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جريدة يومية سياسية شاملة

في  أكــدت مصادر مسؤولة 
بلدية الكويت، أن وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــبــلــديــة عــبــدالــعــزيــز 
امـــعـــجـــل يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــدي 
على تكويت اإدارة القانونية 

ــل، حــــيــــث تـــــم إنــــجــــاز  ــامــ ــكــ ــالــ بــ
امـــرحـــلـــة اأولــــــى بــنــســبــة 100 
فــي امــئــة، وهــو مــا تـــّوج فعليً 
بــــــقــــــرارات نـــــافـــــذة الـــتـــطـــبـــيـــق، 
»إعــــــــــــادة  أن  عـــــلـــــى  مـــــــشـــــــددة 
الوافدة  الكوادر  تعين أي من 
الــقــانــونــيــة بــعــد أن تـــم إنــهــاء 

خدماتها غير وارد، وااعتماد 
سيكون على العنصر الوطني 

فقط«.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت امـــــــــــصـــــــــــادر 
»الراي« أن امعجل وضع خطة  لـ
الــقــانــونــيــة،  اإدارة  لــتــكــويــت 
ـــ 3 خــــطــــوات: اأولــــى  تــتــمــثــل بـ

إنــهــاء عــقــود امستشارين  هــي 
والـــقـــانـــونـــيـــن الــــوافــــديــــن فــي 
بالكامل،  أنــجــزت  وقــد  اإدارة، 
والثانية تتمثل بقبول وتعين 
وترقية 30 وكيًا )مواطنً( في 
الخطوة  اإدارة، فيما ستكون 
الـــثـــالـــثـــة فـــتـــح بــــــاب الــتــعــيــن 

ــــات لـــلـــمـــواطـــنـــن مــن  ــابـ ــ ــقـ ــ وامـ
فــئــة الــشــبــاب خـــال اأســابــيــع 

امقبلة.
وكشفت امصادر أن »الوزير 
امــعــجــل يــخــص فــئــة الــشــبــاب 
ــيـــاديـــة  ــقـ ــنــــاصــــب الـ لـــتـــولـــي امــ
الــشــاغــرة فــي الــبــلــديــة، ومنها 

مــنــاصــب نــــواب امـــديـــر الــعــام، 
إذ إن قائمة اأسماء امرشحة 
بـــــاتـــــت شــــبــــه مــــنــــجــــزة وهــــي 
بانتظار ااعتماد«، مبينة أنه 
لن تتم ااستعانة بأي »كوادر 
منصب  أي  لتتولى  خارجية« 

شاغر في البلدية.

إنجاز امرحلة اأولى من تكويت اإدارة القانونية

| كتب محمد أنور |

امعجل يخص الشباب الكويتي 
بامناصب القيادية في البلدية

ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــا تــــنــــتــــظــــر الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
أبنائها  مــن   47 مصير  معرفة 
امــــفــــقــــوديــــن، أظـــــهـــــرت أحـــــدث 
ــادرة عــن مكتب  إحــصــائــيــة صــ

الـــشـــهـــداء  عــــــدد  أن  الـــشـــهـــيـــد، 
امسجلن في امكتب بلغ 1314 
شهيدً، هم 1069 كويتيً و245 
من جنسيات أخرى، من بينهم 

554 استشهدوا في اأسر.
التي  اإحصائية،  وبحسب 

عــلــى نسخة  »الـــــراي«  حصلت 
مــنــهــا، وتــشــمــل الـــفـــتـــرة حتى 
فقد   ،2022 نــوفــمــبــر   9 تـــاريـــخ 
تـــم تــســجــيــل 904 شـــهـــداء في 
و279  الــــحــــربــــيــــة،  الـــعـــمـــلـــيـــات 
شهيدً جراء الكوارث الطبيعية 

والــــــــــحــــــــــوادث ااســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
أثــنــاء  شــهــيــدً  الـــعـــامـــة، و131 
الــعــســكــري، بإجمالي  الــواجــب 

1314 شهيدً.
 148 أن  اأرقـــــــــــــام  ــر  ــهــ ــظــ وتــ
الــــــعــــــدوان و412  قـــبـــل  ــوا  قــــضــ

بــعــده، فيما بلغ  أثــنــاءه و200 
عدد شهداء اأسر 554.

مــواطــنــً،  أصــــل 1069  ومــــن 
العمليات  أثناء   775 استشهد 
الــحــربــيــة، و93 أثــنــاء الــواجــب 
جــــــــراء  و201  الــــــعــــــســــــكــــــري، 

والحوادث  الطبيعية  الكوارث 
ااستثنائية العامة.

من  العسكرين  عـــدد  وبــلــغ 
من   754 مقابل   560 الــشــهــداء 

امدنين. 

1314 إجمالي عدد اُمقّيدين في »مكتب الشهيد«

| كتب ناصر الفرحان |

1069 شهيدً كويتيً... و47 مفقودً ا معلومات عنهم

دارت عجلة تطوير حقل الدرة بن السعودية والكويت، لينتقل 
إلى مرحلة جديدة من التحضير لتشغيله وامرتقب أن يبدأ معها 
مرحلة نوعية من إنتاج الغاز، حيث سيسهم الحقل اإستراتيجي 
في  الطبيعي وسوائله  الــغــاز  على  امحلي  الطلب  نمو  تلبية  فــي 

البلدين.
ووقعت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو أعمال 
الخليج مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بحضور نائب رئيس مجلس 
ــر الــطــاقــة السعودي  ــوزراء وزيـــر النفط الــدكــتــور بــدر امــا ووزيـ الــ

اأمير عبدالعزيز بن سلمان.
»نفط الخليج« بالوكالة خالد العتيبي  وقال الرئيس التنفيذي لـ
الغاز غير  إنتاج  إلــى  الــدرة امشترك  »يهدف برنامج تطوير حقل 
من  قياسي  مكعبة  قــدم  مليار  تعادل  إجمالية  بكميات  امصاحب 

الغاز يوميً، و84 ألف برميل يوميً من الغاز امسال )امكثفات(.
»الــدرة«  ــراءات تطوير  إجـ التفاهم تتضمن  أن مذكرة  وأوضــح 
امــتــرتــبــة عــلــى تــطــبــيــق الـــبـــنـــود امـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي محضر 
ااجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية 

مشروع الحقل، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ امشروع.
التفاهم  مــذكــرة  أن توقيع  ــراي«  »الــ لـــ  وكشفت مــصــادر مطلعة 
يأتي إيذانً بانطاق الخطوات التنفيذية للمشروع، حيث سيتم 
امشتركة  الــعــمــلــيــات  بمنطقة  الــجــانــبــن  بــن  فــنــي  فــريــق  تشكيل 
الــبــدء بــطــرح عــقــد تنفيذ  بالخفجي »امـــغـــمـــورة«، ومـــن ثــم سيتم 

مشروع الدرة.
وذكرت أن الفريق »سيعمل على محاولة تسريع العمل بطريقة 
فنية تقّلل مدة تنفيذ امشروع للوصول إلى أقل مدة تنفيذ ممكنة، 

متوقعة اانتهاء من امشروع بن 2025 و2026«.
وأكدت أن عمليات طرح امناقصات الخاصة بامشروع ستكون 
بشكل سريع دون تأخير، على اعتبار أن لها طبيعة خاصة وتتم 
في منطقة العمليات امشتركة بالخفجي »امغمورة«.وكان البلدان 
الــدرة، فيما  وقعا في مــارس اماضي مذكرة تفاهم لتطوير حقل 
بن  امبرمة  التفاهم  مذكرة  تنفيذً  الجديدة  امــذكــرة  توقيع  يأتي 
العمل  تضّمنت  والــتــي   ،2019 ديسمبر   24 والــســعــوديــة  الــكــويــت 
تقسيم  الـــدرة، حيث سيتم  واستغال حقل  تطوير  على  امشترك 
اإنــتــاج بــالــتــســاوي بــن الــشــريــكــن، اســتــنــادً إلـــى خــيــار »الفصل 
البحري«، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكن في البحر، ومن 
الطبيعي  الغاز  الخليج« من  »أرامــكــو أعمال  ُترسل حصة  هناك 
فيما  الخفجي،  في  الشركة  مرافق  إلــى  وامكثفات  الغاز  وســوائــل 
الغاز  الطبيعي وســوائــل  الــغــاز  مــن  الخليج«  »نفط  ترسل حصة 

وامكثفات إلى مرافقها في الزور.

مذكرة تفاهم كويتية - سعودية لتطوير الحقل وإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز يوميً

| كتب إيهاب حشيش |

دواب »الدرة«... دار
تشكيل فريق فني مشترك لتسريع الخطوات التنفيذية وطرح امناقصات الخاصة بامشروع

اأحد 1 يناير عطلة رسمية
أعلن ديوان الخدمة امدنية تعطيل العمل في جميع الوزارات 
والجهات الحكومية والهيئات وامؤسسات العامة يوم اأحد 
السنة  رأس  بمناسبة  رســمــيــة  يـــوم عطلة  بــاعــتــبــاره  يــنــايــر   1

اميادية لعام 2023.
ــاد الـــديـــوان أن الـــــدوام الــرســمــي يــســتــأنــف يـــوم ااثــنــن  ــ وأفـ
الثاني من الشهر ذاتــه، على أن تحدد اأجهزة والجهات ذات 
طبيعة العمل الخاصة عطلتها والجهات امختصة بشؤونها 

مع مراعاة امصلحة العامة.

الديوان يعدها والقرار مجلس الخدمة

دراسة لتطبيق 
ساعات الدوام امرنة

| كتب ناصر المحيسن |

أكد ديوان الخدمة امدنية أنه »يعد دراسة لتطبيق ساعات 
الدوام امرنة بالجهات الحكومية، وسيتم التطبيق بعد صدور 

قرار من مجلس الخدمة امدنية في شأنها«.
ــؤال بــرمــانــي للنائب أســامــة الــشــاهــن، في  وفـــي رد عــلــى سـ
قـــرارً ينظم تطبيق  شــأن عــدم إصـــدار مجلس الخدمة امدنية 
نظام »العمل عن ُبعد« بشكل دائــم، أرفق نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، رد 
ديوان الخدمة امدنية بهذا الشأن، حيث أوضح رئيسه الدكتور 
التي  اأنظمة  أحــد  ُبعد،  العمل عن  أن »نظام  الربيعان  عصام 
تم تطبيقها خال الظروف الطارئة وااستثنائية التي مر بها 
العالم خال أزمة انتشار فيروس كورونا، كمرحلة من مراحل 
ُيكّلف  ولــم  الرسمي،  الـــدوام  بنظام  للعمل  التدريجية  الــعــودة 
الديوان من ِقبل مجلس الخدمة امدنية بإعداد دراسة لتطبيق 

نظام العمل عن ُبعد بشكل دائم في الجهات الحكومية«.

ها كويت
23

منيرة اأمير 
تطرح حًا 
جذريً لـ... 

»الباعة الجائلن«

»الغياب 
اإلكتروني«
... امدارس 

في هواتف اآباء

هل تختفي 
حسابات 

»البوتات« من 
»تويتر« اليوم؟

»الخليج« 
2022

... اأقرب 
إلى امجتمع 

400 ألف 
زاروا »مرزام 3« 

خال 5 أيام

طلبات تحقيق في انسحاب 
»غوستاف روسي« 

و»سرقات البحث العلمي«
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اأمير ُيهنئ 
بانتخاب رئيس 

ااتحاد السويسري
كونا - بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف اأحمد، برقية 

تهنئة إلى الرئيس امنتخب لاتحاد السويسري آان بيرسيه، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسً لاتحاد 

السويسري، متمنيً له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافية، وللعاقات الطيبة بن البلدين الصديقن، امزيد من 

التطور والنماء.

سمو اأمير

ولي العهد يستقبل 
رئيس الوزراء ووزيري 

الداخلية والنفط
كونا - بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل اأحمد، برقية تهنئة 

إلى الرئيس امنتخب لاتحاد السويسري آان بيرسيه، ضّمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسً لاتحاد، متمنيً له كل 

التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية. 
واستقبل سمو ولي العهد في قصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ 

أحمد نواف اأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه، النائب اأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية الشيخ طال الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط 

الدكتور بدر اما.

سمو ولي العهد

السعدون يستقبل مجلسي 
جمعية اُمحاسبن ونقابة »اأمة«

اأمــة  مجلس  رئــيــس  استقبل 
أحــــمــــد الـــــســـــعـــــدون، فـــــي مــكــتــبــه 
لجمعية  الفخري  الرئيس  أمــس، 
امــحــاســبــن وامـــراجـــعـــن يــوســف 
العثمان، ورئيس مجلس  صالح 
عـــوض  راشـــــــد  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة 
الــهــطــانــي، وأمـــن ســر الجمعية 
ــلــــه ســـلـــيـــمـــان الــــكــــنــــدري،  ــبــــدالــ عــ
فيصل  اإدارة  مجلس  وأعــضــاء 

عـــبـــدامـــحـــســـن الــطــبــيــخ وصـــبـــاح 
مـــبـــارك الـــجـــاوي وعــبــدالــوهــاب 
مـــــشـــــاري الــــــفــــــارس وفــــهــــد طــلــق 
ــة  ــنـ ــلـــجـ الـــــــعـــــــازمـــــــي، ورئـــــــيـــــــس الـ
ــتـــشـــاريـــة لــهــيــئــة امــحــاســبــة  ااسـ
وامــراجــعــة الــدكــتــور فــالــح راشــد 
الـــعـــازمـــي، ومــراقــبــي الــحــســابــات 
ــد رخـــيـــص  ــويــ الــــدكــــتــــور عـــلـــي عــ

وناصر خليف العنزي.

ــل الــــســــعــــدون  ــبــ ــقــ ــتــ كــــمــــا اســ
رئيس نقابة العاملن باأمانة 
الــــعــــامــــة مـــجـــلـــس اأمـــــــة جـــمـــال 
دبيان الشاحي، ونائب رئيس 
ــة مـــحـــمـــد الـــفـــيـــلـــكـــاوي،  ــابـ الـــنـــقـ
ــد الـــعـــجـــمـــي  ــيــ ــر عــ ــ ــسـ ــ وأمـــــــــن الـ
وأمن الصندوق طال العنزي، 
وعضوة مجلس اإدارة شيماء 

الشيرازي.

راجعن
ُ
حاسبن وام

ُ
السعدون ُمتوّسطً وفد جمعية ام

ئ 
ّ
رئيس الوزراء ُيهن

الرئيس السويسري بانتخابه
كــونــا - بــعــث ســمــو الشيخ 
أحــمــد نـــواف اأحــمــد الصباح 
الـــوزراء، برقية  رئيس مجلس 
إلى الرئيس امنتخب لاتحاد 

بــيــرســيــه،  آان  الـــســـويـــســـري 
ضـــــّمـــــنـــــهـــــا ســـــــمـــــــوه خــــالــــص 
ــه، بـــانـــتـــخـــابـــه رئــيــســا  ــيـ ــانـ ــهـ تـ

لاتحاد.
رئيس الوزراء

مليون دوار لـ »طوارئ« اأمم امتحدة
نـــيـــويـــورك - كـــونـــا - أعــلــنــت 
الــكــويــت عـــن تــعــهــدهــا بتقديم 
ــة بـــمـــلـــيـــون  ــيــ مـــســـاهـــمـــة طــــوعــ
دوار لــصــالــح صــنــدوق اأمــم 
ــزي مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــدة امـ ــــحـ ــتـ ــ امـ

الطوارئ للعام 2023.
ــال  ــ ــمـ ــ ــاأعـ ــ وقـــــــــــال الـــــقـــــائـــــم بـ
بــاإنــابــة لــوفــد الــكــويــت الــدائــم 
امــتــحــدة امستشار  لـــدى اأمــــم 
فــيــصــل الــعــنــزي، أمــــام الــحــدث 
الــــــســــــنــــــوي رفــــــيــــــع امــــســــتــــوى 
للتبّرع لصندوق اأمم امتحدة 
ــــوارئ،  ــــطـ ــة الـ ــهـ ــواجـ ــــزي مـ ــركـ ــ امـ
إن مــســاهــمــة الـــكـــويـــت امــالــيــة 

عــــام 2008،  مــنــذ  بـــالـــصـــنـــدوق 
جعلها من بن أكبر 25 مانحا 
له منذ تأسيسه، وذلك انطاقا 
ــا بـــــــدور وأهـــمـــيـــة  ــهـ ــانـ ــمـ مــــن إيـ
صندوق اأمم امتحدة امركزي 
مـــواجـــهـــة الــــطــــوارئ وتــخــفــيــف 

امعاناة اإنسانية.
وجــّدد العنزي دعــم الكويت 
ــالـــه،  ــقــــوي لـــلـــصـــنـــدوق وأعـــمـ الــ
مؤكدً أن ما يشهده العالم من 
آثار إنسانية مدمرة ناشئة عن 
الطبيعية  والــكــوارث  النزاعات 
وتـــفـــشـــي اأمــــــــراض يــســتــدعــي 
والــتــعــاون  التنسيق  مضاعفة 

التمويل ودعــم  الــدولــي لحشد 
ــم امــتــحــدة  ــ ــنـــدوق اأمـ عــمــل صـ
ــــوارئ  ــطـ ــ ــة الـ ــهــ امـــــركـــــزي مــــواجــ

بشكل مشترك.
الـــــصـــــنـــــدوق  أن  وأوضــــــــــــــح 
للعديد  ااســتــجــابــة  اســتــطــاع 
من الحاات اإنسانية في أكثر 
مــن 100 دولــة منذ إنشائه في 
عام 2006 وساهم هذا العام في 
تخفيف امعاناة اإنسانية عن 
عشرات اماين من اأشخاص 
إزاء  الــعــالــم  فـــي مــخــتــلــف دول 
التي  امسبوقة  غير  التحديات 

تواجه العالم.

أكد أن لقاء سمو ولي العهد والرئيس جينبينغ سيدفع بالعاقات الثنائية قدمً

سفير الصن: جاهزون مساعدة الكويت 
... في بناء امنطقة ااقتصادية الشمالية
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ــر الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي  ــبــ ــتــ اعــ
لــــدى الـــبـــاد تــشــانــغ جـــيـــان، أن 
والخليجية  الــعــربــيــة  الــقــمــتــن 
ــمـــان عــلــى  ــعـ ــتـ مـــــع الـــــصـــــن، سـ
ااستراتيجية  العاقات  تقوية 
إلى  افــتــا  الصينية،   - العربية 
الــرئــيــس الصيني شي  لــقــاء  أن 
العهد  جينبينغ مع سمو ولــي 
اأحــمــد، سيدفع  الشيخ مشعل 
بالعاقات الصينية - الكويتية 

قدما في امجاات كافة. 
ــنـــي،  ــيـ ــيــــر الـــصـ ــفــ وقـــــــــال الــــســ
فــــــــي تـــــصـــــريـــــح عـــــلـــــى هــــامــــش 
الـ  السنوية  بالذكرى  ااحتفال 
رابــطــة دول جنوب  إنــشــاء   55
ــا »آســــــيــــــان«، الــــذي  ــيــ ــرق آســ ــ شــ
ــم بــــســــفــــارة إنـــدونـــيـــســـيـــا،  ــ ــيـ ــ أقـ
ــر  بــحــضــور نـــائـــب مــســاعــد وزيـ
القانونية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
جاسم الجراوي، إن باده كانت 
للتعاون من  الـــدوام تدعو  على 
ــادل امــنــفــعــة لــلــجــمــيــع،  ــبـ أجــــل تـ
مـــن دون الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
أن  إلــى  للدول، مشيرً  الداخلية 
الـــدول على  الصن تتعامل مــع 
للجهود  امساواة، ومؤيدة  قدم 

الدولية الداعمة للسام. 
وذكــــــر أن مـــوقـــف بــــــاده مــن 
لم  ثــابــت  الفلسطينية  القضية 
الدولتن  تأييد حل  يتغّير، في 
وإقــــــــامــــــــة دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
 1967 حـــــــــدود  ــلــــى  عــ مـــســـتـــقـــلـــة 

وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، 
مــســتــشــهــدً بــمــا قـــالـــه الــرئــيــس 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة  ــرئــ جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عــبــاس، 
ــّيـــرت مـــواقـــف  ــغـ بـــأنـــه »مـــهـــمـــا تـ
امـــوقـــف  ان  إا  الـــــــــدول،  بـــعـــض 

الصيني سيبقى ثابتا«. 
ـــــاون  ـــــعـ ــــــتـ ال أن  وأوضــــــــــــــــح 
امــنــطــقــة  دول  ــع  ــ مـ ــيـــنـــي  الـــصـ
اأطـــراف،  هــو مصلحة جميع 
ولـــيـــس هـــنـــاك رغـــبـــة أو هــدف 
صــيــنــي مـــــلء أي فــــــراغ طـــرف 
ــي امـــنـــطـــقـــة، مــشــيــدً  ثــــالــــث فـــ
باموقف العربي الحكيم تجاه 

مبدأ الصن الواحدة. 
حــــول  ســــــــــؤال  عــــلــــى  وردً 
الجزر الكويتية وامدن الذكية، 
ومشاريع الصن امحتملة في 
الـــكـــويـــت، أجــــــاب: أن »الــصــن 
ظّلت وستظّل شريكا مخلصا 
للكويت فــي أي مــجــاات، كما 
ــاك تـــشـــاور  ــنـ ــان هـ ــ تـــعـــرفـــون كـ
وتنسيق بن الصن والكويت 
لـــبـــنـــاء امــنــطــقــة ااقـــتـــصـــاديـــة 
الصيني  والجانب  الشمالية، 
كل  فــي  إيجابيا  موقفا  يتخذ 
امشاريع لدولة الكويت أو أي 
ــعــت وثــيــقــة الــتــعــاون 

ّ
ــة وق دولــ

والـــطـــريـــق(، ونعتبر  )الـــحـــزام 
ــكـــويـــت شـــريـــك مـــهـــم فــي  أن الـ
هــــذه امــــبــــادرة، ولـــذلـــك، فــإنــنــا 
جــاهــزون أي شـــيء يحتاجه 
الجانب الكويتي، وخصوصا 

أن لدينا الخبرة في ذلك«. 

الجراوي وسفراء »آسيان« في الحفل

جاسم الجراوي في جولة على اأجنحة امشاركة

جهزت مكتبن لها في منافذ التسويق امعتمدة

»الشؤون« تتابع ميدانيً تنفيذ الجمعيات
للشراء امباشر للمنتج الزراعي امحلي
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أصدرت وزارة الشؤون، قرارً 
متابعة  لجنة  بتشكيل  إداريــــا 
تنفيذ قرار دعم وترويج امنتج 
الزراعي امحلي في الجمعيات 
التعاونية، بناء على توجيهات 
وزيــــــرة الــــشــــؤون ااجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــمــيــة امــجــتــمــعــيــة وزيــــرة 
الدولة لشؤون امــرأة والطفولة 

مي البغلي.
أ-   /3972 الـــــقـــــرار  ويــــهــــدف 
2022، إلى دعم اإنتاج امحلي 
للخضار وحماية امستهلك من 
اارتـــفـــاع امــصــطــنــع لــأســعــار، 
من خال إلغاء دور الوسيط أو 
ااحــتــكــار، لــســوق الخضار في 
والتأكد  التعاونية،  الجمعيات 
من قيامها بالشراء امباشر من 

امنافذ التسويقية.
وجهزت الوزارة مكتبن لها 
امعتمدة،  التسويق  منافذ  فــي 

في:
1 - شــبــرة اتــحــاد امــزارعــن في 

العارضية.
2 - شبرة الصليبية شركة وافر.

ــذً لـــــلـــــقـــــرار، شــكــلــت  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
ميدانية  تفتيش  فـــرق  ــــوزارة  الـ
الجمعيات  لرصد مدى تواجد 
ــذ  ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــة فــــــــــي امــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاونـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــا  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ الــــتــــســــويــــقــــيــــة ومــ
ــيـــومـــي.  الـــفـــعـــلـــيـــة فــــي امــــــــزاد الـ
وقامت الفرق برصد مشتريات 
ــار لـــكـــل جـــمـــعـــيـــة عــلــى  الــــخــــضــ
ااحتياج  حدة، ومقارنتها مع 
ــلــــمــــادة 2 مــن  الـــفـــعـــلـــي طـــبـــقـــا لــ
ــم 115/ت  ــ رقـ الـــــــــوزاري  الــــقــــرار 
الــتــي تــنــص على  لــســنــة 2022، 
الـــــشـــــراء امــــبــــاشــــر لــلــمــنــتــجــات 

الزراعية امحلية، بنسبة ا تقل 
عــن 75 فــي امــئــة مــن ااحــتــيــاج 

الفعلي للجمعية.
ــرار في  ــقــ وتـــضـــع الــــــــوزارة الــ
ــــث لــــوحــــت  ــيـ ــ أولــــــويــــــاتــــــهــــــا، حـ
ــة  ــارمــ بــــــإجــــــراءات فــــوريــــة وصــ
الــقــرار،  مخالفة  مرتكبي  تجاه 
كــونــهــا مــخــالــفــة جــســيــمــة يقع 
الوطني  ااقتصاد  على  أثــرهــا 
بــشــكــل مـــؤثـــر، وذلــــك مـــن خــال 
إضــــــرارهــــــا بــــاأمــــن الــــغــــذائــــي، 
ــــوى اأســــــــعــــــــار عـــلـــى  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وبـ

امستهلكن.

- التعاون مع دول أعضاء أحد فرق التفتيش اميدانية
امنطقة مصلحة 

الجميع... وليس رغبة 
ملء أي فراغ

- الصن تتعامل 
مع الدول على قدم 

امساواة وموقفها ثابت 
من القضية الفلسطينية

وزير الدفاع وّجه بإعداد تقرير مفصل حول الخلل الفني

»هبوط آمن« لطائرة »كاراكال«... من دون أضرار
أوضــــــــــــــحــــــــــــــت رئـــــــــاســـــــــة 
اأركــان العامة للجيش، أن 
إحـــدى الــطــائــرات مــن طــراز 
ــال« تــعــرضــت لخلل  ــاراكـ »كـ
فـــنـــي بــســيــط أثــــنــــاء إحــــدى 
الطلعات امجدولة امعتادة 
لـــطـــائـــرات الــــقــــوة الـــجـــويـــة، 
داخـــــل امــنــطــقــة الــتــدريــبــيــة 
ــم  ــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــلــ ــ ــدة عــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
الخميس  الــجــويــة، صــبــاح 

اماضي.
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وذكـــــــــــــر بـــــــيـــــــان لـ
طـــاقـــم  أن  أمـــــــــس،  اأركــــــــــــــان، 
الـــطـــائـــرة تــعــامــل مـــع الــخــلــل 
حــســب اإجـــــــــراءات امــتــبــعــة، 
بـــســـام،  لــهــبــوطــهــا  أدى  ــا  مــ
ــرار بــشــريــة أو  ــ مـــن دون أضــ
ــا بـــــــأن جــمــيــع  ــمـ ــلـ مــــــاديــــــة، عـ
أنواعها  بمختلف  الطائرات 
ــة، ا  ــ ــارئـ ــ ـــال طـ ــطـ عـــرضـــة أعــ
تتعلق بعمر الطائرة أو مدة 

استخدامها.
ان  الــــــــبــــــــيــــــــان  وأضـــــــــــــــــــاف 
التابعة  »كـــاراكـــال«  طــائــرات 
ــــوم  ــقـ ــ لــــــلــــــقــــــوة الــــــــجــــــــويــــــــة، تـ
بــمــهــام وواجــــبــــات الــطــيــران 
ــبـــيـــة،  الــعــمــلــيــاتــيــة والـــتـــدريـ
الـــنـــهـــاريـــة والــلــيــلــيــة بــشــكــل 
يومي، وتلبي جميع طلبات 

واحتياجات مختلف وزارات 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، حيث 
تــجــاوز مــعــدل عـــدد ســاعــات 
مـــــن 4070  أكــــثــــر  طــــيــــرانــــهــــا 
ســاعــة طــيــران، منذ دخولها 

الخدمة.

 تقرير مفصل
ــر  مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر وزيــ
الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
ــالـــعـــمـــل عــلــى  ــه بـ ــاتـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
إعــــــداد تــقــريــر مــفــصــل حــول 
الــخــلــل الــفــنــي الـــــذي أصـــاب 
ــاراكـــال«، مــع بيان  طــائــرة »كـ
ــاب الـــفـــنـــيـــة، ومـــــا إذا  ــ ــبـ ــ اأسـ

كانت من النوع ااعتيادي أم 
غير ذلك. 

وذكــر بيان للوزارة أمس، 
العلي  الشيخ  توجيهات  أن 
تأتي في إطار حرص الوزارة 
على تحقيق أقصى درجــات 
للمحافظة  والــســامــة  اأمـــن 
عــــلــــى حـــــيـــــاة مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا، 
وتــحــقــيــقــا مــــبــــدأ الــشــفــافــيــة 
والـــوضـــوح فــي الــتــعــامــل مع 
مــخــتــلــف الــــحــــوادث الــفــنــيــة، 
الـــــتـــــي قــــــد تــــقــــع فــــــي عـــمـــوم 
قــطــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة، ومــا 
ــاذ  ــرتـــب عــلــيــهــا مــــن اتـــخـ ــتـ يـ
ــراءات  ــ لــكــل الــخــطــوات واإجــ

ــة فـــي هــذا  الــقــانــونــيــة الـــازمـ
الـــشـــأن، مــن دون تــســاهــل أو 

تهاون.

مهند الساير
وتــفــاعــًا مــع الــحــدث، قدم 
ســؤاًا  الساير  مهند  النائب 
ـــاع،  ــ ــدفـ ــ ــ ـــر ال ــ ــوزيـ ــ ــا لــ ــيــ ــانــ ــرمــ بــ
مــســتــفــســرً عــمــا إذا تـــم فتح 
تــحــقــيــق فـــي حـــادثـــة ســقــوط 
الطائرة، أو تم الوقوف على 
أسبابه، وهل تمت إحالة كل 
الـــطـــائـــرات مـــن الـــنـــوع نفسه 
هبوط  حادثة  بعد  للفحص 

الطائرة؟

طاقم الطائرة تعامل 
مع الخلل حسب 

اإجراءات امتبعة

مهام نهارية وليلية 
للطائرة بمعدل طيران 

تجاوز أكثر 
من 4070 ساعة 

مروحية كاراكال وزير الدفاع

»آسيان« والكويت
دول  بعاقة  انتابانديث  بــون  اوس  سفير  أشـــاد 

»آسيان« بالكويت، والتي وصفها بامتميزة. 
وقال في كلمة ألقاها خال الحفل إن عاقاتنا مع 
الــكــويــت وثــيــقــة، وهــنــاك تــبــادل جيد بينها وبــن دول 
الرابطة، مشيرً إلى أن الثقافة من شأنها تعزيز هذه 

العاقات. 

10 دول و670 مليون نسمة 
قال سفير اوس إن »آسيان« تتكون من 10 دول 
والحادية واأربعن  اأربعن  القمتن  أعضاء، وخال 
قادة  وافــق  نوفمبر 2022،  في  فنومبينه  في  للرابطة 
ــدول اأعـــضـــاء مــن حــيــث امـــبـــدأ، عــلــى قــبــول تيمور  ــ ال

الشرقية لتكون العضو الحادي عشر في الكتلة. 
ويبلغ عدد سكان دول الرابطة أكثر من 670 مليون 

نسمة، يتألفون من ثقافات ولغات وديانات مختلفة.
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اقترحت وضع وحدات حديثة متطورة توزع على مناطق الكويت للتخلص من امنظومة القديمة

منيرة اأمير تطرح حًا جذريً لـ... »الباعة الجائلن«
| كتب محمد أنور |

ــــدت عــضــو امــجــلــس الــبــلــدي امــهــنــدســة  أكـ
الجائلن  الــبــاعــة  »مشكلة  أن  اأمــيــر،  مــنــيــرة 
في الكويت أصبحت هاجسً يؤرق الجميع، 
أســـبـــاب عـــــدة، مــنــهــا ااجـــتـــمـــاعـــي واأمـــنـــي 
ــؤاء الـــبـــاعـــة  ــ ــ ــــي، عـــنـــدمـــا يـــبـــقـــى هـ ــانـ ــ ــــسـ واإنـ
الـــجـــائـــلـــون فــــي حــــر الـــصـــيـــف، بــشــكــل يــدعــو 
إلــــى الــقــلــق عــلــى وضــعــهــم الــصــحــي، وكــذلــك 
عــلــى مــســتــواهــم امــعــيــشــي، إضــافــة لصعوبة 
تلك امــهــن، وهـــذا يــشــوه الــصــورة الحضارية 
ــة تسعى  ــدولــ لــلــكــويــت«، مــشــيــرة إلــــى أن »الــ
نفسها  تجد  لكنها  حقيقية،  بــدائــل  لتوفير 
أمــــام تــراكــمــات قــانــونــيــة وتــنــظــيــمــيــة قديمة 
تــســمــح بــاســتــمــرار عــمــل تــلــك امــنــظــومــة رغــم 

محاولة الحد من الظاهرة«.
ــا الــــذي  ــهـ ــراحـ ــتـ ــر، فــــي اقـ ــ ــيـ ــ وبـــّيـــنـــت اأمـ
أن »بداية  »الــراي« بنشر تفاصيله،  تنفرد 
إذا استبدلنا  بــالــســؤال عما  كــانــت  الــفــكــرة 
)الــظــاهــرة( بــدل أن نقضي عليها؟، فكانت 
الفكرة التي بدأنا بها امقترح وتتمثل في 
ــــدات حــديــثــة ومـــتـــطـــورة تعمل  إنـــشـــاء وحــ
بالطاقة الشمسية، لها شكل ونظام ثابت 
حــديــث ومــتــطــور، يتم توزيعه فــي مناطق 

الــبــلــديــة لتصبح  الـــكـــويـــت، عــلــى أن تــتــبــع 
هذه الشبكة مركزً لتوزيع منتجات تغطي 
ــرار الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي  ــ الـــكـــويـــت، عــلــى غـ
على  الشهيرة  والسوبرماركت  للجمعيات 
سبيل امثال«. وأوضحت أن »تلك الوحدات 
)امحات( تنقسم إلى نوعن: اأول لتقديم 
الـــعـــصـــائـــر وامــــشــــروبــــات واآيــــــــس كـــريـــم، 
بأنواعها.  والفاكهة  للخضراوات  والثاني 
ــقـــة مــخــتــلــفــة  ــا بـــطـــريـ ــهـ ــغـــالـ ــتـ ويـــمـــكـــن اسـ
امشروع،  وتطور  الحاجة  حسب  إضافية، 
امسببان  الــرائــجــان  الــنــوعــان  إنهما  حيث 

للمشهد الحالي«.
واسيما  منطقية،  »الــفــكــرة  أن  وأضـــافـــت 
القديمة،  امنظومة  تحديث  نحو  تتجه  أنها 
الحديثة بشكل  اآلــيــات  بــوضــع  بــدأنــا  حيث 
ــلــــوحــــدات  ــتــــكــــامــــل، ووضـــــعـــــت تـــــصـــــوري لــ مــ
بالطاقة  تشغيلها  لــطــرق  إضــافــة  بنوعيها، 
الشمسية، ما ا يحمل الدولة أعباء كهربائية، 
ــا  ــادر لــلــتــلــوث جــــديــــدة، وتـــزويـــدهـ وا مــــصــ
الداخلية  بامراقبة  خــاصــة  كــامــيــرات  بشبكة 
اأمــن ومتابعة عمليات  والخارجية لضمان 
أمــاكــن  تــحــديــد  مــع  بلحظة،  لحظة  التشغيل 
الــغــذائــيــة وفــقــً للمواصفات  ــواد  امــ لــتــخــزيــن 
للتحرك بطريقة  تكون مجهزة  وأن  امحددة، 

آمنة من مكان آخر، وأن تكون خاضعة لنظام 
امراقبة GPS لتتبع حركتها أوًا بأول«. 

لطريقة  اقترحت تصورً  أنها  إلــى  ولفتت 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــع الــــــوحــــــدات بـــشـــكـــل يـــتـــفـــق والـ ــ ــــوزيـ تـ
الجديدة الخاصة بها، »وهي أن تقوم بلدية 
الدولة  أماكن على مستوى  الكويت بتحديد 
من خالها  يمكن  التغطية(  متكاملة  )شبكة 
لتكوين شبكة  الحديثة  العربات  وضــع هــذه 
النوعن  وفــق  مقسمة  الــبــاد،  تغطي  كبيرة 
ــا  ــراهـ امــــقــــتــــرحــــن، أو وفــــــق أنـــــــــواع أخـــــــرى نـ
مناسبة في ما بعد، إضافة إلى وضع خريطة 
محددة لهذه اأماكن مرة واحــدة والحصول 
على اموافقات اأمنية امطلوبة، وكذلك عمل 
الــتــدقــيــق امــطــلــوب حــولــهــا. وأمــــا عــن امظهر 
خـــال تصميم  مـــن  نـــرى  أن  فيمكننا  الـــعـــام، 
الــــوحــــدات امــقــتــرحــة أنــهــا تــتــســم بــالــحــداثــة، 
ــكـــون تــصــمــيــمــهــا الـــخـــارجـــي بــشــكــل  حـــيـــث يـ
لذلك  الكويتية،  البيئة  من  وألــوان تستوحى 
إلــى ما بعد اموافقة على  النقطة  تركنا هــذه 
امـــشـــروع، مــعــتــبــرة امــقــتــرح بــمــثــابــة مــشــروع 
كامل، له العديد من اأبعاد يمكن تلخيصها 
حسب نوعها، وهذا ما أورد في نص امقترح 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى هــــذه امــعــطــيــات وشـــرح 

كامل الخلفيات امصاحبة لها«. 

منيرة اأمير

تأمن الكهرباء للوحدات عبر الطاقة الشمسية

النموذج امطروح لوحدات البيع على الطرق

نموذج حضاري تعكسه وحدة البيع في الطرق

 البعد ااقتصادي 

أوضحت امهندسة منيرة اأمير، أن البعد ااقتصادي للمشروع يتمحور حول:
1 - وجود شبكة توزيع متطورة تحت إدارة البلدية يتم تأجيرها للفئات امستهدفة 

امعتمدة لتصبح منفذ بيع ومصدر دخل لهم.
2 - أن نقوم بتلبية ااحتياجات الخاصة بتوفير الخدمات التي كانت تقدم عبر 
الجديدة  امناطق  وفي  الرئيسية  الطرق  وعلى  البعيدة،  امناطق  في  الجائلن  الباعة 

أيضً، لحن توفير الشبكة التقليدية بها.
3 - زيادة موارد الدولة عبر تأجير هذه الوحدات وااستفادة من هذا امدخول 

بأشكال كثيرة.
4 - إعطاء حق استغال عدد من هذه امحال امتنقلة امخصصة للخضراوات 
لهم  توزيع  لتصبح مصدر  معينة  تسهيات  وفق  الكويتين،  للمزارعن  والفاكهة 
وتنمية  الكويت،  في  الــزراعــة  على  لتشجيعهم  السائدة  التجارية  الحالة  عن  بعيدً 
مصادر الدخل لديهم ما يخدم الكويت بشكل عام في امقام اأول )اأمن الغذائي 

الكويتي مع امزارعن الكويتين عبر توفير شبكة توزيع جديدة(.

البعد الصحي والرقابي

ذكرت اأمير أن »من أهم اأمور التي سوف يتم ضبطها حال تنفيذ امشروع، هي البعد 
الصحي، واسيما إذا ما تبينا أن امــواد امتواجدة في هذه امحال هي لاستهاك الغذائي، 
وعليه يجب التأكد من صحتها عبر تخزينها في مكان مناسب، والتأكد من صحة البائع 

عبر متابعته الصحية، وترخيصه للعمل في هذا امكان«.
ولفتت إلى أن »الوحدات ستؤمن مكانً مناسبً يصلح للعمل بعيدً عن حر الشمس، كما 
الحاجة  أو  الهمم  بائعن من أصحاب  لتعين  امحال  أيضً تخصيص جزء من هذه  يمكن 
ما سيساهم في إدماجهم في امجتمع وتغطية جزء من احتياجاتهم امادية والنفسية عبر 
أن تصورها  اإنساني، موضحة  البعد  تحت  يندرج  اأمــر  وهــذا  لهم،  مناسب  توفير عمل 
لتطبيق امشروع سيكون من خال وضع خطة عملية لتنفيذ امقترح على مراحل يتم من 
خالها عمل عدد محدود من الوحدات ثم يتم التوسع التدريجي بعد بناء الخبرات الازمة 

وضبط الجانب العملي للمشروع«.

دور إيجابي للباعة الجائلن

الجائلون  الباعة  يقدمه  الــذي  اإيجابي  الــدور  نغفل عن  أا  اأمــيــر: »يجب  قالت 
رغم كل شيء، فهم يتواجدون في الطرق السريعة، حيث الحاجة للمياه والعصائر، 
وأحيانً إلى الخضراوات والفاكهة في أوقات يكون فيها الشخص بعيدً عن القنوات 

الخاصة، واأشكال التقليدية لتوفير تلك الخدمات«.

حل جذري متطّور

أشارت اأمير إلى أنها قامت بالبحث وفقً أسبابها عن حل جذري يخلق حالة 
إيجابية متطورة. وقالت »من السهل أن نقترح العديد من النظم واللوائح التي تقيد 
بشكل كبير الظاهرة بصورة مستمرة، ولكننا لن نقضي عليها، كما أنه من السهل 
أيضً أن يتم منعها بشكل جذري ولحظي استجابة للموقف الشعبي الظاهر منها، 
إا أنني أعتقد أن هذا ليس حًا بإغفالنا الجانب اإيجابي الذي تقدمه هذه امنظومة 

)على بدائيتها(«.

دعم امنتجات الزراعية

يتعلق  مــا  استراتيجية، خصوصً  تعد  اأمـــور  »هــنــاك بعض  أن  اأمــيــر  أكـــدت 
باأمن الغذائي، ورغم أنني أعمل كعضو في امجلس البلدي لكنني مواطنة في امقام 
اأول، ويقلقني ما يقلق الناس في الشارع، ومع ذلك أعتقد أن لدينا بداية جديدة في 
ما يخص امنتجات الزراعية، إا أنها تعاني من ضعف الدعم وقلة اإمكانات نظرً 

لضعف الفرص«.

امنظومة الجديدة تعمل 
بالطاقة الشمسية ومزودة 
بكاميرات وأماكن تخزين 

وخاضعة لنظام التتبع

مشكلة الباعة الجائلن 
أصبحت هاجسً يؤرق 

الجميع اجتماعيً وأمنيً 
وإنسانيً

الدولة تسعى لتوفير بدائل 
حقيقية إا أنها تجد نفسها 

أمام تراكمات قانونية 
وتنظيمية قديمة

الوحدات نوعان لتقديم 
العصائر وامشروبات 

واآيس كريم 
وللخضراوات والفاكهة

دور البلدية تحديد اأماكن 
على مستوى الدولة لتكوين 

شبكة كبيرة تغطي
مناطق الباد

مخرج ومدخل لخدمة موقع صواريخ الباتريوت 
... في ميناء عبدالله

| كتب محمد أنور |

ــقـــت لــجــنــة مــحــافــظــة اأحــــمــــدي في  وافـ
العامة  الهيئة  البلدي على طلب  امجلس 
الــبــري، اســتــحــداث مدخل  للطرق والــنــقــل 
ــارع فــرعــي، لــخــدمــة موقع  ومــخــرج مــع شـ
صواريخ الباتريوت )ميناء عبدالله( على 

طريق املك فهد.
أمس،  اجتماعها  اللجنة، خــال  وأبقت 
ناقات  شركة  طلب  أعمالها  جــدول  على 
ــة، تـــخـــصـــيـــص مـــوقـــع  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــفــــط الــ ــنــ الــ

كـــمـــخـــازن ومـــكـــاتـــب وورش  اســـتـــغـــالـــه 
الفحيحيل،  منطقة  في   12 القطاع  ضمن 
امــخــصــصــة  عــــن اأرض  مــــع ااســـتـــغـــنـــاء 
أبقت  كما  عبدالله،  ميناء  في منطقة  لها 
العامة  الهيئة  طلب  أعمالها  جــدول  على 
ــة، تــــوطــــن أنـــشـــطـــة صــنــاعــيــة  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
وخــدمــيــة لــلــمــوقــع 11 فـــي مــنــطــقــة ميناء 
ــه، لـــيـــكـــون مــجــمــعــا لــلــصــنــاعــات  ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
امستدامة، وقررت إحالة اقتراح استحداث 
ــة إلـــى  ــبـــولـ ــهـ مــــدخــــل ومــــخــــرج مــنــطــقــة امـ

الجهاز التنفيذي.
من اجتماع لجنة محافظة اأحمدي

وقفة اليوم سلمية... وا تعطيل للعمل

سالم العجمي: 14 ألف كويتي 
في القطاع النفطي الخاص... 

با حقوق

النفطي  القطاع  فــي  للعاملن  التطوعي  الفريق  رئيس  أعلن 
أمام  اليوم،  العجمي، تنظيم وقفة سلمية صباح  الخاص سالم 
برمانية  الشويخ، بمشاركة  الكويتية بمنطقة  البترول  مؤسسة 

ونقابية واسعة.
وأوضح العجمي أن الوقفة ستكون سلمية ولن تعطل العمل، 
مشددً على أن الهدف من الوقفة هو إرسال رسالة سلمية راقية، 
بــضــرورة االتفات إلــى معاناة أكثر مــن 14 ألــف مــواطــن كويتي 

يعملون في القطاع النفطي الخاص.
ــوزراء »ســرعــة االــتــفــات الــى  ــ ونــاشــد ســمــو رئــيــس مــجــلــس الــ
الــقــطــاع، مــن دون أي  العاملن فــي هــذا  أبنائه وإخــوانــه  معاناة 
حــقــوق واضـــحـــة«، داعــيــً ســمــوه إلـــى »تــفــعــيــل قــانــون الــعــمــل في 
النفطي  القطاع  العاملن في  الــذي يساوي بن  النفطي،  القطاع 

ككل سواء حكومي أو خاص«.
وتساءل »هل يعقل أن يعمل 14 ألف كويتي في القطاع النفطي 
الــخــاص وســط امــخــاطــر، مــن دون توفير )بـــدل( أعــمــال شــاقــة أو 
تأمن على حياتهم أو غيرها من الحقوق التي أقرها الدستور 

وقوانن الدولة، وتخضع العملية مزاجية بعض الشركات؟«. 
الـــذي دشــنــه صاحب  الــجــديــد  العهد  أن  وشـــدد العجمي على 
الــبــاد، وسمو ولــي عهده اأمــن، يقوم على العدل  السمو أمير 

واانصاف، ويرفض هضم الحقوق، خصوصً حقوق أبنائه.
القطاع  فــي  العاملن  وقفة  أن  على  بالتأكيد  العجمي  وختم 
والتأكيد  الــصــوت،  رسالة سلمية ايصال  الخاص هي  النفطي 
على أن حقوق العمال مصانة في هذا البلد الكريم ويجب على 

الحكومة االتزام بالقانون وتطبيقه أوًا وقبل أي شيء.

سالم العجمي

أعّده امجلس الوطني للثقافة والفنون واآداب

نظام رقمي... لحصر وتتّبع القطع اأثرية الكويتية
أعلن امجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآداب، اانــتــهــاء مــن إعـــداد نــظــام رقمي 
يمكن امجلس من ميكنة آلية حصر وتتبع 
القطع اأثرية، بناء على تعليمات  وجرد 
مــن وزيــر اإعـــام والثقافة ووزيـــر الدولة 
الوطني  امجلس  رئيس  الشباب  لــشــؤون 
عــبــدالــرحــمــن  واآداب  والـــفـــنـــون  لــلــثــقــافــة 

امطيري.
وقـــــــال اأمـــــــن الــــعــــام امـــســـاعـــد لــقــطــاع 
الدكتور محمد الجسار،  اآثــار وامتاحف 
»كــونــا« أمـــس، إن »الــنــظــام  فــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد يـــتـــيـــح لـــلـــعـــامـــلـــن الـــتـــمـــكـــن مــن 
الــتــي يسهل  الــقــطــع  اســتــعــراض تفاصيل 

الرجوع إليها للباحثن وامهتمن«. 
ــار الــذي  ــار إلـــى »أهــمــيــة نــظــام اآثــ وأشــ
ــد مــــكــــان وحـــــركـــــة الـــقـــطـــع  ــديـ ــتـــحـ يــــقــــوم بـ
ــا،  ــهــ ــارجــ ــازن وخــ ــ ــخــ ــ امـــتـــحـــفـــيـــة داخــــــــل امــ
الــتــعــريــفــيــة للقطع  الـــبـــطـــاقـــات  وتـــحـــويـــل 
امــتــحــفــيــة مـــن كــــروت ورقـــيـــة إلـــى بــيــانــات 

رقمية«.

واعتبر الجسار نظام اآثار أداة للتنظيم 
الــخــاصــة بالقطع  واســــتــــرداد امــعــلــومــات 
امـــتـــحـــفـــيـــة، ويـــســـهـــل إيــــجــــاد امـــعـــلـــومـــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــطـــع امــتــحــفــيــة فــــي نــظــام 
موحد. وأشار الى دور النظام في تسهيل 
عــمــلــيــة جـــرد الــقــطــع اأثـــريـــة وااســـتـــدال 
ــازن الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــخـ ــي امـ عـــلـــى أمـــاكـــنـــهـــا فــ
والــداخــلــيــة، بــاإضــافــة الـــى حــركــتــهــا في 
امــعــارض وامــتــاحــف الــخــارجــيــة. وبـــّن أن 
القطعة  تصنيف  خاصية  يدعم  »الــنــظــام 
اأثرية حسب خواص البحث امرغوب به، 
كالبحث حسب العصور وتاريخ التنقيب 
والبعثة امختصة بها، إلى جانب البحث 
امــــادة وتصنيفها وخـــواص  نـــوع  حــســب 

بحث أخرى«.
وأكد أن »النظام يوفر قاعدة معلومات 
مــتــكــامــلــة، مـــن خـــال عــمــلــيــة اأرشـــفـــة، ما 
يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى مــعــلــومــات الــقــطــع 
ــم طــاقــمــه وتــســهــيــل  امــتــحــفــيــة وكـــذلـــك دعــ

تلبية حاجة العلماء والباحثن«.
عبدالرحمن امطيري

تحديد مكان وحركة القطع 
امتحفية داخل امخازن وخارجها

 تحويل البطاقات التعريفية للقطع 
من كروت ورقية إلى بيانات رقمية
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أكدت أن جامعة الكويت هيئة مستقلة ا سلطان للوزير على قراراتها

»تدريس الجامعة«: يجب احترام
رأي 650 أستاذً في اختيار امدير الجديد

| كتب تركي المغامس |

هيئة  أعــضــاء  رفــضــت جمعية 
أي  الكويت،  في جامعة  التدريس 
قرار باستبعاد أساتذة الجامعة، 
من اختيار امدير الجديد، مشددة 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة الـــــــتـــــــزام مــجــلــس 
الجامعات الحكومية باستقالية 
الــجــامــعــة، وعــــدم اتـــخـــاذ أي قـــرار 

مشوب بعدم امشروعية.
جـــاء ذلـــك خـــال نـــدوة أقامتها 
الـــجـــمـــعـــيـــة ظـــهـــر أمـــــــس، بـــعـــنـــوان 
الجامعة«،  استقالية  عن  »دفاعً 
بــحــضــور عـــدد مـــن أعـــضـــاء هيئة 
ــتــــدريــــس بـــالـــجـــامـــعـــة، فــــي مــقــر  الــ

الجمعية بالشويخ.

عدم امشروعية
وأكـــــد رئـــيـــس الــجــمــعــيــة خــال 
الفترة اانتقالية الدكتور إبراهيم 
باستبعاد  ــرار  قــ أي  أن  الــحــمــود، 
اأســاتــذة أمــر مــرفــوض وا يمكن 
القبول فيه، مؤكدً بأن ما سيتخذه 
مجلس الجامعات الحكومية، في 
شأن تحديد أعضاء لجنة اختيار 
مــديــر الــجــامــعــة، وتــوزيــع اللجنة 
على مجموعة محددة ا عاقة له 
تمثيل  وقــصــر  الــكــويــت،  بجامعة 
دكتور  بأستاذ  الجامعة  أســاتــذة 
مـــن الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة وآخـــــر من 
الــكــلــيــات الــنــظــريــة، إنــمــا هــو قــرار 
مشوب بعدم امشروعية، وواضح 
فيه اانــحــراف في السلطة، وهدم 

لقاعدة تحديد اأهداف.
جـــامـــعـــة  إن  ــــود  ــمـ ــ ــحـ ــ الـ وقــــــــــال 
الكويت هيئة مستقلة ا سلطان 
ــم الــــعــــالــــي عــلــى  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ لـــــوزيـــــر الـ
قــــراراتــــهــــا، وا ســـلـــطـــان مــجــلــس 

الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة عــلــى ما 
ــتــــخــــذه مـــــن قــــــــــــــرارات، ومـــــــن ثــم  تــ
ــلـــس الـــجـــامـــعـــات  فـــــــإن قــــــــرار مـــجـ
ــيــــة فــــــي شــــــــأن تـــحـــديـــد  ــكــــومــ الــــحــ
شـــكـــل وأعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار 
الجامعة وحــرمــان مجلس  مــديــر 
الجامعة من حرية اختيار جميع 
أعضاء اللجنة، وفقً للمادة )11( 
أعـــضـــاء  اخـــتـــيـــار  مــــن  ــقـــرة )33(  فـ
ــلـــجـــنـــة، يــعــتــبــر قــــــــرارً مــخــالــفــً  الـ
امــحــل والــســبــب، ومنطويً  لــركــن 
ــــى اانـــــــــحـــــــــراف بـــاســـتـــعـــمـــال  ــلـ ــ عـ
لعدم  بالبطان  مشوبً  السلطة، 

مشروعيته. 
ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ وحـــــــــــــــول دعـــــــــــــــوة الــ
اجتماع مجلس الجامعة، أوضح 
الحمود »تم إباغنا بأن الجمعية 
لــــن تــســتــطــيــع الـــحـــضـــور بــســبــب 
اإدارة،  مــجــلــس  بــــن  ــات  ــزاعــ ــنــ الــ
اتخذت  الجمعية  بــأن  وأوضحنا 
قرارها بجمعية عمومية«، مؤكدً 
بأن رأي 650 عضو هيئة تدريس، 

يجب أن يحترم.

استقالية الجامعة
العلوم  أستاذ  دعــا  من جانبه، 
ــلــــه  ــبــــدالــ ــتــــورعــ ــيــــة الــــدكــ ــيــــاســ الــــســ
ســــهــــر، امـــؤســـســـتـــن الــتــنــفــيــذيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة إلـــــى الـــنـــظـــر بــعــن 
كونها  الكويت،  لجامعة  ااعتبار 
الـــجـــامـــعـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
فــي الــبــاد، مــوضــحــً بـــأن ا دولــة 
ــالـــم يـــكـــون فــيــهــا الـــرخـــاء  فــــي الـــعـ
واازدهـــــــار، إا مـــن خـــال تطوير 
التعليم، داعيً إلى أن يكون هناك 
ــي مــؤســســات  اهـــتـــمـــام مـــبـــاشـــر فــ
الكويت،  العالي وجامعة  التعليم 
مـــؤكـــدً بــأنــه مـــن غــيــر امــقــبــول أن 
انــتــهــاك استقالية  هــنــاك  يــكــون 

الجامعة.
من جانبها، قالت نائبة رئيس 
جــمــعــيــة أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
الحويلة  أمثال  الدكتورة  السابقة 
»ا توجد أي عداوة من أحد، ونمد 
يــدنــا للجميع فــي جــمــيــع أجــهــزة 
ــنــــهــــوض بـــمـــســـتـــوى  ــلــ الــــــــدولــــــــة، لــ

جامعة الكويت«.

أمثال الحويلةإبراهيم الحمود

استقالة الرومي
ــر  ــديــ حــــــــــول اســـــتـــــقـــــالـــــة مــ
الدكتور  الــســابــق  الجامعة 
ــّن  ــ يــــــوســــــف الـــــــــرومـــــــــي، بـ
أســــــبــــــاب  أن  الـــــــحـــــــمـــــــود 
ااســتــقــالــة غــيــر مــعــلــومــة، 
وا أحــد يعلم الــدوافــع التي 
أن هناك  إليها، مؤكدً  أدت 
إلــى  أدت  حقيقية  مشكلة 
ااســـتـــقـــالـــة، فــبــحــســب مــا 
يتم تداوله، هو رفض امدير 
ــانــــي الـــجـــديـــدة  ــبــ تـــســـلـــم امــ
بالشدادية، بسبب مخالفة، 
أيــام من  وتــم تسلمها بعد 
داعيً  تكليف مدير جديد، 
ــذا اأمــــر:  ــــى »تــوضــيــح هــ إل
ــواب  ــن مــنــهــمــا عـــلـــى صــ مــ
امــبــانــي، أو عدم  فــي تسلم 

تسلمها؟«.

طريقة مهينة
الــحــمــود طريقة  اســتــغــرب 
الــجــامــعــيــة  اإدارة  تــعــامــل 
الـــحـــالـــيـــة، مـــع نـــــواب امــديــر 
ــداء  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أو  بــــــاأصــــــالــــــة 
ــم  ــهــ ــوتــ ـــي دعــ ــ ــن فــ ــفــ ــ ــل ــكــ امــ
مهينة  بطريقة  لاستقالة 
لهم، كونهم علماء وأساتذة 
التعامل  ينبغي  ا  أفــاضــل 
ــة،  ــقــ ــــطــــريــ مــــعــــهــــم بـــــهـــــذه ال
ــال بهم  مـــن خــــال ااتــــصــ
ودعــــــوتــــــهــــــم لـــاســـتـــقـــالـــة 

اختيار غيرهم.

للصفوف من التاسع إلى الحادي عشر... وامتوسطة غدً

اختبارات صفوف النقل تنطلق اليوم 
... في امعاهد الدينية

| كتب علي التركي |

تــــنــــطــــلــــق صـــــــبـــــــاح الـــــيـــــوم 
اخــــــتــــــبــــــارات نــــهــــايــــة الــــفــــتــــرة 
الــــدراســــيــــة اأولــــــــى لــصــفــوف 
النقل من التاسع إلى الحادي 
ــد الـــديـــنـــيـــة،  ــاهـ ــعـ عـــشـــر فــــي امـ
فــيــمــا يـــبـــدأ طــلــبــة الــصــفــوف 
الثامن هذه  إلــى  الخامس  من 
ااخــــتــــبــــارات غــــــدً، فــــي نــظــام 
أجواء  وسط  الديني،  التعليم 
مـــائـــمـــة اســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــة، 
حــــيــــث تــــــم تـــجـــهـــيـــز الــــلــــجــــان 
ــدد الـــكـــافـــي مــن  ــعــ ــــع الــ ــــوزيـ وتـ

اماحظن وامراقبن عليها.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر تــــربــــوي 
»الراي«، أن تعليمات صدرت  لـ
من مدير إدارة التعليم الديني 
أنور العبدالغفور، إلى جميع 
مـــــديـــــري امــــــــــــدارس ورؤســــــــاء 
ــــرورة االــــتــــزام  ــــضـ ــلــــجــــان، بـ الــ
بـــقـــواعـــد الــتــفــتــيــش الــتــربــوي 
الذي من خاله يتم التأكد من 
سامة موقف الطالب ودخوله 
غش،  أدوات  دون  مــن  اللجنة 
التفتيش خــارج  يــكــون  حــيــث 

الــلــجــنــة قـــبـــل دخــــــول امــتــعــلــم 
ــة ااخــــتــــبــــار وحـــن  ــاعــ إلــــــى قــ
الـــطـــالـــب أو الــطــالــبــة  يــتــســلــم 
ــون  ــكــ يــ ااخــــــــتــــــــبــــــــار،  أوراق 
فــي  إا  مــــحــــظــــورً،  تـــفـــتـــيـــشـــه 
حاات الضرورة، حيث يكون 
للحاات  ذاتـــي  تفتيش  هــنــاك 
ــــك عن  امــشــكــوك بـــأمـــرهـــا، وذلـ
طريق رئيس اللجنة مباشرة.

إدارة  أن  ــدر  ــ ــــصــ امــ وبـــــــــّن 
ــيـــم الــــديــــنــــي حـــريـــصـــة  ــلـ ــتـــعـ الـ
التعليمات  هــذه  تطبيق  على 
في  تصب  التي  والتوجيهات 
الطلبة  مصلحة  اأمـــر  نــهــايــة 
العمل  سير  على  الحفاظ  مــع 
بالنظم  واالــتــزام  اللجان  فــي 
والــقــواعــد امـــحـــددة فــي لجان 

ااختبارات.
إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــــــدد الـــقـــطـــاع 
اإداري في وزارة التربية يوم 
اأحد اموافق 15 يناير امقبل، 
تقييم  مــوعــدً نهائيً إدخـــال 
ــفـــاءة لــشــاغــلــي الــوظــائــف  الـــكـ
غير التعليمية في ديوان عام 
امــركــزيــة  واإدارات  الــــــــوزارة 
التابعة لها، فيما أّجل تعين 

ــتــــى 23  ــدد حــ ــ ــجــ ــ امـــعـــلـــمـــن الــ
ــك  ــ ــن الـــشـــهـــر امــــــذكــــــور، وذلـ ــ مـ
التعليم  قطاع  مــن  بتعليمات 
ــام، بـــســـبـــب قـــــرب انـــتـــهـــاء  ــ ــعـ ــ الـ

الفصل الدراسي اأول.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر تــــربــــوي 
»الــراي« عن وصــول دفعتن  لـــ
مــن امعلمن اأردنــيــن، تضم 
مــعــلــمــً ومــعــلــمــة  اأولــــــــى 21 
تــضــم  فـــيـــمـــا   ،24 والــــثــــانــــيــــة 
مــعــلــمــً  الـــثـــالـــثـــة 23  الــــدفــــعــــة 

ومعلمة، وهي الدفعة اأخيرة 
القطاع استخراج  أوقــف  التي 
ــات دخـــــــــــول أعــــضــــائــــهــــا  ــ ــمــ ــ ســ
موقتً، حتى يكون قدومهم مع 
الثاني،  الــدراســي  الفصل  بــدء 
مؤكدً وجود دفعة كبيرة من 
كانت  الفلسطينين  امعلمن 
جاهزة للقدوم خال 10 أيام، 
أيــضــً، لتتزامن  تــأجــيــلــهــا  تــم 
ــفــــصــــل الـــــدراســـــي  مـــــع بـــــــدء الــ

الثاني.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، بـــن 
اإداري  الـــقـــطـــاع  أن  امــــصــــدر 
يــــعــــمــــل حــــالــــيــــً عــــلــــى حــصــر 
امستحقن  امقيمن  اموظفن 
للترقي بااختيار، لكن هناك 
عددً كبيرً جدً لم يتم إدخال 
امتكاملة  الــنــظــم  فـــي  تقييمه 
بعد، اأمر الذي يستغرق وقتً 
لــحــصــر اأعـــــــــداد امــســتــحــقــة، 
ــتــــجــــاوز الــــــــــ10 فــي  وهــــــي ا تــ
امستحقن،  إجمالي  من  امئة 
ــوان الــخــدمــة  ــ ــرار ديـ بــحــســب قــ
يـــتـــم  أن  ــً  ــ ــــحـ ــــرجـ مـ امــــــدنــــــيــــــة، 
اانتهاء من ذلك مطلع مارس 

امقبل.

أنور العبدالغفور

اليوم بدء التسجيل في »صندوق الطاب«
الــشــؤون  إدارة  مــديــر  أعــلــن 
العامة  اإدارة  فــي  التعليمية 
ــم الــــــــخــــــــاص نــــائــــب  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
الـــصـــنـــدوق الـــخـــيـــري مــنــصــور 
ــاب  ــ ــــح بــ ــتــ ــ امـــــــنـــــــصـــــــور، عــــــــن فــ
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــيــــل فـــــــي الـ ــتــــســــجــ الــ

لغير  الطاب،  لرعاية  الخيري 
محددي الجنسية وامحتاجن 
وذلك  فقط،  العربية  للمدارس 
الــــعــــامــــة  اإدارة  مــــبــــنــــى  فــــــي 
اعــتــبــارً من  الــخــاص،  للتعليم 
ــدة أســـبـــوعـــن، على  ــ ــيـــوم ومـ الـ

ــام  ــ ــــي أيـ الـــتـــقـــديـــم فـ ــكــــون  أن يــ
الرسمي مــن اأحــد إلى  العمل 

اأربعاء.
وأوضــح امنصور في بيان، 
تــتــوافــر  أن  يـــجـــب  ــقـــدم  ــتـ امـ أن 
ــه شــــــروط الـــقـــبـــول، وبــعــد  ــديـ لـ

الــتــســجــيــل عــلــى امـــوقـــع، يجب 
على مقدم الطلب حجز موعد 
ومراجعة  »مــتــى«  منصة  عبر 
اإدارة العامة للتعليم الخاص 
الكائنة بمنطقة مبارك الكبير، 

استكمال اإجراءات. 

تطبيق يتيح لهم متابعة أبنائهم من داخل الباد وخارجها

»الغياب اإلكتروني«... امدارس في هواتف اآباء
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أوصدت البوابة اإلكترونية لوزارة التربية أبوابها في وجه الطلبة الهاربن 
من امدارس أن غياب الطلبة أصبح مكشوفً اآن على تطبيق الغياب 
اإلكتروني الذي انضمت له كثير من امدارس اابتدائية وامتوسطة 
والثانوية، ويتضمن جميع البيانات الضرورية عن الطالب وولي اأمر 

وامدرسة عبر الرقم امدني للطالب أو لولي اأمر مع كلمة امرور.
وفيما يوفر التطبيق بيانات كاملة في شأن الطالب ومنها )الغيابات 

اليومية - تقارير السلوك - التعهد وااستدعاء والفصل - اايجابيات - 
تقييم الطالب - التواصل والرسائل - جدول الحصص - مرضية(، أشاد 

تربويون في تصريحات لـ »الراي«، بهذه الخطوة، معتبرين أنها نقلة 
نوعية في العمل التربوي للمدارس والتي من شأنها أن تضع ولي اأمر 

في الصورة لحظة بلحظة في متابعة مستمرة ابنه، كما يكشف التطبيق 
قصور امعلمن وسلبيات بعض امدارس، عاوة على أنه يسهل 

التواصل مع امدرسة ويخفف الضغط عن الجميع، ومن خاله يتم الرد 
على استفسارات ولي اأمر في اليوم نفسه.

التطبيق يتضمن جميع البيانات الضرورية عن الطالب 
وامدرسة عبر الرقم امدني وكلمة امرور

تربويون لـ »الراي«:
نقلة نوعية في العمل التربوي للمدارس

خالد الرشيد
عادل الراشد

يجعل ولي اأمر في متابعة مستمرة ابنه

عادل الراشد: يكشف قصور 
امعلمن وسلبيات بعض امدارس

وصــــف مـــديـــر الـــشـــؤون 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة اأســـــبـــــق فــي 
التعليمية  اأحمدي  منطقة 
عادل الراشد تطبيق الغياب 
»امـــمـــتـــاز«،  اإلـــكـــتـــرونـــي بــــ
ــه يــجــعــل ولـــي  ــ مـــوضـــحـــً أنـ
متابعة مستمرة  في  اأمــر 
ابــــنــــه ويــــعــــرف كــــل شـــيء 
ــة خــاصــة  عــنــه فـــي امــــدرســ
ــانـــات الـــثـــانـــويـــة،  ــتـــحـ ــي امـ فــ
ــه يــســاهــم  ــ ــ ــى أن ــ ــ إضــــافــــة إل
فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط عن 
ويخلي  امــدرســيــة  اإدارات 
مسؤوليتها عن أي حاات 

هروب من امدرسة أو تدن في امستوى الدراسي للطالب.
وبّن الراشد أن »التطبيق أيضً سيكشف أوجه القصور لدى 
مستوى  فــي  امـــدارس  بعض  سلبيات  ويكشف  امعلمن  بعض 
هيئاتها التعليمية، لكن في شكله العام يعد نقلة إيجابية كبيرة 

نتمنى على جميع امدارس امشاركة بها«.

بعض اآباء تمنعهم ظروف العمل من حضور ااجتماعات امدرسية

خالد الرشيد: يسهل التواصل مع امدرسة 
ويخفف الضغط عن الجميع

»متابعة التحصيل الدراسي لابن بالكويت وخارجها«
بدر الشمري: الرد على استفسارات 

ولي اأمر في اليوم نفسه
ــة  ــديــــر مـــدرسـ تــــحــــدث مــ
ــمــــان  ــــشــ ــيــــف ال ــطــ ــلــ ــ ــدال ــبــ عــ
امتوسطة للبنن في منطقة 
ــمـــري  ــراء بـــــــدر الـــشـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
عــن اأثـــر اايــجــابــي الكبير 
للتطبيق في تسهيل عملية 
الـــتـــواصـــل مـــع اأهـــالـــي من 
ــذا الــتــطــبــيــق الـــذي  خــــال هــ
ــاات كــبــيــرة ذات  ــجـ فــتــح مـ
ــعــمــلــيــة  ــلــــى ال ــر طــــيــــب عــ ـــ ــ أث
ــيــــة، مــــــؤكــــــدً أن  ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ ــ ال
ااجتماعات  ألغى  التطبيق 
اأمــور  أولــيــاء  التقليدية مع 
يتيح  إليها أنــه  فــا حاجة 

لهم تلقي الــردود على استفساراتهم في اليوم نفسه، سواء من 
قبل امعلم امعني أو من قبل مدير امدرسة.

وبّن الشمري أن ولي اأمر يستطيع من خال التطبيق متابعة 
أو خارجها ومدى  الكويت  الــدراســي ابنه من داخــل  التحصيل 
التزامه بالدوام امدرسي، مبينً أن جائحة كورونا تضمنت بعض 
اآثار اإيجابية والتي كانت النقلة اإلكترونية في وزارة التربية 

من أهمها.

 ثورة كبرى في آلية عمل امدارس
»الراي« أن هذا امشروع بدأ في بعض امناطق التعليمية   أكد مصدر تربوي لـ
أطلقته  التي  التعليمية  الــجــهــراء  منطقة  ومنها  فــرديــة  كتجارب  ســنــوات   5 قبل 
الست،  امــنــاطــق  بــن  كـــأول منطقة  التعليمية  الــكــويــت  بــوابــة  فــرديــة عبر  بجهود 
مبينً أن امشروع بدأ في امــدارس الثانوية ومن ثم انتقل إلى امراحل التعليمية 
اأخرى وكان الهدف منه متابعة الطلبة في جميع الجوانب التعليمية كالتحصيل 
الــدراســي والــغــيــاب والــدرجــات وربـــط اأهــالــي مــع أبنائهم ومعلميهم وإداراتــهــم 

امدرسية أوًا بأول.
بامنظومة  الخاصة  ااحصائيات  جميع  تضمن  التطبيق  إن  امــصــدر  وقــال 
التعليمية وكل ما يتعلق بالطالب وولي اأمر وامعلم واإدارة امدرسية، إضافة 
التطور  اأخــرى، واصفً هذا  امؤشرات  للطالب وبعض  الدراسي  التحصيل  إلى 
التكنولوجي بالثورة الكبرى، في آلية عمل امدارس وفي رفع كفاءة الطالب وامعلم 
حيث تشكل البوابة اإلكترونية من خال هذا التطبيق حلقة الوصل بن أقطاب 
امنظومة التربوية وهي منصة إلكترونية لتحقيق هذا التواصل واستمراره من 

خال متابعة اآباء أبنائهم عبر تطبيقات الهواتف النقالة.
الــوزارة تشرف بشكل مباشر  وأوضــح امصدر أن إدارة نظم امعلومات في 
على بوابة الكويت التعليمية وما تندرج تحتها من خدمات إلكترونية تقدم إلى 
امدارس، مؤكدً أن هناك العشرات من الكوادر الهندسية امدربة للتعامل مع جميع 
اأعطال امحتملة أو الشكاوى الواردة من اإدارات امدرسية في ما يتعلق بالبوابة.

في  والتخطيط  التربوية  للمنشآت  اأســبــق  امساعد  الوكيل  ثمن 
الغياب  لتطبيق  ــــوزارة  ال إقـــرار  الرشيد  خالد  الــدكــتــور  التربية  وزارة 
يساعد  فهو  بشدة  نؤيدها  ممتازة  خطوة  أنها  مــؤكــدً  اإلكتروني، 
عنهم  الضغط  ويخفف  بسهولة  أبنائهم  متابعة  على  اأمـــور  أولــيــاء 
وعن اإدارات امدرسية من خال ااطاع اإلكتروني على كل التقارير 

امدرسية.
وأكد الرشيد أنه يسهل على امعلمن التواصل مع أولياء اأمور في 
جميع اآراء وامقترحات خصوصً في اأمور اللحظية ويساهم في 
ااستغناء عن ااجتماعات التقليدية التي كانت تتم سابقً ويضطر 
ولي اأمر خالها إلى طلب ااستئذان من مقر عمله، مؤكدً أن بعض 

اآباء تمنعهم ظروف العمل من حضور ااجتماعات امدرسية«.

بدر الشمري

مها العنزي:
التطبيق يرصد الطلبة 

الضعاف وامتعثرين

أكدت معلمة الحاسوب في ثانوية الرابية 
أهـــم مشاريع  مــن  »أن  الــعــنــزي  مــهــا  للبنات 
الــخــطــة اإنــمــائــيــة لــــوزارة الــتــربــيــة حــالــيــً هو 
التحول الرقمي الذي يهدف إلى تنمية الطلبة 
تكنولوجيً وإعداد جيل محترف في التطور 

التكنولوجي ونظم امعلومات«.
وشــــددت الــعــنــزي »عــلــى ضــــرورة وجــود 
بعد  خاصة  التحول  لهذا  مستقبلية  نظرة 
جائحة كورونا التي فاجأت الجميع ولم نكن 
نظام  إلـــى  التعليم  نــقــل  فــي  لــهــا  مستعدين 

اأون اين«.
اإلــكــتــرونــي  الــغــيــاب  تطبيق  »إن  وقــالــت 
جــزء مــن هــذا الــتــحــول الـــذي أتـــاح للمدرسة 
واأســــــــرة مـــعـــً الـــتـــواصـــل بــشــكــل مــبــاشــر 
للطلبة  الدراسي  التحصيل  متابعة مستوى 
ــقـــوة ورصـــد  وتــحــديــد مــكــامــن الــضــعــف والـ

الطلبة الضعاف وامتعثرين«.

مها العنزي

10 مميزات
1 - يتيح الــتــواصــل بــن امــدرســة وأولــيــاء 

اأمور.
ــاء الــتــحــصــيــل الـــدراســـي  ــ 2 - مــتــابــعــة اآبــ

أبنائهم.
ــنــــاك حــــاجــــة اجـــتـــمـــاعـــات  3 - لــــم تـــعـــد هــ

مجالس اآباء في امدرسة.
4 - رصد الطلبة الضعاف وامتعثرين.

5 - تــوفــيــر بـــيـــانـــات كــامــلــة لـــآبـــاء حــول 
الطالب في شأن ما يلي: 

- الغيابات اليومية
- تقارير السلوك 

- التعهد 
- ااستدعاء والفصل 

- اايجابيات
- تقييم الطالب 

- التواصل والرسائل
-جدول الحصص
- اإجازة امرضية

6 - يــســهــل عــلــى امــعــلــمــن الـــتـــواصـــل مع 
أولـــيـــاء اأمـــــور بــشــكــل لــحــظــي فـــي جميع 

اأمور.
ــامــــدارس  ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي بــ 7 - تـــعـــزيـــز الـ
ــثـــة فــي  ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـ ــبــ ــواكــ ومــ

التعليم.
ــــي تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــن  8 - يـــســـاهـــم فـ

اإدارات امدرسية.
9 - يخلي مسؤولية امدرسة عن أي حاات 
هـــروب مــن امــدرســة أو تـــدن فــي امستوى 

الدراسي للطالب.
10 - يــكــشــف الــتــطــبــيــق قـــصـــور امــعــلــمــن 

وسلبيات بعض امدارس.

 لقاءات امدارس 
دعت مكاتب الخدمة ااجتماعية في بعض امدارس أولياء اأمور لحضور 
الــدراســي وحـــددت مــواعــيــدهــا من  اجــتــمــاع فــي شــأن بحث مستوى الطلبة 
الساعة العاشرة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف صباحً، ما أثار 
استياء الكثير من أولياء اأمور في شأن هذا التوقيت الذي يتنافى ومواعيد 
»الراي« إن هذه امدارس لو كانت مشاركة  عملهم، لكن مصدرً تربويً قال لـ
في تطبيق الغياب اإلكتروني ما احتاجت إلى ااجتماع مع أولياء اأمور أن 

كل شيء عن أبنائهم سوف يكون في متناول هواتفهم.



فريال الفريح:
 أحد الباحثن قال »من زار 

الكويت ولم يدخل بيت 
النيباري لم يَر الكويت«

راضية سداوي:
 منزل الراحل وجهة للعلماء 

في جميع امجاات
 وعلى رأسها قضايا الطاقة

السرقات نتج عنها 
الحصول على أموال 

بغير وجه حق
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الوسمي يطلب إفادة حول اأقراص  
اممغنطة امستخدمة بامناقصات

ــور عــبــيــد  ــتـ ــدكـ ــه الـــنـــائـــب الـ ــ وجـ
الــــــوســــــمــــــي ســــــــــــــؤاًا إلــــــــــى وزيـــــــر 
الـــعـــدل وزيــــر اأوقــــــاف والـــشـــؤون 
اإســامــيــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
اماجد  عبدالعزيز  النزاهة  تعزيز 
حول اأقــراص الخمسة اممغنطة 
امستخدمة في امناقصات العامة. 
ــــي مــقــدمــة  وقــــــــال الــــوســــمــــي، فـ
تــعــلــيــمــات  فـــــي  »ورد  الـــــــســـــــؤال، 
الــــجــــهــــاز امـــــركـــــزي لــلــمــنــاقــصــات 
وامــمــارســن  للمناقصن  الــعــامــة 
طــريــقــة تــقــديــم الــعــطــاء ســـواء كــان 
ــق نـــظـــام امــــظــــروف الــــواحــــد أم  وفــ
ــروفــــن، حـــيـــث يـــتـــم إيـــــــداع 5  ــظــ امــ
متطابقة   )CD( ممغنطة  أقـــراص 
ــر قــابــلــة  ــيـ ومـــتـــمـــاثـــلـــة مــحــمــيــة غـ
لــتــعــديــل الــبــيــانــات ويــحــتــوي كل 
ــنـــدات  ــتـ ــلــــى جـــمـــيـــع مـــسـ مـــنـــهـــا عــ
امــــمــــارســــة مــوقــعــة  امـــنـــاقـــصـــة أو 

ومختومة بختم امناقص«.

وطـــــلـــــب إفــــــــــــادة حــــــــول اآلــــيــــة 
ــة لـــــفـــــحـــــص اأقـــــــــــــــراص  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ امــ
عن  متسائًا  اممغنطة،  الخمسة 
امـــخـــول بــفــحــصــهــا، ومــــا تــوقــيــت 
آلية تدوين عملية  فحصها؟ وما 

الفحص؟  يعتمد  ومـــن  الــفــحــص؟ 
الــضــمــانــات لصحة وحقيقة  ومــا 

الفحص؟
ــــق أن  ــبـ ــ  واســـــتـــــفـــــســـــر: هـــــــل سـ
قـــّدمـــت أقــــــراص مــمــغــنــطــة خــالــيــة 
مــــن الـــبـــيـــانـــات أي مــــن الــجــهــات 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة اأحـــــــــكـــــــــام قـــــانـــــون 
امـــنـــاقـــصـــات الـــعـــامـــة؟ وكــــم عــطــاء 
قدمت به أقــراص ممغنطة خالية 
ــات ولــــــم تــســتــبــعــد  ــانــ ــيــ بــ مـــــن أي 
 1/1/2020 ــــخ  ــاريـ ــ تـ ــــن  مـ ابـــــتـــــداء 
حتى تاريخه؟ وهل سبق أن تمت 
عــمــلــيــات اســتــكــمــال أو اســتــبــدال 
الخالية  اممغنطة  اأقـــراص  لتلك 
من البيانات بعد فض العطاءات، 
ــــده بــتــفــاصــيــل تــلــك  ــــزويـ ــا تـ ــيــ راجــ
ــداات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــاات وااســ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ااسـ
ــل ســبــق  ــ ومــــــدى قــانــونــيــتــهــا، وهـ
فــي هذا  أي تحقيقات  أجــريــت  أن 

الشأن؟

عبيد الوسمي

عاشور يقترح اقتصار الترشيح
 والتوظيف على »ديوان الخدمة«

تقدم النائب صالح عاشور 
إلـــــى مــجــلــس اأمــــــة بـــاقـــتـــراح 
ــاف  ــقــ ــإيــ ــي بــ ــقــــضــ بـــــقـــــانـــــون يــ
الجهات  لــدى  التوظيف  نظام 
بنفسها،  امختلفة  الحكومية 
الـــخـــدمـــة  ديــــــــــوان  يــــقــــوم  وأن 
ــيـــح  ــتـــرشـ ــي الـ ــولــ ــتــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ امـ
لــتــلــك الــجــهــات، تــفــاديــا لفتح 
بـــــــاب الـــــواســـــطـــــات ولــتــقــلــيــل 
للتوظيف  امــنــتــظــريــن  أعـــــداد 

امسجلن في الديوان.
ونص ااقتراح على إيقاف 
الجهات  لــدى  التوظيف  نظام 
وأن  نــــفــــســــهــــا،  الــــحــــكــــومــــيــــة 
امدنية  الخدمة  ديــوان  يتولى 
ترشيح جميع امسجلن على 
نـــظـــامـــه لــلــتــعــيــن فــــي جــمــيــع 
والهيئات  الحكومية  الجهات 
واملحقة  امستقلة  والــجــهــات 

التابعة لها.

صالح عاشور

الحويلة: إيقاف فوائد »ااستبدال«
تقدم النائب الدكتور محمد 
الـــحـــويـــلـــة بـــاقـــتـــراح بـــقـــانـــون، 
ــوقــــف تـــقـــاضـــي أي  يـــقـــضـــي بــ
فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت 
أي مــســمــى يــتــم احــتــســابــهــا، 
على من استبدل راتبه مقابل 
ــــرض مــــن امـــؤســـســـة الــعــامــة  قـ
للتأمينات ااجتماعية، سواء 
ــا أو  ــفــ أكـــــــــان امــــقــــتــــرض مــــوظــ

متقاعدً.
امــذكــرة  وقـــال الحويلة، فــي 
ــة لـــــاقـــــتـــــراح، إن  ــيــ ــاحــ اإيــــضــ
ااطاع على اأحكام امتعلقة 
للتأمينات  العامة  بامؤسسة 
ااجتماعية امنصوص عليها 
ــر اأمـــيـــري بــالــقــانــون  فـــي اأمــ
قـــانـــون  ــدار  ــ ــإصـ ــ بـ  1976  /61

ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــأمــــيــــنــــات ااجــ
يـــؤكـــد عــــدم وجـــــود مـــا يجيز 
أي مسمى  تــحــت  لــلــمــؤســســة 

ــد، عــلــى من  ــوائـ تــقــاضــي أي فـ
ــبــــدل جــــــــــزءً مــــــن راتــــبــــه  ــتــ يــــســ
امــال  مــن  مبلغ  عــلــى  ليحصل 
يعينه عــلــى مــواجــهــة ظــروف 
الــحــيــاة. وقـــد دأبــــت امــؤســســة 
لها  على تقاضي فوائد ليس 
ســنــد مـــن دســـتـــور أو قــانــون، 
ــر ذلــــــــك مــــنــــذ بــــدايــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــام ااســــتــــبــــدال  ــظــ ــنــ ــل بــ ــمــ ــعــ الــ
ــواء بــالــنــســبــة لــلــمــوظــف أو  ســ
امــتــقــاعــد، مــمــا كــبــد امــوظــفــن 
وامـــتـــقـــاعـــديـــن مــبــالــغ بــاهــظــة 
فرضت عليهم دون أي أساس 
مــبــرر موضوعي،  أو  قــانــونــي 
ــراح بــمــنــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاء ااقـ ــ ــ لــــذلــــك جـ
القروض  الفوائد عن  تقاضي 

التي تقدمها امؤسسة.

محمد الحويلة

 مع ارتفاع عدد الرسائل الواردة إلى 10

طلبات تحقيق في انسحاب »غوستاف روسي« 
و»سرقات البحث العلمي«... على جدول الجلسة

امدرجة  الرسائل  عــدد  ارتفع 
ــــى جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال جـــلـــســـة  ــلـ ــ عـ
مجلس اأمــة، غدً الثاثاء، إلى 
بــعــد إضــافــة  10 رســائــل واردة، 
ــة مــن  ــالــ 3 رســــائــــل، أواهـــــــا رســ
ــواب يـــطـــلـــبـــون فـــيـــهـــا تــكــلــيــف  ــ ــ نـ
بالتحقيق  التعليمية  الــلــجــنــة 
فــــي مــــوضــــوع ســــرقــــات الــبــحــث 
ــه مــن  ــنــ ــتــــج عــ ــمــــي، ومـــــــا نــ ــلــ ــعــ الــ
الــــحــــصــــول عـــلـــى أمـــــــــوال بــغــيــر 
وجـــــه حـــــق. فـــقـــد تـــقـــدم الـــنـــواب 
مهلهل امضف وشعيب شعبان 
وعبدالوهاب العيسى والدكتور 
ــدلــــج،  ــد امــ ــمــ حـــســـن جــــوهــــر وحــ
على  إدراجـــهـــا  واردة  بــرســالــة 
جــدول جلسة مجلس اأمــة غدً 
تكليف  بطلب  تتعلق  الــثــاثــاء، 
بالتحقيق  التعليمية  الــلــجــنــة 
فــــي مــــوضــــوع ســــرقــــات الــبــحــث 
ــه مــن  ــنــ ــتــــج عــ ــمــــي، ومـــــــا نــ ــلــ ــعــ الــ
الحصول على أموال بغير وجه 
حـــق نــتــيــجــة هــــذا الــبــحــث، على 
أن يــصــدر تــقــريــر نــهــائــي مذيل 
الـــازمـــة، ورفعها  بــالــتــوصــيــات 
مجلس اأمة اتخاذ الــازم، في 

مدة ا تتجاوز شهرً.
ــة جـــوانـــب  ــالــ ــرســ وحــــــــددت الــ
وتتضمن  والــتــحــقــيــق،  الــبــحــث 
فــي تشكيل  اإدارة  جــديــة جــهــة 
لجنة تحقيق أو مجلس تأديبي 
فـــي مــتــابــعــة الـــســـرقـــات، وبــحــث 
ااعــتــمــادات امــالــيــة الــتــي قــررت 
وحصولهم  امعنين  لــلــدكــاتــرة 
ــة  ــويــ ــنــ ــم الــــســ ــ ــهـ ــ ــآتـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ عـــــلـــــى مـ
وأسباب  البحوث،  لهذه  نتيجة 
تقاعس جهة اإدارة في توقيع 
اموقت  التوقيف  أو  الــعــقــوبــات، 
عن العمل إلى حن صدور قرار 
بــانــتــهــاء الــتــحــقــيــق، اأمـــر الــذي 
بــلــغ مــعــه إثــــر ذلــــك تــرقــيــة أحــد 
اأساتذة على الرغم من توجيه 
تهمة له في هذه امسألة، إضافة 

الكتاب رقم  إلــى بحث ومتابعة 
 2021-11-1 فــــي  امـــــــؤرخ   2464
والـــصـــادر مــن جــامــعــة الــكــويــت، 
ـــأن الــــــــرد عــــلــــى الــــســــؤال  ــ فـــــي شــ
بــالــقــرار رقــم  امتعلق  الــبــرمــانــي 
147 بخصوص سرقات البحث 
ــة الـــهـــنـــدســـة  ــيـ ــلـ الـــعـــلـــمـــي فـــــي كـ
ــرول بـــجـــامـــعـــة الـــكـــويـــت،  ــتــ ــبــ والــ
الدولة  تحصيل  فــي  والتحقيق 
ــة امـــصـــروفـــة  ــامــ ــعــ أمــــوالــــهــــا الــ

نتيجة هذه الترقيات العلمية.
والــرســالــة الــثــانــيــة الــجــديــدة 
الــرســائــل، قدمها عدد  على بند 
من النواب يطلبون فيها تكليف 
في  بالتحقيق  الصحية  اللجنة 
الفرنسي  امستشفى  انــســحــاب 
ــعــــاج  ــــوســـــــتـــــــاف روســــــــــــي لــ »غـــ
أن  على  الكويت،  من  السرطان« 
يشمل التحقيق التفصيل امبن 
ــة. والـــثـــالـــثـــة  ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــــي نـــــص الـ فـ
تتعلق بالسياق نفسه، بتكليف 
اللجنة الصحية، بالتحقيق في 
القرار 161 /2017 في شأن إلغاء 
الترخيص ااستثماري رقم 22 
لــشــركــة  امـــمـــنـــوح   2017 لـــســـنـــة 
ــــي  مــســتــشــفــى غــــوســــتــــاف روسـ

لعاج السرطان.

»امالية« تناقش النصب 

العقاري وشراء القروض 

ورواتب امتقاعدين

ااثنن،  اليوم  البرمانية،  امالية  اللجنة  تناقش 
ــع الـــحـــد اأدنــــــى لــلــراتــب  ــي رفــ ثـــاثـــة مـــلـــفـــات، وهــ
الــتــقــاعــدي وشــــراء الـــقـــروض واســـتـــرداد الــفــوائــد 
امتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، وإنشاء 
صـــنـــدوق لــتــعــويــض امـــتـــضـــرريـــن مـــن عــمــلــيــات 

النصب العقاري.
فــفــي الــبــنــد اأول امــتــعــلــق بــرفــع الــحــد اأدنـــى 
للمعاش التقاعدي، هناك 4 اقتراحات تهدف إلى 
ما  للمتقاعدين، وتتراوح  امعيشي  امستوى  رفع 
بــن رفــع الــحــد اأدنـــي امــعــاش إلــى 1000 ديــنــار، 
ورفــعــه إلـــى 1500 ديــنــار، واقـــتـــراح يــرفــع جميع 
امعاشات التي تقل عن 1500 دينار، وفق نسب 
تتراوح ما بن 5 إلى 20 في امئة. ويتضمن البند 
الــثــانــي مــن ااجــتــمــاع شـــراء الــقــروض امستحقة 
على امــواطــنــن، بــاإضــافــة إلــى اســتــرداد الفوائد 
ــن الــبــنــوك  امــتــحــصــلــة بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي مــ
البند  ويتطرق  امــركــزي.  البنك  لرقابة  الخاضعة 
امتضررين  لتعويض  إنشاء صندوق  إلى  الثالث 

من عمليات النصب العقاري.

دعا لتفعيل اإشراف الحكومي على جميع مراحل التنفيذ

عيسى الكندري: إعادة النظر 
بضوابط ترسية امناقصات 

أعـــــــلـــــــن الــــــنــــــائــــــب عـــيـــســـى 
باقتراح  تقدمه  عن  الكندري 
ــلـــس اأمـــــة  ــبــــة إلـــــــى مـــجـ بــــرغــ
في  النظر  بــإعــادة  فيه  طالب 
امناقصات  تــرســيــة  ضــوابــط 
عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات أصــــحــــاب 
بضرورة  مطالبا  الــعــطــاءات، 
تــفــعــيــل اإشــــــراف الــحــكــومــي 

على جميع مراحل التنفيذ. 
ــلـــى  ونـــــــــــص ااقـــــــــــتـــــــــــراح عـ
ــذ الــــبــــنــــود  ــيــ ــفــ ــنــ ضــــــــــــــرورة تــ

التالية: 
بـــــــإعـــــــادة  امــــــــــبــــــــــادرة   -  1
الــنــظــر فـــي ضـــوابـــط تــرســيــة 
امـــنـــاقـــصـــات عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الـــعـــطـــاءات بحيث  أصـــحـــاب 
تــتــم الــتــرســيــة عــلــى الــشــركــة 
ذات القـوة فـي اأداء، واأمانـة 
ــــي الــــتــــنــــفــــيــــذ، واالــــــــتــــــــزام  ــــ ــ فـ
بامواعيد، إضافة إلى سابقة 

والسمعة  الحقيقية،  اأعمال 
الطيبة.

اإشـــــــــــــراف  تــــفــــعــــيــــل   -  2
الحكومي على جميع مراحل 
الــتــنــفــيــذ ومــحــاســبــة امــنــوط 
ــم هـــــــــذا اإشـــــــــــــــراف عـــنـــد  ــ ــهـ ــ بـ

ــــال ومـــا  ــمـ ــ الــتــقــصــيــر أو اإهـ
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك بــكــل حسم 

وصرامة.
3 - عدم التهاون في فرض 

غرامات التأخير أي سبب.
4 - فــرض عقوبات شديدة 

عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــتــــي تــخــل 
ــــو مــا  بــــشــــروط امـــنـــاقـــصـــة وهـ
يـــقـــتـــضـــي إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الــعــقــوبــات امــنــصــوص عليها 
فــي قــانــون امــنــاقــصــات امنوه 

عنه.
الــفــقــرة  تفعيل  - ضــــرورة   5
امــــــــــادة 27 مــن  مـــــن  اأخــــــيــــــرة 
ــون رقــــــم 15/  ــانــ ــقــ ــوم بــ ــ ــرســ ــ امــ
1979 في شأن الخدمة امدنية، 
لــة امــوظــف عــن خطئه  ومــســاء
الــشــخــصــي وذلــــك دون إخـــــال 
الــواردة  الجنائية  بامسؤولية 
في امادة 14 من قانون حماية 
اأمـــــــوال الـــعـــامـــة وامــســؤولــيــة 
الرجوع  امدنية وإقامة دعــوى 
تــــوافــــرت شــروطــهــا  إذا  عــلــيــه 
امادتن  في  عليها  امنصوص 
امــدنــي،  الــقــانــون  مــن   240،241
والدعوى التأديبية امنصوص 

عليها فـي امادتن 53 و 54 من 
قانون انشاء ديــوان امحاسبة 

رقم 30/ 1964.
ــراعـــــاة مــــا تـــقـــضـــي بــه  6 - مـــ
ــة بـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــنــ ــعــ ــــن امــ ــوانــ ــ ــقــ ــ الــ
ــادة الــنــظــر  ــ ــال الـــعـــام عــنــد إعــ ــ امـ
ــون  ــانــ ـــض نـــــصـــــوص قــ ــعـ فــــــي بــ
ــات الـــــعـــــامـــــة وعـــلـــى  ــاقـــــصـــ امـــــنـــ
اأخـــص منها الــقــوانــن اآتــيــة: 
ــــوال العامـة  قــانــون حــمــايــة اأمـ
رقــم  ــانـــون  ــقـ والـ  ،1993  /1 ــم  رقــ
عــلــى  ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــامـ ــ بـ  2006  /47
مكافحة  امتحدة  اأمــم  اتفاقية 
ــون رقـــــم 92/  ــانــ ــقــ ــفــــســــاد، والــ الــ
ااتفاقية  على  بــامــوافــقــة   2013
ــاد،  ــســ ــفــ ــة مــــكــــافــــحــــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والقانون رقم 2 /2016 في شأن 
مكافحة  الــعــامــة  الهيئة  إنــشــاء 
ــاد واأحــــــكــــــام الـــخـــاصـــة  ــســ ــفــ الــ

بالكشف عن الذمة امالية.

عيسى الكندري

ُملتقى الطاقة العربي كّرم الراحل... والحضور استذكروا مناقبه وسيرته العطرة

ليلة وفاء للنيباري... امناضل الكبير

| كتب ناصر المحيسن |

الــراحــل  للمناضل  الــوفــاء،  ليلة  فــي 
الحركة  رمــوز  أحــد  النيباري،  عبدالله 
ــــذي ســـاهـــم في  الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة الـ
في مختلف محطاته  الوطن  منجزات 
التاريخية، كّرم ملتقى الطاقة العربي 
أســــــرة الـــفـــقـــيـــد، مــســتــذكــريــن بــعــرفــان 
جـــهـــوده ونــشــاطــاتــه فـــي كــافــة امــنــابــر 
ــيــــة والـــشـــعـــبـــيـــة بـــالـــتـــوعـــيـــة  ــانــ ــبــــرمــ الــ
بقضايا الطاقة والتنمية في الحاضر 

وامستقبل.
وغـــص مــنــزل »امــنــاضــل« فــي منطقة 
عـــبـــدالـــلـــه الــــســــالــــم، بــــأصــــدقــــاء ومــحــبــي 
السياسية  الــشــخــصــيــات  مــن  الــنــيــبــاري 
للمشاركة  واأكــاديــمــيــة،  وااجــتــمــاعــيــة 
فـــي تــكــريــم الـــراحـــل الــكــبــيــر، الــــذي سبق 
لــه أن كـــان عــضــوً فــي مجلس اأمـــة في 
دورات عدة، وأّسس منابر سياسية كان 
والجمعية  الديموقراطي  امنبر  أبــرزهــا 
ــيــــة الـــخـــريـــجـــن  ااقـــــتـــــصـــــاديـــــة وجــــمــــعــ

وجمعية الدفاع عن امال العام وجمعية 
حقوق اإنسان.

وعــــرف عـــن الــفــقــيــد الــكــبــيــر نــضــالــه 
الوطني في محاربة الفساد، وانحيازه 
إلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، حــيــث يــعــود له 
الفضل في الدفع نحو »تأميم النفط« 
بعد أن عمل وســـّوق ونــّســق مــع فريق 
نــيــابــي مـــرمـــوق، ونــجــح فـــي الــتــوصــل 
إلـــى الـــقـــرار الــتــاريــخــي بــتــأمــيــم النفط 
الــكــويــتــي، بــعــد مــعــركــة طــويــلــة انتهت 

عام 1975.
وخـــال اأمــســيــة، اســتــذكــرت زوجــة 
الفقيد، فريال الفريح، مناقب النيباري 
وعاقتهما طيلة أربعة عقود، مشيرة 
إلى أن امنزل احتضن ملتقى أسبوعيا 
ــد مــــــن اأصــــــدقــــــاء  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ شــــــــــارك بــــــه الـ

والشخصيات.
وأشارت إلى أنه »في أحد امؤتمرات 
)إن من  الباحثن  أحــد  قــال  الخارجية 
النيباري  ولــم يدخل بيت  الكويت  زار 
ــم يــــــَر الـــــكـــــويـــــت(«، مـــوجـــهـــة الــشــكــر  ــ لـ

تكريم  فــي  الــوفــاء  مسة  على  للملتقى 
النيباري في بيت أسرته.

الطاقة  قسم  رئيسة  بدورها، توجهت 
امــــــوارد  ــتــــدامــــة  اســ إدارة  مـــجـــمـــوعـــة  ــي  فــ
فــي »اإســـكـــوا«  امــنــاخ  الطبيعية وتــغــيــر 
الــدكــتــورة راضــيــة ســــداوي، بالشكر إلــى 
أســـرة الــنــيــبــاري عــلــى اســتــضــافــة ملتقى 
الطاقة العربي في الكويت، وكرم الضيافة، 
موضحة أن »منزل عبد الله وفريال كان 
دوما وجهة للمفكرين والعلماء والخبراء 
بالتنمية  تهتم  التي  امجاات  في جميع 
رأسها  وعلى  وااجتماعية،  ااقتصادية 
الــراحــل بأنه  قضايا الطاقة والــتــي عــرف 
كــان مــن أوائـــل الــذيــن نـــادوا بــضــرورة أن 
ــروات الــطــبــيــعــيــة فـــي الــكــويــت  ــثــ تـــكـــون الــ
وباقي الدول العربية في خدمة التنمية، 
وكــان ممن نــادوا كذلك بتأميم الشركات 

النفطية العاملة في الكويت«.
ــه »لـــيـــس غـــريـــبـــا كـــذلـــك أن  ــ وذكـــــــرت أنـ
الرئيسين  امؤسسن  مــن  الــراحــل  يــكــون 
ــي، وشــــــــارك فــي  ــربــ ــعــ ــتـــدى الــــطــــاقــــة الــ ــنـ مـ

جميع اجتماعاته ونشاطاته حيث عرف 
عــنــه وعـــن مــشــاركــتــه فــي كــافــة امنتديات 
بقضايا  الخاصة  والعلمية  ااقتصادية 
ــم مــن  ــ ــاهـ ــ الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة عـــمـــومـــا وسـ
امنابر  كل  في  كتاباته ومداخاته  خــال 
بقضايا  بالتوعية  والشعبية  البرمانية 
الطاقة والتنمية في الحاضر وامستقبل 
والقضايا  بــالــهــمــوم  دائــمــا  معنيا  وكـــان 
ــلـــحـــة فــــي الـــكـــويـــت وكـــافـــة  امـــشـــتـــركـــة وامـ
البلدان العربية«، مشيرة إلى أنه »يشهد 
لـــه عــلــى ثــبــاتــه وعــلــى قــنــاعــاتــه كــمــا كــان 
راســـخـــا فـــي مــبــادئــه - مــنــفــتــحــا عــلــى كل 
التنمية وعلى  مــاهــو جــديــد فــي قــضــايــا 

رأسها قضايا الطاقة«.
وأضــافــت »كـــان كــمــا عــرفــنــاه عــن قــرب 
وعلى  النبيل  لإنسان  مثاًا  املتقى  في 
فـــي عــمــلــه وعـــاقـــاتـــه مخلصا  خــلــق راق 
ووفيا لكافة زمائه وأصدقائه سنفتقده 
كــثــيــرً ، وعـــزاؤنـــا أنـــه تـــرك وراءه ســيــرة 
عطرة حافلة باإنجازات على امستوين 

الكويتي و العربي«.

ُملتقى الطاقة العربي ُمكّرمً أسرة النيباري

لتقى
ُ
عدد من الشخصيات امشاركة في ام

)تصوير نايف العقلة( راضية سداوي وفريال الفريح  

جانب من الحضور من ُمحّبي الراحل الكبير

إعادة النظر في 
العقوبات وتشديدها 
على الشركات امخلة 

بشروط امناقصات

| كتب فرحان الشمري |
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47 أسيرً 
متبقيً في العراق...

ا معلومات عنهم
| كتب ناصر الفرحان |

كشفت أحدث إحصائية صادرة عن مكتب الشهيد، أن عدد الشهداء امسجلن في امكتب بلغ 1314 شهيدً، 
هم 1069 كويتيً و245 من جنسيات أخرى، من بينهم 554 استشهدوا في اأسر، فيما يتبقى 47 أسيرً 

يعتبرون في عداد امفقودين.
)أرشيف - »الراي«( جانب من تشييع سابق لرفات شهداء في مارس 2021   

 تعريف الشهيد
مــادتــه  فـــي   2011 / امـــرســـوم 325  حــــدد 
الذي  الرابعة تعريف الشهيد، وهو الشخص 
فــقــد حــيــاتــه فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع عـــن ســامــة 
الطبيعية  الـــكـــوارث  بسبب  أو  وأمــنــه،  الــوطــن 

والحوادث ااستثنائية العامة. 
ويشمل التعريف الفئات التالية:

العسكري  الحربية:  العمليات  شهيد   -  1
حياته  يفقد  الـــذي  رسميً  امكلف  امــدنــي  أو 
أو  الداخلي  اأمــن  اعمال  او  العمليات  بسبب 

الخارجي أو أثناء اأسر أو بسببه.
ــــن فــقــد  ــــل مـ ــة كـ ــئـ ــفـ ــن هــــــذه الـ ــمـ ــد ضـ ــعــ ويــ
ــيــة، إذا  ــتــال حــيــاتــه بــســبــب إحــــدى الـــحـــاات ال
الدفاع العسكري، أو اأعمال  كانت اغــراض 

امرتبطة بذلك:

أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
ب - اإنزال الجوي للمظلين أثناء التدريب.

ج - غرق القطع البحرية.
د - حوادث الطائرات العسكرية.

هـ - زرع وإزالة األغام وأعمال امتفجرات.
أو  الجيش  عسكري  الــواجــب:   - شهيد   2
الذي  اإطــفــاءـ  أو  الوطني  الحرس  أو  الشرطة 
فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته، ما لم 

يعد ضمن الفئة السابقة.
والــحــوادث  الطبيعية  ــكــوارث  ال - شهيد   3
ــة: كـــل مـــن فــقــد حــيــاتــه  ــعـــاديـ ااســتــثــنــائــيــة الـ
بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث 
ــوزراء  ــ اســتــثــنــائــيــة عـــامـــة، اذا قـــرر مــجــلــس الـ

اعتبارها كذلك.

• 904 شهداء في العمليات الحربية و279 جراء الكوارث والحوادث و131 أثناء الواجب العسكري
• 148 قضوا قبل العدوان و412 أثناءه و200 بعده... و554 عدد شهداء اأسر 

• 560 عسكريً مقابل 754 مدنيً... و1222 من الذكور مقابل 92 من اإناث
• 240 أسيرً شهيدً بتوافر الرفات و261 بحكم امحكمة و53 عثر على رفاتهم بعد اأحكام

عدد الشهداءالتصنيف
٩0٤العمليات الحربية

2٧٩الكوارث الطبيعية والحوادث ااستثنائية العامة
1٣1الواجب العسكري

)1٣1٤( شهيدًاإجمالي

الشهداء
أظهرت اإحصائية، التي حصلت »الراي« على نسخة منها، وتشمل الفترة حتى 

تاريخ 9 نوفمبر 2022، أنه بحسب امرسوم 325/ 2011 في شأن تصنيف 
الشهداء، تم تسجيل 904 شهداء في العمليات الحربية، و279 شهيدً جراء 
الكوارث الطبيعية والحوادث ااستثنائية العامة، و131 شهيدً أثناء الواجب 

العسكري، بإجمالي 1314 شهيدً.

التصنيف

الجنسيات

العمليات 
الحربية

الواجب 
العسكري

الكوارث الطبيعية والحوادث 
اإجماليااستثنائية العامة

٧٧٥٩٣20110٦٩كويتي
12٩٣٨٧٨2٤٥جنسيات أخرى

٩0٤1٣12٧٩1٣1٤اإجمالي

الجنسيات
بلغ عدد الكويتين 1069 )775 استشهدوا أثناء العمليات الحربية، و93 أثناء 

الواجب العسكري، و201 جراء الكوارث الطبيعية والحوادث ااستثنائية العامة(، 
فيما سقط من الجنسيات اأخرى 245 )129 في العمليات الحربية، و38 أثناء 

الواجب العسكري، و78 في الكوارث الطبيعية(.

العمليات طبيعة العمل
الحربية

الواجب 
العسكري

الكوارث الطبيعية 
والحوادث ااستثنائية 

العامة
اإجمالي

٤1٥12٤21٥٦0عسكري

٤٨٩٧2٥٨٧٥٤مدني

٩0٤1٣12٧٩1٣1٤اإجمالي

طبيعة العمل 
عدد العسكرين من الشهداء 560 مقابل 754 من امدنين.

التصنيف

الجنس
العمليات 
الحربية

الواجب 
العسكري

الكوارث الطبيعية 
والحوادث ااستثنائية 

العامة
اإجمالي

٧٨٩2-1٤أنثى

٨٩01٣12011222ذكر

٩0٤1٣12٧٩1٣1٤اإجمالي

الجنس
مجموع الشهداء الذكور بلغ 1222 )890 في العمليات الحربية و131 أثناء 

الواجب العسكري و201 في الكوارث والحوادث(، واإناث 92 )بواقع 14 في 
العمليات الحربية و78 في الكوارث والحوادث(.

جنسية الشهيد الجنسيةم
وقت ااستشهاد

٨12كويتي1

٨٧مقيم بصورة غير قانونية2

12اأردن٣

٤البحرين٤

٧العراق٥

٤لبنان٦

٧مصر٧

1الهند٨

1باكستان٩

٣سورية10

2عمان11

٨إيران12

1٦السعودية1٣

1السودان1٤

1فلسطن1٥

)٩٦٦( شهيدًاإجمالي

شهداء فترة العدوان
بلغ عدد الشهداء أثناء فترة العدوان 966، بواقع 

812 مواطنً، و87 من امقيمن بصورة غير قانونية، 
و12 من اأردن، و 4 من البحرين، و7 من العراق، 

و4 من لبنان، و7 من مصر، و1 من كل من الهند 
وباكستان والسودان وفلسطن، و3 من سورية، و2 

من عمان، و8 من إيران، و16 من السعودية.

العمليات فترة ااستشهاد
الحربية

الواجب 
العسكري

الكوارث الطبيعية 
اإجماليوالحوادث ااستثنائية العامة

٨٥٥01٣1٤٨قبل العدوان
1٧٨٤12-2٣٤أثناء العدوان

2٩٥٥٤-٥2٥أثناء العدوان )شهداء اأسر(
٦0٨1٥٩200بعد العدوان
٩0٤1٣12٧٩1٣1٤اإجمالي

الفترة الزمنية
بحسب اأرقام، فإن 148 قضوا قبل العدوان و412 أثناءه و200 بعده، فيما بلغ عدد شهداء 

اأسر 554.

جنسية الشهيد وقت ااستشهادالجنسيةم
10٦٩كويتي1
1٥0مقيم بصورة غير قانونية2
1٦اأردن٣
٤البحرين٤
٩العراق٥
٤لبنان٦
٧مصر٧
٣الهند٨
1اليمن٩

2باكستان10
٤سورية11
2عمان12
11إيران1٣
٣0السعودية1٤
1السودان1٥
1فلسطن1٦

)1٣1٤( شهيدًاإجمالي

الجنسية وقت ااستشهاد
من واقع البيانات امتوافرة لدى قسم حفظ الوثائق في مكتب الشهيد، فإن الجنسيات وقت 

ااستشهاد توزعت كالتالي: كويتي )1069( - مقيم بصورة غير قانونية )150( - اأردن 
)16( - البحرين )4( - العراق )9( - لبنان )4( - مصر )7( - الهند )3( - اليمن )1( - باكستان 

)2( - سورية )4( - عمان )2( - إيران )11( - السعودية )30( - السودان )1( - فلسطن )1(.

اإجماليجنسيات أخرىمقيم بصورة غير قانونيةكويتيالجنسية

٥1٦1٤2٤٥٥٤العدد

شهداء اأسر
في ما يخص اأسرى الشهداء وفقً لجنسية ذويهم، فقد بلغ عددهم 554، هم 516 كويتيً و14 

من امقيمن بصورة غير قانونية و24 من جنسيات أخرى.

اإجماليأرمل / ةمطلق / ةمتزوج / ةأعزبالحالة ااجتماعية

2٩٦22٦٣11٥٥٤العدد

وبحسب الحالة ااجتماعية، يتوزعون بواقع 296 أعزبً و226 متزوجً، و31 مطلقً، و1 أرمًا. 

 طبيعة ااستشهاد
 وفقً لطبيعة  ااستشهاد، 

 توزعت اأعداد كما يلي:
• 240 أسيرً شهيدً بتوافر الرفات.

• 261 أسيرً شهيدً بحكم امحكمة.
• 53 شهيدً تم اإعان عنهم بحكم 

محكمة، ومن ثم تم العثور على رفاتهم.

 رعاية مدى الحياة

يعتبر مكتب الشهيد رائدً على امستوى 
امحلي والعامي، في تقديم الخدمات 
والرعاية الكاملة مدى الحياة أكثر من 

14 ألف فرد من أسر الشهداء الكويتين 
و15 من أفراد جنسيات أخرى من الذين 

شارك أبناؤهم في حرب تحرير الكويت في 
.1991

 

 1314 شهيدً مقّيدً في »مكتب الشهيد«: 1069 مواطنً و150 »بدون« و95 من جنسيات أخرى
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تهدف لتنشيطها محليً بالتعريف على اأماكن الترفيهية والتراثية

»اكتشف الكويت«... منصة إلكترونية للسياحة
| كتب محمد أنور |

اإعــــــــام  وزارة  وكـــــيـــــل  أكــــــــد 
سعود  السياحة  لقطاع  امساعد 
داعــــــم  ــطـــــاع  ــقـــ الـــ أن  الــــــخــــــالــــــدي، 
وشريك فّعال في منصة »اكتشف 
ــــت« الـــــتـــــي ُتـــــعـــــد إحــــــدى  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الواعدة بتفعيل  عناوين امرحلة 
الــنــشــاط الــســيــاحــي فــي الــكــويــت، 
الــتــي ُتعتبر مــن الــــدول الــجــاذبــة 
للسياحة العائلية، نظرً لتميزها 
والخدمات  امناطق  مــن  بالكثير 
السياحية التي تحتاج إبرازها، 
إعاميً  عليها  الــضــوء  وتسليط 

وترويجيً.

مورد واعد
ــــال حــفــل  ــالــــدي خــ ــخــ وقـــــــال الــ
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــع اتــ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ تــ
الكويتية  الجمعية  بــن  امشترك 
لــلــمــهــرجــانــات، واتــــحــــاد مــكــاتــب 
في  الكويتية،  والسياحة  السفر 
شأن مشروع امنصة اإلكترونية 
الــســيــاحــيــة »اكــتــشــف الــكــويــت«، 
ــرا،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــــس فــــــــي فـــــــنـــــــدق الـ
ــً اأهـــمـــيـــة  ــعـ ــيـ ــمـ ــــا نـــــــــدرك جـ إنـــــنـ
لتنشيط  ــة  ــدولــ الــ تــولــيــهــا  الـــتـــي 
ــة، عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ااتــفــاقــيــات اإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وامحلية، باإضافة إلى امشاريع 
واأنـــشـــطـــة، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
ُتــســاهــم فــي ذلــــك، مــن خـــال دعــم 
الـــقـــادرة على  الــفــعــالــيــات  تنظيم 
ــكــــون جــــاذبــــة فــــي مــخــتــلــف  أن تــ
ــفــــنــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــــــاات الــ امـــــــجـ
والــتــجــاريــة والــتــســوق وغــيــرهــا، 
فــــضــــا عـــــن تـــنـــشـــيـــط امــــشــــاريــــع 
امتعلقة  وامـــشـــاريـــع  الــســيــاحــيــة 
بــالــتــرفــيــة، والــتــي تــصــب جميعا 
ــنـــوع  ــي إلـــــــى تـ ــعــ ــســ ــي إطـــــــــار الــ ــ فــ
مـــصـــادر الـــدخـــل الـــقـــومـــي، حيث 
ــات الــســيــاحــيــة  ــاطـ ــنـــشـ ُتـــشـــّكـــل الـ
مـــــــــوردً غـــيـــر نـــفـــطـــي واعـــــــــدً فــي 
امدى امنظور، وهو ما سيتحقق 
بتضافر جهود مختلف الجهات 
أهمية  مــن  للسياحة  مــا  امعنية، 
ااقتصادية  امكاسب  تعزيز  فــي 

وااجتماعية.

 تنمية 30 قطاعً 
وأضــــــاف أن قـــطـــاع الــســيــاحــة 
ــات  ــهــ ــيــ ــتــــوجــ فـــــــي الــــــــــــــــــــوزارة، وبــ
ــــام، يــؤمــن بـــأن التقاء  وزيـــر اإعـ
الـــســـيـــاســـات  وتــــنــــاغــــم  اإرادات 
ــة  ــــن الــــدولــ وتــــكــــامــــل الــــجــــهــــود بـ
إلى  الــخــاص، ستفضي  والقطاع 

تــشــجــيــع ااســتــثــمــار امــحــلــي في 
إقــــامــــة امــــشــــروعــــات الــســيــاحــيــة، 
ــــاعـــــة تـــعـــمـــل  ــــبـــــارهـــــا صـــــنـ بـــــاعـــــتـ
قطاعً   30 مــن  أكــثــر  تنمية  عــلــى 
ُيشّكل  ما  بها  اقتصاديً متصًا 
ــيــــرة لـــتـــوفـــيـــر فــــرص  ــبــ فــــرصــــة كــ
ــاءات الـــوطـــنـــيـــة  ــفــ ــكــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــفـ ــيـ وظـ
لــتــســاهــم فـــي لــبــنــة أســاســيــة في 
نطمح  التي   2035 الكويت  رؤيــة 
إلـــى تــحــقــيــق عــنــاويــنــهــا الــكــبــرى 
ــادة ســمــو أمـــيـــر الــبــاد  ــيـ تــحــت قـ
الشيخ نواف اأحمد، وسمو ولي 
ــمـــد،  الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل اأحـ
وســـــمـــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 
اأحــمــد الــصــبــاح رئــيــس مجلس 

الوزراء.

 ثقافة سياحية جديدة 
قـــال رئــيــس الجمعية  بـــــدوره، 
ــة  ــمـ ــرجـ ــــد، إنـــــــــه تـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ طـــــــــــارق الـ
لبرنامج عمل الحكومة الرشيدة 
والـــــــخـــــــاص   ،2026  –  2022
والسياحي  ااجتماعي  بامحور 

امجتمعية  والشراكة  والترفيهي 
ــج عـــلـــى  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ ــ حـــــيـــــث نـــــــص ال
اأهلية  بامنظمات  »ااســتــعــانــة 
الــكــويــتــيــة فـــي تــقــديــم الـــدراســـات 
والـــــــبـــــــحـــــــوث وامـــــــــــــبـــــــــــــادرات كـــل 
ــا«، وعـــلـــيـــه تــعــتــزم  ــهــ ــالــ ــي مــــجــ ــ فـ
امنصة  اطــاق مشروع  الجمعية 
االــكــتــرونــيــة لــعــرض الــفــعــالــيــات 
وامهرجانات واأنشطة امختلفة 
وتـــنـــشـــيـــط الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
واأماكن الترفيهية والتراثية في 
استقطاب  فيه  تستهدف  الــبــاد 
ــيــــاح والــــــــــــزوار إلـــى  وجـــــــذب الــــســ
ــهـــات  ــلـــف جـ ــتـ ــن مـــخـ ــ ــــت مــ ــــويـ ــكـ ــ الـ
ودول العالم، بالتعاون مع وزارة 
ااعام وجميع مؤسسات الدولة 

امعنية.
تـــأمـــل  ــيــــة  الــــجــــمــــعــ أن  وأكــــــــــد 
وزارة  ــع  ــ مــ مــــســــتــــدام  بــــتــــعــــاون 
ااعــام وباقى مؤسسات الدولة 
ــات امـــجـــتـــمـــع امــــدنــــى،  ومــــؤســــســ
حـــيـــث تــــحــــرص وفـــــق رســالــتــهــا 
الوطنية الهادفة، على أن تعكس 

العليا  السياسية  القيادة  توجه 
وقــــــــــرارات مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــي 
تــنــشــيــط الــــــــدورة ااقـــتـــصـــاديـــة، 
الـــــتـــــي مــــــن جــــوانــــبــــهــــا انــــعــــاش 
امــــجــــال الـــســـيـــاحـــي والــتــرفــيــهــي 
وتـــطـــويـــره، لــيــكــون رافــــــدً لــدعــم 
ــرادات  ــ ــ ااقـــتـــصـــاد الــوطــنــى واإيـ
غير النفطية، وتقوم على بلورة 
بالسياحة  تتعلق  جديدة  ثقافة 
ــادً  ــنـ ــتـ والـــتـــرفـــيـــة والــــــتــــــراث، اسـ
ــري ُيـــحـــاكـــي  إلــــــى مـــنـــظـــور عــــصــ
احتياجات ورغبات زوار الكويت 
وتـــطـــلـــعـــات مـــواطـــنـــي ومــقــيــمــى 
الـــدولـــة، بــاإضــافــة إلـــى اأجــيــال 
الــحــالــيــة وامــســتــقــبــلــيــة وجــمــيــع 
أفراد اأسرة، بما ُيساهم في دفع 
التنموي ووضع  اإنــجــاز  عجلة 
مستدام  لتعاون  اأســـاس  حجر 

بن الوزارة والجمعية.

توفير فرص العمل
ومــــن جــانــبــه، اعــتــبــر رئــيــس 
اتحاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية محمد افي امطيري، 
أن الــجــمــيــع يــعــلــم عــلــم الــيــقــن 
أهــمــيــة الــســيــاحــة الــداخــلــيــة في 
معظم دول العالم، حيث تعتمد 
الــدول على تنشيط  العديد من 
ودعم السياحة الداخلية بشكل 
الغرض كل  ر لهذا 

ّ
كبير وُتسخ

اإمـــكـــانـــات، اســيــمــا أنــهــا ُتــعــد 
ــــدى دعـــائـــم وركـــائـــز الــنــاتــج  إحـ
باإضافة  الــــدول،  لتلك  امحلي 
ــبـــيـــر جـــدً  إلــــــى أنــــهــــا مــــحــــرك كـ
ــر األــــــــــــوف مــــــن فــــرص  ــيــ ــوفــ ــتــ لــ
الــعــمــل، وبــالــتــالــي فـــإن تنشيط 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة يـــرفـــع من 
الحضارية،  امجتمعات  نهضة 
ويــجــعــلــهــا فـــي مـــصـــاف الــــدول 

الرائدة.

تبادل بروتوكول امذكرة عقب توقيعها

ممثلو »اإعام« والجمعية واتحاد مكاتب السفر  )تصوير سعود سالم(

الخالدي: تناغم سياسات 
الدولة و»الخاص« 

سُيفضي إلى تشجيع 
ااستثمار امحلي في 
امشروعات السياحية

العبيد: نأمل بتعاون 
مستدام مع »اإعام« 

ومؤسسات الدولة 
وامجتمع امدني

امطيري: دول العالم 
تعتمد على تنشيط 

السياحة الداخلية 
ر لها اإمكانات 

ّ
سخ

ُ
وت

كافة

تعاون بن »الجمعيات النسائية« ومؤسسة سويسرية 
لتبادل الخبرات بحماية حقوق امرأة

ــــن ااتــــــحــــــاد الـــكـــويـــتـــي  ــلـ ــ أعـ
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــنـــســـائـــيـــة عــن 
مشترك  تفاهم  مــذكــرة  توقيع 
مــــــع مـــعـــهـــد جـــنـــيـــف لـــحـــقـــوق 
اإنــــــســــــان فـــــي ســــويــــســــرا فــي 
مــجــال تعزيز وحــمــايــة حقوق 
امرأة وتحقيق أهداف التنمية 
 ،2030 امـــســـتـــدامـــة  ــة  ــريـ ــبـــشـ الـ
الخبرات  تبادل  إلى  باإضافة 
ــعــــاون امـــشـــتـــرك.  ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ
امــذكــرة رئيسة ااتحاد  ووقــع 
الشيخة فادية سعد العبدالله، 
وامدير التنفيذي معهد جنيف 

نزار صالح.
ــة فــــاديــــة  ــيــــخــ وأكــــــــــــدت الــــشــ
الصباح، في تصريح لها على 
هــامــش الــتــوقــيــع، أن الــتــعــاون 
بــــن امـــؤســـســـتـــن كـــــان قــائــمــً 
منذ وقت سابق، وهذه امذكرة 
ــلـــى دعــــــم الــعــمــل  ســـتـــســـاعـــد عـ
امشترك واستمراريته، لخدمة 
ما  بااتحاد،  الحقوقي  العمل 

حقوق  تــطــور  على  سينعكس 
اإنسان في الكويت.

ــرة  ــذكــ امــ أن  إلــــــى  وأشــــــــــارت 
ــأتــــي انـــطـــاقـــً مــــن اأهـــــــداف  تــ

اارتقاء  إلــى  الرامية  امشتركة 
بــــــالــــــقــــــيــــــادات والــــجــــمــــعــــيــــات 
مجال  في  الكويتية  النسائية 
حــقــوق اإنـــســـان بــصــفــة عــامــة 

وحــقــوق امـــرأة والــطــفــل بصفة 
خاصة.

ولــفــتــت إلــــى رغـــبـــة الــطــرفــن 
فــــــــي الــــتــــنــــســــيــــق والــــــتــــــعــــــاون 
ــادل امـــعـــرفـــة فــي  ــبــ امـــشـــتـــرك وتــ
ــع قــــدرات أعــضــاء  مــا يــخــص رفـ
ااتـــحـــاد فــي مــجــال الـــدفـــاع عن 
ــقــــوق اإنـــــســـــان بـــاســـتـــخـــدام  حــ
اآلـــيـــات امــتــاحــة، والــعــمــل على 
إعــداد  امعرفة من خــال،  إنتاج 
دراســـــــــــــــات وأبــــــــحــــــــاث تـــتـــعـــلـــق 
بــواقــع الــفــئــات مــحــط الــتــركــيــز، 
مـــن مــنــظــور حــقــوقــي، وتنظيم 
التعليمية  والزيارات  اأنشطة، 

للوصول الى الهدف امنشود.
وأشارت إلى أن امذكرة التي 
ـــ 16  صــــادف تــوقــيــعــهــا أمــــس الــ
لحملة القضاء على العنف ضد 
ــرأة والـــيـــوم الــعــامــي لحقوق  ــ امـ
اإنـــســـان، مــدتــهــا ســنــة وتــهــدف 
الدعم  بتقديم  امعهد  قيام  إلــى 
تـــجـــاه تــفــعــيــل دوره  ــاد  لـــاتـــحـ

امــحــلــي واإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
ــي مــجــال  ــبــــرات فــ ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ وتـ
ــعـــاون الــفــنــي والــتــقــنــي في  ــتـ الـ
مـــــا يــــخــــص تـــنـــظـــيـــم الــــــــــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مـــجـــال حــقــوق 

اإنسان.
ــه، أشــــــــاد امـــديـــر  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ  مـ
التنفيذي معهد جنيف لحقوق 
نــزار صالح بالتوقيع  اإنــســان 
عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم امــشــتــرك 
بـــن امــعــهــد وااتــــحــــاد، مــشــيــرً 
إلـــــى أن تــــاريــــخ امـــعـــهـــد حــافــل 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــديـــد مــن 
ــات الــحــكــومــيــة وغــيــر  امـــؤســـسـ
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــ ــدول ــ الــــحــــكــــومــــيــــة بــ
العام  فــي  امعهد  تأسيس  منذ 
امــعــهــد  تــــعــــاون  حـــيـــث  2004م، 
الكويتية  الخارجية  وزارة  مــع 
وامـــعـــهـــد الــقــضــائــي ومــــع عــدد 
الحكومية  غــيــر  امــنــظــمــات  مـــن 
الكويتية التي تعمل في مجال 

حقوق اإنسان.

فادية سعد العبدالله ونزار صالح خال توقيع ااتفاقية

ثرى الكويت 
يحتضن السفير غازي الريس

| كتب غانم السليماني |

السفير  جــثــمــان  أمـــس  الـــثـــرى  ووري 
السابق غازي محمد الريس، في مقبرة 
الصليبخات، عن عمر ناهز الـ 87 عامً، 
العاقات  وطــيــب  بالعطاء  مليئة  كــانــت 
مـــع الــجــمــيــع، مـــا امـــتـــاز بـــه الــفــقــيــد من 

أخاق دمثة.
بريطانيا  ســفــارات  فــي  الفقيد  وعمل 
وإيطاليا والصن وغيرها، كما جاء في 
العبدامغني »ســفــراء دولــة  عـــادل  كــتــاب 
وتــدرج في مناصب حكومية  الكويت«، 

عدة. 
ولد الراحل في الحي الشرقي بمدينة 

الكويت القديمة، في الثاثينات.
درس في امدرسة الشرقية وامباركية، 
ــانـــويـــة فـــي دار امــعــلــمــن فـــي بــغــداد  وثـ
وزارة  في  بالعمل  والتحق   ،1956 العام 
ــة  بــــدرجــ  ،1962 بــــتــــاريــــخ  الــــخــــارجــــيــــة 
سكرتير ثالث. ونقل للعمل في السفارة 

في الوايات امتحدة اأميركية.
وزارة  فــــــي  الــــــعــــــام  الــــــــديــــــــوان  وفــــــــي 
ــة  ــى درجــ ــ الـــخـــارجـــيـــة، تــــــدرج الــفــقــيــد إلـ
ــً لــقــســم  ــيــــســ ســـكـــرتـــيـــر ثــــــــــاٍن، وعـــــــن رئــ
السياسية،  اإدارة  في  الدولية  الشؤون 
ونــقــل إلــى الــســفــارة فــي بــيــروت، ثــم عن 

ســفــيــرً لـــدى الــبــحــريــن، ثـــم ســفــيــرً لــدى 
امملكة امتحدة، فسفيرً )غير مقيم( لدى 
النرويج، وأخيرً لدى جمهورية الصن 

الشعبية.
ــدورات، منها  شــارك في العديد من الـ
دورة عـــقـــدت فـــي وايـــــة كــونــكــتــكــت في 
الوايات امتحدة عام 1963، وقدم ورقة 
عمل، تتعلق بامطالبة في دخول الصن 

الشعبية إلى هيئة اأمم امتحدة.
ــرات  ــمـ ــؤتـ ــن امـ ــد مــ ــديـ ــعـ كـــمـــا حـــضـــر الـ
والــنــدوات وااجــتــمــاعــات، منها امؤتمر 
التحضيري لدول عدم اانحياز في دار 

السام - العاصمة السابقة لتنزانيا.

غازي محمد الريس

اإدارة اإلكترونية 
ونظم امعلومات اإدارية امتكاملة

واستخدام  الرقمي  التحول  أصبح  لقد 
اإدارة اإلكترونية ونظم امعلومات اإدارية 
امــتــكــامــلــة، مــنــذ فــتــرة، مــن أهـــم ضـــرورات 
من  يحققه  مــا  امستدامة،  التنمية  إحـــداث 
نــتــائــج إيــجــابــيــة نــحــو تــحــســن اأداء في 
امؤسسات العامة ورفع كفاءتها، ومن ثم 
في تحقيق رؤية الكويت 2035، كما أن له 
أهمية من جانب آخر في مكافحة الفساد 
امعوقات  على  التعرف  أن  ونــرى  اإداري، 
تــواجــه هدف  والــتــي  لها  الدقيق  والتحديد 
التحول السريع وتؤدي إلى إبطاء وتيرته، 
ومن ثم يصيب العملية بنوع من التشويه، 
حيث نجد بعض القطاعات حققت تطورً 
ــازال  ــر مــ ــ مــلــحــوظــا، بــيــنــمــا بــعــضــهــا اآخـ
مستمرً في غياهب البيروقراطية اإدارية، 
ااجتماعية  التنمية  أهـــداف  فــي  يــؤثــر  مــا 

وااقتصادية وسرعة التحول الشامل.
إن ما نراه في معظم امجتمعات، ومنها 
الكويت، يعكس هذا التصور الذي واشك 
التحول يأتي  إلى أن إحــداث عملية  يرجع 
مـــن خـــال مـــبـــادرات لــبــعــض امــؤســســات 
دون البعض، ويرجع ذلك إلى عدم وجود 
خــطــة شــامــلــة وبـــرامـــج مـــوحـــدة، وإن كــان 
الهدف واحدً ومحددً لجميع امؤسسات، 
لــم تتم ترجمته فــي صـــورة برامج  ولــكــن 
ااعــتــبــار  فــي  تــأخــذ  ــم  ل متماثلة  تنفيذية 
الــفــروقــات بــن الــقــطــاعــات فــي مــا تواجهه 
تستلزم  منها من مشكات وعقبات  كل 
إزالــتــهــا والــتــغــلــب عــلــيــهــا، إمــكــان إحـــداث 

التحول امطلوب. 
إن تحديد أهم امعوقات التي تقف أمام 
تطبيق اإدارة اإلكترونية في امؤسسات 
لتأخر  الحقيقية  اأســبــاب  معرفة  الــعــامــة 
اإدارة  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ ــمــــي  ــرقــ ــ ال ــحــــول  ــتــ ــ ال
في  اإداريـــة  امعلومات  ونظم  اإلكترونية 
متكاملة،  بصورة  امؤسسات  كفاءة  رفــع 
نــجــد أن امشكلة بـــدأت مــن أولـــى امــراحــل 
عند دراسة الواقع ومشكاته وقبل إجراء 
التصور  الــرقــمــي، ووضـــع  الــتــحــول  عملية 
للتغلب على تلك امشكات وامعوقات التي 
تعترض بعض امؤسسات العامة، وتحول 

الجديد  الــنــظــام  هـــذا  وتنفيذ  تطبيق  دون 
وااستفادة منه بشكل سريع ومتكامل.

ونستطيع أن نحدد هنا بعض أهم تلك 
امــعــوقــات - مــع مــاحــظــة أنـــه قــد ا توجد 
كــلــهــا فـــي قـــطـــاع واحـــــد - حــيــث تــشــتــرك 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات فـــي غـــيـــاب الــتــخــطــيــط 
ااستراتيجي محدد الزمن لعملية التحول 
الرقمي، وبــاإضــافــة إلــى ذلــك نجد بعض 

القطاعات تعاني من:
إحــداث  امــالــيــة  امخصصات  - ضعف 
الــتــحــول الــرقــمــي وتــوفــيــر بــعــض اأجــهــزة 
ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــيــــات اإلـ ــبــــرمــــجــ ــ وامــــــعــــــدات وال
اإدارة  مجال  في  التدريب  برامج  وتنظيم 

اإلكترونية ونظم امعلومات اإدارية.
ــود امـــعـــوقـــات اإداريـــــــة امــرتــبــطــة  ــ - وجـ
باإجراءات الروتينية والنظم البيروقراطية.
ــد ا  ــيــة قـ ــهــيــاكــل الــتــنــظــيــمــيــة الــحــال - ال
اإدارة  تــطــبــيــق  مــتــطــلــبــات  ــع  مــ تـــتـــوافـــق 

اإلكترونية. 
مقاومة  ووجــود  البشرية،  اإمكانات   -
اإدارة  نحو  للتحول  العاملن  بعض  مــن 

اإلكترونية.
ــى قـــواعـــد بــيــانــات دقيقة  - اافــتــقــار إلـ

ومتكاملة. 
ولقد ترتب على التفاوت بن القطاعات 
حدوث نوع من التشوه في امنظومة الكلية 
االــكــتــرونــيــة،  واادارة  الــرقــمــي  لــلــتــحــول 
اجــراء  أمكنها  القطاعات  مــن  عــددً  فنجد 
هذا التحول ولو كان بنسب مختلفة بينما 
البدء  البعض اآخر مــازال يعاني محاولة 

في إجرائه. 
ونناشد بأهمية دعم امشروع من ِقبل 
القيادات العليا بامؤسسات ماليا وإداريا، 
للتغلب عــلــى كــل الــعــقــبــات الــتــي تــقــف في 
وجـــه عملية الــتــحــول الــرقــمــي، ومــشــاركــة 
القطاع الخاص ومؤسسات امجتمع امدني 
واأشـــخـــاص فـــي ااســتــثــمــار والــتــمــويــل، 
مـــن تــحــســن لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــشــبــكــات 
التدريب  إدارات  وااتــصــاات، وأن تتحول 
على  للتدريب  معاهد  إلــى  امؤسسات  في 

التقنيات الحديثة بها.

| عبدالرزاق ذريان العنزي |
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إجراءات جديدة تتضمن تقديم شهادة راتب وتطّور الدخل بامستندات  

التدفقات البنكية لم تعد تكفي للتداول بالبورصة 
ما لم يثبت العميل مصدرها... للوسطاء

| كتب عاء السمان |

لــم يــعــد بــإمــكــان امــســتــثــمــر في 
ــتـــح حــســاب  بــــورصــــة الــــكــــويــــت فـ
أوضــــح  إذا  إا  لـــأســـهـــم،  تـــــــداول 
ــواًء  ــادر دخـــلـــه امــخــتــلــفــة، ســ مـــصـ
ــبـــا شــهــريــا، أو مــعــاشــا  كـــانـــت راتـ
تــقــاعــديــا، أو مـــيـــراثـــا، أو مــكــافــأة 
ــة، أو أربــــــاح تــجــارة  ــدمـ نــهــايــة خـ
منافذ  أي  أو  استثمار،  عوائد  أو 

أخرى.
كما بات على الراغبن في فتح 
حسابات تداول التعهد بتوضيح 
أسباب أي تطور مالي يطرأ على 
العديد  ُتطالب  فيما  حساباتهم، 
مـــن شـــركـــات الــوســاطــة عــمــاءهــا 
تـــؤكـــد  ــة  ــيـ ــبـــوتـ ثـ أوراق  ــقـــديـــم  ــتـ بـ
مــصــادر دخــلــهــم حــتــى ا تــقــع في 
امـــحـــاذيـــر الـــتـــي وضــعــتــهــا هيئة 
أســـــواق امـــال.وحـــســـب مــعــلــومــات 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الـــــــــــــراي«، فـــإن 
الوساطة تشترط  بعض شركات 
حساب  لفتح  رغبة  تسلمها  عند 
تــــــــداول عـــبـــر الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
ــة تــــــــوافــــــــر عـــــــــــدد مـــن  ــ ــــاصـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
امتطلبات، تتضمن شهادة راتب 
لــلــمــتــداول، وكــشــف حــســاب بنكي 
ُيــظــهــر تــطــور الــحــســاب وانــتــظــام 
اإيــداعــات فيه، إضافة إلــى نسخ 
التقليدية  الثبوتية  اأوراق  مــن 
ــتــــداول مـــثـــل رقــــــم الـــحـــســـاب  ــمــ ــلــ لــ
وجــواز  امدنية  والبطاقة  البنكي 

السفر وغيرها.
ولـــفـــتـــت مــــصــــادر اســتــثــمــاريــة 
إلــــى أنــــه رغــــم أن حـــركـــة اأمـــــوال 
تــخــضــع لــلــرقــابــة لــــدى امــنــظــومــة 
متوافرة  ومعلوماتها  امصرفية 
الـــجـــهـــات  أن  إا  الــــبــــنــــوك،  لــــــدى 

الـــرقـــابـــيـــة امـــعـــنـــيـــة بــــســــوق امــــال 
ــتـــحـــدثـــت إجـــــــــــراءات إضـــافـــيـــة  اسـ
مصادر  على  التدقيق  بينها  مــن 
اأمــــوال وعـــدم ااكــتــفــاء بتدفقها 

من حساب بنكي. 

متوسط الدخل  
كــمــا أن امــســتــثــمــر الــجــديــد في 
بتوضيح  بــات مطالبا  الــبــورصــة 
مــتــوســط دخــلــه الــســنــوي وأيــضــا 
ــه، عــلــى أن يــكــون  مــتــوســط ثــــروتــ
الـــحـــســـاب تـــحـــت الـــرقـــابـــة بــحــيــث 
يوضح امستثمر أسباب أي زيادة 
فــي اأمــــوال امــتــوافــرة فــي حساب 

التداول.
ــــارت امـــصـــادر إلـــى أنـــه في  وأشـ
حــــــال كــــانــــت هــــنــــاك زيـــــــــــادات فــي 
ـــن تـــأتـــي مــن  ــداولـ ــتــ حـــســـابـــات امــ
خـــال الــتــطــور الــســعــري لأسهم، 
ــة تــطــالــب  ــيـ ــابـ ــرقـ فـــــإن الـــجـــهـــات الـ
الــوســطــاء فـــي هـــذه الــحــالــة بنقل 
ــى أخـــرى  الــعــمــيــل مـــن شــريــحــة إلــ
تــتــطــلــب مـــزيـــدً مـــن امــتــابــعــة رغــم 
ــغ مــن  ــالــ ــبــ مــ تـــحـــويـــلـــه أي  عـــــــدم 
الخارج، منوهة إلى أن أي تهاون 
في هذا اأمر قد يعّرض الوسيط 

للمخالفة. 
مـــصـــدر  كــــــان  إذا  أنــــــه  ــنـــت  ــيـ وبـ
اأمـــــــــوال تــــجــــارة حـــــرة فــســيــكــون 
ــا بــــتــــقــــديــــم  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
ــة الــتــي تــوضــح  اإثـــبـــاتـــات الـــازمـ
ترتب عليها  والتي  أمــوالــه  حركة 
ــالـــغ، افـــتـــة إلــى  ــبـ تــحــويــل تــلــك امـ
أن امــتــقــاعــديــن أيـــضـــا مــطــالــبــون 
مـــبـــالـــغ  أي  مـــــصـــــادر  بـــتـــوضـــيـــح 
ُتـــحـــّول لــحــســابــاتــهــم فـــي الــســوق 
بخاف الراتب التقاعدي الخاص 
إيداعات إضافية  أن أي  بهم، كما 

ــبــــت  ــثــ ــ ــــب شـــــــــهـــــــــادات ُت ــــوجـ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
مــصــدرهــا، بــمــا فــيــهــا شــهــادة من 
امــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات 
ااجتماعية إذا كانت »التأمينات« 

هي مصدر تلك اأموال. 
وفــــــــــــي حـــــــــن تــــــــــــرى مــــــصــــــادر 
اســـتـــثـــمـــاريـــة أن تـــلـــك اإجــــــــراءات 
مــبــالــغ فــيــهــا وقــــد تــغــلــق الــطــريــق 
أمــام رؤوس اأمــوال امحلية التي 
تـــبـــحـــث عــــن فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ــن  ــ ــــواطـ امـ بـــــن  ــا  ــ ــرقـ ــ فـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ وأن 
وامقيم في الكويت امعلوم منافذ 
تحمل  ا  والــذي  النقدية  تدفقاته 
شبهات  أي  وتعاماته  حساباته 
ســابــقــة، وبـــن امــصــنــفــن كجهات 
عــالــيــة امـــخـــاطـــر أو ســبــق الــحــكــم 
فـــــي قــــضــــايــــا أو وقــــعــــوا  عـــلـــيـــهـــم 
أفـــادت مصادر  الشبهات،  بــدائــرة 
اتــهــا تستهدف  إجــراء بــأن  رقابية 
امخالفن الذين يمكنهم استغال 
ــم كــوســيــلــة  ــ ــهـ ــ ــــي اأسـ الــــــتــــــداول فـ
ممارسات سلبية بما فيها غسل 

اأموال.
ولـــــفـــــتـــــت امــــــــصــــــــادر إلــــــــــى أن 
حـــصـــول امــســتــثــمــر عـــلـــى قـــرض 
مــثــًا يــكــون مــســجــًا لـــدى البنك 
أن »هيئة اأســواق«  امعني، كما 
قد سبق أن وقعت مذكرة تفاهم 
وتعاون مشترك مع بنك الكويت 
ــر الــــذي يــجــعــل من  امـــركـــزي، اأمــ
اأمــوال،  السهولة معرفة مصدر 
ــاك قـــنـــوات  ــنــ مـــنـــوهـــة إلــــــى أن هــ
أخرى أدت إلى زيادة مدخول أو 
امــبــالــغ امــوجــهــة نــحــو حسابات 
استوقفت  البورصة  في  البعض 
الــجــهــات الــرقــابــيــة، مــنــهــا اإرث 
وبيع وتأجير العقارات وأنشطة 

أخرى.

متابعة رقابية لصيقة 
لتطّور حسابات 

امستثمرين في السوق 

عوائد اإرث والتجارة 
الحرة والعقارات 

ونهاية الخدمة 
تتطلب إثباتً رسميً

إلى »هيئة اأسواق« عقب جلسة أمس

شركات ااستثمار والوساطة رفعت 
أولى تقارير »التداوات اإلكترونية«

| كتب عاء السمان |

تعليمات  تفعيل  في  أمــس  امالية  الوساطة  بــدأت شركات 
ــع الــتــقــاريــر الــيــومــيــة الــخــاصــة  هــيــئــة أســــواق امــــال بــشــأن رفـ
التابعة  اإلــكــتــرونــيــة  الــحــســابــات  امــنــفــذة لصالح  بــالــتــداوات 

للمتعاملن في بورصة الكويت.
ومع تطبيق النظام اآلي لتلقي التقارير اليومية من خال 
بتزويد  ُمطالبة  الــشــركــات  تــكــون  اإلــكــتــرونــيــة،  الهيئة  بــوابــة 
امعرف  بيانات  إلى  التعامات إضافة  ببيانات جميع  الهيئة 
ـــذي يــمــكــن أن يــفــســر هــبــوط مــعــدات  ــر الـ الــرقــمــي لــهــا، اأمــ
ــدرجــة، 

ُ
الــتــداول أخــيــرً، على مستوى الــعــديــد مــن اأســهــم ام

الــتــداول  م 
ّ
ينظ رقــابــي  نــطــاق  العملية وضــع  حيث تستهدف 

اإلكتروني على اأسهم من خال أصحاب تلك الحسابات 
وامستفيدين منها.

وحسب اإجراءات التي دخلت حيز التطبيق أمس، يتعن 
الــذيــن يقدمون خدمة  امــرخــص لهم  على جميع اأشــخــاص 
انتهاء  االتزام بتقديم تقرير يومي بعد  اإلكتروني  التداول 
التعامات وبيانات  التداول يتضمن جميع تفاصيل  جلسة 
امعرف الرقمي لها، اأمر الذي ُيلزم شركات ااستثمار إلى 

جانب أمناء الحفظ وغيرها من الجهات بذلك. 
ــات ااســتــثــمــار والـــعـــديـــد من  ــركـ ــادر إن شـ ــالـــت مـــصـ وقـ
شركات الوساطة امالية باتت أمام متطلب جديد ُيضاف إلى 
قائمة امهام اموكلة إليها، اسيما وأنها تمثل امنفذ الرئيسي 
الجديد  امتطلب  أن  إلى  امدرجة، افتة  اأسهم  لأموال نحو 
ــاط ااســتــثــمــاريــة، حيث تباينت آراؤهـــم  أثـــار اهــتــمــام اأوســ
السيولة  أصحاب  على  تضييقً  فيها  يــرى  من  بن  حولها، 
امتداولة، وبن من يؤكد أنه إجراء يضع التداوات اإلكترونية 

في نطاق أكثر أمانً ويمنع اممارسات السلبية.
ــأن عــمــلــيــات  ـــ »الـــــــراي« بــ وأفــــــادت مـــصـــادر اســتــثــمــاريــة لـ
من  للتأكد  امعنية  الرقابية  الــفــرق  تجريها  واســعــة  تفتيش 
الرقابية  للمعايير  والــوســاطــة  ااســتــثــمــار  مــواكــبــة شــركــات 
البورصة، مشيرة  في  اإلكتروني  التداول  بخدمات  امتعلقة 
إلى أن ضغوطً تواجهها بعض شركات الوساطة في إطار 
إلى  الـــذي سيتحول  امــؤهــل  الــوســيــط  بــركــب  للحاق  سعيها 
عضو تقاص في منظومة الطرف امقابل امركزي، في حن 
أنها باتت ُمطالبة أيضً بتحديث أنظمتها لتلبية احتياجات 
تتم من  التي  اإلكترونية  بالتعامات  الخاصة  التقارير  رفع 

خالها.
وفيما لفتت امصادر إلى أن شركات القطاع باتت جاهزة 
لتلبية امتطلبات، أمحت إلى انزعاج مستثمرين، ا سيما من 
امتداولن اأفــراد، خصوصً في شأن ما يندرج تحت تتبع 
حركة حساباتهم وأوقات الدخول عليها وما قد تتضمنه من 

تصفح لجداول اأوامر الخاصة باأسهم امدرجة.
وبّينت امصادر أن مزّودي الخدمة ومطّوري البرامج لدى 
إجــراء  على  اماضية  الفترة  الوساطة عكفوا خــال  شركات 
التحديثات الازمة لرفع تقارير الحسابات اإلكترونية بشكل 
يومي إلى الجهات الرقابية، إا أن ذلك أدخل تلك الشركات في 
دائرة جديدة من اأعمال وامتطلبات، منوهة إلى أن اأمر أثر 

على حركة حسابات بالجملة في السوق.
وعن التعامات التي تتم عبر الوسيط مباشرة ومن خال 
اتصال من العميل أو امستثمر عبر الهاتف، أفادت امصادر 
ــتــــداوات ســتــكــون الــرقــابــة عــلــيــهــا عــبــر عمليات  ــ بـــأن تــلــك ال
التفتيش التي تقوم بها الفرق اميدانية بشكل منتظم، افتة 

إلى أن مثل هذه العمليات ستواجه تدقيقً شامًا.



ديناميكيات التضخم 
أظهرت تحسنً لكن 
أجزاًء من ااقتصاد 
اأميركي لم تتخّل

عن التباطؤ 

اقتصاد12 ديسمبر 2022 10alraimedia.com

»التجاري«: نطلب أسهم الخزينة 
من السوق لتعثر عرض شرائها

ذكَر البنك التجاري الكويتي 
أنه يقوم بممارسة حقه بشراء 
كتاب  بموجب  الخزينة،  أسهم 
ــة الـــــــصـــــــادر عــــــن بــنــك  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ امــ
ــتـــاريـــخ 25  الـــكـــويـــت امــــركــــزي بـ
ــــي ومــــــــدة ســتــة  ــاضـ ــ ــر امـ ــتــــوبــ أكــ

أشهر تنتهي في 20 مايو 2023. 
وأوضـــــــح »الــــتــــجــــاري« فــي 
بيان له أنه بناًء على ذلك، قام 
بممارسة هذا الحق من خال 
ــبـــاشـــرة،  بــــورصــــة الــــكــــويــــت مـ
ــة مــن  ــفــــرصــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ وذلــــــــك إتـ

مــن جــمــيــع امساهمن  يــرغــب 
ــيــــع جــــــــزء مــــــن أســـهـــمـــهـــم،  ــبــ بــ
ـــل  ــواصــ ــ ـــا إلـــــــــى أنـــــــــه تـ ــوهــ ــ ــنـ ــ مـ
ــويــــت« لــلــقــيــام  ــكــ »بـــــورصـــــة الــ
الخزينة  أسهم  شــراء  بعملية 
مــن خــال تقديم عــرض شــراء 

يعرف  مــا  أو   )Tender Offer(
ــراء، كــمــا  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــرض الـ ــ بــــاســــم عـ
ــــواق  هـــو مــعــمــول بـــه فـــي اأسـ
ــة، وذلــــــــــك لــتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

العدالة لجميع امساهمن. 
وأشــــار »الـــتـــجـــاري« إلـــى أنــه 

يقوم  فإنه  الشفافية،  »من مبدأ 
ــراء أســهــم  بــطــلــب الــكــمــيــات لـــشـ
ــن خـــــــال الــــســــوق  ــ ــة مــ ــنــ ــزيــ الــــخــ
مــبــاشــرة، نــتــيــجــة تــعــثــر الــقــيــام 
بشراء أسهم الخزينة من خال 
.»)Tender Offer( عرض الشراء

8.8 % نموً باقتصاد السعودية الربع الثالث
العامة  الهيئة  بيانات  أظــهــرت 
الناتج  نمو  السعودية،  لإحصاء 
ــــي اإجــــــمــــــالــــــي الـــحـــقـــيـــقـــي  ــلـ ــ ــــحـ امـ
للمملكة بنسبة 8.8 في امئة خال 
الـــثـــالـــث مـــن 2022 مــقــارنــة  ــع  ــربـ الـ

بالفترة نفسها من 2021.
بأن  تقرير،  الهيئة في  وأفـــادت 
ارتـــفـــاع الــنــاتــج امــحــلــي اإجــمــالــي 
ــــذي  ــاع الـ ــ ــفـ ــ ــاارتـ ــ ــا بـ جــــــاء مــــدفــــوعــ
بنسبة  النفطية  اأنــشــطــة  حققته 
غــيــر  ــة، واأنــــشــــطــــة  ــئــ امــ ــي  فــ  14.2

النفطية بنسبة 6 في امئة.
اإجمالي  امحلي  الناتج  وبلغ 

فــي الــســعــوديــة بــاأســعــار الثابتة 
الـــربـــع  فــــي  ريـــــــال  ــلـــيـــار  مـ  723.61
ــلــــى مــســتــويــات  ــنـــد أعــ ــالــــث، عـ ــثــ الــ
فصلية منذ 2010، وكان قد سجل 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن 2021، نحو 

665.23 مليار ريال.
الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
نموً  سجلت  الحكومية  اأنشطة 
بنسبة 2.5 فــي امــئــة عــلــى أســاس 
ســنــوي فــي الــربــع الــثــالــث امنتهي 

في سبتمبر 2022.
وسجل الناتج امحلي اإجمالي 
الــحــقــيــقــي امـــعـــدل مــوســمــيــا نــمــوً 

بلغ 2.1 في امئة في الربع الثالث 
السابق  الثاني  الربع  على  قياسا 
لـــــه. وكــــانــــت الــــتــــقــــديــــرات اأولــــيــــة 
الـــســـابـــقـــة لـــإحـــصـــاء، أظــــهــــرت أن 
الناتج امحلي اإجمالي الحقيقي 
في   8.6 قــدره  نموً  السنوي حقق 

امئة بالربع الثالث.
امـــــالـــــيـــــة  وزارة  ــــــــعــــــــت 

ّ
وتــــــــوق

امملكة  اقــتــصــاد  الــســعــوديــة، نمو 
3.1 في امئة خال 2023، مدعوما 
توقعات  مــع  النفطية،  بــاأنــشــطــة 
بنمو ااقتصاد السعودي 5.7 في 
امئة في 2024 و4.5 في امئة 2025.

توقعات ببلوغها 4.9 % في 2023 و3.5 بنهاية 2024

اأسواق تستوعب تباطؤ رفع »الفيديرالي« للفائدة
الوطني  الــكــويــت  بنك  أفـــاد 
بــأنــه فــي الــوقــت الـــذي أظهرت 
فـــيـــه ديــنــامــيــكــيــات الــتــضــخــم 
بــعــض الــتــحــســن عــلــى نــطــاق 
واســـــــع، لــــم تــتــخــل أجـــــــزاء مــن 
ااقــــــتــــــصــــــاد اأمــــــيــــــركــــــي عـــن 

التباطؤ.
وأوضــــــــــح »الـــــوطـــــنـــــي« فــي 
ــــي حــــول  ــوعــ ــ ــبــ ــ تـــــقـــــريـــــره اأســ
أنشطة  نمو  أن  النقد  أســـواق 
اأعـــمـــال دفــــع مـــؤشـــر مــديــري 
امــشــتــريــات لــقــطــاع الــخــدمــات 
ليسجل   ،56.5 إلـــى  لــارتــفــاع 
ــنـــذ عـــام  ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـ أعــ
2021، لكن كان هناك تناقض 
في ما بن قراءة مؤشر قطاع 
الــخــدمــات اأكــثــر ارتــفــاعــا مع 
الصادرة عن مؤشر  البيانات 
ــــي، الـــتـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
كشفت اأســـبـــوع امــاضــي عن 
للمرة  امصانع  نشاط  تقلص 

اأولى منذ مايو 2020. 
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن 13 
الخدمات  قطاعات  من  قطاعا 
ــوً فــــي نــوفــمــبــر،  ــمــ ســـجـــلـــت نــ
ــقــــطــــاع الـــعـــقـــاري  بـــــصـــــدارة الــ
والتعدين،  التأجير  وأنشطة 
ــة والـــغـــابـــات وصــيــد  ــ ــزراعـ ــ والـ
اأســمــاك والــصــيــد، مبينا أنه 
ــر، نـــمـــت طــلــبــيــات  ــتــــوبــ فــــي أكــ
ــة عــلــى  ــ ــئـ ــ ــي امـ ــ ــــع 1 فــ ــانـ ــ ــــصـ امـ
أســــــــــاس شــــــهــــــري، مــتــخــطــيــة 
الــتــوقــعــات الــتــي أشـــــارت إلــى 
تسجيل نــمــو بـــــ0.7 فــي امــئــة، 
ــلـــى بــكــثــيــر مــن  ــانـــت أعـ كـــمـــا كـ
النمو في الشهر السابق بـ0.3 

في امئة. 
وأضـــــــــــاف: »كــــمــــا ارتـــفـــعـــت 
نوفمبر  فــي  امنتجن  أســعــار 
بوتيرة أعلى مما كان متوقعا 
ــات،  ــدمـ ــن قـــطـــاع الـــخـ بـــدعـــم مــ
مــا يــؤكــد اســتــمــرار الــضــغــوط 
الــتــضــخــمــيــة. وصـــعـــد مــؤشــر 
امئة  فــي  أســعــار امنتجن 0.3 
عــلــى أســــاس شــهــري )7.4 في 
امــــئــــة عـــلـــى أســــــــاس ســـنـــوي( 
مؤشر  قــــراءة  ارتــفــعــت  بينما 
ــار امــنــتــجــن اأســـاســـي  ــعــ أســ
)الـــذي يستثني أســعــار امــواد 
فــي  الـــغـــذائـــيـــة والــــطــــاقــــة( 0.4 
امئة على أســاس شهري )6.2 
في امئة على أساس سنوي(«. 
أن ســـوق  الـــتـــقـــريـــر  وذكــــــــر 
العامات  بعض  أظهر  العمل 
الـــدالـــة عــلــى الــتــبــاطــؤ وأرســـل 

إشــارات تحذيرية من الركود، 
الحصول  ارتــفــعــت طــلــبــات  إذ 
عــلــى إعـــانـــات الــبــطــالــة بنحو 
ــــى  إلـ ــل  ــتــــصــ لــ ــــب  ــلـ ــ طـ آاف   4
امـــاضـــي،  ــبــــوع  ألـــفـــا اأســ  230
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــوقــعــات 
حصول  صعوبة  إلــى  ويشير 
فــقــد وظيفته عــلــى فرصة  مــن 

عمل جديدة.
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب تــــحــــســــن 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــتـــضـــخـــم فــي 
الـــــــــوايـــــــــات امــــــتــــــحــــــدة، أفـــــــاد 
ــــدو أن  ــبـ ــ ــه يـ ــ ــأنـ ــ »الـــــوطـــــنـــــي« بـ
مـــــــســـــــؤولـــــــي »ااحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
ــيـــديـــرالـــي« يــقــبــلــون فــكــرة  ــفـ الـ
إبـــــطـــــاء وتـــــيـــــرة رفـــــــع أســــعــــار 
ــع الــفــائــدة  ــائـــدة، فــبــعــد رفــ ــفـ الـ
أربــــع مــــرات مــتــتــالــيــة بــمــقــدار 
ــدو  ــبــ يــ أســـــــــــــــاس،  نــــقــــطــــة   75
ـــيـــــــديـــــــرالـــــــي« مـــســـتـــعـــدً  »الـــــــفــــ

نقطة   50 رفعها  إلــى  للتحول 
أساس في اجتماعه اأسبوع 

الجاري. 
ــّن أن اســتــطــاعــا أجــرتــه  وبـ
ــرغ كـــشـــف عــن  ــبـ ــومـ ــلـ ــة بـ ــ ــالـ ــ وكـ
تــوقــع ااقــتــصــاديــن الــوصــول 
الــــفــــائــــدة  أســـــعـــــار  ذروة  ــى  ــ ــ إلـ
امــئــة  فــــي  ــتـــوى 4.9  مـــسـ ــد  ــنـ عـ
طــوال الــعــام امقبل، مــا يعكس 
تــراوحــهــا حـــول نــطــاق 5-4.75 
فـــي امـــئـــة، مــســتــبــعــدً تــوقــعــات 
خـــفـــضـــهـــا بـــالـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مــن الــعــام. ووفــقــا للمسح، من 
الفائدة  امتوقع خفض أسعار 
إلــى 4 في امئة بحلول يونيو 
امـــئـــة  فــــــي   3.5 وإلــــــــــى   2024

بنهاية 2024.
ــر إلـــــــى أن  ــريــ ــقــ ــتــ وأشـــــــــــار الــ
ــة أثـــار  ــزانـ ســــوق ســـنـــدات الـــخـ
مــخــاوف مــتــزايــدة مــن الــركــود 

بــعــدمــا أشــــارت الــبــيــانــات إلــى 
ضــعــف وتـــيـــرة الــنــمــو، إذ بلغ 
عائد سندات الخزانة أجل 10 
ســنــوات 3.58 فــي امــئــة وعائد 
ســنــدات الــخــزانــة أجــل عامن 
4.34 فــي امــئــة، واتــجــه الــدوار 
نــحــو الـــتـــراجـــع قــلــيــًا بــعــد أن 
ــواق بــنــهــايــة  ــ ــ اســتــوعــبــت اأسـ
رفــــع  دورة  ــبــــاطــــؤ  تــ امـــــطـــــاف 
»الفيديرالي« أسعار الفائدة، 
وتــم تــداول مؤشر الـــدوار في 
نطاق 104-105 طوال اأسبوع 
ــي تـــــــــداوات  ــهـ ــنـ ــيـ امـــــــاضـــــــي، لـ
اأسبوع مغلقا عند 104.932.

 
امعنويات اأوروبية

وأوروبيا، ذكر »الوطني« أن 
الجهة  في  ارتفعت  امعنويات 
امقابلة من امحيط اأطلنطي، 
ــدايــــة الـــشـــهـــر، تــحــســن  فـــفـــي بــ
الصادر  امستثمر  ثقة  مؤشر 
عـــن مــجــمــوعــة ســنــتــكــس على 
إلـــى 21- نقطة  نــحــو مــفــاجــئ 
يعد  فيما  نقطة،   -30.9 مقابل 
منذ  امــؤشــر  أعــلــى مستويات 
اآمــال  وازدادت   ،2022 يونيو 
الشتاء،  اعــتــدال طقس  بفضل 
الغاز  من  كافية  كمية  وتوافر 
ــة بــــلــــوغ الــتــضــخــم  ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
الــــــــذروة، كــمــا أن هـــنـــاك نــبــرة 
أكثر اعتداًا من »الفيديرالي« 
اأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، مـــــــــع اقــــــــتــــــــراب 
ااحــتــجــاجــات فــي الــصــن من 
امرتبطة  للقيود  نهاية  وضع 

باحتواء كوفيد19-.

وبن التقرير أن اتجاه البنك 
امركزي اأوروبي لرفع أسعار 
الفائدة 75 نقطة أساس للمرة 
التوالي يتضاءل  الثالثة على 
بــــــعــــــدمــــــا كـــــشـــــفـــــت بـــــيـــــانـــــات 
اأســـبـــوع امــاضــي عــن تباطؤ 
التضخم في امنطقة من أعلى 
مستوياته القياسية، افتا إلى 
أنه على الرغم من إمكانية رفع 
ســعــر الــفــائــدة بــمــعــدل أقـــل، إا 
أنها ما زالــت أعلى 5 أضعاف 
الــذي  امستهدف  امستوى  مــن 
حــــــدده »امـــــركـــــزي« اأوروبـــــــي 
عــنــد 2 فــي امــئــة، فــي حــن من 
امقرر استمرار دورة رفع سعر 

الفائدة خال 2023. 
وصرح عضو مجلس إدارة 
الــبــنــك »امــــركــــزي« اأوروبـــــــي، 
هيرودوتو،  كونستانتينوس 
أن تكاليف ااقتراض سترتفع 
مرة أخرى، رغم اقتراب أسعار 
الــفــائــدة مــن امــســتــوى الـــذي ا 
النقدية  الــســيــاســة  فــيــه  تــكــون 
تـــقـــيـــيـــديـــة، فــي  تـــوســـعـــيـــة وا 
حــن قـــال كــبــيــر ااقــتــصــاديــن 
ــك، فـــيـــلـــيـــب لــــــن، إن  ــنــ ــبــ فـــــي الــ
الــتــضــخــم يــقــتــرب مــن الــــذروة، 
ــلـــى أن  ــا عـ ــد أيــــضــ ــيـ ــأكـ ــتـ ــــع الـ مـ
تـــكـــالـــيـــف ااقـــــــتـــــــراض ســيــتــم 

رفعها مرة أخرى.
العملة اموحدة  تــداول  وتــم 
في نطاق تراوح ما بن 1.0500 
امـــاضـــي،  ــبــــوع  اأســ و1.0590 
منهية تــداوات اأسبوع عند 

مستوى 1.0534.

النفط ومخاوف الركود 
أن »أوبـــك« وحلفاءها  إلــى   أشــار تقرير »الوطني« 
تــبــنــوا نــبــرة تــدخــلــيــة، حــيــث صــرحــت فــي بــيــان بأنها 
مستعدة »لــاجــتــمــاع فــي أي وقـــت واتــخــاذ إجــــراءات 

فورية معالجة تطورات السوق«.
وأوضح التقرير أن أسواق النفط تتسم بحساسية 
فــي تخفيف سياسات  الــصــن  تــقــدم  لكيفية  شــديــدة 
ــود  ــاوف ركــ ــخــ ــيــــد«، مـــنـــوهـــا إلـــــى أن مــ »صـــفـــر كــــوفــ
ااقتصادات الكبرى تساهم في إبقاء آفاق نمو العام 
امقبل غير واضحة، إا أن انتعاش ااقتصاد الصيني 

سيعزز من أوضاع سوق النفط.

أكد أن التطورات العامية أثبتت صحة قرار امجموعة

وزير الطاقة السعودي: كل عضو         
في »أوبك+« جزء من صنع قرارها

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
اأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه 
يــصــر عــلــى مــشــاركــة كـــل أعــضــاء 
تحالف »أوبك+« في صنع القرار، 
ــطـــورات الــعــامــيــة  ــتـ مــضــيــفــا أن الـ
امــجــمــوعــة  ــبـــتـــت أن  أثـ ــرة  ــ ــيـ ــ اأخـ
ــح  ــيــ ــحــ اتـــــــــخـــــــــذت الــــــــــقــــــــــرار الــــصــ

)العربية(.
وأوضـــــــــــــــح بــــــــن ســـــلـــــمـــــان فـــي 
بـــالـــريـــاض عــلــى خلفية  مــنــتــدى 
»أن  امملكة ميزانية 2023  إعــان 
اتفاقا،  يتطلب  الجماعي  العمل 
وبالتالي فهو ما زال يصر على 
أن يكون كــل عضو فــي )أوبـــك+(، 
ــرً أو  ــيــ ــبــ ــا كــ ــتـــجـ ــنـ ســـــــــواء كـــــــان مـ
صغيرً، جــزءً مــن صنع الــقــرار«، 
نــجــحــت  »أوبـــــــــــــــك+«  أن  مــــــؤكــــــدً 
فــــي تــــجــــاوز جـــمـــيـــع الـــتـــحـــديـــات 
ــة  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة وجـ
كورونا، كما تجاوزت الكثير من 
الــضــغــوط، حــيــث تــضــع الــحــفــاظ 

على السوق بامقام اأول.
السعودي  الطاقة  وزيــر  ولفت 
إلــــــى أن »أوبــــــــــــك+« تـــعـــمـــل وفـــق 
ــيـــدً عــن  ــعـ ــادي بـ ــتــــصــ ــنـــظـــور اقــ مـ
أن  إلــى  السياسي، مشيرً  الــشــأن 

امجموعة حريصة على الحد من 
برامج  ولديها  اأســـواق،  تقلبات 
ورؤيـــــــة ومـــســـتـــهـــدفـــات لــلــحــفــاظ 
على سوق الطاقة، وأن التطورات 

العامية أثبتت صحة قراراتها.
وأكــدت »أوبـــك+« في بيان لها 
عــلــى قــراراتــهــا الــســابــقــة بــمــا في 
ذلـــك تــعــديــل وتــيــرة ااجــتــمــاعــات 
ــة الــــــــوزاريــــــــة  ــنــ ــلــــجــ ــة لــ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
لتكون  اإنــتــاج،  مراقبة  امشتركة 
كــــل شـــهـــريـــن، مــــع مـــنـــح الــلــجــنــة 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صـــــاحـــــيـــــة عـــــقـــــد اجـ
ااجتماع  عقد  طلب  أو  إضافية، 
الــــوزاري لــلــدول اأعــضــاء فــي أي 

وقــــت، لــلــتــعــامــل مــع أي تــطــورات 
في السوق، متى ما تطلب اأمر.

ــان إلــــــــى أهـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ونــــــــــوه الـ
ــزام الــــتــــام بـــااتـــفـــاق وآلـــيـــة  ــ ــتـ ــ االـ
فترة  التعويض، وااستفادة من 
ااجتماع  فــي  امعتمدة  التمديد 
الــــــــــــــــوزاري الـــــثـــــالـــــث والــــثــــاثــــن 
»أوبــك+«، مبينا أنه سيتم عقد  لـــ
ااجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري الـــخـــامـــس 
ــاء في  والـــثـــاثـــن لـــلـــدول اأعــــضــ
يــونــيــو 2023،   4 فـــي  امــجــمــوعــة 
ــعـــن  ــاع الـــســـابـــع واأربـ ــمـ ــتـ وااجـ
للجنة الــرقــابــة فــي 1 فــبــرايــر من 

العام امقبل.

سعر العملة اأميركية بلغ مستويات غير مسبوقة في السوق اموازية

»امركزي« امصري يعتزم ضخ سيولة 
دوارية لحل أزمة تكدس البضائع

رجــــحــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
يــتــدخــل الــبــنــك امـــركـــزي امــصــري 
بشكل مباشر خال اأيام امقبلة، 
ــة تــكــدس الــبــضــائــع في  لــحــل أزمــ
ــة بـــســـبـــب شــح  ــريــ امـــــوانـــــئ امــــصــ

الدوار )العربية.نت(.
أن  امـــــــــــصـــــــــــادر  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
»امـــركـــزي« امــصــري يــعــتــزم ضخ 
كــمــيــة مــن الــــــدوارات فــي الــســوق 
بالتزامن مع  اإنتربنك  آلية  عبر 
شريحة  أول  على  مصر  حصول 
عليها  امتفق  التمويل  من حزمة 

مع صندوق النقد الدولي.

ومن امقرر دراسة واتخاذ قرار 
بــشــأن قـــرض مــصــر فـــي اجــتــمــاع 

»صندوق النقد« الجمعة امقبل.
وفـــــي أغـــســـطـــس امــــاضــــي قـــال 
ــة امـــــصـــــري مــحــمــد  ــيــ ــالــ وزيــــــــر امــ
مــــعــــيــــط، إنــــــــه تــــــم إقـــــــــــرار حـــزمـــة 
إجـــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة لــتــيــســيــر 
ــراج عــن الـــــواردات، وتخفيف  اإفــ
اأعـــــــــــبـــــــــــاء عـــــــــن امــــســــتــــثــــمــــريــــن 
وامــســتــورديــن عــلــى نــحــو ُيسهم 
ــفــــض أعـــــبـــــاء اأرضـــــيـــــات  فـــــي خــ
ــم تــقــلــيــل  ــ والـــــــغـــــــرامـــــــات، ومـــــــن ثــ
تــكــالــيــف الــســلــع عــلــى امــواطــنــن، 

إا أنه بالرغم من هذه اإجراءات 
لــم تشهد اأزمـــة انــفــراجــة كبيرة 
بسبب شــح الــــدوار فــي الــســوق، 
مـــا ســـاعـــد فـــي انـــتـــعـــاش الــســوق 
ــــدوار  ــل الــ ــ ــــوداء حـــيـــث واصــ ــــسـ الـ

صعوده بشكل غير مسبوق.
وقدرت مصادر الحاجة إلى 6 
أزمـــة نقص  مــلــيــارات دوار لحل 
الــبــضــائــع امـــكـــدســـة فـــي امـــوانـــئ 
امصرية، فيما سجل الــدوار في 
السوق الرسمي أمس أعلى سعر 
الــدوار عند 24.66 جنيه،  لشراء 

مقابل 24.54 كأقل سعر للشراء.

كبار مستثمرين يتوقعون 
10 % مكاسب لأسهم 

خال 2023

أن  العالم  فــي  امستثمرين  أكبر  بعض  يتوقع 
تــشــهــد اأســهــم مــكــاســب تــزيــد عــلــى 10 فــي امئة 
خال 2023، لكن الطريق إلى اانتعاش لن يكون 

خطيا.
ووســط الــتــفــاؤل اأخــيــر بــأن التضخم قــد بلغ 
الــفــيــديــرالــي قد  ــه وأن مجلس ااحــتــيــاطــي  ذروتــ
يبدأ قريبا في تغيير لهجته، يتوقع 71 في امئة 
من امشاركن في استطاع أجرته وكالة بلومبرغ 
نـــيـــوز ارتــــفــــاع اأســــهــــم، مــقــابــل تـــوقـــع انــخــفــاض 

بنسبة 19 في امئة.
ــــذي شـــمـــل 134 مــن  ويــتــضــمــن ااســـتـــطـــاع الــ
مديري الصناديق وجهات نظر كبار امستثمرين 
بما فــي ذلــك »بــاك روك«، و»غــولــدمــان ساكس«، 
و»أموندي«، وقد تم إجراؤه في الفترة ما بن 29 
نوفمبر و7 ديسمبر الجاري، ويوفر نظرة ثاقبة 
للموضوعات والعقبات الكبيرة التي يتوقعونها 
في عام 2023 بعد التضخم والحرب في أوكرانيا 
التي  امركزية  البنوك  من  امتشددة  والسياسات 

أضّرت بالعائدات على حقوق املكية هذا العام.
الــذيــن يتوقعون  وأظــهــر ااستطاع أن أولــئــك 
ـــ10 في  ارتــفــاع اأســهــم الــعــامــيــة يـــرون مــكــاســب بـ
لــعــام 2023، مــا يتماشى مع  امــئــة فــي امــتــوســط 
MSCI All- الــتــاريــخــي مــؤشــر الــعــائــد  مــتــوســط 

.Country World Index
ويــظــل امــســتــثــمــرون حـــذريـــن مـــع بـــدايـــة الــعــام 
ويتوقعون أن تميل مكاسب اأسهم إلى النصف 
الثاني من 2023. وعندما يتعلق اأمر بقطاعات 
عموما  ااستطاع  في  امشاركون  فضل  معينة، 
الشركات التي يمكنها الدفاع عن أرباحها خال 
فــتــرات اانــكــمــاش ااقـــتـــصـــادي. وكــانــت شــركــات 
ــــوزع أربـــــاح بــشــكــل دوري(  الـــتـــوزيـــعـــات )الـــتـــي تـ
منخفضة  واأسهم  الصحية  والرعاية  والتأمن 

التقّلب من بن اختياراتهم.
ويـــــرى مـــديـــرو اأصــــــول أن أكـــبـــر الــتــهــديــدات 
للتعافي امحتمل مترابطة إلى حد ما، مع ارتفاع 
معدات التضخم أو الركود العميق الذي يحتل 

مرتبة عالية في قائمة مخاوف امستثمرين.

عبدالعزيز بن سلمان

»اُما وبهبهاني« 
مت »انطلق بحرية مع جيب«

ّ
نظ

نـــــــــّظـــــــــمـــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة اُمـــــــــــــا 
ــبـــهـــانـــي، امــــــــوزع امــعــتــمــد  وبـــهـ
ــو«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا رومـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيــــــارات »ألـ لــــــســــ
و»ابــــــــــــــــــــارث«، و»كـــــرايـــــســـــلـــــر«، 
و»دودج«، و»فيات«، و»جيب«، 
الكويت،  في  و»مــوبــار«  و»رام« 
ــار  ــوبـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع نـــــــادي مـ
الـــكـــويـــتـــي، يـــومـــا مــفــتــوحــا في 
نـــــــادي بــــاســــل ســــالــــم الـــصـــبـــاح 
الــســيــارات والــدراجــات،  لسباق 
تــخــّلــلــه الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات 
ــقـــدرات  واأنـــشـــطـــة واخـــتـــبـــار لـ

سيارات »جيب« اأسطورية. 
وذكــــــــــــــــــــرت الــــــــشــــــــركــــــــة فــــي 
بـــيـــان، أن الــفــعــالــيــة حــضــرهــا 
ــن مــالــكــي ســـيـــارات  الـــعـــديـــد مـ
»جــــــــــــــيــــــــــــــب« وعــــــــائــــــــاتــــــــهــــــــم 
الشغوفن بمغامرات »جيب« 
والـــــــطـــــــامـــــــحـــــــن دومـــــــــــــــا إلــــــى 
وااستمتاع  بُحرية  اانطاق 

بطبيعة الكويت.
الـــفـــعـــالـــيـــة  أن  وأضـــــــافـــــــت 
شهدت أيضا تواجد عضوات 
نـــادي مــوبــار الــكــويــتــي، وهــي 

اإضافة الجديدة للنادي، وقد 
أبـــديـــن إعــجــابــهــن بــاأنــشــطــة 
وبرهّن  امتنوعة،  والفعاليات 
بأن هذه اأنشطة ليست حكرً 
عــلــى الـــرجـــال فــقــط مـــن خــال 
ــم فـــــي امـــســـابـــقـــات  ــهــ ــراكــ ــتــ اشــ
ــة الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ

الفعالية. 
ولــفــتــت »اُمــــا وبــهــبــهــانــي« 
إلـــى أن تــوافــد امــشــتــركــن بــدأ 
مــن الــســاعــة 9 صــبــاحــا، وفــور 
ــارات امــشــاركــة  ــيـ ــسـ وصـــــول الـ
إلـــى الــوجــهــة امــقــصــودة، أقــام 
تــوعــويــا حول  لــقــاًء  امنظمون 
إجراءات اأمن والسامة وعن 

برنامج الفعالية. 
وبهذه امناسبة، عّبر مدير 
»امــــا  لـــــدى  الـــتـــســـويـــق  إدارة 
وبــهــبــهــانــي« عــمــرو الــشــريــف، 
عـــن ســـعـــادتـــه بـــهـــذا الــتــعــاون 

امثمر وامستمر بن النادي.
ــور عـــن  ــ ــ ــــضـ ــ ــحـ ــ ــ وأعــــــــــــــــرب الـ
امثير  الحدث  بهذا  سعادتهم 
بالفعاليات  إعجابهم  وأبــدوا 

 4x4 ال امــتــنــوعــة وبــمــضــمــار 
مــكــانــا مثاليا  يــعــتــبــر  والـــــذي 
اختبار قدرات سيارات جيب 

اأسطورية. 
العديد  الفعالية  وتخللت 
منها  الشيقة،  امــســابــقــات  مــن 
مـــســـابـــقـــة »اتـــــحـــــدي نـــفـــســـك«، 
ومــــــســــــابــــــقــــــة »فــــــــــــك عــــــمــــــرك« 
ــقــــة »أجـــــمـــــل عــــزبــــة«،  ومــــســــابــ
وقــد اقــت صــدى واســعــا لدى 
امــشــاركــن الـــذيـــن اســتــمــتــعــوا 
 
ً
اممتعة التنافسية  بــاأجــواء 

والـــتـــي نــتــج عــنــهــا تــتــويــج 3 
فائزين لكل مسابقة وقد جرت 
في أجواء حماسية وتشجيع 

لكل امتسابقن امشاركن.
وأفـــــــــــــــادت بــــــأنــــــه وإبــــــقــــــاء 
الزوار وعائاتهم مستمتعن 
بــقــضــاء أجــمــل الــلــحــظــات في 
مجموعة  تــواجــدت  الفعالية، 
مـــن امــطــاعــم امــتــنــوعــة والــتــي 
حـــرصـــت عــلــى تــلــبــيــة طــلــبــات 
ألعاب اأطفال  الــزوار، وكذلك 

والكبار.

عدد من ماك سيارات »جيب« مع ممثلي الشركة



»OFF Road Challenge« اأمير وفهد الشراح مع الفائزين في

فريقا البنك وامركز العلمي ضمن فعاليات شهر البيئة

فريقا »الخليج« وبنك الطعام عقب توزيع الوجبات الرمضانية

»GB Fit« فريق البنك أمام جناح »الخليج« في مول 360 ضمن فعاليات

»OUD FASHION TALKS«  صورة جماعية لفريق ااتصاات امؤسسية في معرض

إقبال قياسي في النسخة الثامنة من ماراثون »الخليج«
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عبر فعاليات منتقاة ومبادرات نوعية استهدفت ترسيخ مبادئ ااستدامة

»الخليج« 2022... اأقرب إلى امجتمع 
نجح بنك الخليج في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ ااستدامة خال 
عام 2022، في تحقيق الكثير من اإنجازات، جعلت منه اأقرب إلى 
امجتمع واأكثر تنوعً في تنظيم البرامج والفعاليات امنتقاة، التي 

تلبي طموحات الجمهور والعماء. 
وأعرب نائب امدير العام لاتصاات امؤسسية في »الخليج«، أحمد 
اأمير، عن فخره بكون البنك كان اأقرب في التفاعل والتواصل مع 

امجتمع بشكل عام، ومع عمائه بشكل خاص على مدار العام الحالي، 
إذ حرص على التواجد معهم وبينهم في مختلف امناسبات، سواء 

بشكل مباشر أو عبر قنوات التواصل ااجتماعي امتنوعة لديه
وقال إنه وتطبيقً إستراتيجيته الخمسية، فقد قدم »الخليج« 

نموذجً أكثر تميزً لاستدامة في 2022، ضمن إطار حرصه على 
دعم ااستدامة على امستوى امجتمعي وااقتصادي والبيئي، من 

خال مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على 
امجتمع، مشيرً إلى أن امسؤولية ااجتماعية كانت وستظل إحدى 

الركائز اأساسية في إستراتيجيته التي تستهدف دعم امجتمع، 
وتعزيز الوعي والثقافة وامساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول للمشاكل 

امجتمعية والبيئية.
واستعرض اأمير إنجازات إدارة ااتصاات امؤسسية التي أظهرت 

تفوق »الخليج« في القيام بمسؤولياته امجتمعية بأفضل صورة، 
والتي تمثلت في: 

اماراثون اأكبر 
شهدت النسخة الثامنة من ماراثون »الخليج« إقباًا قياسيً 
العام الحالي، من خال مشاركة أكثر من 11 ألف متسابق، من 
الكويت،  107 جنسيات، منهم نحو 2000 متسابق من خــارج 
مــا يــرّســخ مــكــانــتــه بــاعــتــبــاره اأكــبــر فــي الــكــويــت، وأحــــد أهــم 
ف 

ّ
الفعاليات الرياضية وااجتماعية في الباد والوحيد امصن

عاميً.

تحدي الطرق 
وفي إطار دعمه امتواصل لفئة الشباب، وحرصه على توفير 
أطــلــق »الخليج«  امــحــبــبــة،  مــمــارســة ريــاضــتــهــم  البيئة اآمــنــة 
الــحــدث الــريــاضــي اأول مــن نــوعــه فــي الــكــويــت، للتحدي على 
الطرق الوعرة »Off Road Challenge«، بمشاركة العشرات من 
هواة ومحترفي هذه الرياضة، وبحضور جماهيري كبير من 

مختلف الفئات العمرية.

اموضة امستدامة 
ونظم »الخليج« أول مؤتمر لاستدامة في اأزياء واموضة 
امــصــمــمــن  لـــدعـــم   ،»OUD FASHION TALKS« بـــالـــكـــويـــت 
وخــبــراء  امصممن  مــن  نخبة  بــمــشــاركــة  الــشــبــاب،  الكويتين 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــانـــب عـ ــــى جـ اأزيــــــــاء الـــعـــامـــيـــن والـــكـــويـــتـــيـــن، إلـ
اأزياء  امتخصصن في  امستثمرين وامهتمن والصحافين 

واموضة، وقرر نظرً للنجاح الكبير تنظيم الفعالية سنويً. 

فعاليات رمضانية 
الــتــي نظمها  الــفــعــالــيــات امجتمعية والــخــيــريــة  وحــقــقــت 
»الخليج« خال شهر رمضان الفضيل نجاحً ملحوظً، إذ 
تنوعت ما بن فعاليات رياضية وصحية تناسب مختلف 
أفراد العائلة »Gulf BANK Fit«، إلى جانب توزيع وجبات 
إفطار صائم وتقديم امساعدات لأسر امتعففة والغارمن 
الـــعـــادات الكويتية اأصيلة  والــاجــئــن، فــضــًا عــن إحــيــاء 
العشر  في  وامرطبات  امياه  وتــوزيــع  الخميس  نقصة  مثل 

اأواخر.
ــّدد »الــخــلــيــج« الــشــراكــة الــطــويــلــة الــنــاجــحــة مــع جمعية  وجــ
الكويتية، لُينجز عامً جديدً في دعم ورعاية الشباب  إنجاز 
الــكــويــتــي، ا سيما مــن خــال »بــرنــامــج الــشــركــة« 2022، الــذي 
يحظى بشعبية كبيرة بن طاب امدارس الثانوية والجامعات، 

إلى جانب العديد من البرامج اأخرى.
وشارك البنك كشريك إستراتيجي مصرفي مؤتمر ااتحاد 
الوطني لطاب الكويت في أميركا، وحرص على تنظيم العديد 
إلى  امشاركن،  للطاب  والجوائز  وامسابقات  الفعاليات  من 
الطاب مباريات كأس  لتسهيل متابعة  إقامة ديوانية  جانب 
الــعــالــم، كــمــا أطــلــق أغــنــيــة »دوم فــخــرنــا«، للتعبير عــن اعــتــزاز 

امجتمع بشبابه في الداخل والخارج.

Let’s talk business
وضــمــن مــســاعــيــه لــتــرســيــخ مـــبـــادئ ااســـتـــدامـــة فـــي امــجــتــمــع، 
ودعــمــه امــتــواصــل لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة وامــتــوســطــة، اختتم 
 ،»Let›s Talk Business« الثاني من بودكاست  اموسم  »الخليج« 
والــذي تضمن 10 حلقات جديدة تتضمن قصص نجاح مميزة 
وأبــرز  تجاربهم  الشباب، استعراض  وامبادرين  اأعمال  لــرّواد 

محطاتهم في تحويل اأفكار إلى مشاريع ناجحة.

 دعم امرأة 
ومن منطلق دعمه امتواصل لتمكن امــرأة، شارك »الخليج« 
في امبادرة العامية »Orange the World« التي أطلقتها منظمة 
امـــرأة، واستمرت على  العنف ضــد  للقضاء على  امتحدة  اأمــم 
البرتقالي  باللون  الرئيسي  مبناه  أضــاء  يــومــً، حيث   16 مــدى 

طوال أيامها.
والــعــروض  التوعوية  الفعاليات  مــن  مجموعة  البنك  ونــظــم 
لــلــســيــدات بمناسبة الــشــهــر الــتــوعــوي بــســرطــان الـــثـــدي، ووفــر 

بالتعاون مع مجموعة من  لهن خصومات وعــروضــً حصرية 
تنظيم  جــانــب  إلــى  الطبي،  القطاع  فــي  والــشــركــاء  امستشفيات 
»واكاثون« بمشاركة العديد من موظفيه والجمهور في حديقة 

الشهيد، وندوة تعريفية بامرض.
ورعى »الخليج« حلقة نقاشية نظمتها جمعية سوروبتمست، 
الــديــبــلــومــاســي، بحضور  الــقــيــادات النسائية فــي الــســلــك  حـــول 
قيادات من السلك الديبلوماسي الكويتي، والعديد من سفيرات 

الدول العربية واأجنبية في الباد.

تفاعل واسع 
واقت جهود البنك امتواصلة للتفاعل مع امجتمع نجاحً 
التواصل ااجتماعي،  قياسيً في 2022، اسيما على وسائل 
وتمّكن من زيادة عدد متابعيه على مختلف قنوات التواصل 
امئة خــال 2022 مقارنة  فــي  تــجــاوزت 10  ااجتماعي بنسبة 
مع العام السابق، فيما شهدت التفاعات من تعليقات وردود 

وإعادة مشاركة زيادة كبيرة.
وتــضــمــنــت حـــمـــات الــتــفــاعــل مـــع الــجــمــهــور نــشــر اأخـــبـــار 
واأنشطة التي تهم امتابعن، وتنظيم فعاليات كبرى رياضية 
 community« امجتمعية  الــبــنــك  مــكــانــة  لترسيخ  واجــتــمــاعــيــة 
اموقعة  التذكارية  الهدايا  لتوزيع  إلى جانب مسابقات   ،»GB
 GB( ومـــســـابـــقـــات   ،)Memorabilia GB( الـــنـــجـــوم  ــار  ــبـ كـ مــــن 

competition( للفوز بجوائز نقدية. 

Masterclass GB 
أطلق  امجتمع،  مــع  للتفاعل  امتواصلة  جــهــوده  إطـــار  وفــي 
 ،»Masterclass GB« فــصــول  مـــن  نــوعــيــة  ســلــســلــة  »الــخــلــيــج« 

بالتعاون مع مجموعة من الخبراء.
في  منها  كــل  الــفــصــول،  مــن  مجموعة  السلسلة  وتضمنت 
تــخــصــص مــعــن، يــتــولــى تــقــديــمــه خــبــيــر مــتــخــصــص فـــي هــذا 
امــجــال، لتطوير إمــكــانــيــات امــشــاركــن وزيــــادة مــهــاراتــهــم، من 

خال تعلم وممارسة مهارات جديدة.

كأس العالم 
ــمــــاء والـــجـــمـــهـــور  ــعــ ــة الــ ــاركــ ــي إطــــــــار حــــرصــــه عـــلـــى مــــشــ ــ فـ
اهتماماتهم، أطلق »الخليج« مسابقة »فانتسي«، اللعبة اأكثر 
رواجـــً بــن عشاق ألــعــاب امــحــاكــاة فــي مختلف أنــحــاء العالم، 
العالم، بإجمالي جوائز 5  بمناسبة تنظيم قطر بطولة كأس 

ااف دينار.

 شهر البيئة 
 وضــمــن جــهــوده امــتــواصــلــة لتفعيل مــبــادئ ااســتــدامــة على 
امـــســـتـــويـــات الــبــيــئــيــة وامــجــتــمــعــيــة وااقـــتـــصـــاديـــة كــــافــــة، شــــارك 
»الــخــلــيــج« فــي فــعــالــيــات شــهــر الــبــيــئــة 2022، الــتــي نظمها امــركــز 
العلمي تــحــت عــنــوان »ااســتــثــمــار فــي كــوكــبــنــا«،إذ ســاهــم بعض 

موظفيه في عمليات التنظيف تحت اماء بالقرب من جزيرة ُكبر.
امتخصصة   »Enviroserve« شــركــة  مــع  بــالــتــعــاون  الــبــنــك  ــام  وقـ
اآمــن من  التدوير، بالتخلص  النفايات الصلبة وإعــادة  إدارة  في 
22.3 طن نفايات إلكترونية في 2022، شملت 9.6 طن من النفايات 
محمولة،  أو  مكتبية  كمبيوتر  أجــهــزة  بــن  مــا  تتنوع  إلكترونية، 
وطــابــعــات، وشــاشــات، ومــاكــيــنــات عــد العملة وتــلــفــونــات أرضــيــة، 

وغيرها من اأجهزة اإلكترونية.

رعاية ماسية
وشـــــارك »الــخــلــيــج« كـــــراٍع مــاســي لــبــطــولــة الــكــويــت للخيل 
الــعــربــيــة اأصــيــلــة، الــتــي أقــيــمــت فــي يــنــايــر امــاضــي، فــي إطــار 
حــرصــه عــلــى دعـــم الــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة كــافــة، الــتــي تستهدف 
بطوات  أن  اسيما  والــكــويــتــي،  العربي  الــتــراث  على  الحفاظ 
جمال الخيول العربية أصبحت ملتقى أهل الفروسية والخيل 

في الكويت، وبقية دول امنطقة والعالم.

تقرير ااستدامة 
تماشيً مع امعايير واإرشادات العامية لتعزيز الشفافية، 
في ما يخص القضايا امتعلقة بالبيئة وامجتمع والحوكمة، 
ــنـــوي الــثــانــي  ــريـــره الـــسـ ــقـ ــلـــيـــج« بـــصـــدد إصـــــــدار تـ فـــــإن »الـــخـ
والــذي  مستدامة«،  مؤسسة  »بــنــاء  عــنــوان  تحت  لاستدامة، 
يسلط الضوء على دعمه لتسريع أجندة ااستدامة الوطنية 
ــة الــكــويــت 2035. وســيــطــلــق الــبــنــك خــــال أيـــام  ــ وتــنــفــيــذ رؤيـ
مبادرة لاستدامة البيئية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات 
التعاونية، بهدف تغيير ثقافة امجتمع، نحو ااعتماد على 
اأكـــيـــاس الــقــابــلــة إعــــادة اســتــخــدامــهــا، بــهــدف حــمــايــة بيئة 

الكويت من التلوث.

»لنكن على دراية«
لــدى مختلف  امــالــيــة  الثقافة  فــي إطـــار حــرصــه على تعزيز 
ــهــــوده لـــدعـــم حــمــلــة  ــلـــيـــج« جــ ــرائــــح امـــجـــتـــمـــع، واصــــــل »الـــخـ شــ
التوعية امصرفية »لنكن على دراية«، التي يشرف عليها بنك 
الــكــويــت امــركــزي بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت، من 
خـــال فــعــالــيــات ومــســابــقــات مــتــنــوعــة، وأخــبــار تــم نــشــرهــا في 
التواصل  قنوات  إلــى جانب  التقليدي،  اإعــام  جميع وسائل 
ااجــتــمــاعــي للبنك، وتـــّوج ذلــك بــإنــتــاج أغنية »قــولــه ا واحــم 

نفسك وحسابك« التي حصدت الكثير من امشاهدات.

أحمد اأمير:

قّدمنا نموذجً أكثر تمّيزً 
لاستدامة من خال مبادرات 

اختيرت بعناية فائقة 

النسخة الثامنة من ماراثون 
»الخليج« سّجلت أرقامً قياسية 

في عدد امشاركن 

 أطلقنا أول مؤتمر للموضة 
امستدامة بالكويت 

وتحدي الطرق الوعرة 

منا فعاليات مجتمعية 
ّ

نظ
وخيرية ناجحة 

ّوجت
ُ
في رمضان ت

 »Gulf BANK Fit« بـ 

شراكة متواصلة 
مع »إنجاز« وموسم متميز 

 »Let’s talk business« لـ

 10 % زيادة بمتابعي قنواتنا 
للتواصل ااجتماعي وارتفاع

 كبير بالتفاعات 

 أطلقنا مسابقة »فانتسي« 
مواكبة كأس العالم وسلسلة 

 »Masterclass GB«

 شاركنا في فعاليات »تمكن 
امرأة« والشباب وساهمنا 

في »شهر البيئة« 

 مشاركة مميزة للبنك في مؤتمر 
طاب الكويت بأميركا
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أطــــــــلــــــــقــــــــت »طــــــــلــــــــبــــــــات« 
النسخة اأولــى من برنامج 
»أكــاديــمــيــة طــلــبــات«، اأول 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــه عــ ــ ــوعـ ــ ــن نـ ــ مــ
الكويت وامنطقة، بمشاركة 
ــة مـــــن خـــــبـــــراء وقـــــــادة  ــبـ نـــخـ

صناعة امطاعم والغذاء.
 وحــضــر الــبــرنــامــج مــّاك 
ومـــمـــثـــلـــون عــــن 25 مــطــعــمــا 
ــا لـــــاســـــتـــــفـــــادة مـــن  ــيــ ــلــ مــــحــ

التجارب امختلفة.
إدارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ وأوضـــــــــــح   
ــات  ــ ــــاقــ ــعــ ــ ااتـــــــــصـــــــــاات والــ
ــــي »طـــلـــبـــات  الــــحــــكــــومــــيــــة فــ
امنصور،  عبدالله  الكويت« 
الـــتـــدريـــبـــي  الــــبــــرنــــامــــج  أن 
ــات الـــســـوق  ــهـ تــــنــــاول  تـــوجـ
وأمـــــــــــاكـــــــــــن ااســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار، 
والــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي يــمــكــن 
ــمـــار بـــهـــا والـــفـــرص  ــثـ ــتـ ااسـ
وامــــنــــاطــــق ااســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ونــــــــــــوعــــــــــــيــــــــــــة اأطـــــــــعـــــــــمـــــــــة 

وامـــــشـــــروبـــــات والــــخــــدمــــات 
وكيفية  حاليا،  طلبا  اأكثر 
جـــذب أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 

العماء. 
وأشــــــــــــار امـــــنـــــصـــــور إلــــى 
الــقــرارات  أنـــه تــمــت مناقشة 
وكيفية  بــالــســوق  الــخــاصــة 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات بـــنـــاًء على 
أرقام واقعية دقيقة، وكيفية 
صــــنــــاعــــة عـــــامـــــة تـــجـــاريـــة 
وكسب  بالهوية،  وااهتمام 
ثـــقـــة الـــعـــمـــيـــل عـــلـــى امـــديـــن 
ــر والــــــطــــــويــــــل، مــع  ــيــ ــقــــصــ الــ
التسعير  مـــوضـــوع  دراســـــة 
وامـــبـــيـــعـــات وكـــيـــفـــيـــة بــنــاء 
ــة الـــتـــســـعـــيـــر  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ إســ

وصناعة قائمة الطعام.
ــر فـــي الــبــرنــامــج   وحـــاضـ
»طلبات  فــي  اإداري  امــديــر 
الــكــويــت« بـــدر الــغــانــم الــذي 
ــهــــات الـــســـوق  ــاول تــــوجــ ــ ــنـ ــ تـ
كما  العميل،  تجربة  وقيمة 

تناول رئيس قسم التوصيل 
وتكنولوجيا امعلومات في 
عبدالله  العامية  فود  شركة 
ابــراهــيــم الــنــمــو والــبــيــانــات، 
فــي حــن اســتــعــرض رئيس 
»طلبات  فــي  امبيعات  قسم 
ــــت« بـــــــال الـــشـــريـــف  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
النمو والنجاح على منصة 

الشركة.
وتــــــــطــــــــرق رئــــــيــــــس قـــســـم 
ــات  ــبــ ــلــ ــــق فـــــــي »طــ ــويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الــكــويــت« أحــمــد نــاجــي إلــى 
قــيــمــة الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة، 
ــــس  ــــؤسـ ــا نــــــاقــــــش امـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
في  اإدارة  ورئــيــس مجلس 
»بيرباين القابضة« عيسى 
ــانـــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهـ ــبـ ــهـ بـ
الــتــســعــيــر وامـــبـــيـــعـــات، فــي 
حن قدمت الشريكة امديرة 
اإداريــــــــة مــجــمــوعــة »بــــون« 
قائمة  امطوع هندسة  نوف 

الطعام.

جانب من إحدى الحلقات النقاشية

»أكاديمية طلبات«
... اأولى بالكويت وامنطقة

دخلوا السحوبات على مشتريات فاقت 700 ألف دينار

400 ألف زاروا »مرزام 3« خال 5 أيام

| كتب علي قاسم |

ــــرض مـــــــرزام  ــعـ ــ ــــت امـــــؤســـــس وامــــنــــظــــم مـ ــالـ ــ قـ
ــال عــلــى  ــبــ ــــرح الــحــمــيــضــي، إن اإقــ امـــهـــنـــدســـة فـ
ــاق الــتــوقــعــات، مشيرة  ــذا الــعــام فـ »مـــــرزام 3« هـ
إلــى أن إجــمــالــي عــدد الــزائــريــن للمعرض خال 
ـــ400 ألـــف زائــــر، كــمــا أنـــه تمّيز  ــ 5 أيـــام تــجــاوز الـ
بتوزيع كوبونات سحب وجوائز للجمهور على 

مشتريات فاقت قيمتها الـ700 ألف دينار.
كام الحميضي جاء خال تصريح صحافي 
في حفل ختام »مـــرزام 3« أول من أمــس، والــذي 
شهد تكريم الرعاة الرئيسين للمعرض بالفئات 
الــبــاتــيــنــيــة والــذهــبــيــة والــفــضــيــة والــبــرونــزيــة، 
الراي  الراعي اإعامي مجموعة  إلى  باإضافة 
اإعــامــيــة، وامــصــرفــي بنك بــوبــيــان، والــشــركــاء 
ــام  ــ ــقــــديــــرً لـــجـــهـــودهـــم طـــــــوال 5 أيـ الــــداعــــمــــن تــ
مــتــواصــلــة، كــمــا تــم اإعــــان عــن الــفــائــز بأجمل 
الــزائــر،  الجمهور  امــعــرض بتصويت  فــي  جناح 
وهي شركة برو بيترز، فضًا عن توزيع جوائز 

على الطلبة امشاركن من جامعة الكويت.
وأوضـــحـــت الــحــمــيــضــي أن الــنــســخــة الــثــالــثــة 
ــر واأشـــمـــل  ــبـ ــام هـــي اأكـ ــعـ ــن »مــــــــرزام« هــــذا الـ مـ
ــام 2019،  ــــى عـ فـــي الــكــويــت مــنــذ انــطــاقــتــه اأولـ
وتؤسس إدراجه رسميا وضمنيا ضمن قائمة 
والتصميم  الــديــكــور  فــي  امتخصصة  امــعــارض 
لوضعه  تمهيدً  بامنطقة،  والخارجي  الداخلي 
على الخارطة العامية، افتة إلى توجه »مرزام« 
للتوسع على امستوى امحلي من خال إقامته 
ــر عــــــاوة عـــلـــى اســتــقــطــاب  ــبـ عـــلـــى مـــســـاحـــات أكـ
ــيـــن. وأشــــــارت إلــــى إســتــراتــيــجــيــة  مـــورديـــن دولـ
ـــ »مـــــــرزام« والـــتـــي تــســتــهــدف  الــعــمــل الــخــاصــة بـ
العام  بــالــذوق  مــحــاورهــا منذ انطاقه اارتــقــاء 
وبناء ثقافة نوعية ببصمة كويتية عن مهارات 
الفرد  لدى  الداخلي  الديكور والتصميم  وفنون 

واأسرة.
وكـــشـــفـــت الــحــمــيــضــي عــــن تــنــظــيــم تــفــرعــات 
ــدة  ــانــ ــســ ــرة ومـــتـــخـــصـــصـــة ومــ ــغــ ــة مــــصــ ــيـ ــلـ مـــحـ
»مــرزام« اأســاســي تحت عنوان »مــرزامــيــات«،  لـــ
مشيرة إلى تدشن النسخة اأولى منها بعنوان 

»مرزاميات رمضان« من 1 وحتى 4 مــارس من 
بــالــتــزامــن مع  بــمــجــمــع 360  اأريـــنـــا  فـــي   2023
ــتــــراب شــهــر رمـــضـــان حــيــث ســتــحــتــوي أبـــرز  اقــ
الشركات الخاصة بالديكور والتصميم الداخلي 
بالشهر  لاحتفاء  للبيوت  وأفكارً  وااستقبال 
الــفــضــيــل. وأوضــــحــــت أن فـــضـــاء »مـــرزامـــيـــات« 
سيزخر بالعديد مــن اأفــكــار وامــعــارض طــوال 
العام بالتوافق مع امناسبات وامواسم ليستمر 
ــع الـــجـــمـــهـــور لـــحـــن مـــوعـــد مـــــرزام  الـــتـــواصـــل مــ

اأساسي في شهر ديسمبر من كل عام. 
واختتمت الحميضي باإعان عن فتح باب 
التسجيل لــلــمــشــاركــة فــي الــنــســخــة الــرابــعــة من 
مرزام اأساسي في عام 2023 خال شهر يناير 
امقبل، موضحة أن اإعداد والتجهيز للمعرض 
يستغرق مدة تتراوح من 8 الى 10 أشهر، وافتة 
الثالث  مـــرزام  على  القائم  الفريق  مواجهة  الــى 
2022 العديد من التحديات بسبب ضيق الوقت 
الذي فرضته جائحة كورونا واستغال قاعات 
إنجاز  الصحة  وزارة  قبل  مــن  امــعــارض  أرض 
حملة التطعيم، وهو ما سيتم تجاوزه من خال 
اإعان امبكر عن التسجيل في النسخة الرابعة.

جانب من امشاركن في ختام امعرض  )تصوير أسعد عبدالله(

أعـــلـــنـــت شــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة »اي 
لــلــتــجــارة العامة  الــعــامــيــة  ال ســـي« 
وامقاوات وشركة إعمار امستقبل 
للمقاوات، عن رعايتها الباتينية 
معرض الصناعات والبناء الحادي 
عــــشــــر، فـــــي حـــــن ســــتــــرعــــى شـــركـــة 
الــبــنــاء«، و»دخــيــل  »أبــيــان لتشييد 
الكهربائية«  للصناعات  الــجــســار 

و»كويت آرك« امعرض ذهبيا.
بتنظيم  اليوم  امعرض  وينطلق 
من شركة »اكسبو-تاج« للمعارض 
وامــؤتــمــرات تحت رعــايــة وحضور 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس اأمــة 
ــة لــــشــــؤون اإســــكــــان،  ــ ــدولـ ــ وزيـــــــر الـ
 15 حتى  ويستمر  العجمي،  عــمــار 
الجميرا  بفندق  الــجــاري،  ديسمبر 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ بـــمـــشـــاركـــة واسـ
ذات الــعــاقــة مـــن الــقــطــاعــن الــعــام 

والخاص.
»اي ال  ـــــديــــــر الــــــعــــــام لــــــــــــ وقـــــــــال امـ
ــرة،  ــ ــاجـ ــ ســـــــي« امــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد نـ
إن الــشــركــة تــتــطــلــع مـــن خــــال هــذه 
الثقة  بــنــاء  إلــى  الباتينية  الــرعــايــة 

عــــــددً  ــّدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إذ سـ ــا  ــهــ ــمــــائــ عــ مــــــع 
ــاء  ــنـ ــبـ ــنــــتــــجــــات وخــــــدمــــــات الـ مـــــن امــ
والــتــشــطــيــب عــلــى امــفــتــاح، والــبــنــاء 
بدقة  اأســـود واإضــافــات  بالهيكل 
ــيـــة، ومـــعـــايـــيـــر هــنــدســيــة طــبــقــا  ــالـ عـ
ــكـــويـــت، افـــتـــا إلــــى أنــهــا  لـــقـــوانـــن الـ
ــّدم خــصــمــا يـــصـــل إلـــــى 2000  ــقـ ــتـ سـ
دينار، بجانب الخدمات اممّيزة من 
والرخص  امخططات  جميع  تنفيذ 
ــة الـــــــى تــصــمــيــم  ــ ــافـ ــ ــاإضـ ــ ــا بـ ــانــ مــــجــ

.)3D( واجهة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
ــيـــان  الـــشـــريـــك امــــؤســــس لـــشـــركـــة »أبـ
لــتــشــيــيــد الــــبــــنــــاء« الــــدكــــتــــور أحــمــد 
النسيم، إن الشركة تأسست أغراض 
عدة أهمها إدخال التقنيات امتقّدمة 
وتعزيزها وتزويد امجتمع بأحدث 
ــفــــجــــوات  الـــتـــقـــنـــيـــات وســـــــد هـــــــذه الــ
والتكنولوجية  العلمية  باأساليب 

قدر اإمكان.
الـــشـــركـــة  أن  الـــنـــســـيـــم  وأضــــــــــاف 
ــــدت لــجــمــهــور امـــعـــرض مــحــة عن  أعـ
امتعددة  بمزاياها   »3DCP« عملية 

البناء  مجال  فــي  امبتكرة  والحلول 
ــى أنـــهـــا قــامــت  ــ امـــتـــطـــور، مـــشـــيـــرً إلـ
 »COBOD« شـــركـــة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
العامية لطابعات اإنشاءات ثاثية 
اأبـــعـــاد، لــتــقــّدم أحـــدث مــا توصلت 
وهي  التكنولوجية،  التطورات  إليه 
طــبــاعــة الــخــرســانــة ثــاثــيــة اأبــعــاد 
اأحجام  بمختلف  الهياكل  لجميع 
ــي ذلـــــك الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة  بـــمـــا فــ

كبيرة الحجم.
ــعـــات  ــيـ ــبـ ــر امـ ــ ــديـ ــ بـــــــــــــدوره، قـــــــال مـ
ــار لــلــصــنــاعــات  ــل الـــجـــسـ ــيــ فــــي »دخــ
ــكـــهـــربـــائـــيـــة«، عــــدنــــان فــــطــــوم، إن  الـ
رعايتها  خـــال  مــن  الــشــركــة تسعى 
للمعرض، وبشكل مستمر  الذهبية 
إلى التواصل مباشرة مع عمائها، 
ــه مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــالـ ــيــــث ســــتــــقــــّدم خـ حــ
جــــديــــدة مــــن امـــنـــتـــجـــات فــــي مــجــال 
الكهرباء واإنارة لتلبية احتياجات 
ــراوح  ــ ــا مــ ــهـ ــنـ ورغـــــبـــــات الـــــــــــزوار، ومـ
الــتــهــويــة، وعــلــب الــحــديــد »داجــكــو« 
الباكات  مــن  الــجــديــدة  والتصاميم 
والــســويــتــشــات مـــاركـــة »كـــرابـــتـــري« 

ــن مـــنـــتـــجـــات اإنـــــــــارة  ــ والـــــعـــــديـــــد مــ
ــى جــانــب  ــ ــديــــدة، إلـ الـــخـــارجـــيـــة الــــجــ
للعماء  مباشر  برنامج خصومات 

في امناطق السكنية الجديدة.
مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر امبيعات 
فــي »كــويــت آرك«، أحــمــد نــبــعــة، إن 
رعايتها  خــال  مــن  تتطلع  الشركة 
امعرض،  في  ومشاركتها  الذهبية 
إلـــى تــقــديــم مــا هــو جــديــد وحــديــث 
ــات  ــنـ ــزيـ ــدربـ ــم امـــطـــابـــخ والـ ــالـ فــــي عـ
ومــغــاســل الــضــيــوف مــن الــكــوريــان 
وتـــقـــديـــم مــــا يــــرضــــي الـــعـــمـــاء مــن 
مــوديــات حــديــثــة وتــقــنــيــات عالية 

ومقنعة.
ســـتـــقـــدم  الــــشــــركــــة  أن  وأضــــــــــاف 
عـــــــرضـــــــهـــــــا الـــــــــجـــــــــديـــــــــد مـــــغـــــاســـــل 
وكــاونــتــرات الــكــوريــان، إلـــى جانب 
مــجــمــوعــة مـــن مــنــتــجــاتــهــا مــطــابــخ 
ــات  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــيــــل، ودربـــ ــتــ ســـتـــانـــلـــس ســ
ستانلس ستيل، ومغاسل كوريان، 
افـــتـــا إلــــى أنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى قص 
الــلــيــزر فـــي مــطــابــخــهــا مـــا يميزها 

بنظافة امنتج النهائي للمطبخ.

عدنان فطومأحمد نبعةمحمد ناجرةأحمد النسيم

برعاية وحضور العجمي ويستمر حتى 15 الجاري

معرض الصناعات والبناء ينطلق اليوم بـ »الجميرا«

دال الجاسم: 
»كرت« دعوة امعرض

مبتكر وغير تقليدي
كّرمت الحميضي شركة »ليتس جاليارد« 

ممثلة في دال الجاسم وآمنة الصراف 
لتصميم دعوة »مرزام« امطبوعة. 

»الراي« إن فكرة تصميم  وقالت الجاسم لـ
»كرت« الدعوة جاءت من اجتماعات 

متكررة مع فريق »مرزام«، للتوصل إلى 
فكرة مبتكرة وغير تقليدية.

ولفتت إلى أن التصميم هو عبارة عن 
مغلف مؤلف من طبقات مرتبة على 

الطريقة اأورغامية تحمل كل منها شرحً 
مفصًا عن فعاليات امعرض بطريقة 

منظمة ومرتبة، من دون أن ينعكس ذلك 
على مقاس الدعوة وتصميمها.

دال الجاسم

جانب من امعرض

فرح الحميضي:
فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة 

من »مرزام« يناير امقبل

تدشن النسخة اأولى 
من »مرزاميات رمضان« 

مطلع مارس 2023

تغطية شاملة 
من »الراي« 

واكبت مجموعة الراي اإعامية، 
»مرزام 3«  الراعي اإعامي لـ

تغطية الحدث بخطة إعامية 
وإعانية متكاملة، على جميع 
قنواتها من جريدة وتلفزيون 
و»الراي ديجيتال« وحساباتها 

على مختلف مواقع التواصل 
ااجتماعي، باإضافة إلى إعانات 
على باصات »سيتي باص«، وفي 

مطار »طيران الجزيرة«.

إقبال كبير
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»بوبيان« دّرب قياديي »البترول الوطنية«

برنامجً  بوبيان  بنك  نّظم 
ــــرق شــركــة  ــً لــــقــــادة فــ ــيـ ــبـ تـــدريـ
الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، 
بـــهـــدف تــســلــيــط الـــضـــوء على 
تجربة البنك في تطوير قادته 
ــة تــــطــــويــــر مـــواهـــبـــهـــم  ــيـ ــفـ ــيـ وكـ
عـــلـــى مــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــم، 
ومــــشــــاركــــة تـــلـــك اأفـــــكـــــار مــع 

الشركة.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر تــــنــــفــــيــــذي - 
مـــجـــمـــوعـــة امــــــــــوارد الــبــشــريــة 
ــان« عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــي »بـ ــ فـ
الـــــــرومـــــــي: »نــــســــعــــى بــــصــــورة 
جــــــزءً  نـــــكـــــون  أن  ــتــــمــــرة  مــــســ
مــــؤثــــرً فــــي مــجــتــمــعــنــا، فــمــن 
مختلف  نـــدعـــم  أن  الــطــبــيــعــي 
ــــن  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــــجـــــــهـــــــات فـــــــــي الـ
الحكومي والخاص من خال 
مــشــاركــة خــبــراتــنــا وتــجــاربــنــا 
الــرائــدة  بــامــمــارســات  امتعلقة 
قــادة  الــتــي قــد يستفيد مــنــهــا 
ــلـــى جــمــيــع  ــركــــات عـ ــذه الــــشــ ــ هــ
امــســتــويــات وتــطــبــيــقــهــا على 

مستوى فرق العمل لديهم«.
»بـــــوبـــــيـــــان«  أن  وأضـــــــــــــاف 

سّباق في تعاونه مع شركات 
القطاع العام وإطاق مبادرات 
لــكــل مــن بنك  وبــرامــج مماثلة 
ــتــــي، وبـــيـــت  ــكــــويــ اائــــتــــمــــان الــ
ــاة، ومـــؤســـســـة الـــكـــويـــت  ــ ــزكــ ــ الــ
ــم  ــيـــرهـ ــلــــمــــي، وغـ ــلـــتـــقـــدم الــــعــ لـ
مـــن الـــشـــركـــاء، مــشــيــرً إلــــى أن 
على  رّكــز  التدريبي  البرنامج 
إدارة امواهب والقيادة وطرق 
ــيــــار وتـــطـــويـــر  ــتــ ــنــــاهــــج اخــ ومــ
تطرق  كما  الــقــيــادات،  وتقييم 
ــــب  ـــيــ ـــ ــال إلـــــــــــى مــــخــــتــــلــــف اأســــ
ــا  ــادة ورضـ ــعـ الـــتـــي تــضــمــن سـ
امــوظــفــن ورفــاهــيــتــهــم داخـــل 

وخارج بيئة العمل.
الــرومــي أن »بوبيان«  وأكــد 
يـــــــؤمـــــــن بــــــفــــــكــــــرة امـــــؤســـــســـــة 
دائــمــة الــتــعــلــم، وهـــو مــا يؤكد 
حــــــرصــــــنــــــا عــــــلــــــى مـــــواصـــــلـــــة 
الــعــمــل مـــع شـــركـــاء مـــن جميع 
الــتــخــصــصــات لــلــمــســاعــدة في 
التكنولوجية  امــهــارات  صقل 
موظفينا مواصلة رحلة النمو 

وتطورنا جميعً.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 

مساعد امدير في إدارة تطوير 
امواهب فؤاد العبيد: »سعدنا 
بــاســتــضــافــة قـــــادة الـــفـــرق في 
ــيــــة( خـــال  ــنــ ــرول الــــوطــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ )الـ
من  امقّدم  التدريبي  البرنامج 
 )Boubyan Business School(
وذلــــك لــقــنــاعــتــنــا بـــأن الــقــيــادة 
الــســلــيــمــة تـــؤثـــر إيـــجـــابـــً على 
الــتــأثــيــر  ــــذا  هـ ــة، وأن  امـــؤســـسـ
يــنــتــقــل بــــــــدوره إلـــــى مــوظــفــي 

الشركة«.
وأشــار العبيد إلى انضمام 
مــجــمــوعــة مـــن قــــيــــادات الــبــنــك 
خـــال  اإدارات  مــخــتــلــف  مــــن 
الــــبــــرنــــامــــج الــــتــــدريــــبــــي مــثــل 
ــة مـــتـــابـــعـــة  ــمــــوعــ رئـــــيـــــس مــــجــ
االتزام منى الدعيج، ومساعد 
الـــتـــغـــيـــيـــر  إدارة  عـــــــام  ــر  ــ ــديـ ــ مـ
والتطوير عبدالله الحسينان، 
وذلــــك مــشــاركــة تــجــاربــهــم في 
الـــتـــطـــور الــشــخــصــي وامــهــنــي 
بالعمل  التحاقهم  بــدايــة  منذ 
كــمــوظــفــن طــمــوحــن وصــــوًا 
ــة  ــاديــ ــيــ ــقــ إلــــــــى مــــنــــاصــــبــــهــــم الــ

الحالية بـ »بوبيان«.

صورة جماعية لقياديي »البترول الوطنية« امتدربن في »بوبيان«

ن منصة للحجز 
ّ

دش
ُ

»أس تو« ت
في »ساوث فيليج« بمدينة صباح اأحمد

كشفت شركة أس تو، امطّور 
الــــرائــــد لــلــمــســاحــات الــتــجــاريــة 
والـــحـــرفـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
فـــي »ســــــاوث فــيــلــيــج« بــمــديــنــة 
ــد، عـــن فــتــح بــاب  ــمـ صــبــاح اأحـ
الـــتـــأجـــيـــر والـــحـــجـــز مــــن خـــال 
www.( اإلـــكـــتـــرونـــي  مــوقــعــهــا 
southvi l lage .com.kw/ar/

.)/sales-inquiry
وذكــــرت الــشــركــة أن »ســـاوث 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــج« ســــــتــــــكــــــون وجـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ فــ
الـــــبـــــاحـــــثـــــن عــــــــن امـــــســـــاحـــــات 
ــثـــر  الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــرفـــيـــة اأكـ
تـــطـــورً فـــي الــكــويــت وامــنــطــقــة، 
وهــــــــــــي عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن مـــجـــمـــع 
لوجستي متكامل يوفر منشآت 
ومرافق متعددة ااستخدامات، 
ويــقــع بــمــديــنــة صــبــاح اأحــمــد 
الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن 250 ألــف 
مواطن بالقرب من الحدود مع 

امملكة العربية السعودية.

بـــأنـــه  تــــــــو«  »أس  وأفــــــــــــــادت 
يــــمــــكــــن لـــــلـــــشـــــركـــــات امـــهـــتـــمـــة 
على  العثور  فيليج«  »ســاوث  بـــ
مــســاحــة ومــقــارنــتــهــا وحجزها 
مــــــن خــــــــال بــــــوابــــــة امـــبـــيـــعـــات 
االــكــتــرونــيــة حــيــث يــتــم عــرض 
ــرافــــق الـــتـــخـــزيـــن والـــخـــدمـــات  مــ
وورش  الحرفيات  اللوجستية، 
مع  تتناسب  بمساحات  العمل 
مختلف ااحــتــيــاجــات، وحــدات 
ــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة ووحـــــــــدات  ــبــ الــ

تجارية، وسكن للعمال.
ــيــــارات  أن خــ ــى  ــ إلــ وأشــــــــــارت 
فـــي »ســـــاوث فيليج«  الــتــأجــيــر 
ــة مــخــصــصــة  تــتــضــمــن مـــســـاحـ
لــلــحــرفــيــات الــخــفــيــفــة والــحــرف 
ــار مــــدروســــة  ــعــ ــأســ الــــيــــدويــــة بــ
تـــنـــاســـب الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
أنه وبشكل  مبينة  وامتوسطة، 
عام، ستوفر »ساوث فيليج« ما 
يــقــرب مــن 500 ألـــف مــتــر مربع 

الــتــخــزيــن امختلفة  مــن ســعــات 
للشركات الصناعية والتجارية 
الــتــواجــد في  إلـــى  الــتــي تتطلع 

مدينة صباح اأحمد.
»أس  عــــــــــــام  مـــــــديـــــــر  وقــــــــــــــال 
ــو الــــعــــقــــاريــــة« عــبــدالــلــطــيــف  تـــ
الفرصة  حــانــت  »لــقــد  العتيقي: 
لـــلـــشـــركـــات امـــخـــتـــلـــفـــة إثـــبـــات 
وجــودهــا فــي امــواقــع التجارية 
والــــحــــرفــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
ســـتـــخـــدم مـــديـــنـــة الـــكـــويـــت فــي 
امـــســـتـــقـــبـــل. ســتــتــمــيــز )ســـــاوث 
فيليج( بالبنية التحتية اأكثر 
تطورً والتي ستمكن عماءها 

من النمو واازدهار«.
أنــه يمكن للراغبن  وأوضــح 
ــز تــــقــــديــــم طـــلـــبـــاتـــهـــم  ــجــ ــالــــحــ بــ
تــــو«  »أس  بــــــوابــــــة  خــــــــال  مــــــن 
امعلومات  كل  على  والحصول 
امبيعات  والتفاصيل من فريق 

امتخصص.

برنامج لتدريب الجامعين الكويتين حديثي التخرج لدخول سوق العمل

»الوطني« يدعم »تمّكن« للعام الرابع
أفــــــاد بـــنـــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي 
لتدريب  »تمّكن«  برنامج  بدعمه 
الــجــامــعــيــة من  الــشــهــادات  حملة 
ــتـــخـــرج  ــثــــي الـ الـــكـــويـــتـــيـــن حــــديــ
العمل،  لــدخــول ســوق  وتأهيلهم 
اإستراتيجية  شراكته  إطــار  في 
كونفيدنس  كرييتف  شــركــة  مــع 

للعام الرابع على التوالي. 
ــيــــان إلـــى  ــنـــك فــــي بــ ــبـ ــفــــت الـ ولــ
ــذا الــبــرنــامــج  ــ ــه يــــشــــارك فــــي هـ ــ أنـ
ــراٍع إســتــراتــيــجــي، مــنــوهــً إلــى  ــ كـ
أن الـــبـــرنـــامـــج يـــقـــدم لــلــمــتــدربــن 
الــدورات التي تعمل على تطوير 
مــهــاراتــهــم لــيــتــحــولــوا إلــــى قــوى 

عاملة فاعلة.
ــه بـــإمـــكـــان الـــراغـــبـــن  ــ ــر أنـ ــ وذكــ
ــع  ــ ــوقـ ــ ــل زيـــــــــــــــــارة مـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
www.( »كــريــيــتــف كــونــفــيــدنــس«

وذلـــك   )creativeconidence.co
لغاية 29 ديسمبر الجاري، ومن 
التسجيل أن  متطلبات إجــراءات 
امــتــقــدمــون مــن الكويتين  يــكــون 
والــــــكــــــويــــــتــــــيــــــات الــــجــــامــــعــــيــــن 
يــقــومــون  الــــتــــخــــرج، إذ  حـــديـــثـــي 
بتعبئة نموذج تقديم طلب عبر 
تقييمه  يــتــم  بــحــيــث  اإنـــتـــرنـــت، 
امتقدم  كـــان  عــلــيــه، وإذا  والــبــنــاء 
يــنــاســب الــشــروط امــطــلــوبــة، يتم 
ــال بـــــه إجـــــــــراء مـــقـــابـــلـــة،  ـــ ـــــصـ ااتـ
وبــالــتــالــي تــتــم عــمــلــيــة اخــتــيــاره 

كأحد امشاركن أو امشاركات.
يستمر  البرنامج  أن  وأضــاف 
لـــ10 أسابيع، ابــتــداًء من 8 يناير 
 ،2023 مــــارس   23 ولــغــايــة   2023
ويستضيف »الوطني« امتدربن 
مشددً  البنك،  تدريب  مواقع  في 

الــبــرنــامــج يتطلب  هــــذا  أن  عــلــى 
فهو  امتدربن  مــن  كــامــًا  التزامً 
بــمــثــابــة تــجــربــة وظــيــفــيــة بــــدوام 

كامل.
ــة  ــمـــوعـ وأكـــــــــــــدت رئــــــيــــــس مـــجـ
ااتصال امؤسسي في»الوطني« 
ــــون مــع  ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مـــــنـــــال امــــــطــــــر: »مـ
)كـــريـــيـــتـــف كـــونـــفـــيـــدنـــس( لــلــعــام 
هذا  بإطاق  التوالي  على  الرابع 
امتدربن  واستضافة  البرنامج 
فــي مــواقــع الــتــدريــبــات لدينا في 

البنك«.
وأضـــــافـــــت »اســــتــــمــــرارنــــا فــي 
الــبــرنــامــج يــعــكــس إيــمــانــنــا بما 
ــفــــاءات وطــنــيــة من  يــقــدمــه مـــن كــ
الـــجـــامـــعـــيـــن حـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج 
الـــذيـــن هـــم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــى 
الــنــوع مــن التجربة العملية  هــذا 
امــكــثــفــة والــغــنــيــة لــيــتــحــولــوا إلــى 

قوى عاملة«.
القيمة  أن  إلــــى  امــطــر  ولــفــتــت 
امضافة الحقيقية لهذا البرنامج 

ســتــنــعــكــس نــتــائــجــهــا مــبــاشــرة 
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ ــوق الــــعــــمــــل بـ ــ ــ عــــلــــى سـ
قـــــوى عـــامـــلـــة ذات كـــفـــاءة  يـــوفـــر 
مميزة وذات خبرة لخوض غمار 

اأعمال.
تــم  الــــبــــرنــــامــــج  أن  وتــــابــــعــــت 
ــداده اســتــيــعــاب 30 مــتــدربــً،  ــ إعــ
ل »الوطني« بدعمه انطاقً 

ّ
وتكف

فرص  تقديم  بأهمية  إيمانه  من 
اتــنــا  فـــريـــدة واســتــثــنــائــيــة لــكــفــاء

الوطنية.
هـــــذا  أن  امــــــطــــــر  ــــتـــــــبـــــــرت  واعـــ
ــع تـــوجـــه  ــ ــقـــي مــ ــتـ ــلـ الــــبــــرنــــامــــج يـ
الشباب،  إلــى دعــم  الهادف  البنك 
ليكتسبوا  أمامهم  امــجــال  وفتح 
الــــــخــــــبــــــرات الــــــــازمــــــــة لــــيــــرتــــقــــوا 
ــم ويـــــوســـــعـــــوا آفــــــاق  ــهـ ــتـ ــرفـ ــعـ ــمـ بـ
مواجهة  تؤهلهم  التي  مداركهم 

متطلبات سوق العمل.
ــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، قــــــــالــــــــت امـ
ــــي »كـــريـــيـــتـــف  ــتــــراتــــيــــجــــي فـ اإســ
كونفيدنس« رنا الرشيد: »نفخر 

برنامج  في  )الوطني(  بمشاركة 
ــــو الــجــامــعــيــن  ــــدعـ ــــن(، ونـ ــّكـ ــ ــمـ ــ )تـ
حــديــثــي الــتــخــرج إلــــى اســتــغــال 
التي  ااستثنائية  الفرصة  هــذه 
ــــرق  ــع أعـ ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ نـــقـــدمـــهـــا بــ
مــؤســســة مــالــيــة فـــي الــكــويــت ما 
تدريبية مضافة  قيمة  مــن  لــذلــك 

سيوفرها للمشاركن«.
ولفتت الرشيد إلى أن »تمّكن« 
مبتكرة  تدريبية  تجربة  يعتبر 
لــلــخــريــجــن الــكــويــتــيــن الــشــبــاب 
ــم يـــحـــتـــاجـــون  ــهـ ــمـ ــعـــظـ الــــــذيــــــن مـ
ــم فـــي مــواجــهــة تــحــديــات  إلـــى دعـ
التوظيف أو في تأسيس أعمالهم 
الـــخـــاصـــة وذلـــــك بــســبــب تــطــويــر 
امهارات امطلوبة والخبرة، حيث 
أهميتها  الــفــرصــة  هـــذه  تكتسب 
باعتبارها جسر عبور إلى قوى 

عاملة حقيقية.
ــبـــرنـــامـــج قــد  يـــشـــار إلـــــى أن الـ
فــاز بــجــائــزة امــشــروع الــرائــد في 
ــاعـــي الــخــلــيــجــي  ــمـ ــتـ الـــعـــمـــل ااجـ
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الــتــجــاري 
ِقـــبـــل لــجــنــة وزراء  الــــخــــاص مــــن 
الــــشــــؤون ااجــتــمــاعــيــة فـــي دول 
ــلـــس الـــــتـــــعـــــاون، بـــاعـــتـــبـــاره  مـــجـ
ــكــــرة  ــتــ ــبــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــة تــ ــ ــربــ ــ ــجــ ــ تــ
لــلــخــريــجــن الــكــويــتــيــن الــشــبــاب 
ــتـــوى  ــــدف إلـــــــــى نــــقــــلــــهــــم مـــسـ ــهــ ــ تــ
احترافي من التنمية الذاتية إلى 
جانب أنه يعد فرصة استثنائية 
لـــلـــكـــفـــاءات الـــوطـــنـــيـــة الــــذيــــن هــم 
بأمس الحاجة إلى هذا النوع من 
التجربة العملية امكثفة والغنية 
ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة 

ومؤثرة.

البرنامج حائز 
على جائزة امشروع 

الرائد في العمل 
ااجتماعي الخليجي

امطر: 
مؤمنون بما يقّدمه 

البرنامج من كفاءات 
وطنية حديثي التخرج 

الرشيد: 
»تمّكن« تجربة 
تدريبية مبتكرة

للخريجن الكويتين 
الشباب

رنا الرشيدمنال امطر

»هيئة اأسواق« تنظم ورشتن 
توعويتن في »الدراسات التجارية«

ــال  ــ ــــدت هـــيـــئـــة أســـــــــــواق امــ ــقـ ــ عـ
ورشــــتــــن تـــوعـــويـــتـــن اأســــبــــوع 
امــاضــي فــي مقر كلية الــدراســات 
فعاليات  أولـــى  مثلتا  الــتــجــاريــة، 
ــة امـــتـــنـــوعـــة  ــتــــوعــــويــ الــــبــــرامــــج الــ
ــاق الـــــتـــــي يـــزمـــع  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واســــــعــــــة الـ
تنفيذً  تباعً،  تنظيمها  الطرفان 
لتوجهات التعاون اإستراتيجي 
ــتـــوعـــوي امـــشـــتـــرك بـــن الــهــيــئــة  الـ
ــداد لها  ــ والــكــلــيــة، والـــتـــي تـــم اإعــ
بــرعــايــٍة رئــيــس مجلس مفوضي 
الــدكــتــور أحمد  »هيئة اأســــواق« 
امــلــحــم، وعــمــيــد كــلــيــة الـــدراســـات 
التجارية الدكتور أحمد الحنيان. 
ــواق«  ــ وأوضـــحـــت »هــيــئــة اأسـ
أن تلك التوجهات كانت نتاج ما 
ااجتماع  فــي  ااتــفــاق بشأنه  تــم 
الــتــنــســيــقــي امــنــعــقــد بـــن ممثلي 
والعشرين  السابع  فــي  الجهتن 
من شهر أكتوبر اماضي، برئاسة 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــتـــوعـــيـــة الـــفـــريـــق 
ــد الـــصـــقـــر،  ــالــ ــمـــثـــل لــلــهــيــئــة خــ امـ
والحنيان، حيث أفضى ااجتماع 

ــر الــعــامــة آلــيــات  إلـــى وضـــع اأطــ
الــتــعــاون الــتــوعــوي امــشــتــرك بن 
الــجــهــتــن، بــمــا يــخــدم أهــدافــهــمــا 
امشتركة، ويسهم في الوقت ذاته 
فـــي تــحــقــيــق اأهــــــداف الــتــنــمــويــة 

الوطنية.
ــة بــــــأن أولـــــى  ــئـ ــيـ ــهـ وأفـــــــــــادت الـ
ــتــــي الـــعـــمـــل كـــانـــت مــوجــهــة  ورشــ
أعــــضــــاء الــهــيــئــتــن الــتــدريــســيــة 
واإداريـــة في الكلية، حيث تولى 
مـــهـــام تــقــديــمــهــا كـــــٌل مــــن رئــيــس 

فــــريــــق عـــمـــل مــــشــــروع »بـــرنـــامـــج 
ــال«  ــ ــــوق امــ تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة ســ
السهلي، وأمـــن ســر فريق  خــالــد 
ــمـــــل امــــــــشــــــــروع عــــبــــدامــــحــــســــن  عـــ
ــنـــاوا  ــبـــد الـــــــــــرزاق، الـــلـــذيـــن تـ الـــعـ
موضوع برنامج الهيئة لتطوير 
ــوق امــــــال بــمــراحــلــه  ــ مــنــظــومــة سـ
امــخــتــلــفــة ومـــخـــرجـــات كــــٍل منها 
ومنعكساتها على نشاط السوق 
 إلى 

ً
وتداواته وتصنيفه، إضافة

اإســتــراتــيــجــيــة بعيدة  ــداف  ــ اأهــ

امـــــدى لــلــمــشــروع وامــتــمــثــلــة في 
تـــطـــويـــر ســــــوق امـــــــــال، وتـــوافـــقـــه 
مــع امــعــايــيــر الــدولــيــة، واارتـــقـــاء 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ بـــتـــصـــنـــيـــفـــه، وجـــــــذب امـ

ااستثمارات الخارجية إليه.
ــا ثـــانـــي هـــاتـــن الـــورشـــتـــن،  أمــ
فــــقــــد خـــصـــصـــت لـــطـــلـــبـــة الــكــلــيــة 
وبدأت بكلمة للحنيان رحب فيها 
بممثلي الهيئة مشيدً بالتعاون 
ليترك  امــشــتــرك معها،  الــتــوعــوي 
الــحــديــث بــعــدهــا لــاخــتــصــاصــي 

اأســــــواق في  تــنــظــيــم  إدارة  لــــدى 
»هيئة اأسواق«، فيصل العنزي، 
اســــتــــعــــراض مـــوضـــوعـــهـــا عــبــر 
مــحــاور عـــدة تــنــوعــت بــن تقديم 
نـــبـــذة تــعــريــفــيــة عـــن مـــهـــام إدارة 
تــنــظــيــم اأســــــــواق، اســيــمــا على 
وأدوات  منتجات  توفير  صعيد 
استثمارية متنوعة ومستحدثة، 
أســـــــواق  فـــــي  اإدراج  ومــــفــــهــــوم 
ــال وأنـــواعـــه وفــــوائــــده، إضــافــة  امــ
مقارنة بن متطلبات اإدراج في 
في  والـــرئـــيـــســـي  اأول  الـــســـوقـــن 
اإدراج  مهام  وتقسيم  البورصة، 

بن البورصة والهيئة.
أســواق  قــدم ممثلو هيئة  كما 
ــاتــــن  امــــــــــــال امـــــــشـــــــاركـــــــن فـــــــي هــ
خالد  مقدمهم  وفــي  الفعاليتن، 
الــصــقــر نــبــذة عـــن تـــاريـــخ الهيئة 
ــا،  ــهــ ــائــ وظــــــــــــروف وقـــــــانـــــــون إنــــشــ
ــرز رؤاهـــا   إلـــى عـــرض أبــ

ً
إضـــافـــة

ــة الـــــتـــــي تـــتـــرجـــمـــهـــا  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ امـــسـ
للسنوات  امقبلة  إستراتيجيتها 

.)2027/2023(

جانب من إحدى ورشتي العمل

»امركز« تستقبل طلبات امشاركة 
في »تطوير الخريجن« بموسمه السادس

ــز امـــالـــي  ــركــ أعـــلـــنـــت شـــركـــة امــ
استقبال  بــدء  »امــركــز«  الكويتي 
طلبات الخريجن للمشاركة في 
الـــدفـــعـــة الـــســـادســـة مــــن بــرنــامــج 
»امـــــركـــــز« لـــتـــطـــويـــر الـــخـــريـــجـــن، 
2017، حيث  عــــام  أطـــلـــق  والــــــذي 
لعام  يمتد  الــذي  البرنامج  يقدم 
ــة لـــلـــشـــبـــاب  ــمــ ــ ــّي ــة قــ ــ ــــرصـ ــل فـ ــ ــامـ ــ كـ
اكــتــســاب الــخــبــرات امــهــنــيــة، ما 
ــلــــى وضـــــــع حــجــر  يــــســــاعــــدهــــم عــ
اأساس مسيرتهم الوظيفية في 
القطاع امالي، واكتساب مهارات 
ــة  ــمــ ــل داعــ ــمــ ــي بـــيـــئـــة عــ ــ ــة فــ ــمــ ــ ــّي قــ

وحيوية لتعزز من قدراتهم.
وأفادت »امركز« بأن البرنامج 
ــد الـــخـــريـــجـــن  ــ ــزويـ ــ ــل تـ ــيــــواصــ ســ
الجدد بــاأدوات الازمة للنجاح 

ــاة امــــهــــنــــيــــة، مــبــيــنــً  ــ ـــيـ ــحــ ــ فــــــي الـ
ــلــــى ذلــــــــك، قـــامـــت  أنـــــــه حــــرصــــً عــ
الــشــركــة بــتــدريــب امــشــاركــن عبر 
اإنــــتــــرنــــت خـــــال فـــتـــرة انــتــشــار 
وباء »كورونا«، ما يعكس التزام 
البرنامج  بــاســتــمــراريــة  »امــركــز« 

وتعزيز أثره على الشباب.
الشباب  الــبــرنــامــج  ويستقبل 
ــيــــن الــــحــــاصــــلــــن عــلــى  ــتــ ــكــــويــ الــ
شهادة جامعية معتمدة في أحد 
إدارة اأعمال، حيث  تخصصات 
يــتــيــح لــهــم فــرصــة اانـــخـــراط في 
مهام العمل الفعلية في مختلف 
من  ويــمــّكــنــهــم  الـــشـــركـــة،  إدارات 
اكتساب دراية شاملة عن القطاع 
امــالــي مــن خـــال امــهــام العملية 
ــتـــدريـــب الــتــفــاعــلــيــة  وجـــلـــســـات الـ

»امــركــز«، كما يتم  الــتــي تعقدها 
اإدارات  فــــي  امــــتــــدربــــن  تــعــيــن 
اتــهــم  امــنــاســبــة بــعــد تــقــيــيــم كــفــاء
مع  يتاءم  بما  للعمل  وقدراتهم 

مهاراتهم وأهدافهم الوظيفية.
الرئيس  قال  امناسبة،  وبهذه 
خليل:  علي  »امركز«،  لـ التنفيذي 
»يقدم برنامج تطوير الخريجن 
فــرصــة هــائــلــة للجيل الــقــادم من 
الـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي مــســاعــدتــهــم 
عــلــى تــعــزيــز مــهــاراتــهــم الـــازمـــة 
لتحقيق النجاح والتطور، حيث 
ــامـــج لــلــمــشــاركــن  ــرنـ ــبـ يــســمــح الـ
باكتشاف ما يرغبون في تحقيقه 
خال حياتهم امهنية ضمن بيئة 
على  يساعدهم  ما  حيوية،  عمل 
ــاب فـــهـــم مــتــعــمــق وخـــبـــرة  ــتـــسـ اكـ

مــــبــــاشــــرة فــــي قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
امصرفية ااستثمارية«.

ــاف: »نــؤمــن فــي )امــركــز(  وأضــ
بالدور امحوري لقطاع الخدمات 
امــالــيــة فــي تــحــويــل الــكــويــت إلــى 
مركز مالي وتجاري إقليمي، بما 

يتوافق مع اإطار اإستراتيجي 
لـــذلـــك،   ،2035 ــويــــت  ــكــ الــ ــة  ــ ــرؤيـ ــ لـ
نــفــخــر بــتــطــويــر بـــرنـــامـــج يـــعـــّزز 
قدرات قادة امستقبل في الكويت 

ويقودهم نحو اازدهار«.
وأفــــــاد خــلــيــل بــــأن »مــــا يميز 
ــه الــــفــــرصــــة  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــــج إتـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
للمشاركن للتواصل امباشر مع 
امالي  القطاع  )امركز( في  خبراء 
تعد  حــيــث  الــتــنــفــيــذيــة،  واإدارة 
التجربة ضــروريــة إكساب  هــذه 
امتدربن نظرة ثاقبة حول كيفية 

عمل الشركات بشكل يومي«.
وذكــــــــــرت »امـــــــركـــــــز« أنـــــــه مــنــذ 
تأسيس البرنامج، قامت الشركة 
بتدريب 42 خريجً، وتوظيف 38 

في امئة من امشاركن.

خليل: البرنامج فرصة 
للشباب الكويتي من 

أجل تعزيز مهاراتهم

منصة لطلب ومتابعة معامات التمويل اإسامي

»PayTally« أطلق »KIB«
خـــــــدمـــــــة   »KIB« أطـــــــــــلـــــــــــق 
عــن  ــارة  ــبــ عــ وهـــــي   ،»PayTally«
ــّددة  ــعــ ــتــ ــة مــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ مـــنـــصـــة إلــ
ــة لــطــلــب  ــات، مـــخـــصـــصـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
ــامــــات الـــتـــمـــويـــل  ــعــ ومـــتـــابـــعـــة مــ
اإســـــــــــــامـــــــــــــي »امـــــــــــســـــــــــاومـــــــــــة«، 
لـــــــأشـــــــخـــــــاص الــــــــراغــــــــبــــــــن فـــي 
الخدمات  مــن  أي  الــحــصــول على 
أو امنتجات التي يوفرها شركاء 
الــبــنــك، مــن امــؤســســات التجارية 

والخدماتية.
ــان إلـــى  ــيــ ــــي بــ ــنـــك فـ ــبـ ــفــــت الـ ولــ
الـــبـــنـــك اإلـــكـــتـــرونـــيـــة  أن مــنــصــة 
ــدة مـــعـــامـــات الـــتـــمـــويـــل،  ــديــ الــــجــ
تــوفــر خـــيـــارات واســـعـــة وشــامــلــة 
على  التمويل  احتياجات  تغطي 
اختافها، ومتاحة للمستخدمن 
بكل سهولة عبر برنامج شركاء 
قائمة  يــضــم  الــــذي   ،»PayTally«
كاملة من أفضل مزودي الخدمات 
وموردي السلع ااستهاكية في 
امجاات،  مختلف  ومــن  الكويت، 
حـــيـــث إنـــــه وبــــخــــطــــوات بــســيــطــة 
ــة، يـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــمـــيـــل  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ وسـ
امستخدم تقديم طلب للحصول 
عـــلـــى تـــمـــويـــل، لــــشــــراء مــــا يــرغــب 
ــع إمــكــانــيــة  ــن أي مـــنـــهـــم، مــ ــه مــ بــ
امبدئية  امــوافــقــة  الــحــصــول على 

على طلب التمويل.

وذكر أن قيمة التمويل ا تقل 
عن 300 دينار، وا تتعدى 25000 
ديـــنـــار، كــمــا أن الــخــدمــة مــتــاحــة 
ــــاء، الـــكـــويـــتـــيـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ لـــجـــمـــيـــع الـ
وامقيمن، وتتميز بعدم اشتراط 
تــحــويــل الـــراتـــب، ومــــدة اأقــســاط 
تــتــراوح بــن 3 أشــهــر بــحــد أدنــى 
 5( ــى  ــ ــــصــ أقــ ــد  ــ ــحـ ــ بـ ــرً  ــ ــهــ ــ شــ و60 

سنوات(.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس امـــــبـــــيـــــعـــــات 
 ،»KIB« فـــي بـــالـــوكـــالـــة  امـــركـــزيـــة 
ــــري: »تــمــثــل  ــّمـ ــ ــــشـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ عـ
)PayTally( إضافة بالغة اأهمية 
لــســجــل إنـــجـــازاتـــنـــا لـــهـــذا الـــعـــام، 
وانــطــاقــة توسعية جــديــدة على 

والرقمي،  التمويلي  الصعيدين، 
فــقــد جــــاء تــطــويــر هــــذه الــخــدمــة 
نــحــو تعزيز  فــي خــطــوة متقدمة 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــدامــ ــتــــخــ ااســ
للمنتجات والخدمات التمويلية 
الـــتـــي نــقــّدمــهــا ضــمــن الــخــدمــات 
ــة لـــــــأفـــــــراد، ودفـــعـــهـــا  ــيــ ــرفــ امــــصــ
بــحــلــول رقــمــيــة حــديــثــة تتماشى 
مــع نــمــط الــحــيــاة الــعــصــري لــدى 

عمائنا«.
ولفت إلى الجهود التي ُبذلت 
ــتـــعـــاون بن  لــتــوطــيــد عـــاقـــات الـ
الـــتـــجـــاريـــن  ــه  ــائــ ــركــ وشــ  »KIB«
مـــن مـــــزودي الـــخـــدمـــات والــســلــع، 
 ،»PayTally« بــرنــامــج  وإنـــجـــاح 
ــيـــع  لـــيـــتـــمـــكـــن الــــبــــنــــك مــــــن تـــوسـ
نـــطـــاق تـــمـــويـــاتـــه، ويـــمـــنـــح عــبــر 
خـــدمـــة  مــــــن  كــــــــًا   »PayTally«
والتمويل  ااستهاكي،  التمويل 
ــبــــي/الــــعــــاجــــي، والـــتـــمـــويـــل  الــــطــ
اأثاث  تمويل  وكذلك  التعليمي، 
واإلــــكــــتــــرونــــيــــات ومــســتــلــزمــات 
ــر واأجـــــــــهـــــــــزة بـــكـــل  ــوتــ ــيــ ــبــ ــمــ ــكــ الــ
الحصول  أنواعها، ويمكن أيضً 
ــــذه امـــنـــصـــة عـــلـــى تــمــويــل  عـــبـــر هـ
لشراء امعدات البحرية وامعدات 
وتمويل  الــغــيــار،  وقــطــع  الثقيلة 
لشراء أحدث السيارات وامركبات 

من أشهر العامات التجارية.

عبدالعزيز الشّمري

»التجاري«:
فوز 

محمود محمد 
بـ 5000 دينار

أجرى البنك التجاري 
سحبه اأسبوعي على 

حساب النجمة، بحضور 
ممثل وزارة التجارة 

والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني، وأسفر عن 
فوز محمود إبراهيم 

غلوم محمد، بـ5000 
دينار.

»وربة« أعلن فائزي »السنبلة« 
و»الحصالة« »وامكافأة الشهرية«

كشف بنك وربــة عــن أسماء 
السنبلة  بسحوبات  الفائزين 
اأسبوعية وحساب الحصالة، 
ــأة الــطــابــيــة  ــافــ ــكــ وحــــســــاب امــ
البنك  يستمر  حيث  الشهرية، 
ــات لــعــشــرة  ــوبـ ــســـحـ ــراء الـ ــ ــإجـ ــ بـ
رابـــــحـــــن أســـبـــوعـــيـــً لــحــســاب 
رابــحــن لحساب  الــســنــبــلــة و5 
الــحــصــالــة بــحــضــور ممثل عن 
والـــصـــنـــاعـــة  الــــتــــجــــارة  وزارة 

وموظفي »وربة«. 
ــقــــة  ــطــ ــنــ وأفــــــــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــر مــ
امــجــمــوعــة امــصــرفــيــة لـــأفـــراد 
البخّيت  عبدالعزيز  البنك  فــي 
بـــأنـــه تــتــم تــتــويــج 10 رابــحــن 
ــة« فـــي سحب  ــ مـــن عــمــاء »وربــ

ــــي، حــيــث  ــــوعـ ــبـ ــ الـــســـنـــبـــلـــة اأسـ
ــل مــنــهــم عـــلـــى 1000  حـــصـــل كــ
ديـــــنـــــار وهــــــــم: جــــاســــم مــحــمــد 
حــســن دشـــتـــي، وســنــد فيصل 
مــــــبــــــارك بــــــن كــــــتــــــال، ونــــاصــــر 
عبدالله ناصر الناصر، وهياء 
حمود جلوي الشمري، وأحمد 
حــــاشــــوش خــــزعــــل الــــخــــالــــدي، 
وإســـــــام مـــحـــمـــود مــحــمــد أبـــو 
طــالــب، ومــشــاري أحــمــد محمد 
الـــعـــلـــي، وعـــبـــدالـــرحـــيـــم مــحــمــد 
مــحــمــد إبــراهــيــم، ومــفــرح مطر 
ــــز  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــي بــــــطــــــي، وعـ

عبدالله حسن الخضير.
ــــب  ــــحـ كـــــــــمـــــــــا فـــــــــــــــــاز فـــــــــــــي سـ
»الحصالة الرقمية اأسبوعي« 

مــــن:  كــــــل   »Bloom« لــــعــــمــــاء 
مــريــم فــهــد ســعــود الــبــصــيــري، 
وتـــركـــي فــهــد حــمــود امــطــيــري، 
العتيبي،  تــركــي  وتــركــي طـــال 
وجــمــانــة عــلــي فــاضــل الــعــنــزي، 
عبدالكريم  ماجد  وعبدالكريم 

الفار.
فـــي  الـــــفـــــائـــــزيـــــن  أن  وذكـــــــــــر 
ــيــــة  ــــب امــــــكــــــافــــــأة الــــطــــابــ ــحـ ــ سـ
 »Bloom« لـــعـــمـــاء  ــة  ــهـــريـ الـــشـ
ــم عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـــــدر نــاصــر  هــ
الحسيني، وراشد تركي راشد 
نايف  سلطان  وامها  العتيبي، 
امـــرشـــد، وعــبــدالــرحــمــن حمود 
مرزوق العازمي، وأسماء فالح 

عبدالرحمن العبودي.

عبدالعزيز البخّيت
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إعداد: أسامة مروة   

امركبة الجديدة كليً تجمع التصميم العصري وامقصورة الرحبة

»فورد تيريتوري«
... إبداع ا يخذل السائقن

»فورد تيريتوري« الجديدة كليً، إبداع جديد 
محبي امركبات الرياضية متعددة ااستخدامات 
صغيرة الحجم في السوق امحلي، تأتي لتجمع 
ــقـــصـــورة  ــل وامـ ــعـــصـــري امــــذهــ بــــن الــتــصــمــيــم الـ
الرحبة، والتقنيات الذكية، لتوفير أفضل تجارب 

القيادة للشباب والعائات الصغيرة.
وتكفي تجربة امركبة الجديدة كليً في عائلة 
»فورد« للخروج بخاصة أن العامة نجحت عبر 
التصميم الحديث والتجهيزات التقنية امتقدمة 
للعماء، من  في توفير تجربة عصرية ومميزة 
دون أن تــخــذل تــوقــعــاتــهــم بــمــا يــتــعــلــق بــجــودة 

امنتج والتجربة امثالية على جميع الطرقات.
مـــحـــرر »الــــــــراي« شـــــارك فـــي إطـــــاق اأيــقــونــة 
امميزة في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة 
مــن »فـــورد الــشــرق اأوســــط«، إذ أظــهــرت تجربة 
القيادة أن العامة اعتمدت في تصميم السيارة 
التقدمية في  الجديدة كليً على فلسفة »الطاقة 
القوة«، والتي تستند إلى التراث الغني للعامة 
تتجّسد  والتي  امميزة،  وتصميماتها  التجارية 
فــي 3 مــبــادئ أســاســيــة تشمل الــحــضــور الــقــوي 

والرشاقة وااستجابة.
ــهـــرت الــتــجــربــة فـــي شـــــوارع الــــريــــاض، أن  وأظـ
أي  تــواجــه  لــن  الجديدة كليً  »فـــورد تيريتوري« 
مخاوف تتعلق بظروف الجو الحار، وأن أداءها 
والراحة التي توفرها وتصميمها سيتناسب مع 
تفوق  بتحسينات  تميزها  مــع  امنطقة،  ظـــروف 
الـــســـيـــارة بتبريد  تــتــمــيــز  إذ  الـــعـــمـــاء،  تــوقــعــات 
مع  ســلــس،  وبشكل  بسرعة  الداخلية  امــقــصــورة 
نــاقــل الــحــركــة الــــذي يــســمــح لــهــا بــالــحــفــاظ على 
أقصى سرعة عن القيادة مسافات طويلة، فضًا 
عــن تــطــويــر نــظــام امــعــلــومــات والــتــرفــيــه لضمان 

ماءمته للسائقن.
امــركــبــة لسائقها حــضــورً قــويــً على  وتــوفــر 
الــطــريــق، وإحــســاســً بــالــرحــابــة فــي الـــداخـــل، مع 
تقنيات ذكية تدخل كجزٍء أساسي من تصميمها.

»فــورد«  لسيارات  التصميمية  الــروح  وتظهر 
ــتــــوري« الــــخــــارجــــي، حــيــث  ــريــ ــيــ فــــي تــصــمــيــم »تــ
الواجهة  العامة امميزة على طول  تبدو مسات 
اأمـــامـــيـــة، فـــي حـــن تــتــمــيــز امــصــابــيــح اأمــامــيــة 
بتصميم فريد يعمل في ضوء النهار عبر تقنية 

»LED« ويضيف لها مظهرً مميزً. 
أيضً ميزة خفض  اأمامية  امصابيح  وتقدم 
اإنارة باتجاه اأرض لتوسيع مناطق اإضاءة، 
مــا يــســاهــم فــي خــلــق مــظــهــٍر أكــثــر قـــوة، فــي حن 
الجريئة  اأمــامــيــة  الشبكة  عــارضــة  تصنيع  تــم 
الــجــودة تساعد على عكس لغة  من مــواد عالية 

»فورد« التصميمية العامية على السيارة.

تجربة مريحة
ــقـــصـــورة الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة كليً  وتـــوفـــر امـ
أجــل تجربة مريحة ومتطورة  مــن  رحــابــة افــتــة 
العماء،  احتياجات  مــن  واســعــة  مجموعة  تلبي 
إذ  الــعــائــلــة،  لــرحــات  أو  أو للمتعة  ســـواء للعمل 
يقّدم التصميم اأفقي للسيارة اممتد من بدايتها 

وحتى نهايتها مساحة متصلة ورحابة مميزة.
وتــــّم تصميم امــقــصــورة الــداخــلــيــة بــتــدرجــات 
اأزرق  اللون  ألــوان قوية ومتناسقة تبرز تناغم 
ــع الـــخـــشـــب الـــــداكـــــن، فــــي حــــن أن الـــجـــمـــع بــن  مــ
خيارات اللون اأبيض وخيارات األوان اأخرى 
يخلق تباينً جماليً فريدً في تصميم امقصورة 
الداخلية، بينما تم تعزيز الراحة والوظائف من 

خـــال إضـــافـــة مــقــاعــد جــلــديــة فـــاخـــرة، مـــع مقعد 
مريح للسائق يمكن تعديله وفق 10 وضعّيات.

ــأتــــي مـــقـــاعـــد الـــصـــف الــخــلــفــي فــــي إصـــــدار  وتــ
»تيتانيوم« مبّردة ومصنوعة من الجلد الفاخر، 
الحفاظ  مــع  امثلى  الــراحــة  لتوفير  ُصممت  وقــد 
متعددة  رياضية  لسيارة  الجمالي  امظهر  على 

ااستخدامات قوية ومتطورة أيضً.
وتــمــنــح امــنــصــة امـــركـــزيـــة امــســطــحــة بــالــكــامــل 
تــقــريــبــً الـــركـــاب شـــعـــورً بــالــرحــابــة والـــراحـــة في 
الحركة، سواء كانوا جالسن في الصف اأمامي 
تيريتوري«  »فـــورد  تصميم  رّكـــز  إذ  الخلفي،  أو 
مع  التحميل،  سعة  تحسن  على  كليً  الــجــديــدة 
بأكثر من 20 مساحة تخزين واسعة،  تجهيزها 
إضــافــة إلـــى صــنــدوق خــلــفــي ســعــة 448 لــتــرً، ما 
ــلـــركـــاب اســـتـــخـــدام مـــســـاحـــات الــتــخــزيــن  يــتــيــح لـ

بمرونة في جميع أنحائها.

عالية التنافسية
قيمة  وتــقــدم  التنافسية  عالية  »تيريتوري«  تعّد 
»EcoBoost« سعة  بمحرك  ُزودت  وقــد  للمال،  كبيرة 
1.8 لتر في جميع طرازاتها، وهــو يوفر عــزم دوران 
 3500 إلــى   1500 عند  متر  نيوتن   320 يبلغ  أقــصــى 
دورة في الدقيقة باستخدام وقود معتدل، كما يولد 

امحرك قوة مذهلة تبلغ 190 حصانً.
ثنائية  بــوحــدة تعشيق  أيــضــً  الــســيــارة   وزّودت 
مــتــطــورة مــع نــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي بــــ7 ســرعــات 
اإســتــراتــيــجــي  الــشــريــك   ،»Magna« ِقـــبـــل مـــن  صـــّمـــم 
العريق لـ »فــورد« في أمانيا، ما يوفر تبديًا سلسً 
وسريع ااستجابة مع كفاءة استثنائية في استهاك 
 بسائر ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي في 

ً
الــوقــود مــقــارنــة

امنخفضة  امقاومة  ذات  اإطـــارات  تعمل  كما  الفئة، 
للدوران على تحسن كفاءة استهاك الوقود.

ــتــــوافــــرة فــي  ــم تــجــهــيــز جــمــيــع اإصــــــــــدارات امــ ــ وتـ
الشرق اأوسط بأربعة أنماط قيادة هي ااقتصادي 
ــادي والـــريـــاضـــي والــجــبــلــي، لــتــزويــد الــعــمــاء  ــعــ والــ
الــخــاصــة بهم  الــقــيــادة  بــالــقــدرة على تكييف تجربة 
عبر مجموعة من امواقف، سواء القيادة في شوارع 
امــديــنــة امـــزدحـــمـــة أو عــلــى الــطــريــق الــســريــع خــال 

الرحات الطويلة.
كــلــيــً  الــــجــــديــــدة  ــوري«  ــتــ ــريــ ــيــ تــ »فـــــــــورد  وزودت 
لتوفير  للسائق  امساعدة  التقنيات  من  بمجموعة 
أقـــصـــى درجــــــات اأمــــــان وتـــعـــزيـــز تـــجـــارب الــقــيــادة 
بسهولة  التحكم  يمكنهم  الــذيــن  للعماء،  بالنسبة 
واجهة  خــال  مــن  الحديثة  التقنيات  مجموعة  فــي 
خــال  مــن  بثقة  والــقــيــادة  الــعــربــيــة،  باللغة  التحكم 
مــجــمــوعــة رائــعــة مــن تــجــهــيــزات الــســامــة امــتــوافــرة 
امعلومات  نــظــام  Co-Pilot«، وهــو  »فـــورد  نــظــام  فــي 
الخاص بالزوايا غير امرئية والتنبيه لحركة امرور 
ــــذي يــشــمــل تــوفــيــر مــراقــبــة محّسنة  امــتــقــاطــعــة، والـ

للنقطة العمياء.

توفير أفضل تجارب القيادة للشباب 
والعائات الصغيرة

السيارة الجديدة تمنح العماء الحضور 
القوي والرشاقة وااستجابة
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غارة أميركية تقتل اثنن من مسؤولي »داعش«

أردوغان يؤكد لبوتن 
ضرورة »تطهير« شمال سورية

شــّدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغـــان، خال مكامة هاتفية مع 
أمــس، على ضــرورة »تطهير« شمال  الــروســي فاديمير بوتن،  نظيره 

سورية من القوات الكردية.
وأّكد أردوغــان »ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا 
من اإرهابين بعمق 30 كيلومترً على اأقل في امرحلة اأولى، بموجب 
اتفاق سوتشي امبرم عام 2019«، في إشارة إلى »وحدات حماية الشعب 

الكردية«، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية.
وأفاد مكتب أردوغــان، بأن امحادثات تناولت أيضً، بدء العمل على 
تــصــديــر منتجات وســلــع غــذائــيــة أخـــرى عــبــر مــمــر الــحــبــوب فــي البحر 

اأسود، فضًا عن مجاات الطاقة.
وأشار أردوغــان إلى إيصال أكثر من 13 مليون طن من الحبوب إلى 

الجهات امحتاجة عبر الجهود امشتركة في إطار ااتفاق. 
مــيــدانــيــً، أعــلــنــت الــقــيــادة امــركــزيــة اأمــيــركــيــة، عـــن مــقــتــل اثــنــن من 
ــارة مــروحــيــة  ــ ــــش« فـــي شـــرق ســـوريـــة، خـــال »غـ مــســؤولــي تــنــظــيــم »داعــ
ناجحة«.  وأوضحت في بيان، أن أحدهما يدعى أنــس، وهو »مسؤول 
الــدولــة اإسامية وكــان متورطً في عمليات  وايــة سورية في تنظيم 

التخطيط والتسهيل امميتة للتنظيم في شرق سورية«. 

موسكو تلمح استخدام »أقوى وسائل التدمير« ضد الغرب
أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي الـــســـابـــق 
ــــاده ُتــكــثــف  ديــمــتــري مــدفــيــديــف، أن بـ
ــــوى وســـائـــل الــتــدمــيــر« على  إنـــتـــاج »أقـ
ــً  ــلـــّوحـ أســــــــاس »مــــــبــــــادئ جـــــــديـــــــدة«، مـ
بــاســتــخــدامــهــا ضــــد الــــغــــرب، فــــي حــن 
روسيا  بن  العاقة  أن  الكرملن،  أعلن 
والغرب »وصلت إلى مرحلة امواجهة«. 
ــيـــس مــجــلــس اأمــــن  ــائـــب رئـ وقــــــال نـ
الــروســي، »عــدونــا ليس متخندقً فقط 
فـــي مــحــافــظــة كــيــيــف فـــي مــالــوروســيــا 
لــإمــبــراطــوريــة  إداري  إقــلــيــمــي  )كـــيـــان 
أيضً  إنه موجود  السابقة(...  الروسية 
في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان 

وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها«.
وتـــابـــع مــدفــيــديــف عــلــى »تـــلـــغـــرام«، 
صــــبــــاح أمــــــــس، »لـــــهـــــذا الـــســـبـــب نـــقـــوم 
التدمير،  أقــوى وسائل  إنتاج  بتكثيف 
مبادئ  على  القائمة  تلك  ذلــك  فــي  بما 

جديدة«.

ولـــم يــوضــح امــســؤول الــروســي تلك 
لكنها تشير على ما  الجديدة،  امبادئ 
يبدو إلى اأجيال الجديدة من اأسلحة 

التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وعاد شبح الحرب النووية بعد بدء 
الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا فــي 24 فبراير 
امــاضــي، مــا يــؤكــد تــآكــل هندسة اأمــن 
الـــعـــامـــي الـــتـــي تــأســســت خــــال الــحــرب 

الباردة.
ــتــــكــــاســــات الــعــســكــريــة  وأثـــــــــارت اانــ
اأخــيــرة مخاوف  اأشهر  في  الروسية 
ــن أن تــفــكــر مـــوســـكـــو فــــي اســـتـــخـــدام  مــ
تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة لــتــغــيــيــر الــوضــع 

اميداني.
لكن الرئيس فاديمير بوتن أكد أن 
الغاية  النووي »وسيلة دفــاع«  الساح 
مــنــهــا تــوجــيــه »ضـــربـــة انــتــقــامــيــة« في 
حــال اســُتــهــدفــت بـــاده بــهــذا الــنــوع من 

اأسلحة.

كـــمـــا أثـــــــار الـــجـــمـــعـــة احـــتـــمـــال أن 
العسكرية  عقيدتها  روســيــا  تــعــدل 
من خال تبني مبدأ توجيه ضربة 

وقائية لنزع ساح العدو. 
ــد الــنــاطــق بــاســم   مـــن جــانــبــه، أكــ
أمس،  بيسكوف،  ديمتري  الكرملن 
أن الــعــاقــة مــع الــغــرب »وصــلــت إلى 
مرحلة امواجهة«. وأضاف »وصلنا 
بالفعل إلى محطة ُتسمى امواجهة، 
مـــتـــحـــفـــظـــن  نــــــكــــــون  أن  ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ

وأقوياء«.
ــلــــن بـــيـــســـكـــوف، مــــن نــاحــيــة   وأعــ
ثـــانـــيـــة، أن مـــخـــاوف روســـيـــا بــشــأن 
كانت  مينسك«  »اتــفــاقــيــات  تــجــاهــل 
مقدمة لشن »العملية الخاصة« في 

أوكرانيا. 
وتتعلق ااتفاقيات بوقف إطاق 
ــتـــوري بـــن كييف  نـــار وتــعــديــل دسـ
والــــــقــــــوات اانـــفـــصـــالـــيـــة امـــدعـــومـــة 

ــــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا.  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ مـ
وتـــوســـطـــت فــيــهــا روســـيـــا وفــرنــســا 

وأمانيا في عامي 2014 و2015. 
وكييف،  موسكو  تتبادل  ميدانيً، 

ااتهامات بقصف البنى التحتية. 
وقــــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس اأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
من  أكــثــر  إن  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
1.5 مليون شخص في مدينة أوديسا 
ومــحــيــطــهــا فــي الــجــنــوب، مــحــرومــون 
من الكهرباء، بسبب استهداف روسيا 
بواسطة  امدينة  فــي  التحتية  للبنية 

»ُمسّيرات إيرانية«. 
ــا الــــعــــشــــرات مــن  ــيـــ ــقــــت روســـ ــلــ وأطــ
ــنـــى تــحــتــيــة  ــلـــى بـ صـــــواريـــــخ كـــــــروز عـ
رئــيــســيــة، مـــا أدى إلـــى إجـــهـــاد شبكة 

الطاقة اأوكرانية. 
ــيـــون  ــرانـ ــه اأوكـ فـــي امـــقـــابـــل، يـــواجـ
امنشآت  بتعمد ضــرب  نفسه  ااتــهــام 
ــا أو  ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــة امــــدنــــيــــة فــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ

امـــقـــاطـــعـــات الــــتــــي تـــديـــرهـــا ســلــطــات 
ــو شـــــــرق أوكــــرانــــيــــا  ــكــ مــــوالــــيــــة مــــوســ

وجنوبها. 
الــدفــاع  أكــــدت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
أن وحداتها صدت هجمات  الروسية 
جنوب دونيتسك، وأحرزت تقدمً عند 

محور كراسني ليمانسكي. 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ وفــــي لـــنـــدن، قــ
أّي  إن  كليفرلي،  جيمس  الــبــريــطــانــي 
محادثات سام يجب أا تكون مجرد 
نفسها،  تسليح  روسيا  إعــادة  ستار 
أّي مـــؤشـــرات على  لــم يــر  أنـــه  مضيفً 
أن مــوســكــو ســتــدخــل فـــي مــفــاوضــات 

بنوايا حسنة.
ــيــــوز«، أمـــس،  وصــــــّرح لــــ »ســـكـــاي نــ
بان بريطانيا تريد أن ترى محادثات 
سام تجرى »في أسرع وقت«، إا أنه 
كــــّرر أن أوكـــرانـــيـــا هـــي الــتــي يــجــب أن 

ُتحدد امعايير. 

قديروف: اإسام جزء 
ا يتجزأ من روسيا

وصف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، دين اإسام بأنه جزء 
ا يتجزأ من روسيا، مشيدً بالوضع الفريد في الباد، حيث يعيش 

نحو 15 مليون مسلم جنبً إلى جنب مع طوائف اأديان اأخرى.
بتاريخ  ااحتفال  يتم  »في روسيا،  »تلغرام«:  وكتب قديروف على 
لــدخــول بلغار الفولغا فــي دين  الـــ 1100  الــذكــرى  ذكــرى مهمة حقً - 

اإسام«. 
كبيرة.  أهمية  ذات  امناسبة  هــذه  جميعً،  لنا  »بالنسبة  وأضــــاف: 
اإســـام الــيــوم جــزء ا يتجزأ مــن روســيــا. هــنــا، جنبً إلــى جنب مع 
طوائف اأديان اأخرى، يتعايش ما يقرب من 15 مليون مسلم بسام. 
بالطبع، يمكن تسمية هذه الظاهرة بأنها فريدة، وروسيا - مثال نادر 

على دولة قانونية حقيقية«. 
للرئيس فاديمير  الــكــفــؤة  الــســيــاســة  أنـــه بفضل  قــديــروف  وتــابــع 
بـــوتـــن، »يـــتـــم صــــون حـــقـــوق كـــل مــســلــم وحــمــايــتــهــا بـــصـــرامـــة على 

امستويات كافة«.

»صانع القنابل« أبوعجيلة محمد مسعود

واشنطن تحتجز مشتبهً ليبيً 
في قضية تفجير لوكربي

بصنع  قيامه  فــي  يشتبه  ليبيً  أن  أمــس،  ااسكتلندي،  القضاء  أعلن 
عام  لوكربي  فــوق  أميركية  طــائــرة  تفجير  فــي  استخدمت  الــتــي  القنبلة 
1988، بات محتجزً في الوايات امتحدة، حيث سيمثل للمرة اأولى أمام 

محكمة اتحادية في واشنطن، وفق ناطق باسم وزارة العدل اأميركية. 
ووجهت واشنطن، ااتهام أبوعجيلة محمد مسعود قبل عامن على 
خلفية قضية لوكربي، وكان احُتجز سابقً في ليبيا لتورطه امفترض 

في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلن.
وذكرت النيابة ااسكتلندية، أن »أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا 
أن امشتبه فيه أبوعجيلة محمد مسعود محتجز في الوايات امتحدة«.

بالتنسيق مع  ااسكتلندية،  والشرطة  العامن  »امدعن  أن  وأضافت 
امــتــحــدة، سيواصلون  الــوايــات  امــتــحــدة وزمــائــهــم فــي  حكومة امملكة 

التحقيق لتقديم من شاركوا مع )عبدالباسط( امقرحي إلى القضاء«. 
وحوكم ضابط ااستخبارات الليبي السابق امقرحي فقط، حتى اآن، 
في قضية تفجير رحلة »البانام« الرقم 103 بن لندن ونيويورك في 21 

ديسمبر 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصً.
ــوام فــي سجن  تــه، سبعة أعـ وقــضــى امــقــرحــي، الـــذي لطاما دفــع بــبــراء

اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012.
ولم يتم تقديم مزيد من امعلومات حول حيثيات تسليم مسعود، وقد 

كان مصيره موضع خاف بن الجهات امتنازعة في السياسة الليبية.
وأوردت شبكة »بــي بــي ســي« الشهر امــاضــي، أنــه خطف على أيــدي 
جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلن الذي أسفر 

عن مقتل عسكرين أميركين ومواطن تركي.
أن مسلحن يرتدون مابس مدنية  وأعلنت عائلة مسعود في بيان 
طرابلس  فــي  أبــو سليم  بمنطقة  منزلهم  اقتحموا  ســيــارتــن،  مــن  على 
بعد منتصف ليل 16 نوفمبر، وخطفوا مسعود واقتادوه إلى جهة غير 

معلومة بعد ااعتداء عليه.
ــــرف مــســعــود بــأنــه »صـــانـــع قــنــابــل« لــصــالــح نــظــام الــعــقــيــد معمر  وُعـ
القنبلة  وبرمجة  بتجميع  قــام  اأميركية،  ااتهام  ووفــق ائحة  القذافي. 

التي أسقطت طائرة »البانام«.
وأعـــيـــد فــتــح الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة عــــام 2016 عــنــدمــا عــلــم الــقــضــاء 
اعترافً  القذافي وأنــه قدم  اأميركي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام 

مفترضً استخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
لكن مسؤولية ليبيا في قضية لوكربي يشكك بها البعض منذ فترة 

طويلة.
في  استئنافً  وفــاتــه  بعد  امــقــرحــي  عائلة  خــســرت   ،2021 يناير  وفــي 
اسكتلندا ضــد إدانــتــه، وذلـــك إثــر صـــدور مــراجــعــة مستقلة لــم تستبعد 

احتمال حدوث خطأ قضائي.
وتريد اأسرة من لندن رفع السرية عن وثائق قيل إنها تفيد بأن إيران 

استعانت بفصيل فلسطيني مقره سورية لصنع القنبلة.
الرواية أن تفجير لوكربي جاء ردً على إسقاط  ويــرى أصحاب هذه 
طائرة ركاب إيرانية بصاروخ أميركي في يوليو 1988 ما أدى إلى مقتل 

290 شخصً.
عام  لوكربي  تفجير  عــن  بمسؤوليته  رسميً  أقــر  الــقــذافــي  نظام  لكن 

2003 ودفع 2.7 مليار دوار تعويضات أسر الضحايا. 

أبوعجيلة مسعود

لقاء محمد بن سلمان - ميقاتي... 
تكريس »الدعم اإنساني« للبنان

| بيروت - من وسام أبوحرفوش 
وليندا عازار |

طغى الــلــقــاُء الــرســمــي الـــذي ُعــقــد بن 
ــعـــودي اأمـــيـــر محمد  ولــــي الــعــهــد الـــسـ
بـــن ســلــمــان ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
اأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى امــشــهــد 
لبنان، وســط عملية »تقفي  فــي  امـــأزوم 
ــذا الــتــطــور  ــ ــر« مـــابـــســـات حـــصـــول هـ ــ ــ ـ

َ
أث

وتــأثــيــراتــه عــلــى صــعــيــد الــعــاقــات بن 
ــريـــاض والـــتـــي انــطــبــعــت في  بـــيـــروت والـ
اأعوام اأخيرة بـ »برودٍة« كانت تتعّمق 
ازداد  كـــّلـــمـــا  ديــبــلــومــاســيــً وســـيـــاســـيـــً 
انزاق »باد اأرز« نحو امحور اإيراني 
لـ  الــســاخــنــة«  »اأدوار  رقــعــة  واتـــســـعـــْت 
»حزب الله« في ساحات امنطقة اسيما 

املف اليمني.
وغــــداة اســتــقــبــال مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
ميقاتي في الرياض، بعدما كان اأخير 
شــــارك فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة - الــصــيــنــيــة، 
وهو اللقاء الذي أعطْته الرياض طابعً 
الــخــارجــّيــة  كـــّرســـه نــشــر وزارة  رســمــيــً 
أمـــس، البيان الــخــاص الـــذي صــدر عنه، 
حــــــــاذرْت أوســــــــاٌط مــّطــلــعــة فــــي بـــيـــروت 
اإفراَط في إعطاء أبعاد سياسية مباَلغ 
بها لهذا ااجتماع، وهو اأول من نوعه 
امعَلن، بعد ااتصال الثاثي الذي َجَمع 
ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة 
اللبنانية والرئيس الفرنسي إبان زيارة 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــجــدة فــي ديسمبر 

العام 2021.
ــقــــاَء ا  ــلــ ــرْت اأوســــــــــاُط أن الــ ــبــ ــتــ  واعــ
يحتمل الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى أنـــه إشـــارة 
ــــي امـــلـــف  مــــــعــــــاودِة انـــــخـــــراط امـــمـــلـــكـــة فـ
التي  للدولة  مباشر  دْعــٍم  عبر  اللبناني 
يـــتـــداعـــى هــيــكــلــهــا تــحــت وطـــــأة انــهــيــاٍر 
يتشابك في مسّبباته امالّي بالسياسّي 
ذات الصلة بالتمْوضع اإقليمي للبنان، 
 إلـــى أن الــريــاض ســبــق أن حـــددْت 

ً
افــتــة

مـــــــرارً، وكـــــان آخـــرهـــا فـــي الـــبـــيـــان الـــذي 
صـــدر عــن الــقــمــة الــســعــوديــة - الصينية 
الخليجي،  التعاون  مجلس  قمة  عن  ثم 
ــتـــطـــويـــر »امــــمــــّر  ــة الــــطــــريــــق« لـ ــطــ ــريــ »خــ
اإنساني« الذي تتشارك فيه مع باريس 
نحو إسناٍد )سياسي ومالي( مْوصول 
بـــاإصـــاحـــات ااقــتــصــاديــة واســتــعــادة 

الدولة مكانتها وسلطتها وبدء معالجة 
مسألة »حزب الله« وساحه. 

قلت محطة »أم تي في« أمــس، عن 
َ
ون

مـــصـــادر حــكــومــيــة أن لــقــاء ولــــي الــعــهــد 
ــيــــدً« و»جـــــــاء ثــمــرة  ومـــيـــقـــاتـــي »كــــــان جــ
ــدأت بــــن مــيــقــاتــي  ــ ــ ــاات مــكــثــفــة بـ ــ ــــصـ اتـ
والـــجـــانـــب الـــســـعـــودي وتــكــلــلــت بــالــلــقــاء 

الرسمي يوم السبت«. 
وأكـــــدت أن ااجـــتـــمـــاع »ُيــعــطــي دفــعــً 
إضــافــيــً اســتــمــرار الــعــمــل بــامــســاعــدات 
الفرنسي  الصندوق  وتفعيل  اإنسانية 
- الــســعــودي لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي«، 

ــن امـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عــن  ــ مـــعـــتـــبـــرة أن مـ
مساعدات سعودية مالية للبنان. 

ــــدر عــــن لــقــاء  ــــذي صـ ــان الـــبـــيـــان الــ ــ وكــ
ــمــــان - مـــيـــقـــاتـــي رســــم  ــلــ ــد بـــــن ســ ــمـ ــحـ مـ
بـــوضـــوح »حــــــــــدوَده«، إذ أشـــــار إلــــى أن 
ولي العهد »أكد حرص امملكة على أمن 
لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم 
وفرنسا  امملكة  تقّدمه  الــذي  اإنــســانــي 
ــقــــيــــق«، نـــاقـــًا  ــلـــبـــنـــانـــي الــــشــ لـــلـــشـــعـــب الـ
ــزام الــحــكــومــة  ــتـ عـــن مــيــقــاتــي تــأكــيــده »الـ
الــلــبــنــانــيــة بــاتــخــاذ كـــل الــخــطــوات الــتــي 
تمنع اإساءة إلى السعودية وكل الدول 
الــتــعــاون  الــعــربــيــة اســيــمــا دول مجلس 

الخليجي«.
ــان »تــــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــيــ ــبــ ووفــــــــق الــ
للبنان وتنفيذ  رئــيــس  انــتــخــاب  أهــمــيــة 
الشعب  إليها  يتطلع  التي  اإصــاحــات 

وامجتمع الدولي«.
ولم يحجب هذا التطور البارز اأنظار 
عن »ااحتراب« السياسي الداخلي الذي 
 الــرئــاســي مــســَرحــه 

ُ
ُيــشــّكــل ااســتــحــقــاق

الرئيسي والذي َتَمّدد سريعً إلى ملعب 

انتقلْت  الــتــي  اأعــمــال  تصريف  حكومة 
الرئاسي، منذ  إليها »كرة نار« الشغور 
ــى اجـــتـــمـــاٍع مجلس  ــا مــيــقــاتــي إلــ أن دعــ
ــنــــن امــــاضــــي، ُعـــقـــد »بــمــن  الـــــــــوزراء اإثــ
الـــوزراء  حــضــر« وفــي ظــل مقاطعة ثلث 
الــذيــن يــمــثــلــون فــريــق الــرئــيــس الــســابــق 
ــه في  ــعـ ــم وْضـ ــا تـ ــو مـ مــيــشــال عـــــون، وهــ
الوطني  »التيار  بــن  اأذرع«  »لــّي  إطــار 
باسيل(  جبران  النائب  )برئاسة  الحر« 
وبــن خصومه مــن »اائــتــاف الــواحــد« 
اســيــمــا »حــــزب الــلــه« عــلــى خلفية عــدم 
ــلـــى مـــوجـــة واحــــــــدة« فــي  الــتــقــائــهــمــا »عـ
في ضوء  الرئاسية  اانتخابات  مقاربة 
فرنجية وإصــرار  لسليمان  الحزب  دعــم 

باسيل حتى اآن على شعار... ا أحد.
ــرً أمــــس وبـــعـــدمـــا نقل  ــابـ ــم يــكــن عـ ولــ
عــــون وبـــاســـيـــل »اأزمـــــــة الـــكـــبـــيـــرة« إلــى 
الــكــنــيــســة امـــارونـــيـــة، أن الــبــطــريــرك مــار 
ــــي صـــــاغ مــوقــفــً  ــراعـ ــ بــــشــــارة بــــطــــرس الـ
»التأني  الحكومة  فيه  ناشد  »مــدْوزنــً« 
على  حرصً  الصاحيات  استعمال  في 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة ومـــنـــعـــً اســـتـــغـــال  ــ ــــوحـ الـ

البعض مثل هذه ااجتماعات أغراض 
ســيــاســيــة وطــائــفــيــة«، مــبــديــً أســفــه أن 
حضر  بــَمــن  جلستها  عــقــدت  »الحكومة 

وكان ما كان من معارضة«.
وشــّدد على »أن ا مناص من تدويل 
القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول 
الداخلية، ومن هنا ضرورة التوجه إلى 
القرار إنقاذ لبنان  اأمم امتحدة ودول 

قبل فوات اأوان«.
ــيـــاســـي،   وفــــــي ظــــــال الـــصـــخـــب الـــسـ
أمنيً مع إشكال كبير  »اهتّزت اأرض« 
وقــع ليل السبت إثــر دخــول شبان على 
ــات الــــنــــاريــــة إلـــى  ــ ــدراجــ ــ ــرات الــ ــشــ مــــن عــ
منطقة اأشــرفــيــة، رافــعــن أعــام امغرب 
وفــلــســطــن وســـوريـــة، عــقــب فـــوز امــغــرب 
نهائي مونديال  ربع  في  البرتغال  على 

قطر.
وأشــــارت تــقــاريــر إلــى أنــه مــع وصــول 
الدراجات إلى ساحة ساسن التي تزخر 
بــأجــواء امــيــاد، بــــدأوا بــإطــاق عــبــارات 
استفزازية وشعارات أمام شجرة امياد 
ــاب امــنــطــقــة  ــبـ ــفـــّز شـ ــتـ ــا اسـ الـــعـــمـــاقـــة، مــ
فحصل اشتباك وتوّتر أدى إلى سقوط 
اإشكال  الجيش  يطّوق  أن  قبل  جرحى 

الخطير. 
وبــمــعــزل عما إذا كــان الــشــبــان الذين 
ــة هــــم مــــن الــضــاحــيــة  ــيــ ــرفــ دخــــلــــوا اأشــ
الجنوبية لبيروت )معقل »حزب الله«(، 
كــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر أّولـــيـــة ونــاشــطــون 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، أو مـــن الــطــريــق 
الــســنــيــة( كما  الــغــالــبــيــة  الــجــديــدة )ذات 
أفــيــد احــقــً، فـــإن مــا جـــرى َعــَكــس حجم 
ااحتقانات في الشارع القابل لاشتعال 
بــــأي عــــود ثـــقـــاب، وســــط تـــســـاؤل بعض 
ــاط مــن امــعــارضــة، هــل مــا حصل  ــ اأوسـ
أو  في اأشرفية هو مجّرد ســوء تقدير 
يــنــطــوي عــلــى ســـوء نــيــة بــهــدف تزخيم 
الرئيس  يسعى  الـــذي  الــحــوار  حيثيات 
نبيه بري إحيائه حول املف الرئاسي 
ــيــــس مـــــوعـــــد الـــجـــلـــســـة  ــمــ بــــحــــلــــول الــــخــ
بطاولٍة  فُتستبدل  لانتخاب  الــعــاشــرة 
امــوافــقــة عليها  بــعــد نــصــاب  لــم يكتمل 
وسط  امسيحية،  اسيما  الكتل  كــل  مــن 
للحوار   

ً
آلية اللبنانية«  »القوات  تحبيذ 

بحيث يكون من ضمن جلسة اانتخاب 
»ودوراتها امتتالية«.

محمد بن سلمان مستقبًا ميقاتي في الرياض

إشكال اأشرفية بعد فوز 
امغرب في امونديال... 
سوء تقدير أم سوء نية؟

أكد أن »ااستقطاب آخر ما يحتاجه العالم«... و»سياسات الخليجي الخارجية متطابقة«

فيصل بن فرحان: سيكون من الصعب التكهن
بما سيحدث إذا حصلت إيران على ساح نووي

قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
اأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــــــن فـــــــرحـــــــان، إنــــه 
»ســيــكــون مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بما 
سيحدث إذا أصبح لدى إيران ساح 

نووي جاهز للعمل«.
وأكــــــــــــــد عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش مــــؤتــــمــــر 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــي فــــي أبـــوظـــبـــي، 
أمس، »نحن في وضع خطير للغاية 
فـــي امــنــطــقــة... يــمــكــنــك أن تــتــوقــع أن 
بــالــتــأكــيــد  ســــتــــدرس  امـــنـــطـــقـــة  دول 

كيفية ضمان أمنها«.
وأضـــــاف أن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ــى  ــ نــــــــووي »هــــــو مــــجــــرد خــــطــــوة أولـ
ولــيــس أخــيــرة، وا يعني أنــه توجد 
ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى 

إنتاج ساح نووي«. 
ــاق  ــفــ ــل ااتــ ــشــ وأشـــــــــار إلــــــى أن »فــ
امنطقة  النووي مع طهران سيدخل 
في مرحلة خطيرة جدً«، داعيً »إلى 

معالجة نقاط الضعف«. 
وأكد فيصل بن فرحان، من ناحية 
ــاب آخــــــر مــا  ــطــ ــقــ ــتــ ــة، أن »ااســ ــيــ ــانــ ثــ

الــراهــن«،  الوقت  في  العالم  يحتاجه 
مــشــددً على أن »الــحــوار مــع الصن 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مسألة 

مهمة جدً«.
وتابع »عقدنا اجتماعات إيجابية 
الرئيس الصيني شي جينبينغ  مع 

وركزنا على زيادة التعاون«.
ــعــــودي، عــن  وكـــشـــف الــــوزيــــر الــــســ
تقديم »نسخة محدثة من رؤية املك 
بن  للتعاون  عبدالعزيز  بن  سلمان 
»سياسات  أن  مؤكدً  الخليج«،  دول 
الــخــلــيــجــي  ــعــــاون  ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول 

الخارجية متطابقة«.
وفـــي مــلــف الــنــفــط، أوضـــح فيصل 
بــــن فــــرحــــان أن امـــمـــلـــكـــة ســـتـــواصـــل 
العمل على »استقرار أسعار النفط« 

من خال الحوار مع كل الشركاء.
الــنــفــط منصفة  »أســعــار  أن  ورأى 
أن  »يــجــب  اآن ومــســتــقــرة«، مضيفً 
وامــنــتــج  للمستهلك  مــنــصــفــة  تــكــون 

وشرحنا أميركا ذلك«.
امملكة  »أن سياسات  إلــى  وأشـــار 

وأوبـــك بلس واضــحــة وهــي تحقيق 
استقرار السوق«.

أمــــر جيد  واعـــتـــبـــر أن »امـــنـــافـــســـة 
لنزاعات تزيد  لكن ا يجب تحولها 
»سياستنا  مضيفً  امشاكات«،  من 
الـــخـــارجـــيـــة تــســتــنــد عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

وبناء الجسور مع الجميع«.
»امـــــصـــــالـــــح  أن  عـــــلـــــى  وشـــــــــــــدد   
ــــي امـــنـــطـــقـــة مــســتــمــرة  اأمــــيــــركــــيــــة فـ
والـــعـــاقـــات ســتــبــقــى قـــويـــة«، مشيرً 
لــهــا  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  »كــــــل  أن  إلــــــى 
مصالحها  لكن  الخاصة  مقارباتها 

في امنطقة واحدة«.
ولفت إلى أن »أميركا لها دور مهم 
لحوار  بحاجة  ولكننا  منطقتنا  في 

استراتيجي حقيقي«. 
ــان، أن  ــ ــرحــ ــ وأعـــــلـــــن فـــيـــصـــل بـــــن فــ
ــريــــاض  ــــن الــ ــــدة« بـ ــيـ ــ ــــات جـ ــــاقـ ــعـ ــ »الـ
وموسكو، وهو ما ساعد امملكة على 
الــتــوســط فــي صفقات إطـــاق بعض 
اأســــرى، مضيفً »نــدعــم حــل الــنــزاع 

الروسي - اأوكراني بالحوار«. 

ــد أن »امـــمـــلـــكـــة تــعــيــش  ــ  كـــمـــا أكـ
تــغــيــيــرات جـــذريـــة وفـــقـــً لــخــريــطــة 
اأولـــــويـــــة  وأن  واضـــــحـــــة  طــــريــــق 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــرفـ ــ لـ

وتحقيق نمو مستدام«.
ولــفــت إلـــى أن »امــمــلــكــة ستصل 
كناتج محلي  تريليون دوار  إلى 
ــذا الـــــعـــــام، وســـتـــكـــون  ــ إجــــمــــالــــي هــ
اأســــــــــــــرع نــــــمــــــوً فـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين خال 5 سنوات«.
وشــــــدد عـــلـــى أن »الـــجـــمـــيـــع فــي 
امــمــلــكــة مــتــحــمــســون لــلــمــســتــقــبــل 
ــدً أن  ــ ــــؤكـ وتـــحـــقـــيـــق اأفــــــضــــــل«، مـ
كـــل مـــا تـــقـــوم بـــه الـــســـعـــوديـــة يتم 
ــدروس ومــنــطــق واضـــح،  ــ بــشــكــل مـ
أداة  الــخــارجــيــة  ســيــاســاتــهــا  وأن 
ازدهــــــــارهــــــــا داخـــــلـــــيـــــً. وأضـــــــاف 
»نسعى إلى منطقة مستقرة وآمنة 
ــع شـــركـــائـــنـــا لــضــمــان  ــ ونـــعـــمـــل مـ
ذلــــك، ونـــركـــز فـــي ســيــاســتــنــا على 
الــــدول الــنــامــيــة الــتــي يــتــم تجاهل 

مصالحها«.

»نسخة محدثة« من رؤية 
املك سلمان للتعاون 

بن دول الخليج

امملكة تعيش تغييرات 
جذرية وستكون اأسرع نموً 

في مجموعة الـ 20 خال
5 سنوات

تريليون دوار ناتج محلي 
إجمالي هذا العام



ــــأس الــعــالــم  ــول بـــطـــولـــة كـ ــ مــــع دخــ
مراحلها  قطر،  في   2022 القدم  لكرة 
اأخــــيــــرة، يــنــتــظــر عـــشـــاق الــســاحــرة 
امـــســـتـــديـــرة مــواجــهــتــن مـــن الــعــيــار 
الثقيل بن 4 منتخبات لم يعد لديها 
مــــا تـــخـــســـره، والــــتــــي ســـتـــرمـــي بــكــل 
فمن  الحلم،  النهائي  لبلوغ  أوراقــهــا 
جــهــة يــتــواجــه امــنــتــخــبــان الــكــرواتــي 
ــدً، وفـــــي الــجــهــة  ــ ــ واأرجـــنـــتـــيـــنـــي، غـ
ــرى تــصــصــدم فــرنــســا بــامــغــرب،  اأخــ

اأربعاء.
 وبالنظر إلى امواجهتن، يصعب 
عــلــى الـــنـــقـــاد تـــوقـــع أي نــتــيــجــة، في 
ظــل امــفــاجــآت امــثــيــرة الــتــي شهدها 
امونديال، والتي أظهرت أنه ا كبير 
اختلفت  امعايير  القدم، وأن  في كرة 
ــائـــج ا  ــتـ ــنـ الـ الـــــيـــــوم، وأن  ــم  ــالــ فــــي عــ
يحسمها نجم كبير من هنا، أو اعب 

صغير من هناك.
وتـــــــــأتـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة كــــــرواتــــــيــــــا 
بــن منتخبن باحثن  واأرجــنــتــن، 
ــه، بــعــد  ــ ــوابـ ــ ــع أبـ ــ عــــن امـــجـــد مــــن أوســ
نـــجـــاح وصـــيـــف بــطــل الــعــالــم 2018، 
امنتخب  بإخراج  العالم  مفاجأة  في 
حن للقب، 

ّ
البرازيلي، أحد أبرز امرش

من ربع النهائي، في مباراة سّيرها 
يــريــدون منذ بدايتها،  الــكــروات كما 
ــلــــى وقـــــــع تــــألــــق حــــامــــي عــريــنــهــم  عــ
خصوصً  ليفاكوفيتش،  دومينيك 
فــــــي الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي واأشــــــــــــواط 
اإضــافــيــة وركـــــات الــتــرجــيــح، الــتــي 
بـــــات مــــجــــّرد لــفــظــهــا يـــقـــتـــرن بــاســم 
صـــاحـــب امـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي نسخة 

روســيــا، بــعــد نــجــاحــه فــي تــجــاوزهــا 
فـــي اأدوار  مـــواجـــهـــات  مـــن 5  فـــي 4 
اإقصائية في النسختن اأخيرتن، 
الجميع  »كاكيت« حفظه  فــي  وذلــك 
وبات على ثقة أنه العنصر الحاسم 
ــــب اأوروبـــــــــــــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ بــــــــن يــــــــــدي امـ

امخضرم. 
 ومـــن امــنــتــظــر أن يــعــتــمــد امـــدرب 
زاتــكــو دالــيــتــش فــي امـــبـــاراة اأولـــى 
لــنــصــف الـــنـــهـــائـــي، الــخــطــة نــفــســهــا، 
ــتـــن  ــنـ ــنـــع اأرجـ ــلـــى مـ ــقــــوم عـ ــتــــي تــ الــ
مـــن ااســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة لــفــتــرة 
طويلة بقيادة نجمه امخضرم لوكا 
مودريتش وامهاجم القناص أندريه 
إيفان  السريع  والجناح  كراماريتش 
رقابة  بيريسيتش وغيرهم، ووضع 
العالم  صارمة على أفضل اعب في 
7 مـــرات ليونيل مــيــســي، والــحــّد من 
خـــطـــورتـــه، ومـــراقـــبـــة بــقــيــة نــجــوم الـــ 
»تانغو« وعلى رأسهم رودريغو دي 

بول، وجوليان ألفاريز وغيرهما.
ــه، يـــــــدخـــــــل امـــــــــــدرب  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ  مــــــــن جــ
اأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي، 

عــلــى وقـــع تــجــاوزه هــولــنــدا بــركــات 
ــح، فــــــي مـــــــبـــــــاراة حــبــســت  ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ الـ
امشكلة  استمرار  وأظهرت  اأنفاس، 
»تانغو«  الـــ  راقــصــي  لــدى  الرئيسية 
وهي عدم القدرة على تقديم مستوى 
الــدقــائــق التسعن،  ثــابــت على مـــدار 
وهو ما كاد يدفع امنتخب اأميركي 
اللحظات  فــي  غاليً  ثمنه  الجنوبي 

اأخيرة من ربع النهائي.
ولــيــس مــن امــتــوقــع أن يــتــغــّيــر ما 
اعـــتـــاد عــلــيــه الـــنـــقـــاد فـــي الــتــشــكــيــلــة 
اأرجــنــتــيــنــيــة، مــع ااعــتــمــاد الكبير 
على »البرغوث« في صناعة الفرص 
ــة،  ــمــ ــيــــل اأهــــــــــــــداف الــــحــــاســ وتــــســــجــ
والتي نجحت حتى اآن في تجاوز 
في  ظهرت  التي  الرئيسية  العقبات 
امــونــديــال، بــعــد خيبة اأمـــل اأولـــى 

أمام السعودية في باكورة امشوار.

مواجهة فرانكوفونية

 وفي اللقاء الثاني، تتجه اأنظار 
إلــــى صــاحــب امـــفـــاجـــأة اأبـــــرز حتى 
اآن، امنتخب امغربي، الذي ثأر من 

امــنــتــخــبــن اإســـبـــانـــي والــبــرتــغــالــي 
ــا عـــلـــى حـــســـابـــه إلـــى  ــأهــ ــلــــذيــــن تــ الــ
الثاني مــن مــونــديــال روسيا،  الـــدور 
فأطاح بهما إلى خارج حدود قطر، 
الركراكي  وليد  بفضل نجاح مدربه 
التي  التكتيكية  الــخــطــط  وضـــع  فــي 
تــوافــق قـــدرات اعــبــيــه، ونــجــومــه في 
الــخــطــوط كــافــة، والــتــي ساهمت في 
أفريقي  منتخب  أول  امــغــاربــة  جعل 
وعـــربـــي يــصــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي 
مــن كــأس العالم، والـــذي بــات حامي 
ــارس  بـــونـــو أول حــ يـــاســـن  عـــريـــنـــه 
عربي يحافظ على نظافة شباكه في 
النهائيات،  في  متتالية  مباريات   3
ومــهــاجــمــه يــوســف الــنــصــيــري رابــع 
اعــــب عـــربـــي يــســّجــل 3 أهــــــداف في 
امــونــديــال بــعــد الــســعــوديــن سامي 
الجابر وسالم الدوسري والتونسي 

وهبي الخزري.
 ويعتمد »أسود اأطلس« أيضً، 
عــلــى خـــبـــرة اعــبــيــه امــحــتــرفــن في 
ــيــــة، وعلى  عـــدد مــن اأنـــديـــة اأوروبــ
رأسهم امهاجم العائد حكيم زياش، 

والــظــهــيــر أشــــرف حــكــيــمــي، ونصير 
مـــــــــــزراوي، مــــع مــــخــــاوف مــــن غــيــاب 
اأخــيــر مــع قلبي الــدفــاع نايف أكــرد 
ــقـــاء قــبــل  ــلـ ورومــــــــان ســـايـــيـــس عــــن الـ

اأخير.
ــا »الـــــــديـــــــوك«، فـــهـــم يـــدخـــلـــون  ــ  أمــ
التي  الكبيرة  الثقة  وقــع  على  اللقاء 
زادت في نفوس اعبي أبطال العالم، 
بــعــد اجــتــيــازهــم الــكــمــن اإنــكــلــيــزي 
فـــي ربــــع الــنــهــائــي، بــااعــتــمــاد على 
هــــداف الــنــســخــة الــراهــنــة حــتــى اآن 
كيليان مبابي بـ 5 أهداف، وأوليفييه 
ــة،  ــعــ جـــيـــرو صـــاحـــب اأهــــــــداف اأربــ
وتــألــق »الــجــوكــر« أنــطــوان غريزمان 
والظيهر  ديمبيلي  عثمان  والجناح 

ثيو هرنانديز.
ومــــن امـــتـــوقـــع أن يــعــتــمــد امــــدرب 
ــان عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة  ــ ــشـ ــه ديـــ ــيــ ــديــ ديــ
العالم  أبــطــال  الــتــي أوصــلــت  نفسها 
ــبــــي، فــــي امـــرحـــلـــة  ــذهــ ــى امــــربــــع الــ ــ إلــ
قبل اأخــيــرة مــن الــدفــاع عــن لقبهم، 
فـــي جميع  أداء نــجــومــه  ثــبــات  بــعــد 
امواجهات التي خاضوها حتى اآن.

 كتب أسامة مروة 

الـ »تانغو« يعتمد عى تألق ميي

وصيف 2018 بلغ امربع الذهبي بالطريقة نفسها

»الديوك« أثبتوا تصميمهم عى ااحتفاظ باللقب رغم الغيابات 

»أسود اأطلس« ثأروا من إسبانيا والرتغال بجدارة
يــتــوّجــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون إلـــى قــطــر، اأربـــعـــاء، لحضور 
العالم بن  مــبــاراة نصف نهائي كــأس 
فرنسا وامــغــرب، وفــق مــا أكـــدت وزيــرة 
الــريــاضــة إمــيــلــي أوديــــا كــاســتــيــرا عبر 

راديو »فرانس إنفو«، أمس.
وقــالــت أوديــــا كــاســتــيــرا الــتــي حضرت 
ــاراة ربـــــع الـــنـــهـــائـــي الــــتــــي انــتــصــر  ــ ــبـ ــ مـ
فــيــهــا امــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى نظيره 
الرئيس  اإنــكــلــيــزي 2-1: »ســأعــود مــع 
اأربـــعـــاء، تــفــاصــيــل الــرحــلــة لــم ُتحسم 
ــه،  ــلــــتــــزم بـ ــذلــــك ويــ ــد بــ ــّهـ ــعـ ــد تـ ــقـ ــد، لـ ــعــ بــ

سيلتزم به بسعادة«.
)فرنسا(  تابع منتخب  »لقد   وتابعت: 
وسيكون  ثــانــيــة،  لكل  منتبهً  الــســبــت، 
مصدر قّوة لنا في هذه امرحلة امقبلة«.

 حــتــى قــبــل انـــطـــاق امــــونــــديــــال، أعــلــن 
الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف 
الــنــهــائــي أو الــنــهــائــي فـــي حــــال تــأهــل 

منتخب »الديوك«.
ــبــــروك  ــرون: »مــ ــ ــاكــ ــ ــال مــ ــ ــه، قــ ــتـ  مــــن جـــهـ
لــلــبــلــوز! الــبــلــد كــلــه يــدعــمــكــم: سنذهب 
إلــــى الــنــهــايــة مـــعـــً. لــلــمــغــاربــة: نحيي 
نصف  موعدنا  الــتــاريــخــي.  انتصاركم 

النهائي!«.

ماكرون يحر

نصف النهاي
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مونديال امفاجآت !
ا مكان للتوقعات ي



ــــن فــشــل  ــة عـ ــيـ ــانـ ــبـ ــقــــاريــــر صـــحـــفـــيـــة إسـ كـــشـــفـــت تــ
ــدم، فــي  ــ ــقـ ــ ــاد الــــبــــرازيــــلــــي لــــكــــرة الـ ــ ــحـ ــ ــاوات ااتـ ــ ــحـ ــ مـ

أعلن اإبقاء على امــدرب تيتي في  بعدما  منصبه، 
رحــيــلــه عـــن تـــدريـــب منتخب 
ــبـــا« بــعــد الـــخـــروج  الـــــ »ســـامـ
ــيـــا فـــي ربــع  مـــن أمـــــام كـــرواتـ

النهائي من مونديال قطر.
وبــــحــــســــب مــــــا أوردتــــــــــه 
صـــحـــيـــفـــة »مــــــــاركــــــــا«، فــــإن 
ااتــحــاد الــبــرازيــلــي حــاول 
ــيــــتــــي،  الـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع تــ
لــــــكــــــن اأخـــــــــيـــــــــر اســــتــــقــــر 
عــلــى اابـــتـــعـــاد عـــن عــالــم 
التدريب مدة عام من اآن 

من أجل الراحة.
حة لخافة 

ّ
وأضاف التقرير أن هناك 4 أسماء مرش

تيتي اســتــعــدادً مــونــديــال 2026، وقــد جــاء أجنبي 
واحــــد فــقــط مـــن ضــمــن الـــربـــاعـــي، وهــــو الــبــرتــغــالــي 
دينيز  فرناندو  عن  )باميراس(، فضًا  فيريرا  أبيل 
)إنترناسيونال(  مينيزيس  مانو  )فلومينينسي(، 

ودوريفال جونيور )من دون ناٍد(.

أكــد مـــدرب منتخب فرنسا ديــديــيــه ديــشــان بعد 
ــى نــصــف  ــ الـــتـــغـــّلـــب عـــلـــى إنـــكـــلـــتـــرا 2-1 والـــتـــأهـــل الـ
النهائي: »كان اأمر رائعً. كانت مباراة كبيرة. لقد 
ــدً حــقــً مــا هم  واجــهــنــا منتخبً إنــكــلــيــزيــً جــيــدً جـ

لقد  فنيً.  فعله  قـــادرون على 
رّددنا )عليهم(. إنه أمر رائع 
أن نتمكن من الــوصــول مرة 
أخرى الى دور اأربعة. نود 
لــو يــتــوقــف الــزمــان لبعض 

الشيء«. 
ــنـــاك جـــودة   وتـــابـــع: »هـ
فـــي هــــذه امــجــمــوعــة، لكن 
ــة  ــيــ ـــنــ هـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــً ذهـ
وروح معنوية. قد تكون 
فـــرحـــتـــنـــا قـــلـــيـــلـــة بــعــض 

الشيء، لكن نحن من نمنحهم الذخيرة بركلتي 
ــزاء، لـــكـــن بــالــقــلــب والـــشـــجـــاعـــة حــافــظــنــا عــلــى  ــ ــجـ ــ الـ

اأفضلية الصغيرة بهذا الهدف«.
ــع الـــذهـــبـــي،  ــ ــربـ ــ ــي امـ ــ ــرب فـ ــ ــغـ ــ ــة امـ ــهــ  وعــــــن مــــواجــ
اأربعاء، قال ديشان: »يستحق امغرب كل احترامنا 
وتقديرنا. ربما لم يكن أحد امنتخبات التي توقعنا 
أن  الصدفة  وليد  مــن  ليس  لكن  الــى هنا،  وصولها 
تــلــقــت شــبــاكــهــم هــدفــً واحــــدً فــقــط فــي 5 مــبــاريــات. 

سنتعامل معهم على محمل الجّد«.

رأى مــدرب منتخب هولندا لويس فــان غــال، أنه 
سيترك الفريق وهو مترابط، ولكن من دون أجنحة 

كافية، بعدما اعتزل التدريب 
ــاب الــــــــخــــــــروج مـــن  ــقـــــ ــي أعـــــ ــ فـــ

بطولة كأس العالم.
ورغـــم أن فــان غــال يشعر 
يمكن  منتخبً  سيترك  أنــه 
ــيـــه ااعــــتــــمــــاد عــلــى  ــبـ لـــاعـ
إّا  ــــض،  ــعــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــم  ــهــ ــعــــضــ بــ
ــتــــرف بـــأنـــه يــفــتــقــد  ــه اعــ ــ أنـ
لــــاعــــبــــن حــــاســــمــــن فــي 
اأجــنــحــة، مــوضــحــً: »مــا 
ــه خــلــفــي  ــ ــركـ ــ ــأتـ ــ الـــــــــذي سـ

جيدة  مجموعة  أتـــرك  الــهــولــنــدي؟  للمنتخب 
ومــتــرابــطــة ولــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــقـــدرات الــكــرويــة، 
ولكني أرحــل من دون أجنحة يمكنها التغّلب على 
امستويات، وتحتاج أجنحة  أعلى  في  أي منافس 

يمكنها التفّوق على هؤاء الرجال«.
بها  يـــوجـــد  ا  الــهــولــنــديــة  الـــقـــدم  »كـــــرة  وأردف: 
أجنحة في هذه اللحظة، وليس عندما يتعّلق اأمر 
لهذا  العالم.  كــأس  امستويات في  أعلى  باللعب في 

السبب بدأت اللعب بطريقة مختلفة«.
 أطـــاح مــونــديــال قطر بــعــدد من 
امدربن، مع النتائج غير امتوقعة 
مــنــذ مــرحــلــة امــجــمــوعــات وصــــوًا 

إلى الدور نصف النهائي.
ــبـــاب  ــــون خــــرجــــوا مــــن الـ ــدّربــ ــ  مــ
وآخــرون  منتخباتهم،  مــع  الضيق 
ــاتـــوا  ــتـــى بـ ــلـــم امــــجــــد حـ ارتـــــقـــــوا سـ
أبــــــطــــــاًا قــــومــــيــــن، ونــــــظــــــراء لــهــم 
حــافــظــوا عــلــى ثــقــة اتــحــاداتــهــم مع 
اســـتـــمـــرار الـــنـــتـــائـــج امـــمـــيـــزة الــتــي 

سجلوها في الحدث العامي.
ــائـــج كــمــا  ــتـ ــنـ ـــت الـ ــ 7 مــــدربــــن أتـ
ــم، وودعـــــــــــوا  ــهــ ــنــ ــفــ تــــشــــتــــهــــي ســ ا 
ــنــــن، هــم  مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم بـــخـــفـــي حــ
الــبــرازيــلــي تيتي الــــ »ســيــلــيــســاو«، 
ــــس إنـــريـــكـــي  ــويـ ــ واإســـــبـــــانـــــيـــــان لـ
ــرتــــو  »ا روخــــــــــا«، ومــــواطــــنــــه روبــ

مارتينيز )بلجيكا(.
ويــنــضــم إلــــى هـــــؤاء أوتـــــو آدو 
ــارلـــــوس  ــي كـــ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ـــــا(، الــ )غــــــــانـــ
كــــيــــروش )إيــــــــــــران(، اأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــراردو مــارتــيــنــيــو )امــكــســيــك(،  ــيــ جــ
الــبــرتــغــالــي بـــاولـــو بــيــنــتــو )كــوريــا 
ــال  ــة( ولـــــويـــــس فـــــــان غــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
قيلوا أو استقالوا 

ُ
)هولندا(، الذين أ

بعد انتهاء مشوارهم.
حــــصــــيــــلــــة ُتــــــــعــــــــّد اأكــــــــبــــــــر فـــي 
الــــنــــســــخــــات اأخـــــــيـــــــرة مــــــن كــــأس 
الــعــالــم، فـــي ظـــاهـــرة تــعــكــس خيبة 
هــؤاء  سببها  التي  الكبيرة  اأمــل 

بخروجهم امبكر.
امــدرب اأماني  امقابل، نجا  في 
اإقالة  فليك من شبح  هانز- ديتر 
به  الثقة  تجديد  بعد  مــن منصبه، 

من ااتحاد امحلي، رغم خروج 
ـــ »مــانــشــافــت« لــلــمــرة الــثــانــيــة  الــ

الــدور اأول للمونديال،  تواليً من 
ــدد مــن  ــ فــــي قــــــرار يـــأتـــي بــحــســب عـ
ـــاد لــلــعــجــز عـــن اخــتــيــار بــديــل 

ّ
الـــنـــق

لـــه بــشــكــل ســـريـــع يــهــيــئ امــنــتــخــب 
اأمـــانـــي لــبــطــولــة اأمــــم اأوروبـــيـــة 
بــاده بعد نحو  التي تستضيفها 

18 شهرً من اآن.
 فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــنــتــظــر 
امنتخبن  مـــدربـــي  مــصــيــر  الــنــقــاد 
ــــث ســـاوثـــغـــيـــت،  ــاريـ ــ اإنــــكــــلــــيــــزي غـ
والــبــرتــغــالــي فــرنــانــدو ســانــتــوس، 
والكاميروني ريغوبير سونغ، بعد 
خروج »اأسود الثاثة« و»برازيل 
أوروبـــا« و»اأســـود غير امرّوضة« 
مـــن ربـــع الــنــهــائــي، أمــــام منتخبي 
الــفــرنــســي وامــغــربــي، واأخـــيـــر من 
لــقــائــهــم  بــعــد  اأول، وذلـــــك  الــــــدور 
اتحاداتهم  مسؤولي  مع  امفترض 
ودراســـة  امــشــاركــة،  نتائج  وتقييم 
قرار البقاء أو ااستقالة أو اإقالة 
ــنــــصــــب خـــــــال امـــنـــافـــســـات  ــن امــ ــ مــ

امقبلة.
 فـــيـــمـــا كـــــان امـــــدربـــــان امـــغـــربـــي 
زاتكو  والكرواتي  الركراكي،  وليد 
داليتش على امــوعــد، وتــحــّوا إلى 
بــطــلــن قــومــيــن فـــي بــلــديــهــمــا، في 
ــقــه 

ّ
ظـــل الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــق

»أســـــود اأطـــلـــس« ووصـــيـــف بطل 
إلـــى  ــا  ــمـ ــهـ ــولـ ووصـ  ،2018 الـــعـــالـــم 
ــبـــي، فـــي ظـــل الــحــنــكــة  امـــربـــع الـــذهـ
والـــدهـــاء والـــذكـــاء الـــذي يتمتع به 
هذان امدربان، والخطط التي ألزما 
بها اعبيهما في جميع الخطوط، 
وأخـــــــرجـــــــت كــــــل مــــــا لــــــــدى هــــــؤاء 
امـــلـــعـــب،  عـــلـــى أرض  ــــات  ــاقـ ــ طـ ــــن  مـ
والـــتـــي أتــــت بــثــمــارهــا اإيــجــابــيــة، 
مـــع مــفــاجــأة جــمــيــع مــتــابــعــي كــرة 
الـــقـــدم، وقـــلـــب الــتــوقــعــات الـــتـــي لم 

امغرب وكرواتيا في طليعة  تضع 
حن للقب.

ّ
امرش

 وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مـــدرب 
ــي امـــغـــربـــي،  ــفــ ــيــــك أســ ــبــ نـــــــادي أومــ
ــى إن  ــفــ ــطــ امـــــــصـــــــري طــــــــــــارق مــــصــ
وجود  أهمية  أثبت  قطر  مونديال 
القيادة  رأس  على  الوطني  امــدرب 
ــة،  ــاركــ الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــات امــــشــ
مشيدً بنجاح داليتش والركراكي، 
والفرنسي ديدييه ديشان في هذا 

اإطار.
لـ  ورأى مــصــطــفــى فـــي تــصــريــح 
لــعــب على  الـــركـــراكـــي  »الــــــــراي« أن 
ــــن فــــــي الـــــدرجـــــة  ــبـ ــ ــــاعـ نـــفـــســـيـــة الـ
ــل جـــمـــيـــع عــنــاصــر  ــعــ اأولــــــــــى، وجــ
أفضل  ُيخرجون  اأطلس«  »أســود 
مــا لــديــهــم مــن قــــدرات فـــوق أرضــيــة 
أنــه أوجــد الحب  إلــى  املعب، افتً 

ـــاقــــة الـــحـــمـــيـــمـــة والــــصــــداقــــة  والــــعـ
الــاعــبــن، وهي  بينه وبــن جميع 
عـــنـــاصـــر مــــؤثــــرة جـــــدً فــــي عــقــلــيــة 

الاعب العربي بشكل خاص.
الركراكي  أن  مصطفى  وأضـــاف 
نسبيً  قصيرة  فترة  وخــال  نجح 
مــــــن اســــــتــــــام تــــــدريــــــب امـــنـــتـــخـــب 
ــــادة اثــنــن مـــن أهــم  امــغــربــي مـــن إعـ
العناصر إلى صفوفه وهما حكيم 
زياش ونصير مزراوي، في مبادرة 
ــه وعـــــــــّززت نـــجـــاحـــه فــي  ُتـــحـــســـب لــ

امونديال.
ــيـــتـــش مــــن جــهــتــه،  وذكــــــر أن دالـ
الــتــي  ــات  ــاريــ ــبــ امــ إدارة  ــي  فــ نـــجـــح 
لعبها امنتخب الكرواتي بواقعية، 
وتــعــامــل مــع ظـــروف كــل لــقــاء على 
حـــدة، واســتــفــاد مــن قـــدرات اعبيه 
اللقاءات، افتً  في كل تفصيل من 

إلــــى أنــــه يــمــلــك فــكــرً كـــرويـــً مــمــيــزً 
الثاني  للمونديال  نجاعته  وأثبت 

تواليً.
وبــــّن مــصــطــفــى أن ديـــشـــان هو 
مدرب واقعي نجح في أداء مهمته 
على أكمل وجه، رغم غياب عدد من 
العناصر امهّمة عن تشكيلة أبطال 
الثقة  منحه  أن  إلــى  العالم، مشيرً 
الى عدد من الاعبن وعلى رأسهم 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو وثــيــو هــرنــانــديــز 
وأنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان ســــاهــــم فــي 
اســـتـــمـــرار »الـــــديـــــوك« ووصـــولـــهـــم 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي امــرتــقــب ضد 

امغاربة.

غرور وعناد
واعتبر نجم الزمالك السابق أن 
والبرتغالي،  البرازيلي  امنتخبن 
دفــعــا ثمن غـــرور وعــنــاد مدربهما 
تــــيــــتــــي وفــــــــرنــــــــانــــــــدو ســــانــــتــــوس 
ــــدرب الـــ  ــرار مـ ــ تـــوالـــيـــً، مــنــتــقــدً إصــ
»سيليساو« على إشراك التشكيلة 
نــفــســهــا دون الــنــظــر إلــــى مــســتــوى 
ــل مــنــهــم فــي  ــة كــ ــيـ ــقـ ــبـــن وأحـ الـــاعـ
الــلــعــب مـــن عـــدمـــهـــا، افـــتـــً إلــــى أن 
ــــــر ســلــبــً عــلــى 

ّ
ــاد ســـانـــتـــوس أث ــنـ عـ

امــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي، خــصــوصــً 
أنــه اتــخــذ قــراراتــه بشكل عشوائي 
وبناء على اعتبارات شخصية من 

دون النظر إلى مصلحة امنتخب.
ــأن امـــــــدرب اإنــكــلــيــزي  ــ وأفـــــــاد بـ
غــاريــث ســاوثــغــيــت تــحــّمــل نتيجة 
الــتــشــكــيــلــة نفسها،  ــرار عــلــى  ــ اإصــ
ــداء يــســتــحــقــون أن  ــ ــود بـ ــ ــم وجـ رغــ
لم  يكونوا أساسين، وهي مسألة 
يتخل عنها في العامن اأخيرين، 
مــا أدى إلــى عــدم تحقيق »اأســود 

الثاثة« للنتائج امرجوة.

 كتب أسامة مرّوة 

بديل تيتي

ديشان والروعة

فان غال يعرف

الرازيل والرتغال وإنكلرا... 
دفعت من عناد امدربن
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خــيــبــة جـــديـــدة تـــعـــّرض لــهــا امــنــتــخــب 
اإنكليزي بعد خروجه بخفي حنن من 
مونديال قطر، في صورة مألوفة من قبل 
عشاق الكرة امستديرة من الفشل واألم 
امولد من إهــدار ركلة جــزاء مهّمة أخرى 
في بطولة كبرى، ولكن برضى عن امدرب 
غاريث ساوثغيت رغم بعض اانتقادات.

 فــــي حــــن يــــحــــزم مــنــتــخــب »اأســـــــود 
الـــثـــاثـــة« حــقــائــبــه تــمــهــيــدً لــلــعــودة إلــى 
بـــلـــده، دارت عــــدة أحــــــداث حــــول ظـــروف 
الــخــروج الــحــزيــن بـــدت وكــأنــهــا انفصال 

عن اماضي.
ــق الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ  ولـــــــــم يـــــــســـــــاور الـ
أو  تكتيكية  اخــفــاقــات  بــشــأن  اإنكليزية 
عدم كفاءة فنية. ولم تغادر إنكلترا على 
وقع قرع طبول امطالبة بإجراء مراجعة 
الـــقـــدم، كــمــا لم  لــكــرة  جــذريــة وتفصيلية 

ترتفع اأصوات مطالبة برحيل امدرب.
وبــخــاف ذلـــك، تــنــامــى شــعــور أن يتم 
ذلــك،  أراد  حــال  فــي  لساوثغيت،  السماح 
ااستمرار في مهامه على اأقــل لبطولة 

كبرى أخرى.
عــــامــــا(   52( ســــاوثــــغــــيــــت  وتـــــــعـــــــّرض 
ــلــــتــــرا مــن  انـــــتـــــقـــــادات بــــعــــد خــــــــروج إنــــكــ
على  بــالــلــوم  لــقــي 

ُ
وأ سابقتن،  بطولتن 

عدم قدرته في تعديل خطته في منتصف 
الطريق خال الخسارة أمام كرواتيا في 
نصف نهائي كأس العالم 2018 وهزيمة 

نــهــائــي كـــأس أمـــم أوروبــــا الــعــام امــاضــي 
ــه فـــي مــلــعــب »ويــمــبــلــي« أمـــام  عــلــى أرضــ

إيطاليا بركات الترجيح.
ـــبـــار 

ُ
ــن أن غ ــم مــ ــرغــ ــرً، وعـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ  أخـ

الـــخـــســـارة أمـــــام فــرنــســا 1-2 فـــي نصف 
ــال قــــطــــر لــــــم يــنــقــشــع  ــ ــديــ ــ ـــونــ ــ نــــهــــائــــي مـ

اتــهــمــوا ساوثغيت  قــّلــة  أّن  إّا  بــعــد، 
بعدم الكفاءة التكتيكية.

  وقال ساوثغيت: »أردنا أن نجاريهم، 
وشعرنا أن هذه هي الطريقة التي أردنا 
الــبــطــولــة«، مضيفا:  أن نــقــتــرب بــهــا مـــن 

»لقد فعلنا ذلك«.

وتـــابـــع: »قــدمــنــا عـــروضـــا مــتــســقــة في 
ثاث بطوات، ولكن مباراة فرنسا ربما 
تكون أفضل ما لعبناه ضد دولــة كبرى 
ــولــــى فــيــهــا  ــرة الـــتـــي كـــنـــت أتــ ــتـ ــفـ خـــــال الـ

امسؤولية«.
نهاية  حتى  ساوثغيت  عقد  ويستمر 
أنــه سيحصل على  عــام 2024، مــا يعني 
إلى نهائيات كأس  إنكلترا  فرصة قيادة 
ــذ فترة  ــال يــخــطــط أخـ ــه قـ أوروبــــــا. إّا أنـ
للتفكير بشأن مستقبله، وتحديدً بشأن 

قرار البقاء أو الرحيل.
وأردف في هذا الصدد: »يجب أن أتأكد 
مـــن أن أي قــــرار أتـــخـــذه هـــو الــصــحــيــح«. 
ــــواب  ــــصـ ــن الـ ــ وأضــــــــــــاف: »أعــــتــــقــــد أنـــــــه مــ
تــخــصــيــص بــعــض الـــوقـــت لــلــقــيــام بــذلــك 
أنــنــي أعــــرف فـــي امـــاضـــي كــيــف تــغــّيــرت 
مشاعري في أعقاب البطوات مباشرة«.

ــم إقــــــــنــــــــاع ســــاوثــــغــــيــــت  ــ ــتــ ــ وربــــــــمــــــــا يــ
امواهب  من خــال مجموعة  بااستمرار 
التي يجب أن تبقى تحت إشرافه من أجل 
خــوض غــمــار بــطــوات أخـــرى. فمتوسط 
للمنتخب  اأســاســيــة  الــتــشــكــيــلــة  أعـــمـــار 

اإنكليزي أمام »الديوك« بلغ 26 عاما.
 ويجب أن يظل جوهر الفريق متاحا 
ــزال اعــبــون مثل  لــســنــوات مــقــبــلــة، إذ ايــ
فــودن  عــامــا( وفيل  جــود بيلينغهام )19 
)22( وبوكايو ساكا )21( وديكان رايس 

)23( في مرحلة النضج.

ترّقب... مستقبل ساوثغيت

النصري يرتقي 2.78 م

كاين يُعادل روي

امدرب امناسب

الــهــدف  الــنــصــيــري 2.78 م لتسجيل  امــهــاجــم يــوســف  ارتــقــى 
اأغلى في تاريخ كرة القدم امغربية في كأس العالم، عندما هّز 
مونديال  نهائي  ربــع  في  الوحيد  الفوز  بهدف  البرتغال  شباك 

قطر.
 ولــــم يــنــتــظــر الــنــصــيــري الــفــارع 
دقيقة   42 ســـوى  م(   1.88( الـــطـــول 
لهّز شباك الحارس ديوغو كوستا 
ــة، وارتـــقـــى  ــعــ بــضــربــة رأســـيـــة رائــ
ومــــدافــــع  اأخـــــيـــــر  فـــــــوق  م   2.78
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإنـــكـــلـــيـــزي، 
روبن دياز وأمام عيني العماق 
اآخر امخضرم بيبي )39 عاما(.
 وكــــــــــــــان الـــــــــهـــــــــدف الـــــثـــــالـــــث 
لــلــنــصــيــري فـــي مــشــاركــتــن في 

امــــونــــديــــال، أعـــــاد بـــه اأذهـــــــان إلــــى هــدفــه 
امــونــديــالــي اأول عــنــدمــا طـــار بــرأســه لــركــلــة ركــنــيــة انــبــرى لها 
بــاده  امــبــاراة ضــد إسبانيا )2-2( عندما منح  فــي  فيصل فجر 
التقدم 2-1 بعد دخوله مكان خالد بوطيب مسّجل الهدف اأول.

ونــشــر الــنــصــيــري الـــذي رفـــع رصــيــده فــي كـــأس الــعــالــم إلـــى 3 
أهداف صورً لهدفه واحتفاله به وكتب عليها: »امستحيل ليس 
إلــى آخــر رمــق!  مغربيا!! سنقاتل مــن أجلكم ومــن أجــل أحامنا 

ديما )دائما( امغرب«.

في  القياسي  الرقم  كاين  هــاري  إنكلترا  قائد ومهاجم  عــادل 
عـــدد اأهــــداف الــدولــيــة فــي صــفــوف »اأســــود الــثــاثــة« امسّجل 
باسم وايــن رونــي، رافعا رصيده إلى 53 هدفا بتسجيله هدف 

بـــــاده فـــي الـــخـــســـارة أمـــــام فــرنــســا 
1-2 فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي من 

مونديال قطر.
ــن ركــلــة   وجــــــاء هـــــدف كـــايـــن مــ
قــبــل أن يهدر  نــفــذهــا )54(،  جـــزاء 
ركلة مماثلة في الدقائق اأخيرة.
وبلغ كاين )29 عاما( مهاجم 
توتنهام هذا الرقم خال مباراته 
الرقم 80، في حن سّجل روني 
مــهــاجــم إيــفــرتــون ومــانــشــســتــر 
يونايتد السابق هدفه الـ53 في 

الرقم 115، ثم خاض 5 مباريات  مباراته 
إضافية، قبل اعتزاله.

وافتتح كاين رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع إنكلترا 
خال الفوز على ليتوانيا برباعية نظيفة ضمن تصفيات كأس 

أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدًا من روني بالذات.
 وكــان كاين هــداف مونديال روســيــا برصيد 6 أهـــداف، بات 
أفــضــل هـــداف منتخب بـــاده فــي الــبــطــوات الــكــبــرى، حيث رفع 
الثالث  الهدف  راهــنــا(، عندما سّجل   12( إلــى 11 هدفا  رصيده 
من نهائي 

ُ
إنكلترا في الفوز على السنغال بثاثية نظيفة في ث

امونديال القطري، متخّطيا الرقم السابق امسّجل باسم امهاجم 
غاري لينيكر.

اإنكليزي هــاري ماغواير، على مديره  امنتخب  أثنى مدافع 
الــفــنــي غــاريــث ســاوثــغــيــت، ووصــفــه بــأنــه »مـــذهـــل«، فــي الــوقــت 
الذي يدرس فيه مدرب منتخب »اأســود الثاثة« مستقبله مع 

امــنــتــخــب عـــقـــب الــــخــــروج مــــن دور 
الثمانية ببطولة كأس العالم أمام 

فرنسا.
ــع، كـــان  ــمــ ــر:»اســ ــوايــ ــاعــ وقــــــال مــ
غــاريــث ســاوثــغــايــت مــذهــًا معي 
شخصيا، ومذهًا مع كل اعب، 
وعلى مدار 5 أو 6 سنوات تولى 
ــادة امـــنـــتـــخـــب يــمــكــنــك  ــيــ فــيــهــا قــ
كونك  أن  أعلم  التطور،  تــرى  أن 
مدربا إنكلترا يعد أمرً صعبا، 
يتم  يتخذه  قـــرار  أي  أن  بحيث 

التدقيق فيه«.
وأضاف »هو يعلم كيف يتعامل مع هذا، هو يتعامل مع كل 
شيء بشكل جيد للغاية، وفنيا يتخذ كل القرارات الكبيرة بشكل 

صحيح، وأثبت هذا مجددً في هذه البطولة«.
امنتخب  الــذي حــدث في عقلية  التغيير  أن  واعتبر ماغواير 
اإنكليزي كان يعني أن وقع الخسارة أمــام فرنسا أكثر بكثير 
مـــن الــخــســارة فـــي الــبــطــوات اأخـــيـــرة، مــتــابــعــا »أصـــعـــب شــيء 
أمــل، والسبب هو  أكثر شــيء أصابني بخيبة  أتقبله،  أن  يمكن 
الفوز بالبطولة، وهــذا ليس بغرور،  أنه بإمكاننا  اعتقدنا  أننا 
إذ هناك 5 أو 6 منتخبات كانت تعتقد  اأمــر نفسه، إنها أول 
بطولة أشــارك بها حيث إن مجموعة الاعبن لن تشعر بأنها 
قدمت أداء جيدا إذا خسرت في دور الثمانية أو قبل النهائي أو 

النهائي«.

ساوثغيت مواسياً بيلينغهام

الحقبة اأخرة

البرتغالي كريستيانو رونالدو، دخل الحقبة اأخيرة  النجم  يبدو أن 

ــة اأخـــيـــرة، بعد  ــ ــرة الــتــي تــراجــعــت بـــقـــّوة فـــي اآونـ
ّ
مـــن مــســيــرتــه امــظــف

الخروج من الــدور ربع النهائي مونديال قطر على يد امغرب من دون 
تقديم الكثير.

 37( للقلق على مستقبل رونــالــدو  الــحــال، ا يوجد أي سبب  بطبيعة 

ع عقدً خياليا 
ّ
نــاٍد راهنا، حيث يمكن أن يوق بــأي  عاما(، غير امرتبط 

تقارير صحافية  أشـــارت  كما  الــســعــودي،  النصر  إلــى  ينضم بموجبه 

أخيرً، بيد أّن البرتغالي نفى ذلك.

أمام  الخسارة  الضيق بعد  الباب  العالم من  كــأس  لقد وّدع رونــالــدو   

امــغــرب بــهــدف، ويــكــون بــالــتــالــي نــجــح فــي قــيــادة منتخب بــــاده إلــى 

ق نجاحا افتا 
ّ
التتويج بكأس أوروبــا عام 2016 فقط من دون أن يحق

في امونديال في 5 مشاركات له، علما أنه لم يتخَط إطاقا الدور نصف 

النهائي في النهائيات العامية التي بلغها مرة واحدة عام 2006 عندما 
كان ا يزال اعبا شابا.

وكان مونديال قطر مخّيبا لآمال بالنسبة الى رونالدو من الجوانب 

كافة على الرغم من أنه سّجل هدف اافتتاح في مرمى غانا من ركلة 

جزاء، ليصبح بالتالي أول اعب في تاريخ كأس العالم يسّجل هدفا 
في 5 نسخ مختلفة.

 لكن الباقي لــم يكن كافيا أنــه قــّدم عــروضــا مخّيبة لــآمــال ضد 

اأوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية.

الكاسح  الــفــوز  فــي  الــبــداء  مقاعد  على  بالجلوس  اكتفائه  وبعد 

من النهائي، دخل في الشوط الثاني ضد 
ُ
على سويسرا )6-1( في ث

امغرب على ملعب »الثمامة« في الدوحة، من دون أن يقّدم 

ُســدى احتفاله بخوضه 196  أي شــيء يذكر، ليذهب 

مباراة دولية، معادًا الرقم القياسي امسجل باسم 

النجم امخضرم بدر امطّوع.

لكن هذا الرقم ا يعني شيئا بالنسبة لاعب 

خاض على أغلب الظن مشاركته امونديالية 

اأخيرة من دون أن ينجح حتى في تسجيل 

أي هدف في اأدوار اإقصائية.

القطرية  النهائيات  الــى  الـــ »دون«  ودخــل 

على خلفية اانتقادات اموجهة له بسبب 

ما أدلى به بشأن ناديه السابق مانشستر يونايتد اإنكليزي ومدربه 

الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى الى التخّلي عن خدماته.

ورفض مدرب البرتغال فرناندو سانتوس مقولة »ان ما حدث لرونالدو 

واانتقادات التي واجهها هذا اموسم ليس لها أي انعكاس على امباراة. 

لدينا منتخب دائما موّحد«.

ولم يبِد سانتوس أي »نــدم« حيال إبقاء رونالدو على مقاعد البداء، 

مضيفا: »أعتقد ان امنتخب لعب بشكل رائع أمام سويسرا وكنا جيدين 

ورونالدو اعب رائع ودخل )أمام امغرب( عندما اعتقدنا اننا بحاجة 
إليه. لذا لست نادما«.

الــقــطــري بما ا شــك فيه أن مكانة رونــالــدو حتى في  وأكـــد امــونــديــال 

منتخب باده لم تكن كما في السابق، ولم تشفع له مبارياته الـ196 أو 

حتى أهدافه الـ 118 )رقم قياسي(، ليوّدع امونديال باكيا إدراكا منه أن 

الفرصة اأخيرة معانقة امجد العامي قد طارت. 

وفــي أول تعليق لــه على الــخــروج امــخــّيــب، كتب رونــالــدو رســالــة عبر 

ــائـــًا: »كـــان  صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل ااجــتــمــاعــي، قـ

الــفــوز بــكــأس الــعــالــم للبرتغال أكــبــر وأكــثــر حــلــم طموحا 

في مسيرتي امهنية. لحسن الحظ فزت بالعديد من 

لكن  البرتغال،  منتخب  مع  وأيضا  الدولية  األــقــاب 

وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر 
أحامي«.

وأضـــــــاف: »قـــاتـــلـــت مـــن أجــــل الـــبـــرتـــغـــال. حــاربــت 

بــشــّدة مــن أجــل هــذا الحلم. فــي 5 مـــرات سجلتها 

ــدار 16 عـــامـــا، دائـــمـــا الــى  فـــي كـــأس الــعــالــم عــلــى مــ

جــانــب الــاعــبــن الــعــظــمــاء وبــدعــم مــن امــايــن من 

البرتغالين، قّدمت كل ما لدّي. أترك كل شيء خارج 

املعب. لم أدر وجهي أبدً للقتال ولم أتخَل أبدً 
عن ذلك الحلم«.

ــهـــى الــحــلــم  ــتـ وتــــابــــع رونــــــالــــــدو: »لـــــأســـــف، انـ

باأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قد قيل 

بالكثير،  التكهنات  وتم  الكثير،  وكتب  الكثير، 

ــكـــن تـــركـــيـــزي مــــع الـــبـــرتـــغـــال لــــم يــتــغــّيــر ولـــو  ولـ

للحظة. كنت دائــمــا واحـــدً أقــاتــل مــن أجــل هدف 

الجميع ولن أدير ظهري أبدً لزمائي وبلدي«.



ــكـــرة امــســتــخــدمــة فـــي نــصــف نــهــائــي  ســتــحــمــل الـ
ــم »الـــحـــلـــم« بــــــدًا مــن  ــ ونـــهـــائـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر اسـ
ما  بحسب  السابقة،  اأدوار  في  امعتمدة  »الرحلة« 
امعّدات  لتصنيع  اأمانية  »أديـــداس«  كشفت شركة 

واألبسة الرياضية، أمس.
تكنولوجية  بمواصفات  »الحلم«  كــرة  عت 

ّ
وُصن

هــي نفسها امستخدمة فــي »الــرحــلــة«، والــتــي تقوم 
الشركة،  الــذي صممته  امتصلة«  »الــكــرة  على نظام 
وهــــي تــقــنــيــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا عـــن طـــريـــق تــحــديــد 

ة.
ّ
حاات التسّلل أكثر سرعة ودق

وتــعــتــمــد هــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى بـــيـــانـــات تــمــوضــع 
الاعبن داخل املعب، لتزّود حكم الفيديو امساعد 
»VAR« بمعلومات آنية تمّكنه من اتخاذ القرارات 

الصحيحة.
ومن خال التوفيق بن بيانات الكرة الواردة من 
جهاز ااستشعار اُمثّبت على »الحلم« وباستخدام 
تقنية الذكاء ااصطناعي، تقّدم هذه التكنولوجيا 
الدعم الازم للنظام شبه اآلي لتحديد وضعيات 
ة متناهية على 

ّ
التسّلل، ما يمِكن من التعّرف بدق

اللحظة، التي ُلعبت فيها الكرة خال الحاات غير 
الواضحة.

ــمـــت مــــراعــــاة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة فــــي الــتــصــمــيــم   وتـ
مــا يجعل مــن »الــحــلــم« أول كـــرة فــي تــاريــخ الــكــرات 
الرسمية امستخدمة في كأس العالم ُتصنع حصريً 

من أحبار ومواد اصقة مائية.
 ويــرتــكــز تصميم »الــحــلــم« عــلــى أرضــيــة ذهبية 
التي  اللون عليها أشكال مستوحاة من الصحارى 

ُتحيط بالعاصمة الدوحة.

»الحلم«
بداً من »الرحلة«

النهائي

18 ديسمبر

  6:00 pm

جدول مباريات كأس العام 2022

نصف النهائي

نصف النهائي

13 ديسمبر

14 ديسمبر

  10:00 pm

  10:00 pm

9 ديسمبر

  6:00 pm

ربع النهائي

10 ديسمبر

  6:00 pm

ربع النهائي

A

3210517هولندا
3201546السنغال

3111434اإكوادور
3003170قطر

B

3210927إنكلرا
3120215الوايات امتحدة

3102473إيران
3012161ويلز

C

3201526اأرجنتن
3111224بولندا

3111234امكسيك
3102353السعودية

D

3201636فرنسا
3201346أسراليا

3111114تونس
3012131الدمارك

E

3201436اليابان
3111934إسبانيا
3111654أمانيا

31023113كوستاريكا

F

3210417امغرب
3120415كرواتيا
3111124بلجيكا

3003270كندا

G

320١3١6الرازيل
3201436سويرا

3111444الكامرون
3012581ربيا

H

3201646الرتغال
3111444كوريا الجنوبية

3111224اأوروغواي
3102573غانا

امجموعات
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امنتخب

9 ديسمبر

  10:00 pm

ربع النهائي

هولندا
كرواتيا

المغرب

اأرجنتين
اأرجنتين

فرنسا

2

5 ديسمبر2

6 ديسمبر

E اأول من المجموعة

F الثاني من المجموعة

  6:00 pm

  6:00 pm

دور الـ 16

اليابان

كرواتيا

1

1

5 ديسمبر

G اأول من المجموعة

H الثاني من المجموعة

  10:00 pm

دور الـ 16

البرازيل

كوريا الجنوبية

4

1

F اأول من المجموعة

E الثاني من المجموعة

دور الـ 16

المغرب

إسبانيا

0

0

6 ديسمبر

H اأول من المجموعة

G الثاني من المجموعة

  10:00 pm

دور الـ 16

البرتغال

سويسرا

6

1

3 ديسمبر

A اأول من المجموعة

B الثاني من المجموعة

  6:00 pm

دور الـ 16

هولندا

الوايات المتحدة

3

1

3 ديسمبر

C اأول من المجموعة

D الثاني من المجموعة

  10:00 pm

دور الـ 16

اأرجنتين

أستراليا

2

1

10 ديسمبر

  10:00 pm

ربع النهائي
4 ديسمبر

B اأول من المجموعة

A الثاني من المجموعة

  10:00 pm

دور الـ 16

إنكلترا

السنغال

3

0

4 ديسمبر

D اأول من المجموعة

C الثاني من المجموعة

  6:00 pm

دور الـ 16

فرنسا

بولندا

3

1

كرواتيا

البرازيل

تأهلت كرواتيا بركات الترجيح )1-3(

تأهلت المغرب بركات الترجيح )0-3(

المغرب

تأهلت كرواتيا بركات الترجيح )2-4( تأهلت اأرجنتين بركات الترجيح )3-4(

1

1

البرتغال

1

0

وّحـــد امــغــرب الــعــرب وأفــريــقــيــا جميعً عــلــى قــلــب واحــد 
الباد علي بن  السفير امغربي لدى  الكويت، في منزل  في 
واأفريقية  العربية  البعثات  رؤســـاء  تــوافــد  حيث  عيسى، 
وعــــدد مــن امــواطــنــن وامــقــيــمــن إلـــى مــقــّر إقــامــتــه مــشــاهــدة 
ــال قـــطـــر بــن  ــديـ ــونـ ــــع نـــهـــائـــي مـ ــــاراة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ربـ ــبـ ــ امـ
ــحــن للتتويج 

ّ
امــنــتــخــبــن امــغــربــي والــبــرتــغــالــي أحـــد امــرش

بكأس العالم.
 وكانت امشاعر جياشة بمساندة »أســود اأطلس« عند 
ــب خــوفــً، وشكر 

ّ
كــل هــجــمــة لــهــم، حــيــث يــعــّم الـــهـــدوء والــتــرق

البرتغالي،  للهجوم  فــرصــة  تضيع  عــنــدمــا  والتصفيق  الــلــه 
كــرة عن  إبــعــاد أي  أو  الــحــار أي هــجــوم مغربي  والتصفيق 

منطقة الجزاء.
 أمـــا قــّمــة الــفــرح، فــكــانــت مــرتــن خـــال امـــبـــارة، اأولــــى لــدى 
إحراز امهاجم العماق يوسف النصيري هدف الفوز الوحيد 
بكرة رأسية رائعة، وقيام جميع السفراء بتبادل التهنئة بهذا 
ــاز، والــســعــادة واضــحــة عــلــى وجــــوه الــحــاضــريــن كــافــة،  اإنـــجـ
والثانية لدى إطاق الحكم صافرة النهاية، بعدما كان القلق 
سّيد اموقف في ربع الساعة اأخير من امباراة، خشية من أن 

يتمكن امنتخب البرتغالي من إدراك التعادل.
ــان الـــشـــاي امــغــربــي فــاكــهــة الــجــلــســة، ولـــم يــنــقــطــع خــال  وكــ
الحلويات والفطائر  أنــواع  التي تخّللها تقديم جميع  امباراة 

امغربية مثل كعب الغزال والبريوات وامحنشة والبسطيلة.

 كتب خالد الرقاوي 

العرب وأفريقيا
»قلب واحد«... ي بيت السفر امغري

1

2 فرنسا

إنكلترا

12 ديسمبر 2022 19

كأس العام 2022
20 نوفمر - 18 ديسمر



 الجولة (10)

»دوري  مــــســــابــــقــــة  ــاود  ــ ــعــ ــ تــ
زين« اممتاز لكرة القدم، اليوم،  
نـــشـــاطـــهـــا بــــعــــد فــــتــــرة تـــوقـــف 
والكمال،  بالتمام  شهرً  دامــت 
من خال إقامة مباراتن ضمن 
ــــى من  الــجــولــة الــعــاشــرة »اأولـ

القسم الثاني«.
اأول  الـــــيـــــوم  فـــــي  وُتــــــقــــــام 
فيلتقي  ــان،  ــاراتــ ــبــ مــ لــلــجــولــة 
الــــفــــحــــيــــحــــيــــل مــــــــع كــــاظــــمــــة، 
ويــحــل »الــكــويــت« ضيفً على 

الجهراء. 
وخال فترة توقف الدوري، 
ــتــــن  ــولــ خـــــــاضـــــــت الــــــــفــــــــرق جــ
ــن«  ــ ــي مـــســـابـــقـــة »كـــــــــأس زيــ ــ فــ
التنشطية كما لعبت مباريات 

ودية.
ــام  ــظــ ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، فــــــــــإن نــ
امـــســـابـــقـــة لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي 
ــلـــتـــن: اأولـــــى  يــتــضــمــن مـــرحـ
ــفــــرق الــعــشــرة  ــــوض الــ عـــبـــر خـ
دوري من قسمن قبل ان يتم 
تــقــســيــمــهــا إلـــــى مــجــمــوعــتــن 
ســــتــــقــــامــــان بــــنــــظــــام الــــذهــــاب 
واإيـــــــــاب، وتـــضـــم امــجــمــوعــة 
امراكز  الفرق أصحاب  اأولــى 
الــــــســــــادس  إلــــــــــى  اأول  مــــــــن 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة عـــــلـــــى الــــلــــقــــب، 
ــع الـــى  ــابــ ــســ ــن الــ ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
البقاء  على  للتنافس  العاشر 
الفرق  مــع احتفاظ  والــهــبــوط، 
كافة بنقاطها التي حصدتها 
في امرحلة اأولى »الحالية«.

اأول،  الـــقـــســـم  ــام  ــتـ ــع خـ ــ ومـ
يــتــصــدر »الـــكـــويـــت« الــتــرتــيــب 
برصيد 18 نقطة، متقدمً على 
ماحقه العربي )16( وكاظمة 
ثم   ،)13( والجهراء  والسامية 

 ،)12( والــقــادســيــة  الفحيحيل 
والتضامن   )10( النصر  أمــام 

)9( وأخيرً الساحل )5(.
ــــى، يسعى  فــي امـــبـــاراة اأولـ
كـــاظـــمـــة الــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
ــة« أمــــــــام  ــيــــ ــابــــ ــجــــ ــــــة إيــــ ــدمــ »صــــــ
ــيـــوم بــعــد إقــالــة  الــفــحــيــحــيــل الـ
مدربه السابق، الصربي زيلكو 
مــاركــوف، والتعاقد مع امــدرب 
ايلي ستان  الروماني  الجديد، 
رسميً  مهمته  ســيــبــدأ  والــــذي 

اليوم.
وبــعــد بــدايــة جــيــدة، انــحــدر 
مردود »البرتقالي« فلم ُيحقق 
أي فــوز فــي آخــر 5 جـــوات في 
الــدوري حيث تعادل في ثاث 
مباريات تواليً قبل أن يخسر 
ــام الــعــربــي والـــســـاحـــل، كما  ــ أمـ
ودع مسابقة كأس ولي العهد 
من الدور ربع النهائي على يد 

القادسية.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــأمـــــل مــــــدرب 
الــفــحــيــحــيــل، الــنــجــم الـــســـوري 
السابق فراس الخطيب، في أن 
يتوقف فريقه عن الكتابة على 

سطر وترك آخر.
فــــــ »اأحـــــــمـــــــر« ومـــــــن بــــدايــــة 
ــذه الــنــســخــة،  مـــــشـــــواره فــــي هــــ
ايــفــوز فــي مــبــاراة إا ويخسر 
فــإن  مقابلها أخــــرى ومـــع ذلـــك 
حصاده من النقاط يبدو جيدً 

بامقارنة مع أقرب منافسيه.
ــــوزً ســهــًا  وحـــقـــق كــاظــمــة فـ
ــذهـــــــاب بـــثـــاثـــيـــة  ــاء الـــــ ــ ــقـ ـــ فــــــي ل

نظيفة.
وفـــــــــي امـــــــــبـــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، 
ــــى الـــثـــأر  يــســعــى »الــــكــــويــــت« الـ
ــد مــن  ــ ــاعـ ــ ــــصـ مــــــن الـــــجـــــهـــــراء الـ
الــــدرجــــة اأولــــــى والــــــذي كــّبــده 
الهزيمة اأولى له في امسابقة 

الجولة  في  مقابل  دون  بهدف 
اافتتاحية والتي كانت مقدمة 
الكرواتي  امــدرب  عقد  لتسوية 

رادان غاسانن.
مواجهة  »اأبيض«  ويدخل 
الــــيــــوم بـــقـــيـــادة فـــنـــيـــة جـــديـــدة 
بــعــدمــا تــم الــتــعــاقــد مــع امـــدرب 
ــــي عـــــلـــــي عـــــاشـــــور  ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
صـــاحـــب امــســيــرة الـــرائـــعـــة مع 
ــاع فـــي امــســابــقــات  ــرفــ نـــــادي الــ

امحلية البحرينية.
ويتعّن على عاشور تقديم 
ــورة ممكنة  نــفــســه بــأفــضــل صــ
»الكويت«  لـ اأول  الــظــهــور  فــي 
ــر تــحــقــيــق  ــبـ تـــحـــت قـــيـــادتـــه وعـ
فوز يضمن للفريق ااستمرار 
ــدارة الـــتـــرتـــيـــب لــجــولــة  ــ ــ فــــي صـ

أخرى على اأقل.
ويخوض »اأبيض« امباراة 
بـــصـــفـــوف شـــبـــه مـــكـــتـــمـــلـــة مــع 
الوطني  امنتخب  اعــبــي  عــود 
قــــيــــم فــي 

ُ
ــذي أ ــ ــ مــــن امـــعـــســـكـــر الـ

اامـــــارات، اضــافــة الـــى التحاق 
الاعبن اأجانب.

وفي الجانب اآخر، يتطلع 
الــجــهــراء الـــى تـــكـــرار مـــا فعله 
في أغسطس اماضي وإلحاق 

الهزيمة الثانية بضيفه.
ويـــحـــتـــل الــــجــــهــــراء مــوقــعــً 
يفصله  وا  الترتيب  فــي  جيدً 
عــن امــركــز الــثــالــث ســـوى فــارق 
اأهـــــــداف، وهــــو ســيــعــمــل على 
ــفــــادي تــلــقــي أي هـــزيـــمـــة مــن  تــ
اممكن ان ُتطيح به الى منطقة 

الخطر.
ولــعــب الــفــريــق مــبــاراة وديــة 
يــــوم الــجــمــعــة مـــع الــقــيــصــومــة 
ــعـــودي الـــــذي يــعــســكــر في  الـــسـ
الــبــاد انــتــهــت بــفــوز الضيوف 
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الــنــصــر  نـــــادي  إدارة  بـــــدأت 
الــبــحــث عــن اعــبــن محترفن 
وذلــك  الهجوم  مــركــز  يشغان 
البرازيلي  عن  ااستغناء  بعد 
تــيــلــديــانــو جـــونـــيـــور »تـــاكـــو« 
ــو  ــكــ ــســ ــيــ ــشــ ــرانــ ومـــــــواطـــــــنـــــــه فــ

توريس أخيرً.
ولم يقدم الثنائي البرازيلي 
امــســتــوى امــنــتــظــر مــنــهــمــا ما 
اإداري  ــن  ــازيــ ــهــ ــجــ ــالــ بــ حـــــــدا 
والــــفــــنــــي إلـــــــى رفـــــــع تـــوصـــيـــة 
لــاســتــغــنــاء  اإدارة  مــجــلــس 
عنهما والعمل على استقطاب 
بــديــلــن فـــي فـــتـــرة اانــتــقــاات 
تنطلق مطلع  الــتــي  الــشــتــويــة 

الشهر امقبل.
تاكو  عــن  ااستغناء  وبــعــد 
وتــــوريــــس، يــضــم »الــعــنــابــي« 
ــاثــــــة أجـــــــانـــــــب هـــم  ــً ثــــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
امــدافــعــان الــعــاجــي روبـــن أدو 
ــمــــرو مـــيـــدانـــي،  والــــــســــــوري عــ
دينيس  النيجيري  وامــهــاجــم 
ســيــســوجــو، مــا يــؤشــر إلـــى أن 
اأغلب،  على  سيقوم،  الــنــادي 
ــد مــــــع اعـــــبـــــن فــي  ــاقــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ

الوسط أو الهجوم.

النصر يستغني
عن تاكو وتوريس

»الكويت اُمتجّدد« للثأر من الجهراء
كاظمة يلتقي الفحيحيل لتصحيح امسار في افتتاح القسم الثاني من »دوري زين« اممتاز

استاد مبارك العيارالجهراء x الكويت 6:40

استاد ناصر العصيميالفحيحيل x كاظمة 4:00

مباراتا اليوم

|كتب صادق الشايع|

تقام اليوم ثاث مباريات، على صالة مجمع سعد العبدالله، 
ضمن الجولة التاسعة من الدوري اممتاز لكرة اليد.

نــــقــــاط( مــع  كـــاظـــمـــة )5  يـــلـــعـــب  الـــســـاعـــة 4:30 مــــســــاء  فـــفـــي 
 )12( السامية   6:15 الساعة  فــي  يلتقي  فيما   )6( الصليبخات 
مع اليرموك )4 نقاط( وأخيرً يواجه العربي )7( الفحيحيل )7( 

في الساعة 8:00.
وعــلــى صــالــة الــشــهــيــد فــهــد اأحـــمـــد، تــقــام مــبــاراتــان ضمن 
دوري الدرجة اأولى، فيلتقي التضامن )نقطتان( مع الشباب 
)4 نقاط( في الساعة 6:15 فيما يصطدم خيطان امتصدر )14 

نقطة( مع ماحقه النصر )11( في الساعة 8:00.
وتتوقف منافسات الدوري بقسميه اممتاز والدرجة اأولى 

ارتباطات امنتخبات الوطنية بامشاركات الخارجية.

ثاث مباريات في »ممتاز اليد«

ــدوري  تــقــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة مـــن الــ
برقان  مساء   5:15 الساعة  في  فيلتقي  الطائرة،  للكرة  اممتاز 
وتقام  كاظمة،  مع  العربي   7:15 في  يلعب  فيما  »الكويت«  مع 

امباراتان على صالة ااتحاد بمجمع سعد العبدالله.
 في مباراة العربي وكاظمة، يتطلع اأول )9 نقاط( بقيادة 
الــتــونــســي صــبــري بــن اأزرق والــــذي يــتــصــدر الــتــرتــيــب بــفــارق 
اأشواط عن القادسية لانفراد بالقمة عبر التغلب على حساب 
الــرابــع بــفــارق اأشـــواط والساعي لتعويض  كاظمة )6 نــقــاط( 

خسارته أمام القادسية في الجولة قبل اماضية.
داريــو  كريستيان  اأرجنتيني  »البرتقالي«،  مــدرب  ويــأمــل 
الكوبي  محترفيه  على  ُمعتمدً  مــجــددً  الــفــوز  نغمة  استعادة 

سبيدا والدومينيكاني سانتوس.
وفي امباراة اأخرى، يبدو »الكويت« الثالث بـ 6 نقاط اأقرب 

لتحقيق الفوز على حساب برقان قبل اأخير بدون رصيد.

»طائرة العربي« تصطدم بكاظمة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة 
الــريــاضــي  للتحكيم  الــوطــنــيــة 
جــــــداول امــحــكــمــن والـــخـــبـــراء 
والـــوســـطـــاء بــعــد إغـــــاق بــاب 
الــقــيــد بــهــا وتــجــديــد عضوية 
ــديــــن، وذلــــــــك بـــإجـــمـــالـــي  ــيــ ــقــ امــ
وخـــبـــيـــرً  مــحــكــمــً   )65( ــدد  ــ عــ
ــم عــــشــــرة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ووســـــــيـــــــطـــــــً، مـ
محكمن من محكمة التحكيم 

الرياضية الدولية )الكاس(.
ــال نــائــب رئــيــس مجلس  وقـ
الـــــدكـــــتـــــور  الـــــهـــــيـــــئـــــة،  إدارة 
ـــبــــــدالــــــوهــــــاب صـــــــــــــادق، فـــي  عـــ
تــصــريــح لـــه بــمــنــاســبــة مـــرور 
ــدء اســـتـــقـــبـــال  ــ ــ عــــامــــن عــــلــــى بـ
طــلــبــات الــتــحــكــيــم والــوســاطــة 
فــي امــنــازعــات الــريــاضــيــة، إن 
الهيئة قيدت 36 طلب تحكيم 
الرياضية  الهيئات  من  مقدمً 
ــدي  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــــــــــاعــــــــــبــــــــــن ومــ
الجمعيات  وأعــضــاء  الاعبن 
ــد تــمــت إحــالــة  الــعــمــومــيــة، وقــ
33 طـــلـــبـــً إلـــــى غـــــرف تــحــكــيــم 

مختصة إما فردية أو ثاثية.
غـــــرف  أن  صــــــــــــادق  وذكــــــــــــر 
فــرديــً  تشكيلها  تــم  التحكيم 
أو ثاثيً وفق اختيار واتفاق 
للقواعد  النزاع وطبقً  أطــراف 
اإجـــرائـــيـــة لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة، 
غرفة   14 تشكيل  إلـــى  مــشــيــرا 

تحكيم فردية و19 غرفة ثاثية 
التحكيم  طــلــبــات  فــي  للفصل 
التي تم تقديمها، موضحا أن 
رئاسة غرف التحكيم الثاثية 
مـــن محكمي  اخـــتـــيـــارهـــا  يــتــم 
)الــــــكــــــاس( بـــحـــســـب الــتــرتــيــب 
امحكمن  اأبجدي من جــدول 
ــديـــن لـــدى  ــمـ ــتـ ــعـ ــرجــــحــــن امـ امــ

الهيئة.
ــاف أنـــه تــم صـــدور 24  وأضــ
قـــــــرارً تــحــكــيــمــيــً نــهــائــيــً مــن 
أّي تدخل  غــرف التحكيم دون 
بــهــا مـــن قــبــل مــجــلــس اإدارة 
إلى  العامة، مشيرً  اأمــانــة  أو 
استئناف 4 منها لدى محكمة 

الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة الــدولــيــة 
من قبل أطراف النزاع.

تنفيذ  أن  ــــح صــــادق  وأوضـ
النهائية  التحكيمية  القرارات 
يــخــضــع لــلــقــواعــد الــقــانــونــيــة 
ــي شــــــأن الــتــحــكــيــم  ــ ــررة فـ ــ ــقــ ــ امــ
الــواردة في امرسوم بالقانون 
رقم 38 لسنة 1980 بحسب ما 
نص عليه قانون الرياضة رقم 
تمت مخاطبة  وقــد   ،2017/87
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ  الـــــعـــــامـــــة  اإدارة 
وامــحــكــمــة الــكــلــيــة وااجــتــمــاع 
مـــــــع امــــخــــتــــصــــن لـــلـــتـــنـــســـيـــق 
أطـــــراف  أن  إا  ــأن،  ــ ــشـ ــ الـ بــــهــــذا 
ــزاع مــــــازالــــــوا يـــواجـــهـــون  ــ ــنــ ــ الــ

صعوبات بهذا الشأن، مشددً 
ــراء تــعــديــل  ــ ــ ــرورة إجـ ــ ــ عـــلـــى ضـ
تشريعي على قانون الرياضة 
مــعــالــجــة هــــذا اأمــــــر، وداعـــيـــا 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس اأمـــــــــة إلــــى 
ســـرعـــة الـــتـــحـــرك حــفــاظــً على 
حـــقـــوق الـــاعـــبـــن والـــهـــيـــئـــات 

الرياضية وامنتسبن لها.
ــى تـــركـــز طــلــبــات  ــ وأشـــــــار إلـ
بها  الفصل  تــم  التي  التحكيم 
أو تلك التي ما زالــت منظورة 
التحكيم امختصة  أمــام غــرف 
حـــول مــطــالــبــات مــالــيــة مقدمة 
الــاعــبــن بـــعـــدد 23 طلب  مـــن 
ــم، حــــيــــث اســـتـــعـــانـــت  ــيــ ــكــ ــحــ تــ
غــــــــرف الــــتــــحــــكــــيــــم امـــخـــتـــصـــة 
بخبراء مالين معتمدين لدى 
الـــهـــيـــئـــة مـــراجـــعـــة امـــطـــالـــبـــات 
الخبرة  تقارير  وإعــداد  امالية 

بشأنها.
وأكــد صــادق على استعداد 
وقيد  لتسلم  الوطنية  الهيئة 
طــلــبــات الــتــحــكــيــم والــوســاطــة 
بن  امبرمة  التجارية  للعقود 
والاعبن  الرياضية  الهيئات 
الرياضية  والهيئات  من جهة 
التجارية من جهة  والشركات 
أخرى، وذلك في ضوء التعديل 
اأساسي  النظام  على  اأخير 

للجنة اأومبية الكويتية.

حــقــق الـــاعـــب فــهــد امــطــيــري 
 Tekken« امركز الثالث في لعبة
7« وذلك ضمن منافسات بطولة 
االكترونية  للرياضات  العالم 
جزيرة  فــي  حاليً  امقامة   2022

بالي ااندونيسية.
مــمــيــزً  اداًء  امـــطـــيـــري  ــدم  ــ وقــ
البطولة،  مــشــوار  خــال  للغاية 
ــيـــه مــن  ــافـــسـ ــنـ ــيــــث تـــخـــطـــي مـ حــ
ــنــــدا  كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وبــــولــ
اادوار  فـــــي  ــان  ــكــ ــيــ ــنــ ــيــ والــــدومــ
ااولــــــى لــكــنــه تــعــثــر فـــي نصف 
ــام منتخب  نــهــائــي الــبــطــولــة أمــ
إيــطــالــيــا وخـــســـر بــنــتــيــجــة 3-2 
في  الثالث  امركز  ليحصل على 

البطولة.
يــعــتــبــر  ــري  ــيــ ــطــ امــ أن  يــــذكــــر 
أحــــــــد أفـــــضـــــل الـــــاعـــــبـــــن عــلــى 
ــتـــوى الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــي  مـــسـ
لعبة »Tekken 7« وحقق العديد 
مـــن اإنــــجــــازات الــكــبــيــرة خــال 

مشاركته ااقليمية والدولية.
وبارك رئيس النادي الكويتي 
للرياضات اإلكترونية عبدالله 

الثالث  امركز  للمطيري  العلي، 
فــي بــطــولــة الــعــالــم بــعــد مــشــوار 
تحقيق  متمنيً  وشــــاق،  طــويــل 
امــزيــد مــن الــبــطــوات لــرفــع اسم 
الـــكـــويـــت فـــي امـــحـــافـــل الــدولــيــة 

واإقليمية.
للهيئة  العلي شكره  ووجــه   
الــعــامــة لــلــريــاضــة عــلــى دعمها 
وكـــــــــذلـــــــــك ااتــــــــــحــــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لــلــريــاضــات االــكــتــرونــيــة على 

التنظيم امميز للبطولة.
 بـــــــــــــدوره تــــــوجــــــه امــــطــــيــــري 
بــشــكــره الـــجـــزيـــل لــكــل الــشــبــاب 
والعربي  والخليجي  الكويتي 
عــلــى دعــمــهــم الــكــبــيــر لـــه خــال 
ــلـــى الــــــدور  ــــي عـ ــنـ ــ ــة واثـ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــــقــــوم بــــه نــــادي 
الـــريـــاضـــيـــات االـــكـــتـــرونـــيـــة من 
ــل تــوفــيــر كـــل ســبــل الــنــجــاح  أجــ

لاعبن الكويتين.

صادق ُيطالب مجلس اأمة بإجراء تعديل تشريعي على قانون الرياضة

هيئة التحكيم الرياضي تعتمد 
جداول امحكمن والخبراء والوسطاء

امطيري ثالث »الرياضات اإلكترونية«

أطراف النزاع يواجهون 
صعوبات في تنفيذ 

القرارات النهائية

فهد امطيري مع زمائه

عبدالوهاب صادق

أشواق العطار

الشراعية  للقوارب  امفتوحة  الكويت  بطولة  نتائج  أسفرت 
النادي  فــي  والــكــايــاك  والتجديف  الــشــراع  لجنة  نظمتها  التي 
اأول في  امــركــز  بــكــأس  الفيلكاوي  فــوز عبدالله  عــن  الــبــحــري 
مشاري  وثالثً  يونس  حسن  ثانيً  وجــاء  »ااوبتمست«  فئة 

الكندري.
 وفي فئة »االكا 6« حقق على الفيلكاوي كأس امركز اأول 
استطاع  فيما  الــهــده،  نــايــف  وثالثً  بوحمد  على  ثانيً  وجـــاء 
الثنائي الفرنسي نيكواس جوسيت ورينو بيرانجر تحقيق 
كأس امركز اأول في فئة »الهوبي كات« لأجانب امقيمن في 
البريطاني بن هودجيكز واإيطالي موريزيو  الكويت وجاء 
ماجيريني في امركز الثاني وجاء البريطاني ستيف جاردنر 

واأميركي بيرزيركي في امركز الثالث.
 وأقيمت البطولة وسط مشاركة واسعة وبحضور السفير 
الــنــادي  الهاشمي عجيلي وأمـــن ســر  الــكــويــت  لــدى  التونسي 
ــراع  ــيـــس لــجــنــة الـــشـ ــراف رئـ ــ ــإشـ ــ ــــودري وبـ ــفـ ــ ــد الـ ــالـ الـــبـــحـــري خـ

والتجديف والكاياك في النادي البحري أحمد الفيلكاوي.
 وفي مراسم التتويج تم تكريم حمد القصار كأصغر اعب 
القاف  الحمدان وسيد جميل  »ااوبتمست« ومحمد  فئة  في 
بصفتهما مــن الــاعــبــن الــقــدامــى لــلــشــراع فــي الــنــادي كــمــا تم 
خيرات  العابدين  وزيــن  جوهر  عبدالله  البطولة  حكام  تكريم 
وكرم عبدالصبور وجواد القاف وعلي رجب وفراس الخشتي.

ختام ناجح لبطولة الكويت للشراع

تـــــغـــــادر الـــــبـــــاد صــــبــــاح الـــيـــوم 
الــحــكــمــة الـــدولـــيـــة أشـــــواق الــعــطــار 
للمشاركة في بطولة فزاع الدولية 
ــــي تـــحـــتـــضـــن  ــتــ ــ ــع اأثــــــــقــــــــال الــ ــ ــرفــ ــ لــ
 19 حــتــى  دبـــي  مــديــنــة  منافساتها 

الجاري.
ــدولــــي للعبة  الــ ــاد  ــحــ ااتــ وكـــــان 
رشـــح الــعــطــار لــاشــراف عــلــى عــدد 
غدً  ستنطلق  التي  امنافسات  مــن 
في  امحكمات  ابـــرز  احـــدى  لكونها 

الشرق ااوسط.
وتعتبر البطولة إحدى محطات 
التأهيل إلى أومبياد باريس 2024 
ومــــن امـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مــشــاركــة 

واسعة من مختلف دول العالم.

العطار لتحكيم »فزاع لأثقال«

ــقــت الـــاعـــبـــة الــكــويــتــيــة مــســك أبـــــل، إنـــجـــازً 
ّ
حــق

رياضيً، بحصولها على امركز الثاني في البطولة 
 Alem International اإيــقــاعــي،  للجمباز  الــدولــيــة 
Cup 2022، والتي أقيمت في دولة اإمارات العربية 

امتحدة خال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.
ــل عــن ســعــادتــهــا بهذا  وعــبــرت الــبــطــلــة مــســك أبـ
 بالشكر »لــكــل مــن ســانــدهــا في 

ً
اإنــجــاز، متوجهة

ــاز، خـــصـــوصـــً مـــدربـــيـــهـــا فــي  ــ ــجـ ــ ــذا اإنـ ــ تــحــقــيــق هـ
اأكاديمية«.

ــل مــــن مـــوالـــيـــد 2013، عــــن مــواصــلــة  ــ وأكـــــــدت أبـ
ــدم  ــ ــى قــ ــ ــلــ ــ الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات عــ
امــزيــد من  وســـاق لتحقيق 
ــتـــرات  ــفـ اإنــــــجــــــازات فــــي الـ

امقبلة.
من جهة اخرى، انطلقت 
»الــجــمــبــاز  دورة  الــســبــت، 
لـــلـــجـــمـــيـــع« الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الــتــي تــقــام تــحــت إشـــراف 
ااتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ لــلــعــبــة وبـ
ااتـــــــحـــــــاديـــــــن الــــعــــربــــي 

والكويتي
وتـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــــــــدورة 
 4 مـــدة  الــتــي ستستمر 
أيـــــام فـــي صـــالـــة نـــادي 
ــة، عـــلـــى أهــمــيــة  ــمـ ــاظـ كـ
انــــتــــشــــار الـــلـــعـــبـــة بــن 
العمرية  امراحل  جميع 
لــلــجــنــســن، كــمــا تــهــدف 
لتشجيع الشباب والفتيات على ممارستها ما لها 
من فوائد كبيرة في بناء شخصية اعب الجمباز 
الرياضية  قــدراتــه  وتطوير  البدنية  قوته  وتعزيز 

وامهارية والفكرية.
وافــتــتــح أعـــمـــال الــــــدورة نـــائـــب رئـــيـــس ااتـــحـــاد 
الــهــتــمــي، وبحضور  الــقــطــري عــلــي  الــدولــي للعبة، 
الصولة  فهد  والكويتي  العربي  ااتحادين  رئيس 
ونــائــب رئــيــس ااتـــحـــاد الــكــويــتــي وأمــــن صــنــدوق 
ااتحاد العربي ناصر الهلفي وعدد من مسؤولي 

ااتحاد.
بــــــدوره، رحــــب الــصــولــة بــجــمــيــع امـــشـــاركـــن في 
هذه امناسبة، مقدمً شكره للهتمي على الحضور 
ودعــم هــذه الـــدورة، مؤكدً أهمية تنظيم مثل هذه 
الدورات، ما لها من دور في تطوير رياضة الجمباز 
والفتيات،  الشباب  بن  ممارستها  رقعة  وتوسيع 

متمنيً التوفيق لجميع امشاركن.

مسك ثاني »دولية الجمباز«

من لقاء كاظمة والفحيحيل
في القسم اأول

مسك على منصة التتويج

حــقــق الــبــطــل الــعــامــي 
ـــــلــــــــدراجــــــــات امـــــائـــــيـــــة،  لـــ
ــد الـــــدواس،  ــ الـــشـــاب راشـ
فــئــة  ــــي  فــ اأول  ــز  ــ ــركــ ــ امــ
الواقف ضمن منافسات 
الدولية  بطولة اإمارات 
لــــــــلــــــــقــــــــدرة والـــــتـــــحـــــمـــــل 
الــحــالــي فيما  لــلــمــوســم 
ــد  ــ ــمـ ــ حــــــقــــــق والـــــــــــــــــده أحـ
الــدواس امركز اأول في 

فئة امخضرمن.
ــاز  ــذا اانــــجــ ــ ــعــــد هــ ويــ
نوعه مشاركة  من  اأول 
نــفــس  فــــي  واابــــــــن  اأب 
الـــبـــطـــولـــة وتــحــقــيــقــهــمــا 
امركز اأول كل في فئته.

انجاز جديد
... للدواس 

خالص العزاء

الزميل  الــعــزاء مــن  الــريــاضــي بخالص  القسم  يــتــقــّدم 
مناف الفضلي، لوفاة عمه.

وذويــه  أهله  وألهم  رحمته  بواسع  الفقيد  الله  تغّمد 
الصبر والسلوان. 

ا إليه راجعون«
ّ
ا لله وإن

ّ
»إن
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حل السو دو كو

حل كاكورو

ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع ااتجاهات.
تجد بعد عملية الشطب أحرفً غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة 

السر، وهي قصر قديم شهير في صنعاء.

أمل
ثقة

جهد
حرية

حقيقة
حكمة

حلم
حماسة

حنان
حوار
خجل

ذكاء
رشاقة

رقة
رقي

شجاعة
شفقة
شهرة
شوق
صبر

صداقة
صدق

صراحة
طاعة

طموح
عدالة

عمران
فرح

فصاحة
قناعة

قوة
كبرياء
كرامة

كرم
كفاءة
لباقة

مجازفة
مساعدة

معرفة
مكانة
مهارة
مودة
نبوغ
نجاح

نخوة
نضوج

هيبة
وصال

وضوح
وعد
وفاء
وفاق
يقظة

- حل كلمات متقاطعة:

أفقيً:
1 - سوبرمان 

2 - ردح – سأم – أهل 
3 - زقاق – يناصر 

4 - بدر – وجع 
5 - نية – أرعن – يم 

6 - وقف – باب 
7 - سنجاب – فيضان 
8 - أعوج – أخ – رغب 

9 - عباب – باتر 
10 - بدا – مناقب 

11 - أمنية – مر – فج 

عموديً:
1 - طرزان – سامبا 
2 - دق – يانع – دم 

3 - سحابة – جوعان 
4 - قد – واجب 

5 - بس – راقب – أمة 
6 - رأي – رف – ابن 

7 - ممنوع – فخ – أم 
8 - أجنبي – بقر 

9 - ناصع – إضراب 
10 - هر – يباغت 

11 - حل – فم – نبريج 

- حل كلمة السر: منهاتن

 Su
 dO
ku

تــتــألــف هـــذه الــشــبــكــة مــن 81 خانة 
ُمـــوَزعـــة فــي 9 مــربــعــات مــتــســاويــة. 
ــام  ــأرقــ امــــــأ الــــخــــانــــات الــــفــــارغــــة بــ
ــــدم ظــهــور  ــــى 9 مـــراعـــيـــً عـ مــــن 1 إلـ
ــدة  ــرة واحــ ــم الــــواحــــد ســــوى مــ الـــرقـ
فـــي الــصــفــوف اأفــقــيــة والــصــفــوف 
ــربـــع مــن  الـــعـــمـــوديـــة وداخـــــــل كــــل مـ

امربعات التسعة.

KA
KU
RO
تــهــدف هـــذه الــلــعــبــة إلـــى مـــلء امــربــعــات الــبــيــضــاء في 
9. تتكون هذه  إلــى   1 مــن  ــام  اأرقـ الشبكة باستعمال 
الــلــعــبــة مــن مــجــمــوعــات أفــقــيــة ومــجــمــوعــات عــمــوديــة 
تــحــدهــا مـــربـــعـــات رمــــاديــــة كــمــا فـــي شــبــكــة الــكــلــمــات 
امتقاطعة. تتألف كل مجموعة من 2 إلى 8 مربعات. 
ُتــمــأ هـــذه امــربــعــات بـــأرقـــام يــكــون مجموعها الــرقــَم 
امدَون في امربعات الرمادية. إذا كان الرقم اأساسي 
مدَونً في الجزء اأعلى من امربع الرمادي فهو يعني 
امجموعة اأفقية، أما إذا كان مدَونً في الجزء اأدنى 

فهو يعني امجموعة العمودية.
ينبغي أا يظهر أي رقم مرتن في امجموعة نفسها، 
مــرة في  مــن  أكثر  امجموعة نفسها  أن تظهر  ويمكن 

الشبكة.

أفقيً:
1 - فــيــزيــائــي فــرنــســي اخـــتـــرع بــنــدقــيــة 

تعمل بضغط الهواء 
2 - وقت – جواب – حيوان من الرخويات 

يفرز سائًا أسود ُيستعمل للصباغة
3 - نجاح – مرسى 

4 - ما ينمو على أغصان الشجر – جفاف 
5 - لؤلؤة – بقية حياة – رف من الطيور 
6 - قـــط – عــاصــمــة عــربــيــة عــلــى الــبــحــر 

امتوسط – حب 
7 - عاصمة بورما – قرد 

8 - ضد َجْزر – دولة آسيوية عاصمتها 
كاتماندو 

9 - مادة مميتة – ما تراه في امنام 
10 - قناة – سيف 

الُحبلى  الجنن في بطن  - مستودع   11
– شره – قهوة 

عموديً:
1 - فــيــزيــائــي اســكــتــلــنــدي له 

»رسالة في البصريات«
2 - رجاء – زمام الدابة – شدة 

نشاط وفرح 
ــة – 

ّ
3 - رطــوبــة – حـــزن ومــشــق

أخو اأب 
4 - ضد مملوك – مسحوق 

5 - ضد بحر – زوج 
 – حـــلـــو  – ضـــــد  تـــهـــذيـــب   -  6

شهاب 
7 - عاصمة قبرص 

ــة –  8 - ذو حــدبــة – ضـــد راحــ
تسوية 

9 - مصباح – مظلم 
10 - بنطلون – والد 

11 - قتال – جسم – سعر 

� الحمل )21 مــارس – 20 أبريل(: تقوم بعمل 
ناجح جدً يكون الخطوة اأولى نحو مستقبل زاهر.
إلى  ا تكترث  الثور )21 أبريل – 20 مايو(:   �
ما يقوله لك اآخرون عن الحبيب، فأنت مقتنع بأنه 

مخلص لك.
� الجوزاء )21 مايو – 20 يونيو(: سئمت من 
عملك امحدود الذي ا يوسع آفاقك. ربما تفكر في 

تغيير عملك إن لم يتسع نطاقه.
كن  يـــولـــيـــو(:  يــونــيــو – 20  الـــســـرطـــان )21   �
أن عملت  العاطفية بعد  صبورً وا تدهور حياتك 

جاهدً إنجاحها.
� اأســـد )21 يــولــيــو – 21 أغــســطــس(: حافظ 
على رباطة جأشك اليوم، فانفعالك ربما يؤدي إلى 

مشكلة مع صديق.
ســبــتــمــبــر(:   22  – أغــســطــس   22( الــــعــــذراء   �
منك  تضيع  ا  كــي  تصرفاتك  فــي  الــحــذر  تتوخى 

الفرص.
� اميزان )23 سبتمبر – 20 أكتوبر(: ا تحاول 
فهو  عليه،  تفرضها  بــأفــكــارك وا  الــشــريــك  إقــنــاع 

بحاجة إلى اتخاذ القرار بنفسه.
سوف  نوفمبر(:   20  – أكتوبر   21( العقرب   �
تــســمــع خــبــرً جـــديـــدً مــفــرحــا يــتــعــلــق بــأحــد أفـــراد 

عائلتك.
ا  نــوفــمــبــر – 20 ديــســمــبــر(:  الـــقـــوس )21   �
تتسرع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من 

دقة معلوماتك.
� الجدي )21 ديسمبر – 20 يناير(: شخصية 
تنتظر إشارة منك منذ مدة. ا تتردد في اإفصاح 

لها عن مشاعرك.
� الدلو )21 يناير – 20 فبراير(: يوم هادئ. لقاء 

هام قد ينتهي بعقد صفقة.
� الحوت )21 فبراير – 20 مارس(: تسعى إلى 
انتبه جيدً قبل  العمل.  إزالــة عقبة مستعصية في 

التوقيع على أي ورقة.

حلول العدد السابق الكلمات المتقاطعة

كلمة السر

استراحة
اأبراج

الـــفـــنـــانـــة آاء  تــــشــــارك 
الـــهـــنـــدي فـــي امــســرحــيــة 
تحمل  الــتــي  الكوميدية 
ــــي«،  أمـ »دواب  ــنــــوان  عــ
ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الـ
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ الــــــســــــعــــــودي عــ
سيتم  والتي  السدحان، 
عرضها ضمن فعاليات 
»مـــــــــوســـــــــم الـــــــــريـــــــــاض« 
ديسمبر  و16   15 يومي 
الــجــاري فــي »بــولــيــفــارد 
ــتــــي« فــــوق  ــيــ ريـــــــــاض ســ
ــرح »بــــكــــر  ــ ــســ ــ ــة مــ ــبــ ــشــ خــ

الشدي«.
تأليف  مــن  امسرحية 
فـــــــــلـــــــــول الــــــفــــــيــــــلــــــكــــــاوي 
وإخــــــــراج مــحــمــد جــمــال 
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ الـــشـــطـــي، ويـ
من  كــل  أيــضــً  بطولتها 
ــبـــة ونــــجــــود  ــلـ بـــــدريـــــة طـ
أحـــمـــد ومــحــمــد الـــزريـــق 
الــزيــدن وتــدور  وشيخة 
ــا حــــــــول رجــــل  ــ ــهــ ــ ــداثــ ــ أحــ
يدعى عبدالرزاق، والذي 
يجد خاتمً سحريً في 
)دواب( والــدتــه بعد أن 
أفــراد  تخلى عنه جميع 
ــه بـــســـبـــب بــخــلــه  ــتـ ــلـ ــائـ عـ

الشديد.
ومــع تــوالــي اأحـــداث، 
يــتــضــح أن هــــذا الــخــاتــم 
تسكنه مــاردة، تعود به 
إلى أسافه أجل معرفة 
بــخــلــهــم  وراء  ــبــــب  الــــســ
امـــــــــــتـــــــــــوارث، ويــــحــــصــــل 
ذلــك كله فــي إطــار رحلة 
كـــومـــيـــديـــة تـــحـــولـــه إلـــى 
النقيض من رجل شديد 
الكرم  إلــى شديد  البخل 
يبدد ثروته على كل من 

حوله.

عرض في »موسم الرياض«
ُ
مسرحية كوميدية ت

| كتب عاء محمود |

آاء الهندي مع السدحان 
... في »دواب أمي«

ملصق امسرحية

آاء الهندي

أحمد عبدالواحد  امــخــرج  عــاد 
أمــس إلــى الــكــويــت، بعدما انتهى 
مـــن تــصــويــر مــســلــســل »غــســيــل«، 
الذي يتناول زيف حياة مشاهير 
ــا«، تــمــهــيــدً  ــديــ ــيــ ــيــــال مــ »الــــســــوشــ
لــــعــــرضــــه فــــــي وقــــــــت احــــــــق عــبــر 

منصة »شاهد اأصلية«.
ـــ »الـــــــراي« قــال  وفــــي تــصــريــح لـ
عــبــدالــواحــد: »امــســلــســل موسمي 
مــن ثــمــانــي حــلــقــات، تــم تصويره 
بــــن الـــكـــويـــت وبــــيــــروت وتـــركـــيـــا، 
وهـــــو مــــن تـــألـــيـــف فـــهـــد الــعــلــيــوة 
وإنــتــاج شــركــة )كــتــويــل(، وشــارك 
ــبـــة مـــــن نـــجـــوم  ــه نـــخـ ــتـ ــولـ فـــــي بـــطـ
ــيـــة هــــــم، عـــبـــدالـــلـــه  ــنـ ــفـ ــة الـ ــاحــ ــســ الــ
ــجــــون الــــهــــاجــــري،  بــــوشــــهــــري، شــ
بهمن  زينب  عبدالرضا،  عبدالله 
ــرة  ــ ــانــــب زهـ )زنــــغــــولــــيــــا(، إلــــــى جــ
الخرجي وعبير أحمد، وبمشاركة 
شــبــابــيــة مـــن مــنــصــور الــبــلــوشــي 

ومحمد سعد«. 
ــا عـــن قــصــة الـــعـــمـــل، فكشف  أمــ
عنها قائًا: »هي قصة واقعية جدً 
خــالــيــة مــن الــخــرافــة والــفــانــتــازيــا، 
)السوشيال  مشاهير  عــن  تحكي 
ميديا(، وكيف نراهم من الخارج 
أمــر جميل، لكننا نجد في  بأنهم 
الواقع امشاكل في داخلهم وأمورً 
لــيــســت لــطــيــفــة. إذ مــعــظــم الــنــاس 
يعيشوا  أن  يــتــمــنــون  الــبــســيــطــن 
حــيــاتــهــم ويــصــبــحــوا مــشــهــوريــن، 
لكن الحقيقة هي أن حياة غالبية 
هؤاء امشاهير مزيفة، وامسلسل 

سوف يوضح الصورة«.
وأضـــاف: »طبعً خــال أحــداث 
ــاك قـــصـــتـــا حــــب،  ــ ــنـ ــ ــل، هـ ــلــــســ ــســ امــ
اأولـــــــى بــــن عـــبـــدالـــلـــه بــوشــهــري 
وشــجــون، والــثــانــيــة بــن عبدالله 

عــبــدالــرضــا وزيـــنـــب بــهــمــن، ومــن 
خـــــال ذلـــــك ســـــوف نـــوضـــح كــيــف 
تأثير  لها  ميديا(  )السوشيال  أن 
عـــلـــى الــــعــــاقــــات حـــتـــى لــــو كــانــت 
جــمــيــلــة فـــي بــدايــتــهــا، وأن كشف 
الحياة الخاصة أمام الكل هو أمر 

غير جيد«.
وعــــــنــــــد ســـــــؤالـــــــه عـــــــن رؤيـــــتـــــه 
اإخــراجــيــة الــتــي اتــبــعــهــا، أوضــح 
ــائـــًا: »صــنــعــتــه بــشــكــل مختلف  قـ
تـــــمـــــامـــــً عـــــــن ســـــابـــــقـــــه مـــســـلـــســـل 

)ديـــســـتـــوبـــيـــا( الـــــــذي يـــمـــيـــل إلـــى 
الجريمة، ولدى مشاهدة امسلسل 
ــه  ــاســ إحــــســ أن  تــــــجــــــدون  ســــــــوف 
ما  بــكــل  وحقيقي  تــمــامــً  مختلف 
ــلـــى تـــصـــويـــره  ــيــــه، وحــــرصــــت عـ فــ
بــشــكــل طــبــيــعــي لــيــشــعــر امــشــاهــد 
أنني  وبما  منه.  قريب  بأنه  فعًا 
ــــي اأســـــــاس،  ــرج إعـــــانـــــات فـ ــخــ مــ
أمـــنـــحـــكـــم صــــورة  أن  فـــأســـتـــطـــيـــع 
حلوة من أمور بسيطة، وحاولت 
ــاد لـــحـــظـــات جــمــيــلــة  جــــاهــــدً إيــــجــ

ومريحة للعن«.
وعـــــــن تــــعــــاونــــه مـــــع الـــفـــنـــانـــن 
ــال: »هـــذه  ــ وإيــصــالــهــم لـــرؤيـــتـــه، قـ
امـــرة اأولـــى الــتــي أعــمــل فيها مع 
بــوشــهــري الــــذي أيــقــنــت أنـــه فنان 
موهوب يتقن كل )كاركتر( يسند 
إليه، إذ يمتلك القدرة على جعلك 
قــّدم مــن شخصية.  تصدقه مهما 
أما شجون اموهوبة، التي أتعاون 
معها للمرة اأولى أيضً، فأعتقد 
أن ســبــب نــجــومــيــتــهــا وشــهــرتــهــا 
يكمن في عينيها اللتن ا تكذبان 

أبدً«.
ــا يـــخـــّص زيــنــب  ــابـــع »فــــي مـ وتـ
بهمن، فهي ممثلة على طبيعتها. 
ــه عـــبـــدالـــرضـــا، يــخــتــزن  ــلـ ــدالـ ــبـ وعـ
ــنــــات جـــــــده الــــــراحــــــل الـــفـــنـــان  ــيــ جــ
عــبــدالــحــســن عـــبـــدالـــرضـــا، كــونــه 
يمتلك خــفــة الــــدم فــي الـــكـــام. أمــا 
عـــبـــيـــر أحــــمــــد وزهــــــــرة الـــخـــرجـــي، 
فــهــمــا فــنــانــتــان لــهــمــا تــاريــخــهــمــا 
وشــهــادتــي بهما مــجــروجــة. وفي 
ــد مــن  ــعــ ــلـــوشـــي وســ ــبـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــنـ الـ
الــشــبــاب الـــذيـــن يــمــتــلــكــون الـــروح 

الطبيعية والجميلة«.
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»غسيل«... يكشف زيف حياة مشاهير
»السوشيال ميديا«

عبدالواحد متوسطا بعض نجوم »غسيل«شجون وعبدالله بوشهري يستعدان أحد امشاهد

 تعاونان

ــدالـــواحـــد عــن  ــبـ كـــشـــف عـ
اأمـــــــر الـــــــذي أمـــتـــعـــه خـــال 
ــــي  ــال: »فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــــتـــــصـــــويـــــر، فـ ال
اأول  ــران،  ــ أمـ هــمــا  الحقيقة 
ــنــــي تـــعـــاونـــت مــــع شــركــة  أنــ
ــتــــويــــل( لــلــفــنــان  ــاج )كــ ــ ــتـ ــ اإنـ
ــه عــــبــــدالــــرضــــا، إذ  ــلــ ــ ــدال ــبــ عــ
التي  العناصر  كل  منحتني 
طلبتها أفــعــل مــا أريـــد ولــم 
تــبــخــل بــديــنــار واحـــــد، وهــو 
أمـــر مـــن الـــنـــادر إيـــجـــاده مع 

امنتجن«.
أما اأمر اآخر، فأوضح 
العليوة  الكاتب  مع  »تعاوني 
ــذي تــربــطــنــي بــــه صـــداقـــة  ــ ــ ال
لـــكـــنـــه يــعــتــبــر أول  قــــديــــمــــة، 
اكتشفت  إذ  بــيــنــنــا،  تــعــاون 
ــاتــــب عـــظـــيـــم وجــمــيــل  أنـــــه كــ
ــة  فــــي كـــتـــابـــاتـــه يــمــتــلــك رؤيــ
إخراجية ويفّصل كل شيء 
في نّصه من دون نقصان«.

 على تصويره 
ُ

حرصت
بشكل طبيعي ليشعر 

امشاهد فعًا أنه قريب 
منه

أحمد عبدالواحد



ساحف وأرانب!

فــي أعــمــاق دول أوروبـــا الضاربة في 
وامعلوماتية،  الصناعية  والــثــورة  التقدم 
ــــدت فــلــســفــة الـــبـــطء فـــي الــثــمــانــيــنــيــات،  ُولـ
فهي ُتنادي بالتأني في عالم يخضع كل 
شــيء وكــل شخص لضغوط اإســـراع... 
فــالــحــل لــيــس فـــي اإنـــتـــرنـــت اأســـــرع أو 
الوجبات  أو  للسيارة  السريعة  الــقــيــادة 
باأعمال،  امــزدحــم  الــجــدول  أو  السريعة 
والتمارين  السريعة  الغذائية  الحمية  أو 
الرياضية امجهدة... الحل ليس في عبادة 
السرعة وتوفير الــوقــت، ودائــمــا وأبــدً لم 
البقاء  البقاء لأسرع بقدر ما كان  يكن 

لأصلح.
تستمع  أن  مــنــك  تطلب  فلسفة  إنــهــا 
بلحظاتك، أن ُتعد طعامك بشكل صحّي 
بـــالـــجـــودة  ُتـــضـــحـــي  وأا  تـــتـــذوقـــه،  وأن 

لحساب السرعة.
فلسفة تنبهك إلى أن تجاوز السرعة 
بــســيــارتــك مــضــر لـــك حــتــى لـــو وصــلــت 
إلــى دقيقتن  أنــك تحتاج  بــاكــرً، فتخيل 
مــســافــة ثاثة  لتجتاز  الــدقــيــقــة  ونــصــف 
كــيــلــومــتــرات بــســرعــة 80 كــلــيــومــتــرً في 
ــة، وعـــنـــدمـــا تـــزيـــد ســرعــتــك إلــى  ــاعـ الـــسـ
مترً  كليو   130 لتصبح  الــتــهــور  حـــدود 
في الساعة، فتصل خال زمن يقل أربعا 
وخمسن ثانية فقط، لتوفير هذه الثواني 
أنت تعّرض نفسك واآخرين للخطر في 

عصر عبادة السرعة.
للتأمل والوقوف أحيانا منافع كبيرة 
فـــي حــيــاتــنــا، عــلــى مــســتــوى الـــــــزواج أو 
اأصدقاء، احذر من أن تسرقك الساعة 
والوقت واأعمال والواجبات واالتزامات، 
توقف وتنفس وخذ لنفسك مكانا للعزلة 
لك  بــد  ا  كــان  وإن  لإستراحة،  ومحطة 
القاعدة  الــســرعــة فتذكر دائــمــا هــذه  مــن 
ــي تــخــفــيــف اإجــــهــــاد فــي  ـــــإســـــراع فــ »ل

الحياة، حاول أن تبطئ«.
فــي بحثنا عن  نــســرع كثيرً  أحــيــانــا 
الــســعــادة، فنصبح اهــثــن وراء  امــتــع أو 
بها،  نشعر  أن  دون  مــن  فنعبرها  ذلـــك 
التي  الــســرعــة  ثــقــافــة  عــنــدهــا نتعلم مــن 
غــزت حياتنا أن الــوصــول إلــى الوجهة - 
أكــثــر أهمية  بــهــا-  رغــم عــدم استمتاعنا 

من الرحلة نفسها.
وأمانيا  والــيــابــان  ايطاليا  فــي  ظــهــرت 
امدنية  امجتمعات  مــن  حــركــات  وفــلــنــدا 
البطيئة  وامـــدن  البطيء  بالطعام  ُتــنــادي 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى امــــشــــي أكــــثــــر مــن 
السيارات، وتربية اأبناء امتأنية في ظل 
العجلة  فيروس  فيه  انتشر  سريع  عالم 
الصغار، فأطفال صغار  إلى  الكبار  من 
ااجتماعية  حياتهم  ينظمون  أصبحوا 
بـــالـــهـــاتـــف، ويــســتــهــلــكــون ســريــعــا عبر 
امواقع، وربما يبدأون حياتهم امهنية من 
غرف نومهم، بل أصبحت فترة الطفولة 
أقــصــر مــن أّي وقـــت مــضــى، وأصــبــحــوا 
من  عجلة  وأكثر  وانهماكا  برمجة  أكثر 

الجيل الذي سبقهم.
ــــقــــارئ، ا تــجــعــل الــســرعــة  عـــزيـــزي ال
معاني  أجــمــل  يستهلك  الــوقــت  وتــوفــيــر 
بمجرد  هاتفك  تلتقط  ا  فمثًا  حياتك، 
ــْن قــال  ــ اســتــيــقــاظــك مــن الــنــوم لــتــعــرف َم
مــاذا؟ أو َمــْن فعل متى؟ أو آخــر خبر أو 

فضيحة.
الله، وتناول فطورك أو ساعد  اذكــر   
ــة خــفــيــفــة،  فــــي إعـــــــــداده، مــــــارس ريــــاضــ
أطفالك،  مع  العب  أو  كتابا  اقــرأ  استحم، 
ارتــِد  نــفــســك... بعدها  أو اصمت وتــأمــل 
بــإيــقــاع جميل  لعملك  ــب  واذهــ مــابــســك 
أهلية مع  فــي حــرب  أنــك  أن تشعر  دون 
اآخـــريـــن لــلــوصــول بــاكــرً مــقــر عــمــلــك... 
وتـــذكـــر أنـــه يــوجــد فـــي الــحــيــاة مـــن امــتــع 
والجمال ما هو أهم من زيادة سرعتها، 
وتذكر أن كل ما لم ُيذكر فيه اسم الله...

أبتر.

لاستزادة:

كارل أونوريه، صحافي كندي، عاش 
حــيــاة ســريــعــة جـــدً حــتــى استيقظ ذات 
رواجــا  وأكثرها  كتبه  أشهر  وكتب  يــوم 

»في مديح البطء« عام 2004م.
ــبـــطء  ــــّراء امـــهـــتـــمـــن بــفــلــســفــة الـ

ُ
لــــلــــق

هذا  الحياة شــراء  وتنوعها في مجاات 
الكتاب وامتاح في دار كلمة.

@Moh1alatwan

الراحة  الحديثة سبًا عديدة من  التكنولوجيا  لنا  وفــرت 
لم يكن الجيل السابق ليتخّيل ما نحن عليه اآن، سواًء من 
امزايا  من  وغيرها  العضلي  الجهد  أو  العقلي  الجهد  توفير 
الــتــكــنــولــوجــيــا هــذه  تــعــد وا تــحــصــى، إا أن أدوات  الــتــي ا 
ســاهــمــت فــي تــفــكــك امــنــظــومــة اأخــاقــيــة وتــمــزيــق الــروابــط 
ااجــتــمــاعــيــة فـــي امــجــتــمــع، ونـــحـــن فـــي زمــــن ســـرعـــة تــدفــق 
السهل  اإلكتروني، حيث من  الفضاء  الهائلة في  امعلومات 
نشُر الفضيحة وبثها في كل ااتجاهات في طرفة عن، فما 
هي إا ضغطة زر وإذا بالتسريبات تعم اأرض كلها عبر 

القنوات وامواقع وشبكات التواصل اإلكترونية.
داء  فــى مقتل،  النبيلة  اأخـــاق  أمــام مــرض يصيب  إننا 
هّم  ا  أنـــاس  فثمة  الهشيم،  فــي  كــالــنــار  امجتمع  فــي  انتشر 
وا شغل لهم إا تتبع عــورات الناس، وتصّيد زاتهم، وَعّد 
هفواتهم، يتفننون في امراقبة والرصد وفضح اآخرين، بل 
يفرحون بانكشاف ما ستر، وامسارعة في إبداء ما أخفي!

ا مــصــلــحــة تــتــحــقــق، وا مــفــســدة تــتــقــى، وإنـــمـــا لــغــرض 
الفتنة والفضيحة وكشف اأسرار، إما بدافع الفضول وحب 
ااستطاع، أو بدافع الحسد والحقد وإرادة اانتقام، أو طمعا 

في مكسب مادي زهيد.
فهؤاء امتربصون قلوبهم قاسية، وبالتأكيد يعانون من 
اانحراف في التربية واأخاق ويحتاجون إلى من يوجههم، 
ولذلك فإن اأديان السماوية واأعراف حاربت هذه الصفات 

الذميمة وجعلت اأولوية للفضائل والقيم.
إّن استخدام التقدم التقني في تتبع أسرار الناس أحدث 
صــدعــا قــويــا فــي ســلــوكــيــات اآخـــريـــن يــأخــذ بــاألــبــاب إلــى 
التشهير  تتابعت حلقات  والــفــزع، حيث  الذعر  من  منعطف 
بآات  عوراتهم  وتتبع  واستغال صورهم  الناس  بأعراض 

وقلقا،  خوفا  منها  اأفــئــدة  نفرت  حتى  امتنوعة،  التصوير 
التقنية  القفزة  ظل  في  الناس  خفايا  تتبع  طــرق  فأصبحت 
الحديثة هائلة ورهيبة، وبانت تبعياتها واضحة للعيان فأدت 

إلى فساد عاقات أفراد امجتمع وتمزيق لحمتهم.
إن الــتــجــســس مظهر مــن مــظــاهــر ســـوء الــظــن، وأثـــر من 
الله  ــد عــن صفة مــذمــومــة سيئة وقــد نهى 

ّ
ــاره، فهو مــتــول آثــ

تبارك وتعالى عباده امؤمنن عن التجسس في آية محكمة 
 عــلــى حــرمــة هـــذا الــفــعــل امــشــن، والخصلة 

ّ
وصــريــحــة تــــدل

امــذمــومــة، فــقــال تــبــارك وتـــعـــالـــى:»َوا َتــَجــّســُســوا َوا َيــْغــَتــب 
ّبعُضُكم َبعًضا«.

وذلـــك أّن التجسس صـــورة مــن صــور ضعف اإيــمــان، 
 على 

ّ
وعدم التحلي باإنسانية وقلة اأخاق النبيلة، وهو يدل

دناءة النفس، وضعف هّمتها، وانشغالها بالتافه من اأمور. 
أصبحت هذه اأفعال سبيل إلى قطع الصات، وتقويض 
العاقات، وظهور العداء بن اأحبة، وبّث الفرقة بن اإخوان، 
الــقــامــات، ويـــؤدي إلى  الـــقـــدوات، وتصغر فــي اأعـــن  لتنهار 
فساد الحياة فتصبح مليئة بالشكوك والتخوفات، فا يأمن 
اإنسان على خصوصياته من أن تنكشف أو تظهر للناس، 
بل يعيش امــرء في حالة من الشك والقلق والحيرة، بعد أن 

كانت ضمائرهم خالصة طيبة.
إّن فــي حــيــاة كــل إنــســان مــّنــا منطقة مــحــرمــة ا يجوز 
لــلــنــاس أن يــقــتــحــمــوهــا، وهـــي منطقة حــيــاتــه الــخــاصــة، أن 

لإنسان الحق في حياة خاصة يحتفظ بها لنفسه.
ــرً لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الـــــذي طــغــى عــلــى الــعــالــم  ــظـ ونـ
لالتقاط  عــرضــة  الشخصية  الــهــاتــفــيــة  امــكــامــات  أصــبــحــت 
والتسجيل ومن ثم اإفشاء، خاصة عندما نجد أن امكامات 
تــم تسجيلها وحفظ  قــد  نــجــريــهــا مــع اآخـــريـــن بثقة  الــتــي 

تفاصيلها لسبب ما!
الــردع ااجتماعي لكل من  والسؤال هنا هو حول كيفية 
يــتــجــرأ عــلــى إلــحــاق اأذى بــاآخــريــن عــن طــريــق بــث صــور 

وفيديوهات وتسجيات صوتية؟ 
طائلة  تحت  فاعله  يقع  التلفونية  امــكــامــات  تسجيل  هــل 

القانون؟ 
هل يعد تسجيل امكامات التلفونية جريمة؟ 

هل يعتبر جريمة إن تم بث هذه اأحاديث امسجلة على 
شبكة اانترنت؟ 

الحصول  بعد  تتم  تسجل  التي  امكامات  أن  البدهي  من 
أو  الرشوة  لتثبيت جريمة ما مثل  على إذن قضائي، وذلــك 
والخاصة  العامة  التلفونية  امكامة  بينما  الخطف،  أو  القتل 
تكون  لن  إذن قضائي  الحصول على  امسجلة خلسة دون 

دليًا ولن تعتد بها أمام امحاكم. 
الدستور يكفل حرية الرأي وحرية امراسات وامحادثات 
وكل حريات اأفراد، وااعتداء على هذه الحريات يستوجب 
بامقام اأول معاقبة امعتدي، وكذلك حظر القانون التنصت 
على امحادثات التلفونية، وذلك أنها من الحريات الشخصية 
لــأفــراد فــا يجوز أي شخص مهما كــان أن يعتدي على 
هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل ومن ثم التسريب. 

)تنتهي حدود حرية الشخص عند حدود حرية اآخرين(.
مــا نــشــاهــده الــيــوم عــكــس مــا يــنــص عليه الــقــانــون… ان 
تم تسجيل مكامة دون إذن قضائي أو رضا امجني عليه، 
أي  ينتج عنه  قانونا وا  بها  التسجيات ا يعتد  هــذه  فــإن 
قــام بتسجيلها  الــذي  أمــام امحكمة وا تعّرض  أثــر قانوني 

للمساءلة القانونية.
واأمــــر الــخــطــيــر عــنــدمــا يــقــوم امـــســـؤول عــن قطاع 
الدولة باتخاد قــرار أحــادي بفصل  ما في مؤسسات 
أبجديات  اتــبــاع  دون  التسريبات  هــذه  بسبب  امــوظــف 
الــعــمــل الــســيــاســي، وهـــي اتــبــاع الــبــروتــوكــول القانوني 
بالتحقيق الداخلي مع اموظف وإيقافه عن العمل موقتا 
لحن انتهاء التحقيق معه بخصوص ما نشر كإجراء 

قانوني.
وإضــافــة إلــى ذلــك أا يعتبر اأخــذ بهذه التسجيات قد 
يعني إضافة الشرعية لهذه الظاهرة امقيتة ومن ثم لن يكون 

أي موظف بمأمن من خطر التسجيات ومن ثم النشر.
وهـــنـــاك شـــواهـــد كــثــيــرة ســابــقــة تـــكـــررت عـــن تــســريــبــات 

وتسجيات طالت قطاعات عدة في الدولة.
واإشكالية الكبرى في هذا اأمر هو قيام هذا امتضرر 
النهائي لصالحه - فمن  الحكم  باللجوء للقضاء، ثم ليكون 
يتحمل - في هذه الحالة - قيمة التعويضات امالية وامعنوية 

امترتبة على هذا الضرر؟ هل هو امسؤول الذي اتخذ القرار؟ 
أم جهة العمل )الدولة(!

وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى فساد الحياة فتصبح مليئة 
بالشكوك والتخوفات، فا يأمن اإنسان على خصوصياته 
من أن تنكشف أو تظهر للناس، بل يعيش امرء في حالة من 

الشك والقلق الذي ا ينتهي.
انزلق بعض أعضاء مجلس اأمــة إلى ترسيخ  ولأسف 
الــظــواهــر الــســلــبــيــة الــدخــيــلــة عــلــى مجتمعنا بــــدءً من  هـــذه 
الــجــلــســات  بــعــض  الـــرســـمـــيـــة، وتــســجــيــل  اأوراق  تــصــويــر 
غير  وامغالطات  النابية  الكلمات  بعض  تسجيل  أو  السرية، 
في  تسريبها  ثم  ومــن  البعض  بها  يتفوه  التي  امستحسنة 

وسائل التواصل. 
وأتــــســــاءل وأود مــشــاركــة الـــقـــراء لـــــإداء بـــآرائـــهـــم، هل 
تسجيل  التكنولوجي  والتطور  ااتــصــاات  ثــورة  مع  أصبح 
وسائل  من  غيرها  أو  التلفونات  على  والتجسس  امكامات 
ااتصال اأخــرى من اأمــور امقبول حدوثها، أو أن اأصل 
العام يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك أن 
بالتنصت  كــان  الخاصة ســواء  الحياة  على حرمة  ااعــتــداء 
التقاط الصور  التلفونية أو تسجيلها، وكذلك  على امكامات 
نــص دســتــوري يصون  تعديا صــارخــا على  يعد  ونشرها 

ويحمي الحياة الخاصة لكل إنسان.
كــمــا تــلــتــزم الــدولــة بحماية حــق امــواطــنــن فــي اســتــخــدام 
وسائل ااتصال العامة بأشكالها كافة. والدين حّصن الفرد 

من ان يكون عرضة لهتك اأسرار. 
َهــَب 

ْ
ــذ َوَت ــوا 

ُ
ــل

َ
َفــَتــْفــش ــَنــاَزُعــوا  َت  

َ
»َوا تعالى:  وقــال سبحانه 

ِريُحُكْم«.
ــزاب  ــراد واأحــ ــ كــفــانــا فــرقــة وخـــافـــات وتــنــاحــرً بــن اأفـ
والتيارات فإن ذلك يشّكل خطرً كبيرً على تماسك ووحدة 

امجتمع.
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس تـــفـــاجـــأوا بــأشــخــاص كــانــوا 

يعتقدون أنهم أوفياء ثم تبن أنهم عكس ذلك. 
اللهّم باعد بيننا وبن القاسية قلوبهم، وقّرب إلينا يا الله 

َمن يحفظ الود.
اللهّم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العامن.

|محمد ناصر العطوان|

أخيرً  الكويت  الفرنسية  »لوفيغارو«  وصفت صحيفة 
اقتصادية،  هائلة  قـــدرات  تمتلك  إذ  نــائــم«،  »عــمــاق  بأنها 
وإمــكــانــات بــشــريــة كــبــيــرة ومــقــومــات أخــــرى لكنها غير 

مستغلة!
ولفتت »لوفيغارو« في تقرير إلى الكثير من اإمكانات 
الــكــويــت تمتلك  أن  مــؤكــدة  بــصــورة جــيــدة،  امستغلة  غير 
واحدً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، لكن حركة 
تميزها  التي  الديموقراطية  ورغــم  وأنــهــا  بطيئة،  تطورها 
تــــدور الــكــويــت فـــي فــلــك الــجــمــود والــتــأخــر عـــن جــيــرانــهــا 

الخليجين.
ــدد الـــحـــديـــث عــــن الــتــحــدي  ــكـــون مــنــطــقــيــا تـــجـ ــا يـ ــنـ وهـ
الهيكلية  ااختاات  لجهة  الكويت  يواجه  الــذي  الوجودي 
التي تعاني منها اميزانية العامة، واستحقاق ااسراع في 
عالية،  بكفاءة  تتمتع  بمعالجات  الكويتي  العماق  ايــقــاظ 
ورؤيـــــة واضـــحـــة، ومــســتــهــدفــات تــنــمــويــة حــقــيــقــيــة تــدفــع 
بالكويت إلى أن تكون جزءً من التحول الحاصل خليجيا.
في أدبيات ااقتصاد يتعن على صانع السياسة امالية 
تــوازن مستمر في شقن رئيسن، وهما خفض  إحــداث 
امــخــاطــر وتــنــويــع الـــدخـــل، ومـــن خـــال ذلـــك يــمــكــن تــفــادي 
أو  الحاد على تذبذب اأســـواق  الــوقــوع في فخ اانكشاف 

أقله تخفيف نتائجه السلبية.
في الكويت قد ا تجد اثنن يختلفان على أن اميزانية 
الــعــامــة تــعــانــي مـــن مــخــاطــر هــيــكــلــيــة كـــبـــرى، تــتــمــثــل في 

ااعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر رئيس للدخل، ما 
يجعل اميزانية العامة مرتبطة كليا بحركة النفط صعودً 

وهبوطا.
ونتيجة لذلك يصعب على صانع السياسة امالية تجاوز 
امطبات امالية بسهولة، سواء امحلية أو امستوردة،اسيما 
التي  بتغيرات جيوسياسية مثل  اأمــر موصوًا  كــان  إذا 

يعيشها العالم منذ فترة، وغيرت اتجاهاته اقتصاديا. 
امرض  النفط  على  الكلي  ااعتماد شبه  يعد  ا  وماليا 
الوحيد الذي يعاني منه جسد اميزانية العامة، فهناك آخر 
ا يقل شراسة، يتمثل في تركز نحو 3 أرباع امصروفات 

العامة في الصرف على الرواتب والدعوم.
كــمــا ا يــعــد اخـــتـــراعـــا لــلــعــجــلــة الـــقـــول إن وجــــود هــذه 
الثنائية مجتمعة يعمق مخاطر اميزانية وأعبائها، ويعوق 
خطى الحكومة في تعزيز النمو ااقتصادي، ا سيما إذا 

تعرضت أسواق النفط اضطرابات متوسطة اأجل.
ومـــن أجـــل انــجــاح مــســيــرة الــتــحــول ااقــتــصــادي التي 
من  جدية  أكثر  أنها  معها  تبدو  والتي  الحكومة  تنشدها 
السابق يتعن تبني حلول مالية مستدامة وأكثر شمولية، 
واقتصاد  حيوي  مجتمع  لصناعة  الكويت  قيادة  تضمن 
رئيسية  تنموية  مستهدفات  وفــقــا  طــمــوح،  ووطـــن  قـــوي، 
الــتــي ا تـــزال من  الــكــويــت 2035  ــة  مــدفــوعــة بتحقيق رؤيـ
الناحية العملية معلقة رغم كل الحديث الصاخب حكوميا 

وشعبيا بشأن استحقاقها والقدرة على تنفيذها.
الخروج من امأزق امالي امتجذر باميزانية العامة يتطلب 
تعزيز احتياطات الدولة ومركزها امالي برفع قدراتها على 
مواجهة الصدمات واازمات العامية، وهذا يتحقق بتنويع 

مصادر الدخل، وزيادة اإيرادات غير النفطية.
ــادة تـــدبـــر لــتــوجــيــه  ــ ــــى إعــ فـــتـــرة رواج الــنــفــط تــحــتــاج إل
بخلق صناعات  أســعــاره  ارتــفــاع  مــن  امحققة  الــفــوائــض 
إلى  حقيقية وتنمية استثمارية وبشرية مستدامة تؤدي 

للتراخي في تحقق هذا  رافضة  بيئة عمل  تعزيز وجــود 
أقل مكتسباته خلق مزيد  امستهدف، والــذي يضمن في 
من فرص العمل للمواطنن بعيدً عن اثقال اميزانية العامة 

بمزيد من الصرف على البطالة السافرة امحققة حاليا.
وبخاف ذلك يكون أي حديث عن التنمية بمثابة حراك 
عبثي، لن يقودنا إا مزيد من الــدوران امكلف في الدائرة 
نفسها، ما يترتب عليه استمرار تبديد ثروات الكويت في 
تغطية مصروفات متنامية ورفاهية غير محققة للمواطن.

الخاصة:

تتجه اأنظار إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني 
سعودية،  ـ  صينية  قمة  وعقده  للسعودية  جينبينغ  شي 

وصينية ـ خليجية، وصينية ـ عربية.
وفي هذه اأثناء يبرز التحدي أمام الكويت إما لتحقيق 
الجوهرية  أو  الضخم  ااقــتــصــاد  هــذا  مــع  البحتة  الــرمــزيــة 
أن  بتوقيع سلسلة مذكرات تعاون مختلفة يمكن  للغاية، 
يكون لها تأثير حقيقي على ااقتصاد امحلي مستقبًا. 
ــقــمــة الــصــيــنــيــة ـ الــخــلــيــجــيــة لــيــســت امــســار  بــالــطــبــع ال
الوحيد الذي على الكويت تتبعه، فهناك إجراءات وقرارات 
اانفاق  رفــع حجم  مقدمتها  وفــي  اتخاذها،  يتوجب  عــدة 
ااستثماري باموازنة العامة، وزيــادة جهود تحسن بيئة 
أجنبية  تدفقات  باستقطاب  يسمح  بما  امحلية  اأعــمــال 
مدفوعة من شركات عامية يعول عليها في تحقيق نهضة 
حقيقية استثماريا وبشريا. مع عدم اغفال أهمية تحقيق 
ــادة حــضــور الــقــطــاع الــخــاص بعقد  ذلـــك بــالــتــوازي مــع زيــ

شراكات كبرى مع مكوناته.
التوجه يمكن نسج خطوط اقتصادية  ومــن رحــم هــذا 
جديدة قادرة على تعديل مسار الكويت نحو آفاق جديدة، 
مجرد  وليس  اأرض،  على  تتحقق  تنموية  برؤية  معززة 

حبر على ورق.

العماق النائم...

التكنولوجيا وانتهاك الخصوصية

الكويت عماق نائم !

عبارة شدتني كثيرً ذكرتها صحيفة »لوفيغارو« 
ــبـــوع امـــاضـــي، فـــي تــقــريــر لــهــا أعـــده  الــفــرنــســيــة اأسـ
الشرق  شـــؤون  فــي  امتخصص  الصحافي  مــوفــدهــا 
ــال ان الــكــويــت  ــــط جــــورج مــالــبــرونــو، عــنــدمــا قـ اأوسـ
»عماق نائم« كونها تمتلك قــدرات هائلة اقتصادية 
وإمكانات بشرية كبيرة ومقومات أخرى لكنها غير 

مستغلة!
مــوضــحــا أن »الـــكـــويـــت تــمــتــلــك واحــــــدً مـــن أكــبــر 
الــصــنــاديــق الــســيــاديــة فــي الــعــالــم لكن حــركــة التطور 

بطيئة«!
التي تملك برمانا  واننا »الدولة الخليجية الوحيدة 
منتخبا منذ عام 1962، وصحافة شرسة وديوانيات 
فلك  تدورالكويت في  الديموقراطية  للرأي ورغم هذه 

الجمود وتأخرت عن جيرانها الخليجين«!
كونه  نفسه،  الوقت  في  ومؤلم  واقعي  الكام  هــذا 
يعبرعن حقيقة تأخرنا بعد انتشار الفساد والرشوة 
ــذه الــحــكــومــة أن  ــ ــــذي يــجــعــلــنــا وهـ ــر الـ ــ والـــحـــســـد، اأمـ
نطالبها بااستمرار في تصحيح )أوضاعنا امقلوبة( 

وأن نوقف )امتمصلحن( وامفسدين في اأرض!
الـــكـــويـــت 2035  ــل فــــي ان تــســيــر رؤيــــــة  ــ كــلــنــا أمـ
)أملنا الوحيد بعد الله( نحو التنفيذ بوضع ميزانية 
التي  الضخمة  امشروعات  )اتمس(، وصــوًا اتمام 
تحملها هذه الرؤية من أجل تحولنا إلى مركز مالي 
وتجاري وثقافي اقليمي جاذب لاستثمار، من خال 
مشروعات ضخمة مثل طريق الحرير وميناء مبارك 
)فيلكا-وربة-بوبيان- التسع  الكويت  جــزر  وتطوير 
مــســكــان-عــوهــة-أم امـــــــرادم-أم الــنــمــل-كــبــر- وجــزيــرة 
بينها 30  مــن  تنمويا  قـــاروه( ضمن 164 مشروعا 

مشروعا استراتيجيا بمواصفات عامية.
ليس صعبا تحقيق هذا الحلم... فاقرب )جيراننا( 
كأس  مونديال  بتنظيم  العالم  أبــهــرت  الشقيقة  قطر 
كـــان حالها  ان  بــعــد  فــي وقـــت قصير  الــعــالــم 2022، 
)مثلنا(... فتفوقت على نفسها حتى أصبحت الدول 
التي ستنظم امونديال امقبل اتعرف ماذا ستصنع 

وماذا تخترع لتبهر العالم فتتخطى قطر!

على الطاير:

اســـبـــاب تخلفنا  مـــن  ان  نــفــســه  ــتــقــريــر  ال ذكــــر   -
التطور  تــقــاوم  التي  امتشددة  )الــتــيــارات  ااقــتــصــادي 

امنشود(!
ــذا الـــشـــق مـــن الــتــحــلــيــل )اعــــــوج( كـــونـــه يــجــافــي  هــ
وهـــذا حال  الــلــه  اســمــه شــرع  ويلغي شيئا  الحقيقة 

وهذا حرام!
اليوم ان نكون  البعض )بحسب مفهومه( يريدنا 
دولة منفتحة با دين أو قيم وثوابت... نشرب الخمور 
امثلين  ونستقبل  الشواطئ  على  امايوهات  ونلبس 

حتى ننهض ونتطور!
ا بارك الله فيها من نهضة!

 ومـــن أجـــل تصحيح هـــذه اأوضـــــــاع... بــــاذن الله 
نلقاكم !

email:bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
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بعد انتظار طويل، انطلق عالم الترفيه في الكويت بانطاق فعاليات مشروع 
»ونتر وندراند« الترفيهي وسط إقبال حاشد من الكبار والصغار، وأجواء تنظيمية 

رائعة اقت إعجاب وإشادة الحضور.
وكانت تذاكر دخول »ونتر وندراند« نفدت لأيام اأولى عبر اموقع اإلكتروني 

للمشروع، فيما يواصل القائمون عليه جهودهم إفساح امجال أمام الجمهور 
للمشاركة في ااستمتاع بالفعاليات والحفاظ على امستوى العالي للتنظيم 

واألعاب الترفيهية في امشروع.

»ونتر وندراند الكويت«...

الكويت تفرح
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مواقيت الصاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت

درجات الحرارة وحالة البحر

الفجر
5.08

الشروق
6.33

الظهر
11.42

العصر
2.32

المغرب
4.51

العشاء
6.12

العظمى
21

درجة مئوية

الصغرى
9

درجة مئوية

أعلى مد
00.44

صباحًا

أعلى مد
3.47

مساًء

أدنى جزر
8.39

صباحًا

أدنى جزر
8.27

مساًء

• مــعــصــومــة عــبــدامــحــســن إبـــراهـــيـــم مــحــمــد 
الصايغ، أرملة/ طاهر محمد العطار، 83 عامً، 
(شيعت)، رجال: الشعب، ق6، ش68، م1، الحسينية 
الــطــاهــرة عليها  الــعــتــرة  نــســاء: حسينية  الــكــاظــمــيــة، 
ج101،  حنيفة،  أبــو  شـــارع  ق10،  الرميثية،  الــســام، 

• خيرية عبدالله إبراهيم، أرملة/ حسن علي م16، تلفون: 99623003.
الجابرية،  رجـــال:  (شيعت)،  عــامــً،   86 السنافي، 
ق5، ش12، م556، تلفون: 99459459، نساء: سلوى، 

ق3، ش4، م13، تلفون: 97919934.
ــــاري، 73 عــامــً،  ــــصـ • أحـــمـــد مــحــمــد عــلــي اأنـ

• سلمى كامل عرنوس، أرملة/ أحمد إبراهيم (شيع)، تلفون: 98798499، 97808012.
سعد الربيعان، 92 عامً، (شيعت)، رجال: العزاء 
العزاء  نساء:   ،99048904 تلفون:  فقط،  امقبرة  في 

عبر الهاتف، تلفون: 66440050.
• عــبــدالــوهــاب عــلــي مــحــمــد ســـالـــم، 77 عــامــً، 
(شـــيـــع)، رجـــــال: الـــعـــزاء فـــي امــقــبــرة فــقــط، تــلــفــون: 
ش5،  ق5،  الظهر،  نــســاء:   ،90003688  ،99287447

م1، تلفون: 95578444.

ا إليه راجعون«
ّ
ا لله وإن

ّ
»إن

الوفيات

عراقي حاول تهريب سائل
يستخدم في صناعة الشبو

| كتب ناصر الفرحان |

العبدلي محاولة سائق عراقي تهريب  أحبط رجــال جمرك 
سائل يستخدم في صناعة مادة الشبو خبأه في تانكي سيارة.

»الراي« إنه في أثناء قيام رجال الجمارك  وقال مصدر أمني لـ
بتفتيش ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع فــي مــنــفــذ الــعــبــدلــي، يــقــودهــا 
سائق من الجنسية العراقية في العقد الرابع من عمره، احظ 
امركبة،  البنزين أسفل  امفتشن وجــود لحام على خــزان  أحــد 
ولـــدى إنــزالــه اتــضــح أنـــه مــلــيء بــســائــل يــدخــل فــي صــنــع مــادة 

الشبو امخدرة.
لقي القبض على امتهم والتحفظ على 

ُ
وأضاف امصدر أنه أ

امركبة، تمهيدً إحالته إلى جهة ااختصاص.

إحباط تهريب 530 كرز سجائر

| كتب ناصر الفرحان |

أفشل رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي محاولة 
تهريب قرابة 530 كرز سجائر منوعة.

ِدمت إلى 
َ
وأفاد مصدر جمركي »الراي« بأن إحدى السيارات ق

منفذ النويصيب الحدودي في طريقها للخروج، إا أن امفتش 
ساوره الشك تجاهها، وبيقظته انتبه لكونها سيارة غير عادية، 
حيث تبن أنها مجهزة وُمعّدة للتهريب، وبالتفتيش الدقيق عثر 
على 530 كرز سجائر منوعة، وتم اتخاذ اإجــراءات القانونية، 

وتسليم امضبوطات مع السائق إلى الجهات امختصة.

كمية من السجائر بعد ضبطها

إخماد حريق مصنع 
في منطقة الري

| كتب ناصر الفرحان |

سيطرت فرق اإطفاء، أمــس، على حريق محدود اندلع في 
»دكتات التكييف« في منطقة الري. مصنع لـ

وذكرت إدارة العاقات العامة واإعام في قوة اإطفاء العام 
فتوجه  الــحــريــق،  عــن  تلقت باغً  امــركــزيــة  العمليات  إدارة  أن 
للتعامل مــعــه رجـــال اإطــفــاء مــن مــركــزي الــشــويــخ الصناعية 
الطبية، ولدى وصولهم  الطوارئ  يرافقهم رجال  والعارضية، 
تبن أن النيران نشبت في سندرة بامصنع تستخدم للتخزين.

وأضافت أن »رجــال اإطفاء عملوا على إخماد الحريق من 
دون وقوع أي إصابات، وجاٍر التحقيق في أسبابه«.

بعد إعان ماسك عن »مفاجأة«

هل تختفي حسابات »البوتات« من »تويتر« اليوم؟
| كتب طارق ضاهر |

فــــي مــــوعــــد ا يـــتـــجـــاوز ظــهــر 
اليوم، سوف »تتفاجأ البوتات«، 
ــد« الــــــذي أطــلــقــه  ــ ــوعـ ــ بــحــســب »الـ
ــــي رئـــيـــس  ــركـ ــ ــيـ ــ امــــلــــيــــارديــــر اأمـ
ــلــــون مــاســك  ــة »تـــويـــتـــر« إيــ ــركـ شـ
أمــس، مكمًا الــوعــد الــذي أطلقه 

قبل شهر باللغة العربية.
بعد  أتـــى توضيحً  »الـــوعـــد«، 
ــتـــي أطــلــقــهــا  قــلــيــل لــتــغــريــدتــه الـ
 The bots are in for a« ــــس  أمـ
(الــبــوتــات   »surprise tomorrow
ستفاجأ غــدً)، بعدما سأله أحد 
امستخدمن عما إذا كان سيعلن 
عن موعد دخول »امفاجأة« حّيز 
التنفيذ حتى يتمكن من مراقبة 
الخطوة،  ستخّلفه  الــذي  التأثير 
 »No later than noon« فـــأجـــاب 

(في موعد ا يتجاوز الظهر).
ــــوم  ــيــ ــ ــر الــ ــ ــهــ ــ ــّل ظــ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ هــــــــل ســ
ــيــــركــــي، لــنــشــهــد  بــالــتــوقــيــت اأمــ
اخــتــفــاء الــحــســابــات الــتــي ُتعرف 
ــبــــوتــــات« مــــن »تــــويــــتــــر«؟...  »الــ ـــ بــ
هــــل ســنــشــهــد انـــخـــفـــاضـــً كــبــيــرً 
امــتــابــعــن لشخصيات  فــي عـــدد 
رة لطاما تباهت بذلك 

ّ
باتت مؤث

العدد؟
لــم تــمــر تــغــريــدة مــاســك مــرور 
الكرام لدى امستخدمن، إذ هناك 
مـــن شـــد عــلــى يــديــه فـــي ضـــرورة 
كان  فيما  الخطوة،  هــذه  تطبيق 
هــنــاك عـــدد يشكك فــي ذلـــك، ولــم 
ــر مـــن الــســخــريــة. لكن  ــ يـــخـــُل اأمـ
مالك  دفعت  التي  الثقة  أن  يبدو 
»تـــويـــتـــر« الـــجـــديـــد، الــــــذي دخـــل 
لـــلـــمـــرة اأولـــــــــى مـــبـــنـــى الـــشـــركـــة 

حـــــامـــــًا حـــــــوض مـــغـــســـلـــة، قــبــل 
أيـــام مــن اســتــحــواذه عليها، إلى 
إعـــــان ذلـــــك، تــنــبــع مـــن وصــولــه 
الــتــي  للمشكلة  ــذري  إلـــى حـــّل جــ
ر إتمام صفقة الشراء، 

ّ
كانت تؤخ

تـــذرع حينها بــوجــود تلك  حــن 
.(the bots) الحسابات الوهمية

»نحو عالم الخيال«
لم تكن وحدها  التغريدة  تلك 
ــك أمــــــس، إذ  ــاسـ ــتـــي أطــلــقــهــا مـ الـ
ــة مـــن  ــيــ ــحـــــو شــــخــــصــ ــلـــــق نـــ انـــــطـــ
 The Lord of« أفـــــــام  ســلــســلــة 
الـــخـــواتـــم)،  (ســـيـــد   »The Rings
امقتبس من إحدى روايات جون 
فكتب  الخيالية،  تولكن  رونالد 
 »Saruman... your staff is broken«
ــان... طــاقــمــك مــكــســور)،  ــ ــــارومـ (سـ

مرفقً إياها بمقطع »يوتيوبي« 
عن موت »سارومان« و»غريما« 
 The Return of the« ــزء  ــ جـ فــــي 
اأخـــيـــرة  والــشــخــصــيــة   ،»King
كــانــت   »Grima Wormtongue«
بمثابة خصم ثانوي في جزأين 
مـــن الــســلــســلــة، قــبــل أن يــتــوســع 
امــســتــشــار  لـــيـــكـــون  ــً  ــقـ احـ دوره 
ــا  ــهـ ــك، وخـــصـ ــلــ ــمــ ــلــ الــــرئــــيــــســــي لــ
ــدة أخـــــــــــرى حـــــــن كـــتـــب  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ بـ
 Twitter was Wormtongue to«
the word«، في إشــارة إلى الدور 
الذي كانت تلعبه امنصة سابقً. 
ـــن الــــتــــغــــريــــدتــــن، قــد  ــاتـ ومــــــن هــ
يكون ماسك يرمي إلى أن ما كان 
عليه »تــويــتــر« قــبــل ااســتــحــواذ 
عليه، سيختلف عما سيكون في 

اأيام امقبلة.

  كشف »الحسابات
 امحجوبة«

كــــــــــــــــــان مـــــــــــاســـــــــــك أعـــــــلـــــــن 
ــبــــل ســــــاعــــــات، أنـــــــه ســيــتــم  قــ
تــطــبــيــق آلـــيـــة جـــيـــدة تــمــكــن 
ــن مـــعـــرفـــة  ــ امــــســــتــــخــــدمــــن مــ
ــانــــت  حــســابــاتــهــم  كــ إذا  ــا  ــ مـ
واإخفاء،  للحجب  تتعرض 
ــيـــف  وكـ عــــلــــمــــهــــم،  دون  ــن  ــ مــ
يــمــكــنــهــم الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا 

اموقف.
ــر  ــبـ ونـــــــشـــــــر تـــــــغـــــــريـــــــدة عـ
حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«، قــال 
فـــيـــهـــا: »يـــعـــمـــل تـــويـــتـــر عــلــى 
ــج الـــــذي  ــامــ ــرنــ ــبــ تــــحــــديــــث الــ
ــة حـــســـابـــك  ــ ــالــ ــ ســــُيــــظــــهــــر حــ
ــعـــرف  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حــــتــــى تـ
قــد  كـــنـــت  إذا  مـــــا  بـــــوضـــــوح 
تــعــرضــت لــلــحــجــب، وســبــب 
أن تطعن  ذلــك وكــيــف يمكن 

(تطلب إعادة النظر)«.
وهــــــــذه امـــــيـــــزة الـــجـــديـــدة 
تشرح سبب حجب حسابات 
بمعنى  امستخدمن،  بعض 
أنه من الصعب العثور على 
فــي خانة  الــشــخــص  صفحة 
البحث، أو أن منشوراته غير 
»تويتر«  مستخدمي  مرئية 

اآخرين، وحتى امتابعن.
ولم يوضح ماسك كيفية 
تطبيق »تويتر« لهذه اميزة 

الجديدة.

ماسك يكمل الوعد الذي أطلقه 
قبل شهر باللغة العربية

هل سنشهد انخفاضً كبيرً 
في أعداد امتابعن للمؤثرين؟

مالك »تويتر« انطلق نحو 
عالم »سيد الخواتم« 

ليبّن ما كانت عليه امنصة 
قبل استحواذه عليها

إنجاز جديد تسجله اإمارات في قطاع الفضاء

»راشد«... إلى القمر
ــة هــــــــي اأولــــــــــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ فــــــــي مـ
ــً، والــــــرابــــــعــــــة عـــامـــيـــً،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
الفضائي  امستكشف  انطلق 
اإماراتي (راشد) نحو القمر، 

في رحلة تستغرق 5 أشهر. 
يـــهـــبـــط  أن  امــــــــقــــــــرر  ومــــــــــن 
»راشد« على سطح القمر، في 

أبريل 2023.
امستكشف، مركبة  ويحمل 
»هاكوتو-  اليابانية  الهبوط 
آر«، على من صاروخ اإطاق 
»ســــــبــــــيــــــس إكـــــــــــس فـــــالـــــكـــــون 
تــــســــعــــة«، لــتــســجــل اإمــــــــارات 
إنـــــــجـــــــازً جــــــديــــــدً فــــــي قـــطـــاع 
الفضاء، كونها »امهمة اأولى 
عربيً«، بحسب وكالة فرانس 

برس.

مدة امهمة
وتبلغ مدة امهمة العلمية يومً 
قمريً واحدً، أي ما يعادل 14 يومً 
من مثياتها على كوكب اأرض، 
وستأخذ امركبة الفضائية طريقً 
بدًا  القمر،  إلــى  الطاقة  منخفض 

من ااقتراب امباشر.
ــان قـــد تـــم تــأجــيــل امــحــاولــة  وكــ
اأولــــى مــســبــقــً، مــا ســمــح لشركة 
»ســـبـــيـــس إكــــــس« بــــإجــــراء بــعــض 
الفحوصات اإضافية قبل إطاق 

امركبة.
ــد  ــان مـــركـــز مــحــمــد بـــن راشـ ــ وكـ
للفضاء، قد أعلن أن موعد إطاق 
مــــشــــروع اإمــــــــــارات اســتــكــشــاف 
القمر، هو في 28 نوفمبر، قبل أن 

يتم التأجيل.

فوهة أطلس
ــــيـــــــكـــــــون مـــــــوقـــــــع هــــبــــوط  وســـ
امستكشف راشد في فوهة أطلس 
درجــة شماًا،   47.5 عند  الواقعة 
الحافة  درجـــة شــرقــً على  و44.4 
الــخــارجــيــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
منطقة مــاري فريغوريس، أو ما 
»بــحــر الـــبـــرد«، الــواقــعــة  يــعــرف بـــ

أقصى شمال القمر.
ــيــــار تـــلـــك امـــنـــطـــقـــة،  ــتــ وتــــــم اخــ
»حفاظً على امرونة أثناء إنجاز 
مــا ذكــرت  امهمة«، وفــق  عمليات 

وكالة وام.
كما تم اختيار موقع الهبوط 
مع اأخذ بعن ااعتبار لحاات 
الــطــوارئ امــتــعــددة والــتــي يمكن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا اعــــــتــــــمــــــادً عــلــى 

ــيـــرات الـــتـــي تـــحـــدث أثـــنـــاء  ــغـ ــتـ امـ
ــيــــث يـــتـــحـــلـــى امــــوقــــع  الــــنــــقــــل، حــ
بــامــواصــفــات الــفــنــيــة واأهـــــداف 
ــروع اإمـــــــــــــارات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ

استكشاف القمر.

دراسة خصائص القمر
امـــســـتـــكـــشـــف راشــــــــد ســيــقــوم 
ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ بـــــمـــــجـــــرد هــــــبــــــوطــــــه، بـ
خــصــائــص الـــتـــربـــة عــلــى سطح 
الـــقـــمـــر وصــــخــــور وجــيــولــوجــيــا 

القمر.
ســــــــــــيــــــــــــدرك كــــــــــذلــــــــــك حــــــركــــــة 
ــغـــــاف  ــ الــــغــــبــــار والـــــبـــــازمـــــا والـ
ــي، الــــــتــــــي تـــعـــد  ــ ــوئــ ــ ــــروضــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
جميعها اكتشافات جديدة حول 

هذه امنطقة من القمر.

شفاء مريضة سرطان بعاج بريطاني
دافع أطباء بريطانيون عن 
فعالية عاج مخصص أكثر 
أنــــــواع الـــســـرطـــانـــات شــيــوعــً 
اأطــفــال، بعدما تعافت  لــدى 

خضعت له.
ُ
أّول مريضة أ

أليسا  ــصــت إصـــابـــة 
ّ

ــخ
ُ

وش
ــً بــســرطــان  ــامـ الـــبـــالـــغـــة 13 عـ
الـــــدم الــلــيــمــفــاوي الـــحـــاد من 
الــخــايــا الــتــائــيــة عـــام 2021. 
ــذا امــــرض مع  ــم يــتــفــاعــل هـ ولـ

ــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي  ــعـــاجـ الـ
ــعــــاج  ــــتــــهــــا، وبـــيـــنـــهـــا الــ

ّ
ــق ــلــ تــ

نـــخـــاع  وزرع  ــيــــائــــي  ــيــــمــ ــكــ الــ
العظم.

ــة فــي  ــ ــقــ ــ ــراهــ ــ وشـــــــاركـــــــت امــ
تجربة سريرية أجريت داخل 
أورمــونــد  »غــرايــت  مستشفى 
لندن،  فــي  لأطفال  ستريت« 
لـــــــعـــــــاج جـــــــديـــــــد يــــســــتــــخــــدم 
ــة  ـــخــــايــــا امــــنــــاعــــيــــة امـــعـــدلـ الـ

ــً امــتــأتــيــة مـــن متطوع  ــيـ وراثـ
سليم.

ــً،  يــــومــ  28 ــــون  غـــــضـ وفـــــــي 
كـــــــان وضــــعــــهــــا مـــســـتـــقـــرً مــا 
زرع  لعملية  إخضاعها  أتــاح 
نــخــاع عــظــمــي ثــانــيــة إعــــادة 
عــمــل جــهــازهــا امــنــاعــي، على 
ــح الــبــاحــثــون خــال  ــ مـــا أوضـ
ــقــــدتــــه  اجــــــتــــــمــــــاع ســــــنــــــوي عــ
أمــراض  اأميركية  الجمعية 

الدم في عطلة نهاية اأسبوع.
وبــعــد ســتــة أشــهــر، أصبح 
وضــــع ألــيــســا جـــيـــدً وعــــادت 
إلى منزلها في ليستر وسط 
متابعة  تلقيها  مـــع  إنــكــلــتــرا 

طبية.
ــفــــى فـــي  ــتــــشــ وأشـــــــــــــار امــــســ
بيان إلى أن »الخيار الوحيد 
الـــــذي كــــان أمـــــام ألــيــســا لــوا 
خضوعها للعاج التجريبي، 

هو الرعاية التسكينية«.
ــفـــى أن  ــشـ ــتـ وأوضـــــــــــح امـــسـ
أليسا هي أول مريضة ُيعلن 
عـــن اســمــهــا تــتــلــقــى الــخــايــا 
ــة امــــعــــّدلــــة. ويــقــضــي  ــيـ ــائـ ــتـ الـ
العاج بالتحويل الكيميائي 
أحرف كود الحمض النووي.

وســــــــاهــــــــم بــــــاحــــــثــــــون فـــي 
ــفــــى وآخـــــــــــــــرون مـــن  ــتــــشــ امــــســ
جــامــعــة »كــولــيــدج لــنــدن« في 

ــتــــخــــدام الــخــايــا  تـــطـــويـــر اســ
ــة امــــعــــدلــــة مـــعـــالـــجـــة  ــيــ ــائــ ــتــ الــ
ــــي الـــخـــايـــا  ــان الـــــــدم فـ ــ ــرطـ ــ سـ

البائية عام 2015.
الـــتـــائـــيـــة  الــــخــــايــــا  أن  إا 
امـــصـــّمـــمـــة مـــحـــاربـــة الــخــايــا 
اأمــر  بها  انتهى  السرطانية 
بــقــتــل بــعــضــهــا أثـــنـــاء عملية 
إنتاجها، ما دفع العلماء إلى 

التفكير في حلول بديلة.

لحظة انطاق الصاروخ


