرض هذا التكريم ،أشاد القائمون
ع ـل ــى م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـس ــرط ــان
ب ــال ــدور اإلي ـج ــاب ــي ل ـ ـ «ال ـم ـت ـحــد» ،وحــرصــه
ع ـل ــى إن ـ ـجـ ــاح جـ ـه ــود ال ـت ــوع ـي ــة ب ـس ــرط ــان
الـثــدي بين أكـبــر شريحة مــن الـسـيــدات في
المجتمع الكويتي طوال أكتوبر ،باعتباره
شهر تكثيف إقامة الفعاليات والمؤتمرات
والحمالت لتشجيع السيدات على الكشف
المبكر إلى جانب دعم الناجيات من سرطان
الثدي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،اع ـت ـبــرت رئ ـي ــس االت ـص ــال
ال ـمــؤس ـســي ب ـ ـ «ال ـم ـت ـحــد» ف ــات ــن الـتـمـيـمــي،
أن ه ــذا الـتـكــريــم لـلـبـنــك م ــن مــركــز الـكــويــت
لمكافحة السرطان لفتة كريمة تكلل نجاح
ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون الـمـثـمــرة وال ـب ـن ــاء ة بين
البنك والمركز ،بهدف المساهمة في زيادة
التوعية المجتمعية حول مخاطر السرطان،

وكيفية الوقاية منه ،وأهمية الفحص المبكر
في نسبة الشفاء من هذا المرض.
وأ ك ــدت التميمي أن «ا لـمـتـحــد» استطاع
خالل أكتوبر الماضي تكثيف جهوده للقيام
بــال ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة الـمـجـتـمـعـيــة الـتــي
أسهمت في زيادة الوعي بمخاطر السرطان،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة
السرطان ،كما قام البنك بتسخير كل قنواته
اإلعالمية لنشر التوعية الصحية على أكبر
نطاق في المجتمع للتوعية بأهمية الكشف
المبكر في مواجهة سرطان الثدي.
وأوض ـح ــت أن ال ـت ـعــاون ب ـيــن «الـمـتـحــد»
ومركز الكويت لمكافحة السرطان مستمر،
وس ـ ـ ــوف ي ـت ـص ـم ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األن ـش ـط ــة
ال ـمـجـت ـمـعـيــة ال ـت ــي س ـي ـتــم إط ــاق ـه ــا خ ــال
نوفمبر ا ل ـجــاري للتوعية بـســر طــان ا لــر ئــة
وسرطان البروستاتا ،والتوعوية الخاصة
ب ـم ــرض ال ـس ـك ــري ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـح ـمــات
التوعوية الصحية.
وت ــابـ ـع ــت ال ـت ـم ـي ـم ــي« :ن ـ ـحـ ــن ف ـ ـخـ ــورون
ب ـت ـع ــاون ـن ــا مـ ــع م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة
الـ ـس ــرط ــان ،والـ ـ ــذى ي ـق ــوم ب ـ ــدور ف ـع ــال فــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال خـ ــدمـ ــة الـ ـم ــرض ــى
بتفان».
والمراجعين
ٍ

١١
«كوب  »27يناقش التعويض عن «أضرار المناخ» للمرة األولى
ةديرجلا
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اقتصاد

األمم المتحدة :ارتفاع سريع في وتيرة االحترار العالمي
وافــق المندوبون المشاركون
في مؤتمر األمم المتحدة المعني
بتغير المناخ «كوب ،»27المنعقد
ً
حــال ـيــا ف ــي ش ــرم ال ـش ـيــخ بمصر
أم ــس ،عـلــى مـنــاقـشــة مــا إذا كــان
يجب على الدول الغنية تعويض
الــدول الفقيرة عن األض ــرار التي
لحقت بها بسبب تغير المناخ.
وق ــال ســامــح ش ـكــري رئـيــس
المؤتمر ،خالل الجلسة العامة
االفـتـتــاحـيــة«:يــوجــد ألول مــرة
مـســاحــة مـسـتـقــرة مــن الناحية
المؤسسية على جدول األعمال
الرسمي لمؤتمر تغير المناخ،
واتفاق باريس لمناقشة القضية
الملحة المتمثلة فــي ترتيبات
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ــازم ـ ــة ل ـم ـعــال ـجــة
ا لـثـغــرات الحالية فيما يتعلق
بالخسائر واألضرار».
وأضيف هذا البند لجدول أعمال
شرم الشيخ أمس ،مع وصول زعماء
العالم لحضور المؤتمر المقرر أن
يستمر حتى  18الجاري.

ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ــرت ـب ــط
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـت ــوت ــر فـ ــي «كـ ــوب
 »27بالخسائر واألض ــرار -وهي
األموال التي توفرها الدول الغنية
لـلـبـلــدان ذات الــدخــل المنخفض
ً
واألك ـ ـثـ ــر تـ ــأثـ ــرا ب ـت ـب ـع ــات تـغـيــر
الـ ـمـ ـن ــاخ ،وال ـ ـتـ ــي ال ت ـت ـح ـمــل أي
مسؤولية تــذكــر عــن االنبعاثات
ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى ارتـ ـف ــاع درج ــة
حرارة األرض.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـغـ ـنـ ـي ــة قــد
ً
عرقلت اقتراحا بتمويل الخسائر
واألضـ ـ ـ ــرار خـ ــال مــؤت ـمــر «ك ــوب
 »26في غالسكو العام الماضي،
ً
وأي ــدت ب ــدال مــن ذلــك دعــم إجــراء
حــوار جديد مدته ثــاث سنوات
لمناقشات التمويل.
وق ـ ـ ــال شـ ـك ــري إن م ـنــاق ـشــات
الخسائر واألضرار المدرجة اآلن
ع ـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال ف ــي «ك ــوب
 »27لــن تتضمن الـمـســؤولـيــة أو
التعويض الملزم ،لكنها تهدف
إلى أن تؤدي إلى قرار حاسم «في

موعد ال يتجاوز .»2024
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «إدراج هـ ــذه
المناقشات على جــدول األعمال
ً
يـعـكــس شـ ـع ــورا بــالـتـضــامــن مع
ض ـحــايــا الـ ـك ــوارث ال ـنــاج ـمــة عن
تغير المناخ».

نداء استغاثة
وفي سياق متصل ،أفاد تقرير
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة أمـ ـ ــس ،ب ـت ـنــاول
االرتفاع السريع في وتيرة االحترار
ً
ال ـعــال ـمــي ،وأن ك ــا م ــن الـسـنــوات
الثماني األخ ـيــرة ،فــي حــال ثبتت
التوقعات بشأن عام  ،2022ستكون
ً
أكثر حــرا من أي عام سابق لسنة
.2015
وأش ـ ـ ــارت الـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة
ً
لألرصاد الجوية ،تزامنا مع افتتاح
مؤتمر األطراف حول المناخ «كوب
 »27في مقطع مصور بث في شرم
الشيخ أم ــس ،إل ــى ت ـســارع وتيرة
ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـت ــوى م ـي ــاه ال ـب ـح ــار،
وذوبان األنهر الجليدية ،واألمطار

الغزيرة ،وموجات الحر والكوارث
القاتلة التي تتسبب فيها.
وقـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ــأم ــم
المتحدة أنطونيو غوتيريش في
تـعـلـيــق ع ـلــى ال ـت ـقــريــر ف ــي مقطع
مصور بــث فــي شــرم الشيخ« :مع
انـ ـط ــاق م ــؤت ـم ــر األط ـ ـ ـ ــراف ح ــول
الـمـنــاخ ك ــوب  27يــواجــه كوكبنا
ً
نداء استغاثة» ،واصفا التقرير بأنه
«سرد لفوضى مناخية».
وارتـفـعــت حـ ــرارة األرض أكثر
مــن  1.1درج ــة مئوية منذ نهاية
القرن التاسع عشر ،وسجل نصف
ً
هذا االحترار تقريبا في السنوات
الـثــاثـيــن األخ ـي ــرة وف ــق مــا أظهر
التقرير.
وع ــام  2022بـصــدد أن يصبح
العام الخامس أو السادس األكثر
ً
حرا يسجل حتى اآلن ،رغم تأثير
«إل نينيا» منذ  2020وهي ظاهرة
طبيعية دوريــة بالمحيط الهادئ
تؤدي لخفض حرارة الجو.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للمنظمة

سوناك سيتعهد بتسريع انتقال بريطانيا
إلى الطاقة المتجددة
أفـ ـ ـ ــاد ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني ،ريشي سوناك ،أنه سيتعهد خالل كلمته
ال ـت ــي يـلـقـيـهــا أمـ ــام مــؤت ـمــر األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة الـمـعـنــي
بتغير المناخ (كوب )27اليوم بتسريع انتقال المملكة
المتحدة إلى الطاقة المتجددة.
ويـقــام الـمــؤتـمــر فــي مــديـنــة شــرم الـشـيــخ المصرية
خالل الفترة من السادس من نوفمبر إلى الثامن عشر
من الشهر ذاته.
ً
واتخذ سوناك قرارا في اللحظة األخيرة في الثاني
من نوفمبر بالمشاركة في مؤتمر المناخ ،في تراجع

عن موقفه السابق بعدم حضور التجمع السنوي ،وهو
الموقف الذي القى انتقادات كثيرة من نشطاء البيئة
والمعارضين السياسيين.
و ج ــاء فــي ا لـبـيــان أن ســو نــاك سيخبر السياسيين
و كـبــار ر جــال األ عـمــال فــي هــذا التجمع بــأن بريطانيا
ستعمل مــع الحلفاء الدوليين على تسريع انتقالها
إلى مصادر أنظف للطاقة ،وهو األمر الذي بات أكثر
ً
إلحاحا بعد الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال سوناك في البيان إن «غزو روسيا ألوكرانيا
والتالعب في أسعار الطاقة عززا أهمية إنهاء اعتمادنا

على الوقود األحفوري .نحن بحاجة إلى التحرك بشكل
أكبر وأسرع لالنتقال إلى الطاقة المتجددة ،وسأعمل
على ضمان أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه
الحركة العالمية».
وك ــان ــت بــريـطــانـيــا اس ـت ـضــافــت ق ـمــة ال ـم ـنــاخ ال ـعــام
الـمــاضــي فــي غــاسـكــو ،ومــن الـمـقــرر أن يحث سوناك
الـ ـق ــادة ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ــوع ــود ال ـت ــي ق ـط ـعــوهــا فــي
ذل ــك ال ــوق ــت .وسـيـعـقــد اج ـت ـمــاعــات ح ــول أم ــن الـطــاقــة
والتكنولوجيا ا لـخـضــراء وحماية البيئة ،باإلضافة
إلى ترؤس نقاش حول الغابات والطبيعة.

الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ــأرصـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة
بـ ـيـ ـتـ ـي ــري ت ـ ـ ـ ـ ــاالس« :كـ ـلـ ـم ــا ك ــان
ً
االحـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا تـ ـف ــاقـ ـم ــت
التداعيات».
فمياه سطح المحيطات التي
ت ـم ـتــص أك ـث ــر م ــن  90ف ــي ال ـمــاء
م ــن الـ ـ ـح ـ ــرارة ال ـم ـت ــراك ـم ــة ج ــراء
االنبعاثات الناجمة عن النشاط
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،س ـج ـل ــت م ـس ـت ــوي ــات
ق ـيــاس ـيــة ف ــي  ،2021وقـ ــد زادت
ً
حرارتها بسرعة خصوصا خالل
السنوات العشرين األخيرة.
ً
وارتفعت أيضا موجات الحر
ال ـب ـح ــري ــة م ــع ت ــداعـ ـي ــات م ــدم ــرة
على الشعاب المرجانية ،وعلى
نصف مليار شخص يعتمدون
على البحار لتأمين الغذاء وسبل
العيش.
وعموما شهدت  55في المئة
من مياه سطح المحيطات موجة
حر بحرية واحــدة على األقل في
 2022على ما جاء في التقرير.
وتـ ـض ــاعـ ـف ــت وت ـ ـيـ ــرة ارتـ ـف ــاع
م ـس ـتــوى ال ـب ـح ــار ف ــي ال ـس ـنــوات
الثالثين األخـيــرة ،بسبب ذوبــان
األنـهــر والصفائح الجليدية ،ما
يهدد عشرات ماليين األشخاص
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
ساحلية خفيضة.
وذكـ ــر م ــاي ــك م ـيــريــديــث كبير
ا لـعـلـمــاء فــي بريتيش انتركتيك
س ــورف ــي ،أن «ال ــرس ــائ ــل ال ـ ــواردة
في هذا التقرير ال يمكن أن تكون
أكثر قتامة».

مستويات قياسية
وأضاف« :في كل أرجاء كوكب
األرض تـ ـحـ ـطـ ـم ــت مـ ـسـ ـت ــو ي ــات

قياسية في حين أن
أج ـ ــزاء مـخـتـلـفــة من
منظومة المناخ تنهار».
فقد بلغت غ ــازات الدفيئة
ال ـم ـســؤولــة ع ــن أك ـثــر م ــن  95في
ال ـم ـئ ــة م ــن االح ـ ـتـ ــرار ال ـح ــاص ــل،
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة مــع تحقيق
غ ــاز الـمـيـثــان أكـبــر قـفــزة تسجل
خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام بـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر
الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة
ل ــأرص ــاد ال ـج ــوي ــة حـ ــول وضــع
المناخ العالمي.
فــي ع ــام  2022عــاثــت سلسلة
من الظواهر المناخية القصوى
الـتــي فــاقـمـهــا الـتـغـيــر الـمـنــاخــي،
ً
ف ـس ــادا ف ــي مـجـتـمـعــات مختلفة
عبر العالم.
فقد تلت موجة حــر استمرت
ش ـه ــري ــن فـ ــي جـ ـن ــوب آسـ ـي ــا فــي
مـ ــارس وأب ــري ــل ،ف ـي ـضــانــات في
بــاك ـس ـتــان غ ـم ــرت ث ـلــث مـســاحــة
البالد .وقضى فيها ما ال يقل عن
 1700ش ـخــص وت ـش ــرد ثـمــانـيــة
ماليين.
ف ــي ش ــرق إفــري ـق ـيــا انـحـســرت
المتساقطات دون المعدل ألربعة
م ــواس ــم أمـ ـط ــار م ـت ـتــال ـيــة ،وهــي
ً
األطــول في  40عاما ،ويتوقع أن
ي ـســاهــم ع ــام  2022ف ــي مـفــاقـمــة
الجفاف.
وشهدت الصين أطــول موجة
حــر تـسـجــل حـتــى اآلن وأكـثــرهــا
شدة ،وثاني أكثر فصول الصيف
ً
جفافا.
وأدى تــراجــع مستوى المياه
إلى اضطرابات الحركة التجارية
أو هددها على نهر يانغستي في

الصين ،وعلى نهر المسيسيبي
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والكثير
مــن األنـهــر الرئيسية فــي أوروبــا
ً
ال ـت ــي ع ــان ــت أي ـض ــا م ــن مــوجــات
حر متكررة.
وع ــان ــت ال ـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة الـتــي
ت ـح ـمــل أقـ ــل قـ ــدر م ـس ــؤول ـي ــة فــي
التغير المناخي ،أكثر من غيرها
بسبب هشاشتها حيال تداعيات
الوضع.
وأوض ـ ــح ت ـ ــاالس« :ل ـك ــن حتى
ً
المجتمعات المستعدة جدا لحقت
بـهــا أض ــرار كـبـيــرة ج ــراء ظــواهــر
ق ـص ــوى ك ـمــا تـبـيــن م ــن مــوجــات
الـ ـح ــر ال ـم ـط ــول ــة والـ ـجـ ـف ــاف فــي
أجزاء واسعة من أوروبا وجنوب
الصين».
فـ ــي جـ ـب ــال األل ـ ــب األوروب ـ ـيـ ــة
ُح ـط ـم ــت األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة فــي
ذوبان األنهر الجليدية في 2022
م ــع ت ــراج ــع ف ــي م ـع ــدل الـسـمــاكــة
ي ـ ــراوح ب ـيــن  3وأك ـث ــر م ــن أرب ـعــة
أمتار ،وهو األعلى حتى اآلن.
وقــال ديــف ريــي رئيس معهد
ال ـت ـغ ـي ــر ال ـم ـن ــاخ ــي فـ ــي جــام ـعــة
ادنـبــره« :لــو كــان ال بد من شطب
س ـن ــة ت ـم ـثــل عـ ــدم ال ـت ـح ــرك عـلــى
ً
صعيد المناخ فهي  ،»2022مؤكدا
أن «أمــام العالم مهمة جبارة في
الحد من األضرار».

الدويسان« :وياي» شراكة طويلة األمد مع «الخليج» يختتم الموسم الثاني من برنامج
ُّ
الشباب ونقطة تحول في العمل المصرفي «»Let›s Talk Business
ً
«استفدنا كثيرا من إمكانات البنك الوطني الهائلة في تحقيق أهدافنا لألمن السيبراني» القناعي :نحرص على نشر ثقافة ريادة األعمال ودعم المشاريع الشبابية الكويتية
قالت نائبة الرئيس لبنك «وي ــاي» مــن بنك
الكويت الوطني آمال الدويسان ،إن إطالق بنك
ِّ
«وياي» كأول بنك رقمي في الكويت يشكل نقطة
ت ـحـ ُّـول فــي الـعـمــل الـمـصــرفــي وتـجــربــة ملهمة
ً
ً
ً
شهدت عمال شاقا ودؤوبا استمر أكثر من عام
قبل اإلطالق الرسمي في نوفمبر  2021تخللها
العديد من التحديات ،التي كان أبرزها انتشار
جائحة كوفيد.
وأض ــاف ــت الــدوي ـســان ،عـلــى هــامــش مؤتمر
ُّ
للتحول الرقمي الذي ُعقد بالتعاون مع
الكويت
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،أن بنك
الكويت الوطني قام بدراسات متعمقة للسوق
أظ ـهــرت الـحــاجــة الـ ُـمـلـ َّـحــة إلط ــاق جيل جديد
من الخدمات المصرفية الرقمية بهوية جديدة
شبابية تقدم باقة متكاملة تلبي احتياجاتهم،
ً
وخصوصا مــع بلوغ أعـمــار ثلثي الكويتيين
ً
أقــل من  34عاما ،إضافة إلــى أن الفئة العمرية
ً
من  15إلى  24عاما تتميز بشخصية مستقلة
وطموحات مختلفة عن باقي العمالء.
وأوضحت أن جميع القائمين على التحضير
واإلعداد إلطالق بنك «وياي» من الشباب الكويتي
ً
الــذي يتفهم جيدا احتياجات نفس جيله من
الشباب.
وأشارت إلى أن بيئة العمل في بنك «وياي»
ِّ
تجسد ثــورة شاملة في العقلية الرقمية ،إلى
جانب ترسيخ ثقافة تشمل التفكير التصميمي
واالبتكار ،إضافة إلى التطوير المستمر والبحث
ً
دائما عن الطرق المبتكرة لتصميم المنتجات
والخدمات.
وأك ـ ــدت ح ــرص الـبـنــك عـلــى أن تـتــم تجربة

«ويـ ــاي» مــن مستخدمين مــن نـفــس الشريحة
العمرية المستهدفة ،وقــد كانت مالحظاتهم
ً
ً
مثيرة جدا ،و «ساهمت كثيرا في إثراء ما قدمناه
لهم بعد ذلك» ،مؤكدة التعرف على كل احتياجات
الشريحة المستهدفة من العمالء بجميع الطرق،
وخاصة التواصل المباشر معهم.
وشددت الدويسان على أن جميع ما يقدمه
ال ـب ـنــك م ــن خ ــدم ــات ي ـت ـكــامــل ل ـت ـقــديــم تـجــربــة
استثنائية للعمالء تتناسب مع احتياجاتهم،
وتناسب تطلعاتهم ذات السقف المرتفع من أول
بنك رقمي في الكويت.
وبينت أن السرعة وسهولة الوصول تمثالن
ركيزة أساسية في تجربة العمالء ،بداية من فتح
الحساب في دقائق معدودة بأي وقت ومن دون
الحاجة إلجراءات معقدة تشمل سهولة الحصول
على التطبيق وفتح حساب بـصــورة ضوئية
للبطاقة المدنية مــن الموبايل أو باستخدام
تطبيق «هويتي».
وأكدت اإلقبال الكبير من العمالء الشباب على
بنك «وي ــاي» ،حيث فــاق عــدد العمالء وتحميل
التطبيق واس ـت ـخــدام ال ـخــدمــات المستويات
المستهدفة وبفارق كبير ،مشيرة إلى أنه في وقت
قياسي فاز «ويــاي» بجائزة «أفضل االبتكارات
المالية فــي تقديم الـخــدمــات المصرفية عبر
الموبايل» لعام  2022ضمن الجوائز التي تقدمها
مجلة غلوبل فاينانس ألفضل ابتكارات القطاع
ً
المالي عالميا.
وقالت الدويسان« :نخاطب عمالءنا الشباب
بالطريقة التي يفهمونها واألقرب إليهم ،ونقيس
ردود أفعالهم من خــال التركيز على القنوات

«التجاري» يعلن الفائزين
في سحوبات «النجمة»
أج ـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،فـ ــي م ـب ـنــاه
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـسـ ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي
والشهري على حساب النجمة ،بحضور
م ـم ـثــل ع ــن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
عبدالعزيز أشكناني.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وجاءت
ً
نتيجة السحب على النحو التالي :أوال :
سحب حساب النجمة الشهري – جائزة
 20000ديـنــار مــن نصيب الـفــائــزة سلمى
ً
نصار عبطان راضي ،ثانيا :سحب حساب
النجمة األسبوعي – جائزة  5000دينار
من نصيب الفائز علي أحمد حمزة حيدر.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة
بحجم مـبــالــغ الـجــوائــز الـمـقــدمــة ،إضــافــة
إلى تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن
سحوبات أسبوعية بقيمة  5000دينار،
وشهرية بقيمة  20000دينار ،إضافة إلى
جائزة نصف سنوية بقيمة  500000دينار،
وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة
 1500000دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه

يـمـكــن فـتــح الـحـســاب فـقــط ب ــإي ــداع 500
ديـ ـن ــار ،وي ـجــب أن ي ـكــون ف ــي الـحـســاب
م ـب ـلــغ ال ي ـقــل ع ــن  500ديـ ـن ــار لـلـتــأهــل
ودخ ـ ـ ــول ج ـم ـيــع ال ـس ـح ــوب ــات ع ـل ــى كــل
الجوائز التي يقدمها الحساب ،وكلما
زاد رصـيــد العميل زادت فــرصــة الـفــوز،
ً
فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها
الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
سـحــب آل ــي ،ويستطيع الـحـصــول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك
الحصول على كل الخدمات المصرفية
من البنك التجاري.

آمال الدويسان

التي يستخدمونها ،وخاصة وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى جــانــب ال ـت ــواص ــل الـمـبــاشــر
في أماكن وجــودهــم بالجامعات والمجمعات
التجارية».
ولفتت إلى أن توجهات بنك الكويت المركزي
وجهوده االستباقية نحو تدشين إطار تنظيمي
لبيئة رقابية تجريبية يـســاعــدان فــي اختبار
الحلول الرقمية وإط ــاق كل ما هو جديد من
خدمات مصرفية بالكويت.
وذك ــرت أن ــه «عـلــى صعيد البنية التحتية،
ً
استفدنا كثيرا من إمكانات بنك الكويت الوطني
الهائلة ،والتي تساعدنا بشكل كبير على تحقيق
أهدافنا فيما يتعلق باألمن السيبراني وغيره من
القضايا ذات الصلة».

ض ـ ـمـ ــن م ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه ل ـ ـتـ ــرس ـ ـيـ ــخ م ـ ـبـ ــادئ
االستدامة في المجتمع ،ودعمه المتواصل
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،اختتم
بنك الخليج الموسم الثاني من بودكاست
« ،»Let›s Talk Businessالذي تضمن جملة
ح ـ ـ ــوارات م ــع ّ
رواد األعـ ـم ــال وال ـم ـب ــادري ــن
الـشـبــاب ،تــم خاللها اسـتـعــراض تجاربهم
وأبرز تحويل األفكار إلى مشروعات ناجحة.
وتـنــاول الموسم الثاني مــن بودكاست
« ،»Let›s Talk Businessالــذي قدمه طــارق
الصالح  -نائب مدير عــام وحــدة البحوث
االقـتـصــاديــة فــي بنك الخليج 10 ،قصص
نجاح لمشاريع شبابية شهيرة في الكويت،
بهدف نشر ثقافة ريادة األعمال عن طريق
تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح،
بما فيها من اإلخفاقات والتحديات التي
واجهها أ صـحــاب تلك المشاريع ،وكيفية
إدارتـ ـه ــم ألع ـمــال ـهــم ،وتـنــويـعـهــم لـمـصــادر
دخ ـل ـه ــم ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل
واالستحواذات والتخارجات التي شهدها
البعض منها.
ً
واستضاف البرنامج كال من عبدالعزيز
البحر المدير التنفيذي مدير العمليات في
شركة  ،The Taken Seatوبندر بورسلي
مــديــر ق ـطــاع االسـتـثـمــار فــي CAF Coffee
«كاف كوفي» ،وآيات العلي المدير التنفيذي
ل ـت ـط ـب ـيــق  ،SRVMEوب ـ ـ ــدر ال ـب ـن ــا ال ـم ــدي ــر
التنفيذي لشركة  ،+circuitوخالد العتيبي
أحد مؤسسي موقع «طلبات» والمستثمر
الرئيسي فــي تطبيقات «فـ ــاورد» لتوزيع

الورود والهدايا والحسبة العقارية وموقع
 ،OOGOOوم ــال ــك ش ــرك ــة تــري ـنــد لـلـحـلــول
المتكاملة الحاسوبية.
ك ـمــا اس ـت ـض ــاف ال ـش ـيــخ ف ـهــد ال ـص ـبــاح،
المؤسس والرئيس التنفيذي للحديث عن
قصة شــركــة خـبــرة « »KHIBRAللتوظيف،
وخ ــال ــد ال ـس ــاي ــر ال ـش ــري ــك ال ـم ــدي ــر لـشــركــة
« ،»LOCAL FLAVORو عـ ـل ــي اإل ب ــرا هـ ـي ــم
المؤسس لتطبيق  ،COFEوأحمد الماجد
المدير العام لشركة  Suffxإلدارة الفعاليات
الــريــاضـيــة ،ورائ ــد األع ـمــال عــذبــي العنزي
المدير التنفيذي لشركة .Just Clean
وبهذه المناسبة ،قالت مديرة االتصاالت
المؤسسية في بنك الخليج ،لجين القناعي
إن بـنــك الـخـلـيــج كـمــا يــولــي أهـمـيــة كبيرة
لـلـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،من
خــال توفير حزمة متنوعة من الخدمات،
ً
ت ـس ــاع ــده ــم ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا لـتـطــويــر
ً
مـ ـش ــروع ــاتـ ـه ــم وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـي ـه ــا م ـح ـل ـيــا
ً
وإقليميا  ،حــرص على نقل تجاربهم إلى
اآلخرين ،من خالل استعراض قصص نجاح
ملهمة ،لمبادرين وشركات بــدأت صغيرة
وأص ـب ـحــت ال ـي ــوم تـمـلــك ع ــام ــات تـجــاريــة
كبيرة ومعروفة في قطاعاتها ،بالرغم من
التحديات والصعوبات التي واجهتها.
وأضافت القناعي :في إطار تركيز بنك
الـخـلـيــج عـلــى تــرسـيــخ م ـب ــادئ االس ـتــدامــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة،
ن ـحــرص ع ـلــى ن ـشــر ث ـقــافــة ري ـ ــادة األع ـمــال
ودعــم المشاريع الشبابية الكويتية سواء

الدهيم :ختام معرض العطور
وسط إقبال الفت
ُ
اختتم أمــس معرض العطور
وأدوات التجميل ،الذي احتضنت
فعالياته قــاعــات ومــرافــق أرض
الـمـعــارض بـمـشــرف ،واستمرت
أسبوعين ،وسط إقبال الفت من
المستهلكين ومـحـبــي العطور
والطيب والبخور.
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
لقطاع التسويق والمبيعات في
شركة معرض الكويت الــدولــي،
باسمة الدهيم ،أن نجاح معرض
العطور ،الذي ُيعد أهم الفعاليات
والتظاهرات االقتصادية المهمة
في الكويت ،جاء نتيجة تضافر
جهود الجميع وتعاون الجهات
والمؤسسات والشركات المشاركة
في المعرض.
وأك ــدت الدهيم حــرص شركة
م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي على
حـصــر ال ـشــركــات الـمـشــاركــة في
ملتقى واحد يجمعها ،للتسهيل
ع ـلــى ال ـ ـ ــزوار لـلـحـصــول وشـ ــراء
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم مـ ــن ال ـم ـن ـت ـجــات
ت ـحــت س ـقــف واح ـ ـ ــد ،الف ـت ــة إلــى

قدرة الشركة ،بموقعها في أرض
المعارض بمشرف ،على توفير
جميع الخدمات للعارضين ،التي
تحقق لهم منصة وبيئة فاعلة
إلبراز المنتجات للزوار.
وق ــال ــت إن م ـعــرض الـعـطــور
ً
أضحى ذا ُسمعة كبيرة دوليا،
مــا يؤكد المكانة العالية التي
يـ ـحـ ـظ ــى بـ ـه ــا بـ ـي ــن الـ ـش ــرك ــات
العاملة في القطاع ،ما ينعكس
ً
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى ص ـ ــورة ال ـكــويــت
ووض ـع ـه ــا ع ـلــى خــري ـطــة أكـبــر
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـم ـع ــارض
الدولية المتخصصة ،مضيفة
أن معرض الكويت الدولي على
استعداد تام إلقامة واحتضان
المعارض والمؤتمرات بمختلف
أنشطتها خالل الفترات المقبلة.
وي ـح ـظ ــى مـ ـع ــرض ال ـع ـط ــور
وأدوات ا ل ـت ـج ـم ـيــل ب ـم ـشــار كــة
كـبـيــرة م ــن ال ـشــركــات المحلية
والخليجية وو ك ــاالت عالمية،
ً
وض ـ ــم أي ـ ـضـ ــا رعـ ــايـ ــة ش ــرك ــات
رئيسية متخصصة في مجال

باسمة الدهيم

الـ ـعـ ـط ــور والـ ـبـ ـخ ــور ت ـنــاف ـســت
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،م ــن خـ ــال ط ــرح
آخ ــر الـمـنـتـجــات الـخــاصــة بها،
ً
فـضــا عــن األسـعــار التنافسية
والخصومات المميزة.

لجين القناعي

بتقديم خدماتنا المصرفية ،أو تمكينهم
من الظهور واستعراض قصص نجاحهم
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي واجـهـتـهــم ،إضــافــة إلــى
تقديم النماذج الناجحة إلى الشباب لتكون
مصدر إلهام لهم.
وأشــارت إلــى أن االستدامة االقتصادية
بــاتــت الـيــوم مطلبا ضــروريــا فــي الكويت،
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـن ــام ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات ال ـش ـب ــاب ـي ــة
وتوجههم نحو العمل الحر ،الذي يمكنهم
مــن االس ـت ـقــال الـمــالــي واالق ـت ـصــادي على
المستوى الشخصي ،ويساهم فــي تنمية
االقتصاد الوطني بشكل عام.

 »KIBيعلن الفائزين في عرض
««»KIB
«»Blue Deal
«Deal
أعلن بنك الكويت الدولي ( ،)KIBأسماء
الــرابـ َـحـيــن فــي سـحــب ال ـعــرض الـثــانــي من
عـ ــروض ال ـ ـ « »Blue Dealضـمــن «حـســاب
الشباب» ،إذ فازت عبير محمد سعد العنزي
بــال ـجــائــزة األولـ ــى ل ـل ـعــرض ،وه ــي فــرصــة
ً
لشراء آيفون  Pro Max 14بقيمة  55دينارا،
كـمــا ف ــاز أح ـمــد ب ــدر أح ـمــد حـســن الـعـنــزي
بجائزة العرض الثانية ،وهي فرصة لشراء
ً
آيفون  Pro 14بـ  50دينارا ،بعد أن استحق
كل منهما الدخول في السحب عن قيامهم
بتحويل مكافأتهم الجامعية االجتماعية
للبنك من الجهات المعتمدة ،بمبلغ 200
دينار فما فوق ،وإبقائها طوال مدة العرض
حتى نهايته.
وهنأ مدير أول االتصال الخارجي ،من
إدارة التسويق واالتـصــال المؤسسي في
 ،KIBفهد السرحان الفائزين على إشراكهما
في هذا العرض الحصري من البنك والفوز
بجائزتيه ،مضيفا «يسرنا بالفعل أن نرى
حـمـلـتـنــا ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـم ـك ــاف ــأة شــريـحــة
حساب الشباب تحظى بهذا اإلقبال الالفت
من العمالء ،وتحقق هذه النسبة العالية من
المشاركة ،ما يدل على استمرار نجاحها
في إثراء التجربة المصرفية لتلك الشريحة

المهمة بالنسبة للبنك».
وثمن السرحان القيمة المميزة لشريحة
الشباب ،مع تأكيده على حرص البنك على
تعزيز سلسلة خدماته ومنتجاته المالية
والـمـصــرفـيــة المصممة لـهــم بــالـعــديــد من
المزايا والعروض الحصرية والمجزية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى اس ـت ـم ــرار ح ـم ـلــة «ح ـســاب
الشباب» من  KIBحتى نهاية العام الجاري،
مــع ف ــرص أخ ــرى لــاسـتـفــادة ب ـعــروض ال ـ
 Blue Dealsالـقــادمــة ،والـتــي يتم إطالقها
بــال ـت ـعــاون م ــع أف ـضــل ال ـشــركــاء ل ــدى KIB
م ــن م ـتــاجــر ال ـب ـيــع بــالـتـجــزئــة وال ـمــابــس
واإللكترونيات ،وكذلك المطاعم وشركات
السيارات وغيرها.

قاعة مشاهير «الروك» تضم أسماء جديدة

دوللي بارتون
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احتفل الوسط الموسيقي ،أمس ،بالوافدين
الجدد إلــى قاعة مشاهير الــروك آنــد رول (روك
المخصصة
آند رول هال أوف فايم) األميركية ّ
لموسيقى الروك الشعبية ،وأبرزهم مغني الراب
إيمينيم وأيقونة موسيقى الكانتري األميركية
دوللي بارتون.
ُ
ومن بين األسماء الجديدة التي أعلن إدراجها
ُ
ُ
وست َّ
كرم في حفلة رسمية تقام في
في القاعة،
لــوس أنجلس ،فــرقــة الـبــوب  -روك البريطانية
يــوريـثـمـيـكــس ،والـمـغـنــي وال ـم ـلـ ّـحــن األمـيــركــي
اليونل ريتشي ،والفرقة البريطانية دوران دوران،
وكــاتـبــة األغـنـتـيــات األمـيــركـيــة كــارلــي سايمن،
والثنائي بات بيناتار ونيل جيرالدو.
ولم تكن المؤسسة المرموقة التي تتخذ من
ً
كليفالند مقرا مخصصة فقط لموسيقى الروك،
ّ
إذ سبق أن ضمت منذ بداياتها عام  1986نجوما
ً
ّ
يؤدون أنواعا موسيقية أخرى كالسول والبلوز
واآلر آند بي والفولك والكانتري والراب.
ً
وكــانــت دولـلــي بــارتــون ( 76عــامــا) قــد طلبت
س ـح ــب اس ـم ـه ــا م ــن ق ــائ ـم ــة ال ـف ـنــان ـيــن ال ـمــزمــع
إدراج ـهــم فــي هــذه الـقــاعــة الـشـهـيــرة ،وقــالــت «ال
أشعر أنني أستحق ذلك».
إال أن القاعة أشادت بـ «مسيرة دوللي المهنية
ال ــرائ ــدة ف ــي كـتــابــة األغ ــان ــي وصــوت ـهــا المميز
وبــريـقـهــا الـطــاغــي وذكــائ ـهــا ال ـت ـجــاري والعمل
ّ
اإلنساني» ،مؤكدة أنها تشكل «أيقونة محبوبة»
لدى األميركيين.
وقــالــت المغنية المعروفة بأغنيات ضاربة
مـنـهــا «جــول ـيــن» ،و«آي وي ــل أول ــوي ــز ل ــوف يــو»:
ً
«شعرت أنني ســوف ّ آخــذ شيئا ربما يستحقه
شخص آخــر أكثر مني ،ألنني لم أعتبر نفسي
ً
ّ
مطلقا مغنية روك .لكن مــن الــواضــح أن األمــر
يتجاوز ذلك».
ُ
واعــتـمــد اخـتـيــار األس ـمــاء بطريقة انتقائية
تعتمدها المؤسسة خــال الـسـنــوات األخـيــرة،
ودخــل إيمينيم عالم موسيقى الــراب ّ
بقوة في
تسعينيات القرن الماضي مع ألبومه «ذي سليم
شايدي ال بي» ،الذي يتضمن أغنية «ماي نايم
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بونو يصدر مذكراته تحت
عنوان «االستسالم»
ُي ـ ـ ـصـ ـ ــدر ق ـ ــائ ـ ــد ف ـ ــرق ـ ــة «»U2
لـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروك ال ـم ـغ ـن ــي
االيــرل ـنــدي بــونــو مــذكــراتــه التي
ت ـح ـم ــل عـ ـ ـن ـ ــوان «االس ـ ـت ـ ـسـ ــام»
( )Surrenderوتتناول مسيرته
منذ نشأته في دبلن حتى أصبح
أحد أشهر الموسيقيين وأصحاب
األعمال الخيرية في العالم.
وليس بونو (واسمه األصلي
ً
بول ديفيد هيوسن) فنانا متعدد
الموهبة فحسب ،يكتب األغنيات
وي ـل ـ ّـح ــن وي ـغ ـنــي ويـ ـع ــزف على
الغيتار ،بل هو كذلك رجل أعمال
ي ـن ـشــط ف ــي ال ـم ـج ــال اإلن ـســانــي
ويلتزم منذ مدة طويلة بقضايا
إنـســانـيــة وسـيــاسـيــة ك ـبــرى ،من
ال ـســام فــي الـعــالــم إل ــى مكافحة
الفقر واألوبئة.
ً
وي ــروي بــونــو ( 62عــامــا) في
مذكراته الواقعة في  500صفحة
قصة حياته الحافلة بالمحطات،
من مأساة وفاة والدته المفاجئة
إلــى جــراحــة القلب الـتــي أجريت
لــه ،كما يضم الـكـتــاب  40أغنية

بونو
ً
لفرقته «يو تو» ويتخلله  40رسما
لـفـنــانـيــن .وي ـق ــوم بــونــو بجولة
عالمية لـتــرويــج كـتــابــه ليشرح
كيف أنه صارع «االستسالم» في
جميع مــراحــل حـيــاتــه وال يــزال
سـ ً
ـواء بالموسيقى أو ال ــزواج أو
اإليمان أو النشاط الخيري.
(أ ف ب)

أكبر أورغ في العالم يعود
للحياة بـ  16مليون دوالر

ّ
ّ
المتحدر من ديترويت مكانته
إز» ،وعزز المغني
كنجم بارز مع ألبوم «ذي مارشال ماثرز ال بي»
الصادر عام  ،2000والذي أصبح أحد األلبومات
ً
األكثر مبيعا في الواليات المتحدة.
وانـ ـضُ ـ ّـم إيـمـيـنـيــم إل ــى م ـغ ـنـ ّـي الـ ـ ــراب الــذيــن
سبق أن أدخـلــوا إلــى قاعة مشاهير ال ــروك آند
رول ،وأبــرزهــم جــاي زي وتــوبــاك وآيــس كيوب
وغراندماستر فــاش ،إضافة إلى منتج أعمال
ّ
إيمينيم ومعلمه أندريه روميل يونغ المعروف
بالدكتور دري.
ومن بين الوافدين الجدد إلى القاعة اليونل
َ
ري ـت ـشــي ص ــاح ــب أغ ـن ـيــتــي «أول ن ــاي ــت لــونــغ»
و«ه ـي ـل ـلــو» الـشـهـيــرتـيــن ّ ،وف ــرق ــة يــوريـثـمـيـكــس
ال ـمــؤل ـفــة م ــن ال ـث ـنــائــي أن ـ ــي ل ـي ـنــوكــس ودايـ ــف
س ـت ـيــوارت ،وسـ ُبــق للمنتج األمـيــركــي والـفــرقــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة أن أدخـ ـ ــا إلـ ــى ق ــاع ــة الـمـشــاهـيــر
الخاصة بمؤلفي األغاني وملحنيها.
وعقب إعالن الئحة المغنين الذين اختيروا
إلى «روك آند رول هال أوف فايم» في
لالنضمام ّ
لينوكس ،في حديث إلى مجلة
ي
أن
مايو ،قالت
ّ
«كنا ّ
نجدد إطالالتنا باستمرار،
«رولينغ ستون»:
ّ
ّ
التوجه
وهــو مــا كــان هــدفـنــا» ،مضيفة أن هــذا
ً
«تسبب في إبقاء نجمنا ساطعا».
ُ
الفرصة
ويفترض أن تنتهز فرقة دوران دوران
َ
التكريم لتجتمع مرة جديدة مع عازفي
من حفلة
َ
الـغـيـتــار الـســابــقـيــن فيها آن ــدي تــايـلــور ووارن
كوكورولو.
وقال مغني الفرقة سايمون لوبون في حديث
ً
إلى «رولينغ ستون»« :لم نفترق أساسا بصورة
تامة».
أم ــا ال ـث ـنــائــي ب ــات ب ـي ـنــاتــار ون ـيــل ج ـيــرالــدو
ال ـل ــذان سـطــع نجمهما ف ــي ثـمــانـيـنـيــات الـقــرن
أغان بارزة منها «هيت مي ويذ يور
الفائت مع
ٍ
بيست ش ــوت» ،فـ ُـيـكـ ّـرمــان بــدورهـمــا عــن مجمل
مسيرتهما الفنية.
(أ ف ب)

بريجيت جيرو المرأة الـ 13
الفائزة بـ«غونكور»

أكبر أورغ في العالم

جوني ديب يستأنف ضد حكم
تعويض هيرد مليوني دوالر

بريجيت جيرو

تصدح معزوفة «توكاتا وفيوغ» ُالشهيرة لباخ ،لتهز زوايــا أحد
مسارح أتالنتيك سيتي األميركية ،إذ أعيد إلى الحياة «أكبر أورغ في
العالم» بنسبة  50في المئة ،حيث إن تكلفة إصالحه  16مليون دوالر،
جرى تأمين  5ماليين منها.
ُ
ً ً
وقرب المسرح ،يبدو األورغ الخشبي القديم ُ
والمضاء صغيرا جدا
مقارنة بحجم «بوردووك هول» .وفي داخل األورغ ،تضم قاعدته وحدة
ُّ
تحكم مذهلة فيها  7لوحات مفاتيح ،وهو رقم قياسي آللة موسيقية
ً
مماثلة ،وصفوفا من النقرات والدواسات التي تتحكم في الممر الهوائي
واألنابيب التي ال يعمل سوى ثلثيها.
ويقول عازف األورغ ديالن ديفيد شو« :إنها تجربة صعبة الوصف،
فكل نغمة أوركسترالية يمكن تخيلها هي في متناول يديك ،من تلك
ً
التي تصدرها آالت الوتر والنفخ ،مرورا باألبواق والمزامير ،وكل ما
يمكن تخيله في النغمات اإليقاعية ،كما أن األورغ يحوي في أحد
ً
ً
جوانبه بيانو كبيرا كامال .إنها تجربة سحرية بالفعل»( .أ ف ب)

فازت الكاتبة الفرنسية المولودة في الجزائر بريجيت جيرو بجائزة
ً
غونكور األدبية ،عن روايتها «العيش سريعا» ( )Vivre viteالصادرة عن
دار «فالماريون» ،وفيها تستعيد األحداث غير المتوقعة التي أفضت إلى
مقتل زوجها في حادث دراجة نارية.
وباتت جيرو أول امرأة تنال المكافأة األدبية الفرنسية األرفع منذ فوز
ليلى سليماني بها عام  ،2016عن روايتها «أغنية هادئة» والثالثة عشرة
ً
منذ إطالق غونكور قبل  120عاما .وباختيارها كاتبة غير جماهيرية
وال تحقق مؤلفاتها مبيعات كبيرة ،واصلت أكاديمية غونكور توجهها
التجديدي.
وحصلت جيرو على جائزة غونكور للقصص القصيرة لعام  2007عن
مجموعة قصصية وفي عام  2019وصلت إلى نهائيات جائزة «ميديسيس»
عن «يوم شجاعة» .واختار أعضاء أكاديمية غونكور من خالل «العيش
ً
ً
ً
سريعا» قصة رصينة وحساسة لقيت استحسانا كبيرا من النقاد( .أ ف ب)

ّ
أني لينوكس

مخطوطة أغنية «»wonderful
بـ  53ألف دوالر

نويل جاالجر

جوني وآمبر
حرك جوني ديب استئنافا ضد فوز آمبر هيرد «الخاطئ» بدعوى
مضادة جاءت عقب محاكمة التشهير التي أقامتها ضده ،دفع فيها بأن
الحكم الصادر في مصلحة نجمة فيلم أكوامان كان «معيبا للغاية» ،والذي
حصلت بمقتضاه على تعويضات بقيمة مليوني دوالر فيما حصل ديب
على تعويض بقيمة  10ماليين دوالر لتشويه سمعته.
ونصت الــدعــوى الـمـضــادة على أن الممثل «مـســؤول بــاإلنــابــة» عن
التصريحات التي أدلى بها لصحيفة «ديلي ميل» في  2020ووصفت
مزاعم العنف التي تحدثت عنها هيرد بـ «المزحة».
وكان ديب قام بمقاضاة هيرد بشأن مقال كتبته لصحيفة «واشنطن
بوست» عام  2018تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي ،والذي
قال محاموه إنها اتهمته زورا بأنه معتد ،ليحصل في يونيو الماضي،
على حكم في مصلحته بالتعويض.
(د ب أ)

تم بيع قطعة ورق تحمل كلمات أغنية « »wonderfulبخط يد نويل
جاالجر ،نجم فرقة أواسيس البريطانية ،بحوالي  53ألف دوالر في مزاد.
ُ
ُ
ويعتقد أن الصفحة التي كتبت عليها األغنية الناجحة بالقلم
الرصاص كانت لمساعدة جاالجر خالل بروفات الفرقة.
ويجري بيع  1500قطعة ،من بينها  500قطعة موسيقية ،خالل
مزاد شركة بروبستور حتى اليوم في مزاد «بروبستور» ،الذي انطلق
 3الجاري بمقر األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون
(بافتا) في ميدان بيكاديلي بلندن.
ُيذكر أن عازف الغيتار جاالجر وشقيقه ليام أسسا فرقة أواسيس
عام  ،1991إال أنهما دخال في نزاع منذ تفكك الفرقة عام  ،2009كما تم
ً
عرض غيتار جاالجر الذي يرجع لعام  ،1962وتم بيعه مقابل  56ألفا
ً
ً
و 250جنيها إسترلينيا.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :رأسك مليء باإلثباتات على أنك
تستطيع إنجاز أصعب األشياء.
عاطفياً :
معا تستطيعان بسالح ّ
ً
حبكما
مواجهة جميع المصاعب والمشكالت.
ّ
ً
اجتماعيا :تمتع بالحظ عندما يتوافر لك
واصبر عليه متى نسيكَ.
رقم الحظ19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
مـهـنـ ًـيــا :ال تـضــف عـلــى قــائـمــة أعمالك
ّ
ّ
الحالية.
مهمات جديدة قبل أن تنجز
ً
عاطفيا :كن على استعداد لمصارحة
ال ـح ـب ـيــب ب ـع ــواط ـف ــك ،ألن ـ ــه ال يـطـيــق
االنتظار.
ً
اجتماعيا :ال يمكنك التوقف عن دفع
الفواتير التي تأتيك من جميع الجهات.
رقم الحظ45 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـ ًـيــا :يمكن لــك أن تـكــون نــاجـ ًـحــا في
تؤذي زمالءك.
عملك ًمن دون أن ّ ً
ٌ
طلوع ونــزول
الحب أيضا
عاطفيا :في
ً
والتفاهم يجعل طريقكما سهل.
ً
اجتماعيا :ال تخف من قول الحقيقة مهما
كانت جارحة إن اضطررت إلى ذلك.
رقم الحظ22 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يوجد بعض التقنيات األخــرى
ل ـع ـم ـلــك ل ــم اس ـت ـخــدم ـهــا ب ـع ــد ألن ـ ــك لــم
ّ
تتعودها.
ً
عــاط ـفــيــا :عـلـيــك اإلسـ ـ ــراع ف ــي تصويب
عالقتكما قبل أن تتدهور األمور بينكما.
ً
اجتماعيا :إذا أعطاك صديقك ًّ
سرا ،فكن
ً
حافظا له مدى العمر.
رقم الحظ2 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تشعر ّ
بهمة غير عادية في إنهاء
كل ما تراكم عليك من أعمال.
ً
ً
عاطفيا :يحمل الحبيب في صدره عاطفة
ّ
تجاهك ال تقدر بثمن.
ً
اجتماعيا :الحسد يأكل أيامك كما تأكل
النار الحطب ،فابتعد عنه.
رقم الحظ36 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
المهمات العالقة قبل
مهنيا :أكمل بعض
ً
البدء بجديد ،لترتاح معنويا.
ً
عاطفيا :ابحث عن الجديد في عالقتك وال
تدع الملل يسيطر على أوقاتكما.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :أ ًن ــت فــي مــر َتـبــة أرف ــع مــن أن
ً
متساميا.
تحمل ضغينة ألحد ،فابق
رقم الحظ18 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ّ
ّ ّ
ً
ً
ْ
اكتسب من كــل ما تتعلمه خبرة
مهنيا:
مهنيا :تعلم كل ما يصادفك في مضمار عملك
َ
لتصبح ً
ماهرا فيما تنجزه.
واسع إلى التطور فيه.
عاطفياّ :
ً
ً
عاطفيا :قليل من الغيرة يبني ًعالقتكما
حبكما الــرائــع كالمصباح يضيء
فكن متوازنا.
وكثير منها
لجميع من يعيشون حولكما.
يهدمهاّ ،
ً
ً
ً
سعيدا كلما كثر ُح ّسادك،
اجتماعيا :كن
اجتماعيا :إذا كنت تمارس حقك في الحياة
ً
فهذا دليل على أنك أفضل منهم.
ال تدع أحدا يسيء إليه.
رقم الحظ12 :
رقم الحظ48 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
مـهـنـ ًـيــا :الـكـســب غـيــر ال ـم ـشــروع يـســاوي
الخسارة ،فإياك والمال ًالحرام.
عــاطـفـ ًـيــا :قــد ت ـنــدم الحــقــا إذا تــابـعــت في
معاملتك السيئة للشريك.
ً
ً
سالحا بين يديك
اجتماعيا :اجعل الحقيقة
ً
وال تعتمد الكذب أبدا.
رقم الحظ29 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :انغماسك الشديد فــي عملك ال
ً
ّ
يترك لك وقتا للقيام بأي أمر آخر.
عــاط ـفـ ًـيــا :ال ـت ـس ـ ّـرع ف ــي ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات
عشوائية بدون مراجعة الشريك يؤلمه.
ً
ً
قاسيا على نفسك
اجتماعيا :إذا كنت ّ
ً
ّ
وكريما مع اآلخرين ،فات ِق شرهم.
رقم الحظ35 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
مهنياُ :سمعتك في نتاجك ،فإن كان ً
ً
جيدا
ذاع صيتك.
ً
عاطفيا :في الحب تصنع الحظ بمعاملتك
فإن كانت جيدة وقف إلى جانبك.
اجتماعياِّ :
ً
طهر فــؤادك من الحقد لتعيش
ً
مطمئنا ومرتاح البال.
رقم الحظ43 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تشعر بمزيد من الرضا ألنك تمكنت
من إنجاز الكثير من األمور المهمة.
ً
عاطفيا :دعم الشريك لك في مختلف األمور
يسهم في نجاحها.
ً
اجتماعيا :انتبه من وسائل التواصل ،ألنها
تجعلك تمضي وقتك باألمور الخاطئة.
رقم الحظ47 :

13
ناشرون لـ ةديرجلا  :نتطلع إلى دورة مغايرة من معرض الكتاب
توابل ةديرجلا
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شددوا على ضرورة دعم دور النشر المحلية وتنويع األنشطة الثقافية
فضة المعيلي

شدد بعض الناشرين
المحليين على ضرورة دعم
دور النشر المحلية ،والعمل
على تنويع فعاليات معرض
الكويت للكتاب ،المقرر
تنظيمه خالل الفترة المقبلة.
وأكد الناشرون المشاركون
في الدورة المنتظرة أنهم
يتطلعون إلى دورة مغايرة
من ُعمر المعرض ،السيما
أنها تأتي عقب توقف لعامين
بسبب جائحة كورونا ...وفيما
يلي التفاصيل:

ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــاش ــر
والـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ـ ــدار ذات
الـســاســل ،سعود المنصور ،إن
االس ـت ـعــدادات لـمـعــرض الكويت
هذا العام مختلفة ،فنحن نلمس
الـتـنـسـيــق ب ـيــن س ـل ـطــات الــدولــة
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والـ ـفـ ـن ــون ،بـ ـه ــدف إنـ ـج ــاح ه ــذه
الـ ــدورة ،ونفخر نحن كناشرين
كويتيين بــالــوزيــر الـشــاب وزيــر
االع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري ،كداعم للثقافة والكتاب،
ونـ ـشـ ـه ــد ب ـم ـت ــاب ـع ـت ــه ال ـ ــدوري ـ ــة
ال ــدؤوب ــة لـكــل صـغـيــرة وكـبـيــرة،
نـشـكــره عـلــى الـجـهــود المبذولة
ون ــدع ـم ــه ون ـش ــد ع ـلــى يـ ــده بكل
تقدير.
وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـت ـم ـنــى أن يـكــون
معرضا داعما للناشرين ،خاصة
بـ ـع ــد الـ ـت ــوق ــف ب ـس ـب ــب جــائ ـجــة
كورونا ،وقد تسببت في ّ
تعرض
الناشرين ألزمات كبيرة ،والناشر
ال ـكــوي ـتــي ي ـح ـتــاج إل ــى دع ــم من
ال ـ ــدول ـ ــة السـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـن ـش ــاط
ال ـث ـقــافــي وال ـف ـك ــري وال ـت ـنــويــري
للكتاب».
وتابع« :نرحب بالناشرين من
أنحاء الوطن العربي في الكويت،
بعد غياب ألعوام ،ونحن سعداء
بــالـنــاشــريــن الـكــويـتـيـيــن الـجــدد
الشباب المشاركين للمرة األولى
في المعرض ،ونتمنى لهم وجود
مشرف ،وكل التمنيات بالتوفيق
إلدارة المعرض فــي ظــل القيادة
المستنيرة».
وعـ ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات «ذات
الـســاســل» ل ـلــدورة الـجــديــدة من
ال ـم ـع ــرض ،نـ ـق ـ ّـدم  -ك ـمــا ع ـ ّـودن ــا
الـقــارئ  -إنتاجا ثقافيا وفكريا
مميزا لمختلف األعمار والفئات
واالتجاهات؛ سواء في الترجمة
من اللغات المختلفة للعربية ،أو
اإلصدارات لعدد كبير من الكتاب
الـمـمـيــزيــن ف ــي ال ـتــاريــخ واألدب
والصحة العامة وكتب األطفال

سعود المنصور

خالد النصرالله

أحمد الحيدر

محمد العتابي

التربوية والتعليمية وسالسل
ت ـعــديــل ال ـس ـلــوك ـيــات كـلـهــا كتب
تهدف إلى وعي مميز.

ذكر أن هناك ّنية أن يكون معرض
الكتاب ّالقادم مغايرا وأن يظهر
بعد توقف عامين بشكل مختلف
وأجمل مما كان عليه في المعتاد،
وأن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ف ـع ــال ـي ــات أو
يـ ـك ــون ال ـت ـن ـظ ـي ــم ب ـش ـك ــل جــديــد
يخدم الناشر والـقــارئ على حد
س ـ ــواء ك ــذل ــك .وأيـ ـض ــا وعـ ــد بــأن
ت ـكــون ه ـنــاك تـسـهـيــات أو نــوع
من الدعم للناشر المحلي ،وهذا
واجب وأمانة.
ودعـ ـ ــا ال ـن ـص ــرال ـل ــه الـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون وإدارة
الـ ـمـ ـع ــارض ،مـتـمـثـلــة ب ـمــديــرهــا

سعد العنزي ،فــي ظــل زخــم دور
ال ـن ـشــر ال ـك ـث ـيــرة ،وهـ ــذا اإلن ـت ــاج
الوفير الجيد ،يجب إلى التركيز
عـلــى الـنــاشــريــن الــذيــن يـقـ ّـدمــون
الكيف قبل ّ
الكم ،ويقول ضمن هذا
السياق« :يجب أن ننظر للناشر
ال ــذي يــركــز عـلــى الـنــوعـيــة أكـثــر،
ألن النوع مكلف ويؤدي إلى بذل
جـهــد كبير مــن الـنــاشــر كتدقيق
ً
وتحرير واختيار ،خصوصا في
م ـجــال ال ـتــرج ـمــة ،وهـ ــذا م ــا يـعــدّ
ً
ً
إسهاما حقيقيا لنهضة الوسط
الثقافي أو الوسط األدبي.
ّ
وأضاف النصرالله «تطلعاتنا

نــأمــل أن يـكــون معرضا مغايرا،
كــذلــك نــأمــل أن ت ـتــاح مـســاحــات
أكـ ـب ــر ل ـم ـش ــارك ــة ن ــاش ــري ــن أك ـثــر
من كل مكان ،خاصة أن معرض
الـ ـك ــوي ــت م ـق ـص ــد م ـه ــم ل ـل ـنــاشــر
العربي ،ويحب أن يشارك فيه كل
ّ
الـنــاشــريــن ،ألن ال ـقــوة الـشــرائـيــة
مـمـتــازة ،وع ــدد ال ـقــراء الفاعلين
فــي الـكــويــت أكـثــر منه فــي بلدان
أكبر وفيها كثافة سكانية أكثر،
فمستقبال أو إذا كــان بــاإلمـكــان
أن تتاح مساحات أكبر لمشاركة
ناشرين أكثر».
بدوره ،يقول الكاتب والناشر،

تظاهرة مهمة
من جهته ،قال الكاتب والناشر
خــالــد الـنـصــرالـلــه :بالنسبة إلــى
ع ــرض الـكــويــت للكتاب المقبل،
حسب مــا أدل ــى بــه وزي ــر اإلعــام
في تصريح سابق ،بأن المعرض
تـظــاهــرة مهمة ويـجــب االعـتـنــاء
بـ ـه ــا ،وكـ ــذلـ ــك فـ ــي فـ ـت ــرة تــول ـيــه
األول ـ ــى لـحـقـيـبــة وزارة اإلعـ ــام،

من إحدى الدورات السابقة للمعرض

أحمد السقا وعمرو يوسف
يجتمعان في «الجبل»
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان أحـ ـم ــد
الـ ـسـ ـق ــا ل ـت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـلــه
الرمضاني الجديد «الجبل»
ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه خـ ــال شـهــر
رمضان المقبل ،إذ سينطلق
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـشـ ـه ــر
الجاري.
وي ـت ـق ــاس ــم ال ـس ـق ــا ب ـطــولــة
الـمـسـلـســل مــع ال ـف ـنــان عـمــرو
ي ــوس ــف ،إذ س ـي ـبــدأ الـثـنــائــي
ال ـت ـص ــوي ــر خ ـ ــال األس ــاب ـي ــع
ال ـم ـق ـب ــل مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء ك ـتــابــة
حـلـقــات الـعـمــل ال ـمــأخــوذ من
أحـ ـ ــداث واق ـع ـي ــة مـ ــرت خ ــال
السنوات الماضية.
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى
ك ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بـ ـصـ ـن ــاع الـ ـعـ ـم ــل بـ ـم ــا ف ـي ـهــم
البطالت الالتي يشاركن في

أحمد السقا

األحـ ـ ــداث ،ف ــي وق ــت سـيـكــون
الـعـمــل واح ــدا مــن الـمـشــاريــع
اإلنتاجية الضخمة للسباق
الرمضاني.

عدوية ضيف حفلة نجله
في «ساقية الصاوي»
يظهر الفنان الكبير أحمد
ع ـ ـ ــدوي ـ ـ ــة ض ـ ـيـ ــف شـ ـ ـ ــرف ف ــي
حفل نجله محمد بـ «ساقية
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاوي» الـ ـمـ ـق ــرر إق ــام ـت ــه
مساء الخميس المقبل.
وس ـ ـي ـ ـطـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد عـ ــدويـ ــة
ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور ب ـع ــد غ ـيــاب
ع ــن ال ـح ـف ــات خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ،ف ــي ح ـيــن يـتــوقــع
أن ت ـح ـظ ــى ا ل ـح ـف ـل ــة ب ــإ ق ـب ــال
كـبـيــر ،خـصــوصــا أنـهــا الـمــرة
األولى منذ فترة طويلة التي
ي ـظ ـه ــر ف ـي ـه ــا أحـ ـم ــد ع ــدوي ــة
بـ «الساقية».
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاد أح ـ ـ ـمـ ـ ــد عـ ــدويـ ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواج ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــع ن ـ ـج ـ ـلـ ــه ف ــي
بـ ـع ــض ال ـ ـح ـ ـفـ ــات م ـ ــن ح ـيــن
آلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــدم أغـ ــان ـ ـيـ ــه
ال ـش ـه ـي ــرة خ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل ،إذ

أحمد عدوية

يـبــاشــر تــدري ـبــات مــع الـفــرقــة
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الحالية.

نسخة مكررة
من جهته ،قال المدير التنفيذي
لدار نوفا ،سعد البدر :هناك نقطة
أثـ ـي ــرت ق ـبــل ف ـت ــرة ف ــي اج ـت ـمــاع،
أتوقع وزير اإلعالم مع المجلس
الوطني للثقافة والفنون ،وهي أن
يكون هناك اهتمام أكثر بمعرض
ال ـك ـتــاب ،وأن ت ـكــون فـيــه أنشطة
أكثر مصاحبة للمعرض ،ال نريد
أن يكون المعرض نسخة مكررة
مـ ــن م ـ ـعـ ــارض أخـ ـ ـ ــرى ،ون ـت ـم ـنــى
م ـع ــرض ــا م ـم ـي ــزا ي ـح ـت ــوي عـلــى
فعاليات جــديــدة ،وليست هناك
من مشكلة أن نرى غيرنا ونتعلم،
وليس مشكلة أن نحاول أن نجعل
الـمـعــرض ظــاهــرة ثقافية وليس
نقطة لبيع الكتب غير المتوافرة
ط ــوال الـسـنــة ،لــذلــك نحن نتمنى
خيرا.
أ م ــا بالنسبة إ ل ــى دار النشر،
فنأمل أن تكون عودة ناجحة بعد
غـيــاب سنتين ،وأن تـكــون بداية
حقيقية لــدور النشر ،وتعويضا
لألحداث التي حدثت في العامين
األخيرين بسبب جائحة كورونا.
وف ــي اإلط ـ ــار ذات ـ ــه ،ق ــال مــديــر
م ـ ـن ـ ـش ـ ــورات «ت ـ ـك ـ ــوي ـ ــن» م ـح ـمــد
العتابي :هنالك جهود مشكورة
صراحة من إدارة معرض الكتاب

بوطيبان يقدم دورة عن إعداد الممثل والمخرج

الجسمي يغني في الرياض
ب ـت ـفــاعــل وان ـس ـج ــام مـنـقـطــع ال ـن ـظ ـيــر ،أش ـع ــل «ج ـب ــل األغـنـيــة
العربية» الفنان اإلمــاراتــي حسين الجسمي ،حماس الجمهور
السعودي ،الذي َّ
عبر عن اشتياقه في مسرح محمد عبده أرينا،
ً
وتعالت األيدي واألصوات ترحيبا بحضوره في حفالت «موسم
الرياض  »2022الذي يقام تحت شعار «فوق الخيال»َّ ،
وقدم على
مدار ساعتين من الغناء المتواصل مجموعة كبيرة من أغانيه
ً
التي يحفظها الجمهور ،مسجال ليلة حالمة تضمنت الكثير
من المفاجآت ،التي زادت من تفاعل الجمهور الذي مأل جنبات
المسرح.
ومن بين المفاجآت الجميلة في الحفل ،دعا الجسمي الفنانين
ً
أصيل هميم وعايض لمشاركته غناء «تريو» ،حيث قدموا معا
أغنية «الـغــرقــان» ،وســط تفاعل الجمهور وانسجام في المغنى
بين المطربين الثالثة.

د .أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــدر :ب ـم ـنــاس ـبــة
معرض الكويت الدولي للكتاب،
نـتـمـنــى أن ت ـكــون دورة ناجحة
بعد غياب سنتين ،وهذه تعتبر
الثالثة ،ونرجو أن ينعكس هذا
الـشــيء على اإلقـبــال الجمهوري
ال ـم ـت ــوق ــع ،ح ـي ــث ن ـت ــوق ــع إق ـب ــاال
ج ـم ـهــاه ـيــرا ك ـب ـي ــرا ،ألن ال ـنــاس
متعطشة للقراءة ،نتمنى أن يكون
التنظيم مميزا وفعاال ،ونتمنى
أن ن ـ ــرى الـ ـم ــزي ــد مـ ــن األن ـش ـط ــة
والفعاليات في المعرض .وعند
ســؤالــه م ــاذا يتمنى ك ــدار نشر؟
أج ـ ــاب د .ال ـح ـي ــدر « :ك ـ ــدار نشر
نتمنى حسن التنظيم».

في الكويت ،ونعلم أنهم يقومون
ب ـج ـه ــد كـ ـبـ ـي ــر ،وهـ ـن ــال ــك بـعــض
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب مـثــا
موضوع القاعات هم في النهاية
محكومون بمساحة ّ
معينة في
ق ــاع ــات م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ،ولـكــن
م ــن األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ن ــرغ ــب فـيـهــا
م ـس ـت ـق ـبــا ،ب ــالـ ـت ــآزر م ــع جـمـيــع
الـجـهــات ،أن يكون هناك اتصال
لـلـفـتــرة الـصـبــاحـيــة بالمسائية،
بـ ــأال ت ـك ــون ه ـن ــاك ف ـت ــرة «ب ــري ــك»
من الساعة الواحدة إلى الرابعة،
ونرجو أن تكون هنالك ميزانية
أك ـب ــر م ــرص ــودة إلدارة مـعــرض
ال ـك ـت ــاب ،ألن ج ـه ــوده ــم بــالـفـعــل
مشكورة ،ولكن هم دائما يعانون
ّ
ق ــل ــة ال ـم ـيــزان ـيــة ،ح ـيــث ال يــوجــد
هـ ـن ــال ــك ب ــرن ــام ــج ثـ ـق ــاف ــي كـبـيــر
ومهم مصاحب للمعرض ،فهناك
مـيــزانـيــة صـغـيــرة ج ــدا ،وه ــو ما
عكس بعض المعارض الموجودة
في الدول العربية األخرى ،حيث
يـ ـك ــون ه ـن ــال ــك ب ــرن ــام ــج ث ـقــافــي
يـ ـج ــذب ال ـج ـم ـه ــور ب ـش ـكــل أك ـبــر
لـلـحـضــور إل ــى ه ــذه الـفـعــالـيــات،
كـمــا نتمنى فــي ال ـمــرات الـقــادمــة
أن تـكــون هـنــالــك مـســاحــات أكبر
للجميع».
وتابع «بالنسبة لي أنا كفكرة
أولى وثانية ،يجب أن يتم وضع
مـيــزانـيــة أكـبــر إلدارة الـمـعــرض،
ألن اإلدارة نتواصل معهم ،وهم
متعاونون جدا في العمل أمانة،
ولكن هــذه الـعــوائــق التي لديهم
ليس عندهم الميزانية الكافية
إلقامة برنامج ثقافي كبير ومهم،
إضــافــة إلــى أنهم محكومون مع
ت ــزاي ــد دور ال ـن ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم؛
سواء كانت المحلية أو في العالم
الـعــربــي ،مــع بـقــاء المساحة هي
نـفـسـهــا ف ــي صـ ــاالت .»7 - 6 - 5
ومن ناحية مدة المعرض ،يقول
العتابي« :مــدة المعرض جيدة،
فأغلب معارض الكتاب في العالم
العربي تمتد من  10إلى  11يوما،
وهي مدة معقولة ومقنعة».

●

حسين الجسمي

فضة المعيلي

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
بوطيبان ،أن الــدورة التدريبية
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـمـ ـمـ ـث ــل وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي س ـت ـع ـق ــد مـ ـ ــن 19
الجاري إلى  19ديسمبر المقبل
بقاعة نقابة الفنانين في منطقة
ً
شرق ،لمدة ثالثة أيام أسبوعيا
ع ـلــى مـ ــدار ش ـه ــر ،م ــن  6إل ــى 8
مـسـ ً
ـاء ،ويحصل المتدرب على
شهادة إتمام دورة معتمدة من
نقابة الفنانين واإلعالميين.

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ــوطـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــان ،ف ــي
تصريح لـ «الجريدة» ،أن محتوى
الدورة يتضمن حرفية التمثيل،
و فــن تعامل الممثل مــع نفسه،
وحرفية اإلخراج ،وكيف يتعامل
المخرج مــع النص المسرحي،
وكذلك صناعة عرض مسرحي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه سـ ــوف يتم
تناول التمثيل بوجه عام ،سواء
ً
ً
كــان تلفزيونيا أو مسرحيا أو
ً
إذاعـ ـي ــا أو فــويــس أوفـ ــر ،خــال
الدورة.
وأك ــد بــوطـيـبــان أن المسرح

ُيعد «أبوالفنون» ،وبالتالي من
يتقنه من السهل عليه أن يتقن
أي فــن آخ ــر ،س ــواء التمثيل أو
اإلخراج.
َّ
وعما إذا كانت الدورة تصلح
ل ـل ـم ـب ـتــدئ ـيــن أو ال ـم ـح ـتــرف ـيــن،
ق ـ ــال« :الـ ـ ـ ــدورة تـصـلــح ل ـكــل من
يــريــد تـطــويــر نـفـســه فــي مجال
التمثيل ،حيث يتلقى المتدرب
ً
المستويات المتقدمة ،اعتمادا
على ما يمتلك من خبرة ،حتى
يتم صنع منهج يليق به»
ولفت إلى أنها دورة عادية،

وليست مكثفة ،ويمكن للمبتدئ
أن ي ـت ـع ــرف مـ ــن خ ــال ـه ــا عـلــى
خفايا فنية وإبداعية موجودة
ً
فيه من دون أن يدركها ،متابعا:
«بــالـنـسـبــة للممثل الـمـحـتــرف،
فإنه يستطيع أن يزيد من صقل
موهبته في التمثيل واإلخــراج
وف ـ ــق ال ـم ـن ـه ــج ال ـم ـك ـت ـس ــب مــن
قبلنا».

إبراهيم بوطيبان

ةديرجلا
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إيران تجرب صواريخ جديدة وتعتقل «خلية أوروبية» باألهواز

مواجهات بين األمن والمحتجين في مريوان ومقتل  4شرطيين في مخفر بسيستان بلوشستان
بعد ساعات على تجربة
بالوقود الصلب،
صاروخ ً
يعمل ً
ويحمل قمرا صناعيا أثار
حفيظة واشنطن ،جربت
إيران صواريخ جديدة ،بينما
أعلنت أنها اعتقلت خلية
تخريب أوروبية في األهواز
مع استمرار االحتجاجات
المناهضة للنظام.

ف ــي خ ـضــم ات ـه ــام ــات غــربـيــة
ل ـ ـهـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــورط ف ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
الروسية  -األوكرانية وتواصل
االحتجاجات الشعبية المطالبة
بــال ـت ـغ ـي ـيــر ل ــأسـ ـب ــوع ال ـث ــام ــن
على التوالي ،كشفت السلطات
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ــن صـ ـ ــاروخ جــديــد
يطلق عليه «صياد  »B4وأعلنت
تـحــديــث مـنـظــومــة «بـ ــاور »373
للدفاع الجوي.
وأزيــح الستار عن الصاروخ
ال ـب ـع ـي ــد ال ـ ـمـ ــدى وال ـم ـن ـظ ــوم ــة
الدفاعية التي يبلغ مداها أكثر
من  300كيلومتر بحضور وزير
الــدفــاع اإليــرانــي العميد محمد
رض ــا آش ـت ـيــانــي ،وق ــائ ــد ال ـقــوة
ال ـجــويــة لـلـجـيــش الـعـمـيــد علي
رضا فرد ومجموعة من خبراء
الصناعية الدفاعية.
وذكـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر رس ـم ـيــة أن
«صياد  »4Bيحتوي على وقود
ً
ص ـلــب ،و ت ــم تـقـيـيـمــه تشغيليا
بــال ـكــامــل ألول مـ ــرة ،الف ـتــة إلــى
أنــه «تــم رفــع مــدى رادار الكشف
ف ــي ن ـظ ــام بـ ـ ــاور  373م ــن 350
إل ــى  450ك ــم ،وزاد نـطــاق رادار
االشتباك لهذا النظام مــن 260
إلى  400كم».

زعزعة االستقرار

قاليباف يتهم «»CIA
بصناعة «داعش»
إيراني

وغداة إعالن القوة الجوية لـ
«الحرس الثوري» إطالق صاروخ
«ق ــائ ــم  »100ال ـح ــام ــل لــأق ـمــار
الصناعية ،مشيرة إلى أن عملية
إط ــاق ــه ت ـم ــت ب ـن ـج ــاح ،وص ــف
م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»
األم ـيــرك ـيــة ال ـخ ـط ــوة اإلي ــران ـي ــة
بأنها «ليست ذات جدوى وتعمل
على زعزعة االستقرار» .وأعرب
ع ــن ق ـلــق واش ـن ـطــن م ــن تـطــويــر
إيـ ــران ال ـم ـتــواصــل لـلـصــواريــخ.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث إن «ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ال ت ـ ــزال ق ـل ـقــة بـشــأن
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
م ــرك ـب ــات اإلط ـ ـ ــاق ال ـف ـضــائ ـيــة،
ّ
والتي تشكل مصدر قلق كبير
من انتشار األسلحة» .وأضاف:
«تـ ـتـ ـضـ ـم ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ
ال ـف ـضــائ ـيــة ت ـق ـن ـيــات مـتـطــابـقــة
ً
تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة فـ ــي الـ ـص ــواري ــخ
الباليستية ،بما في ذلك األنظمة
الطويلة المدى».
وت ــاب ــع ال ـم ـســؤول إن إط ــاق

سورية :مقتل  6بقصف
حكومي على مخيم بإدلب

قتل  6مدنيني وأصيب 75
آخرون ،أمس ،في قصف
نسب لقوات الحكومة
السورية على مخيم
للنازحني بمحافظة إدلب
شمال غربي البالد.
وأفادت مصادر في الدفاع
املدني «الخوذ البيضاء»،
بأن القوات النظامية قصفت
مخيم «مرام» شمالي إدلب،
باستخدام قذائف عنقودية.
ورجحت مصادر عسكرية
أن يكون مصدر القصف
الصاروخي العنقودي
مطار النيرب العسكري قرب
مدينة حلب ،بالتزامن مع
غارات جوية روسية على
أحراش في األطراف الغربية
ملدينة إدلب.

رئيسي مجتمعا بقاليباف وايجئي في طهران ليل السبت ـ األحد (إرنا)
الصواريخ الباليستية «يتحدى
قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة رقم  ،2231الذي يدعو
إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة
تتعلق بــالـصــواريــخ المصممة
لتكون قادرة على إيصال أسلحة
ن ــووي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك عـمـلـيــات
اإلطالق باستخدام تكنولوجيا
الصواريخ الباليستية».
ً
وأعـ ــربـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن ،م ـ ـ ــرارا،
ع ــن قـلـقـهــا م ــن إمـكــانـيــة تعزيز
هذا النوع من عمليات اإلطالق
تـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ
الـبــالـيـسـتـيــة ،لـ ُـيـصـبــح بـمـقــدور
إيـ ـ ـ ــران إط ـ ـ ــاق رؤوس حــرب ـيــة
نووية .لكن السلطات اإليرانية
ُ
ت ـ ـشـ ــدد عـ ـل ــى أنـ ـه ــا «ال تـسـعــى
ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ن ـ ـ ــووي ـ ـ ــة».
وأم ــس األول ،نقلت «واشـنـطــن
بـ ــوسـ ــت» عـ ــن م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
قــول ـهــا إن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
أرسلت طائرات حربية باتجاه
إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ـع ــد ورود أنـ ـ ـب ـ ــاء عــن
استعداد إيران لشن هجوم على
السعودية .ولم تحدد الصحيفة،
متى بالضبط أرسلت الواليات
المتحدة هذه الطائرات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة

ّ
األميركية« :عندما حذرت تقارير
استخباراتية أخيرا من هجمات
صاروخية باليستية وطائرات
مــن دون طـيــار إيــرانـيــة وشيكة
على أهداف في المملكة ،أطلقت
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة
ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة م ـت ـمــركــزة في
مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ت ـج ــاه إي ـ ــران،
كجزء من حالة التأهب القصوى
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والسعودية».

«داعش» جديد
في غضون ذلك ،اتهم رئيس
البرلمان اإليــرانــي محمد باقر
قــالـيـبــاف وكــالــة االسـتـخـبــارات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـم ــرك ــزي ــة (،)CIA
و»الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
وال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـهـمــا
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاولـ ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــة «داعـ ـ ـ ــش
إيـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي» فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ت ـ ــواص ـ ــل
االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـم ـص ــاح ـب ــة ل ـ
«الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي» ال ـم ـطــالــب
بــال ـت ـغ ـي ـيــر ،والـ ـ ــذي ان ــدل ــع منذ
منتصف سبتمبر الماضي.
وقال قاليباف ،عقب اجتماع
لــرؤســاء الـسـلـطــات التشريعية

وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة فــي
ط ـ ـهـ ــران ،ل ـي ــل ال ـس ـب ــت ـ األح ـ ــد،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى األم ـي ــرك ـي ـي ــن
واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن« ،إنـ ـ ـه ـ ــم ال
ي ـب ـح ـثــون ع ــن تـحـقـيــق مـطــالــب
الـمـحـتـجـيــن ،ب ــل ي ــري ــدون عمل
تنظيم داعش جديد في الداخل
اإليراني».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـن ــاص ــر داعـ ــش
داعش في سورية
الجديد ،مثل ّ
والـ ـ ـع ـ ــراق ،يـ ـع ــذب ــون وي ـق ـت ـلــون
األبرياء دون أي سبب ،ومثلهم
ي ـف ـت ـخــرون بـنـشــر ال ـف ـيــديــو عن
جرائمهم» .ولفت إلى أن «أعــداء
إيـ ــران لــم يـتـمـكـنــوا مــن التسلل
ل ـل ـب ــاد ،لـكـنـهــم أع ـ ـ ــادوا إن ـتــاج
داعش من الداخل ،ومن المؤسف
أن بعض الشخصيات الثقافية
والفنية والرياضية والسياسية
ت ـ ــدعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم» .وأكـ ـ ـ ـ ــد ق ــالـ ـيـ ـب ــاف
وال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئيسي ورئيس القضاء محسن
إيجئي ضرورة «التحلي بمزيد
مـ ــن ال ـي ـق ـظ ــة حـ ـي ــال ت ـه ــدي ــدات
األعــداء والتصدي لمؤامراتهم،
والعناصر البغيضة المتواطئة
معهم» .وأعرب رؤساء السلطات
العليا عن تقديرهم للتظاهرات

الـ ـم ــؤي ــدة ل ـن ـظ ــام ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية و«الــوحــدة الوطنية»
التي خرجت الجمعة الماضية.

خلية وهجوم
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــر رؤسـ ـ ـ ـ ــاء
السلطات الثالث في وقت أعلنت
استخبارات «الـحــرس الـثــوري»
ت ـف ـك ـيــك «خ ـل ـي ــة مـ ـتـ ـش ــددة» فــي
م ـح ــاف ـظ ــة خـ ــوزس ـ ـتـ ــان ج ـنــوب
غـ ــرب إي ـ ـ ــران ال ـ ــذي ت ـت ـمــركــز بــه
األقلية العربية .وذكرت مصادر
«ال ـحــرس» أن الخلية «مدعومة
م ــن دولـ ـ ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،دون أن
ت ـح ــدده ــا ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه تم
اعتقال أفــرادهــا «قبل تنفيذهم
أي عملية».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ب ـ ــأن
«المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا
بصدد اغتيال شخصيات عربية
في خوزستان ،وتكرار سيناريو
الـقـتــل عـلــى غ ــرار مــا حـصــل في
زاهـ ـ ــدان وأردب ـ ـيـ ــل» ،ف ــي إش ــارة
إل ــى ال ـمــواج ـهــات الــدام ـيــة التي
ن ـش ـبــت ب ـي ــن أه ــال ــي ب ـم ــدن فــي
محافظة سيستان وبلوشستان
التي تسكنها األقلية البلوشية

ّ
السنية وقوات األمن والصدمات
الـتــي شـهــدتـهــا م ــدن بمحافظة
أذربيجان الغربية التي تسكنها
العرقية األذرية.
وتــزامــن ذلــك مــع مقتل  4من
عناصر األمن في هجوم مسلح
على مخفر شرطة بمدينة بمبور
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـم ـحــاف ـظــة سـيـسـتــان
وبلوشستان جنوب شرق البالد.

احتجاجات جديدة
في غضون ذلك ،أطلقت قوات
األم ــن الــرصــاص الـحــي لتفريق
مـحـتـجـيــن ف ــي مــدي ـنــة م ــري ــوان
ال ـك ــردي ــة بـمـحــافـظــة كــردس ـتــان
غـ ـ ــربـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا بـ ــدأ
ً
األهــالــي احـتـجــاجــات وإضــرابــا
ً
في األس ــواق ،وأغلقوا عــددا من
ال ـشــوارع ،واتـهـمــوا األم ــن بقتل
شــابــة م ــن الـمــديـنــة بــال ـهــراوات
خـ ـ ــال زيـ ــارت ـ ـهـ ــا الـ ـ ــى ط ـ ـهـ ــران.
وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء
محتجين على أفراد أمن بمدينة
كـ ــرج غ ــرب ــي ط ـ ـهـ ــران ،وإش ـع ــال
النيران في لوحة إعالنية تحمل
صورة المرشد علي خامنئي في
مدينة يزد ،وسط البالد.

العراق :السوداني يقرر تولي رئاسة المخابرات البابا فرنسيس يختتم جولته في البحرين
النواب يؤجلون مناقشة مشروع قانون «خدمة العلم» المثير للجدل بزيارة أقدم كنيسة في الخليج
على وقع خالفات حول المناصب االمنية الرئيسية ،وبعد أيام من قراره
إبعاد رئيس جهاز المخابرات العراقية رائد جوحي من منصبه ،قرر رئيس
الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني
تولي إدارة جهاز المخابرات بنفسه في المرحلة الحالية.
وأكد السوداني ،خالل زيارته مقر جهاز المخابرات العراقية ،أمس دعم
«الدور الوطني لجهاز المخابرات ،بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع
بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن» .و شدد على أهمية أن يحافظ الجهاز
على «مسار عمله وفق االختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق
العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا ّالمجال ،وأن
ً
يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقا لمعايير المواطنة الحقة ،والكفاءة
وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية واألمنية العليا للبلد».
على صعيد آخر ،اجل النواب العراقيون أمس مناقشة مشروع قانون
إعادة الخدمة العسكرية اإللزامية بقراءة أولى ،والتي توقف العمل بها منذ
ً
ً
 20عاما ،في خطوة تثير جدال في العراق ،ويعتبرها البعض غير مجدية.
ُ
ّ
وطرح نص القانون أول مرة في عام  2021خالل والية الحكومة السابقة.
ً
وليس واضحا بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سيحظى
بتأييد أغلبية النواب .وبدأت الخدمة العسكرية االلزامية في العراق في
عام  1935في الحقبة الملكيةّ ،
ثم توقف العمل بها في عام  ،2003أي بعد
سقوط الدكتاتور صدام حسين ونظامه أثر الغزو األميركي .ورأى النائب
سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية أن قانون الخدمة االلزامية

سلة أخبار

«ضروري لوجود مخاطر تتعلق باإلرهاب في البالد» .ويرغم القانون ،في
ً
حال إقــراره ،كل عراقي شاب يتراوح عمره بين  18و 35عاما ،أن يلتحق
ً
بالتجنيد االلــزامــي مـ ّـدة أقصاها  18شـهــرا ،وأدنــاهــا  3أشـهــر ،بحسب
ّ
المعني ،كما أوضح النائب في لجنة األمن
التحصيل العلمي للشخص
والدفاع ياسر اسكندر وتوت.
وقال وتوت إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد اإللزامي)
سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»،
ً
مضيفا أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح
بين  600إلى  700ألف دينار عراقي (نحو  480دوالرا) .في المقابل ،يعفى
منه بعض األشخاص ،وفق شروط معينة ،ال سيما االبن الوحيد للعائلة
أو المعيل الوحيد لها .وعــارض نــواب آخــرون القانون .واعتبر النائب
االيزيدي صائب خدر في حديث لـ «فرانس برس» أن «عسكرة المجتمع لن
تخلق محبة للوطن» .وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من
البطالة ،رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن األجدى،
بدل إقرار قانون الخدمة االلزامية« ،توفير مراكز التدريب المهني (للشباب)
وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في
مشاريع إعادة إعمار العراق».
في المقابل ،يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي
أن «خدمة العلم ...ستمكننا من القضاء على البطالة ،وستجعل الشاب
يشعر بالوالء للوطن».

اختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس جولته
في البحرين بزيارة كنيسة القلب المقدس في المنامة،
أقدم كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي ،ودعا
االساقفة والقساوسة والراهبات الى أن يبقوا متحدين
وهم يخدمون شعب الكنيسة في المنطقة ذات األغلبية
المسلمة ،ووجه الشكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة
على «الضيافة االستثنائية».
وفي كلمة ألقاها خالل لقاء مع األساقفة والكهنة
والعاملين الرعويين في الكنيسة ،دعـّـا البابا رجال
ً
الكنيسة ال ــى أن يـكــونــوا «ح ــراس ــا وبــنــائــي وح ــدة».
ً
وأض ــاف «لنفعل ذل ــك أي ـضــا فــي المجتمع المتعدد
األدي ــان والثقافات ال ــذي نعيش فيه :دائـمــا مــن أجل
الـحــوار وناسجين للشركة والــوحــدة مع األخ ــوة في
المعتقدات والطوائف األخرى» .وقال البابا فرنسيس،
الذي يعاني مشكالت في الركبة أجبرته على استخدام
كرسي متحرك خالل رحلته ،لرجال الدين الكاثوليك إن
عليهم أن يتجنبوا الشقاق والجدل والنميمة .وأضاف
«االنـقـســامــات الــدنـيــويــة وأي ـضــا العرقية والثقافية
واالخ ـتــافــات فــي الشعائر ال يمكن أن تضر وحــدة
الروح أو تقوضها».

وقال البابا انه يصلي من اجل لبنان «البلد الحبيب
والمتعب الذي ّ
يمر بمحنة» ومن أجل «كل الشعوب التي
تتألم في الشرق األوسط».
وبنيت كنيسة القلب المقدس في عام  1939على
أرض تبرع بها حاكم البالد في ذلك الوقت ،مما وضع
البحرين على مسار أن تصبح واحــدة من أكثر دول
المنطقة ترحيبا بغير المسلمين .وه ـنــاك كنيسة
كاثوليكية أخرى في البحرين ،وهي كاتدرائية حديثة
هي األكبر في شبه الجزيرة العربية .وبالمملكة نحو
 160ألف كاثوليكي أغلبهم من العمالة الوافدة .كما
يزور الكثير من الكاثوليك الكنيستين من السعودية
التي تمنع ممارسة غير المسلمين الشعائر علنا.
وق ــال الـمــدبــر الــرســولــي فــي شـمــال شبه الجزيرة
العربية المطران بــول هيندر إن هناك نحو  60قسا
يخدمون ما يقدر بمليوني كاثوليكي في أربــع دول
في «ظــروف صعبة» في بعض األحيان بسبب قيود
في بعض دول المنطقة .وندد البابا خالل زيارته التي
استمرت اربعة أيام بمنطق «الكتل المتعارضة» ّبين
الشرق والغرب والتي تجعل العالم في «توازن هش»،
ً
مؤكدا إصراره على خيار الحوار كبديل عن «المواجهة».

البرهان :الحديث عن انتماء
الجيش لحزب البشير كذب

أكد رئيس مجلس السيادة
االنتقالي في السودان،
عبدالفتاح البرهان ،أمس،
أن الحديث عن انتماء
الجيش لحزب الرئيس
املعزول عمر البشير
كذب.
(املؤتمر الوطني)
ّ
وقال البرهان ،خالل تفقده
قاعدة حطاب بمدينة بحري
شمال شرق العاصمة
الخرطوم إن «القوات
املسلحة قوات قومية وطنية
تحمي البلد ومواطنيه ،وال
تتبع ألي جهة أو حزب أو
فئة» ،مشددا على أن الجيش
لن يقف متفرجًا على انهيار
البالد ،بينما تستمر القوى
السياسية في حواراتها.

المغرب :إحباط اقتحام
 300مهاجر حدود سبتة

أحبطت السلطات املغربية،
ليل السبت ـ األحد ،عملية
اقتحام  300مهاجر غير
نظامي عند حدود سبتة
التابعة لإلدارة اإلسبانية.
وذكرت تقارير مغربية،
ً
وفقا ملصادر ،أن «القوات
العمومية ألقت القبض على
 300مهاجر غير نظامي،
وسط استمرار العمليات
التمشيطية داخل الغابات
وضواحي مدينة الفنيدق»
أقصى شمال البالد .وفي
 24يونيو املاضي ،تسببت
محاولة نحو ألف مهاجر من
جنسيات مختلفة اقتحام
مليلية الخاضعة للسيطرة
اإلسبانية ،في مصرع 23
منهم.

لبنان :بري يسعى إلقناع الراعي بالحوار
وفرنجية يستعد لتزخيم حملته «الرئاسية»
بيروت  -منير الربيع
ّ
أرســى المؤتمر الــذي نظمته السفارة السعودية في
لبنان لالحتفال بذكرى اتفاق الطائف ،قاعدة سياسية
ً
جديدة ّ
البد من االنطالق منها ،تحضيرا للمرحلة المقبلة.
وفــي الـبــدايــة ،فــإن الحشد الكبير ال ــذي حضر المؤتمر
ً
يمنحه اعترافا وشرعية متجددة ،إال أن األســاس يبقى
فــي العمل على اختيار مـســار تكاملي لمرحلة مــا بعد
ً
المؤتمر ،وصوال إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ّ
ّ
وتشكيل الحكومة الجديدة ،وهذا البد له أن يمر بمسارات
مـتـعــددة ،أولـهــا تشكيل لجنة متابعة تنطلق بمبادرة
سياسية جديدة تحت سقف الطائف ،والبحث بمندرجاته
وتطبيقها مع القوى السياسية المختلفة.
أمــا ثانيها ،فهو اهتمام هــذه اللجنة بوضع األسس
العمالنية للبحث في التسوية الرئاسية الجديدة ،وهذا
ما يتالقى مع المساعي المستمرة لرئيس مجلس النواب
نبيه بري ،الذي ّكلف نائبه إلياس بوصعب ّ
بجس نبض

الكتل النيابية للدخول في حلقة من التشاور فيما بينهم،
ً
بحثا عن فرص االتفاق على مقومات التسوية الجديدة.
وبحسب مــا تكشف مـصــادر متابعة ،فــإن بوصعب
ُيجري االتصاالت الالزمة لذلك ،فيما لم ُيسقط بري من يده
ورقة خيار الدعوة إلى لقاء تشاوري جامع أو لقاء حواري
ّ
يسعى مــن خــالــه إلــى البحث عــن حــل لــأزمــة القائمة،
وقطع الطريق على الفراغ .وفيما كان البطريرك الماروني
ً
بشارة الراعي أول من أعلن رفضه لهذا الحوار ،معتبرا
ّ
أن الظرف اآلن يحتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
تكشف مصادر متابعة أن بري أوفــد معاونه السياسي
علي حسن خليل إلى الراعي للقائه ،وشــرح وجهة نظر
رئيس مجلس النواب.
ً
وتضيف المصادر المتابعة أن الراعي أبدى تفاهما
ً
وت ـجــاوبــا مــع وجـهــة نـظــر ب ــري ،الـتــي تـقــوم عـلــى أن ــه ال
يـمـكــن ألي مــن األط ـ ــراف أن يـنـجــح فــي ان ـت ـخــاب رئيس
جــديــد للجمهورية ،ألن األم ــر يحتاج إل ــى تــوافــق بناء
على مــوازيــن القوى التي أفرزتها االنتخابات النيابية

وعكستها تــوزعــات الكتل فــي المجلس النيابي ،لذلك
ّ
البد من الحوار ،ويعتبر بري أن هذا الحوار هو الطريق
الوحيد الذي يؤدي إلى سد الفراغ في النهاية ،وحتى لو
لم يكن إنجاز االستحقاق الرئاسي مرتبطا بحسابات
ً
لبنانية فقط ،وأن له أبعادا إقليمية ودولية ،إال أن رؤية
ً
بري تقوم على ضرورة تحضير األرضية مسبقا إلنجاز
بقية تفاصيل التسوية عندما يحين أوانـهــا .وبحسب
ً
مــا تـقــول مـصــادر بــري وح ــزب الـلــه أي ـضــا ،فــإن الثنائي
الشيعي ال يضع «فيتو» على أي مرشح رئاسي ،وأنهما
مع خيار انتخاب رئيس توافقي ،وفي هذا الصدد تؤكد
ّ
يتحرك
المصادر أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
ً
ً
على هذا األســاس ،ولذلك كان حضوره بــارزا والفتا في
ّ
مؤتمر الطائف الــذي نظمته السفارة السعودية ،ووفق
المعلومات فإن فرنجية سيتحرك على أكثر من خط في
إعادة التنسيق والتواصل مع غالبية القوى ،ألنه يطرح
ً
ً
نفسه مرشحا توافقيا ،السيما أن حزب الله كان قد أبلغ
فرنجية بأنه جاهز لدعمه ،لكن بعد أن يقوم فرنجية

فرنجية والسفير السعودي أمس األول في احتفال بذكرى اتفاق الطائف
بالتحركات المطلوبة وتوفير أكبر قدر من التوافق حوله.
وهنا ال يبدو فرنجية أنه في وارد التنازل هذه ّ
المرة،
ولــذا البـ ّـد من التركيز على ما قاله نجله النائب طوني
فرنجية الــذي استبعد أن يطلب حــزب الله من فرنجية
التنازل هــذه الـمــرة ،كما حصل في االستحقاق السابق
وتنازل لمصلحة ميشال عــون ،كما أعلن فرنجية االبن
رفــض تعديل الــدسـتــور ،فــي إش ــارة ضمنية إلــى رفض

جوزيف عون .هذا الموقف في حد
السير بقائد الجيش
ّ
ُّ
لتحرك سياسي بالتزامن
ذاته يوحي أن فرنجية يحضر
مع الحوار الذي يسعى بري إلى تجديد الدعوة إليه ،لكن
مسعى فرنجية يصطدم بعقبتين أساسيتين ،األولــى
إحراج حزب الله مع التيار الوطني ّ
الحر ورئيسه جبران
ً
باسيل ،وثانيا غياب التأييد المسيحي الشامل لرئيس
تيار المردة.
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دوليات

واشنطن تنصح أوكرانيا باالنفتاح على التفاوض مع روسيا

ُّ
تضرر جسر كاخوفكا وخزان مياه القرم جراء القصف… وكييف تحشد دباباتها في خيرسون

سلة أخبار
اليابان تستضيف استعراضًا
دوليًا لألساطيل البحرية

استضافت اليابان أول استعراض
دولي لألساطيل البحرية منذ سبع
سنوات ،أمس ،مع سفن من  12دولة
منها الواليات املتحدة وكوريا
الجنوبية وبريطانيا وأستراليا
وسنغافورة والهند وتايالند.
وفيما حلقت  33طائرة في سماء
خليج ساجامي بينها املخصصة
لقصف الغواصات ،قال رئيس
الوزراء فوميو كيشيدا ،في
كلمة على منت حاملة طائرات
الهليكوبتر إيزومو« ،يجب أن
نكون مستعدين ملنتهكي القواعد
ويستخدمون القوة لتقويض سالم
وأمن الدول األخرى».
وأضاف« :سنقوم بصياغة
استراتيجية جديدة لألمن القومي
بحلول نهاية العام وسنعزز بشكل
كبير قدراتنا الدفاعية».

جنيف تنهي «لواء النسر»
المضاد َّ
للمسيرات

جنود أوكران على دبابة روسية في باخموت يوم الجمعة (رويترز)

في محاولة محسوبة لضمان
المحافظة على دعم دول
أوروبا وإفريقيا وأميركا
الالتينية ،شجعت إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن،
قادة أوكرانيا على االنفتاح
على التفاوض مع روسيا ،في
وقت هددت نائبة جمهورية
بوقف التمويل اإلضافي لهم
في حال استعادة السيطرة
على الكونغرس في انتخابات
التجديد النصفية.

رغ ــم ال ـمــؤشــرات عـلــى تقهقر
روس ـ ـيـ ــا فـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أك ـث ــر
م ـن ــاط ــق ال ـق ـت ــال ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا،
طالبت إدارة الرئيس األميركي
ً
جـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن س ـ ـ ـ ـ ـ ــرا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
بــاالن ـف ـتــاح ع ـلــى ال ـت ـف ــاوض مع
نظيره الروسي فالديمير بوتين،
وال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن رفـ ـض ــه ال ـع ـل ـنــي
للمشاركة في محادثات سالم إال
بعد إزاحته عن السلطة.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بوست» األميركية ،أمس األول ،أن
مسؤولي إدارة بايدن يشجعون
نظراءهم األوكران على التلميح
بـ ــاالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض،
رغ ـ ــم ت ــأك ـي ــد وزارة ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة أن مــوس ـكــو تصعد
الحرب وليست راغبة بجدية في
المشاركة في محادثات سالم.
و نـقـلــت الصحيفة أن الطلب
األميركي ال يهدف إلــى الضغط
ع ـل ــى أوك ــرانـ ـي ــا ل ـل ـج ـل ــوس إل ــى
ط ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ،إنـ ـم ــا
م ـحــاولــة مـحـســوبــة ل ـض ـمــان أن
ت ـحــافــظ ك ـي ـيــف ع ـلــى دعـ ــم دول

أخــرى ،موضحة أن إدارة بايدن
وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا أقـ ــرتـ ــا بـ ـ ــأن رف ــض
زيلينسكي إجــراء محادثات مع
بوتين تسبب في قلق في أجزاء
م ــن أوروب ـ ــا وإفــري ـق ـيــا وأمـيــركــا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ت ـش ـع ــر تـلــك
المناطق بأكبر تبعات للحرب
على تكلفة الغذاء والوقود.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أم ـ ـيـ ــركـ ــي:
«اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ــن تـ ـبـ ـع ــات ال ـم ـلــف
األوكراني حقيقة واقعة بالنسبة
لبعض شركائنا».
ً
ووقع زيلينسكي مرسوما في
الــرابــع مــن أكـتــوبــر يعلن فيه أن
آفــاق أي محادثات أوكرانية مع
بوتين «منعدمة» لكنه ترك الباب
ً
مفتوحا إلجرائها مع روسيا.

فلس واحد
وفي حين أكد مستشار األمن
ال ـقــومــي جـيــك ســولـيـفــان ،خــال
زيـ ــارة لكييف ي ــوم الـجـمـعــة ،أن
ً
دعـ ــم أوك ــرانـ ـي ــا س ـي ـظــل «ث ــاب ـت ــا
ً
وراس ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــا» ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـتـجــديــد الـنـصـفــي للكونغرس

ً
غــدا ،هــددت النائبة الجمهورية
مـ ــارغـ ــوري ت ــاي ـل ــور غ ــري ــن ،بــأن
ً
ً
كـيـيــف ل ــن تـتـلـقــى ف ـل ـســا واحـ ــدا
آخ ــر م ــن واش ـن ـطــن إذا اسـتـعــاد
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الكونغرس.
وأعلنت الواليات المتحدة قبل
اي ــام م ـســاعــدات أمـنـيــة إضــافـيــة
ألو كــرا ن ـيــا قيمتها  400مليون
دوالر ،مما رفع القيمة اإلجمالية
إلــى أكـثــر مــن  18.2مليار دوالر
منذ بدء الغزو.
واتـ ـهـ ـم ــت غ ــري ــن فـ ــي تـجـمــع
حــاشــد بــواليــة أيـ ــوا ،الـخـمـيــس،
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ــأن ـ ـهـ ــم ال
«ي ـ ـه ـ ـت ـ ـمـ ــون ب ـ ـ ـحـ ـ ــدود وش ـ ـعـ ــب»
الــواليــات المتحدة ،مشيرة إلى
أن «ال ـح ــدود الـتــي يهتمون بها
ه ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ول ـي ــس ال ـح ــدود
الجنوبية للواليات المتحدة».
وه ـ ــذه ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ــى
ال ـت ــي ي ــدل ــي ف ـي ـهــا ج ـم ـهــوريــون
تـصــريـحــات تتعلق بــأوكــرانـيــا،
إذ كان زعيم األقلية في مجلس
الـنــواب كيفن مكارثي قــد صرح
فــي أكـتــوبــر أن «حــزبــه لــن يوقع

ً
شـيـكــا عـلــى ب ـيــاض» ألوكــران ـيــا.

اإليرانيون والمسيرات
على األرض ،شدد زيلينسكي
على أنــه يعلم على وجــه اليقين
أن مختصين إيرانيين يــدر بــون
«اإلرهـ ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس» ع ـلــى
اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــائ ــرات الـمـسـيــرة،
وأشـ ــار إل ــى أن حـكــومـتــه تنتظر
أن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
ب ــإدخ ــال أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع ال ـجــوي
والصاروخي.

سد كاخوفكا ومعركة خيرسون
وفــي الـمـيــدان ،أف ــادت خدمات
الطوارئ الروسية بأن سد نوفا
كــاخــوف ـكــا االس ـتــرات ـي ـجــي ال ــذي
تـسـيـطــر عـلـيــه قــوات ـهــا بمنطقة
خيرسون أصيب بــأضــرار جــراء
ق ـص ــف الـ ـ ـق ـ ــوات األوكـ ــران ـ ـيـ ــة لــه
بصاروخ هيمارس األميركي.
وحذرت أوكرانيا في األسابيع
الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة م ــن أن ق ــوات
مــوسـكــو تـعـتــزم نـســف المنشأة

االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـت ـس ـب ــب فــي
ف ـي ـض ــان .ث ــم ن ـق ـلــت وك ــال ــة «ري ــا
نــوفــوسـتــي» عــن مـســؤول محلي
مـعـيــن م ــن مــوسـكــو أن األضـ ــرار
ليست «خطيرة».
وسيطرت قوات موسكو على
سد كاخوفكا الكهرمائي بجنوب
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـه ـج ــوم.
ويــؤمــن السد المياه للقرم التي
ضـمـتـهــا مــوس ـكــو ،وع ـن ــد منبع
ي ـقــع خـ ــزان كــاخــوف ـكــا ع ـلــى نهر
دنيبر .وتبلغ سعة الخزان  18كلم
مكعب مــن المياه .وقــالــت كييف
إن فيضان السد يمكن أن يسبب
«كارثة على نطاق هائل» ودعت
إلى نشر بعثة دولية في منطقته.
إلــى ذلــك ،نائب رئيس اإلدارة
الموالية لروسيا فــي خيرسون
ك ـ ـيـ ــريـ ــل سـ ـ ـت ـ ــريـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــوف ،إن
ً
الجيش األوكــرانــي يحشد عــددا
ً
ك ـب ـيــرا م ــن ال ــدب ــاب ــات وال ـعــربــات
المدرعة على مشارف المنطقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «إج ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـك ــان
إل ـ ــى ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة مـ ــن نـهــر
دنـ ـيـ ـب ــرو وال ـم ـن ــاط ــق ال ــروس ـي ــة
األخرى مستمر ،واليزال بإمكان

المواطنين فــي المدينة مغادرة
الضفة الشرقية بحرية».
وفـ ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ــدث مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ع ـل ــى
ال ـت ـق ـه ـقــر ،صـ ــدق ب ــوت ـي ــن لـلـمــرة
األول ــى يــوم الجمعة على إجــاء
المدنيين من أجزاء من خيرسون،
فــي عملية تشمل منطقة عــاز لــة
بعرض  15كلم.
وخيرسون هي المدينة الكبرى
الــوح ـيــدة ،الـتــي سـيـطــرت عليها
روسيا منذ بدء الغزو في فبراير.
وستشكل خسارتها واح ــدة من
أكبر الضربات لها.
وجـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـ ـ ــداول صـ ـ ـ ــور ع ـلــى
اإلنـتــرنــت تظهر المبنى اإلداري
الرئيسي في خيرسون ،ولم يعد
ً
ال ـع ـلــم ال ــروس ــي م ــرف ــوع ــا فــوقــه.
وع ـ ـبـ ــرت ك ـي ـي ــف عـ ــن ق ـل ـق ـهــا مــن
خديعة الستدراج قواتها لكمين.
وف ــي الـعــاصـمــة ،ح ــذر العمدة
فيتالي كليتشكو من انقطاعات
لـلـكـهــربــاء وف ــي إمـ ـ ــدادات الـمـيــاه
والتدفئة ،بسبب الغارات الروسية
على شبكة الكهرباء .ووصف ذلك
بــأنــه «أس ــوأ سيناريو يسعى له
ً
العدو حتى نموت جميعا».

عمران خان يرحب بالتحقيق في تعرضه إلطالق نار
رح ــب رئـيــس ال ـ ــوزراء الباكستاني
ال ـس ــاب ــق عـ ـم ــران خ ـ ــان أم ـ ــس ب ـعــرض
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة ق ـضــائ ـيــة
للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له
الخميس الماضي وأدى إلــى إصابته
فــي ســاقــه ،قـبــل ســاعــات مــن مـغــادرتــه
مستشفى في مدينة الهور شرق البالد،
حيث كان يتلقى العالج.

ووجه خان اتهامات لثالثة أشخاص
ب ــوض ــع خ ـط ــة الغ ـت ـي ــال ــه ،هـ ــم رئ ـيــس
الوزراء شهباز شريف ،ووزيرة الداخلية
رنــا صنع الـلــه ،وم ـســؤول المخابرات
ً
الميجر فيصل ناصر ،ولم يقدم دليال
ع ـل ــى ادعـ ــائـ ــه ال ـ ـ ــذي ن ـف ـت ــه ال ـح ـكــومــة
والجيش بشكل قاطع.
وقـ ــال ش ــري ــف أم ــس األول إن خــان

يـطـلــق «م ــزاع ــم ال أسـ ــاس ل ـه ــا» ،إال أن
الحكومة طلبت مــن ر ئـيــس المحكمة
العليا تشكيل لجنة قضائية للتحقيق
فيها.
كما رد الجيش الباكستاني بحزم،
ً
على ادع ــاء ات خــان معتبرا أنها «غير
م ـق ـبــولــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق» وت ـع ـه ــد بــال ـ
«الـتـشـبــث بـحـمــايــة أف ـ ــراده عـلــى نحو

يتسم بالحرص واليقظة مهما حدث».
وقــال خان إن مسيرة أنصاره باتجاه
العاصمة للمطالبة بإجراء انتخابات
مبكرةَ ،والـتــي تعطلت جــراء الهجوم،
سـتـسـتــأنــف ال ـثــاثــاء لـكـنــه ل ــن ينضم
ً
إليها شخصيا ،إذ ال يزال يتعافى من
إصابته .وذكر خان أن وزير الخارجية
الـســابــق شــاه مـحـمــود قــرشــي سيقود

المسيرة في األسابيع المقبلة بإقليم
البنجاب شرق البالد.
وأعلن رئيس الوزراء السابق ،الذي
أطيح به عبر اقتراع لسحب الثقة في
أبــريــل ،أنــه سينضم إلــى المسيرة في
ً
غضون ما بين عشرة و 14يوما عندما
تـصــل لـمــديـنــة روال ـب ـنــدي الـقــريـبــة من
العاصمة إسالم اباد .وذكر أنه سيوجه

كلمة كل يوم للمشاركين في المسيرة
عبر رابط فيديو.
وب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
الماضي في الهور لكنها توقفت بعد
ستة أيام بعدما أصيب خان في ساقه
ج ــراء تعرضه إلط ــاق نــار بينما كان
يلوح للحشود من فوق حاوية محمولة
على شاحنة تتقدم االحتجاجات.

أنهت مدينة جنيف السويسرية
برنامج «لواء النسر» الهادف
إلى تدريب الطيور الجارحة
على اعتراض الطائرات املسيرة
بدون طيار في الجو وحماية
الشخصيات البارزة .وذكر
مسؤولون أن قرار إنهاء البرنامج
املستمر منذ خمس سنوات
سببه مخاوف بشأن سالمة
الطيور .وقالت شرطة جنيف
إن «التحسينات التكنولوجية
واالستراتيجية ،فيما يتعلق
باستخدام الطائرات بدون طيار،
يجعل هذا املشروع الذي يستخدم
الطيور الجارحة ،غير مؤكد جدًا،
بل إنه يشكل خطرًا على سالمتها».

كوريا الشمالية تلوح
بأقوى إجراء مضاد

حذرت كوريا الشمالية من
«أقوى إجراء مضاد» ضد أي
محاولة النتهاك سيادتها،
منتقدة كوريا الجنوبية
والواليات املتحدة بسبب
تدريباتهما الجوية املشتركة.
وقالت وزارة الخارجية ،إن
بيونغيانغ حذرت بوضوح
من أنه إذا لم ترغب الواليات
املتحدة في رؤية وضع خطير،
يضر بمصالحها الوطنية،
يتعني أن تتوقف على الفور
عن التدريب الجوي املشترك
املستفز «فيجيالنت ستورم» أي
العاصفة اليقظة .وأضافت أنها
تجاهلت مطالب بيونغيانغ
بشأن إجراء تدريبات جوية
مشتركة ألهداف عدائية ،ومددت
فترة التدريب بسبب اإلجراء
الشرعي املضاد للدفاع عن
النفس لكوريا الشمالية.

ُ
ترامب «يضخ طاقة» في بنسلفانيا قبيل «النصفية»
الديموقراطيون في فيالدلفيا يخشون انتكاسة مؤلمة بحال فوز الجمهوريين
ّ
تجمع اآلالف من مناصري دونالد ترامب ،السبت ،في
ّ
بنسلفانيا لرص الصفوف مع «رئيسهم» ودعم «موجة
ح ـمــراء ضـخـمــة» جـمـهــوريــة فــي انـتـخــابــات التجديد
النصفي بالواليات المتحدة.
ويشكل استحقاق الثالثاء «رافعة» لترشح محتمل
للملياردير النتخابات  ،2024وفــق ما أكــدت ديكسي
ً
شابيل ( 49عاما) العاملة في حضانة ،أثناء مغادرتها
التجمع برفقة ابنتها وأختها ووالديها.
وأضافت المرأة التي جاءت من فيرجينيا على بعد
ساعات في السيارة لتستمع إلــى الرئيس السابق
4
ّ
أنه «يضخ طاقة في هذه الحملة» .وتابعت «نحتاج إلى
أشخاص ُ
سينتخبون لمتابعة المسيرة نحو .»2024
وك ــان ــت م ــن ب ـيــن ق ــائ ــل ل ــم ي ــرت ــدوا ق ـب ـعــة ح ـمــراء
ً
ً
أو قـمـيـصــا مـطـبــوعــا ،بــل ارت ــدت سـتــرة س ــوداء أثـنــاء
مشاركتها مع الحشد الكبير القادم لتشجيع دونالد
ترامب ،قائد الحملة الجمهورية في انتخابات التجديد
النصفي ،والذي يأمل مناصروه ترشحه لالنتخابات
الرئاسية المقبلة.
ً
وذكــر ترامب هذا ترشيحه قائال «بعد وقت قصير
ً
ً
ً
ً
ج ــدا ج ــدا ،سـتـكــونــون س ـعــداء ج ــدا جـ ــدا» ،مـمــا أشعل
الصبر .وأكد ترامب أنه يرغب
الجمهور فوقف بفارغ ّ
في تأجيل اإلعالن عن ترشحه «للحفاظ على االهتمام»
بالمرشحين الجمهوريين.
وقــال من على مــدرج مطار في التــروب بالقرب من
بيتسبرغ «إذا كنتم تريدون إنهاء دمار بلدنا وإنقاذ
ّ
تصوتوا للجمهوريين هذا
الحلم األميركي ،فعليكم أن
الثالثاء إلحداث موجة حمراء عمالقة».
وأكد الملياردير في نهاية خطاب استمر أكثر من
ساعتين ،وغادره كثيرون قبل نهايته لطوله أننا أمام

«أهم انتخابات في تاريخ الواليات المتحدة» .وأضاف
«سنستعيد مجلس النواب ومجلس الشيوخ».
السابق األيــام األخيرة
ويقود الرئيس الجمهوري
ّ ً
مــن الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة بــزخــم مـكــثـفــا خـطــابــاتــه هــذا
األسبوع في واليات رئيسية ،مثل بنسيلفانيا ،قد ّ
تغير
وجه «الكونغرس» لمصلحة الجمهوريين وتحرم جو
بايدن من األغلبية.
ً
ً
ويـعـتـمــد تــرامــب خـطــابــا مـنــاقـضــا لـبــايــدن وب ــاراك
أوبــامــا ،مــع تركيزه على الهجرة والجريمة .وتحدث
بايدن وأوباما في وقت سابق من فيالدلفيا في شرق
بنسيلفانيا ،ويدعم بايدن وأوباما الديموقراطي جون
فيترمان في انتخابات مجلس الشيوخ ،بينما يدعم
ترامب خصم فيترمان ،محمد أوز.
وتفاعل آالف من مناصري ترامب مع خطابه ّ
مرددين
شعارات داعمة له ،وعيونهم شاخصة على المنصة،
حيث يقف الرئيس السابق.
وأشــار ترامب ،بشكل متكرر ،إلــى انتخابات 2020
ُ
التي يعتبرها مزورة ،على الرغم من أدلة كثيرة تظهر
العكس ،وأنهى حديثه على وقع مقطوعة موسيقية.
وجاء نورم فولبي مع مجموعة من سائقي الدراجات
ال ـنــاريــة لــدعــم ت ــرام ــب ،وه ــو أح ــد مــؤيــديــه الـكـثـيــريــن
المؤمنين بنظرية المؤامرة االنتخابية التي ُرفضت
ً
ً
مرارا وتكرارا ،ولكن يكمن األمر الرئيسي بالنسبة له
في «األسعار المجنونة».
ً
ً
وقال مرتديا قميصا بألوان العلم األميركي «األسعار
تضاعفت في مقارنة بين اليوم وما كانت عليه قبل 3
سنوات! الطعام ،النفط ،كل شيء!».
ً
ودع ـ ـ ــا الـ ـع ــام ــل فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـمـ ـع ــادن ( 57ع ــام ــا)
إل ــى مـعــاقـبــة الــديـمــوقــراطـيـيــن بـسـبــب ذلـ ــك .وأض ــاف

«ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع ثـ ـم ــن ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء مـ ـن ــذ ت ــولـ ـيـ ـه ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة».
كذلك قالت ليسلي بوسويل من المدرج الواقع في
ً
سهول بنسيلفانيا الريفية ،والتي ارتدت قميصا أحمر
كتب عليه «تــرامــب  »2020على كتفيها ،إنـهــا جــاء ت
«لالستمتاع لترامب والتصويت له» ،وأنها ال تستطيع
االنتظار حتى  2024لدعمه في صندوق االقتراع.
وق ــال ــت« :إ ّنـ ــه ُي ـع ـيــد ال ـل ــه إل ــى ب ــادن ــا ،ل ـقــد خفض
األس ـعــار ،ونــفــذ كــل مــا وعــد ب ــه» .وش ــددت األم الشابة
وربة المنزل على أنه «الوحيد الذي يستحق الرئاسة».
الـ ــى ذل ـ ــك ،وع ـل ــى غ ـ ــرار آالف م ــن م ــؤي ــدي ال ـح ــزب
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي انـ ـتـ ـك ــاس ــة م ــؤلـ ـم ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ف ــوز
الجمهوريين ،وقــالــت خــال ّ
تجمع كبير ،السبت ،في
فيالدلفيا قبل  3أيام من انتخابات التجديد النصفي
«حقوقي كامرأة على المحك».
ً
وأضافت سميث ( 30عاما) «المتخصصة بالصحة
العقلية»« ،ألغوا رو ضد وايد» ،في إشارة إلى القانون
الضامن لحق النساء في اإلجهاض في جميع أنحاء
الواليات المتحدة ،والذي ألغته المحكمة العليا.
ورأت أنــه «مــن المرعب معرفة أنــه بناء على نتائج
انتخابات الثالثاء لن أتمتع بحق االختيار إذا أصبحت
ً
حامال».
وارت ـ ــدت سـمـيــث س ـتــرة «فـيـلـيــز» فــريــق الـبـيـسـبــول
ال ـم ـح ـلــي ونـ ـظ ــارات ش ـم ـس ـيــة ،وج ـ ــاءت إل ــى الـتـجـمــع
المنعقد فــي نهاية الحملة االنتخابية لتستمع إلى
ً
بايدن ،وخصوصا إلى الرئيس السابق باراك أوباما
الشخصية الملهمة للديموقراطيين.
وحذرت من أن «هذه االنتخابات يمكن أن ّ
تغير كل
شيء».
ووقـفــت فــي طــابــور طويل امتد مئات األمـتــار على

بايدن وأوباما في بنسلفانيا أمس األول (أ ف ب)
رصيف أمــام مركز لياكوراس للرياضة والترفيه في
جامعة تمبل ،مكان التجمع .وقارنت الحزب الجمهوري
«يشيرون إلى األمور ويقولون
بـ «الدكتاتورية» .وقالت:
ّ ً
هذا انتهى ،وهذا انتهى» ،مؤشرة بإصبعها.
ول ـي ـســت جــاكـلـيــن سـمـيــث ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي تخشى
هزيمة حزبها .في المدرجات ،تفاعلت آشلي روبيو (27
ً
عاما) ،مع نغمات أغاني دافت بانك وويتني هيوستن
وبيونسيه في ظل أعالم أميركية كبيرة.
وقالت «إنه أمر مخيف المرأة هذه األيام ...كنا نظن
أن ذلــك أصبح من الماضي» ،وإضــافــة إلــى اإلجهاض
تخشى إلغاء التأمين الصحي ،وقــالــت« :أعمل بــدوام
كامل ،وأريد فقط أن أتمكن من الوصول إلى طبيب».
وتدور المعركة االنتخابية الرئيسية في فيالدلفيا
مهد الديموقراطية األميركية منذ القرن الثامن عشر
وفــي جميع أنحاء واليــة بنسيلفانيا ،على مقعد في
مجلس ا لـشـيــوخ ،سيمنح الجمهوريين األغلبية في
حال فوز محمد أوز ،نجم التلفزيون المدعوم من ترامب.
ّ
ويـعــلــق الــديـمــوقــراطـيــون آمــالـهــم على نــائــب حاكم

والية بنسيلفانيا جون فيترمان ،البالغ طوله أكثر من
مترين ،وذو الميول التقدمية والمظهر المسترخي ،إذ
يعتمد ارتــداء السراويل القصيرة وسترات مع ّقبعة،
وكــان عمدة مدينة صغيرة تضررت بشدة من تراجع
النشاط الصناعي.
وبعد أن أظهرت استطالعات الرأي ّ
تفوق فيترمان
فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،ت ـق ـل ــص ال ـ ـفـ ــارق ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ــرش ــح
الجمهوري .وأظهر جون فيترمان الذي أصيب بسكتة
دماغية في مايو بعض الصعوبة في إيجاد كلماته
خالل المناظرة التلفزيونية مع منافسه.
ً
ورأى مايكل كوبرمان (مــدرس  54 -عاما) وارتــدى
ً
ّ
قميصا أبيض ووضــع نظارات شمسية ،أن فيترمان
ً
«بدا شجاعا ،ولذلك يستحق الحصول على نقاط».
وفــي حين اعتبر أن الحنين إلــى ب ــاراك أوبــامــا في
ّ
ّ
أوجــه ،تذكر زيارته إلى فيالدلفيا في  2006وخطابه
«المثير لــإعـجــاب» ،ال ــذي يمكن مقارنته بـجــون إف.
ً
كينيدي ،ولفت إلى أن انتخاب جو بايدن «كان تصويتا
على عودة الحياة الطبيعية».

ةديرجلا
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رياضة

«التمييز» تبرئ ثالثي العربي «المستقيلين» من تهمة «عاشور»
الظفيري :سنطالب «التحكيم الرياضي» بتسليم المقر للمجلس المنتخب
حازم ماهر

برأت محكمة التمييز ثالثي
مجلس إدارة العربي
المستقيلين؛ بن حيدر،
والمضف ،والصفار ،من
التهمة التي وجهها إليهم
رئيس المجلس عبدالعزيز
عاشور بتزوير توقيعات أعضاء
«العمومية».

استهالك الوقت
أبقى «اإلدارة»
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن تـ ـج ــري
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ــال ــس إدارة
األندية الشاملة يوم  12يناير
الـمـقـبــل ،مــا يـعـنــي اسـتـمــرار
ال ـم ـج ـلــس ال ـح ــال ــي ل ـل ـنــادي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـه ـلــك
الوقت ،رغم إبطال عضويته
من قبل الجمعية العمومية،
مـ ـن ــذ ع ــامـ ـي ــن ،وبـ ــذلـ ــك ب ــات
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان تسلم
ال ـم ـج ـل ــس ال ـم ـن ـت ـخ ــب لـمـقــر
النادي ،رغم أحقيته في ذلك،
بسبب ضيق الوقت.

ألـ ـغ ــت م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز فــي
ح ـك ـم ـهــا ال ـ ـصـ ــادر أم ـ ــس األح ـ ــد،
قرار محكمة االستئناف القاضي
بحبس أعضاء الجمعية العمومية
بــالـنــادي العربي حمد بــن حيدر
وجاسم المضف وناصر الصفار
إلى جانب رفض الدعوة المدنية،
وأيــدت حكم أول درجــة ببراءتهم
م ـ ــن الـ ـتـ ـهـ ـم ــة الـ ـم ــوجـ ـه ــة إل ـي ـه ــم
بالتزوير ً
بناء على شكوى رئيس
مجلس إدارة الـنــادي عبدالعزيز
عاشور.
وتـ ــرجـ ــع ال ـق ـض ـي ــة إل ـ ــى طـعــن
عاشور بالتزوير على التوقيعات
التي جمعها الثالثي المستقيل بن
حيدر والمضف والصفار من قبل
أعضاء العمومية ،لعقد اجتماع
العمومية غير العادي ،والذي ُعقد
بالفعل يوم  9يناير  2020بمدرسة
اقرأ ثنائية اللغة في منطقة جليب
الشيوخ ،وشهدت إبطال عضوية
 6من أعضاء مجلس اإلدارةً ،
بناء
على الطلب الــذي تــم تقديمه من
ً
قبل  280عضوا.
وأعلن المحامي فايز الظفيري
أن ــه سـيـتـقــدم بـطـلــب إل ــى الهيئة
ال ــوط ـن ـي ــة لـلـتـحـكـيــم ال ــري ــاض ــي،
بتسليم مقر النادي إلى المجلس
المنتخب مــن جــانــب العمومية،
ً
م ــوض ـح ــا أن ال ـم ـج ـلــس ال ـحــالــي
برئاسة عاشور أسقطته الجمعية
العمومية غير العادية التي ُعقدت
في «الجليب».
وأوض ـ ـ ــح ال ـظ ـف ـيــري أن هيئة
ً
التحكيم الرياضي قــررت إيقافا
ً
«ت ـع ـل ـي ـق ـي ــا» ل ـف ــض الـ ـ ـن ـ ــزاع بـيــن

المجلسين ،إلى حين حسم إصدار
القضاء حكمه النهائي في دعوى
التزوير.
وتــابــع« :قــرار محكمة التمييز
سيساند ويعضد موقف المجلس
المنتخب أمام المجلس المبطلة
عضويته من قبل العمومية ،لكن
يبقى الفصل في يد رئيس هيئة
التحكيم الرياضي».

حسم مصير البطولة الودية

ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ـم ــا سـ ـب ــق ،يـ ــدرس
م ـج ـلــس إدارة ال ـ ـنـ ــادي ال ـعــربــي
إلغاء البطولة الودية لكرة القدم،
ال ـتــي ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر انـطــاقـهــا
 21ال ـج ــاري عـلــى اس ـتــاد صباح
السالم ،بمشاركة الوداد المغربي
واالستقالل اإليــرانــي ،إلــى جانب
أندية أخــرى وجهت لها الدعوة،
بعد اعتذار األهلي المصري عن
ع ــدم الـمـشــاركــة لـكــون الـمــوعــد ال
يتناسب مع برنامج الفريق.
وي ـ ــأت ـ ــي ق ـ ـ ــرار اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء ال ـ ــذي
سـيـعـلـنــه م ـج ـلــس اإلدارة خــال
الـســاعــات القليلة المقبلة بشكل
رس ـمــي ،بـعــد انـضـمــام  6العبين
إل ــى ص ـفــوف الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
األول ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـعـسـكــر
التدريبي الذي سيقام في ابوظبي
لمدة اسبوعين وينطلق يوم 14
الـجــاري ،والالعبون هم سليمان
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـغ ـ ـفـ ــور وحـ ـ ـس ـ ــن ح ـ ـمـ ــدان
وبندر السالمة وسلطان العنزي
وبـ ـ ــدر طـ ـ ــارق وعـ ـل ــي خـ ـل ــف ،إل ــى
جــانــب إصــابــة المحترف الليبي
السنوسي الهادي بتمزق عضلي

سيغيب على اثــرهــا لـمــدة أربعة
أسابيع ،في حين يعاني مواطنه
م ـح ـم ــد ال ـ ـصـ ــولـ ــة م ـ ــن اإلج ـ ـهـ ــاد
العضلي ،لذلك هناك توجه بمنحه
راحة سلبية بعد توقف النشاط،
ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـج ــول ــة ال ـتــاس ـعــة
ً
لدوري زين الممتاز ،نظرا النطالق
منافسات كأس العالم  2022بقطر
ابتداء من  20الجاري.
كما يرى مجلس إدارة النادي
العربي أن الــروزنــامــة التي أعلن
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
ت ـح ــول دون إق ــام ــة ال ـب ـطــولــة في
م ــوع ــده ــا ال ـم ـح ــدد س ـل ـفــا ،حيث
ي ـس ـتــأنــف ال ـن ـش ــاط مـ ـج ــددا يــوم
الثامن من ديسمبر المقبل بنصف
نـهــائــي ك ــأس سـمــو ول ــي الـعـهــد،
ال ــذي يــوجــه فـيــه األخ ـضــر فريق
ال ـقــادس ـيــة ،فـيـمــا يـنـطـلــق القسم
ال ـث ــان ــي م ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز يـ ـ ــوم  12م ـ ـنـ ــه ،فـضــا
ع ــن انـ ـط ــاق ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس زي ــن
«التنشيطية» خالل فترة التوقف.

األخضر يواصل تدريباته
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ــواصـ ــل األخ ـض ــر
ً
تــدريـبــاتــه اس ـت ـعــدادا لمواجهته
المرتقبة أمــام القادسية السبت
المقبل في ختام منافسات القسم
األول للدوري الممتاز.
وك ــان الـفــريــق قــد حـقــق فــوزا
مهما عـلــى كــاظـمــة فــي الجولة
الماضية بثالثة أهــداف مقابل
ه ــدف ـي ــن ،وارتـ ـف ــع رصـ ـي ــده إلــى
 13نـقـطــة ،وارت ـقــى إل ــى المركز
الثالث.

إعالن عمومية العربي بتاريخ  9يناير 2020

الهيئة ترفض شطب أعضاء الجهراء
رفضت الهيئة العامة للرياضة قرار مجلس إدارة نادي الجهراء بشطب  2302عضو
من أعضاء الجمعية العمومية.
وأكدت الهيئة ،في كتابها الموجه إلى النادي ،أمس ،أن الهيئة سبق أن تحفظت على
قرار مجلس إدارة النادي بطلب تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية ،على اعتبار
أن كتاب طلب التحديث جاء بعد قرار الحضور الشخصي لتسديد االشتراكات ،وأن
الهيئة ما زالت متحفظة على القرار.
وأضافت أن القرار الخاص بالشطب جاء قبل أيام من إجراء انتخابات النادي ،وأنه
طبقا للنظام األساسي للنادي طلبت الهيئة من إدارتــه مراعاة المبادئ والقواعد
المقررة في الميثاق األولمبي والمتعلقة بالشفافية والحيادية والعدالة ومبدأ تكافؤ
الفرص المتعلق بحقوق أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وكانت إدارة النادي قررت ،في اجتماعها األخير ،شطب  2302عضو من أعضاء
الجمعية العمومية بحجة عدم تحديث بياناتهم.

ذهبية «سكيت» بطولة سمو ولي العهد للديحاني
اخـتـتـمــت م ـســاء الـسـبــت بـطــولــة سـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد السنوية الكبرى
الثالثة للرماية ،بإقامة حفل الختام وتتويج
الفائزين والفائزات بمختلف مسابقاتها ،التي
أقـيـمــت تـحــت رع ــاي ــة س ـمــوه بـمـجـمــع مـيــاديــن
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،وش ـم ـل ــت ال ــرم ــاي ــة
األول ـم ـب ـيــة ل ـل ــرج ــال وال ـس ـي ــدات وال ـنــاش ـئ ـيــن،
واستمرت  10أيام.

الجابر :مستويات متميزة
وأعرب ممثل راعي البطولة محافظ الفروانية
الشيخ مشعل الجابر ،في تصريح للصحافيين،
ع ــن ت ـش ــرف ــه ب ـت ـم ـث ـيــل س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد فــي
ح ـض ــور خ ـت ــام ه ــذه ال ـب ـطــولــة ال ـك ـب ـيــرة ،الـتــي
رام ورامية ،وتقديم
شهدت مشاركة نحو ٍ 400
مستويات مميزة.
وأشاد الجابر بالتنظيم المميز للبطولة من
نادي الرماية الكويتي الرياضي ،برئاسة دعيج
العتيبي رئيس النادي ورئيس اللجنة المنظمة
ً
وإخوانه أعضاء مجلس اإلدارة ،مباركا لجميع
الرماة والراميات الفائزين بمنافسات البطولة.

العتيبي :أرقام جديدة
مــن جــانـبــه ،ق ــال العتيبي إن رم ــاة الكويت

جانب من تكريم الفائزات ببطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية
ً
حققوا نتائج وأرقاما جيدة في هذه البطولة
ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــرج ــال
ً
والسيدات والناشئين والناشئات ،موضحا أن
الرماية الكويتية ،وبفضل دعم الدولة السخي
ل ـهــا ،تــواصــل تحقيق نـتــائـجـهــا الـمـشــرفــة في
البطوالت الدولية.

النتائج النهائية
وأسفرت منافسات اليوم األخير للبطولة عن
إحراز الرامي محمد الديحاني ،من رماة النادي،
لقب مسابقة رماية سكيت ،ليقتنص الميدالية
ً
الذهبية ،متقدما على الرامي منصور الرشيدي

جاسم :منتخب مصر يصل 13
الجاري لمواجهة بلجيكا
أك ـ ـ ــد جـ ــاسـ ــم جـ ــاسـ ــم ن ــائ ــب
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عــن
شركة «إيــدو» المنظمة لمباراة
مصر وبلجيكا الودية الدولية،
ال ـت ــي س ـت ـقــام ف ــي  18ال ـج ــاري
الساعة  6:00مساء على استاد
جابر األحمد الدولي ،أن الشركة
ً
تلقت كتابا من االتحاد المصري
لكرة القدم يفيد بتقديم موعد
وص ـ ـ ـ ــول وف ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــراع ـ ـنـ ــة إل ــى
الـكــويــت  3أي ــام ،حـيــث سيصل
ً
يوم  13الجاري بدال من .16
وقـ ـ ــال ج ــاس ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي «إن تـ ـق ــدي ــم م ــوع ــد
ً
وصول الوفد جاء نظرا لألهمية
القصوى التي يوليها الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـم ـص ــري
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
فـيـتــوريــا ل ـهــذه ال ـم ـب ــاراة ،التي
تحظى بمتابعة عالمية؛ ألنها
الـ ـمـ ـب ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة لـلـمـنـتـخــب
ً
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـكــأس
ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم  2022ب ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة ق ـط ــر
ال ـش ـق ـي ـقــة ،ح ـيــث ي ـغ ــادر الــوفــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــدوحـ ـ ــة
مباشرة عقب انتهاء المواجهة
المرتقبة».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
المنظمة تخطت العقبة الوحيدة
التي واجهتها ،وهي المتعلقة
بحجز التذاكر على الموقع الذي
تم تخصيصه في وقت الحق ،إذ
ً
كــان متاحا للجماهير تسديد
ث ـم ــن الـ ـت ــذاك ــر ع ـب ــر ال ـب ـطــاقــات
اإلئتمانية «الفيزا والماستر»،

جاسم جاسم

لتتم إتاحة التسديد في الوقت
الــراهــن وحـتــى مــوعــد الـمـبــاراة
عبر جميع ا لـبـطــا قــات البنكية
ســواء مــن داخــل الكويت أو من
خارجها.
وشدد على أن شركة «إيدو»
ً
ح ــري ـص ــة تـ ـم ــام ــا ع ـل ــى دخـ ــول
الجماهير وخروجهم بأريحية
كـ ــام ـ ـلـ ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـت ــوقـ ـع ــات
بحضور جماهيري كثيف للقاء،
ً
وفقا لكم التذاكر التي تم بيعها
حتى أمس.
ّ
ووجه جاسم الشكر إلى وزير
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري عـ ـ ـل ـ ــى اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــه
بالمباراة ،ألنها تقام على أرض
ال ـكــويــت ،وإص ـ ــداره توجيهات
بتذليل كل العقبات والصعاب
التي قد تواجه الشركة واللجنة
المنظمة المنبثقة عنها.

ً
من رماة الحرس الوطني ،الذي حل ثانيا ،فيما
نال الرامي ضاري الديحاني المركز الثالث من
رماة النادي ،ليفوز بالميدالية البرونزية.
وفاز الرامي عبدالله طه من النادي بالمركز
األول والميدالية الذهبية فــي مسابقة رماية
القوس والسهم األولمبي للرجال ،فيما حصد
الــرامــي فيصل الرشيدي مــن الـحــرس الوطني
الـمــركــز الـثــانــي والميدالية الفضية ،فــي حين
ذه ــب ال ـمــركــز ال ـثــالــث وال ـم ـيــدال ـيــة الـبــرونــزيــة
للرامي هابس الشمري من النادي.
وت ـ ــوج ال ــرام ــي أح ـم ــد ال ـش ـطــي م ــن ال ـن ــادي
بــذهـبـيــة لـمـنــافـســات ال ـق ــوس وال ـس ـهــم مــركــب

للرجال ،تاله زميله بالنادي عبدالله مال الله
ً
ثانيا ،في حين نال المركز الثالث الرامي بدر
الشالحي من الحرس الوطني بالمركز الثالث.
وت ـم ـك ـنــت ال ــرام ـي ــة ري ــم ال ـن ـق ـيــب م ــن إح ــراز
المركز األول لمنافسات رماية القوس والسهم
األولمبي للسيدات ،فيما حصلت الرامية نور
الشرهان على المركز الثاني ،وجــاء ت الرامية
نسيبة حمادة بالمركز الثالث ،وجميعهن من
راميات النادي.
وأسـفــرت منافسات فئة الناشئين عن فوز
الرامي سعود الهاملي بالمركز األول والميدالية
الذهبية فــي مسابقة رمــايــة سكيت ،فيما نال
ال ــرام ــي عـبــدالـلــه عـقـلــة ذهـبـيــة رم ــاي ــة الـقــوس
والسهم ،في حين توجت الرامية لجين الشمري
بذهبية نفس المسابقة للناشئات.
حـضــر حـفــل ال ـخ ـتــام ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة
العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل ،وأعضاء
مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية ،وعدد
من منتسبيه وأســر وذوي الفائزين بالمراكز
األولى بالبطولة.
(كونا)

صورة ضوئية

النصر يفتقد  4العبين في مباراته
أمام التضامن بدوري «زين»
يفتقد الفريق األول لكرة القدم بنادي
النصر في مباراته مع التضامن المقررة
إقامتها الخميس المقبل ،في ختام القسم
األول من منافسات دوري زيــن الممتاز
لكرة الـقــدم ،النيجيري سيسوجه الــذي
غادر إلى بالده لتلقي العالج هناك ً
بناء
عـلــى طـلـبــه ،حـيــث تـعــرض لــإصــابــة في
«ظهره» وشاهين الخميس للسبب ذاته،
فيما يغيب الثنائي زيــد زكــريــا وعمرو
الميداني لإليقاف.
و يــو لــي الجهاز الفني لفريق النصر
مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـض ــام ــن ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـح ـمــد
المشعان أهمية خاصة ،حيث يطمح إلى
ختام هذا القسم بتحقيق الفوز ،من أجل
االرتقاء بمركزه في جدول الترتيب ،حيث
يـحـتــل الـفــريــق الـمــركــز الـســابــع برصيد
 10نقاط.

المشعان :األوراق مكشوفة
وأكــد المشعان أن مـبــاراة للنصر مع
التضامن في ختام القسم األول للدوري
الممتاز بمنزلة مباراة نهائية البــد من

ً
تحقيق الفوز بنتيجتها ،مبينا أنه يطمح
إلى االقتراب من المربع الذهبي ،وإنهاء
الموسم في مركز متقدم للمشاركة في
المجموعة األولــى ،التي تحدد الترتيب
ال ـن ـهــائــي ألصـ ـح ــاب ال ـم ــراك ــز م ــن األول
للسادس.
وشدد على أن أوراق الفريقين مكشوفة
أحدهما لآلخر ،وليس هناك ما تخفيه
األجـهــزة الفنية في المباريات المقبلة،
وهو ما يزيد من صعوبة المباريات.
ولـ ـف ــت الـ ـمـ ـشـ ـع ــان إلـ ـ ــى أن ال ـع ـنــابــي
ً
ق ــدم مـسـتــوى رائ ـعــا فــي ال ـشــوط الثاني
لمباراته مع الكويت في الجولة الثامنة
من المنافسات ،وكان العنابي يستحق
تحقيق ال ـفــوز وحـصــد الـنـقــاط الـثــاث،
ً
م ـبــديــا رضـ ــاه ع ــن أداء العـبـيــه ف ــي هــذا
المباراة.
يــذكــر أن لـقــاء النصر والـكــويــت الــذي
أقيم مساء الثالثاء قد انتهى بالتعادل
اإليجابي .2-2

ختام بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة اليوم
ُيـســدل الـسـتــار الـيــوم على منافسات
ب ـط ــول ــة غ ـ ــرب آسـ ـي ــا ل ـلــري ـشــة ال ـط ــائ ــرة
الـتــي انـطـلـقــت أم ــس األول عـلــى مالعب
ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة بـمــديـنــة
جــابــر األح ـم ــد ،وب ـم ـشــاركــة مـنـتـخـبــات:
الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين
وفـلـسـطـيــن واألردن وال ـع ــراق وســوريــة
ولـ ـبـ ـن ــان ،ت ـحــت رع ــاي ــة رئ ـي ــس الـلـجـنــة
األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر.
وشـهــدت منافسات الـيــوم األول فوز
الكويتية زينب عبدالله على اإلماراتية
فرح الحجي -2صفر في مسابقة فردي
السيدات تحت  17سنة ،كما فازت زينت
عبدالله على السعودية نــورة النويس
-2ص ـفــر ،فيما خـســرت العـبــة المنتخب
الـكــويـتــي زي ـنــب ســويــد أم ــام اللبنانية

هــاجــر هــانـيــر ص ـف ــر ،2-وفـ ــازت الــاعـبــة
األردنـيــة مــرح عمر على الكويتية أنــوار
ال ـع ـن ــزي -2ص ـ ـفـ ــر ،ك ـم ــا فـ ـ ــازت الــاع ـبــة
الفلسطنية مــريــم أبـ ــوراه عـلــى الالعبة
الكويتية فاطمة دحام.
وفي فئة فردي الرجال تحت  17سنة،
فاز الكويتي عمر الشيباني على العراقي
زك ــري ــا ع ـ ـ ــادل ،وفـ ـ ــاز اإلم ـ ــارات ـ ــي حـمـيــد
ال ـم ــزروع ــي ع ـلــى ال ـكــوي ـتــي عـبــدالـعــزيــز
ال ــرش ـي ــدي وال ـل ـب ـن ــان ــي أول ـي ـف ــر خ ــوري
(-2صفر).
وفاز الثنائي العراقي حيدر حجازي
وتيم مسعود على الثنائي األردني أيهم
صالح وأحمد سويدان (-2صفر).
وف ــي ف ـئــة الـنــاشـئـيــن ت ـحــت  15سنة
لـ ـل ــرج ــال ،ف ـ ــاز ال ـث ـن ــائ ــي الـ ـقـ ـط ــري عـلــي

ال ـع ــاش ــور وس ـي ــد ح ـســن ع ـلــى الـثـنــائــي
الكويتي خالد العوضي بندر الوصيص،
والثنائي العراقي رامي صالح ويوسف
ص ــاح ع ـلــى ال ـث ـنــائــي ال ـس ـع ــودي ري ــان
المخمر وعبدالعزيز المقهوي ،والثنائي
الـعــراقــي ال ـبــراء الـبــرخــو وح ـســام الــديــن
راعـ ــي ع ـلــى ال ـث ـنــائــي اإلمـ ــاراتـ ــي محمد
المزروعي وعبدالعزيز يحيى (-2صفر).
وفي فئة السيدات ،فاز الثنائي األردني
ماريا أبوآراه وجنا أصيلة على الثنائي
الفلسطيني مريم أبوجازا وجود زيود،
وال ـث ـنــائــي ال ـعــراقــي ران ـي ــم الـحـصـبــانــي
وس ـنــاء الــزعـبــي عـلــى الـثـنــائــي الـقـطــري
فــاطـيـمــة حـســن ون ــور حـســن ،والـثـنــائــي
اإلمــاراتــي مريم أحمد وهند المزروعي
على الثنائي السعودي البتول

المطيري ومنتهى العصيمي (-2صفر)
وفي فــردي السيدات ،فــازت الكويتية
دالل ا لـعــو ضــي على السعودية منتهى
العصيمي ،واإلماراتية هند المزروعي
على الفلسطنية مريم أبوجازا ،واألردنية
مــاريــا أب ــوآراه على القطرية نــور حسن
(-2صفر).
وفي فردي الرجال تحت  15سنة ،فاز
الكويتي خالد العوضي على الفلسطيني
محمد جالمنة ،واإلمــاراتــي عبدالعزيز
ي ـح ـي ــى عـ ـل ــى الـ ـك ــويـ ـت ــي سـ ـي ــد ه ــاش ــم،
واألردني إسماعيل عمر على السعودي
ريان المخمر ،والعراقي رامي صالح على
الكويتي إبراهيم كنعان.

«زين» تكشف تفاصيل
الشراكة مع «اتحاد الكرة»
ي ـق ـيــم ال ـم ـس ــؤول ــون بـشــركــة
االتصاالت المتنقلة (زين) حفال
فــي الساعة  7:00مساء بفندق
غ ــران ــد ح ـي ــاة ،إلعـ ــان الـشــراكــة
بين الشركة واالتحاد الكويتي
لكرة القدم ،واستعراض الرؤية
ال ـم ـش ـتــركــة ل ــأخ ــذ بــالــريــاضــة
الكويتية إلى ُبعد جديد.
وكان االتحاد الكويتي لكرة
الـقــدم أعلن فــي وقــت ســابــق ،أن
«زين» قد فازت برعاية مسابقة
الدوري «الممتاز ودوري الدرجة
األولى» مدة  4سنوات.

مباراتان في نصف
نهائي «الطائرة»

ً
الحساوي بطال لـ «فروسية الصيد»

ُ
ت ـ ـ ــوج ف ـ ـ ــارس ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـف ــروس ـي ــة راكـ ـ ــان
ال ـح ـســاوي بـلـقــب بـطــولــة ن ــادي الـصـيــد والـفــروسـيــة
لقفز الحواجز ،في البطولة المحلية الرابعة للموسم
الرياضي الحالي ( ،)2023-2022بعد منافسة قوية مع
زمالئه الفرسان في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130
سم بزمن  31.12ثانية دون نقاط جزاء.
وح ـقــق ف ــارس ن ــادي الـمـســايــل عـبــدالـلــه الـعــوضــي
المركز الثاني ،تاله فواز السبيعي ومحمد الموسى
ونادية المطوع.
َّ
وعبر الفارس راكان الحساوي عن سعادته بالفوز
ً
باللقب وتقديمه مستوى جيدا خالل الموسم الحالي
ع ــن ط ــري ــق ت ـح ـق ـيــق أف ـض ــل الـ ـم ــراك ــز ف ــي ال ـب ـط ــوالت

عن كتاب الهيئة

المحلية للموسم الرياضي الحالي.
وعلى ارتفاع  120سم ،جاء الفارس
ً
نيك تشانينغ أوال  ،تاله علي الخرافي
وعبدالله العوضي ويوسف النعيمي
و بــدرة العوضي و صــا لــح الطبطبائي
وعبدالله الروضان.
ون ـج ــح الـ ـف ــارس ي ــوس ــف ال ـن ـع ـي ـمــي فــي
تحقيق المركز األول على ارتفاع  110سم،
ً
م ـت ـفــوقــا ع ـلــى ع ـبــدال ـعــزيــز الـعـجـيــل ومــاضــي
ال ـخ ـم ـيــس وخ ـل ـي ـفــة الـ ــدبـ ــوس وم ـح ـم ــد الــوس ـمــي
وضاري المطيري.

الفارس راكان الحساوي

تقام اليوم مباراتان في الــدور
نصف النهائي (المربع الذهبي)
لبطولة االتحاد «التنشيطية» للكرة
الطائرة ،على صالة االتحاد بمجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله ،إذ
يلتقي في الساعة  5:15مساء فريق
كاظمة مع العربي ،ويليها في 7:15
مساء مباراة القادسية مع الكويت.
ويـتـطـلــع الـبــرتـقــالــي متصدر
الــدور االول برصيد  21نقطة إلى
المحافظة على رصيده والعبور إلى
المباراة النهائية عبر بوابة العربي.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة يسعى
الـقــادسـيــة ثــانــي الترتيب ول ــه 20
نقطة إل ــى حجز بطاقة الصعود
لنهائي البطولة.

أرسنال يستعيد الصدارة ...وأستون فيال يضرب مانشستر يونايتد بثالثية
المدافع البرازيلي
سجل
ً
غابرييل هدفا في الشوط
الثاني ،ليقود أرسنال إلى الفوز
 -1صفر على مضيفه تشلسي،
ويعود أمس إلى صدارة
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

استعاد ارسنال صدارة الدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم مــن
مــانـشـسـتــر سـيـتــي حــامــل الـلـقــب،
بفوز الفت خارج ملعبه على جاره
اللندني تشلسي  - 1صفر ،أمس
في المرحلة الخامسة عشرة.
ورف ــع ارس ـنــال رصـيــده الــى 34
ن ـق ـطــة م ـت ـقــدمــا بـ ـف ــارق نـقـطـتـيــن
عن مانشستر سيتي الفائز على
فولهام  ،1 - 2أمس األول ،في حين
بقي تشلسي سابعا برصيد 21
نقطة.
وي ـع ــان ــي تـشـلـســي أخـ ـي ــرا في
الــدوري المحلي ،حيث لم يفز في
آخر  4مباريات له ،فتعادل مرتين
مــع بــرنـتـفــورد سلبا ومانشستر
يونايتد  ،1-1وخسر مرتين امام
برايتون  4-1وأمــام ارسنال أمس.
ويعود فوزه األخير إلى  16اكتوبر
الماضي بفوزه خارج الديار على
استون فيال بثنائية نظيفة.
وكان المدرب اإلسباني ألرسنال
ميكيل أرتيتا الذي خاض مباراته
الـ ــ 150كـمــدرب للفريق ،هــو نفس
عدد المباريات التي خاضها معه
ً
كــاعــب ،سـعـيــدا بـهــذا «االنـتـصــار
الكبير لنا .إنها خطوة أخرى لنا
كفريق .أن نأتي الى هنا لمواجهة
فريق من الطراز الرفيع ،وأن نؤدي
ون ـ ـفـ ــوز ،فـ ـه ــذا س ـي ـم ـنــح ال ـش ـبــان
ً
مــزيــدا من اإليـمــان» بقدرة الفريق

على محاولة الفوز باللقب األول
منذ  2004وأيام المدرب الفرنسي
أرسين فينغر.
وك ــان ارسـنــال الـطــرف األفضل
معظم فترات المباراة في مباراة لم
تشهد العديد من الفرص باستثناء
واحــدة خطيرة للضيوف ،عندما
رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي
كرة متقنة داخــل المنطقة فانسل
مواطنه غابريال جيزوس من وراء
مدافعي تشلسي وحولها برأسه
خارج الخشبات الثالث والمرمى
مشرع امامه أواخر الشوط األول.
وبـعــد بــدايــة موقفة لجيزوس
اثر انتقاله مطلع الموسم الحالي
قادما من مانشستر سيتي ،صام
عن التسجيل في المباريات التسع
األخيرة لفريقه.
وف ـ ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،اخ ــرج
مـ ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي غ ـ ــراه ـ ــام بــوتــر
مهاجمه الغابوني بيار ايميريك
اوباميانغ العــب ارسـنــال السابق
واشرك بدال منه االلباني ارماندو
بروخا .ونجح أرسنال في افتتاح
التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا
ال ـكــرة مــن ركـلــة ركـنـيــة م ــرت على
الجميع ،وتابعها المدافع البرازيلي
غابريال داخل الشباك من مسافة
قريبة (.)63
وأهـ ــدر صــانــع ال ـعــاب ارس ـنــال
النرويجي مارتن اوديغارد فرصة

سقوط مان يونايتد
مــن جــانــب آخ ــر ،دش ــن أسـتــون
فيال عهد مدربه اإلسباني أوناي
إيمري بفوز كبير  1 - 3على ضيفه
مانشستر يونايتد.
وارتـ ـف ــع رص ـي ــد أس ـت ــون فـيــا،
الذي خاض لقائه األول تحت قيادة
إي ـم ــري الـ ــذي ت ــول ــى الـمـســؤولـيــة
خلفا للمدرب ستيفن جيرارد ،إلى
 15نقطة ،ليتقدم للمركز الــرابــع
عـشــر ف ــي ج ــدول تــرتـيــب ال ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ه ـ ــذا هــو
انتصاره الرابع في البطولة خالل
الموسم الحالي ،مقابل  3تعادالت
و 7ه ــزائ ــم .ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،تــوقــف
رصيد مانشستر يونايتد ،الذي
تلقى خسارته الرابعة في البطولة
هــذا الموسم مقابل  7انتصارات
وتعادلين ،عند  23نقطة في المركز
الخامس.
وشهدت المباراة ،التي أقيمت
ع ـلــى مـلـعــب (ف ـي ــا ب ـ ـ ــارك) ،معقل
أس ـ ـتـ ــون فـ ـي ــا ،مـ ـش ــارك ــة ال ـن ـجــم
البرتغالي المخضرم كريستيانو
رون ــال ــدو ف ــي الـقــائـمــة األســاسـيــة
لمانشستر يونايتد ،حيث خاض

ساليبا نجم أرسنال يحتفل بهدف زميله غابرييل في مرمى تشلسي
المباراة بأكملها ،لكنه لم يتمكن
من إنقاذ فريقه من الخسارة.
وت ـ ـقـ ــدم أس ـ ـتـ ــون ف ـي ــا ب ـهــدف
مبكر حمل توقيع ليون بايلي في
الدقيقة الـثــامـنــة ،قبل أن يضيف

زميله لوكاس ديني الهدف الثاني
في الدقيقة .11
وقـ ـل ــص مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ال ـف ــارق ،عـقــب تسجيل ل ــوك شــاو
هدفا للفريق الملقب بـ(الشياطين

ال ـح ـمــر) ف ــي الــدقـيـقــة  ،45غـيــر أن
جاكوب رامسي ،عزز تقدم أستون
ف ـي ــا بـتـسـجـيـلــه الـ ـه ــدف ال ـثــالــث
ألصحاب األرض في الدقيقة ،49
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـتـجــدد الـمــوعــد

بين الفريقين يوم الخميس القادم
على ملعب (أولــد ترافورد) ،معقل
مانشستر يونايتد ،حينما يلتقيان
ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــالــث لـبـطــولــة كــأس
رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة.

إنفانتينو :مونديال قطر سيكون األكثر سهولة في الوصول

أوباميكانو :تدربت على صوتي
لتوجيه زمالئي
كشف الفرنسي الدولي دايو أوباميكانو
العـ ــب ق ـل ــب دف ـ ــاع ن ـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األلماني لكرة القدم أنه أجرى تدريبات على
صــوتــه مــن أجــل اللعب بطريقة أفـضــل في
النادي البافاري وفي المنتخب الفرنسي.
وفـ ــي ت ـصــري ـحــات لـصـحـيـفــة «لـيـكـيــب»
الفرنسية الرياضية ،قال العب خط الدفاع:
«تدربنا مع رجل يعمل في األوبرا» ،مشيرا
إلى أن التدريب تخلله الغناء أيضا .وأوضح
أوباميكانو ( 24عاما) أنه كان في حاجة إلى
العمل على صوته حتى يتمكن من توجيه
الــدفــاع بصورة أفضل ،وأنــه «مــن المهم أن

جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما
ســدد كــرة لولبية مــرت الــى جانب
القائم األيمن (.)74

ت ـصــرخ ،لـيــس ال ـص ــراخ مــن أج ــل ال ـصــراخ،
ً
بل لقيادة الفريق» ،مضيفا أنــه أنــه يشعر
بنفسه أفضل اآلن مما كان عليه في الموسم
الماضي.
من ناحية أخرى ،صرح أوباميكانو بأن
وفاة والده أثرت عليه بشدة لكنها جعلته
ً
أقــوى «أعــرف أنــه يراقبني من فــوق» ،الفتا
إلى شعوره حاليا بأنه مستعد للمشاركة
مــع منتخب بــاده فــي بطولة كــأس العالم
في قطر «فما أقوم به مع بايرن ،أستطيع أن
أقوم به أيضا في المنتخب الفرنسي ،داخل
وخارج الملعب».

أكــد رئيس االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم (فيفا) ،جياني
إنفانتينو ،أن قطر « 2022ستكون كأس العالم األكثر سهولة
وشمولية حتى اآلن» ،وذلك خالل افتتاح منتدى األشخاص
ذوي اإلعاقة ،الذي يتم تنظيمه تحت شعار «بطولة الجميع»
في مدينة الدوحة التعليمية.
وقال إنفانتينو« ،ستكون قطر كأس العالم األكثر سهولة
في الوصول وشمولية حتى اآلن ،هذا ما تدور حوله كرة
القدم .المالعب ُالثمانية التي ستحتضن مباريات كأس
الـعــالــم  ،2022شـ ّـيــدت بــأعـلــى المعايير لـضـمــان سهولة
الوصول والمشاهدة دون صعوبات».
وتركز الفعالية التي تقام منذ عام  2016في هذه النسخة
األخيرة على الشمولية وإمكانية الوصول لألشخاص ذوي
اإلعاقة الذين سيحضرون كأس العالم ،الذي سيفتتح يوم
 20نوفمبر الجاري.
كما قام منظمو المسابقة بتركيب غرف حسية في ثالثة

إنفانتينو

بنزيمة يغيب عن مواجهة فايكانو
يغيب مهاجم ريــال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة مــرة جديدة عن
صفوف فريقه ضد رايو فايكانو اليوم في ختام المرحلة الثالثة عشرة
من بطولة اسبانيا لكرة القدم كما اعلن مدربه االيطالي كارلو انشيلوتي
االحــد .وال يــزال بنزيمة يشعر بعدم االرتـيــاح بعد إصابته في الفخذ
اليسرى وذلك قبل اسبوعين فقط من انطالق مونديال قطر.
وقال أنشيلوتي خالل المؤتمر الصحفي قبل المباراة «لن يلعب ألن
المشاعر ليست جيدة ،لقد تدرب يوم الجمعة وبدا جيدا ثم واجه بعض
المشاكل ،لذا لن يكون متاحا» لمباراة االثنين.
وعاد بنزيمة الى المالعب في دوري أبطال أوروبا األربعاء الماضي
ضد سلتيك االسكتلندي بعد أن غاب عن ثالث مباريات بسبب إجهاد
ً
عضلي في فخذه اليسرى حيث دخل في الدقيقة  62بدال من البرازيلي
فينيسيوس جونيور .وقــال أنشيلوتي بعد تلك الـمـبــاراة إن بنزيمة
يشعر بالسعادة ،وبالتالي سيكون متاحا للمباراة ضد رايو فايكانو،
لكن يومي السبت واألحد لم يتدرب الدولي الفرنسي مع زمالئه ،واكتفي
بالتمارين الفردية.

بنزيمة

حلق نابولي في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتاالنتا
 ،1-2أمس األول السبت ،ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وقـلــب الـنــادي الجنوبي تــأخــره بـهــدف مــن النيجيري أديـمــوال
لوكمان ( 19من ركلة جزاء) ،إلى فوز بفضل مواطن األخير فيكتور
أوسيمهن ( )23وإليف إلماس من مقدونيا الشمالية (.)35
وضــرب نابولي المتصدر والوحيد الــذي لم يخسر حتى اآلن
في «سيري أ» عصفورين بحجر واحد ،فاستعاد نغمة الفوز بعد
الخسارة أمام ليفربول اإلنكليزي في دوري األبطال ،الثالثاء ،وابتعد
بفارق  6نقاط عن وصيفه الجديد ميالن ( 35مقابل .)29
وعاد ميالن إلى نغمة االنتصارات بعد خسارته أمام تورينو 2-1
في المرحلة الماضية بفوزه الصعب على سبيتسيا .1-2
ويدين «روسونيري» بفوزه إلى منقذه البديل المخضرم المهاجم
الفرنسي أوليفييه جيرو ،الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة ،89
بعدما افتتح التسجيل عبر قائده المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز
(.)21
وعادل للضيوف دانيال مالديني ،المعار من ميالن نفسه ونجل
أسطورة الدفاع باولو والمدير الرياضي الحالي للفريق المضيف
( ،)59ليفتتح باكورة أهدافه في الدوري هذا الموسم.

فرحة العبي ميالن بعد الفوز

من المالعب ،لوسيل والبيت والمدينة التعليمية ،حتى
يتمكن المتابعون من ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم
من تجربة شغف كرة القدم.
وشدد إنفانتينو على أن «هذه هي المرة األولى التي يتم
فيها ذلك في كأس العالم ،بحيث يمكن لألشخاص ذوي
االحتياجات العصبية الخاصة االستمتاع بالمباريات.
وسيكون هناك متطوعون مكرسون لمصاحبة المكفوفين
وذوي االحتياجات الخاصة».
وأشار إلى أن إمكانية الوصول والشمولية سيكونان
أســاس ـي ـيــن ف ــي ال ـ ــدول ال ـمــرش ـحــة الس ـت ـضــافــة الـبـطــولــة
مـسـتـقـبــا .وخـ ــال ال ـم ـن ـتــدى ،ت ــم تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
بيانات منظمة الصحة العالمية ،التي تشير إلى أن أكثر
من مليار شخص يعانون من نوع من اإلعاقة ،أي %15
من سكان العالم.
(إفي)

ديوكوفيتش إلى نهائي «باريس  -بيرسي»
لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ــوف ـ ـ ــاك
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ال ـم ـص ـن ــف األول
ً
ً
عالميا سابقا بالشاب الدنماركي
هـ ــول ـ ـغـ ــر رون ـ ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
النهائية من دورة باريس-بيرسي
ل ـل ـم ــاس ـت ــرز فـ ــي ك ـ ــرة ال ـم ـض ــرب
بفوزه على اليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس  2-6و 6-3و)4-7( 6-7
أمس األول.
وك ـ ــان رون ـ ــه ت ـغ ـلــب فـ ــي وق ــت
ً
سابق أيضا على الكندي فيليكس
أوجيه-ألياسيم  4-6و.2-6
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،احـتـفــظ
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن بـ ــإرسـ ــالـ ــه

ّ
نابولي يحلق في الصدارة وميالن ينفرد بالوصافة

حـتــى ال ـت ـعــادل  2-2قـبــل أن يفوز
ديوكوفيتش بــاألشــواط األربـعــة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ويـ ـحـ ـس ــم ال ـم ـج ـم ــوع ــة
لمصلحته.
انـ ـتـ ـف ــض ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس فــي
ال ـثــان ـيــة ورد ال ـت ـح ـيــة لـلـصــربــي
ً
ف ــارض ــا خ ــوض مـجـمــوعــة ثالثة
حــاس ـمــة سـنـحــت فـيـهــا الـفــرصــة
م ــرتـ ـي ــن ل ــدي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش لـكـســر
إرس ـ ـ ــال م ـنــاف ـســه ف ــي الـشــوطـيــن
الثالث والتاسع من دون أن ينجح
في ذلك.
وف ــي ال ـجــولــة ال ـفــاص ـلــة ،نجح
تسيتسيباس فــي تحقيق ميني

بريك ليتقدم  ،3-4لكن ديوكوفيتش
فاز بالنقاط األربع األخيرة ليفوز
في المباراة.
وحقق ديوكوفيتش ،المصنف
ً
س ــادس ــا ف ــي ه ــذه الـ ـ ــدورة ،ف ــوزه
ً
ال ـع ـش ــري ــن ت ــوالـ ـي ــا ف ــي ال ـ ـ ــدورات
الفردية ،وتعود آخر هزيمة له إلى
رب ــع نـهــائــي روالن غـ ــاروس ضد
اإلسباني رافايل نادال.
وأثبت ديوكوفيتش تفوقه على
اليوناني ألنــه حسم المواجهات
ال ـث ـمــانــي األخـ ـي ــرة ال ـتــي جمعته
بينهما وتسع في عشر مواجهات
في المجمل ،بينها نهائيا دورة

أستانا وروما للماسترز هذا العام.
وي ـس ـعــى ديــوكــوف ـي ـتــش للقب
خامس هــذا الموسم بعد أن فاز
ً
أي ـض ــا بـلـقــب ب ـطــولــة ويـمـبـلــدون
ودورة تل أبيب.
وفي المباراة الثانية ،ثأر رونه
لـخـســارتــه أم ــام أوجـيــه-ألـيــاسـيــم
بالذات في دورة بازل السويسرية
األحد الماضي ،كما أوقف سلسلة
ان ـت ـصــاراتــه الـمـتـتــالـيــة ع ـنــد ،16
ً
علما أن الكندي كــان يسعى إلى
إحــراز لقبه الــرابــع في آخــر أربعة
أسابيع بعد تتويجه في فلورانسا
وانتويرب وبازل.

نيمار يقود سان جرمان إلى الفوز
تابع النجم البرازيلي نيمار
تألقه هــذا الموسم في صفوف
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ،فسجل
هدفا وصنع آخر لفريقه ليفوز
على لوريان  1 - 2خارج ملعبه
فــي الـمــرحـلــة ال ـ ـ  14مــن بطولة
فرنسا أمس.
ورف ــع س ــان جــرمــان رصـيــده
الى  38نقطة.
وغ ـ ــاب ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي
ليونيل ميسي عن صفوف فريق
ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلصــابــة
بالتهاب في وتر أخيل.
ولـ ــم ت ـم ــض  9دق ــائ ــق حـتــى
ان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزع إي ـ ـك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــي ال ـ ـك ـ ــرة
مـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ــرم ـ ــى ل ـ ــوري ـ ــان
الـ ـس ــويـ ـس ــري اي ـ ـفـ ــون م ـف ــوغ ــو،
وم ــرره ــا بــات ـجــاه ن ـي ـمــار ال ــذي
راوغ مدافعا قبل ان يسدد داخل
الشباك.

مبابي يهنئ نيمار بالهدف األول
بيد أن لوريان ّ
فجر مفاجأة
الموسم باحتالله المركز الرابع،
وأدرك التعادل عبر النيجيري
ت ـي ــري ــم م ــوف ــي م ـط ـل ــع ال ـش ــوط
الثاني (.)53

وكانت الكلمة األخيرة لسان
جــرمــان ال ــذي سجل لــه مدافعه
البرتغالي دانيلو هــدف الفوز
قـبــل الـنـهــايــة بتسع دقــائــق من
كرة رأسية من ركلة ركنية.

برشلونة يهزم ألميريا ويتصدر في ليلة وداع بيكيه

بيكيه يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة

ٌ
ودع ج ـم ـهــور بــرش ـلــونــة ال ـ ــذي اح ـت ـشــد في
مدرجات ملعب «سبوتيفاي كامب نو» أسطورته
ومدافعه جيرارد بيكيه الذي قرر االعتزال بأفضل
طريقة ممكنة من خالل الفوز على ضيفه ألميريا
ً
 - 2صفر ،وتصدر ترتيب الدوري اإلسباني مؤقتا
ضمن المرحلة الثالثة عشرة أمس األول.
ورفع برشلونة رصيده الى  34بفارق نقطتين
عــن غريمه التقليدي ري ــال مــدريــد ال ــذي يلعب
بضيافة رايو فايكانو اليوم.
خـ ــاض بـيـكـيــه م ـب ــارات ــه ال ــرق ــم  616ب ــأل ــوان
ً
برشلونة ،وهو خامس الالعبين األكثر خوضا
ً ّ
للمباريات في صفوف الفريق الكاتالوني ،علما أن
الرقم القياسي بحوزه النجم االرجنتيني ليونيل
ً
ميسي العب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا
( 778مباراة).
وحمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية
ً
تقديرا لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال

رائــع من جمهور البالوغرانا .حــاز في صفوف
بــرشـلــونــة بـجـمـيــع األل ـق ــاب الـمـحـلـيــة (ال ـ ــدوري
والـكــأس) والقارية (دوري األبـطــال) ،والعالمية
(كأس العالم لألندية) ومنتخب اسبانيا بكأس
العالم وكأس أوروبا.
احـ ـتـ ـس ــب الـ ـحـ ـك ــم رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ـ ــزاء ل ـم ـص ـل ـحــة
برشلونة اثر لمسة يد للمدافع البرازيلي كايكي
داخ ــل المنطقة فــانـبــرى لها الـبــولـنــدي روب ــرت
ليفاندوفسكي لكنه سددها بالقائم (.)7
وك ـ ــان ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي غ ـ ــاب ع ــن الـ ـمـ ـب ــاراة
األخـيــرة لفريقه ضــد فيكتوريا بلزن التشيكي
فــي دوري األب ـط ــال ( )2-4بـعــد أن فـضــل مــدرب
برشلونة تشافي فضل إراحته لخوضه العديد
من المباريات.
وفرض برشلونة سيطرة مطلقة على مجريات
اللعب من خــال االستحواذ على الكرة بنسبة
كبيرة بلغت  78فــي المئة .لكن على الــرغــم من

ذلك ،انفرد البلجيكي الرجي راميزاني بالحارس
األلماني مارك اندري تير شتيغن الذي تصدى
لمحاولته ببراعة (.)28
وفي مطلع الشوط الثاني نجح برشلونة في
افتتاح التسجيل ،عندما تلقى الجناح الفرنسي
عثمان ديمبيليه كرة امامية طويلة من سيرجيو
بوسكيتس فراوغ مدافعين قبل ان يسددها زاحفة
بيسراه لتستقر في الشباك (.)48
وأضاف برشلونة الهدف الثاني عندما مرر
ّ
خوردي ألبا باتجاه البديل أنسو فاتي الذي حل
ً
بدال من فيران توريس فأطلقها قوية تصدى لها
الحارس فرناندو مارتينيس من دون أن يلتقطها
ليتابعها الهولندي فرانك دي يونغ المتربص
داخل الشباك (.)62
وخرج بيكيه وسط وقوف الجمهور تحية له
ّ
في الدقيقة  84والدموع تنهمر من عينيه وحل
ً
بدال منه الدنماركي اندرياس كريستنسن.

تشافي :جيرارد استثنائي
قــال المدير الفني لبرشلونة ،تشافي هرنانديز ،إنها
«كانت ليلة رائعة ،خاصة بالنسبة لبيكيه» ،بعد أن لعب
قلب دفاع برشلونة مباراته األخيرة في «كامب نو» ،والتي
انتصر فيها الفريق على منافسه ألميريا بهدفين نظيفين
لعثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونغ.
وأضاف تشافي في مؤتمر صحفي «هذه ليال ساحرة
لالعبين الذين أتيحت لهم الفرصة لتوديعهم بهذه الطريقة.
كــل الـتـجــارب الـتــي مــررنــا بـهــا قــد خـطــرت بـبــالــي ،خاصة
كزمالء ،عندما فزنا بكل شيء في عصر ذهبي .كان أمرا
مثيرا .أتخيل أنه سيغادر برشلونة بسالم ،وهذا ما شعرت
به عندما غادرت؛ الشعور بأنه أعطى كل شيء».
وكشف تشافي عما قاله لبيكيه قبل المباراة «أعتقد أنه
شخص استثنائي ،مميز ،مختلف عن اآلخرين ،ويترك لنا
إرثا رائعا .علينا أن نشكره على كل شيء ،هذا ما قلته له».

١٨
رياضة
ألمانيا وإسبانيا تتبارزان على صدارة المجموعة الخامسة
ةديرجلا

•
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ستكون المنافسة حامية
في المجموعة الخامسة
بمونديال قطر 2022؛
ألمانيا
ألنها تجمع منتخبي
ً
وإسبانيا اللذين توجا سابقا
بالبطولة العالمية.

ُ
ت ـعــد ال ـم ـبــارزة عـلــى ص ــدارة
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ب ـيــن
ً
ألمانيا وإسبانيا األكثر ترقبا
ف ــي دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ضـمــن
م ــون ــدي ــال ق ـطــر  2022ف ــي كــرة
الـقــدم ،بعد سيطرتهما فترات
على الكرة العالمية في األلفية
الثالثة.

موراتا نجم منتخب إسبانيا

وسـ ـتـ ـش ـ ّـد الـ ـم ــواجـ ـه ــة بـيــن
إسبانيا بطلة  2010وألمانيا
 ،2014االنظار األحد  27الجاري
ً
ف ــي اسـ ـت ــاد ال ـب ـي ــت ،ع ـل ـمــا بــأن
هذه المجموعة الوحيدة تضم
بطلين سابقين للمونديال.
لـلـمــرة األولـ ــى فــي تاريخها
بعد ا لـحــرب العالمية الثانية،
أخـفـقــت ألـمــانـيــا ،بـطـلــة الـعــالــم
أربـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــرات ،ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــوغ رب ــع
ً
ال ـن ـه ــائ ــي م ــرت ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا فــي
ب ـط ــول ــة كـ ـب ــرى (ك ـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
وكــأس أوروب ــا) ،وأقصيت قبل
أربـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات فـ ــي م ــون ــدي ــال
روس ـيــا مــن دور المجموعات،
ثــم مــن ثمن النهائي فــي كأس
أوروبا األخيرة أمام إنكلترا.
بـ ـع ــد نـ ـه ــاي ــة ك ـئ ـي ـب ــة لـعـهــد
المدرب يواكيم لوف الذي قاد
ألمانيا على األقل إلى نصف
النهائي قبل  ،2018ومنحه
لقب  2014في البرازيل بعد
ف ــوز صـ ــارخ ع ـلــى الــدولــة
المضيفة  1-7في نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،اس ـت ـع ــادت
أل ـم ــان ـي ــا ال ـق ـل ـيــل مــن
بريقها تحت اشراف
هــانــزي فليك الــذي
ل ــم يـخـســر ف ــي أول
 13مباراة.

لكن نهاية دور المجموعات
ف ـ ــي دوري األمـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ن ـه ــاي ــة س ـب ـت ـم ـب ــر ،ك ـش ـف ــت عــن
ثغرات دفاعية جدية ،ومشكالت
متكررة في انهاء الهجمات أمام
مرمى الفريق الخصم.
وأهدر األلمان التأهل لنصف
نهائي البطولة ،في حين تأهلت
إسبانيا بصعوبة عن مجموعة
أخرى.
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـول ف ـل ـي ــك ع ـل ــى أم ـث ــال
الموهوبين مثل جمال موسياال
وك ـ ـ ـ ـ ــاي هـ ــاف ـ ـيـ ــرتـ ــس وس ـ ـيـ ــرج
غنابري ،باالضافة إلى النجمين
يوزوا كيميش وتوماس مولر.
وبعد سنوات االستقرار مع
ا ل ـم ــدرب فيسنتي دل بوسكي

sports@aljarida●com

ُ
(  )2016 -2008ت ـ ـ ّـو ج ـ ــت فـيـهــا
بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم  2010ع ـنــدمــا
تخطت ألمانيا بنصف النهائي
( ،)0-1وك ـ ــأس أوروب ـ ـ ــا ،2012
وعاشت إسبانيا دراما نفسية
في السنوات األخيرة ،من إقالة
المدرب خولن لوبيتيغي عشية
م ــون ــدي ــال  2018ال ـ ــذي ودع ـتــه
ً
مــن ثمن النهائي ،وص ــوال إلى
اس ـت ــدع ــاء ل ــوي ــس ان ــري ـك ــي في
نوفمبر .2019
ومـنــذ ثــاث س ـنــوات ،أعــادت
ال روخ ــا بـنــاء نـفـسـهــا ،وبلغت
نصف نهائي كــأس أوروب ــا ،إذ
خ ـس ــرت أمـ ــام إي ـطــال ـيــا الـبـطـلــة
بركالت الترجيح ،ونهائي دوري
األمم  2021أمام فرنسا.

يبرز جيل جديد مع إسبانيا
يتقدمه ثنائي وسط برشلونة
اليافع بيدري وغافي مع زميلهم
المهاجم أنسو فاتي ،في حين
ال ي ــزال سـيــرجـيــو بوسكيتس
ً
صامدا في مركز العب االرتكاز.
ال يـ ـ ـ ــزال األل ـ ـ ـمـ ـ ــان يـ ــذكـ ــرون
الـخـســارة الـمــذلــة الـتــي تلقوها
ً
أمــام اإلسبان صفر -6وديــا في
نــوف ـم ـبــر  2020وي ــرغ ـب ــون في
ال ـث ــأر ،كـمــا ان ألـمــانـيــا سقطت
أم ـ ــام إس ـبــان ـيــا ب ـن ـهــائــي كــأس
أوروبا .2008

زمــاء الـحــارس كيلور نافاس،
الـمـتــأهـلــون عـبــر الملحق أمــام
نيوزيلندا ( ،)0-1من خلقها في
مــونــديــال  2014عـنــدمــا بلغوا
ثمن النهائي وخسروا بصعوبة
أمام هولندا بركالت الترجيح،
بـ ـع ــد ان ت ـ ـص ـ ــدروا م ـج ـمــوعــة
ضـمــت األوروغ ـ ـ ــواي وإيـطــالـيــا
وإنكلترا.

ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـن ـج ــح الـ ـي ــاب ــان
ف ــي تـخـطــي الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي في
ً
م ـش ــارك ــات ـه ــا الـ ـس ــت ب ـ ـ ــدءا مــن
 ،1998وهي ّ
تعول على تاكومي
م ـي ـن ــام ـي ـن ــو مـ ـه ــاج ــم م ــون ــاك ــو
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ومـ ـ ــدافـ ـ ــع أرس ـ ـنـ ــال
اإلنكليزي تاكيهيريو تومياسو،
بـ ــاالضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــاح ري ـ ــال
سوسييداد اإلسباني تاكيفوسا
كوبو ومــدافــع شالكه األلماني
المخضرم مايا يوشيدا.

حظوظ اليابان وكوستاريكا
وراء ع ـم ــاق ــي ال ـم ـج ـمــوعــة،
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــف مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان
وكــوسـتــاريـكــا مـتـفــرجـيــن على
أمل صنع المفاجأة ،وتمكن
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مولر نجم منتخب ألمانيا

فليك يعيد البناء على أساس التواصل الدائم بيدري وريث إنييستا في قلب «ال روخا»
ّ
ً
ع ــاش ط ــوي ــا ف ــي ظ ــل م ــدرب مـنـتـخــب ألـمــانـيــا ل ـكــرة الـقــدم
ّ ً
يــواكـيــم ل ــوف ،ثــم ف ــرض نـفـســه ع ــراب ــا لـفــريــق بــايــرن ميونيخ
بطل السداسية التاريخية ،و هــا هو اليوم يستعد لالختبار
ا ل ـش ـخ ـصــي األول ع ـلــى رأس ا ل ـج ـه ــاز ا ل ـف ـنــي ل ـلـ ـ « نــا س ـيــو نــال
مانشافت» .إنه هانس-ديتر (هانزي) فليك ،رجل الحوار
الذي تعتمد عليه كل ألمانيا القتفاء طريق المجد في
كأس العالم  2022في قطر.
وكما ّ
تقمص روبرت ريدفورد دور توم بوكر في
ً
عــام  ،1998يهمس فليك في أذن العبيه ،فارضا
ً
ً
حوارا دائما  .أسلوب حرص على تطبيقه في كل
لحظة من مسيرته كمدرب بعد مشوار قصير
كالعب ،قضى أبرز محطاته في صفوف بايرن
ميونيخ ا لــذي بلغ معه نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ــا  1987ع ـنــدمــا خ ـســر أم ــام بــورتــو
البرتغالي (.)1-2
«أولى أهمية كبيرة للتواصل (مع
الالعبين) داخل الملعب وخارجه»،
ي ــؤك ــد ق ــائ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي،
مــانــويــل ن ــوي ــر ،ف ــي س ـي ــرة ذات ـيــة
«إيم مومنت»
للمدرب حملت اسم ُ
(في الوقت الحالي) ،ونشرت في
سبتمبر الماضي.
وعـ ـ ـ ـ ــرف ن ـ ــوي ـ ــر مـ ـ ــدربـ ـ ــه م ـن ــذ
أك ـثــر مــن ع ـقــد .فـلـيــك ال ـق ــادم من
هايدلبرغ ،والبالغ من العمر 57
ً
ع ــا م ــا  ،ك ــان ا لـمـســا عــد المخلص
للمدرب لوف منذ خريف ،2006

وحتى التتويج باللقب األغلى ،كأس العالم  2014في البرازيل.
ومع المنتخب حصل اللقاء األول بين فليك ونوير وذلك في
ً
خريف  ،2009وهناك أيضا أصبح «هانزي» على تماس دائم مع
أعمدة بايرن ميونيخ.
ً
وبعد خمس سنوات ،وتحديدا في بداية الموسم ،2020/2019
ً
عاد ليلتقي كل هؤالء الالعبين في النادي البافاري ،أيضا
ـان لـكــن ه ــذه ال ـمــرة لـلـمــدرب ال ـكــرواتــي نيكو
كمساعد ث ـ ٍ
ً
كوفاتش ،وهي الخطوة التي ستغير مسيرته تماما.
وف ــي خــريــف  2019وبينما ك ــان بــايــرن يـعــانــي في
ال ــدوري ويتعرض ألكبر انتكاسة له منذ  10سنوات
بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام
أيـنـتــراخــت فرانكفورت
ُ
( ،)5-1اســتــدعــي فليك
إلنـقــاذ «السفينة» من
الـ ـغ ــرق ب ـعــدمــا جــرت
تـ ـسـ ـمـ ـيـ ـت ــه ل ـل ـح ـل ــول
مكان كوفاتش.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
سلك «هــانــزي» طريق
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ف ـ ـ ــي بـ ــايـ ــرن
ً
ميونيخ أيـضــا ،وأشــرك
كل الالعبين في مشروعه،
ً
بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن إظ ـ ـهـ ــار ال ــرغ ـب ــة
بفرض طريقته في رؤية األمور.

فليك

لمع نجم أندريس إنييستا الجديد مع بداية ظهوره في
منتخب إسبانيا مطلع  ،2021العب الوسط الشاب بيدري
الذي أصبح في مدة وجيزة «العقل المدبر» للجيل الجديد
بالمنتخب األحمر ،فأجبر الجميع على مقارنته بـ ّ
«رســام»
برشلونة السابق الذي أهدى إسبانيا لقب كأس العالم 2010
في جنوب إفريقيا.
على غرار «دون أندريس»َّ ،
تطور صاحب الرقم ثمانية في
النادي الكتالوني ،ونسج عالقة وطيدة مع مدربه تشافي
هرنانديس .يعتمد على توأمه في اللعب غافي ،ويتقاسم
الصفات عينها في مداعبة الكرة بين قدميه.
فــي ُع ـمــر الـتــاسـعــة ع ـشــرة (سـيـحـتـفــل بـمـيــاده الـعـشــريــن
خالل المونديال ،يوم  25نوفمبر) ،أضحى بيدري أحد أبرز
ً
العبي جيله ،فضال عــن األ ب ــرز بين العبي خــط ا لــو ســط في
الكرة العالم.
أطـلــق ال ـنــادي الـكـتــالــونــي جــوهــرتــه الـجــديــدة في
أغسطس  ،2020واحتاج إلى بضع مباريات ليبهر
اإلسبان ويطرق باب المنتخب ،حتى تم توجيه
الدعوة إليه لاللتحاق بالمنتخب في مارس .2021
حينذاك أشاد المدرب لويس إنريكي بـ ُ«بعد نظره»
على نحو خاص ،و«جودة أدائه».
ومع المنتخب احتاج إلى ثالث مباريات
دولية فقط ليقطع المراحل بخطوات
متسارعة ،ويحجز مقعده مع الفريق
في نهائيات كأس أوروبا
صيف .2021
وكان بيدري عند ُحسن
ظ ــن مـ ــدربـ ــه ،ف ـق ــد قـ ــاد «ال

بيدري

منتخب «الماتادور» في سطور

منتخب «المانشافت» في سطور
• كأس العالم :المشاركة العشرون.
• أفضل نتيجة :بطل  1954و 1974و1990
و.2014
• كأس أوروبا 14 :مشاركة.
• أفضل نتيجة :بطل  1972و 1980و.1996
• تصنيف فيفا.11 :
• اللقب :دي مانشافت (الفريق).
• رئيس االتحاد :برند نويندورف.
• الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل :ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت مـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـه ــا فــي
التصفيات األوروبية.
• الـمــدرب :بعد كــأس أوروب ــا األخـيــرة ،حل
هــانــزي فليك بــدال مــن يــواكـيــم لــوف ال ــذي قاد
ألمانيا إلى لقب مونديال  ،2014وكانت بدايته
نارية مع  13مـبــاراة من دون خـســارة ،قبل أن
ينزلق في سبتمبر بهزيمة ضد المجر ،وعمل
مـســاعــدا لـلــوف بـيــن  2006و ،2014ثــم مــديــرا
رياضيا للمنتخب بين  2014و ،2017و تــرك
بـصـمــة ك ـب ـيــرة ف ــي  ،2020ع ـنــدمــا ق ــاد بــايــرن

روخــا» إلى الــدور نصف النهائي في البطولة القارية حين
َّ
ودع المسابقة على يد إيطاليا بركالت الترجيح ( )5-3بعد
التعادل في الوقتين األصلي واإلضافي  .1-1اختير بيدري
كأفضل العب شاب في البطولة ،وكان اإلسباني الوحيد في
التشكيلة المثالية.
ً
«إن ــه يــذكــرنــا كـثـيــرا بــأنــدريــس إنييستا.
ال عــب را ئ ــع .وإذا َّ
تطر قنا فــي الحديث
عــن موهبة شاملة ،فــإ نــه األ فـضــل في
العالم» ،هكذا أشــاد مــدرب برشلونة
تشافي هرنانديس بالعبه في نهاية
فبراير الماضي ،إذ تجرأ على مقارنته
بزميله السابق في النادي والمنتخب.
الفتى الذهبي حاز جائزة ريمون كوبا
كأفضل العب يافع في العالم ،2021
ت ـفـ َّـوق عـلــى زمـيـلــه غــافــي الــذي
نال الجائزة في العام الحالي.
أوروبـ ـ ـ ــا ب ــات ــت ت ـع ـلــم عــن
الموهبة بـيــدري ،وفــي قطر
العالم ينتظره.

ميونيخ إلى لقب دوري أبطال أوروبا بعد 10
أشهر فقط من استالم منصبه ،وفي المنتخب
تابع تجديد التشكيلة الــذي بــدأه لــوف ،فضم
أم ـث ــال ج ـم ــال م ــوس ـي ــاال أحـ ــد أب ـ ــرز ال ـمــواهــب
الواعدة وصاحب بداية موسم جميلة ،وخسر
مـهــاجـمــه تـيـمــو فـيــرنــر بـعــد تـعــرضــه إلصــابــة
بالكاحل في  2نوفمبر مع اليبزيغ.
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• ح ــراس ــة ال ـمــرمــى :مــانــويــل نــويــر (بــايــرن
ميونيخ) ،مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة
اإلسباني) ،كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)،
أوليفر باومان (هوفنهايم).
• الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع :ثـ ـيـ ـل ــو ك ـ ـي ـ ـهـ ــرر (وسـ ـ ـ ـ ــت هـ ــام
اإلن ـك ـل ـيــزي) ،بـنـيــامـيــن هـنــريـشــس (الي ـبــزيــغ)،
دافيد راوم (اليبزيغ) ،أنتونيو روديغر (ريال
مــدريــد اإلسـبــانــي) ،نيكالس زول ــه (بوروسيا
دورتموند) ،ماتياس غينتر (فرايبورغ) ،نيكو
ش ـلــوتــرب ـيــك (ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد) ،روب ــن

غوزنس (إنتر اإليطالي) ،لوكاس كلوسترمان
(اليبزيغ).
• الوسط :يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)،
ل ـيــون غــوريـتـسـكــا (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ) ،إيـلـكــاي
غ ــون ــدوغ ــان (مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي)،
ج ـم ــال م ــوس ـي ــاال (بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ) ،س ـيــرج
غنابري (بايرن ميونيخ) ،لوروا سانيه (بايرن
م ـيــون ـيــخ) ،ت ــوم ــاس مــولــر (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ)،
يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغالدباخ)،
ماركو رويــس (بوروسيا دورتـمــونــد) ،ماريو
غوتسه (أينتراخت فرانكفورت) ،يوليان براندت
(بوروسيا دورتموند).
• ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :ك ـ ـ ــاي ه ــافـ ـي ــرت ــس (ت ـش ـل ـســي
اإلن ـك ـل ـيــزي) ،لــوكــاس نميشا (فــولـفـسـبــورغ)،
نيكالس فــولـكــروغ (ف ـيــردر بــريـمــن) ،يوسوفا
موكوكو (بوروسيا دورتموند).

• كأس العالم :المشاركة السادسة عشرة.
• أفضل نتيجة :بطل .2010
• كأس أوروبا 11 :مشاركة.
• أفضل نتيجة :بطل  1964و 2008و.2012
• تصنيف فيفا.7 :
• اللقب :ال روخا (األحمر).
• رئيس االتحاد :لويس روبياليس.
• التأهل :تصدرت مجموعتها في التصفيات األوروبية.
ً
• الـمــدربُ :عـ ّـيــن لويس إنريكي ( 52عــامــا) عــام 2018
وتــرك بصمته سريعا ،رغــم غيابه لفترة فــي ظــل مرض
ابنته التي توفيت الحقا ،وحــل فيها بــدال منه مساعده
روبرت مورينو في  ،2019وعادت إسبانيا مع «لوتشو»
ماكينة يصعب تجاوزها ،فلم يتردد في تجديد تشكيلته
وإزاح ــة أسـمــاء كـبــرى ،مثل الـمــدافــع سيرخيو رام ــوس،
وجاءت النتائج واعدة ،إذ بلغ نصف نهائي كأس أوروبا
ونهائي دوري األمم .2021
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• حراسة المرمى :أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) ،روبرت

سانشيس (برايتون اإلنكليزي) ،دافيد رايــا (برنتفورد
اإلنكليزي).
• الدفاع :إينييغو مارتينيس (أتلتيك بلباو) ،ماركوس
ألونسو (برشلونة) ،جوردي ألبا (برشلونة) ،إريك غارسيا
(برشلونة) ،أيمريك البورت (مانشستر سيتي اإلنكليزي)،
باو توريس (فياريال) ،سيسار أسبيليكويتا (تشلسي
اإلنكليزي) ،داني كارفاخال (ريال مدريد).
• الوسط :رودري (مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،تياغو
ألكانتارا (ليفربول اإلنكليزي) ،كوكي (أتلتيكو مدريد)،
بـيــدري (بــرشـلــونــة) ،سيرجيو بوسكيتس (بــرشـلــونــة)،
غافي (برشلونة) ،كارلوس سولير (باريس سان جرمان
الفرنسي).
• ال ـه ـجــوم :دان ــي أول ـمــو (الي ـبــزيــغ األل ـم ــان ــي) ،بابلو
سارابيا (باريس سان جرمان الفرنسي) ،ألفارو موراتا
(أتلتيكو مــدريــد) ،بــورخــا إيغليسياس (ري ــال بيتيس)،
أنسو فاتي (برشلونة) ،فيران توريس (برشلونة) ،ماركو
أسنسيو (ريال مدريد).

ُ
مونديال تشيلي  ...1962زلزال ومعارك وسيناريو برازيلي معاد

ملصق مونديال 1962

ٌ
لم ينجح زلــزال تاريخي في تدمير أحالم
تشيلي في استضافة كأس العالم  1962لكرة
القدم ،بنسخة طغت عليها خشونة عنيفة،
ّ
ّ
وتطير برازيلي منحها نجمة
شح تهديفي،
ذهبية ثانية ،رغم مشاركة الجوهرة بيليه في
مباراتين فقط.
ً
«ألننا ال نملك شيئا ،سنقوم بكل شيء»،
عـ ــرف الـتـشـيـلــي كـ ــارلـ ــوس دي ـت ـب ــورن كيف
يقنع االتحاد الدولي منذ  1954بملف بالده
ّ
الفقيرة ،فتغلبت على األرجنتين «الجاهزة
ً
لــاسـتـضــافــة» بـ ــ 32صــوتــا مـقــابــل  ،11بعد
نسختين في أوروبا.
وحصل ديتبورن الذي رئس اتحاد أميركا
الجنوبية (كونميبول) على دعم حكومي ُ
وع ّين
ً
رئيسا للجنة المنظمة ،بموازاة بناء ملعب
ّ
يتسع لـ 75ألف متفرج .لكن ما حصل في21
مايو  ،1960قبل سنتين من صافرة البداية،
ً
لم يكن أبدا في الحسبان.
ضــرب البالد زل ــزال وصلت قوته إلــى 9.5
درجـ ـ ــات ،ه ــو األع ـن ــف ف ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
فذهب ضحيته نحو  3آالف شخص ومليوني
مشردََّ .
ّ
ودمر عدة مدن مضيفة للمونديال مثل
كونسيبسيون وتالكا وفالديفيا.
ّ
وهدد «فيفا» بسحب التنظيم من تشيلي،
لكن ديتبورن المعروف بشخصيته القوية،

ً
ً
وجــه نـ ً
ّ
ـداء وجدانيا «لم نعد نملك شيئا ،لذا
نريد استضافة كأس العالم».
ً
ً
ّ
هبت المساعدات ،لكن فصال جديدا أذهل
التشيليين :قبل شهر من بداية البطولة ،توفي
ً
ديتبورن عن  38عاما بنوبة قلبية!

معركة سانتياغو
اإلبقاء على استضافة تشيلي الفقيرة ّ لم
ً
يعجب كثيرين خـصــوصــا الـطـلـيــان ،فشنت
صحافتهم حملة الذعة على الدولة األميركية
ّ
الجنوبية «المتخلفة» بمقاالت أهانت كرامة
أبنائها وعرضهم ،ما ّ
مهد لـ»معركة سانتياغو».
بعد  8دقائق على مواجهتهما في الــدور
األول ال ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـف ــوز تـشـيـلــي بـهــدفـيــن
متأخرين ،أمام  66ألف ّ
متفرج راغبين في الثأر
ُ
من مهانة الطليان ،حصل عراك طرد على اثره
جورجو ّ
فيريني ،فتوقفت المباراة عشر دقائق
ولم يترك اإليطالي الملعب سوى بعد تدخل
رجال الشرطة.
ُ
وفيما كسر أنف اإليطالي أومبرتو ماسكيو
بضربة كوع ،نشب عراك جديد قبل االستراحة
بين ليونيل سانشيس واإليطالي ماريو دافيد،
انتهى بطرد األخير لركلة على عنق التشيلي.
ول ــم تقتصر الـمـعــارك على تلك الـمـبــاراة،

فالظهير األيمن السوفياتي إدوارد دوبينسكي
ُ
ك ـســرت ســاقــه خ ــال مــواجـهــة يوغوسالفيا،
وتوفي بعد سنوات قليلة متأثرا بمضاعفات
إصابته.

نسخة برازيلية طبق األصل
ً
بمشاركة  16منتخبا بينهم  10أوروبيون،
انتهت أربع مباريات بالتعادل السلبي في الدور
األول ،فتوقف عداد األهداف عند  ،89مقابل 126
البرازيل،
في نسخة  1958و 140في  .1954حتى
ّ
ّبدلت خطتها من  4-2-4إلى  ،3-3-4فيما تبنت
المنتخبات األوروبـ ـي ــة خـطــة «كاتيناتشو»
ّ
اإليطالي.
المطبقة من قبل نادي إنتر
الدفاعية
ّ
ً
عمال بمبدأ «عدم تغيير الفريق الفائز» ،مثل
البرازيل في النهائي ضد تشيكوسلوفاكيا 8
العبين ممن خاضوا نهائي  1958في السويد.
ّ
التطير وصل إلى حد اعتماد نفس الجهاز
لكن
ً
الفني تقريبا ،اللباس ،الطائرة وطاقمها ،فلم
ً
تستخدم سوى  12العبا طوال البطولة.
وبعد بداية واعــدة لنجم النسخة السابقة
بيليه وتسجيله أمام المكسيكّ ،
تعرض الصابة
قوية بفخذه في الثانية ضد تشيكوسلوفاكيا
أبعدته عن باقي المباريات.
وبإصابة بيليه ،أخــذ الموهوب غارينشا

دوره حــامــا ال ـع ــبء ال ـه ـجــومــي ،ف ـكــان أكـثــر
ً
فاعلية واختراقا باإلضافة لتسجيله أربعة
أهداف بواقع ثنائيتين ضد إنكلترا ( )1-3في
ربع النهائي وتشيلي ( )2-4في نصف النهائي.
طرد نجم البطولة ضد تشيلي بعد تسجيل
الثنائية ،دفع رئيس وزراء البرازيل تانكريدو
نيفيش الى تقديم التماس للجنة تقييم تابعة
لفيفا سمحت له خــوض النهائي والتتويج.
وكان «العصفور الصغير» ،مع مواطنه فافا ،أحد
ستة العبين يسجلون أربعة أهداف ويتصدرون
ترتيب الهدافين.
ً
لكن غارينشا كان أقل لمعانا في النهائي
ً
ضد تشيكوسلوفاكيا ،فاتحا باب التسجيل
ألماريلدو بديل بيليه ،فانتهى النهائي على
ً
سفوح جبال األنديس برازيليا  .1-3حاول بيليه
اللعب لكنه شعر بوجع رهيب في التمارين.
ذهــب للشاب أمــاريـلــدو وق ــال لــه «الـلــه منحك
موقعي .يجب أن تكون على قدر هذه الثقة».
أمــا فافا ،صاحب لقب «الـصــدر الـفــوالذي»
ً
(بيتو دل آسو) نظرا لصالبته البدنية ،فكان
ّ
يسجل في نهائيين
الوحيد حتى اآلن الــذي
متتاليين ،واح ــد أرب ـعــة العبين سجلوا في
نهائيين مــع مواطنه بيليه ( 1958و،)1970
األلماني بول برايتنر ( 1974و )1982والفرنسي
زين الدين زيدان ( 1998و.)2006

بيليه يغادر أرض الملعب بعد تعرضه لإلصابة

ٍ
ً
باق  ١٣يوما

ةديرجلا

•
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مايا يوشيدا القائد الصلب لمنتخب اليابان
يأمل المنتخب الياباني
أن يتمكن من الوصول
إلى أبعد ما يمكن في
مونديال الدوحة ،2022
من خالل خبرات العبيه،
وعلى رأسهم المدافع مايا
يوشيدا.

يـنـشــد ق ــائ ــد ال ـي ــاب ــان ،ال ـم ــداف ــع مــايــا
يوشيدا ،قيادة «الساموراي األزرق» الى
أبعد من الدور ثمن النهائي في مونديال
قطر  2022للمرة األول ــى بـتــاريـخــه ،في
الـنـهــائـيــات الـمـتــوقــع أن تـكــون األخـيــرة
لصاحب الـ  34عاما ،وستكون المشاركة
الـثــالـثــة لـيــوشـيــدا فــي ال ـعــرس ال ـكــروي،
ولكن المرة األولى كقائد للمنتخب ،وهو
شرف ناله بعد كأس العالم األخيرة في
روسيا .2018
وقـ ـ ــال ي ــوشـ ـي ــدا ،ف ــي م ــاي ــو ال ـف ــائ ــت،
لوكالة كيودو« ،أريــد أن أتخطى (الــدور
ثمن النهائي) من أجلي ومن أجل تاريخ
الرياضة اليابانية» ،وسقط «الساموراي»
 3مرات على أبواب ربع النهائي ،آخرها
قبل  4سنوات بطريقة دراماتيكية 2-3
ضد بلجيكا بهدف قاتل في الوقت بدل
من الضائع من ناصر الشاذلي.
ولكن قبل أن يحلم يوشيدا بتخطي
ثمن النهائي ،يواجه صعوبة في التأهل
إليه ،بعد أن وقع في المجموعة الخامسة
األصـعــب إلــى جــانــب ألمانيا وإسبانيا

وكوستاريكا ،لكن من المتوقع أن يكون
قلب دفــاع شالكه األلماني جاهزا أكثر
من أي وقت مضى ،بعد أن لعب أكثر من
 120مباراة دولية على مدى  12عاما مع
المنتخب األول ،مما يجعله ركيزة دفاع
اليابان بال منازع.

مسيرة أوروبية
ويحظى يوشيدا بــاحـتــرام كبير في
ب ــاده ،ولــه خـبــرة طويلة فــي كــرة القدم
األوروب ـيــة ،خاصة بــالــدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز م ــع ســاوث ـم ـب ـتــون ب ـيــن 2012
و ،2020قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للعب
عامين ونصف مــع سمبدوريا ومــن ثم
صيف العام الحالي الى شالكه.
ولكن باعترافه الشخصي ،فإن إنكلترا
هو البلد الــذي احتضنه ،وقــال في عام
 2019لصحيفة «ذي صن» بعد حصوله
على اإلقامة الدائمة في المملكة المتحدة:
«أش ـعــر اآلن بنسبة  25فــي الـمـئــة أنني
إنكليزي».

إضافة إلى أدائــه على أرض الملعب،
فإن يوشيدا الذي على عكس العديد من
مواطنيه يحب تعلم اللغات األجنبية -
مما سهل اندماجه في األندية  -يحظى
بــا لـتـقــد يــر بسبب شخصيته البسيطة
وروحه المرحة.
وقال جون بايلي ،مضيف بودكاست
(م ـ ـ ــدون ـ ـ ــة ص ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــة) خـ ـ ـ ــاص ب ــأخـ ـب ــار
ساوثمبتون ،لموقع «ذي أثلتيك» عام
 « ،2020ع ـنــد مــا ســأ لـنــا مستمعينا عن
الالعب الذي يرغبون في تناول مشروب
معه ،جاء يوشيدا في المقدمة».

لحظات مميزة
ويـتـمـيــز يــوش ـيــدا بــأنــه يـحـمــل اسما
أنثويا في اليابان؛ بعد أن أنجبت والدته
صبيين ،وكــانــت تــأمــل كثيرا أن تنجب
فتاة لدرجة أنها أعطت هذا االسم البنها
الثالث.
ك ـم ــا يـ ـع ــرف الـ ــاعـ ــب ط ــوي ــل ال ـق ــام ــة
( 1.89م) كيف يرفع صوته .غضب العام

• كأس العالم :المشاركة السابعة.
• أف ـضــل نـتـيـجــة :ثـمــن الـنـهــائــي فــي 2002
و 2010و.2018
• كأس آسيا 10 :مشاركات.
• أفضل نتيجة :بطل  1992و 2000و2004
و.2011
• تصنيف فيفا.24 :
• اللقب :الساموراي األزرق.
• رئيس االتحاد :كوزو تاشيما.
• أب ـ ــرز األن ـ ــدي ـ ــة :ك ــاوس ــاك ــي ف ــرون ـت ــال ــي،
يوكوهاما مارينوس ،أوراوا ريدز.
• التأهل :حلت اليابان ثانية في مجموعتها

يوتا ناكاياما قبل أقل من  3أسابيع من
انطالق المونديال ،بعد تعرضه إلصابة
في وتر أخيل.
• النجم :يعد واتارو إندو ( 29عاما) الجندي
المجهول في خط الوسط ،وأصبح العب
شتوتغارت األلماني بطال محليا ،بعد
التسجيل في الوقت القاتل وإبقاء فريقه
بدوري األضواء موسم .2022-2021
• التشكيلة المثالية :غــو نــدا  -تومياسو،
ه ـي ــروك ــي إيـ ـت ــو ،ي ــوش ـي ــدا ،نــاغــاتــومــو،
موريتا ،إندو  -كامادا ،مينامينو ،كوبو
 -ماييدا.

تشكيلة مونديال قطر

مــوريـتــا (سـبــورتـيـنــغ الـبــرت ـغــالــي) ،أو تــانــاكــا (فــورتــونــا
دوس ـ ـلـ ــدورف األلـ ـم ــان ــي) ،داي ـت ـش ــي ك ــام ــادا (أي ـن ـتــراخــت
فــرانـكـفــورت األل ـمــانــي) ،جونيا إيـتــو (ريـنــس الفرنسي)،
كــاورو ميتوما (برايتون اإلنكليزي) ،تاكومي مينامينو
(موناكو الفرنسي) ،يوكي سوما (ناغويا غرامبوس) ،غاكو
شيباساكي (ليغانيس اإلسباني) ،تاكيفوسا كوبو (ريال
سوسييداد اإلسباني) ،ريستو دوان (فرايبورغ األلماني).
• الهجوم :دايزن ماييدا (سلتيك االسكتلندي) ،تاكوما أسانو
(بوخوم األلماني) ،أياسي أويدا (بروج البلجيكي).

• كأس العالم :المشاركة السادسة
• أفضل نتيجة :ربع نهائي 2014
• الكأس الذهبية 21 :مشاركة
• أف ـض ــل ن ـت ـي ـجــة :ب ـطــل 1969 ،1963
و1989
• تصنيف فيفا31 :
• الـلـقــب :ال سيلي (الـمـنـتـخــب) ،لــوس
تيكوس
• رئيس االتحاد :رودولفو فيالوبوس
أب ــرز األن ــدي ــة :ديـبــورتـيـفــو ســابــريـســا
وليغا ديبورتيفو أالخوالينسي
• ال ـتــأهــل :حـلــت راب ـع ــة ف ــي تصفيات

تشكيلة مونديال قطر

• حراسة المرمى :شويتشي غوندا (شيميزو بولس) ،إيجي
كــاواش ـي ـمــا (س ـت ــراس ـب ــورغ ال ـفــرن ـســي) ،دان ـي ــال شـمـيــدت
(ساينت ترويدن البلجيكي).
• الدفاع :يوتو ناغاتومو (أف سي طوكيو الياباني) ،مايا
يوشيدا (شالكه األلماني) ،تاكيهيرو تومياسو (أرسنال
اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،ه ـيــروكــي س ــاك ــاي (أوراوا ري ـ ــدز) ،شــوغــو
تانيغوتشي (كاواساكي فرونتالي) ،كو إيتاكورا (بوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األل ـم ــان ــي) ،مـيـكــي يــامــانــي (كــاوســاكــي
فرونتالي) ،هيروكي إيتو (شتوتغارت األلماني).
• الوسط :واتــارو إنــدو (شتوتغارت األلماني) ،هيديماسا

كونكاكاف وتغلبت على نيوزيلندا 0-1
في ملحق دولي ،لتصبح المنتخب الـ32
األخير الذي يضمن تأهله.
• ال ـم ــدرب :تـسـلــم الـكــولــومـبــي لويس
ً
ف ــرن ــان ــدو س ـ ــواري ـ ــس ( 62ع ـ ــام ـ ــا) زمـ ــام
ً
الـ ـت ــدري ــب فـ ــي ي ــون ـي ــو  ،2021ب ـ ـ ــدال مــن
رونالدو غونساليس ،لخوض تصفيات
ّ
كــون ـكــاكــاف الـمــؤهـلــة ل ـل ـمــونــديــال .حــلــت
ً
ً
كوستاريكا رابعة وخاضت ملحقا مؤهال.
ّ
درب سواريس في كأس العالم ،على رأس
االكوادور ( )2006وهندوراس .2014
• ا لـنـجــم :بعمر الخامسة والثالثين،

• ح ــراس ــة ال ـمــرمــى :كـيـلــور ن ــاف ــاس (ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي) ،استيبان ألفارادو (هيريديانو) ،باتريك سيكيرا
(لوغو اإلسباني).
• الدفاع :كيشر فولر (هيريديانو) ،أوسكار دوارتي (الوحدة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي) ،خـ ـ ــوان ب ــاب ـل ــو فـ ــارغـ ــاس (م ـي ـل ـيــونــاريــوس
الكولومبي) ،كندال واتسون (سابريسا) ،براين أوفييدو
(ريــال سولت اليك األميركي) ،فرانسيسكو كالفو (قونيا
سبور التركي) ،رونالد ماتاريتا (سينسيناتي األميركي)،
دانيال تشاكون (كولورادو رابيدز األميركي).
• ال ــوس ــط :سـيـلـســو بــورخ ـيــس (أالخــوال ـي ـن ـســي) ،يلتسين

غافي من أعماق األندلس إلى عظمة «كامب نو»
«يعتقد نفسه أنه في
ملعب الـمــدرســة» ،قال
ً
بابلو باييس ممازحا
عندما ُسئل عن نجله
غافي الــذي بلغ للتو
ً
س ــن الـ ـ ـ  18ع ــام ــا ،غير
ّ
أن ه ــذا ال ـشــاب خ ــط ببصمات
عمالقة مسيرته الكروية من أعماق
األندلس حتى مونديال قطر.
مـ ــن م ــاع ــب ق ــاح ـل ــة ومـ ـغـ ـب ــرة فــي
األندلس إلى عظمة ملعب «كامب نو» في
برشلونة ،العشب المتقن ألكاديمية ال
ماسيا والعرس الكروي العالمي في قطر
من  20نوفمبر حتى  18ديسمبر :ال شيء
يمكن أن يقاوم الصعود الصاروخي لهذا
ّ
المجعد واألربطة
الطفل صاحب الشعر
المنسدلة واللسان المضغوط على خده.
ّ
لخص لويس أنريكي مدرب إسبانيا
فـ ــي ي ــون ـي ــو مـ ــا ي ـمــرّ
بـ ــه العـ ـب ــه الـ ـش ــاب،
بعدما دفعه لحرق
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل فـ ــي «ال

غافي

المدافع الياباني مايا يوشيدا

المنتخب الكوستاريكي في سطور

المنتخب الياباني في سطور
ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث مـ ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلسيوية.
• ال ـم ــدربُ :عـ ّـيــن هــاجـيـمــي مــوريــاســو (52
عاما) بعد مونديال روسيا  ،2018عندما
ك ــان مــدربــا م ـســاعــدا ل ـل ـيــابــان ،وبـعــدهــا
بستة أشهر قاد الدولي السابق (-1992
 )1996ال ـس ــام ــوراي األزرق إل ــى نهائي
كــأس آسـيــا ،ثــم نصف نهائي أولمبياد
طوكيو .تعيب عليه الصحف المحلية
ت ـع ــوي ـل ــه ع ـل ــى ال ـم ـخ ـضــرم ـيــن ب ـ ــدال مــن
نفخ روح الشباب في تشكيلته ،وخسر
المنتخب ظهير هادرسفيلد اإلنكليزي

الماضي من أنصار المنتخب السعودي
الــذيــن قــامــوا «ب ــإي ـم ــاءات تـمـيـيــزيــة» لــه،
على حد قوله ،في نهاية المباراة ضمن
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة ل ـكــأس الـعــالــم في
جدة.
وات ـخ ــذ يــوش ـيــدا مــوق ـفــا عـلـنـيــا ضد
الـعـنـصــريــة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم بـشـكــل ع ــام،
وقال منذ بضعة أشهر في فيديو بثته
نـقــابــة الــاعـبـيــن الـمـحـتــرفـيــن «ف ـي ـفــرو»:
«إنها مجرد مسألة تربية ( .)...هذا يجب
أن يتغير».
وصــرح لصحيفة ألمانية في يوليو
ال ـف ــائ ــت« :ت ــرك ـي ــزي اآلن ه ــو ع ـلــى كــأس
العالم .لسوء الحظ ،سنواجه ألمانيا في
دور المجموعات ،لذا من المهم بالنسبة
لي أن أتعلم أسلوب كرة القدم األلمانية».
ويـ ــؤكـ ــد أن ت ـم ـث ـيــل الـ ـي ــاب ــان يـشـكــل
«لحظات مميزة بالنسبة لي .لكنني أعلم
أيضا أنه يوما ما ،سيصل كل محترف
إلى حدوده» ،وأنه سيكون من الضروري
تـمــريــر الـشـعـلــة لــاسـتـمــرار فــي تطوير
الكرة اليابانية.

ً
روخا» قائال «ال أحد يمكن أن يقول إنه
ال يعشق غافي».
فهذا الطفل ،الــذي صعد وهــو محرج،
إلى خشبة مسرح شاتليه في  17أكتوبر
في باريس خالل حفل توزيع جوائز الكرة
الذهبية لتسلم جائزة كوبا ألفضل العب
ش ــاب ف ــي ال ـعــالــم ،ه ــو نـفـســه الـ ــذي أذه ــل
ً
مدربه األول منذ  12عاما.
في نادي ال ليارا بالومبييه ،على ُبعد
ً
 30كيلومترا من إشبيلية ،يتذكر مانويل
بــاسـكــو الملقب «بــاتــايــا» فــي مقابلة ّمع
وك ــال ــة ف ــرا ّن ــس بـ ــرس «مـ ــراهـ ــق مـتـحــفــظ
ومنطو ،لكنه يتمتع بروح الفكاهة» والذي
«كان يعاني بالفعل هذا الهوس بلسانه.
أعتقد أن بابلو (يناديه باسمه األول) لن
ً
يفقده أبدا».
وبينما كان يبحث في هاتفه عن الصور
المصغرة للطفل غافي ،أغمض باتايا (64
ً
عاما) عينيه وقرص شفتيه.
يتذكر المربي الذي استمر في متابعة
م ـع ـجــزتــه خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث الـتــي
قضاها في ريال بيتيس «بقي معنا لمدة

سنتين ،من  6لحين بلوغه  8أعوام .ثم رآه
نادي بيتيس يلعب وقرر التعاقد معه».
غـيــر أن بــاتــايــا لــم يتمكن مــن متابعة
تسارع خطوات جوهرة الجنوب ،ففي عام
 2013وحـيــن كــان ري ــال بيتيس يخوض
مدينة ألغارف البرتغالية،
دورة كروية في ّ
بات محط أنظار كشافي برشلونة.
ً
وفي سن الـ  11عاما ،اختير بابلو مارتن
باييس غافيرا ،المكنى غافي ،أفضل العب
في الدورة وانتقل إلى كاتالونيا.
ّ
حـتــى عــائـلـتــه ل ــم تـتـمــكــن م ــن الـلـحــاق
بخطواته المتسارعة ،فــوالــده ال ــذي كان
يدير حانة في قريته لوس باالسيوس إي
فيافرانكا ،انتقل بدوره إلى بيتيس كعامل
يجيد القيام بكل شــيء بعد التعاقد مع
نجله .ثم ّقرر الوالدان االنتقال إلى
برشلونة في بداية رحلة غافي في
ال ماسيا.
ً
ره ــان نــاجــح الب ــن ال ـ ـ  11عــامــا مع
ّ
موهبة قل نظيرها ،كما قيل .في حين كان
ً
غــافــي يطمئن مــن حــولــه قــائــا حسب ما
ً
نقل باتايا «ال تقلقوا ،في سن الـ  12عاما

الي ـ ـ ـ ــزال حـ ـ ـ ــارس بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي كيلور نــافــاس مــركــز الثقل في
الـتـشـكـيـلــة .أح ـ ــرز «س ـ ــان ك ـي ـل ــور» دوري
أبطال أوروبا ثالث مرات مع ريال مدريد
ً
اإلسباني وكان حاسما في مشوار بالده
نحو ربع نهائي مونديال البرازيل .2014
لكن تحوم الشكوك حول فورمته ،بعدما
ً
أصبح بديال مع سان جرمان.
• التشكيلة المثالية :نــا فــاس  -فولر،
دوارتـ ـ ـ ـ ــي ،ك ــال ـف ــو ،أوفـ ـيـ ـي ــدو  -ت ـي ـخ ـيــدا،
ب ــورخ ـي ــس ،ك ــام ـب ــل ،ب ـي ـن ـيــت ،ت ــوري ــس -
كونتريراس.

تيخيدا (هيريديانو) ،براين رويس (أالخوالينسي) ،أنتوني
هرنانديس (بونتاريناس) ،براندون أغيليرا (نوتنغهام
ف ــوري ـس ــت اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،ج ــوي ـس ــون بـيـنـيــت (س ـن ــدرالن ــد
اإلنكليزي) ،يوستين ســاالس (سابريسا) ،رون ولسون
(غريسيا) ،دوغالس لوبيس (هيريديانيو) ،ألفارو سامورا
(سابريسا) ،خيرسون توريس (هيريديانو).
• الهجوم :جويل كامبل (ليون المكسيكي) ،يوهان فينيغاس
(أالخوالينسي) ،أنتوني كونتريراس (هيريديانو).

ألفونسو ديفيز لن يغيب
عن المونديال

أعلن نــادي بايرن ميونيخ األلماني أمــس ،أن مدافعه الكندي
سأتعاقد مع فريق كبير».
ال ــدول ــي أل ـفــون ـســو دي ـف ـيــز سـيـغـيــب ع ــن آخــر
هي ثقة تتناقض مع قلقه ،فعندما كان
ً
مباراتين للفريق قبل فترة التوقف الدولي،
مراهقا دفعته روحه التنافسية إلى البكاء
لكنه ال يواجه شبح الغياب عن مونديال قطر.
بعد الهزائم ،كما يتذكر فرانك أرتيغا مدربه
وخرج ديفيز ( 22عاما) في الشوط الثاني
السابق في مركز تدريب برشلونة والمدرب
ً
من المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه
الحالي لمنتخب اإلمارات ما دون  20عاما
هيرتا برلين  2-3أمس األول ،بعد تعرضه لشد
في مقابلة مع «فرانس برس».
في عضالت الفخذ.
وأوض ــح بــايــرن أن ــه بـعــد الفحوصات
الـطـبـيــة «ت ــأك ــد غ ـيــاب ألـفــونـســو ديفيز
عن آخر مباراتين بالبوندسليغا أمام
ف ـي ــردر بــريـمــن وشــال ـكــه قـبــل العطلة
ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــذ»،
مضيفا أن «مشاركة الالعب
الكندي الدولي في المونديال
ليست في خطر».
وتـنـطـلــق بـطــولــة ك ــأس العالم
في قطر في  20الجاري ،ويبدأ منتخب كندا مشواره بمواجهة
بلجيكا يــوم  23الـجــاري ،ثم يواجه كرواتيا والمغرب .ويعد
ديفيز أحد العناصر المهمة في صفوف منتخب كندا ،الذي
يخوض كأس العالم للمرة الثانية ،بعد تجربته األولى في
ألفونسو ديفيز
مونديال .1986

مهمة حفاظ «الديوك» على اللقب شبه مستحيلة
وحدهما إيطاليا بقيادة جوزيبي مياتسا والبرازيل
ونجمها بيليه نجحتا في تحقيق إنجاز االحتفاظ
بلقب ك ــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم .تـحـ ٍّـد شـبــه مستحيل
يخيف فرنسا الطامحة بــاألســاس إلــى تجنب كارثة
خــروجـهــا مــن الـ ــدور األول فــي مــونــديــال  2002عقب
تتويجها التاريخي األول عام  1998على أرضها.
تحد نهائي ،الفوز ًبلقبين عالميين
أكثر من مجرد ٍ
مـتـتــالـيـيــن ي ـكــاد ي ـكــون م ـع ـجــزة ،وف ــق ــا لــإح ـصــاءات
األخيرة .الدليل أبطال العالم في النسخ الثالث األخيرة
ً
جميعا مــن دور المجموعات عندما دافعوا
خــرجــوا
عن لقبهم.
في عام  ،2018خسرت ألمانيا في المباراة الثالثة
األخـيــرة مــن دور المجموعات أمــام كــوريــا الجنوبية
(صفر  ،)2 -مودعة المونديال الروسي بعد هزيمة في
المباراة االفتتاحية أمــام المكسيك (صفر  )1 -وفوز
صعب على السويد ( )1 - 2في الجولة الثانية.
قبلها بأربع سـنــوات ،شهد اإلسـبــان عــودة مروعة
إلى أرض الواقع ،بعد أن سيطروا على عالم كرة القدم
لـسـنــوات عــديــدة (ك ــأس أوروب ــا مرتين  2008و2012
وكــأس العالم  :)2010ضد هولندا ،انهار منتخب «ال
روخـ ــا» وخ ـســر  ،5 - 1ثــم فـقــد آمــالــه فــي تـخـطــي دور
المجموعات بخسارة جديدة أمام تشيلي صفر .2 -
لم يكن الحال أفضل بالنسبة إلى إيطاليا في عام

 ،2010وتركت كأس العالم في جنوب إفريقيا خالية
الــوفــاض وم ــن دور الـمـجـمــوعــات بسبب تـقــدم أغلب
العبيها في السن .تعادالن ضد الباراغواي ونيوزيلندا
(بنتيجة واحدة  ،)1-1ثم الهزيمة أمام سلوفاكيا 3 - 2
أطاحت بفابيو كانافارو ورفاقه.
أمام هذه اللعنة ،يفضل مدرب المنتخب الفرنسي

ديدييه ديشان االبتسام .قال مازحا في مايو الماضي
عندما ُعرضت هذه األرقام المتشائمة عليه« :تريدون
مساندتي معنويا ،أليس كذلك؟».
وأضاف «أعلم ذلك ،من الناحية اإلحصائية ،األرقام
ً
ً
كثيرا في مصلحتنا .لكنني ال أعمل استنادا
ليست
إلى اإلحصائيات .من الواقعي أن األمر معقد إلى حد

جانب من تتويج المنتخب الفرنسي بمونديال 2018

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

ما بالنسبة إلى حامل اللقب ،ألنه المستوى العالي،
ألن الخصوم ال ينامون».
لتجنب صدمة الـخــروج المبكر ،هــل هناك وصفة
مـعـجــزة؟ جــرعــة دقيقة بين أبـطــال الـعــالــم والالعبين
الشباب؟
ً
ّ
رد ديشان مبتسما« :إذا كان السؤال هو ما إذا كان

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

ً
من األفضل استدعاء  ً 9 ،7 ،6أو  15بطل للعالم بعد
أربع سنوات ،فأنا ال أعمل وفقا لهذه المعايير .اعتمد
بعض (الـمــدربـيــن) على  15بطال للعالم ولــم ينجح،
واعتمد البعض اآلخر على  9ولم ينجح كذلك .سأفكر
فــي األم ــر» فــي اش ــارة الــى عــدد الالعبين الــذيــن يوجه
اليهم الدعوة بين المتوجين بلقب  2018في روسيا.
ف ــي ال ــواق ــع ،اخ ـت ــار مـ ــدرب إس ـبــان ـيــا فـيـسـنـتــي دل
ً
ً
إسبانيا للعالم في عام  ،2014بينما
بوسكي  16بطل
قرر يواكيم لوف تجديد القوى العاملة في عام 2018
بحضور  9العبين فقط قبل أربع سنوات .بدون نجاح.
بالنسبة للمنتخب الفرنسي ،هـنــاك ذكــرى أخــرى
تستدعي الحذر .على قمة العالم عام  1998وأوروبــا
عام  ،2000خرجت فرنسا بقيادة زين الدين زيدان من
الباب الخلفي في مونديال  2002في كوريا الجنوبية
والـيــابــان ،بـخـســارة ثانية أم ــام الــدنـمــارك (صـفــر )2 -
فــي الجولة الثالثة األخـيــرة بعد األول ــى فــي المباراة
االفتتاحية أم ــام السنغال صفر  ،1 -وت ـعــادل سلبي
مخيب في الجولة الثانية امام األوروغواي.
ُ
لتحقيق الثنائية ،يجب أن تدعى جوزيبي مياتسا،
مع إيطاليا في عام  1934ثم عام  ،1938أو بيليه في
عــامــي  1958و ...1962بـعــد سـتـيــن ع ـ ً
ـام ــا ،هــل يمكن
لكيليان مبابي وأنطوان غريزمان فك النحس؟

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

إزالة القيود األمنية
خطوة جيدة
ولكن غير كافية

كالم جنان
بوشهري عن
تعارض المصالح

أ .د .غانم النجار

ال جــديــد فــي القيود األمنية على الـنــاس ،وهــي مرتكز
للسلطة الـمـطـلـقــة ،الـخـفـيــة ،ال ـتــي ال يحكمها قــانــون في
التعامل مع البشر .ومع أن تلك اإلجــراء ات غير القانونية
ً
كانت مستخدمة سابقا  ،إال أنها كانت في نطاق ضيق،
ثم تم التساهل والتوسع والتفنن فيها ضد الـبــدون ،ثم
التمادي بنفس الطريقة مع الكويتيين ،الذين سكتوا عن
الظلم فكانوا كالمثل «أكلتم يوم أكل الثور األبيض».
لسنوات طويلة عانى اآلالف من الكويتيين والبدون من
قبلهم ،من بدعة «القيود األمنية» .وكان لنا عبر السنوات
لقاءات مع العديد من القيادات السياسية ،واألمنية .حذرنا
مــن مغبة االسـتـمــرار بتلك اإلج ـ ــراء ات فــي اإلضـ ــرار بأمن
ال ـبــاد ،إضــافــة إلــى انتهاكها لحقوق ال ـنــاس ،وك ــان الــرد
التقليدي أنها ضرورية ألمن البالد ،وأنها ال تستخدم إال
لضرورة ،ولعدد محدود ،بينما الحقيقة كانت خالف ذلك،
حيث كانت تستخدم دون ضوابط ،واألهــم من هــذا وذاك
دون سند قانوني.
كانت عقوبات غير مرئية ،تسمع بها ،وال تراها ،وترى
آثارها على ضحايا ذلك التغول غير المشروع ،فال يمكن
االحتجاج عليها بالمحاكم ،فال دليل عليها .يتم وضعها
ب ـمــزاج وال ـتــوســع فيها ب ـم ــزاج ،ورفـعـهــا ب ـم ــزاج ،بــل إنها
تشمل حـتــى األب ـن ــاء ،وألن ـهــا مــن ه ــذا ال ـنــوع فــا ضــوابــط
عليها ،ولذلك تم التمادي فيها لكي يعاقب أشخاص بتلك
العقوبات غير المرئية لرأي سياسي ،وهو أمر غريب في
«بلد القانون».
وفــي ذلــك اإلط ــار ،وذلــك االستسهال في التسلط خارج
القانون ،تأتي القوانين المنافية للحريات والتعبير عن
الــرأي السلمي ،كما يندفع المشرع في التشدد والمغاالة
فــي ال ـع ـقــوبــات ،ال يختلف فــي ذل ــك ن ــواب «إصــاح ـيــون»،
أو حكومة غير منضبطة ،فيصدر قانون إعــدام المسيء
بـمـجـلــس األغ ـل ـب ـيــة ،ويـ ــرده صــاحــب ال ـس ـمــو ،رح ـمــه الـلــه،
ً
لمخالفته للدستور ،فيصدر الحقا ،بمجلس آخر ،وبنفس
المنطق ،قانون حرمان المسيء ،وهي عقوبة بالتبعية ،ثم
يتم سحب الجناسي.
بل إن هذا التغول تحول لسياسة عامة على سبيل المثال
ال الحصر كالفصل من الوظيفة ،والحرمان من الوظائف
القيادية.
ال جدال في أن خطوة وإعالن وزير الداخلية في الطريق
الصحيح ،وتأتي في السياق اإلصــاحــي منذ خطاب ٢٢
يونيو الماضي ،إال أنها بالتأكيد تحتاج إلى المزيد من
اإلج ــراء ات ،أولـهــا إج ــراء تحقيق مستقل فــي تلك القيود،
وتحديد المتضررين ،وتعويضهم عن حرمانهم من حقوق
مستحقة ،وتعويض األبناء عن األضرار التي حاقت بهم.
بال متابعة من وزارة الداخلية ،وإجراء تحقيق مستقل،
ورقابة من مجلس األمة ،فإن احتماالت عودة القيود األمنية
واردة في أي لحظة.

الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــح تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــن رايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ص ـ ـح ـ ـيـ ــح
ّ
دام قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد م لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـ ـ ــرا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن وأدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ب ـ ـ ــس تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــح ...ه ـ ـ ـ ــذا قـ ـ ـ ْـبـ ـ ــض ري ـ ــح
ّ
وال ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ َـد ْع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ب ـ ـ ــا ت ـ ـ ــه ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــلـ ـ ــه
ِّ
وم ـ ـ ـ ـ ــن «ج ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان» الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرت ـ ـ ــب صـ ــريـ ــح
ّ
ْ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم شـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت بـ ـ ــال ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــد وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح ع ـ ــل ـ ــه
مـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرط ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراح مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــح
ّ
ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورم ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ـ ــه
وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــي ...تـ ـطـ ـي ــح
ّ
ّ
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدت والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـ ـ ـ ـ ــن زل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ــه
حـ ـت ــى ف ـ ــي «ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس» (ول ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــح)
ّ
«ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارض ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح» ...فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ك ـ ــل ـ ــه
اتـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــوا ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــي تـ ـ ـ َـحـ ـ ــت ش ـ ـم ـ ـسـ ــه ي ـس ـي ــح
ّ
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــه م ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــه م ـ ـظـ ــلـ ــه

ً
البشر يتحدثون إلى النحل قريبا!

نفرتيتي ترقد في قبر توت عنخ آمون
على الــرغــم مــن م ــرور أكـثــر مــن  100عام
على اكتشافها ،فإن أسرار مقبرة توت عنخ
ً
آم ــون ال ت ــزال تـظـهــر ي ــوم ــا بـعــد ي ــوم ،فقد
كشفت أدلة جديدة أن المقبرة الشهيرة تضم
ً
أيضا قبر الملكة األسطورية «نفرتيتي».
ً
وأضــافــت المعلومات أن فــريـقــا بقيادة
عالم اآلثار البريطاني هوارد كارتر اكتشف
قبل  100عام غرفة حجرية في وادي الملوك
بمصر ،فيها قبر الفرعون توت عنخ آمون،
م ــوض ـح ــة أنـ ــه ل ــو اس ـت ـم ــر ال ـح ـف ــر حـيـنـهــا
الكتشف العالم جائزة أكبر من قبر الملك،
حيث ّ
رجح العالم البريطاني د .نيكوالس
ً
ريفز ،في كتاب منقح حديثا ،أن المرأة األكثر
شـهــرة فــي الـعــالــم الـقــديــم الملكة نفرتيتي
ً
مدفونة هناك أيضا.
وقال موقع العربية نت ،أمس ،إن العالم
أعرب في تصريح عن اعتقاده بأن الرموز
الـمــوجــودة أش ــارت إلــى أن الشخص الــذي
قــام بطقوس الـجـنــازة لــم يكن آي بــل توت
ً
عنخ آمون نفسه ،وهذا يعني ضمنا أن هذه
الرسوم التوضيحية أظهرت في األصل توت
عنخ آمون وهو يدفن نفرتيتي ،ألن الغرفة
ً
كانت في األصل جزءا من مثواها.

ً
أطولهن تسافر جوا للمرة األولى
ت ـم ـك ـنــت ال ـت ــرك ـي ــة روم ـي ـس ــا
جـ ـيـ ـلـ ـج ــي ،أطـ ـ ـ ــول امـ ـ ـ ـ ــرأة ع ـلــى
قـيــد ال ـح ـيــاة ( 2.15م ـتــر) ،وفــق
مـ ــوسـ ــوعـ ــة غ ـي ـن ـي ــس لـ ــأرقـ ــام
ً
القياسية ،من السفر جــوا ألول
مرة في حياتها.
وتم تعديل إحــدى الطائرات
ل ـت ـم ـك ـي ـن ـه ــا مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــر إلـ ــى
س ــان فــرانـسـيـسـكــو بــالــواليــات
المتحدة ،حيث أزيلت  6مقاعد
من الطائرة ،واستبدلت بسرير
خاص لجيلجي.
وذكرت صحيفة ديلي ستار

وضاح
nashmi22@hotmail.com

ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي ال ـخ ـبــر ال ــذي
نقله موقع خبرني األردنــي ،أن
ً
روميسا لم تسافر جوا من قبل،
ألن طولها لم يسمح بذلك حتى
وهي في سن صغيرة.
وف ــي مـنـشــور عـلــى حسابها
ب ـ «إنـسـتـغــرام» ،قــالــت جيلجي:
«رح ـل ــة رائ ـع ــة م ــن ال ـبــدايــة إلــى
الـنـهــايــة .كــانــت ه ــذه أول رحلة
لــي بــالـطــائــرة ،لكنها بالتأكيد
لن تكون األخيرة».

ً
ً
وك ــذل ــك ق ـ ّـدر ك ــارت ــر أن جـ ــزءا ك ـب ـيــرا من
مقتنيات الدفن الفخمة التي دفنت مع توت
عـنــخ آم ــون ســرقــت قـبــل اكـتـشــافــه للموقع
عام  ،1922مما يعني في حال صح كالمه
أن القطع األثرية التي يقال إنها سرقت قد
تكون مدفونة مع نفرتيتي.

ً
قد يتواصل البشر قريبا
مع الحيوانات ،إذ يستخدم
ال ـع ـل ـم ــاء ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
ال ـعــالــم ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
للتحدث إلــى النحل والفيلة
والحيتان.
لكن أحــد الخبراء يخشى
مــن إمـكــانـيــة اس ـت ـخــدام هــذه
ال ـم ـقــدرة لـلـتــاعــب بــاألنــواع
البرية.
وفـ ـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا مـ ــع ق ـنــاة
 ،Voxالذي نقله موقع روسيا
ال ـ ـيـ ــوم ،أم ـ ــس ،ق ــال ــت ك ــاري ــن
بــاكــر ،مــن جامعة كولومبيا
ً
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إن ف ــري ـق ــا من
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا
يستخدم الذكاء االصطناعي
لفك تشفير أنماط األصــوات
غ ـيــر ال ـب ـش ــري ــة ،م ـثــل رقـصــة
ن ـحــل ال ـع ـس ــل ،وال ـض ــوض ــاء
ذات التردد المنخفض للفيلة،
مما يتيح جعل التكنولوجيا

ً
وتضمن جــزء من األدلــة الجديدة أيضا
مجموعة من الكلمات الهيروغليفية التي
تــرمــز إل ــى اس ــم صــاحـبــة ال ـس ـي ــادة ،والـتــي
رسمت على الجدار الشمالي لغرفة دفن توت
عنخ آمون ،حسبما نقلت صحيفة التايمز
البريطانية.

«يوتيوب» يتحول شبكة اجتماعية

ليس فقط وسيلة للتواصل،
ً
ول ـ ـكـ ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ل ـل ـت ـح ـك ــم فــي
الحيوانات البرية.
وأوضحت باكر أنه يمكن
إضــافــة الــذكــاء االصطناعي
الـ ـن ــاط ــق مـ ــع الـ ـحـ ـي ــوان إل ــى
الـ ــروبـ ــوتـ ــات الـ ـت ــي يـمـكـنـهــا
«اخ ـ ـتـ ــراق ح ــاج ــز ال ـت ــواص ــل
بين األنواع بشكل أساسي»،
ً
ل ـك ـن ـه ــا الح ـ ـظـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا أن
«ه ــذا االخ ـت ــراق يثير أسئلة
أخالقية ،إذ إن تمكين البشر
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث م ـ ــع األن ـ ـ ـ ــواع
ا لـمـخـتـلـفــة ي ـم ـكــن أن يخلق
ً
إحساسا أعمق بالقرابة ،أو
ً
إحساسا بالسيطرة والقدرة
ع ـل ــى الـ ـت ــاع ــب ف ــي تــدج ـيــن
األنواع البرية التي لم نتمكن
كـبـشــر م ــن الـسـيـطــرة عليها
ً
سابقا».

«شايب» يقتل زوجته ويقطعها

ً
أعلن موقع يوتيوب طرحه ميزة جديدة سماها «نعيش معا»،
تسمح ُ
لصناع المحتوى المميز بــد عــوة ضـيــوف لمشاركتهم
البث المباشر.
والبث المشترك ،كما أعلن «يوتيوب» في مدونة نقلها موقع
سكاي نيوز ،أمس ،سيتوافر في البداية لمجموعة مختارة من
المبدعين على المنصة ،لكن الموقع يخطط لتوسيعه ،ليشمل
المزيد من ُصناع المحتوى في المستقبل .ويقول رئيس شعبة
اإلعالم الرقمي بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر،
ً
أحمد صبري ،إن «يوتيوب يتحول تدريجيا من موقع مقاطع
فيديو إلــى شبكة اجتماعية ،بــاعـتـبــاره أق ــوى منصات غوغل
وذراعها لمنافسة وسائل التواصل االجتماعي ،ودفعه إلى ذلك
تربع مقاطع الفيديو على عرش اهتمامات المستخدمين.

احتجزت محكمة في العاصمة الروسية (موسكو) حتى  3يناير
ً
ً
متقاعدا يبلغ من ُ
العمر  89عــامــا ،بتهمة تقطيع أوصــال زوجته
بعد قتلها.
وفي وقت سابق ،تم في شمال غرب موسكو العثور على رفات
ام ــرأة مقطعة األوص ـ ــال ،وحــامــت الـشـكــوك ح ــول زوج ـهــا بقيامه
بارتكاب جريمة قتل.
وأشارت التحقيقات إلى العثور على أجزاء من جثة امرأة مجهولة
الهوية بالقرب من مبنى سكني في شارع مارشال توخاتشيفسكي
بموسكو.
وج ــاء فــي ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة فــي الـعــاصـمــة،
ونقله موقع روسيا اليوم ،أمس« :بطلب من طرف االدعاء ،اختارت
ً
ً
ً
المحكمة تدبيرا وقائيا ،وأقرت احتجاز الرجل ( 89عاما) حتى 3
يناير .»2023

لماذا دموع الرجل عزيزة؟
أثبتت الكثير من الدراسات العلمية وجود
اختالفات جوهرية في طريقة التفكير وفهم
الواقع بين الرجال والنساء ،بسبب اختالف
تركيبة الدماغ بين الجنسين.
وقـ ــال مــوقــع س ـكــاي ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،إن تلك
ال ـ ــدراس ـ ــات اس ـت ـط ــاع ــت اإلجـ ــابـ ــة ع ــن بـعــض
الـتـســاؤالت حــول سلوكيات الــرجــل المثيرة
السـتـغــراب الـنـســاء ،مثل لـمــاذا يهتم الــرجــال
بنظافة سياراتهم أكثر من أي شيء آخر؟
وأفـ ـ ــاد االخ ـت ـص ــاص ــي ال ـن ـف ـســي بـجــامـعــة
ك ــام ـب ــري ــدج س ـي ـم ــون ك ــوه ـي ــن ب ـ ــأن ال ــرج ــال
ي ـف ـت ـخــرون ب ــآالت ـه ــم ،وي ـه ـت ـمــون بـنـظــافـتـهــا
وصيانتها ،بشكل يفوق االهتمام بأجسادهم
ومنازلهم ،معتبرا أن قيادة الرجال لسياراتهم
إح ــدى الـطــرق الـتــي يــؤكــدون بها رجولتهم،

للبيع ملجأ من
الضربات النووية!
عـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـل ـ ـجـ ــأ أل ـ ـمـ ــانـ ــي
مـخـصــص لـلـحـمــايــة م ــن أي
ضربات نووية ،يعود لحقبة
الـحــرب ال ـب ــاردة ،للبيع على
موقع «إي باي».
وي ـ ــدع ـ ــم الـ ـمـ ـلـ ـج ــأ ،ال ـ ــذي
ً
يمتد على مساحة  850مترا
ً
مربعا ،ويقع في والية شمال
ً
الراين ،غربي ألمانيا ،جدرانا
خرسانية بسماكة  3أمتار.
وذكرت صحيفة ديلي ميل
الـبــريـطــانـيــة ،ف ــي خـبــر نقله
موقع سكاي نيوز ،أمس ،أن
الملجأ معروض للبيع مقابل
 1.6مليون يورو.

وتساعدهم على الشعور بمزيد من السيطرة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت ال ـم ـعــال ـجــة الـنـفـسـيــة
كريستي أوفرستريت أن الرجال لديهم عاطفة
قوية مثل النساء ،لكنهم يفضلون التحدث عن
مشاعرهم بصورة غير مباشرة ،ويتجنبون

إظهار ضعفهم .ووجــدت الــدراســات العلمية
أن دمــوع الــرجــال عــزيــزة ،حيث يملك الرجال
قنوات دمعية أقل من النساء ،ويملكون  60في
المئة أقل من هرمون البروالكتين المسؤول
عن البكاء.

وفيات
صبيحه حجي عبدالله خلف الفرحان

ً
 68عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :حسينية األشكنانية ،ميدان حولي،
النساء :الحسينية الحيدرية ،السالمية ،ت65600044 ،99607141:

رجا عليان عايض الوهيده

ً
 53عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99617888 :

مبارك إبراهيم مبارك سالمين

ً
 46عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،5ش ،10م ،22ديوانية سالمين،
(مقابل مسجد فاطمة الوقيان) ،النساء :العدان ،ق ،6ش ،18م،19
ت66222828 ،97207878 ،50353577 ،66545535 :

سيد عبدالحميد جعفر السيد علي القالف

ً
 55عاما ،شيع ،مسجد البحارنة ،الدعية ،ت66061464 ،55051552 :

حسين علي مطلب كرم

ً
 65عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الـجــابــريــة ،حسينية الـبـلــوش ،النساء:
الرحاب ،ق ،1ش ،13م ،10ت55225069 :

فالح صقر محمد الصقر

ً
 84عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت،99019915 ،99607023 :
99670781

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

4:44
6:05
11:32
2:36
4:58
6:17

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

29
16
ً
 11:36صب ــاحـ ـ ــا
 11:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 05:19صب ــاحـ ـ ــا
 05:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

