األحد

www.aljarida.com

 20نوفمبر 2022م
 26ربيع اآلخر 1444هـ
العدد  - 5188السنة السادسة عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

«البا» اختتمت
«طريق
اإلبداع
المسرحي»
ص ٠٨

افتتاحية

قراءة هادئة في ملف مضطرب

مــا نقوله الـيــوم عــن الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية ،ودوره ورئيسه والعاملين فيه،
ً
ليس دفاعا عنهم ،فقد قام الكثيرون بهذا
ال ــواج ــب ،ب ـك ـفــاءة واقـ ـت ــدار ،فـلــم يـتــركــوا
ً
ً
وخصوصا بعد أن َّ
توج
فضال لمستزيد،
مجلس الوزراء هذا الدفاع ،ووضع النقاط
ف ــوق ال ـح ــروف ،واعـتـبــر الـجـهــاز الجهة
المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع
هذه الفئة من المقيمين.
ويـ ـبـ ـق ــى مـ ــن واجـ ـبـ ـن ــا هـ ـن ــا اإلش ـ ـ ــادة
ب ـ ــاألسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـت ـ ــزم ب ـ ــه الـ ـجـ ـه ــاز
ُّ
والـقــائـمــون عليه فــي رده ــم عـلــى التهم
القاسية التي ُو ِّجهت إليهم ،والقائم على
الشفافية واألرقام والوقائع.
من جهة أخرى ،فإن ما نخطه في هذه
الـسـطــور ال ي ـهــدف إل ــى االص ـط ـفــاف في
مواجهة الفريق اآلخر ،بمختلف أطرافه،
َّ
ً
ألننا نعتقد فعال أن الموضوع يتعلق
بقضية وطنية بامتياز .و فــي القضايا
ُ
عرب عن رأيه
الوطنية يحق للجميع أن ي ِ
َ
وي ْعرض اجتهاده .وللمجتهد أجر حتى
لو أخطأ .لكننا  -في الوقت نفسه -نشعر
بأسف حقيقي؛ ألن هذا الفريق ،بمعظم
ٍ

أطــرافــه ،ابتعد فــي أسلوبه عــن مناقشة
القضايا إلــى محاكمة الـنــوايــا ،واحتكر
لنفسه الوطنية والـصــواب ،وهــذا أخطر
أشكال االحتكار.
هدفنا مما نطرحه هو توظيف الزخم
ا لـحــا لــي ا ل ــذي حققته قضية المقيمين
ً
ً
بصورة غير قانونية؛ نيابيا وحكوميا
ً
ً
ومـجـتـمـعـيــا وإع ــام ـي ــا ،لـلــدفــع بـصــورة
جـ ـ ّ
ـادة ومــوضــوعـيــة ،خ ــال فـتــرة زمنية
م ـحــددة ،نحو الــوصــول إلــى حــل جــذري
ونهائي لهذه القضية ،التي اعتدنا أن
َّ
وهبات ،تعود بعدها
نشهد لها مواسم
إلــى روتـيــن التأجيل وال ـتــردد ودهاليز
الدراسات واللجان ،لتكبر وتنمو وتزداد
خطورة.
ً
إننا ال َّ
ندعي إطالقا أننا نملك الحل
ً
المطلوب ،بل نزعم أن أحدا اآلن ال يملكه،
ُّ
لكننا على يقين أن تعاون السلطتين ،في
إطار احترام أصول وقواعد الفصل بين
ُّ
السلطات ،قادر على التوصل إلى الحل
الجذري الكفيل بإقفال ملف هذه القضية،
على هــدي العدالة ،وفــي إطــار الدستور
والتشريعات ،وفي ضوء الجهود السابقة
الممتدة منذ عــام ( 1980الـقــانــون /100

ً
 ،)80حتى اليوم ،مرورا باللجنة الوزارية
المختصة  ،1986ومرسوم إنشاء اللجنة
الـمــركــزيــة لـمـعــالـجــة أوضـ ــاع المقيمين
بصورة غير قانونية في أكتوبر  ،1993ثم
اللجنة التنفيذية لشؤون هؤالء المقيمين
(مــارس  ،)1996والتوصيات التي َّ
تقدم
بها المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عبر تـقــريــره فــي أكـتــوبــر  ،2010وأنشئ
على أساسه الجهاز المركزي في نوفمبر
من العام نفسه .وهو الجهاز الذي يتوافر
لديه اآلن من المعلومات واإلحـصــاء ات
مــا يساعد أصـحــاب الـقــرار على اختيار
الحل الرشيد ُ
والمستدام ،والذي يراعي -
األبعاد الرئيسية األربعة
بتوازن وحسم -
ُ
لهذه القضية ،والتي نوجزها في التالي:
 الـ ُـبـعــد اإلن ـســانــي ،وهــو الـ ُـبـعــد الــذيتعاملت معه الكويت بسجيتها َّ
السمحة،
وب ـت ـف ـه ــم ع ـم ـي ــق ،ك ـم ــا أع ـ ـطـ ــاه ال ـج ـه ــاز
ال ـمــركــزي أول ــوي ــة واض ـحــة فــي جـهــوده،
وبما يوفر لهذه الفئة من المقيمين ما
تــوفــره ال ــدول ــة لـلـمــواطـنـيــن مــن خــدمــات
أســاس ـيــة ،عـلــى اخ ـتــاف ـهــا ،ويـهـيــئ لهم
حياة كريمة.
 ُالبعد السيادي ،المتمثل بحق دولة

الكويت السيادي ،الذي ال تهاون فيه وال
تفاوض بشأنه ،في الحفاظ على هويتها
الوطنية ونسيجها االجتماعي ،وأمنها
األهلي ،ونظامها السياسي.
 ا لـ ُـبـعــد السياسي ،فمنذ نصف قرنً
ً
تـقــريـبــا ،تــوظــف هــذه القضية سياسيا
ك ـ ـ ــأداة ف ــاع ـل ــة فـ ــي تـ ــأزيـ ــم الـ ـع ــاق ــة بـيــن
ُّ
السلطتين ،من جهة ،وفي تعكير عالقات
الـكــويــت الــدول ـيــة مــن جـهــة أخـ ــرى ،وفــي
تعزيز االصطفافات الفئوية المختلفة
من جهة ثالثة .وكلما طال ُعمر المشكلة
واسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـع ــادل
والحاسم بشأنها ،تعاظم خطرها كأداة
ت ــأزي ــم وت ـفــريــق وإضـ ـع ــاف ع ـلــى جميع
الـمـسـتــويــات ،وإذا ك ــان أكـثــرنــا ال ينكر
دور األقليات األلمانية القاطنة بالنمسا
وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا فــي س ـقــوط هاتين
الدولتين بيد النازية ،فإننا كلنا نعيش
هــذه األيــام دور األقليات الروسية التي
تسكن أوكرانيا في انفصال أقاليم عدة
عن الدولة األم.
 ال ـ ُـب ـع ــد ال ـت ـن ـم ــوي ،ف ــإل ــى ج ــان ــب مــات ــأخ ــذه هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة م ــن ج ـهــد ووق ــت
وتكاليف مباشرة من حساب المقتضيات

ً
ال ـت ـن ـمــويــة ،ي ـجــب عـلـيـنــا أال نـنـكــر أبـ ــدا
ض ـغ ــوط ـه ــا ال ـث ـق ـي ـلــة الـ ـمـ ـب ــاش ــرة وغ ـيــر
المباشرة على السياسات واإلجراءات ،بل
ً
والمشاريع التنموية في الكويت ،تحسبا
ً
الع ـت ـبــارات تـتـنــاقــض تـمــامــا مــع توفير
المناخ التنموي الالزم .وفي التلميح ما
يغني عن التصريح في هذا الصدد.
وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،فـ ــإن ق ـض ـيــة الـمـقـيـمـيــن
ُ
ً
ً
بصورة غير قانونية تعد نموذجا صارخا
للتحديات والـمـصــاعــب واألوضـ ــاع التي
تــواجـهـهــا وتـعـيـشـهــا الـكــويــت فــي الــوقــت
الـ ـح ــاض ــر ،ن ـت ـي ـجــة سـ ـي ــاس ــات ال ـتــأج ـيــل
والتردد والهروب إلى مزيد من الدراسات،
و«جــديــد مــن الـمـجــالــس وال ـل ـجــان» .وإنـنــا
عـ ـل ــى ي ـق ـي ــن أن م ـع ــال ـج ــة هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة
بحزم وحسم ،ومن منظور العدل واألمن
والسيادة ،وفي إطار القانون الذي ال يسمح
بظلم أحد ،كما ال يسمح بمكافأة المخالف
ً
والمراوغ ،ستفتح الطريق واسعا لمعالجة
تحديات اإلصالح السياسي واالقتصادي
واالجتماعي التي تواجهها البالد.

ممثل األمير يحضر افتتاح مونديال قطر اليوم

اقتصاد

«الشال» :التوسع
في نهج االنفالت المالي
هو المرجح بالمستقبل
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برلمانيات

 %3نسبة إجابة
الحكومة عن أسئلة
النواب
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محليات

«العنابي» واإلكوادور طرفا المباراة األولى على استاد «البيت» بحضور كبار سياسيي ورياضيي العالم
مع توجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع األرض إلى
ً
ً
ً
ً
العاصمة القطرية التي تشهد حدثا تاريخيا غير مسبوق ،خليجيا وعربيا
ً
وشرق أوسطيا ،بتنظيمها «مونديال  »2022الذي تؤكد أغلب التوقعات
ً
أنه سيكون استثنائيا ،يغادر ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،على رأس وفد رسمي ،إلى الدوحة
لحضور حفل االفتتاح ،المقام على استاد البيت في مدينة الخور.
ً
ي ـشــارك فــي ه ــذه الـبـطــولــة المرتقبة  32منتخبا مــن ال ـق ــارات الـســت،
وتتضمن  64مباراة في مختلف األدوار ،على  8استادات شيدت خاصة
الحتضان مباريات المونديال الذي سيختتم  18ديسمبر المقبل.
يبدأ المونديال بإقامة مباريات دوري المجموعات ،بواقع  4منتخبات
لكل مجموعة ،ليتحدد يوم  2ديسمبر المنتخبان األول والثاني المتأهالن
عن كل مجموعة إلى األدوار اإلقصائية بداية من دور الـ .16
وقبل المباراة االفتتاحية ،التي تقام على ملعب «البيت» ثاني أكبر
مــاعــب ال ـمــونــديــال ،وتـشـهــد مــواجـهــة بـيــن المنتخب الـقـطــري صاحب
األرض وبطل آسيا مع نظيره اإلكوادوري رابع تصفيات أميركا الجنوبية
ً
ضمن المجموعة األولى ،يقام حفل االفتتاح الذي يتوقع أن يكون مبهرا
ويحضره كبار شخصيات العالم من سياسيين ورياضيين وغيرهم،
إضافة إلــى الجماهير الغفيرة التي ستمأل الملعب الــذي يتسع لنحو
 60ألف متفرج.
ويـشــارك في هــذه النسخة من البطولة أربعة منتخبات عربية ،هي
إلى جانب قطر المستضيف ،السعودية والمغرب وتونس ،حيث تأمل
ً
الجماهير العربية أن تقدم منتخباتها مستويات متميزة والذهاب بعيدا
في هذا المونديال رغم صعوبة المهمة لوجود أفضل منتخبات العالم.
أمــا الـمــاعــب الثمانية المستضيفة ،فتشمل «لــوسـيــل» أكـبــر مالعب
البطولة وأكثرها استضافة للمباريات وأهمها المباراة النهائية ،إلى
جانب اسـتــادات «البيت» ،وأحمد بن علي ،والجنوب ،وخليفة الدولي،
والمدينة التعليمية ،والثمامة ،واستاد «.»974
وكانت قرعة دور المجموعات أسفرت عن وقوع السنغال وهولندا إلى
جانب طرفي مباراة االفتتاح بالمجموعة األولى ،في حين تضم الثانية
منتخبات إنكلترا وإي ــران والــواليــات المتحدة وويـلــز ،بينما 02

«الشؤون» 26 :الجاري
إعادة انتخابات «تعاونية
النسيم»
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دوليات

خامنئي يهاجم قادة
االحتجاج ...وقآني يهدد
باجتياح العراق

26

الري لـ ةديرجلا :.قوى سياسية« :األداء الحكومي» للوزراء:
ّزودونا بقرارات جهاتكم
رئيس الوزراء جاد نرفض
●
ويحب مواطنيه محاوالت
والتعامل معه
هدم مدنية
بال واسطة
الدولة

كيم ّ
يجرب «الوحش» بحضور نجلته
ويهدد باستخدام القنبلة الذرية

محمد جاسم

٠٦

٠٥

ف ــي أع ـق ــاب تـكـلـيــف مـجـلــس الـ ـ ــوزراء له
بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ
توصيات تقرير ديــوان المحاسبة للسنة
الـمــالـيــة  2022/2021وتــافــي مالحظاته،
وات ـ ـخـ ــاذ م ــا ي ـل ــزم ل ـم ـنــع تـ ـك ــراره ــا ،طـلــب
جهاز متابعة األداء الحكومي ،فــي كتاب
مـ ــوجـ ــه لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء ،ت ـ ــزوي ـ ــده ب ـن ـس ـخ ــة مــن
قــراراتـهــم ال ـصــادرة فــي ال ــوزارات 02

كيم وابنته قبل إطالق الصاروخ (أ ف ب)

في أجواء من التوتر المتصاعد ،أشرف
ال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ك ـيــم جــونــغ
أون ع ـلــى إط ـ ــاق صـ ـ ــاروخ «ال ــوح ــش»
هواسونغ  17 -البالستي العابر للقارات
برفقة ابنته ا لـتــي قدمها للعالم للمرة
ّ ً
األول ــى ،مــؤكــدا أنــه سيستخدم القنبلة
ال ــذري ــة فــي ح ــال ح ـصــول ه ـجــوم نــووي
ضد بالده.
ً
وفي خطوة نادرة جدا ،أشارت وكالة
األنباء الكورية الشمالية ،أمس02 ،

سالم الصباح :القمة األميركية  -الصينية
إيجابية ...واالستثمار بالنفط حاجة دولية

دوليات

أسطول البلطيق
يناور ...وجبهة
دونيتسك تشتعل

26

رياضة

تداعيات حرب أوكرانيا والتنافس األميركي ـ الصيني ّ
ومسيرات إيران تهيمن على «حوار المنامة»
●

المنامة  -شربل بركات

هيمن محوران أساسيان على كلمات ونقاشات
منتدى حوار المنامة ،أمس ،هما حرب أوكرانيا،
والتنافس االستراتيجي بين الواليات المتحدة
ً
والـصـيــن ،فـضــا عــن مـسـ ّـيــرات إي ــران الـتــي باتت
ً
ً
تهديدا مشتركا للخليج وأوروبا.
وأع ــادت حــرب أوكــرانـيــا ومــا أثــارتــه مــن أزمــة
طــاقــة ،الخليج إلــى الــواجـهــة ،مــع تــوجــه أوروب ــا

الس ـت ـب ــدال اإلم ـ ـ ـ ــدادات ال ــروسـ ـي ــة ،ك ـمــا أن ري ــاح
التنافس االستراتيجي األميركي -الصيني لفحت
ً
المنطقة ،خصوصا مع تزامن التوتر األميركي -
السعودي حول قرار «أوبك  »+األخير خفض إنتاج
النفط مع اقتراب موعد القمة الخليجية  -الصينية
المقررة الشهر المقبل في الرياض.
وشدد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح
على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وأش ـ ـ ـ ــاد ب ـق ـمــة الــرئ ـي ـس ـيــن 02

«األزرق» يستهل مبارياته
في «خليجي  »25بمواجهة
«العنابي»
27
فون ديرالين تلقي كلمتها في «حوار المنامة» أمس األول (أ ف ب)
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األمير يهنئ رئيس التفيا
وأمير موناكو بالعيد الوطني

ولي العهد يمثل صاحب السمو
في افتتاح «كأس العالم» بقطر

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
إيـ ـجـ ـيـ ـل ــس لـ ـيـ ـفـ ـيـ ـت ــس رئـ ـي ــس
ج ـم ـهــوريــة الت ـف ـي ــا ،ع ـ ّـب ــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سـمــوه لــر ئـيــس التفيا
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة،
ولـبــاده وشعبها الصديق كل
التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو كذلك
ببرقية تهنئة إلى األمير ألبرت
الثاني ،أمير إمارة موناكوّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،وإلم ـ ـ ـ ــارة م ــون ــاك ــو
وشـعـبـهــا ال ـصــديــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.

يـغــادر ممثل صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
سمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،والوفد الرسمي المرافق
لـ ـسـ ـم ــوه ،أرض الـ ــوطـ ــن الـ ـي ــوم
متوجها إلى دولة قطر الشقيقة،
لحضور حفل افتتاح بطولة كأس
العالم  ،2022المقامة على استاد
البيت في مدينة الخور.
في مجال آخر ،بعث سمو ولي
العهد ببرقية تهنئة إلــى األمير
ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو،
ضمنها سـمــوه خــا لــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة
إلــى الرئيس إيجيلس ليفيتس،
رئيس جمهورية التفيا ،ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،راجيا له
وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ موناكو
والتفيا بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد ،رئيس مجلس الــوزراء،
ببرقية تهنئة إلى أمير إمارة موناكو ألبرت الثاني ،بمناسبة العيد
الوطني لبالده.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس
رئيس جمهورية التفيا بمناسبة العيد الوطني لبالده.

ُ
ّ
وزير الخارجية ونقابتها بحثا تطوير العمل اإلداري الماجد« :القصر» حققت إنجازات مالية خالل ٢٠٢١
●

حمد العبدلي

أعلنت نقابة العاملين بوزارة الخارجية أنها
الـتـقــت الــوزيــر الـشـيــخ ســالــم ال ـص ـبــاح ،فــي إطــار
مناقشة القضايا المتعلقة بالعاملين في الوزارة،
وبحث مجاالت التعاون والتنسيق في هذا اإلطار،
اإيجاد الحلول المناسبة حيالها.
وفــي هــذا الـصــدد ،أكــد رئيس نقابة العاملين
بالوزارة ،المستشار سعود المخلد ،حرص وزير

الـخــارجـيــة واهـتـمــامــه الكبير بــالـكــوادر العاملة
ب ــال ــوزارة ،وبـمــا فــي ذلــك السعي لتطوير العمل
اإلداري والدبلوماسي بوزارة الخارجية ،مبينا أن
الوزير لفت إلى ما تشهده الوزارة من نقلة نوعية
في إدارة هذا الصرح المهم بالكويت.
وأش ــاد المخلد باللقاء الــذي يعتبر ايجابيا
ومهما ،مؤكدا أن ما تم التطرق اليه من أمور محل
ً
شخصياّ ،
وثمن ما لمسه من نهج
اهتمام الوزير
إصالحي لديه ،فضال عن حنكته الدبلوماسية.

الخرافي :نولي كل الرعاية للكويتيين
السفير
َ
الذين يعالجون في إسبانيا
ق ــال سفير الـكــويــت ل ــدى إسـبــانـيــا ،خليفة
الخرافي ،إن الكويت ممثلة بسفارتها في مدريد
تولي المرضى الكويتيين الذين يتلقون العالج
في األراضــي اإلسبانية كل الرعاية واالهتمام،
ّ
وتقدم لهم ولمرافقيهم التسهيالت كافة.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح أدل ــى بــه الـخــرافــي لـ
ّ
«كونا» ،في ختام لقاء نظمته السفارة الكويتية
في مدينة برشلونة ضم مجموعة من مسؤولي
وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية بإقليم
كتالونيا وممثلين عن الحكومة هناك وعددا
َ
مــن المرضى الكويتيين الــذيــن يعالجون في
تلك المستشفيات ومرافقيهم لـلــوقــوف على
ّ
والتعرف على
احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم
تجاربهم وتحسينها.
وأوضــح أن رعاية المرضى الكويتيين في

الـ ـخ ــارج ،وال ـح ــرص عـلــى ســامــة المواطنين
الكويتيين بشكل عــام يأتيان بتوجيهات من
سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ّ
وبين أنه زار  3مستشفيات في إقليم كتالونيا
لالطمئنان عـلــى الـمــرضــى الكويتيين الــذيــن
يتلقون الـعــاج فيها والــوقــوف على حالتهم
المرضية واالطالع على أحدث الطرق العالجية.
وذك ـ ــر أن ـ ــه ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــات م ـت ـع ــددة مع
مسؤولين بالمستشفيات والهيئات الصحية
الكتالونية لمناقشة سبل تعزيز العالقات في
المجال الصحي بين البلدين ،السيما بعد فتح
الخط المباشر للخطوط الجوية الكويتية الذي
من شأنه تسهيل وصول الرعايا الكويتيين من
طلبة ومصطافين ومرضى إلى إسبانيا بشكل

عام ،وكتالونيا بشكل خاص.
وكشف الخرافي أنه بحث أيضا مع السلطات
األم ـن ـيــة ف ــي الـحـكــومــة الـكـتــالــونـيــة وسـلـطــات
المطار والمنافذ حل القضايا المتعلقة بإقامة
الـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن ال ــزائ ــري ــن ودخــولـهــم
وخــروجـهــم مــن تلك الـمـنــافــذ ،مشيرا فــي هذا
السياق إلى الترحيب الكبير الذي أبداه الجانب
الكتالوني بالتعاون لتقديم التسهيالت للرعايا
ّ
الـكــويـتـيـيــن ،السـيـمــا ال ـمــرضــى فـيـمــا يتعلق
باإلقامة والفيزا.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـم ــرض ــى ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ومرافقيهم في تصريحات لـ «كونا» بمستوى
الرعاية الطبية التي تلقوها في مختلف المراكز
الطبية والمستشفيات بإسبانيا ،والسيما في
مجاالت عالج العيون واألورام وآفات العظام.

ّكرم الفائقين من المشمولين برعايتها ودعا إلى مواصلة تطوير الهيئة

●

سيد القصاص

ّ
كرم وزير العدل وزير األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية وزيــر دولــة
ل ـشــؤون تـعــزيــز ال ـنــزاهــة ،رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــر ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ا لـمــا جــد ،الفائقين مــن منتسبي
الهيئة.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــاج ــد ،ف ــي ك ـل ـمــة لــه
خالل حفل التكريم ،مساء أمس،
ً
«إنـنــا نــدرك جميعا مكانة العلم
وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ،ل ـ ــذا نـ ـح ــرص بـشـكــل
س ـ ـن ـ ــوي ع ـ ـلـ ــى تـ ـك ــريـ ـمـ ـك ــم ل ـم ــا
حققتموه مــن نـجــاح وتـفـ ّـوق في
مسيرتكم العلمية».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع«ّ :أن ـ ـ ـتـ ـ ــم ب ـن ـج ــاح ـك ــم
ّ
وتفوقكم تمثلون مصدر فخرنا
وتـفــاؤلـنــا بمستقبل مـشــرق لكم
ولكويتنا الـعــزيــزة الـتــي تتطلع
لتحقيق الـمــزيــد مــن اإلن ـج ــازات
في مختلف المجاالت بسواعدكم
وجهودكم في الفترة المقبلة».
وأردف« :كلنا يعلم فضل العلم
وإيجابياته فــي تهذيب النفس،
وإنـ ـ ــارة ال ـب ـص ـيــرة ،ورفـ ــع مـكــانــة
اإلن ـ ـسـ ــان ،وت ـ ـقـ ـ ّـدم الـمـجـتـمـعــات
ً
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت» ،داع ـيــا
«الفائقين إلى مواصلة جهودهم
عـلــى طــريــق الـعـلــم وال ـت ـفــوق لما

ً
متوسطا المتفوقين
الماجد
فيه الخير لكم وألهلكم ولبلدكم».

تحديات استثنائية
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــاجـ ــد« :شـ ـه ــدت
ال ـه ـي ـئ ــة تـ ـح ــدي ــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
خالل السنوات الثالث الماضية،
إال انـ ـه ــا رغ ـ ــم ذل ـ ــك ت ـم ـك ـنــت مــن
تـحـقـيــق ال ـعــديــد م ــن اإلنـ ـج ــازات
أبـ ــرزهـ ــا ت ـن ـم ـيــة أمـ ـ ـ ــوال ال ـق ـ ّـص ــر
عبر سياسة استثمارية سليمة
ومتوازنة حققت عوائد مرتفعة
عن عــام  2021بنسـبة تزيد على
 14.7بالمئة مع معدالت مخاطر
منخفضة».

وذكــر أن «من اإلنجازات كذلك
تكثيف ج ـهــود الـتـحــول الــرقـمــي
وتهيئة قطاعات الهيئة لتقديم
 46خ ــدم ــة م ـت ـن ــوع ــة ،م ــن خ ــال
موقعها اإللكتروني و 36خدمة
ً
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «س ـ ـهـ ــل» ،وأيـ ـض ــا
مواصلة تنمية األثــاث الخيرية
ومـســاهـمــاتـهــا فــي أع ـمــال الخير
بالمجاالت والمناطق المختلفة».
ودعـ ــا ال ـمــاجــد ال ــى «مــواصـلــة
خ ـطــة ال ـت ـطــويــر ف ــي ال ـه ـي ـئــة مــن
خــال تكاتف الجميع الستغالل
مـ ــا تـ ــوافـ ــر ل ــدي ـن ــا مـ ــن إم ـك ــان ــات
وخ ـبــرات مــاديــة وب ـشــريــة ،وذلــك
إلحـ ـ ــداث ن ـق ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي عمل

الهيئة ،ولنكون أكثر قــدرة على
رعاية وتأمين احتياجات أبنائنا
القصر والمشمولين بالرعاية».
بدوره ،أكد المدير العام للهيئة
باإلنابة حمد البرجس ،اهتمام
الهيئة المستمر بتحفيز أبنائنا
وب ـن ــات ـن ــا ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي مـخـتـلــف
ً
المراحل الــدراسـيــة ،مـشــددا على
أهمية تأهيل وتطوير وتحفيز
أبـ ـن ــائـ ـن ــا لـ ـم ــواجـ ـه ــة تـ ـح ــدي ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،فـ ــي إط ـ ـ ــار تـحـقـيــق
رؤيــة الكويت المستقبلية ،التي
تـتـضـمــن ال ــوص ــول ال ــى رأس ـمــال
بشري إبداعي.

زبيدوف :رئيس طاجيكستان يزور الكويت بداية « ٢٠٢٣الهالل األحمر» توزع الحقيبة
احتفل بـ «يوم الرئيس» وأكد أن أولى الرحالت المباشرة إلى دوشنبيه  10ديسمبر الشتوية على العمالة
●

ربيع كالس

أكد سفير طاجيكستان لدى
البالد عميد السلك الدبلوماسي
د .زبيدالله زبـيــدوف أن رئيس
بالده إمام علي رحمان سيزور
ال ـكــويــت ب ــداي ــة ال ـع ــام الـمـقـبــل،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى وجـ ــود م ـش ــاورات
س ـي ــاس ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن عـلــى
م ـس ـتــوى رف ـي ــع ل ــاع ــداد لـهــذه
الزيارة المرتقبة.
وفــي كلمة ألـقــاهــا بمناسبة
«ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس» و»الـ ـجـ ـلـ ـس ــة
الـ ـس ــادس ــة عـ ـش ــرة ال ـتــاري ـخ ـيــة
لـلـمـجـلــس األع ـل ــى لـجـمـهــوريــة
طاجيكستان» فــي منزله أمس
األول بـحـضــور ع ــدد مــن أبـنــاء
ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ،ق ـ ـ ــال زبـ ـ ـي ـ ــدوف إن
 19ات ـفــاق ـيــة ت ــم تــوقـيـعـهــا بين
ً
الـبـلــديــن ،الف ـتــا إل ــى أن اللجنة
الطاجيكية ـ الكويتية المشتركة

متحد ً
ّ
ثا في المناسبة
سفير طاجيكستان
ع ـقــدت أعـمــالـهــا ف ــي الـعــاصـمــة
دوشنبيه في نوفمبر الجاري،
والجلسة المقبلة ستكون في
الكويت نهاية  ،2023وأن وفد
ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي زار ب ـ ــاده كــان
برئاسة حمد المشعان.

ممثل األمير يحضر اليوم افتتاح...
ستلعب األرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا في الثالثة ،وفي
المجموعة الرابعة تتنافس فرنسا والدنمارك وتونس وأستراليا.
وتتشكل المجموعة الخامسة من إسبانيا وألمانيا برفقة اليابان
و كــو سـتــار يـكــا ،بينما تلعب منتخبات بلجيكا و كـنــدا والمغرب
وكرواتيا ضمن «السادسة» ،أما السابعة فتضم البرازيل وصربيا
وسويسرا والـكــامـيــرون ،فــي حين تضم الثامنة البرتغال وغانا
واألوروغواي وكوريا الجنوبية.
20-09

«األداء الحكومي» للوزراء...:
والمؤسسات التابعة لهم ،خالل الفترة من  1يوليو  2022إلى 30
سبتمبر .2022
وذكــر رئـيــس الجهاز أحـمــد مشعل األحـمــد ،فــي الخطاب الــذي
حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،أن الطلب يقع ضمن اختصاص
ً
الجهاز استنادا إلى المادة  2مـن مرسوم إنشائه والتي تنص على
أن يتولى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية
والجهات التابعة لها وإعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي
لكل منها والعرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق األهداف
المنشودة من قراراته داخل الوزارة أو الجهة التابعة له.

كيم ّ
يجرب «الوحش» بحضور نجلته...

إلى عائلة كيم ،وقالت إنه توجه «مع ابنته وزوجته المحبوبتين»

وإذ أوضح أنه سيتم تدشين
أول ــى الــرحــات الـمـبــاشــرة بين
الـ ـك ــوي ــت وط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان 10
ديسمبر ،قــال زبيدوف إن عدد
الجالية الطاجيكية يبلغ نحو
ً
 60شخصا ،ويعملون في مجال

الخدمات الفندقية ،وهي عمالة
ماهرة ومدربة بشكل كبير.
وعــن المناسبة ،قــال السفير
الـطــاجـيـكــي ،إن ــه بفضل جهود
علي رحمان« ،نجح شعبنا في
اس ـت ـعــادة ال ـســام واالس ـت ـقــرار،
ب ـعــدمــا واجـ ـه ــت ب ــادن ــا حــربــا
أهـ ـلـ ـي ــة بـ ـع ــد حـ ـص ــولـ ـه ــا ع ـلــى
ً
االستقالل في ،»1991مشيرا إلى
أنــه «مــع ذلــك ،فــإن التوصل إلى
سالم حقيقي ووحدة كان مهمة
صـعـبــة ،وتـنـطــوي عـلــى عملية
مـعـقــدة» .وتــابــعّ :
وج ــه الرئيس
ً
الـمـنـتـخــب حــديــثــا ك ــل جـهــوده
وإرادت ـ ـ ــه وق ــدرت ــه ع ـلــى ضـمــان
السالم ،وأظهر الزمن أن رئيس
الدولة تعهد بشجاعته الفريدة
ووط ـن ـي ـت ــه ال ـك ـب ـي ــرة وش ـع ــوره
ال ـ ـقـ ــومـ ــي عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـط ــري ــق
الصعب ،وحقق أحــام وأماني
ً
ال ـش ـعــب ال ـطــاج ـي ـكــي ،م ـعــرضــا

إل ــى مــوقــع إط ــاق ال ـص ــاروخ ال ــذي وصـفـتــه وســائــل إع ــام كــوريــة
جنوبية بأنه «صاروخ الوحش» .ويظهر في صور نشرتها وسائل
ً
اإلعــام الحكومية كيم مبتهجا وهــو يسير أمــام صــاروخ عمالق
ً
برفقة فتاة ترتدي سترة بيضاء وتنتعل حذاء أحمر.
ً
وقال خبراء إنه من النادر جدا أن تأتي وسائل اإلعالم الحكومية
على ذكر أوالد كيم وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم قال« :إذا استمرت الواليات المتحدة
فــي توجيه تـهــديــدات ضــدنــا ،فــإن بيونغ يــانــغ سـتــرد بـحــزم على
األسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة
ً
شاملة بال رحمة» ،منتقدا ما أسماه «تدريبات حرب العدوان».
من ناحيتها ،ذكرت هيئة األركان المشتركة الكورية الجنوبية ،في
ً
ً
ً
بيان ،أنها والواليات المتحدة أجريتا ،أمس ،تدريبا جويا مشتركا
مع القاذفة االستراتيجية «بي -1بي» التابعة لسالح الجو األميركي
والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية.
(عواصم ـ وكاالت)

سالم الصباح :القمة األميركية  -الصينية...
األميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش «قمة
ً
ً
العشرين» في بالي ،آمال أن تنعكس إيجابا على االستقرار الدولي.
وفي كلمته ،خالل جلسة «المتغيرات الجيوسياسية للطاقة»،
بمنتدى الـمـنــامــة ،أك ــد الـصـبــاح أن «الـكــويــت تـقــوم بــدورهــا وفــق
مبادئها وثوابتها في حماية االستقرار السياسي ،وصــون أمن
الطاقة وإمداداتها في المنطقة والعالم».
وبينما شدد على أهمية وقف التصعيد والحوار ،دعا الصباح
إلى «االستعداد لمواجهة أي احتمالية لركود اقتصادي ،واتخاذ

حياته للخطر لضمان الوحدة
والسالم في طاجيكستان.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال زب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدوف :رئـ ـي ــس
ب ـلــدنــا ه ــو أحـ ــد الـ ـق ــادة الــذيــن
حـ ـ ّـولـ ــوا ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ،خ ــال
 30ع ــام ــا م ــن االسـ ـتـ ـق ــال ،إلــى
دولـ ــة م ـت ـط ـ ّـورة ومـ ـب ــادرة على
المستوى العالمي ،إذ تم قبول
ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ح ـت ــى اآلن فــي
ع ـضــويــة أك ـث ــر م ــن  80منظمة
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة والـمــؤسـســة
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،اضــافــة إلــى
انـضـمــامـهــا إل ــى أك ـثــر م ــن 350
قانونا دوليا.

جانب من حملة توزيع كسوة الشتاء على العمالة

●

فيصل متعب

في مبادرة سنوية ،نظمت جمعية الهالل االحمر
الكويتي حملة توزيع «الحقيبة الشتوية» صباح أمس
في مقره بمنطقة الشويخ.
وقــالــت األمينة العامة للجمعية مها البرجس لـ
«الجريدة» :هذه الفعالية تقام كل عام ،وانطلقنا بها
منذ  5اعوام ،وهي كسوة العامل خالل فصل الشتاء،
وتقدم للعمالة في الشوارع.
وأضافت البرجس أن عدد المستفيديين من هذه
الحملة يـقــدر بـ ـ  5آالف عــامــل ،مـشـيــرة إل ــى أن هــذه

إجراء ات جماعية من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط ،ووضع
تصور لما ستتحمله األســواق عام  ،2023وضمان تدفق سالسل
اإلمـ ــداد ،والـحــاجــة لــزيــادة االسـتـثـمــار فــي التنقيب واالسـتـخــراج
والـتـصــديــر ،وتطوير المصافي ومصانع التكرير ،وضـمــان أمن
الطاقة وإمداداتها».
وأكــد الـتــزام الكويت الكامل بمواجهة تغير المناخ ،لكنه ّ
نبه
إلى أنه ال يمكن «التركيز على الجانب المناخي دون النظر إلى كل
ً
من أمن الطاقة وعناصر االزدهار االقتصادي» ،محذرا من أن عدم
استقرار أسواق الطاقة له آثار على االقتصاد العالمي تهدد بشكل
مباشر الدول والشعوب.
ودعا دول العالم إلى الوحدة «أكثر من أي يوم سبق بالتاريخ»،
ً
الفتا إلى المخاطر المقبلة مع اشتداد الصراعات السياسية ،وفي
ظل شبح الركود ،ودخــول الشتاء ،وحاجة الشعوب لألساسيات
المعيشية المهددة.
وفي ٍّ
رد على سوال حول قرار «أوبك  »+األخير بخفض اإلنتاج
وما أثاره من توتر بين واشنطن والرياض ،جدد الصباح التأكيد
ً
أن القرار ليس سياسيا ،وال يهدف إلى مساعدة روسيا« ،بل هو
قرار تقني متخذ بناء على األرقام لضمان أمن الطاقة».
وفي الجلسة نفسها ،شدد مساعد وزيــر الخارجية السعودي
ً
وليد الخريجي ،على ضرورة عدم إغفال االستثمار بالنفط ،مؤكدا
أن المملكة ملتزمة بالتحول التدريجي والمنظم للطاقة النظيفة.
وقال الخريجي إن السعودية بحاجة إلى التعاون مع كل دول العالم
ً
بما فيها الصين ،داعيا الدول الكبرى إلى تفادي االنزالق لصراع
جيوسياسي يمتد إلى الدول الصغيرة.
ومن جهته ،أكد وزيــر خارجية البحرين عبداللطيف الزياني،
ض ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون ،وتـجـنـيــب مـنـطـقــة الـخـلـيــج وال ـش ــرق األوس ــط

الكسوة تعتبر ابرز احتياجات العاملين في ظل اجواء
الطقس البارد.
وذكرت ان «الهالل االحمر» على دراية تامة بأعدد
المحتاجين لمثل هذه المبادرة ،الفتة إلى ان «الجمعية
حــرصــت عـلــى ت ــوزي ــع الـحـقـيـبــة عـلــى اك ـبــر ع ــدد من
المستفيدين ،من خالل التواصل مع معظم الشركات
الحضار العمالة وتسلمهم الكسوة بأنفسهم».
وأكدت البرجس ان الجمعية ال يقتصر عملها على
مساعدة العمالة في فصل الشتاء ،إنما هناك اعمال
خيرية اخــرى مثل توزيع معونات غذائية للعمالة،
ووجبات إفطار في شهر رمضان بشكل يومي.

أن تصبح ســاحــة ألي تـنــافــس جيوستراتيجي أو ص ــراع دولــي
ً
جديد ،الفتا إلى أن القمة الخليجية -الصينية مخصصة للحوار
االستراتيجي.
ّ ً
وشدد الزياني على أهمية الحوار بين مختلف دول العالم ،مذكرا
الخليج وواشنطن.
بعقد  4قمم استراتيجية بين ّ
وعلى هامش حوار المنامة ،حذر مساعد وزير الدفاع األميركي،
ً
أمس األول ،شركاء المنطقة من أن التنسيق الوثيق جدا مع بكين
في القضايا األمنية واالستخبارية قد يضر بتعاونهم مع واشنطن،
ً
موضحا أن مشاركة الصين في شبكات االتصاالت يمكن أن تخلق
نقاط ضعف إلكترونية للواليات المتحدة ،كما أن مشاركتها في
بعض مشاريع البنية التحتية يمكن أن تولد مخاطر استخباراتية،
ووجودها في دول معينة سيسمح لها بمراقبة القوات األميركية.
وفي كلمتها االفتتاحية ،أمس األول ،أشارت رئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون ديرالين ،إلى وجود فرصة لتعزيز العالقات
الخليجية ،مشددة على أن أمن الخليج من أمن أوروبا.
وبلهجة غير معهودة ّ
وجهت ديــراليــن انتقادات قوية إليــران،
ً
ّ
وذكرت بأن ّ
مسيراتها التي سقطت قبل أشهر على اإلمارات انطالقا
من اليمن ،هي نفسها التي تتساقط اليوم على المدن األوكرانية،
داعية دول الخليج ،بشكل صريح ،إلى فعل المزيد.
ً
ورد األمين العام لمجلس التعاون د .نايف الحجرف ،مذكرا بأن
مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الخليج واالتحاد األوروبي
ً
عالقة منذ  13عاما ،واللوم في هذا ال يقع على الجانب الخليجي،
ً
مضيفا« :نحن جاهزون للتعاون عندما تكونون أنتم كذلك».

ةديرجلا
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محليات
«الشؤون» 26 :الجاري إعادة انتخابات «تعاونية النسيم»

ً
«تتم خالل  5ساعات من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء»
جورج عاطف

عـلــى وق ــع س ــوء الـتـنـظـيــم والـتــدافــع
الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس
إدارة جمعية الـنـسـيــم الـتـعــاونـيــة ،ما
حـ ــدا بـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة،
إل ــى إل ـغــائ ـهــا ق ـبــل غ ـلــق ب ــاب االق ـت ــراع
ب ــدق ــائ ــق ،عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن إدارة
ش ــؤون العضوية وإش ـهــار االت ـحــادات
والـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ف ــي ال ـ ــوزارة،
ح ـ ــددت ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل  26الـ ـج ــاري،

ً
ً
موعدا جديدا لمعاودة إجراء انتخابات
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـت ــي س ـت ـك ــون ع ـل ــى كــامــل
أعضاء مجلس اإلدارة التسعة.
ً
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه نظرا
ل ـض ـخــامــة عـ ــدد م ـســاه ـمــي الـجـمـعـيــة
ً
البالغ قرابة  14ألفا ،منهم ما يزيد على
 10اآلف يـحــق لـهــم الـتـصــويــت ،قــررت
الوزارة تحديد ُمدة عقد االنتخابات بـ 5
ً
ساعات ،تبدأ في الثالثة عصرا وتنتهي

 4ماليين دينار تكلفة مركز التعاونيات
لألمراض الوراثية لألطفال
علمت «الجريدة» أن إجمالي تكلفة توقيع َ
عقدي
اإلشراف والتنفيذ لمشروع مركز التعاونيات ألبحاث
األمراض الوراثية لألطفال وملحقاته في المستشفى
األم ـيــري ،بلغ نحو  4ماليين دي ـنــار ،ستقوم لجنة
المشروعات التعاونية الوطنية بالتكلف بها ،من
منطلق المشاركة المجتمعية للتعاونيات.

ً
ووف ـقــا للمصادر ،فــإن عقد اإلش ــراف على تنفيذ
أع ـم ــال إن ـش ــاء وإنـ ـج ــاز وص ـيــانــة ال ـم ـش ــروع سيتم
بواسطة مكتب دار (مستشارو الخليج لالستشارات
الهندسية) ،أما عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
المركز فسيتم من خالل شركة وارة لإلنشاءات.

ً
الثامنة مـسـ ً
ـاء ،تنفيذا للقرار الــوزاري
(/189ت) لـسـنــة  ،2022ب ـشــأن تنظيم
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي الـجـمـعـيــات
واالتـحــادات التعاونية ،والقاضي بأن
«تـحــدد مــدة االق ـتــراع بخمس ساعات
للجمعيات ،التي يزيد عدد مساهميها
على  10آالف مساهم ،كما يجوز تمديد
ه ــذه ال ـمــدة حـســب ال ـظــروف واألح ــوال
التي تراها الوزارة».
ولفتت المصادر إلى أنه تم اختيار
مــدرسـتـيــن جــديــدتـيــن الق ـتــراع الــرجــال
والنساء تضمان لجان عدة الستيعاب
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد الـ ـضـ ـخ ــم مـ ــن م ـســاه ـمــي
الـجـمـعـيــة ،وه ـمــا مــدرس ـتــا آم ـنــة بنت
األرق ـ ـ ــم الق ـ ـتـ ــراع الـ ــرجـ ــال ،وال ـم ـطــوعــة
شريفة العمر للنساء ،مشددة على أنه
تم التنسيق المسبق مع وزارة الداخلية
لتوفير الـقــوة المناسبة لضبط األمــن
وإحكام السيطرة والتنظيم قبل وأثناء
وع ـق ــب ان ـت ـه ــاء الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة،
مــع ض ــرورة التشدد فــي التدقيق على
هويات الناخبين قبل دخولهم ،ومنع
أي تجمعات أو تدافع وتزاحم من شأنه
التأثير على صحة وسالمة عقدها.

«األشغال» 14.7 :مليون دينار
مكافأة الصفوف األمامية

ً
بوقماز :تصرف لـ  1287موظفا وال مالحظات على كشوفها
•

سيد القصاص

كشفت وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة د .أماني بوقماز ،أن قيمة مكافأة
الصفوف األمامية في «األشغال» بلغت  14.780مليون
ً
دينار يستحقها  1287موظفا.
وقالت بوقماز ،في ردها على سؤال النائب حمدان
العازمي حول سبب تأخر صرف المكافأة لمستحقيها،
إن ال ــوزارة خاطبت ديــوان الخدمة المدنية العتماد
الكشوف بتاريخ  2021 / 8 / 4ثم خاطب الديوان وكيل
وزارة المالية بتاريخ  2021 / 8 / 18وتمت الموافقة على
ربط المبلغ بكتاب المالية رقم « »02981بتاريخ / 14
 ،2022 / 2ثم قمنا بدورنا باتخاذ اإلجــراءات الالزمة
نحو الـصــرف ،وتــم إع ــداد استمارة الصرف بتاريخ
.»2022 / 2 / 21
وحــول التظلمات المقدمة من بعض الموظفين،
أوض ـح ــت أن ــه تـمــت مـخــاطـبــة مـكـتــب وك ـيــل الـ ــوزارة
بتاريخ  2022 / 7 / 18العتماد كشوف مكافأة الصفوف
ً
األمامية لعدد  191موظفا من المتظلمين بإجمالي
ً
مبلغ  211574دينارا بناء على طلب المراقب المالي،
وجار استكمال إجراءات الصرف.
ٍ

د .أماني بوقماز

«الصحة» :خدمات جديدة لطب األسنان «الكهرباء» تحرر  50مخالفة لتعديات على خدماتها
•

عادل سامي

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب
األسنان د .مشعل الكندري عن تدشين خدمات صحية
الفراش
جديدة لكبار السن وزيارات منزلية لطريحي
ً
وذوي اإلعاقة ،إضافة إلى خدمات الشفة األرنبية ،مؤكدا
سعي الوزارة إلى الحصول على االعترافات الدولية.
وقال الكندري ،في تصريح صحافي ،على هامش
تدشين الدورة الـ  22لمؤتمر طب األسنان ،الذي نظمته
إدارة طب األسنان بوزارة الصحة بالتعاون مع جمعية
أطباء األسنان وبرعاية وزير الصحة د .أحمد العوضي،
إنه تم إبرام العديد من االتفاقيات الدولية والخليجية
للبرامج التخصصية لطب األسنان مع مستشفيات
عالمية فــي أم ـيــركــا ،وك ـن ــدا ،وبريطانيا
وجــام ـعــات ً
وأستراليا ،فضال عن اعتماد برامج محلية جديدة لطب

األسنان منها برنامج التقويم ،جراحة الوجه والفكين
واالستعاضة للثة.
محمد
د.
األطباء
أطباء
جمعية
رئيس
بدوره ،أشار
ً
دش ـت ـ ًـي ،إل ــى ًم ـشــاركــة  1700طـبـيــب و 60مـحــاضــرا
محليا ودول ـيــا فــي المؤتمر وتتخلله  41محاضرة
ونحو  30ورشة عمل ،إذ يهدف إلى الترابط بين أطباء
األسنان وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الطرق
المستخدمة للعالجات على مستوى العالم.
من جانبه ،أكد استشاري تقويم األسنان والفكين
د .مبارك السعيد ،أن «التقويم الرقمي» هو ًمستقبل
ط ــب األس ـن ــان ف ــي ال ـكــويــت وال ـع ــال ــم ،الف ـت ــا إل ــى أن
التقويم الشفاف من خالل استخدام التكنولوجيا
الرقمية أو مــا يعرف ً ب ـ «اإلنـ ًفـيــزااليــن» هــو التقنية
الرقمية األكثر ابتكارا وتقدما في العالم.

•

سيد القصاص

واص ــل فــريــق الضبطية القضائية ب ــوزارة
الكهرباء شن حمالته في المحافظات الشمالية
العاصمة والـجـهــراء والـفــروانـيــة للتحقق من
سالمة التمديدات الكهربائية وتمديدات شبكة
المياه ،حيث تمكن الفريق خالل الشهر الجاري
من تحرير  50محضر ضبط مخالفة وإثبات
حالة تتمثل في التعديات على شبكتي الكهرباء
والماء.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في
تصريح له ،إن الحمالت على عموم المحافظات
الشمالية مستمرة على مدار االسبوع دون توقف
من خالل ضبط التعديات والمخالفات وتلقي

«التربية» :هدم وإعادة بناء مبنى «التطوير»

ً
إنشاء مبنى متعدد الطوابق يتناسب مع خطط تدريب  130ألف موظف سنويا
•

فهد الرمضان

تتجه وزارة التربية إلى اعتماد مشروع
هــدم واع ــادة تأهيل مبنى إدارة التطوير
والتنمية بالجابرية ،لتوفير مبنى حديث
م ـت ـع ــدد الـ ـط ــواب ــق السـ ـتـ ـغ ــال ال ـم ـســاحــة
ً
ً
الـمـتــوفــرة أف ـق ـيــا ورأسـ ـي ــا ،لـتــوفـيــر السعة
المكانية المطلوبة لعقد الدورات التدريبية
الـمـنــاسـبــة ل ـكــل ال ــوظ ــائ ــف ال ـم ــوج ــودة في
الوزارة.
في هذا السياق ،أكد مدير إدارة التطوير
والتنمية ،فيصل الجطيلي ،أهمية التدريب
والتنمية المهنية للموظفين ،وإكسابهم
الخبرات والمهارات الجديدة التي تتناسب
ً
مع التطورات الحديثة ،موضحا أن إدارة
التدريب والتنمية ومراكز التدريب بالجهراء
وم ـب ــارك الـكـبـيــر ت ـخــدم أك ـثــر مــن  130ألــف
مــوظــف يعملون فــي الـقـطــاعــات المختلفة
للوزارة ،بالتالي هناك حاجة ماسة لتطوير
عمل هذه المراكز وتهيئتها ،بما يتماشى
خطط الوزارة نحو االرتقاء باألداء.
وق ـ ــال الـجـطـيـلــي ف ــي ك ـت ــاب وج ـه ــه إلــى

الوكيل المساعد للقطاع اإلداري ،وحصلت
«ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة مـنــه ،إن «موظفي
ال ـ ــوزارة س ــواء مــن الـهـيـئــات التعليمية أو
اإلداري ــة يحتاجون إلــى أنــواع متعددة من
البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية»،
ً
الف ـت ــا إل ــى وجـ ــود م ـعــوقــات لـعـمــل اإلدارة
إلنـجــاز مثل هــذه ال ـ ــدورات ،ومنها السعة
المكانية والتجهيزات التقنية والميزانية.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه أع ـ ــد مـ ـش ــروع ــا م ـت ـكــامــا
للتغلب على المعوقات التي تــوا جــه عمل
إدارة ال ـت ـطــويــر والـتـنـمـيــة م ــن خ ــال هــدم
وإع ــادة بـنــاء مبناها ببناء حــدث يستغل
ً
ً
المساحات المتوفرة أفقيا ورأسيا بطوابق
متعددة ،لتوفير السعة المكانية المطلوبة
الـتــي تتناسب مــع الـعــدد الكبير لموظفي
ً
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ال ـم ـب ـنــى ال ـجــديــد
سيتضمن مختبرات مجهزة تتناسب مع
متطلبات التدريب للتواجيه الفنية للعلوم
والـحــاســوب والبدنية ،إضــافــة إلــى قاعات
السـتـقـبــال ال ــوف ــود الــرس ـم ـيــة ،السـيـمــا من
الدول األخرى في الدورات التي تعقد على
مستوى إقليمي أو دول ــي ،ليكون المبنى

بصورة جمالية تتناسب مع مكانة الكويت
وسمعتها الدولية.
ولفت إلى أهمية أن يتضمن المبنى الجديد
مواصفات فنية لذوي االحتياجات الخاصة،
ً
مبينا أهمية أن تتوافر كل التقنيات واألجهزة
الحديثة في مجال التطوير والتدريب.

مشاريع 2024
وش ــدد عـلــى ض ــرورة وض ــع م ـشــروع هــدم
وإعادة بناء مبنى التدريب بالجابرية ضمن
خـطــط وم ـشــاريــع قـطــاع الـمـنـشــآت الـتــربــويــة
للعام  ،2024/2023على أن يأخذ الموضوع
صفة االستعجال ،إضــافــة إلــى ض ــرورة قيام
إدارتي نظم المعلومات والتقنيات التربوية
بـطــرح المناقصات الــازمــة لتجهيز قاعات
التدريب بأحدث األجهزة والتقنيات ،بما يالئم
التطور العالمي في مجال التدريب.
وفي مجال تربوي آخر ،نظمت اإلدارة أول
دورة تدريبية للعاملين في مــدارس المعهد
الديني ،بحضور مدير التعليم الديني أنور
عبدالغفور ،ومدير التطوير والتنمية فيصل
الجطيلي ،وعدد من المدربين المعتمدين.

ً
«القوى العاملة» :ضبط  2883مخالفا في  10أشهر

العازمي لـ ةديرجلا• :أجرينا  225جولة من يناير حتى أكتوبر الماضيين
•

جورج عاطف

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف
العازمي ،أن الجوالت الميدانية ،البالغة 225
د .مبارك
ّ
جولة ،التي نفذها موظفو إدارة التفتيش بالهيئة،
خ ــال الـفـتــرة مــن مطلع يناير حتى نهاية أكتوبر
ً
ً
الماضيين ،أسفرت عن ضبط  2883عامال مخالفا
لقانوني اإلقامة والعمل ،سواء هامشية تعمل لدى
الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين،
أو انتهت إقاماتهم منذ فترة دون تجديدها ،أو ال
يحملون بطاقات مدنية أو أي ثبوتيات من األساس.
وقال العازمي لـ «الجريدة» إن إقامات هذه العمالة
تنوعت بين حملة المادة ( ،)18ويعملون في القطاع
األهـلــي ومسجلين على بعض الشركات والـمــزارع
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات
الحكومية ،بــواقــع  1605عـمــال ،وعمالة منزلية من
حملة المادة ( )20هاربين من أرباب العمل وعددهم
ً
 1224عامال (بنسبة مئوية تخطت الـ  40في المئة من
ً
إجمالي العمالة المضبوطة) ،إضافة إلى  35عامال
«التحاق بعائل» من حملة المادة ( ،)22و 19مسجلين
على القطاع الحكومي من حملة المادة (.)17
ولفت إلى أنه سيتم وقف ملفات أصحاب األعمال
والشركات المسجلة عليها هذه العمالة ،وإمهارها
بالرمز  73لحين التأكد من إبعادها عن البالد ،ومن ثم
معاودة التفتيش عليها للتأكد من التزامها بتشغيل
ً
العمالة لديها ،مبينا أنه فيما يخص العمالة المنزلية
تتم إحالتها إلى اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة
في وزارة الداخلية ،التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها

ً
وإبعادها عن البالد ،مؤكدا استمرار «القوى العاملة»
فــي تنفيذ جــوالتـهــا التفتيشية الميدانية الرامية
إلى تنظيم سوق العمل ،وضبط العمالة الهامشية
المخالفة لقانون اإلقامة.

منع إصدار األذونات
إلى ذلك ،نفى العازمي ،في تصريح صحافي ،وجود
أي أن ــواع منع إص ــدار أذون ــات العمل ألي جنسية،
باستثناء أص ـحــاب اآلل ـيــات واالج ـ ـ ــراءات الخاصة
ً
الصادرة من وزارة الداخلية ،مؤكدا أن بقية األذونات
تصدر بصورة طبيعية عبر الدورة القانونية العادية
مــن خ ــال األنـظـمــة اإللـكـتــرونـيــة والــربــط اآلل ــي بين
الجهات الحكومية ذات العالقة.
وش ــدد الـعــازمــي عـلــى أن الـبـلــدان غـيــر الملتزمة
باالشتراطات الخاصة بقوانين الكويت وأنظمتها
الداخلية والمالحظات ُ
المرسلة لها ستواجه اجراءات
تصل إلى حد منع استقدام عمالتها لتجنب التعدي
ً
على حقوقهم ،مبينا أن موظفي الهيئة يقومون
بمتابعة جميع إجــراءات استقدام العمالة الجديدة،
لضمان تحقيق كامل الحماية القانونية لهم منذ
توقيع العقود حتى التحاقهم بالعمل.
وذكر العازمي ،أن الهيئة ،وضمن جهودها الرامية
إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة ،تتابع
تنفيذ بعض الدول لمالحظات الكويت بشأن تجاوزات
آلية التوظيف لدى بعض الوكاالت العمالية والمكاتب
الداخلية ،حيث «يجري بشكل دوري التدقيق على
العقود وإذونات العمل الجديدة عبر آلية جديدة تم
اعتمادها لدى إدارات العمل».

مبارك العازمي

أكثر من %40
منها عمالة
منزلية هاربة
من أربابها
وتعمل لدى
الغير

البالغات من خط الوزارة الساخن للتعامل مع
البالغات بسرعة قياسية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ح ـم ــات ال ـفــريــق م ــع لجنة
التصدي لظاهرة العزاب مستمرة ،حيث تجاوز
قطع التيار فــي محافظة الـفــروانـيــة مــن خالل
مكافحة تلك الظاهرة أكثر من  100عقار خالل
الفترة الماضية ،والحمالت مستمرة خالل هذا
االسبوع حيث يتم شن حملة على سكن العزاب
في نفس المحافظة ،إلى جانب االستعداد لشن
حمالت مستقبلية على محافظة الجهراء لقطع
التيار الكهربائي عن سكن العزاب.
ولفت إلى أن وتيرة التصدي لظاهرة سكن
الـ ـع ــزاب زادت ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،وال ـفــرق
الـمـيــدانـيــة مـسـتـعــدة م ــن خ ــال الـتـنـسـيــق مع

قطاع شبكات التوزيع الكهربائية لقطع التيار
الكهربائي عن سكن العزاب المخالف للقانون،
داعيا جميع مالك العقارات التي يقطنها عزاب
إل ــى ض ـ ــرورة االخ ـ ــاء تـحــاشـيــا لـقـطــع الـتـيــار
الكهربائي.
وفي سياق متصل ،أشار الشمري إلى أن لجنة
الترشيد في وزارة الكهرباء والماء قامت مؤخرا
بالعديد من الفعاليات وورش العمل بالتنسيق
مع عدة جهات حكومية ،وذلك للتوعية واإلرشاد
مــن خ ــال ارسـ ــال الـنـصــائــح الـتــوعــويــة ،داعـيــا
أصـحــاب البنايات إلــى التأكيد على حراسها
باستخدام المرشدات عند استهالك المياه أثناء
التنظيف والغسيل.

سلة أخبار
«تنمية» نفذت مشاريع
إغاثية لالجئي الروهينغا
نفذت جمعية تنمية الخيرية،
بالتعاون مع فريق صناع
الخير التطوعي ،رحلة إغاثية
إلى مخيمات الالجئني
الروهينغا بكوكس بازار في
بنغالدش.
وقال رئيس فريق صناع
الخير التطوعي هاني املذكور،
في تصريح صحافي ،إن
الرحلة اإلغاثية التي كلفت
 70ألف دينار شملت افتتاح
ً
وتسليم  20منزال جديدًا،
إضافة إلى افتتاح مركز طبي،
وافتتاح مشروع مائي عبارة
عن بئر ارتوازية كبيرة تعمل
بالطاقة الشمسية مع خزان
 5000لتر بأحد املخيمات.

«الوقف اإلنساني» شاركت
بورشة «التتبع المالي»
شاركت الجمعية الكويتية
للوقف اإلنساني والتنمية،
ممثلة بمسؤولني وإداريني
لديها ،في الورشة التدريبية
الخاصة بخدمة التتبع
املالي « ،»FTSوالتي نظمتها
الخارجية الكويتية في معهد
سعود الناصر الدبلوماسي
بالتعاون مع مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية «»OCHA
وقال رئيس مجلس
إدارة الجمعية م .نصار
العبدالجليل ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الهدف
من املشاركة بالورشة يأتي
في إطار تنمية وتطوير
أداء القائمني على العمل في
املجال الخيري واإلنساني،
بما يؤهلهم ملواكبة التطورات
الكبيرة التي يشهدها القطاع
الخيري ،وتحديدا في مجال
الرقمنة والتكنولوجيا والنظم
املالية.

برلمانيات
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 %3نسبة إجابة الحكومة عن أسئلة النواب
%3
قاعة عبدالله السالم

فهد تركي

لم َّ
يتسن لمجلس األمة مناقشة بند األسئلة البرلمانية الموجهة من النواب إلى رئيس الوزراء
والوزراء ،خالل الجلسة الماضية؛ لعدم جاهزية ردود الوزراء.
وكان النائب عبيد الوسمي ،في جلسة الثالثاء الماضي ،قد طرح موضوع بند األسئلة في نقطة
نظام طلبها من رئيس المجلس أحمد السعدون قبل االنتقال ً إلى مناقشة الخطاب األميري،
وتساءل عن هذا البند ،لكن السعدون أجابه بأنه سيؤجله نظرا لعدم ورود اإلجابات من رئيس
الحكومة ،لذلك لم تتم مناقشة بند األسئلة حتى اآلن في أي جلسة من الجلسات ،التي عقدت
منذ افتتاح دور االنعقاد االول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ً
 333سؤاال أجيب
عن  11منها وطلب
الوزراء التمديد لـ 39
وبقي  283بال رد

فــي إحـصــائـيــة ل ـعــدد األسـئـلــة
البرلمانية منذ افتتاح المجلس
حتى الخميس الماضي بناء على
الموقع الرسمي لألمانة العامة
لمجلس األمــة ،فقد تقدم النواب
ً
بـ  333ســؤاال إلــى رئيس الــوزراء
وال ـ ـ ــوزراء ،تـمــت اإلج ــاب ــة عــن 11
منها فـقــط ،بينما طـلــب ال ــوزراء
ً
التمديد ل ـ  39س ــؤاال ،ولــم يصل
الرد على .283
وبـلـغــت نسبة إجــابــة ال ــوزراء
عن هذه األسئلة  3في المئة خالل
ن ـحــو ش ـهــر م ــن ان ـط ــاق مجلس
األمة في دور االنعقاد األول.
ومــن خــال البحث في األسئلة
ً
الـمـقــدمــة تــم الـكـشــف أن ع ــددا من
الوزراء تجاوزوا المدة الممنوحة
لـهــم لــإجــابــة عـنـهــا ،وال ـتــي يجب
أال تتجاوز أسبوعين من وصول
ً
الـ ـس ــؤال إلـ ــى الـ ــوزيـ ــر ،ف ـض ــا عن
األسـ ـئـ ـل ــة ال ـك ـث ـي ــرة الـ ـت ــي لـ ــم يـتــم
الــرد عليها ،واألخ ــرى ،التي طلب
ال ــوزراء لها التمديد ،مما يكشف

الفجوة الكبيرة بين أسئلة النواب
وإجابات الوزراء.

أسئلة متنوعة
وتنوعت األسئلة ال ـ  333بين
االسـتـفـســار ع ــن ال ـمــزايــا المالية
للعاملين في الجهات الحكومية،
ولـ ـ ـج ـ ــان الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،واألحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـخ ــاص ــة بــالـجـهــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات
ال ـ ـمـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى اث ـ ـ ـ ــره ،والـ ـعـ ـق ــود
والمناقصات ،وأسئلة عن الوضع
ال ــري ــاض ــي ،واألمـ ـط ــار ،والـخــدمــة
المدنية ،والمشاريع اإلسكانية،
وال ـت ـك ــوي ــت ،وال ــوض ــع الـصـحــي،
وتأخر مكافأة الصفوف األمامية،
وإي ـص ــال ال ـخــدمــات الـكـهــربــائـيــة
ل ـل ـم ـنــاطــق ال ـس ـك ـن ـيــة الـ ـج ــدي ــدة،
والبنى التحتية ،وصيانة الطرق،
وتعيين المستشارين الوافدين،
والميزانيات ،والمشاريع النفطية،
وت ـ ـق ـ ـصـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق ب ــال ـق ـي ــود
االنتخابية ،وقبول الضباط ،وتأثر

سعر صرف الدينار مقابل الدوالر،
وأخ ــرى عــن الــوضــع االقتصادي،
والتعيينات القيادية في الحكومة،
والمدن العمالية.

األمطار وصرف الدينار

ُ
وم ــن خ ــال م ــا طـ ــرح تـبـيــن أن
أسئلة النواب حول أزمــة األمطار
واستعدادات الجهات المعنية لها،
ً
خصوصا وزارة األشغال العامة،
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل
ال ـب ــري ،بـقـيــت ب ــا إج ــاب ــات ،رغــم
تأثر البالد خالل األيــام الماضية
بموجة من األمطار ،وكانت بمنزلة
االختبار األول للجهات الحكومية
ال ـتــي رس ـبــت ف ـيــه ،وكـ ــان األج ــدر
ب ــال ــوزراء المعنيين اإلجــابــة عن
ً
هــذه األسئلة نظرا إلــى أهميتها،
ولتكرار هذه الظاهرة منذ سنوات
بال حلول.
أما األسئلة حول صرف الدينار
مقابل الــدوالر فوجهت إلى وزير
المالية ال ــذي لــم يــرد عليها ،ولم
يـطـلــب ل ـهــا ال ـت ـمــديــد ،م ـمــا يــؤكــد
ال ـخ ـل ــل ال ـك ـب ـيــر ف ــي عـ ــدم مـعــرفــة
النواب والشارع الكويتي لألسباب
الحقيقية وراء تأثر الدينار مقابل
الدوالر.
كـ ـم ــا لـ ــوحـ ــظ أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األسئلة التي وجهت إلى الــوزراء
بشأن خطة الحكومة للتكويت في
ُوزارات وجهات الدولة المختلفة،
أ ِّج ـلــت اإلجــابــة عنها أو لــم يصل
الــرد عليها حتى اآلن ،مما يؤكد
أن الـحـكــومــة غـيــر ج ــادة فــي هــذا
الـمـشــروع ال ــذي لــم يطبق إال في
نطاق محدود.
ّ
ويـ ــؤكـ ــد م ــراقـ ـب ــون أن األيـ ـ ــام

ً
المقبلة ستشهد اندفاعا للوزراء
لإلجابة بشكل عاجل عن األسئلة
البرلمانية ،لتالفي الخلل ا لــذي
قد ُ
يحصل في هذا الجانب ،الذي
ربما يتطور الى استجواب الوزراء
المعنيين ،لــذلــك مــن الـمــرجــح أن
ً
تشهد الجلسات المقبلة تـطــورا
ً
ك ـب ـي ــرا ف ــي إج ــاب ــات الـ ـ ـ ــوزراء عن
أسئلة ال ـنــواب ،ليعود مــن جديد
بند األسئلة ليتصدر جدول أعمال
جلسات مجلس األمة.

الالئحة الداخلية
وخصصت الالئحة الداخلية
 11مادة حول آلية وتنظيم األسئلة
الـبــرلـمــانـيــة ،فـقــالــت ال ـم ــادة :121
«لـكــل عضو أن يــوجــه إلــى رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وإلـ ـ ــى الـ ـ ــوزراء
أسئلة الستيضاح األمور الداخلة
فــي اختصاصاتهم ،بما فــي ذلك
االستفهام عن أمر يجهله العضو،
والتحقق من حصول واقعة وصل
علمه إلـيـهــا .وال يـجــوز أن ّ
يوجه
السؤال إال من عضو واحد ،ويكون
توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء
أو إلى وزير واحد».
أما المادة  ّ ،121فقالت« :يجب
أن يكون السؤال موقعا من مقدمه،
ومـكـتــوبــا بــوضــوح وإي ـج ــاز قــدر
ال ـم ـس ـت ـط ــاع ،وأن ي ـق ـت ـصــر عـلــى
األم ـ ـ ــور الـ ـت ــي ُي ـ ـ ــراد االس ـت ـف ـه ــام
عنها من دون تعليق عليها ،وأال
يـتـضـمــن عـ ـب ــارات غ ـيــر الئ ـق ــة أو
فيها مساس بكرامة األشخاص
أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة
العليا للبالد ،فــإذا لم تتوافر في
السؤال هذه الشروط ،جاز لمكتب
الـمـجـلــس اس ـت ـب ـعــاده ب ـن ــاء على

ً
 50سؤاال و11
و11
ً
اقتراحا بقانون...
في أسبوع
شـهــد األس ـبــوع الـمــاضــي،
ً
ً
نشاطا نيابيا على مستوى
توجيه األسئلة البرلمانية،
ً
إذ تم توجيه  50سؤاال لعدد
مــن ال ـ ــوزراء ،وعـلــى مستوى
تقديم االقتراحات بقوانين،
ً
تــم تـقــديــم نـحــو  11اقـتــراحــا
بقانون؛ منها اقتراح لرئيس
مجلس األمة أحمد السعدون
ب ـ ـش ـ ــأن وض ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ــل ش ــام ــل
ون ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـج ـم ـي ــع ط ـل ـب ــات
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة
الكويتية.
ً
ً
كما شهد نـشــا طــا نيابيا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ،إذ ت ــم تـقــديــم
ن ـح ــو  7اق ـ ـتـ ــراحـ ــات بــرغ ـبــة
ً
تضمنت عــددا من القضايا؛
مــن بينها إ نـشــاء مستشفى
حكومي جديد في محافظة
األحمدي ومركز طبي عالمي
لعالج اإلدمان وإنشاء مداخل
لبعض الطرق.
ومن االقتراحات بقوانين
ال ـت ــي ت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا ،اق ـت ــراح
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ــدعـ ـ ــوى
ا لـ ـعـ ـم ــو مـ ـي ــة و ض ـ ـ ــم اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات إل ــى
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،وي ـق ـضــي
االقتراح الذي ّ
تقدم به النواب
أس ـ ــام ـ ــة الـ ـش ــاهـ ـي ــن وخ ــال ــد
ال ـع ـت ـي ـب ــي ومـ ـهـ ـن ــد ال ـس ــاي ــر
وشـ ـعـ ـي ــب شـ ـعـ ـب ــان وح ــام ــد
ال ـب ــذال ــي ب ـتــوح ـيــد ال ــدع ــوى
ا لـ ـعـ ـم ــو مـ ـي ــة و ض ـ ـ ــم اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات إل ــى
النيابة العامة.
كما ّ
تقدم  5نواب باقتراح
بـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون بـ ـ ـش ـ ــأن ت ــأس ـي ــس
ش ــرك ــات م ـســاه ـمــة كــويـتـيــة
ً
ت ـتــولــى وف ـق ــا ل ـن ـظــام الـبـنــاء
والتشغيل والتحويل للدولة
الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـيــذ
وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل وص ـ ـيـ ــانـ ــة مـ ــدن
العمال.
وي ـق ـض ــي االق ـ ـتـ ــراح ال ــذي
ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ب ـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه األنـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي ،ود.
مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـط ـ ـشـ ــة ،وم ـه ـل ـه ــل
الـمـضــف ،وشـعـيــب شـعـبــان،
وح ـم ــد ال ـم ــدل ــج ،ب ــأن تـلـتــزم
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ال
ت ـ ـجـ ــاوز ال ـس ـن ــة مـ ــن ت ــاري ــخ
العمل بهذا القانون بتوكيل
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ب ـتــأس ـيــس
شـ ــركـ ــة أو أك ـ ـثـ ــر ل ـت ـص ـم ـيــم
وتـنـفـيــذ وتـشـغـيــل وصـيــانــة
م ـ ــدن ع ـم ــال ـي ــة فـ ــي مـخـتـلــف
المحافظات.

إحالة من الرئيس ،فــإن لم يقتنع
ال ـع ـض ــو ب ــوج ـه ــة ن ـظ ــر الـمـكـتــب،
ّ
عــرض األم ــر على المجلس لبته
دون مـنــاقـشــة ،وذل ــك قـبــل اتـخــاذ
اإلجــراءات المنصوص عليها في
المادة  123من هذه الالئحة».
ّ
بينما قالت المادة « :123يبلغ
الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة
السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو الوزير المختص فور تقديمه،
ويدرج في جدول أعمال أول جلسة
تالية من تاريخ إبالغه إلى رئيس
مجلس الوزراء أو الوزير».
وأش ـ ــارت ال ـم ــادة  124ال ــى أنــه
«يجيب رئيس مجلس الــوزراء أو
ال ــوزي ــر عــن ال ـس ــؤال فــي الجلسة
المحددة لنظره ،ولرئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء أو ال ــوزي ــر الـمـخـتــص أن
يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال
يزيد على أسبوعينُ ،فيجاب إلى
طلبه ،وال يكون التأجيل ألكثر من

هذه المدة إال بقرار من المجلس.
ولــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أو
الوزير ،بموافقة ّ
موجه السؤال أو
في حالة غيابه ،أن يودع اإلجابة
أو البيانات المطلوبة في األمانة
العامة للمجلس إلطالع األعضاء
عليها ،ويثبت ذلــك فــي مضبطة
الجلسة».
أم ــا ال ـم ــادة  ،125ف ــذك ــرت أنــه
ّ
«لموجه السؤال دون غيره التعقيب
عـلــى اإلج ــاب ــة ،وي ـك ــون التعقيب
موجزا ومرة واحدة».
وأجازت المادة  126للحكومة
م ــن ت ـل ـقــاء نـفـسـهــا ،أو بمناسبة
سؤال ّ
موجه لها ،أن تطلب مناقشة
موضوع ّ
معين يتعلق بالسياسة
العامة للدولة ،لتحصل فيه على
رأي المجلس ،أو أن تدلي ببيانات
ُ
فــي شــأنــه ،بينما لــم تـجــز الـمــادة
ّ 127
لمقدم السؤال أن يحوله إلى
استجواب في ذات الجلسة.

وقالت المادة « :128ال تنطبق
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ــاب ـق ــة ال ـخ ــاص ــة
باألسئلة على ما يوجه منها إلى
رئيس مجلس الــوزراء أو الــوزراء
أث ـن ــاء مـنــاقـشــة الـمـيــزانـيــة أو أي
موضوع مطروح على المجلس،
ف ــإن لــأعـضــاء أن يــوجـهــوهــا في
الجلسة شفويا».
أمــا ال ـمــادة  129فـقــالــت« :عقب
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن م ــوض ــوع األوراق
والــرســائــل ال ــواردة المشار إليها
فــي ال ـمــادة  75مــن ه ــذه الــائـحــة،
يخصص نصف ساعة لألسئلة
واإلج ــاب ــة ع ـن ـهــا ،فـ ــإذا ب ـقــي بعد
ذلــك شــيء منها ُي ــدرج فــي جــدول
أعمال الجلسة التالية ،ما لم يقرر
المجلس خالف ذلك».
وكـشـفــت ال ـم ــادة  130أن ـ ّـه «إذا
اس ـتــرد الـســائــل ســؤالــه ،ح ــق لكل
عضو أن يتبناه ،وفي هذه الحالة
يتابع المجلس النظر فيه».

الري لـ ةديرجلا● :رئيس الوزراء
شخصية عملية وجادة

الكويت والتعامل المباشر معه بال واسطة»
أهل
يحب
«سموه
•
ً
ً
َ ً
ً
• «نرى نفسا حكوميا جديدا لكن ال يزال الجسد العام للدولة مترهال»
ً
الحالي ،والتي كانت مفقودة في المجلس السابق ،مشددا على أن «األجواء اليوم
في وقت أشاد النائب أحمد الري بإدارة رئيس مجلس األمة أحمد السعدون للمجلس،
ُ
طبيعية بالعالقة ما بين األعضاء وكذلك ما بينهم وبين الحكومة ،وهناك
وصدره الرحب في تلقي أية مالحظات نيابية تنقل إليه بطريق مباشر بالجلسات أو
تعاون كبير بين السلطتين في وضع األولويات وخريطة طريق عمل برلماني
باالتصال معه بأي وسيلة ،أكد أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد
للفصل التشريعي».
والتعامل
ً
الكويت ً
معروف عنه منذ توليه المناصب الحكومية أنه عملي وجاد ويحب أهل َ
وعن برنامج عمل الحكومة ،كشف أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون
المباشر معه بدون أي واسطة ،وهذا منعكس على أداء الحكومة« ،إذ نرى نفسا جديدا».
ً
مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغهم في لجنة األولويات أنه لن يكون
وأن
،
مترهال
غير أنه شدد في لقاء مع «الجريدة» على أن الجسد العام للدولة ال يزال
ً
ً
ً
ُ
السامي
تحقيق طموحات رئيس الوزراء وتطلعاته بحاجة إلى وقت حتى يحدث تغييرا ملموسا على برنامجا إنشائيا ،وسيراعي ما ورد في الخطاب األميري والنطق ً
مستوى الدولة« ،وننتظر برنامج عمل الحكومة ،الذي على ضوئه سيكون تقييمنا للحكومة ،والخطاب التاريخي الذي أعلن فيه حل ًمجلس األمة السابق ،مشيرا إلى أنه
ستتم مناقشته باللجنة قبل إحالته رسميا؛ حتى يبدي األعضاء مالحظاتهم
إال أن مؤشراته جيدة إلى اآلن».
ورأى الري عودة االستقرار في العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس عليه ...وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
محيي عامر

تجاوزنا
اجتماع المطر
بعد حضوره
لديواني
وتوضيحه
لألمر ورددنا
له التحية

جلسة تشكيل
اللجان
اتسمت بروح
التعاون
واألخوة
وكانت بداية
طيبة

لجنة
األولويات
مهمة في
التنسيق
مع الحكومة
وهناك دعم
لعملها
بالمجلس
الحالي

الحكومة
وعدتنا
بتقديم
أولوياتها
التشريعية
بناء على
برنامج عملها

• تــم إ عــان تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية
ّ
مكونة من  8أعضاء ،فهل تحدثنا عن كواليس إنشاء
هذه المجموعة ،ومن صاحب الفكرة؟
 المجموعة التنسيقية مكونة ،كما تعلم ،من 5أعضاء؛ هم إضافة ّ
إلي كل من النواب صالح عاشور
وخليل أبــل وخليل الصالح وهــانــي شمس ،وهي
يمثله
عبارة عن مجموعتين «التآلف اإلسالمي ،الذي ّ
الري وأبل وشمس» ،و«العدالة والسالم ،الذي يمثله
عاشور والصالح».
وتشكيل الكتل فــي البرلمان ّ
محبذ وأمــر جيد،
كونه يساعد على الـتـعــاون فــي إنـجــاز العديد من
القوانين وإعطائها األولــويــات المطلوبة ،ونحن
م ـج ـمــوع ـتــان قــري ـب ـتــان ج ــدا م ــن بـعـضـنــا الـبـعــض
وفـهـمـنــا لــأمــور بـشـكــل ع ــام ،وتــزامـلـنــا مــع بعض
فــي مـجــالــس ســابـقــة ،فـهـنــاك ن ــوع مــن الـمـســاحــات
الـمـشـتــركــة ،وت ـشــاورنــا مــع آخــريــن  -مــن دون ذكــر
أسمائهم  -لالنضمام للمجموعة ،وبعضهم ّ
حبذوا
أن يكونوا مستقلين ،وآخرون انضموا بالفعل إلى
مجموعات أخرى.
ومـجـمــوعـتـنــا مـتـعــاونــة مــع مـجـمــوعــات أخ ــرى،
َ
فهناك تـعــاون مــع مجموعتي جوهر والـمــويــزري،
تالق وتشاور على المجلس بشكل عام.
وهناك
ٍ
• كيف ترى أداء المجلس الحالي في ظل ّ
تنوع
الكتل والمجاميع السياسية به؟
ّ
 م ــن ال ـك ـتــل ال ـتــي تـشــكـلــت بــالـمـجـلــس الـحــالــيواجتماعاتنا وحسم الغالبية العظمى لمناصب
اللجان بالتزكية ،مؤشر إيجابي على االستقرار
البرلماني ،فالسمة التي كانت غالبة على مجلس
 2020ه ــي عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ،س ـ ــواء ال ـبــرل ـمــانــي -
وهو ما أدى
البرلماني أو البرلماني  -الحكوميّ ،
للوصول إلى طرق مسدودة ،ومن ثم تدخل صاحب
ّ
السمو بحكمته وحل المجلس.
األجواء اليوم طبيعية في العالقة بين األعضاء،
وكــذلــك بـيــن األع ـض ــاء وال ـح ـكــومــة ،وه ـنــاك تـعــاون
كبير بين المجلس والحكومة في وضع األولويات
وخريطة طريق عمل برلماني ،وهناك اهتمام من
الجميع.
وإحــدى المشاكل التي كنا نعانيها بالمجلس
ً
سابقا تقديم طلبات أثناء الجلسة وتقديم بنود على
أخرى ،مما كان يربك العمل البرلماني والحكومي،
أما اآلن فأرى توافقا كبيرا على وضع جدول أعمال
ّ
تصور للتشريعات
عمل المجلس ،وسعي لوضع
المطلوبة على األقل لنهاية دور االنعقاد األول.

المجلس ،وتأسست فكرتها سنة 2006عندما ّ
تمت
ّ
الــدعــوة إلــى اجتماعات تكتل الكتل ،ووقتها كنت
بــالـتـكـتــل الـشـعـبــي ،وم ــن خ ــال ه ــذه االجـتـمــاعــات
وص ـل ـن ــا إلـ ــى ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة م ــؤق ـتــة ل ــأول ــوي ــات،
وتوافقنا مع الحكومة ّ
وقدمنا  20مقترحا كأولوية،
والحكومة ّقدمت رقما مماثال ومجموعهم  40أولوية
تشريعية ،وأنجزنا العديد منها ،واستمرت هذه
اللجنة حـتــى تــم تـعــديــل الــائـحــة بمجلس ،2013
وأص ـب ــح رئـيـسـهــا بـحـكــم مـنـصـبــه ع ـضــوا بمكتب
المجلس.
وك ــان لــإخــوان ّ
ردة فعل على لجنة األولــويــات
بالمجلس السابق ،بسبب تأخر اللجنة في إنجاز
بـعــض اق ـتــراحــات ـهــم ،لـكــن ه ــذا ال ي ـبــرر ردة الفعل
على اللجنة ،ومهمة لجنة األولويات التنسيق مع
الحكومة ،وهناك دعم لعملها في المجلس الحالي.
• ك ـيــف ت ــرى الـتـنـسـيــق ب ـيــن لـجـنــة األول ــوي ــات
والحكومة؟
 ينص قانون إنشاء لجنة األولــويــات على أنيحضر اجتماعاتها عـضــوان مــن الحكومة ،هما
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة
ّ
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،ل ـك ــن ال ـح ـكــومــة الـحــالـيــة
أضــافــت وزيـ ـ َـري الـمــالـيــة وال ـن ـفــط ،وبــذلــك ف ــإن أي
دع ــوة الجـتـمــاع تـ ّ
ـوجــه بصفة دائ ـمــة إل ــى أعـضــاء
الـلـجـنــة ،واألربـ ـع ــة وزراء ،فـلـجـنــة األول ــوي ــات من
اللجان المهمة ،وإذا تؤدي دورها بالشكل المطلوب
ستتحقق إنجازات.
والحكومة وعدتنا بتقديم أولوياتها التشريعية
بناء على برنامج عمل الحكومة ،وشــيء جيد ما
ذك ــره نــائــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس الـ ــوزراء ب ــراك الـشـيـتــان بــأنـنــا تــأخــرنــا في
إحالته حتى ال يكون برنامج عملنا إنشائيا ويكون
واقـعـيــا وض ـمــن ج ــدول زم ـنــي م ـحــدد ،وأن ــه سيتم
عرضه بشكل ّ
ودي على المجلس مــن خــال لجنة
األول ــوي ــات ،وسـنــدعــو األع ـضــاء لــاتـفــاق على هذا
البرنامج ،وبعدها تقوم الحكومة بإحالته بشكل
رس ـمــي ،وي ـتــم وض ــع الـتـشــريـعــات ال ــازم ــة بلجنة
األولويات.
ونحن متفائلون بهذه الخريطة ،خاصة إذا تم
االتـفــاق على التشريعات الــازمــة لتنفيذ برنامج
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،ال ـتــي أكـ ــدت أن ــه س ـي ـكــون مــراعـيــا
للخطاب األمـيــري والنطق السامي وخطاب شهر
يونيو ،إضافة إلى مراعاة طموحات الشعب الكويتي
وتطلعاته.

• ك ــان ل ـكــم ت ـصــريــح شـهـيــر ب ـعــد ال ــدع ــوة الـتــي
ّ
وج ـه ـهــا ال ـنــائــب ح ـمــد ال ـم ـطــر ل ـعــدد م ــن األع ـضــاء
بديوانيته للتنسيق حول انتخابات اللجان ...فهل
كانت هناك محاولة إلقصائكم من اللجان؟
 الــدعــوة  -بحسبه  -كــانــت مــوجـهــة لمجموعةبالمجلس السابق ،لديها تشاوراتها وتنسيقها
ّ
ونتفهم هــذا األم ــر ،وصرحنا بأنه يجب أن تكون
دائ ــرة الـمـشــاورات أوس ــع ،خــاصــة أن األس ــس التي
كانت موضوعة للدعوة لالجتماع مقارنة باألسماء
التي حضرت ،تؤكد أن المعيار ليس واضحا ،لذا
صاحبتها انـتـقــادات كبيرة فــي وســائــل التواصل،
وعلى كل تجاوزنا األمر بعد حضور المطر لديواني،
وتوضيحه لألمر ،مما ّ
قوى العالقة بيننا ،وهو أمر
جيدّ ،
وردينا لهم التحية بعد هذه المبادرة ،وكانت
هناك شواغر مــوجــودة باللجان ،فال يستطيع أي
ّ
تكتل مهما ُ
كبر حجمه السيطرة على كل اللجان،
ّ
وتعاونا معهم ،وبالتنسيق بدخول األماكن الشاغرة
باللجان.
وقد اتسمت جلسة تشكيل اللجان بروح التعاون
واألخ ــوي ــة ،وكــانــت بــدايــة طـيـبــة ،وصــالــح عــاشــور
عـلــى سبيل الـمـثــال دخ ــل اللجنة الـمــالـيــة وحصل
على مقررها ،واألخ هاني شمس حصل على مقعد
في اللجنة الصحية ،وعالية الخالد وخليل أبل بـ
«التعليمية» ،فالكل توزع على اللجان حسب رغبته
واختصاصه.
ً
• في أغلب الفصول التشريعية التي كنت عضوا
بها ،كنت تحرص على عضوية اللجنة المالية...
فلماذا لم تترشح لعضويتها في الدور الحالي؟
 ُاللجنة المالية لجنة مهمة ،لكنني أخدت قراريبــأال أكـثــر فــي عضوية الـلـجــان ،وأستطيع حضور
اجتماع أي لجنة وأشــارك برأيي بطلب من رئيس
الـلـجـنــة ،وبــالـنـهــايــة ال ـق ــرار ف ــي أي ق ــان ــون يـصــدر
للمجلس ال للجنة.
ولجنة األولــويــات التي حصلت على مقعد بها
مــن الـلـجــان الـمـهـمــة ،وه ــي لجنة مـســاعــدة لمكتب

ً
الري متحدثا إلى «الجريدة»

ّ
وج ـ ـ ــه الري ك ـل ـم ــة فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـل ـق ــاء
للجميع ،قائال إن الله أنعم علينا بالكثير
م ــن األم ـ ـ ــور ،ف ـع ـنــدنــا اس ـت ـق ــرار بــالــدولــة
وعالقة طيبة بين الحاكم والمحكوم ومع
جيراننا وسمعة عالمية جيدة للكويت
وحياديتها وسياستها الخارجية التي
أس ـس ـهــا األمـ ـي ــر ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد بحكمته.

• نتعاون مع كتل أخرى مثل مجموعتي جوهر والمويزري
ّ
• الكتل المشكلة وحسم مناصب اللجان بالتزكية مؤشر إيجابي على االستقرار
• األجواء اليوم طبيعية في العالقة بين النواب والحكومة
• تعاون كبير بين السلطتين في وضع خريطة طريق المجلس

الشيتان
أبلغنا أن
برنامج عمل
الحكومة لن
ً
يكون إنشائيا
وسيكون
ً
واقعيا ضمن
جدول زمني

• لـ ـم ــاذا ل ــم ت ـت ـق ــدم ال ـح ـك ــوم ــة وأغـ ـل ــب ال ـل ـجــان
بــأولــويــات ـهــا لـلـجـنــة األول ــوي ــات ك ـمــا ط ـل ـبــت؟ ومــا
الخطوة الـتــي ستتخذها اللجنة فــي حــال استمر
التأخير؟
 نـنـتـظــر إح ــال ــة األول ــوي ــات مـنـهــا ،وبــالـعــامـيــنالماضيين لم تكن هناك اجتماعات للجان ،وال هناك
تقارير جاهزة تستطيع اللجان تقول هذه أولوياتي،
وبانتظار االقتراحات التي ّقدمت من قبل األعضاء،
وستنظر في اللجان التابعة لألمانة خاصة اإلعداد
البرلماني.
الكثير مــن القوانين المرتبطة برفع المستوى
المعيشي واإلسكان والصحة والمناصب القيادية
ومعالجة أوض ــاع ال ـبــدون ،تــدخــل ضمن أولــويــات
الـمـجـلــس ،ولـيــس شــرطــا أن تـكــون عـنــدهــا تقارير
ج ــاه ــزة ،لـكـنـهــا تـسـتـطـيــع تـحــديــد أولــويــات ـهــا من
االقتراحات المقدمة.
• كيف ّ
تقيم أداء رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ أحمد نواف األحمد؟
 سمو رئيس ال ــوزراء مـعــروف عنه منذ توليهالمناصب الحكومية بأنه عملي وجاد ويحب أهل
الكويت والتعامل المباشر معه من دون أي واسطة،
ً
وه ــذا مـنـعـكــس عـلــى أداء ال ـح ـكــومــة ،ون ــرى نفسا
ً
جــديــدا ،لكن ال ي ــزال الجسد الـعــام لـلــدولــة مترهل
وتطبيق طموحات وتطلعات رئيس الوزراء بحاجة
إلى وقت حتى يحدث تغييرا ملموسا على مستوى

(تصوير نوفل إبراهيم)

حتى ال يعيشوا على أوهام

بينما أشاد الري باالقتراح الذي ّ
تقدم به الرئيس السعدون بشأن
وضع حل نهائي لطلبات الحصول على الجنسية ،أكد أن به معالجة
جزئية ويحتاج إلى دراسة.
وأض ــاف :ونـحــن مــع أي حــل لــوضــع هــذه الـفـئــة ،ويـجــب أن نحل
ّ
وتقدمنا باقتراح بذلك ،وحدد أمورا
الحقوق المدنية واالجتماعية،
واضحة بالنسبة إلى األشخاص حتى يعرف كل شخص وضعه،
حتى ال يعيش ّ على أوهام وآمال ،واليوم المعلومات عن كل شخص
ّ
موجودة وموثقة ويجب حلها من جانب إنساني.

البديل االستراتيجي بداية تصحيح مسار الرواتب
وأضــاف :ويجب االستفادة من الثروة
النفطية الموجودة ،والتي بها احتياطيات
كبيرة واستثمارها استثمارا أمثل ،إضافة
إلى االستثمار في الثروة البشرية ،ويجب
إنـ ـج ــاز ال ـب ــدي ــل االس ـت ــرات ـي ـج ــي وإقـ ـ ــراره
بــال ـش ـكــل ال ـص ـح ـيــح ،وس ـي ـك ــون ال ـبــدايــة
ّ
لتصحيح المسار لسلم الرواتب.
وتابع :متفائل بإقرار قوانين شعبية،

• مجموعتنا التنسيقية تضم «التآلف اإلسالمي»
و«العدالة والسالم» ونحن قريبان من بعضنا

فذكر المتقاعدين ورد بالنطق السامي
وهــذا أعلى كلمة بالحياة السياسية في
ال ـكــويــت ،وبــال ـتــالــي أن ــا مـتـفــائــل خــاصــة
للمتقاعدين ،ألن روات ـب ـهــم تــآكـلــت ،فــإذا
نراعي معدالت التضخم فمن معاشه في
 2002نحو ألف دينار ،يفترض أن يكون
ّ
ذلك  1400في  ،2012ويفترض اآلن أل يقل
عن  1800دينار إذا مو .2000

تنسيق رفع حصانة الوسمي
وبقائها للبذالي
فــي سـيــاق حديثه عــن أهمية تشكيل الكتل البرلمانية
بالمجلس ،أكد النائب أحمد الري أنه كان في جلسة الثالثاء
الماضي ،على سبيل المثال ،تنسيق بالموافقة على رفع
الحصانة عن النائب عبيد الوسمي ،بناء على طلبه ،وكان
تنسيق برفض رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي،
هناك
ّ
وهو ما تحقق ،فدائما هناك تنسيق ،وسنكمل بالتنسيق.

الدولة ،وهناك العديد من المالحظات على المناصب
القيادية ،التي يتم سدها بالباراشوت.
وننتظر برنامج عمل الحكومة ومؤشراته جيدة
ال ــى اآلن ،وكـنــت أط ــرح ردا عـلــى أسـئـلــة الناخبين
بــأنـنــي مـتـفــائــل ،لـكــن تـفــاؤلـنــا ح ــذر ويـعـتـمــد على
برنامج عمل الحكومة كمؤشر على تقييمنا المبدئي
لعمل الحكومة ،والنقطة الثانية العدالة التي تدخل
في أمور كثيرة منها المناصب.
•  ...وم ــا تقييمك لــرئـيــس مـجـلــس األم ــة أحمد
السعدون؟
 رئيس سابق وحالي ،ولديه خبرة عريقة وقوية،حتى فــي تمثيل الكويت فــي البرلمانات الدولية،
والمجلس ّ
مر بالعديد من الجلسات ،وكانت األمور
تسير بسالسة ،وإذا كان لدينا مالحظات ننقلها له
بكل شفافية وصراحة ننقلها له ،سواء عن طريق
المداخالت المباشرة في الجلسة ،مثل ما فعلنا فيما
ّ
يتعلق بمضبطة جلسة  16أكتوبر ،وهناك بعض
األمــور ننقلها بشكل شفوي ويتقبل ذلــك ،وأكدنا
ضرورة إعطاء وقت كاف للمناقشات حول المواد،
ألننا نؤسس للفصل التشضريعي ،ومــا ودنــا أن
تكون هناك سوابق تخالف الالئحة ،والرئيس معنا
حريص على ذلك.
فلو أعطى مجاال أكبر للحديث بالنسبة لسابقة
 16أك ـت ــوب ــر أثـ ـن ــاء ال ـح ــدي ــث ف ــي ب ـنــد الـتـصــويــت
على المضابط ،فكان عندنا رأي يثري الحديث،
فالسابقة التي حدثت بــدعــوة األعـضــاء لتطبيق
نص المادة  87وحضورهم الجلسة بقوة القانون،
وت ـصــريــح رئ ـيــس ال ـســن ب ــأن األع ـض ــاء مــدعــوون
للجلسة بحكم الـقــانــون ،وحضرنا وهــي ظاهرة
ً
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة راقـ ـي ــة جـ ـ ــدا ،وهـ ـن ــاك خ ــاف ــات في
وجهات النظر ،وكان لرئيس المجلس وجهة نظر
ّ
أخــرى تتفق مع الحكومة ومع أساتذة بالقانون
والــدسـتــور ،مثل د .محمد الفيلي ،ونحن نحترم
ذلـ ــك ،لـكــن أي ـضــا ه ـنــاك رأي مـقــابــل م ــن ضمنهم
المستشار عبدالفتاح حسن بــأن الـمــادة  87هي
الـتــي يجب تطبيقها ،ونـحــن أردن ــا مــن فتح باب
النقاش توضيح وجهات النظر ،وبالنهاية القرار
للمجلس ،وكــان يجب تسجيل مضبطة الجلسة،
وغير صحيح ما يطرح بأنه لم تنعقد ،فال يكون
ّ
لها مضبطة ،ألن هناك الكثير من الجلسات التي
تــم رفـعـهــا لـعــدم اكـتـمــال الـنـصــاب وع ــدم حضور
ال ـح ـكــومــة ،وضـمـنـهــا م ــا تــرأس ـهــا ال ـس ـع ــدون في
مجالس سابقة ،وتمت المصادقة على مضابطها،
فيوجد نحو  20جلسة تم رفعها ومضبطتها «بسم
ُ
الله الرحمن الرحيم ...ترفع الجلسة لعدم حضور
الحكومة» ،وتــم تسجيلها ،فكان يجب تصديقها
للتاريخ ،فبعد  20سنة سيحدث جــدل ،ويقال إن
ه ـنــاك أع ـضــاء مـجـلــس أم ــة طـ ّـبـقــوا ال ـم ــادة  87من
الدستور ،فهذه سابقة لم تحدث من قبل ،وهي راقية
تــدل على األجــواء الديموقراطية ،حيث حضر 43
نائبا لتلك الجلسة ،وكان يفترض تثبيت المضبطة.
• م ــا تــوقـعــاتـكــم بــالـنـسـبــة إل ــى حـكــم المحكمة
الدستورية المرتقب في الطعون االنتخابية؟ وهل
له انعكاساته على أداء األعضاء بالمجلس؟
 كما هــو معلوم ،فــإن بـ ّـت الطعون االنتخابيةاآلن عند المحكمة الدستورية ،ومن الصعب وضع
ّ
توقعات فيها ،لكن وفق معلوماتي هناك طلب نيابي
(الفصل في الطعون االنتخابية)
بإعادة هذا الحق ّ
إلــى مجلس األمــة ،ألنــه حــق أصيل للمجلس الــذي
فـ ّـوض به للمحكمة الدستورية ،وهــذا يعود لقرار
المجلس وبالتنسيق مع الحكومة.

ساعتان بالجلسة المقبلة للحرب الروسية  -األوكرانية
سألت «الجريدة» الري :هل ترى جدية حكومية في المشاريع
التنموية؟ فأجاب« :من الممكن الحكم على الميزانية القادمة،
ّ
لكن الميزانية الحالية  2023 /2022ال يمكنني تقييمها التقييم
الصحيح ،فقد أقررناها لعدة أسباب ،أوال ألنها كانت مدروسة
من لجنة الميزانيات بالمجلس السابق ،والتي كان يرأسها
شخص ّ
نقدره كثيرا ونحترمه ،وهو السيد عدنان عبدالصمد،
الــذي نثق بعمله وبتقريره ،األمــر اآلخــر تبقى  5أشهر على
انتهاء الميزانية ،ومن الصعب إبداء وجهة نظرنا».

وأكــد أن الجدية ستتضح في الميزانية القادمة ،ونعاني
تضخما فــي الـبــاب األول الـخــاص بــالــرواتــب ،وليست لدينا
المشاريع الرأسمالية ،والتضخم يأكل العملة اليوم ووضع
االقتصاد العالمي إلى أسوأ ،وللحرب الروسية  -األوكرانية
انعكاسات خطيرة ،وستكون هناك ساعتان بالجلسة المقبلة
لبحث تداعيات الحرب الروسية  -األوكرانية على الكويت ،وفق
طلب نيابي تم إعداده.
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قوى سياسية :نرفض محاوالت هدم مدنية الدولة جامعة الكويت تتجه لحفظ الشكاوى
«تنقيح المادة  79من الدستور يستهدف تأسيس قواعد بديلة لدولة دينية متزمتة» ضد منتقدي اإلدارة
متمسكون
بدستور 1962
وال نقبل
المساس به
إال بمزيد من
الحريات
المقترح
النيابي يشتت
االنتباه عن
أي توافق
وطني لالنفراج
السياسي

أع ـل ـنــت  18جـمـعـيــة ن ـفــع عــام
وات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات طـ ــاب ـ ـيـ ــة ،رف ـض ـه ــا
مـ ـ ـح ـ ــاوالت «الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـم ـت ــزم ـت ــة»
التي تستهدف تنقيح الماده 79
مــن الــدس ـتــور الـكــويـتــي بــإضــافــة
نــص ي ــؤدي فــي نهاية األم ــر إلى
تحقيق مرادها في هدم ما تبقى
مــن األس ــس الــدسـتــوريــة المدنية
الديموقراطية للدولة الكويتية،
ً
وذل ـ ــك ان ـط ــاق ــا م ــن مــوق ـف ـهــا في
ال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات
الديموقراطية ،وتمسكها بالطابع
المدني للدولة.
وق ــال ــت الـجـمـعـيــات ،ف ــي بـيــان
أمس ،إن «هذه القوى تسعى إلى
تأسيس قواعد بديلة لدولة دينية
متزمتة يتم فيها التضييق أكثر
فأكثر على الحريات الشخصية
وال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـج فـ ـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة
الخاصة لألفراد والوصاية على
حرية االعتقاد ،وتنميط الحياة
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـمــا يـلـغــي الـتـنــوع

والتعددية وحرية االختيار».
وأضـ ــافـ ــت :ك ـمــا أن ـه ــا ت ـحــاول
تهميش ا ل ـمــرأة وتقييد الثقافة
ً
وال ـف ـن ــون واآلداب ،وص ـ ــوال إلــى
ت ـن ـص ـيــب ج ـه ــة غ ـي ــر دس ـت ــوري ــة
وغير منتخبة لتقرر مدى توافق
ّ
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي ي ـق ــره ــا مجلس
األمــة والقوانين المعمول بها أو
عدم توافقها مع نظرتها الضيقة
للشريعة.

●

استغالل الدين في السياسة
وأردفـ ــت :انـنــا رغــم إدراك ـنــا أن

دس ـتــور  1962إن ـمــا هــو دسـتــور صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة لـ ـبـ ـي ــان
الحد األدن ــى ،إال أننا نتمسك به الجمعيات

وال نـقـبــل ال ـم ـســاس ب ــه إال نحو
م ــزي ــد م ــن الـ ـح ــري ــات ،ون ـع ــارض
بشدة أي محاولة لتغيير الطابع
ا ل ـ ـمـ ــد نـ ــي ،وال ي ـم ـك ــن أن ن ـق ـبــل
باستغالل الدين في السياسة ،مع
تمسكنا بما قررته المادة الثانية

موقعو البيان
اتـ ـح ــاد ال ـش ـب ــاب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،والـجـمـعـيــة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـيــة
ال ـخــري ـج ـيــن ،وجـمـعـيــة أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
 ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،وراب ـ ـطـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ــاء ،ورابـ ـط ــةاالجتماعيين ،وقائمة الراية  -المملكة المتحدة،
وقائمة الوسط الديموقراطي  -جامعة الكويت،
واللجنة الكويتية للسلم والتضامن ،والرابطة

«تدريس الجامعة» :نرفض اإلضرار باألساتذة بسبب رأي أو موقف

الوطنية لألمن األســري ،وجمعية سوروبتمست
لتنمية المجتمع ،والجمعية الكويتية للتخطيط
االستراتيجي ،وجمعية ريادة األعمال التنموية،
والجمعية الكويتية لدعم المخترعين واالبتكار،
وجمعية التمريض ،والجمعية الكويتية للعمل
الــوطـنــي ،والجمعية الكويتية لــإخــاء الــوطـنــي،
والجمعية الوطنية لحماية الطفل.

من الدستور في وضعها الحالي.
ورأت أن «ا لـ ـطـ ـل ــب ا ل ـن ـي ــا ب ــي
لتنقيح ال ـمــادة  79مــن الدستور
سيشتت االنـتـبــاه عــن أي توافق
وط ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ان ـ ـفـ ــراج
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي حـ ـقـ ـيـ ـق ــي وإصـ ـ ـ ـ ــاح
ديـ ـم ــوق ــراط ــي م ـن ـش ــود وتـنـمـيــة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـس ـت ـح ـقــة وع ــادل ــة
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،ب ـح ـي ــث سـيـنـشـغــل
المجتمع في خالفات وصراعات
م ـف ـت ـع ـل ــة» .ودعـ ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي وق ـ ــواه الـحـيــة
إلى مجابهة هذا المقترح الخطر،
وتنبيه النواب إلى ضرورة السعي
لـتـحـقـيــق انـ ـج ــازات ومـكـتـسـبــات
جدية للشعب الكويتي وصيانة
حقوقه وعــدم التضييق عليه أو
التعدي على حرياته وحقوقه.

أحمد الشمري وحمد العبدلي

فــي خطوة ُوصـفــت ب ـ «التصالحية» وتـ ُ
ـراجــع
عــن ق ــرارات سابقةّ ،
وجــه األمـيــن الـعــام لجامعة
ً
ً
الكويت باإلنابة ،د .محمد زينل ،خطابا رسميا
إلى مديرة الجامعة باإلنابة د .سعاد الفضلي
ّ
المقدمة من
حول مقترح لحفظ جميع الشكاوى
الجامعة بشأن ما تم تداوله ونشره على مواقع
الـتــواصــل ّضــد اإلدارة الجامعية أو الجامعة
ً
والتي ال تمثل إساءة أو تعديا على األشخاص.
ودعا الخطاب ،الذي حصلت «الجريدة» على
نسخة منه ،الفضلي إلى مخاطبة النائب العام
للجهات المختصة لديه التخاذ اإلجراء الالزم
نحو حفظ الـشـكــاوى الـجــزائـيــة الـمـقـ ّـدمــة من
الجامعة بشأن ما يتم تداوله أو نشره على
مــواقــع التواصل عليها .ولفت الخطاب إلى
ّ
الموجه من األمين العام
أن هذا التوجه يأتي من منطلق التسامح مع صورة ضوئية للكتاب
حرية الرأي والنقد المباح تجاه العمل وفق إلى مدير الجامعة
ً
نظرة أصحابها ،وإيمانا بـضــرورة التشجيع
وقال الحمود ،في تصريح صحافي أمس« ،إن
على حرية الــرأي والتعبير عن ذلــك ،مما يشكل
القياديين في جامعة الكويت أحــرار في تحديد
ً
ً
ً
كفله
مؤشرا إيجابيا تجاه الجامعة ،عمال بما ّ
مواقفهم حول تأييد موقف أو عدم تأييده ،فهم
الــدس ـتــور ،خــاصــة إن كــانــت ه ــذه اآلراء ال تمثل
ملتزمون بأداء أعمالهم دون أن يكون لذلك عالقة
ّ
تعديا على حــريــات أو خصوصيات الغير ،وال
ّ
بـمــواقـفـهــم أو أف ـكــارهــم الـشـخـصـيــة ،حـيــث إنهم
تمثل إساءة لألفراد بأشخاصهم ،وإنما هي فقط
يعملون ضمن مؤسسة علمية لها كيان مستقل،
ً
انتقادات لطريقة أو أسلوب العمل بالجامعة.
وي ــؤدون أعمالهم وفـقــا للقوانين الموضوعية
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االن ـت ـقــال ـيــة
واللوائح ،ثم بعد ذلك هم أحرار في التعبير عن
لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت،
أفكارهم وآرائهم».
د .إبراهيم الحمود ،عن شجبه لكل تهديد أو وعيد
وأض ـ ـ ــاف« :إنـ ـن ــا ن ــرف ــض ال ـش ـك ــاوى الـكـيــديــة
باإلضرار بعضو هيئة تدريسية بجامعة الكويت
واإلح ـ ــاالت لـلـنـيــابــة ضــد ال ــزم ــاء أع ـضــاء هيئة
ً
عن رأي أبداه أو موقف اتخذه تعبيرا عن فكر أو
التدريس ألسباب غير صحيحة ال تليق بالجامعة
ّ
دراس ــة أو منهج ،م ــادام ال يمس حــريــة اآلخرين
وأعرافها النقابية».
وكراماتهم.

الفريح :الطفولة العربية تعاني االنتهاك «جهراء البلدي» تناقش «أحواض األمطار»

ً
والقهر ...والعالم المتحضر ال يحرك ساكنا

أك ــدت نائبة رئـيــس الــديــوان
ال ــوط ـن ــي ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان د.
سـهــام ال ـفــريــح ،أن األط ـف ــال في
أقطار عديدة من الوطن العربي،
تعاني االنتهاك والقهر ،والعالم
ً
المتحضر ال يحرك ساكنا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــح ،فـ ــي
ت ـصــريــح ل ـهــا أمـ ــس ،بمناسبة
الـ ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـط ـفــل ال ــذي
يـصــادف فــي ال ـ  20مــن نوفمبر
ً
سـنــويــا« :ان ـطــاقــا مــن الشعور
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
تـجــاه الـطـفــل ،رسـمـنــا ألنفسنا
ً
دورا للعمل على حماية الطفل
من االنتهاكات ،ومما يتعرض
لــه مــن أذى ،فأنشأنا الجمعية
الــوط ـن ـيــة ل ـح ـمــايــة ال ـط ـفــل عــام
 ،»2006متسائلة « م ــاذا قدمنا
للطفل منذ  2006حتى اليوم؟
وهـ ـ ــل ح ـق ـق ـن ــا األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي
نــص عليها الـنـظــام األســاســي
للجمعية؟ وهــل ما قدمناه من
أن ـش ـط ــة م ـت ـن ــوع ــة ك ــاف ـي ــة بـمــد
هؤالء بالقدرات والخبرات التي
تــؤه ـل ـهــم ل ـح ـســن ال ـت ـعــامــل مع

الطفل ورعــايـتــه ،وحمايته من
جميع الوان األذى؟».
واسـ ـتـ ـط ــردت« :انـ ـه ــا لـيـســت
كافية ،وال تحقق جميع األهداف
المرجوة ،لذا اتجهت وزمالئي
إلى ما هو أجدى من ذلك ،وهو
إع ــداد م ـشــروع قــانــون متكامل
يضمن الحقوق الواجبة للطفل
فـكــان العمل فــي هــذا المشروع
ً
ً
حثيثا وممتدا لكي يقر ويقبل
ولم يوقفنا الصد الذي واجهنا
طوال عملنا في هذا المشروع،
حـتــى اس ـت ـجــاب ال ـبــرل ـمــان إلــى
مـنــاقـشــة جـمـيــع ب ـنــود مـشــروع
ال ـق ــان ــون ال ـتــي ت ـصــل إل ــى 170
مادة ،ولم يكن إقراره هو نهاية
المطاف ،بل منذ العمل ،وحتى
اليوم ،نسعى جاهدين لتنفيذ
جميع ب ـنــوده مــن المؤسسات
الرسمية وشبه الرسمية».
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت أن ـ ـ ــه «خـ ـ ـ ــال ه ــذه
الـمــراجـعــات وقفنا أم ــام بعض
المعوقات في تحقيق الحماية
الكاملة بحاجة ماسة إلى وضع
تشريعات ،أو إضافة تشريعات

مـسـتـحــدثــة ،وال ـت ــي مـنـهــا على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال :م ـنــح األم حق
الموافقة على معالجة أبنائها
في حالة غياب األب ألي سبب
من األسباب ،وقد تمت الموافقة
على المقترح عام .»2019
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت ان «ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون
المذكور يدل على أن للمؤسسة
الـمــدنـيــة دورهـ ــا فــي المجتمع
وفي اقتراح بعض التشريعات»،
مضيفة ان «الجمعية وفي جميع
أدبـيــاتـنــا ومنها قــانــون الطفل
لم ترد كلمة الطفل الكويتي ،بل
ذكرنا الطفل دون تمييز لجنسه
أو أصله أو عقيدته أو لونه».
وختمت الفريح «بعد مضي
مــا يــزيــد عــن الـثــاثــة عـقــود من
اعتماد االتفاقية الدولية لحقوق
ال ـط ـف ــل ال يـ ـ ــزال ه ـ ــذا الـعـنـصــر
ال ـضـع ـيــف (ال ـط ـف ــل) ف ــي أن ـحــاء
متفرقة من العالم تنتهك حقوقه
بأبشع صورها ،ولعل أبشع ما
في هذه البشاعة هو الذي يقع
عـلــى الـطـفــل الـعــربــي فــي أقـطــار
عديدة من وطننا العربي ،كالذي

سهام الفريح
ي ـح ــدث ف ــي س ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق،
والـ ـيـ ـم ــن ،ول ـي ـب ـيــا ،ويـتـقــدمـهــم
جميعا ما يعانيه الطفل العربي
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن ،وه ـ ـ ــي ح ـ ــاالت
ص ــارخ ــة م ــن الـقـهــر واالن ـت ـهــاك
بحق الطفولة العربية البريئة
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــرأى ومـ ـسـ ـم ــع ال ـع ــال ــم
بــأج ـم ـعــه ،وال ـع ــال ــم المتحضر
ً
ً
تحديدا ال يحرك ساكنا».

●

محمد جاسم

تعقد لجنة محافظة الجهراء
ب ــال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ب ــرئ ــاس ــة
العضو عبدالله الـهــذال ،اليوم،
اجتماعا لمناقشة عدة مواضيع
مطروحة على جــدول األعـمــال،
في مقدمتها طلبا الهيئة العامة
ل ـل ـط ــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري ب ـشــأن
تخصيص موقع مقترح إلنشاء
حوض تجميع مياه أمطار حول
منطقة مساكن منطقة النعايم
منخفضة التكاليف بمحافظة
الجهراء لحمايتها من السيول،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث حـ ــوض
لتجميع مياه األمطار بمنطقة
أمـ ـغ ــرة ج ـه ــة ط ــري ــق ال ـم ـحــرقــة

ال ــواص ــل بـيــن طــريـقــي الــدائــري
السادس والجهراء.
وت ـن ـظ ــر ال ـل ـج ـن ــة أيـ ـض ــا فــي
ط ـلــب وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء
والطاقة المتجددة بتخصيص
موقع لمحطة تحويل رئيسية
ب ـم ـســا حــة  3آالف م ـت ــر ،ضمن
منطقة مـ ــزارع الـعـبــدلــي قطعة
 ،6و ط ـل ـب ـهــا ب ـش ــأن تخصيص
محطة تعبئة مياه بديل لموقع
المحطة القائم والمتعارض مع
مشروع مدينة الكويت الطبية
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية بمنطقة
شرق أمغرة.
كما ستبحث اللجنة الطلب
ال ـم ــؤج ــل بـ ـش ــأن ت ـخ ـص ـيــص 3

م ــواق ــع غـ ــرب مــدي ـنــة ال ـح ـجــاج
الكائنة شمال مدينة الجهراء،
ضمن نطاق محافظة الجهراء
إلقامة مجمعات سكنية خاصة
بالعمالة ال ــواف ــدة ،وذل ــك يأتي
ً
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
بينما تـنــا قــش لجنة حولي
برئاسة العضو ناصر الجدعان
ً
ً
ً
طلبا وحيدا مقدما من الهيئة
العامة للشباب ،بشأن الموافقة
ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر اس ـت ـع ـم ــال مــركــز
الشباب الكائن بمنطقة مبارك
العبدالله ا لـجــا بــر قطعة  4إلى
مدينة األعمال التكنولوجية.

سلة أخبار
«زكاة العثمان» :مساعدات
مالية لـ  400أسرة
أع ـلــن مــديــر زكـ ــاة الـعـثـمــان،
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
وال ـم ـشــاريــع بـجـمـعـيــة الـنـجــاة
الخيرية ،أحمد الكندري ،أن عدد
األســر المستفيدة مــن مشروع
الـمـســاعــدات الـمــالـيــة الشهرية
والـمـقـطــوعــة لــأســر المتعففة
داخ ــل الـكــويــت بـلــغ  400أســرة
خالل عام .2022
ودعــا الكندري ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،الـمـحـسـنـيــن
ً
إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ،نـ ـظ ــرا
ل ــوج ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن األس ــر
ضـعـيـفــة ال ــدخ ــل ال ـت ــي تـحـتــاج
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي س ـ ــداد إي ـج ــار
ال ـس ـك ــن وال ـ ــرس ـ ــوم ال ــدراسـ ـي ــة
لألبناء ،وغيرها من الحاجات
األساسية.
وأعرب عن أمله في مساهمة
ش ــرك ــات وم ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص ف ــي كـفــالــة ومـســاعــدة
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـف ـ ـفـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل
الـكــويــت فــي إط ــار المسؤولية
االجتماعية.

أسبوع السالمة المهنية
في «اإلنشائي» ينطلق اليوم

أعلن مدير معهد التدريب
اإلن ـشــائــي فــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
م .عبدالعزيز الــرويــح انطالق
أسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـيــة
الـ ـي ــوم ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع معهد
ا ل ـت ـم ــر ي ــض واإلدارة ا ل ـعــا مــة
لإلطفاء ،وعيادة رويال سيتي،
ف ــي م ـب ـنــى ال ـم ـع ـهــد  -ج ـنــوب
الصباحية.
وأك ــد الــرويــح ،فــي تصريح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أه ـم ـيــة مـثــل
هــذه األنشطة المشتركة بين
مؤسسات المجتمع المدني،
والتي تهدف إلى نشر الثقافة
العامة للبرامج التي يقدمها
المعهد لسوق العمل ،مضيفا
أن مثل هذه األنشطة الثقافية
ت ـه ــدف إلـ ــى تـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
المهنية والوظيفية والعلمية
بما يخدم العملية التدريبية.

ً
سعود الحرفان رئيسا للمكتب اإلقليمي لدول «التعاون»

أعلن االتحاد التعاوني العربي
اختياره لسعود الحرفان رئيسا
لـلـمـكـتــب اإلق ـل ـي ـمــي لــات ـحــاد عن
دول مجلس التعاون الخليجي،
حيث عــزا قــراره لما للحرفان من
سابق خبرة في هذا الميدان ،مما
يمكنه من أداء الرسالة التعاونية،
والـ ـمـ ـض ــي ق ــدم ــا فـ ــي إن ـجــاح ـهــا

وت ـع ــزي ــز دوره ـ ـ ــا وري ــادتـ ـه ــا في
الـجــانــب االق ـت ـصــادي .مــن جانب
آخ ـ ــر ،ث ـ ّـم ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ـعــاونــي
العربي جهود الحركة التعاونية
لــدولــة الـكــويــت ودعـمـهــا للحركة
التعاونية العربية.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـحــرفــان
يــرأس حاليا لجنة تطوير العمل

الـتـعــاونــي ،وال ـتــي حققت نتائج
جيدة خالل الفترة األخيرة ،وهي
تعكف خــال اآلونــة األخيرة على
االنتهاء من االقتراحات الخاصة
بقانون العمل التعاوني ،ومن ثم
تقديمه للجنة الصحية في مجلس
األم ــة ومناقشته ،بالتنسيق مع
وزارة الشؤون االجتماعية.

سعود الحرفان

جمعية البيئة تشارك بحملة السالحف البحرية لسفارة اليابان
●

ربيع كالس

شاركت ،أمس ،الجمعية الكويتية
لـحـمــايــة الـبـيـئــة بـحـمـلــة «ال ـســاحــف
ً
الـ ـبـ ـح ــري ــة» الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا س ـن ــوي ــا
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
اليابانية لتنظيف شاطئ الشويخ،
منذ عــام  ،2000بحضور متطوعين
كثر.
و ق ـ ــا ل ـ ــت ع ـ ـضـ ــوة م ـج ـل ــس اإلدارة
ومديرة البرامج واألنشطة بالجمعية
جـ ـن ــان ب ـ ـهـ ــزاد ،إن «ر مـ ــز يـ ــة تـنـظـيــف
الـ ـش ــاط ــئ إلن ـ ـقـ ــاذ الـ ـس ــاح ــف ب ــات ــت
رســالــة سـنــويــة تــؤكــد ال ـحــرص على
إبـ ـق ــاء الـ ـم ــوائ ــل ال ـط ـب ـي ـع ـيــة صــالـحــة
ً
لـلـكــائـنــات الـحـيــة بـعـيــدا عــن الـتـلــوث
اإلن ـســانــي مــن م ـصــادره الـمـخـتـلـفــة»،
ال فـ ـت ــة إ لـ ــى أن «ا لـ ـش ــوا ط ــئ تـسـتـقـبــل

ً
سـ ـن ــوي ــا نـ ـف ــاي ــات ك ـب ـي ــرا بــأش ـكــال ـهــا
المختلفة وأحجامها التي صنفت من
الكبيرة إ لــى النانوية ،التي يصعب
التقاطها وإزالتها» .وأوضحت بهزاد
ً
أن ــه «وف ـق ــا لـبـعــض ال ـت ـقــديــرات ،ومــع
م ـعــدل إل ـقــاء ال ـن ـفــايــات بــالـمـحـيـطــات
مثل العلب البالستيكية ،واألكياس
بعد استخدامها مرة واحدة ،وبحلول
 2050سـتـحـمــل ا لـمـحـيـطــات نـفــا يــات
بالستيكية تفوق عدد األسماك».
من ناحيته ،قال السفير الياباني
لــدى البالد مورينو يــا ســو نــاري ،إنه
«لمن دواعي سروري أن أفتتح معكم
حملة تنظيف الشاطئ Operation
 Turtleا لـتـطــو عـيــة لـهــذا ا ل ـعــام ،التي
تـنـظـمـهــا ا لـجـمـعـيــة ا ل ـيــا بــا ن ـيــة حتى
ن ـت ـم ـكــن م ــن رؤي ـ ــة ال ـس ــاح ــف ت ـعــود
ً
إ لــى هــذا الشاطئ» .مضيفا أن هناك

ّ
متطوعين خالل المشاركة في الحملة
السفير الياباني مع
ً
وعيا حول االستخدام ّ
الفعال للطاقة
والـ ـمـ ـي ــاه وإع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ـن ـفــايــات

«المكاتب الهندسية» ينظم ملتقى
الخدمات االستشارية لخطة التنمية
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
الهندسية والــدور االستشارية
إقامة «الملتقى الثالث للخدمات
االس ـت ـشــاريــة لـخـطــة الـتـنـمـيــة»،
بــرعــايــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
البلدية عبدالعزيز المعجل ،من
 10إلى  12يناير المقبل ،بقاعة
البركة في فندق كراون بالزا.
وق ــال رئـيــس االتـحــاد م .بدر
السلمان ،في تصريح صحافي،
أمـ ــس ،إن الـمـلـتـقــى ي ـقــام تحت
شعار «استكمال خطط البوابة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـت ــراخـ ـي ــص
وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات خ ـطــط
الـ ـبـ ـن ــاء واإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان» ،مـضـيـفــا:
«سنعمل على استكمال معالجة
التحديات التي تــواجــه مراحل
تطوير النظام اآللي للتراخيص
وخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
مشروعات البناء واإلسكان».

بدر السلمان
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـلـ ـم ــان إل ـ ـ ــى أن
مشاريع اإلسكان والبناء تواجه
تـ ـح ــدي ــات ح ـق ـي ـق ـي ــة ،بـعـضـهــا
محلي يتطلب جهدا من الجهات
الـمـســؤولــة بــالــدولــة ،وبعضها
اآلخر عالمي يرتبط بتداعيات
جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا:

«كـ ـم ــا س ـي ـن ــاق ــش ال ـم ـش ــارك ــون
فـ ــي ال ـم ـل ـت ـق ــى سـ ـب ــل م ــواج ـه ــة
التطورات التي شهدها العالم
نتيجة تأثير الـحــرب الروسية
األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات
اللوجستية والنقص في مواد
ومعدات البناء واأليدى العاملة
وارتفاع أسعارها».
واردف« :ا ن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا بـ ــأ مـ ــس
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
التعاون بين الجهات المعنية،
وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ــراءات الـخــاصــة
بــاس ـت ـقــدام الـعـمــالــة وال ـت ـجــارة
الخارجية وتوفير الميزانيات»،
م ـت ــاب ـع ــا« :كـ ـم ــا ي ـت ـع ـيــن عـلـيـنــا
اختصار إجــراء ات المناقصات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــدات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج
ال ـتــراخ ـيــص آل ـي ــا م ــن الـجـهــات
المعنية دون أي تدخل بشري
إال بأضيق الحدود».

وسـ ـ ـت ـ ــؤدي الـ ـعـ ـن ــاي ــة ب ـك ــوك ـب ـن ــا إل ــى
تحسين جودة الحياة بالمستقبل».

توابل ةديرجلا

•
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وثيقة مشتركة بين «الوطني للثقافة والفنون»
ومعهد «دانتي أليغييري»

٧

الحضرة
قصيدة  -في َ

(في ُ
القلب مع الله)
ضور
ح
ِ

شعر :ندى السيد يوسف الرفاعي

افتتاح أول مركز رسمي لتدريس اللغة اإليطالية في الكويت العام المقبل
ربيع كالس

أكد المدير العام لمعهد
دانتي أليغييري ،البروفسور
أليساندرو ماسي ،أهمية
نشر ومعرفة اللغة والثقافة
اإليطاليتين ،لتطوير
العالقات بين إيطاليا
والكويت.

فـ ــي خ ـ ـطـ ــوة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مــن
نوعها تسمح بافتتاح أول مركز
اإليطالية
رسمي لتدريس اللغة
ّ
فــي الـكــويــت ال ـعــام الـمـقـبــل ،وقــع
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـع ـهــد «دانـ ـت ــي
أليغييري» البروفسور أليساندرو
ماسي ،بحضور السفير اإليطالي
ل ــدى ال ـب ــاد ك ــارل ــو بــالــدوت ـشــي،
أول وثيقة مشتركة تلخص روح
ال ـت ـعــاون ،مــع الـمـجـلــس الوطني
ً
للثقافة والفنون واآلداب ،متمثال
باألمينة العامة المساعدة للقطاع
الثقافي ،عائشة المحمود.
وسيسمح ذلك بإطالق مبادرة
للترويج للدورات الرسمية التي
ستسمح بتحديد مجال التعاون
الفعال بشكل أفضل ،كما ستتيح
زيـ ـ ـ ــادة ف ـ ــرص ت ـط ــوي ــر ال ــوج ــود
ال ـث ـقــافــي اإلي ـط ــال ــي ف ــي الـكــويــت
وال ــوج ــود الـثـقــافــي الـكــويـتــي في
إيطاليا.
يأتي ذلك على هامش زيارته
للكويت وافتتاحه الدورة  45من
«معرض الكويت الدولي للكتاب»،

بمشاركة إيطاليا كضيف شرف
ف ــي ال ـم ـعــرض ،حـيــث ت ــم افـتـتــاح
معرض « »Dove il si`suonaالذي
قدمه «دانتي أليغييري» بحضور
ماسي في مكتبة الكويت الوطنية.
وأكــد بالدوتشي على هامش
مـ ـح ــاض ــرة ألـ ـق ــاه ــا مـ ــاسـ ــي عــن
«ال ـج ـمــال والـلـغــة اإليـطــالـيــة» في
أرض ال ـم ـع ــارض ،أن «االه ـت ـمــام
الكويتي بتعزيز الوجود الثقافي
اإليطالي في البالد قــوي وينمو
ً
ب ــاس ـت ـم ــرار» ،مــوض ـحــا ك ـيــف أن
المبادرة التي يستعد لتطويرها
ال ـم ـع ـه ــد لـ ـه ــا أهـ ـمـ ـي ــة أس ــاس ـي ــة
إلع ـطــاء اسـتـجــابــة طـمــوحــة لهذا
الـطـلــب ال ـقــوي عـلــى إيـطــالـيــا في
الكويت.
كـمــا أك ــد مــاســي «أهـمـيــة نشر
ومعرفة اللغة والثقافة اإليطالية
في هذا المجال لتطوير العالقات
بين إيطاليا والكويت».

األدب اإليطالي
مــن ناحية أخ ــرى ،وفــي لقاء

على هامش مشاركته في حفل
أوبــرالــي قـ ّـدمــه  5مــن المغنيين
الشباب اإليطاليين من أكاديمية
«ش ـي ـج ـيــانــا دي س ـي ـي ـنــا» على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا
مـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
بحضور دبـلــومــاســي وشعبي
الفتين ،قال ماسي لـ «الجريدة»
ً
ردا على سؤال عن المعهد التي
يـتــرأســه إن «دان ـت ــي أليغييري
ه ــو مــر كــز ي ـقــوم بتعليم اللغة
اإلي ـط ــال ـي ــة واألدب اإلي ـط ــال ــي،
ّ ً
تيمنا
وق ــد سـمــي ب ـهــذا االس ــم
بــالـشــاعــر اإلي ـطــالــي الـمـعــروف
مـ ــن م ــدي ـن ــة ف ـل ــورن ـس ــا دان ـت ــي
أليغييري ،والذي يعد في عرف
ال ـث ـق ــاف ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة وال ـش ـعــب
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن أهـ ــم
مؤسسي اللغة اإليطالية».

أهم األهداف
وأض ــاف« :تــم انـشــاء المعهد
ب ــإي ـط ــال ـي ــا فـ ــي ي ــول ـي ــو ،1889
وتــوجــد لــه ف ــروع فــي المنطقة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـص ــر،
ومــن أهــم أهــدافــه ،إتــاحــة اللغة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة واألدب اإلي ـط ــال ــي
والثقافة االيطالية على نطاق
ك ـب ـيــر ف ــي أنـ ـح ــاء مـخـتـلـفــة في
ال ـعــالــم لـلـصـغــار ول ـك ــل محبي
ايطاليا».
وعن المعرض الكتاب ،أوضح
ً
أن «الحضور كان مميزا ،ولكنني
ّ
آمل في المستقل أن نرى أعدادا
أكبر من الكويتيين المهتمين
بعالم الكتب».

األكل الكويتي

جانب من الحفل األوبرالي

ّ
وفيما يتعلق باألماكن التي
زاره ــا فــي ال ـكــويــت ،ق ــال« :إنـهــا
زيارتي األولى للكويت ،ولمست

ماسي والمحمود أثناء التوقيع
ً
ً
اهتماما بالغا مــن الكويتيين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـتـ ـه ــم ،وت ـ ــأث ـ ــرت
ً
كـ ـثـ ـي ــرا ب ـث ـقــاف ـت ـهــم وب ـك ــرم ـه ــم.
ً
زرت أمــاكــن قليلة نـظــرا لضيق
الوقت ،ومنها سوق المباركية
الـ ــرائـ ــع ،وان ـط ـب ــاع ــات ــي ج ـي ــدة،
وأريـ ــد ال ـع ــودة فــي المستقبل،
فالكويتيون شعب كريم وودود،
أن ــا أؤكـ ــد أن اإلي ـط ــال ــي عـنــدمــا
ي ـ ــزور ال ـك ــوي ــت ي ـش ـعــر أنـ ــه فــي
ً
وطنه ،نظرا للتقارب الكبير بين
شعبينا».
وعـ ـم ــا اذا ك ـ ــان أح ـ ــب األكـ ــل
الكويتي ،اكتفى ماسي بوضع
ً
يده على بطنه ،قائال« :بإمكانك
أن ترى ذلك من دون الحاجة ألي
ً
تعليق مني ...ولكن فعال ،األكل
الكويتي رائع».

كثيرا
تأثرت
ً
بثقافة الكويتيين
وكرمهم...
واإليطالي عندما
يزور الكويت
يشعر أنه في
وطنه
ماسي

الحبشان والعبدالله والوزاني أحيوا أمسية «في ظالل الغيم»
ضمن فعاليات الدورة الـ  45من معرض الكويت للكتاب
تعددت فعاليات الدورة الـ
 45من معرض الكتاب ،حيث
شملت توقيع اإلصدارات
واألمسيات الشعرية
واألنشطة الثقافية األخرى.

•

فضة المعيلي

تتنوع فعاليات المقهى الثقافي
ط ــوال أي ــام الـمـعــرض الـكــويــت الــدولــي
فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ  45مـ ــن ال ـم ـح ــاض ــرات
والندوات األدبية والشعرية والثقافية،
فقد أقيمت أمسية عنوانها «فــي ظالل
الغيم» ،أحياها الشعراء علي الحبشان
وعائشة العبدالله والشاعر المغربي
حسن الوزاني ،وأدارتها وشاركت فيها
بقصائدها الشاعرة مريم العبدلي ،وقد
حضر األمسية جمع من محبي الشعر
ّ
ومتذوقيه.
ُ
استهلت األمسية بقصائد الوزاني
ال ـ ــذي أنـ ـش ــد ق ـص ــائ ــده الـ ـت ــي اتـسـمــت

إحدى فعاليات «جناح ثقافة الطفل»

المشاركون في األمسية الشعرية
بــروح الدهشة ،والتواصل مع الخيال
فــي ت ـنـ ّـوع دالل ـتــه ،ليقرأ قصائد «بــرج
الدلو» ،و«أحــام ماكلوهان» ،و«حــارس
الزلزال» وغيرها ،وبالتالي جاءت صوره
الشعرية متقاربة مع ما ّ
يود طرحه على
المتلقي .ثم أنشدت العبدالله قصائدها،
تلك التي ّ
تميزت بالجنوح إلى العاطفة،
ّ
ّ
وعبرت من خاللها عن تواصل حسي
مــع ال ــواق ــع ،وبــإطــالــة شعرية شديدة
الجاذبية لتقول في قصيدة لها :نحن
ً
وح ـي ــدات جـ ــدا ،وحــدسـنــا أش ـ ّـد م ــرارة،
ّ
دموع
والفراغات بين أصابعنا ،مجرد
ٍ
ُ
ال ترى.
ّ
وقدم الحبشان مجموعة من قصائده
التي تميزت بتناسق الجمل الشعرية،
ليقول :يقول لــي الـغــول هــذي الطريق،
َ
مسير َك نحو الوصولَ ،سيطوي
فتابع

لــك الـ ـ ُ ُ َ
َ
ـيء ُ
غير
ـدرب ب ـعـ َـد ال ـمــدى ،وال ُش ـ َ
السراب َيجول ،ستلوي لك الريح أعناقها،
ُ ِ
ُ
الليل َ
موج ُّ
السدول.
ويرخي لك
وفي قصائد العبدلي ،هناك العديد
من الصور الشعرية ،ففي قصيدة «غراء
الطبيعة» ،حرصت الشاعرة على أن تبدو
كثيرة التحرك فــي مناطق متماسكة،
ومتطلعة إلى الحلم ،وبعالقة متفاعلة
ً
لتقول :نحن
مــع الــواقــع والـخـيــال مـعــا
ّ
الذين تتفشى ُبنا أشياء ،ال حواف لها،
فتشدنا فــداحــة األخ ـطــاء فــي التكوين
وتقتلنا انتباهاتنا المفرطة للغيب.

ثقافة الطفل
ومن األجنحة المميزة في المعرض
«جناح ثقافة الطفل» ،أحد أهم األجنحة،
حيث يـقـ ّـدم بــرامــج معرفية وترفيهية

هادفة ،وفعاليات مختلفة ،وبهذا الصدد
ق ــال مــراقــب مــركــز عـبــدالـعــزيــز حسين،
ومـســؤول جناح ثقافة الطفل عبدالله
الناصر ،الذي أكد أن جناح ثقافة الطفل
ذو أهمية في المعرض ،فهناك الكثير
من الفعاليات في الفترتين الصباحية
والمسائية ،وقاموا بالتعاون فيها مع
الكثير من الجهات واألفراد ،الذين ّقدموا
العديد من الفعاليات واألنشطة المشوقة
التي تساعد في جــذب الطفل ،وتنمية
ح ــب الـتـعـلــم وال ـ ـقـ ــراءة ،وت ـنــوعــت تلك
الفعاليات بين قراءة القصص ،والورش
الفنية ،إضافة إلى أن الجناح يتضمن
الكثير من اإلصدارات الثرية التي تهدف
إلى إثراء عقل الصغار وتوسيع مداركهم.

ثقافات
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ـرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــم وبـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ُـد
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ُ
ـال م ـ ـل ـ ـيـ ــك ـ ـنـ ــا
ـال وذا ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ
ي ـ ـ ـ ــا ذا ا ل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ
ِ
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َِـت الـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ُـد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ِّـر ُد
ُ
ي ـ ـ ـ ـ ــا ِّ
رب ي ـ ـ ـ ـ ــا ر حـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــا ذا ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــى
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُـم بـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َّصـ ـ ـ ـ ـ ــدُ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــم ومَ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم وسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم
ـؤاد ُم ـ ـ ـ ـ ـ َـت ـ ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ـ ـ ًـم ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـود ُد
ف ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم وم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم وب ـ ـ ـل ـ ـ ـط ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــم
ُّ
وث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ يـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ُد
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاء ِ
بـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــم وس ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ـ ــم وع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم
ً
ي ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـؤاد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ َّـد ُد
َ
سـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أم ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ولـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ِ ُوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـدت ي ـ ـ ـ ـ ُـد
ُ ـةٍ
َ
لـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـع ال ـ ـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ
ـق أك ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــل ِّ آيـ ـ ُـ ـ ـ ــةٍ
ُ
ـون بـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ِـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــق طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّـرا ي ـ ـس ـ ـجـ ــدُ
ُ والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُ
َِ َ ْ َ
األرض أرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ََـك  ،وا ل ُـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـن ـ ــي ـ ــتـ ـ ـه ـ ــا
َ
َ
وال ـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــق والـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ُـك ال ـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ َّـه ـ ـ ـ ـ ُـر ي ـ ـح ـ ـمـ ـ ُـد
ُ
ُّ
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــانـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــم طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ــولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأرواح كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد!ُ
ِ
َ
إن ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ـ ُـت الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم عـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِـل ال ـ ـص ـ ـفـ ــا
ء ف ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :ا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ا لـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ِّـي م ـ ـح ـ ـم ـ ــدُ
ِ
ِ
ُ
ح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـدسـ ـ ـ ــهِ
ـال إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـى ح ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ِة قـ ـ ـ ـ ِ
ِ
وم ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ذاك ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــدُ
َ
ِ
ـدد ال ـ ـ ـ ـ ــذي
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ِّـب واإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـِ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــةِ ي ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدُ
ُ
م ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــق
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ِع ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ٍـ ـ ـ ـ ـ ــق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـيـ ـ ـ ـ ـ ــدُ
ِ
ـرس ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ َـن يـ ـ ـ ـ ُّ
وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـام كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ َ
ـؤم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
ـؤددُ
فـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ ِ
ُ
و ح ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ُـب رب ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ر س ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
َ
ـرآن وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــؤي ـ ـ ـ ـ ُـد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـان ب ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ُـ َـن بـ ـ ـ ـُـ ـ ـي ـ ـ ـ َـ ـ ـ ٍ
ٍ ُ
ـث األ م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدُ
فـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـث ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ــو ا لـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ
ـواء ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ـ ـ ــةٍ
راع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ و نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ش ـ ـ ــدُ
َ
ص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ــا َعـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدى
ـام وب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــار ِة أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ُـد
خ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِـر األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن ُعـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ َـت ب ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــا وم ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــرنـ ـ ــا
ُ
َ
ـصـ ـ ـ ُـد
أن ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ،وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ـ ـ ــةِ م ـ ـ ـقـ ـ ـ ِ
ُ
ِّ
ـام ن ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا وولـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ
واألرض  -ي ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  -أل جـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ َـك م ـ ـس ـ ـجـ ــدُ
ٍ

المليفي :كوبا رحلة وجدانية
•

فضة المعيلي

شهد جناح «ذات السالسل» ،في معرض
الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ ،45حفل
توقيع رئيس تحرير مجلة العربي الكاتب
إبراهيم المليفي لكتابه «هوامش كوبية»،
الذي يندرج ضمن أدب الرحالت.
ويقول المليفي ،في التقديم إلصــداره،
الــذي جــاء بعنوان «لـمــاذا كــوبــا»« ،رغــم أن
الـســؤال قصير جــدا ،لكنه شغلني طويال
قبل أن أحقق حلمي بالسفر إلى كوبا ،وفي
الزمن الــذي اعتقدت أنــه الزمن الصحيح،
زمن كوبا فيديل كاسترو .هي كوبا التي
أردت أن أزورهـ ــا ألشـهــد الـحـيــاة فــي آخــر
م ـعــاقــل ال ـع ـنــاد ض ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وآخ ــر
األنظمة الماركسية العتيقة الباقية على
قـيــد الـحـيــاة ،ألرى وأس ـمــع بنفسي كيف
استطاعت تلك الجزيرة الصغيرة المتاخمة
لحدود والية فلوريدا األميركية ،الصمود
والبقاء بعد انهيار المعسكر االشتراكي
وتفكك االتحاد السوفياتي».
ووض ـ ــع الـمـلـيـفــي ف ــي م ـقــدمــة ال ـك ـتــاب
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـك ـتــب ع ــن كــوبــا
ل ـي ـقــول« :ل ـكــي أت ـع ـلــم دروس ـ ــا ج ــدي ــدة في
الـحـيــاة ،وانـقـلـهــا لــآخــريــن عـبــر الكتابة،
وأه ــم تلك الـ ــدروس ،خــاصــة لمن يمارس
الكتابة الصحافية ،هو التأني في تكوين
القناعات الشخصية ،وعدم التأثر بالصور
النمطية وتـحـمــل أث ـقــال الـضــخ اإلعــامــي
الموجه ،وكوبا خير تلك األمثلة».

خليط بشري
وتابع المليفي ذكــر األسـبــاب« :ألشهد

إبراهيم المليفي
ت ـع ــاي ــش ال ـخ ـل ـيــط ال ـب ـش ــري م ــن ال ـس ـكــان
األصليين والغزاة والعبيد ،والمهاجرين
الذين قدموا من كل االتجاهات بحثا عن
ح ـيــاة ج ــدي ــدة ف ــي ج ــزي ــرة حــال ـمــة مليئة
ب ــالـ ـف ــرص والـ ـبـ ـهـ ـج ــة ،م ــزج ـه ــم ال ـت ــاري ــخ
ليصنع منهم شعبا ينبذ الغضب ويعشق
موسيقى السالسا التي نسمعها تصدح
فـ ــي كـ ــل مـ ـك ــان ويـ ـم ــارسـ ـه ــا ال ـك ـب ـي ــر قـبــل
الصغير».
وأض ـ ـ ــاف« :ك ــوب ــا ل ـي ـســت ب ـل ــدا يـطــويــه
الـنـسـيــان بـسـهــولــة ،فـهــي رحـلــة وجــدانـيــة
بـكــل الـمـعــانــي تـمـكـنــت مــن خــوض ـهــا ،وال
أزال أتذكرها وأتمنى تـكــرارهــا .لقد زرت
كــوبــا ومكثت فيها عـشــرة أي ــام ،وخرجت
منها برحلة أثمرت عدة مواضيع نشرت
في مجلة العربي ومجلة العربي الصغير،
وأعيد نشرها هنا مجتمعة بانسجام في
هذا الكتاب».

خليفوه« :يحيى الربيعان» يختزل مشوار مناضل في النشر

ً
في إصداره عن سيرة الناشر الراحل وإنجازاته معتمدا على وثائق ومراسالت عديدة
يسلط كتاب «يحيى الربيعان
ونضاله في النشر والتحقيق
وحماية الثقافة – 1941
 »2017على مشوار ناشر دافع
عن كرامة الكتاب.

•

فضة المعيلي

ً
أصدر الكاتب بشار خليفوه كتابا من
إعداده ودراسته وتحقيقه بعنوان «يحيى
الربيعان ونضاله في النشر والتحقيق
وحـمــايــة الثقافة  ،»2017–1941نشرته
شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،وجاء
الـكـتــاب فــي  212صـفـحــة ،وينقسم إلــى
القسم األول النشأة والتكوين ،والقسم
الثاني البداية الجادة وأثرها في تكوين
الشخصية الثقافية  ،1974 – 1961القسم
الـثــالــث الـمــوت مــن أجــل الــوعــي الثقافي
المجتمعي  ،1986 – 1975القسم الرابع
ن ـض ــوج ال ـف ـكــر  ،2006 – 1984الـقـســم
الخامس النكسة واأليام األخيرة – 2007
 ،2017المالحق ،السيرة الذاتية المقابالت،
المقاالت ،صور من حياته.

نصرة الكتاب

غالف اإلصدار

وكتب خليفوه في مقدمة إصداره« :لقد
ً
عاش يحيى الربيعان مناضال في الدفاع
عن كرامة الكتاب ،فهو يرى من خالل فكره
ومسيرته ونشاطه أن الكتاب منجاة البشر
من عالم الجهل إلى عالم الرقي والحضارة،

فلم يمر فــي تــاريــخ الكويت رجــل مثقف
قــام بنصره الكتاب كما فعل الربيعان،
ً
ً
ً
باإلضافة إلى كونه كاتبا وباحثا ومفكرا
ً
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا ونــاشـطــا إنـســانـيــا ومــراقـبــا
ً
سياسيا فهو يهتم بكل أمــر يدعو إلى
اإلص ــاح والـتـطــور ،وحــل كافة العوائق
التي تؤخر حياة الناس وتطورهم تجاه
سلم الحضارة».
ولـفــت إلــى أنــه تـعـ ّـرف على الربيعان
ً
بدءا من عام  2004فقد كان مثال المعلم
الناصح لكل فكرة أناقشه بها ،إضافة إلى
أنه يسهل الطريق أمام الباحثين ،إذ فتح
ً
له بابا للتواصل واالستفادة والقراءة لكل
من األديبين عبدالله زكريا األنـصــاري،
وأحمد زين السقاف رحمهما الله حيث
التقى بهما عن طريق وساطة الربيعان
وقد استفاد منهما الكثير.
وأوضـ ـ ــح خـلـيـفــوه أن «ال ـح ــدي ــث عن
حياة وفكر يحيى الربيعان به الكثير من
المثيرات الفكرية التي تدعو إلى تحفيز
النشاط الثقافي لــدى الـقــارئ والمثقف
والمهتم ،إذ جمعت شخصيته بين الثقافة
والفكر والبحث العلمي لذلك رأيــت من
العناية واالهتمام أن أقدر دراسة وترجمة

عن حياة يحيى الربيعان رحمه الله».
وبـيــن أن ــه اعـتـمــد عـلــى ه ــذه الــدراســة
كـمــادة وثائقية متنوعة لحياته رحمه
ال ـل ــه ،وذلـ ــك خ ــال مـجـمــوعــه كـبـيــرة من
الوثائق والمراسالت والصور الشخصية
وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة ،واإلذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
والتلفزيونية إضافة إلى دراسة مؤلفاته
ً
معتمدا على منهج التحليل والتفسير
المستند على زيارته ولقاءاتي المتكررة
له رحمه الله».

سيرة توثيق
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ال ـ ـنـ ــاشـ ــرة فـ ـج ــر يـحـيــى
الــربـيـعــان ،قــالــت» إن ال ــذي حفزني على
إع ــداد هــذا الكتاب ونشره عن نشاطات
المرحوم يحيى الربيعان والــذي ما كان
ً
له أن يجد إلى الساحة اإلعالمية سبيال،
رغم المكانة الخاصة له في قلبي وسيرته
الطيبة األث ــر ل ــدى الكثيرين ال ــذي لــوال
إلحاحهم وإصــرارهــم بطلب عمل سيرة
توثيق له متكئين على ابسط حقوقه علي
وهو من باب البر ما نزل بي كالصاعقة
وكأنني كنت غائبة عنها .وما كان إصرار
وحــث الكثير إال ألنــه رجــل ذو بصمات

كثيرة وواضـحــة ومليئة بكل الجوانب
ومنهم أخص بالذكر األستاذ بشار محمد
خـلـيـفــوه الـ ــذي الـتـقــانــي ف ــي مـقــر عملي
ً
وظل متواصال يدفع بي بحماس منقطع
النظير للتمسك بــإرث المرحوم الزاخر
لما له من عالمات بارزة والتي تؤثر على
مواصلة مسيرته بل وتوثيقها» ،لذا هرعت
للعمل على شحذ الهمة ما استطاعت.
ً
وذكــرت في مقدمة الكتاب بعضا من
تطلعاته وأحالمه التي حــال القدر دون
ً
تحقيقها مطالبا بها في كل منبر ومحفل
إع ــام ــي وه ـ ــو ال ـس ـع ــي ن ـح ــو تــأسـيــس
وإقامة اتحاد ناشرين كي يحمي الناشر
والمؤلف ويطالب بحد األسعار وارتفاع
الــرســوم لــاشـتــراك ،التي تستفيد منها
وزارة المالية دون تقديم أي مقابل كدعم
إعالني ووضــع حماية للحقوق الفكرية
ً
التي أصبحت السرقات لها عادة متعارفا
ً
عليها وغيرها من المشاكل ،وأيضا العمل
إق ــام ــة م ـش ــروع م ــرك ــزي مـتـكــامــل يضم
الشركات ودور النشر ويرقى بصناعة
الكتاب كما فــي ال ـخــارج ،بــاإلضــافــة إلى
إقامة معرض كتاب محلي دائم لتشجيع
حــركــة الـنـشــر وغ ـيــرهــا م ــن الـمـطــالـبــات

فجر الربيعان

بشار خليفوه

الــداعـمــة لصناعة الكتاب مــن أجــل جيل
مثقف وواع ما يصب في النهاية لصالح
البلد ونهضته.

قريناتها في الجغرافيا المحيطة ورائدة
في هذا المجال ونظرا لقراءاته الكثيرة
والمتعمقة وكـتــابــاتــه الـثــريــة الـتــي ترك
لنا منها إرثا زاخرا باألفكار والقيم .فقد
أضاف فوق ما كان فكرا جامحا متحررا ال
يؤمن بالموروث من األوضاع مما جعله
ينطلق بخطوات واسعة وثابته وإطالع
ثري على األحــداث العربية والقومية ما
جعله يسار حركة التجديد والنهوض،
لذلك ولغيره من األسباب فأننا حينما
أجمعنا على إعداد هذا الكتاب التذكاري
ال نقصد حصر كل إرثه الفكري الثقافي
فهو ليس بمقدورنا إنما كل ما استطاع
القلم أن يجود به».

تاريخ ثقافي وأدبي
وتابعت «شخصية يحيى الربيعان
شخصية ال تنسى في تاريخنا الثقافي
واألدب ــي المعاصر فهو من الذين أمنوا
بـ ـض ــرورة رف ــع رايـ ــة الـثـقــافــة بــأنــواعـهــا
المرئي والمقروء وإبراز الكويت بوجهها
المشرق واألخذ بالمبادرة على التطوير
وإيصاله للعالم على الصعيدين المحلي
والــدولــي وباتت الكويت بجهود يحيى
ال ــرب ـي ـع ــان ومـ ــن س ــان ــده وعـ ــاصـ ــره من
أصحاب الفكر الحر ذات عالمة فارقة بين

٨

مسك وعنبر

توابل ةديرجلا

•
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«البا» اختتمت «طريق اإلبداع المسرحي»
«طريق
اختتمت «البا» ورشة ُ ّ
اإلبداع المسرحي» التي نفذت
في ّ
ّ
األكاديمية بالمدرسة
مقر
القبلية ،تحت إشراف الفنان
والممثل والمخرج المسرحي
اإليطالي فابريزيو بالدين.

ّ
شــك ـلــت ال ــورش ــة الـتــدريـبـ ّـيــة
الثانية ضمن برنامج «مختبر
التمثيل» ،بعنوان ً«طريق اإلبداع
ّ
استثنائية
المسرحي» ،فرصة
لـ ـ ـه ـ ــواة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح وال ـت ـم ـث ـي ــل،
الخـ ـتـ ـب ــار أس ــالـ ـي ــب وم ـ ـهـ ــارات
اح ـتــرافـ ّـيــة م ـب ـت ـكــرة ،إذ ثــابــرت
أكاديمية لوياك للفنون « -البا»
من خــال تنظيم هــذه الورشة،
ع ـلــى تـنـمـيــة ال ـط ــاق ــات ال ـشـ ّ
ـابــة
ّ
المتميزة.
وصقل المواهب
الــورشــة التي ُنـ ّـفــذت في مقرّ
ّ
األكاديمية بالمدرسة القبلية،
تـحــت إش ــراف الـفـنــان والممثل
والمخرج المسرحي اإليطالي
فابريزيو بــاديــن ،تأتي ضمن
ف ـعــالـ ّـيــات «ال ـم ــاذ الـمـســرحــي»
الرابع.
وتواصل «البا» تنفيذ ورشها
الثالث الباقية من ورشة «األداء

ّ
الشعري» مع ّ
ّ
مدرب
المسرحي
األصوات سالم الجحوشي ،إلى
ورش ــة «إدارة وإعـ ــداد الممثل»
مع الفنان جورج خباز ،وورشة
ّ
الحس الداخلي للممثل»
«تطوير
مع الفنان رائد محسن.

رغبة في التمثيل
وف ــي تـعـلـيـقــه ،أع ــرب الـفـنــان
ال ـعــال ـمــي ب ــادي ــن ع ــن إعـجــابــه
الشديد ب ـ «انــدفــاع المشاركين
وشـ ـغـ ـفـ ـه ــم وح ـ ـمـ ــاس ـ ـهـ ــم ،ك ـمــا
الـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـه ـ ــم بـ ـ ـك ـ ــل الـ ـجـ ـلـ ـس ــات
ّ
التدريبي ًة .إذ جـســدت الــورشــة
ح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة رغ ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــم وتـ ــوق ـ ـهـ ــم
ً
للتمثيل ،فكان أن بذلوا جهودا
ّ
جبارة وأبــدوا تصميمهم على
إتـقــان األداء المسرحي بأعلى
درجـ ــات المهنية واإلنـســانـيــة،

مكتبة البابطين تنظم أمسية شعرية

فرصة لتحقيق األحالم
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ح ـس ـي ــن
رم ـضــان إل ــى أن حـبــه للتمثيل
دف ـعــه لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ــورش ــة،
«ف ـكــان أن ســاهـمــت فــي تطوير
مـ ـه ــارات ــي وم ـك ـت ـس ـبــاتــي وف ــي
تـعــزيــز خ ـبــراتــي وق ــدرت ــي على
ال ـت ــرك ـي ــز وال ـت ـع ـب ـي ــر مـ ــن دون
ال ـت ـحــدث .كـمــا اخ ـت ـبــرت وألول
مــرة تجربة التمثيل باألقنعة،
وإننا نطمح للمزيد من الورش
الفعالة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رأى ال ـم ـش ــارك
ع ـبــدال ـعــزيــز كـ ــرم ،أن «ال ــورش ـ ًـة
جـ ـس ـ ًـدت ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــه ف ــرص ــة
ّ
ذهبية لتحقيق طموحه وبلورة
ً
أح ــام ــه ،ال ـت ــي دائـ ـم ــا رفـضـهــا
أهله منذ سنوات عديدة» .وقال:
ً
ّ ً
خريجا جامعيا أنتظر
«كوني
ّ
عمل مناسبة ،فقد شكلت
فرصة
ٍ
ّ
أساسية،
انطالق
نقطة
الورشة
ٍ
إذ اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ـ ُ
ـدت م ـ ــن مـ ـح ــاوره ــا

المشاركون في األمسية
نظم د ي ــوان الشعر العربي بمكتبة البابطين
المركزية أمسية شعرية ،وتبارى عدد من الشعراء
في نظم وإلقاء القصائد .وأدار الجلسة د .فالح بن
طفلة ،األستاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية
ً
األساسية بهيئة التطبيقيُ ،مرحبا بالحضور من
ً
جمهور الشعراء واألدباء والنقاد ،مستهال الجلسة
بــأبـيــات نظمها فــي حــق راع ــي الـمـبــادرة الشاعر
عبدالعزيز البابطين ،الذي كان له الفضل في جمع
هذه الكوكبة من المبدعين ،ويقول:
بـفـضـلــك الـ ـي ــوم غ ـن ــى الـ ـح ــرف ن ـشــوانــا
وال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـف ــذ صـ ـ ــاغ ال ـ ـنـ ــور أل ـح ــان ــا
أبـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـعـ ـ ــود رعـ ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـلـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن رج ـ ــل
أقـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـشـ ـع ــر ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس دي ـ ــوان ـ ــا
بـعــد ذل ــك ،أعـطـيــت الـفــرصــة لـلـشــاعــرة سعدية
م ـف ــرح ،ال ـتــي ت ـحــدثــت ح ــول ال ـص ــراع واألش ـك ــال
الشعرية ،مــؤكــدة أن «الـمــوضــوع تـجــاوزه النقد،
وع ـل ـي ـنــا أال ن ـن ـش ـغــل ب ــالـ ـص ــراع ع ــن ج ـمــال ـيــات
القصيدة» ،مشيرة إلــى أنــه لم يعد هناك صراع
بـيــن األج ـن ــاس الـشـعــريــة إال عـنــد ع ــدد قـلـيــل من
َّ
مدعي الشعر ،لذلك أصبحت القصيدة في مأزق
وتعاني األزمات.

بعد ذلك ،ألقى الشاعر رجا القحطاني رائعته
(صحراء قلبها أخضر) ،وقال« :دنت تلملم فوضى
الزهو عيناها ...ويسكب األلق السحري مرآها».
وتغنى الشاعر د .سالم خدادة في نص شعري
عــن تــونــس« :تــونــس مــا أجـمــل أن نلتقي لنمزج
الغرب بالمشرق».
الجلسة عرفت كذلك مشاركة الشاعر الناقد
س ـع ـيــد ش ـ ـ ـ ــوارب ،والـ ـش ــاع ــر س ــال ــم ال ــرم ـي ـض ــي،
والـ ـش ــاع ــرة وض ـح ــة ال ـح ـس ــاوي ك ــان ــت حــاضــرة
برثائيتها:
ً
ما أفسح الكون لكن لم أجد بلدا
ً
م ـ ــا أك ـ ـثـ ــر ال ـ ـن ـ ــاس لـ ـك ــن ال أرى أح ـ ـ ــدا
وشـهــدت األمسية مـشــاركــات نقدية وشعرية
أخ ــرى ،وم ــن الـمـشــاركـيــن األس ـتــاذ الـمـســاعــد في
اللغة العربية والمتخصص في األدب األندلسي
د .عبدالله السرحان ،والكاتبة جيهان الدمرداش،
والناقد د .مشعل الحربي ،ود .عبدالله غليس،
بعدها ألقى الشاعر حسين العندليب والشاعرة
أري ــج رشـيــد وال ـشــاعــر ن ــادي حــافــظ ،قصائدهم
الشعرية.

«عصير الكتب» تفوز بجائزة عبدالعزيز المنصور للناشر العربي
•

فضة المعيلي

فــازت دار «عصير الكتب» للنشر
ب ـج ــائ ــزة د .ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـنـصــور
للناشر العربي في نسختها الرابعة،
التي خصصت جائزتها هــذا العام
لرواية الخيال العلمي وقيمتها 20
ألف دوالر.
وقال ممثل وزير اإلعالم والثقافة
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،راعـ ـ ــي
الجائزة ،األمين العام المساعد في
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب س ـل ـط ــان ا ل ــد يـ ـح ــا ن ــي ،فــي
كـلـمــة ل ــه ،إن ال ـجــائــزة تـثــري الــوعــي
الثقافي واالهتمام بصناعة النشر
العربي لما له من عظيم األ ثــر على
ً
المجتمعات وبنائها الثقافي ،مؤكدا
أن ج ــائ ــزة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـن ـصــور
ن ـج ـح ــت ب ـف ـض ــل جـ ـه ــود ال ـقــائ ـم ـيــن
ً
ع ـل ـي ـهــا ،ن ــاق ــا ال ـش ـكــر ال ـج ــزي ــل إلــى
القائمين على ا لـجــا ئــزة وضيوفها
الكرام.

دعم دور النشر
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ذكـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة

التطوير المهني في اتحاد الناشرين
العرب المشرف على الجائزة هيثم
حافظ ،في كلمة مماثلة ،أن «عصير
الكتب» فازت عن رواية «فتاة الياقة
الزرقاء» للكاتب عمرو عبدالحميد.
ً
وأضاف حافظ ،الذي يشغل أيضا
م ـن ـصــب رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـنــاشــريــن
الـســوريـيــن ،أن الـجــائــزة تـهــدف الــى
دعم دور النشر العربية ،وتخصص
في كل عام لنوع من أنواع المعرفة
لدعمه على صعيد الوطن العربي،
ً
م ـش ـيــدا ب ـعــدد الـمـتـقــدمـيــن ف ــي هــذه
النسخة ومستوى المنافسة.
وأعــرب عن اعتزازه برعاية وزير
اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري
لـلـجــائــزة ،مــا يــؤكــد ح ــرص الكويت
على د عــم المثقفين وا لـكـتــاب ودور
النشر العربية.

جودة السرد
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
تحكيم الجائزة د .إيهاب النجدي،
إن ال ـجــائــزة فــي ه ــذا ال ـعــام اتـخــذت
ً
ً
موضوعا مميزا عن الخيال العلمي،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ال ـك ـت ــاب ال ـف ــائ ــز ك ــان

سلة أخبار
فريال ِّ
تصور «توحة» بعد
«حسن المصري»

م ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاوزيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب
ً
وال ـت ـح ــدي ــات» ،آمـ ــا أن «ت ـكــون
ورش
هذه الورشة خطوة نحو
ٍ
أخرى تتيح المجال أمام المزيد
ّ
ّ
والتقدم».
التطور
من

المختلفة بطريقةٍ خــار جــة عن
الـمــألــوفُ ،
وصــدمـ ُـت بمهاراتي
ّ
وموهبتي التمثيلية .األمر الذي
ّ
ّ
يـحــثـنــي عـلــى مــواصـلــة التعلم
واك ـت ـس ــاب ال ـخ ـب ــرات وتـطــويــر
ّ
إضافية
ورش
قدراتي من خالل
ٍ
تضفي اإليجابية على حياتي
ّ
المهنية».

المشاركون في ورشة اإلبداع المسرحي

tawabil@aljarida●com

المنصور والديحاني أثناء الحفل
بـ ـج ــودة ع ــال ـي ــة م ــن ح ـي ــث اإلخ ـ ــراج
والـعـمــل الـفـنــي والـطـبــاعــة المميزة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أن ـ ــه م ـ ــزج ب ـي ــن ال ـخ ـي ــال
وا لـتـطـلــع ا لـعـلـمــي نـحــو المستقبل
وجودة السرد.

مواصلة واستمرار
بـ ــدوره ،هـنــأ مــؤســس ال ـجــائــزة د.
عبدالعزيز المنصور ا ل ــدار الفائزة
ً
في النسخة الرابعة ،مؤكدا مواصلة
واستمرار الجائزة في كل عام لدعم

ال ـك ـت ــاب ودور ال ـن ـشــر والـمـهـتـمـيــن
بالمجال الثقافي.

قدرات وخبرات
وذكر رئيس اتحاد الناشرين العرب
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـ ــدار المصرية
اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب
بالقاهرة محمد رشــاد« :نحن سعداء
ب ــاف ـت ـت ــاح مـ ـع ــرض الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
للكتاب في دورته الـ  ،45وتزامن افتتاح
ال ـم ـع ــرض م ــع إعـ ــان ال ـف ــائ ــز بـجــائــزة

الــدكـتــور عـبــدالـعــزيــز الـمـنـصــور ،التي
خـصـصـهــا م ـنــذ أربـ ــع سـ ـن ــوات ،وتـلــك
ه ــي الـ ـ ـ ــدورة ال ــرابـ ـع ــة ،ويـ ـش ــرف عـلــى
الـجــائــزة اتـحــاد الـنــاشــريــن الـعــرب من
خــال مجلس أمـنــاء ،ومــن خــال لجنة
التطوير المهني ،واالتحاد ال يتدخل
مع لجان التحكيم ،ومنع أعضاءه من
المشاركة فيها ،ورفع د .المنصور قيمة
الجائزة من الدورة الثانية من  10إلى
 20ألف دوالر».
وأض ـ ــاف رشـ ــاد أن ال ـ ــدورة األول ــى

كــان ــت ع ــن ك ـت ــاب ال ـط ـفــل م ـنــذ الـ ــوالدة
حتى سن السادسة ،والدورة الثانية عن
كتاب الطفل من سن ست سنوات إلى
تسع سنوات ،ثم الــدورة الثالثة كانت
عن القصة القصيرة ،والــدورة الرابعة
عن الخيال العلمي ،والتي فازت فيها
ً
دار «عصير الكتب» من مصر ،الفتا إلى
أنها تستحق هذه الجائزة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـ ــدار دخ ـلــت مـجــال
الـنـشــر مـنــذ س ـنــوات قـلـيـلــة ،ويــديــرهــا
ويمتلكها شباب واعــد ،استطاعوا أن
ً
يثبتوا أقدامهم في مجال النشر ،مشددا
على أن جــا ئــزة عبدالعزيز المنصور
ت ـش ـج ــع كـ ــل الـ ـن ــاش ــري ــن ل ـي ـت ـنــاف ـســوا
ويـقــدمــوا أفـضــل مــا لــديـهــم مــن ق ــدرات
وخـ ـب ــرات ف ــي إص ـ ــدار ال ـك ـتــب لـلـكـتــاب
والمؤلفين.
وكان اتحاد الناشرين العرب اعتمد
في يوليو  2019رعاية جائزة الدكتور
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـن ـصــور لــدعــم الـنــاشــر
العربي ،كأول جائزة مخصصة للناشر
ال ـع ــرب ــي ،هــدف ـهــا ال ـن ـهــوض بـصـنــاعــة
النشر العربية وتشجيع الناشر على
االل ـ ـتـ ــزام ب ـقــوان ـي ــن ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة
وبـجــودة المطبوعات وكانت قيمتها
 10آالف دوالر.

 34وثيقة فرنسية ترسم تاريخ الكويت
إصدار جديد للمركز الفرنسي لألبحاث
•

حمزة عليان

لـ ــم تـ ـك ــن الـ ـغ ــاي ــة مــن
كـ ـت ــاب «مـ ــراحـ ــل ت ــاري ــخ
الكويت» إضافة إصدار
ج ـ ــدي ـ ــد ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
السياسي للكويت ،بل
هـ ــي ت ـب ـي ــان ع ـل ــى أن ــه
كــان على صلة دائمة
مــع تــاريــخ الـعــالــم ،أي
أن ــه يـ ــدور فـيـمــا يشبه
العولمات المتتالية.
والفكرة التي قــادت مؤلفي الكتاب ،وهما :د.
جــولــي بونيريك ود .فيليب بيتريا ،هــي إطــاع
مختلف ال ـقــراء عـلــى م ـصــادر حــديـثــة ومــوثــوقــة،
مصادر يصعب الــوصــول إليها ،بسبب توزعها
في أبحاث عديدة ومختلفة.
كتاب «مراحل تاريخ الكويت» هو تجسيد عملي
للعالقة الوثيقة بين المركز الفرنسي لألبحاث في
شبه الجزيرة العربية ( ،)CEFREPAوالذي يديره
الدكتور النشط مكرم عباس ،ومقره في الكويت
والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
ً
ي ـس ـت ـع ــرض الـ ـكـ ـت ــاب ،الـ ـ ـص ـ ــادر ح ــديـ ـث ــا ،فــي
ِّ
كــل ف ـصــل ،آخ ــر ال ـت ـطــورات فــي الـبـحــث ،ثــم يـقــدم
بعدها مجموعة من الوثائق ،ومعها التعليقات
الضرورية.
ال ــوث ــائ ــق ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـت ــي تـضـ َّـمـنـهــا الـكـتــاب
تضيف إلى العمل قيمة أكاديمية ذات وزن كبير،
ِّ
ً
فضاء
وتسلط الضوء على الكويت ،التي تمثل
ً
ً
حيويا ومهما ،وله أثر على المنطقة التي يوجد
ب ـهــا ،وتــؤثــر عـلـيــه ،وف ــي الـنـطــاقـيــن االقـتـصــادي
واالجتماعي ،إضافة إلى النطاق السياسي.
هناك أربع سمات أساسية في تاريخ الكويت
من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا:
ً
أوال :أقدمية الحضور البشري في الكويت.
ً
ثانيا :االختالف والتكامل.
ً
ثالثا :الدور المميز في التجارة اإلقليمية.
ً
رابعا :الدور المهم للمجموعات البدوية حتى
القرن العشرين ،والفئات الحضرية التي َّ
حركت
النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
ترسم الفصول السبعة في هذا الكتاب المراحل
ً
الرئيسية من تاريخ الكويت ،انطالقا من أوائــل
المستوطنات البشرية في األلفية السادسة قبل

الميالد حتى القرن
الـعـشــريــن ،وينطلق
كـ ــل فـ ـص ــل ب ـم ـقــدمــة
ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ت ـل ـي ـه ــا
عـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات وث ــائـ ـقـ ـي ــة
بــارزة وضعت عليها
ال ـشــروح والتعليقات
التوضيحية.
ُم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدو ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب
غالف اإلصدار
ح ــرص ــوا ع ـل ــى ت ـقــديــم
تــاريــخ جــامــع للكويت،
ل ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـ ــم االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد،
إضافة للمصادر المكتوبة ،على مصادر ووثائق
من نوع آخر ،منها اآلثار المعمارية ومواد التجارة
والخزف والعمالت المعدنية والخرائط والصور
الفوتوغرافية.
تشير مقدمة الكتاب إلى أنه منذ الثمانينيات
نشأ اتجاه في الكتابة التاريخية يمكن تسميته
بتيار التاريخ الكوني ،أو التاريخ الشامل ،يسعى
إلــى كتابة تــاريــخ العالم بطريقة جــديــدة ،تأخذ
بعين االعتبار انــدراج كل دولة في حركة واسعة
لتبادل البضائع واألفكار واالختالط مع اآلخرين
في جميع أنحاء العالم.
في الفصل الرابع بعنوان «الكويت في التاريخ
اإلسالمي في العصر الوسيط» من القرن السادس
إلــى الـقــرن الـســادس عشر ،خريطة ألهــم المواقع
اإلســام ـيــة فــي ال ـكــويــت ،وش ــرح لكيفية انتشار
اإلسالم ،ومعلومات من خالل النصوص السريانية
عن المراكز المسيحية في الخليج العربي ،والبقايا
األثرية بالمنطقة تشهد على الوجود المسيحي
حتى القرن التاسع بعد الميالد.
احـتــوى الـكـتــاب على  34وثـيـقــة ،منها الـنــادر
ً
والذي ينشر باللغة العربية ألول مرة ،علما بأن
الكتاب صدر باللغات الثالث :العربية والفرنسية
واإلنكليزية.

النصوص السريانية والبقايا
األثرية تشهد على الوجود
المسيحي في المنطقة

تعاقدت الفنانة التونسية
فريال يوسف على االشتراك
في بطولة مسلسل «توحة»،
املقرر عرضه خالل رمضان
املقبل ،لتكون أحدث
املنضمات للعمل ،بعد عال
غانم وعابد عناني.
فريال تعود للدراما
الرمضانية من خالل
املسلسل ،بعدما اكتفت
بظهور شرفي في رمضان
املاضي خالل مسلسل
«دايمًا عامر» مع مصطفى
شعبان ،فيما تلقت عرضًا
لالشتراك في بطولة أحد
األعمال الدرامية التي
ُ
تعرض بإحدى املنصات،
لكنها لم تحسم موقفها من
العمل بشكل نهائي.
فريال ستبدأ تصوير
دورها في املسلسل فور
انتهائها من تصوير دورها
بفيلم «حسن املصري» ،الذي
تشارك في بطولته ،حيث
تشارك بدور رئيسي من
خالل شخصية زوجة تدخل
في أمور متشابكة ومعقدة
مع زوجها ،الذي يقوم
بدوره مراد مكرم ،ويتم
تصوير الفيلم بني القاهرة
وبيروت ،ويقوم ببطولته
أحمد حاتم.

هالة صدقي تحصل على
ُحكم بالطالق

بعد جلسات استمرت عدة
سنوات حصلت الفنانة
هالة صدقي على ُحكم
بالطالق من زوجها املحامي
سامح سامي من محكمة
األسرة بمصر ،في خطوة
جاءت بعد أكثر من عام
على إقامة مطلقها دعوى
قضائية إلدخالها في «بيت
الطاعة».
ودخلت هالة في خالفات
مع والد أبنائها منذ
سنوات ،حيث تبادال
القضايا أمام املحاكم
املختلفة ،في وقت رفض
األب دفع مصاريف املدارس
لألبناء ،وكذلك النفقة،
رغم إقامته بعيدًا عنهم،
ووجوده خارج مصر فترات
طويلة دون أن يتواصل
معهم.
ورغم حصول هالة على
ُحكم الطالق بالفعل من
املحكمة ،فإن ثمة قضايا
التزال متبادلة بينهما
مرتبطة بالحصول
على النفقة ومستحقات
ومصاريف الدراسة وغيرها
من األمور املادية.

سهير المرشدي تشارك
في «ضرب نار»

تشارك الفنانة سهير
املرشدي في بطولة مسلسل
«ضرب نار» مع ياسمني
عبدالعزيز ،وهو العمل
املقرر عرضه في رمضان
املقبل على الشاشات.
وتعود املرشدي بعد غياب
عن الدراما في الفترة
األخيرة من خالل املسلسل،
َّ
إذ وقعت التعاقد بالفعل مع
الشركة املنتجة ،استعدادًا
لبداية التصوير خالل األيام
املقبلة.
وستقدم سهير أحد األدوار
املتميزة في األحداث ،التي
سيكون لها تأثير باألحداث
التي تجمع بني ياسمني
عبدالعزيز وزوجها الذي
يشاركها في البطولة
أحمد العوضي ،علمًا بأن
مخرج العمل مصطفى
فكري سيبدأ جلسات
التحضير للتصوير خالل
األسبوع املقبل ،بالتزامن
مع انتهاء السيناريست
ناصر عبدالرحمن من كتابة
حلقات العمل.

رياضة
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مونديال العالم
في «بيت العرب»

سيكون عالم كرة القدم
ع ـل ــى م ــوع ــد مـ ــع ال ـم ـف ــاج ــآت
واإلبـهــار ،عندما يرفع الستار عن
حفل افتتاح مونديال قطر  2022اليوم،
حيث استعدت الدولة الخليجية الشقيقة لتقديم
نسخة استثنائية من جميع النواحي.
وستجمع مباراة االفتتاح منتخب قطر المضيف
والـمـشــارك ّ
للمرة األول ــى مــع اإلك ــوادور على استاد
البيت في مدينة الخور الشمالية في الساعة السابعة
مساء بالتوقيت المحلي.
ّ
واس ـتــوحــي تصميم االس ـتــاد مــن بـيــت الــشـعــر أو
الخيمة التقليدية ،التي سكنها أهل البادية في قطر،

ويـ ـتـ ـس ــع لـ ـ ـ ـ  60أل ــف
ّ
متفرج ،وهو أحد ثمانية
ً
ُ
مالعب بنيت خصوصا للبطولة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ت ـج ــدي ــد اس ـ ـتـ ــاد خـلـيـفــة
ّ
مجمع أكاديمية «إسباير»،
الرمزي بجانب
التي ترعرع في زواياها معظم الوجوه البارزة في
المنتخب القطري الحالي.
ومن المتوقع حضور أكثر من مليون مشجع إلى
قطر على م ــدار البطولة ،فيما حطت أغلبية و فــود
المنتخبات المشاركة رحالها في الدوحة خالل األيام
الماضية.

إنفانتينو يصف دروس الغرب في المرمى:
تجربة ساخنة لتدريبات الملك فيليبي السادس يحضر
مباراة إسبانيا وكوستاريكا
انطالق المونديال أخرس المنتخب اإلسباني
األخالقية بـ «النفاق»

قطر تواجه اإلكوادور
في المباراة االفتتاحية اليوم
10

11

تشكيالت المنتخبات الرسمية

الهجمة المسعورة

11

12

12

١٨-١٦

١٠
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رياضة
قطر تفتتح «مونديالها» بمواجهة اإلكوادور في «البيت»

كأس العالم  2022تدشن منافساتها اليوم

ب ـع ــد طـ ــول ان ـت ـظ ــار وحـمـلــة
اس ـت ـع ــدادات ام ـت ــدت م ــن آسـيــا
إل ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــرورا بــأم ـيــركــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،يـ ـق ــف ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــري ال ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـيـ ــوم
عـلــى أبـ ــواب ال ـتــاريــخ أم ــام
اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور بـ ــاس ـ ـتـ ــاد
البيت في الساعة 7:00
م ـســاء ،ب ــأول مـشــاركــة
مونديالية له ،مفتتحا
منافسات المجموعة
األولى.
ألـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاب كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة
تـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــى ّع ـ ـ ـلـ ـ ــى كـ ــاهـ ــل
«ال ـ ـعـ ــنـ ــابـ ــي» عـشـيــة
المباراة األولى
المنتظرة:
أب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال
آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا،

الـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــدون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد ،الـ ــدولـ ــة
المضيفة ،صاحب اإلمكانات
الخيالية ،المنتخب المفاجأة.
وهــذه ستكون الـمــرة األولــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة
المضيفة مشاركة للمرة األولى
في المونديال منذ إيطاليا عام
 ،1934وتوج حينها «اآلزوري»
بــال ـل ـقــب .ف ــي ال ـم ـ ّقــابــل ،يسعى
«األدع ــم» إلــى تجنب سيناريو
جـ ـ ـن ـ ــوب إف ـ ــري ـ ـق ـ ـي ـ ــا ،ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـم ـض ـي ـف ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـت ــي
ودعــت من دور المجموعات.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه وتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ،ي ـح ـل ــم
القطريون باعتدال ،لعلمهم
أن المجموعة ليست سهلة.
فــإلــى جــانــب اإلك ـ ـ ــوادور الـتــي
سبق أن فازوا عليها وديا عام
 ،)3-4( 2018يتواجد المنتخبان
الهولندي والسنغالي.
ً
ً
حسابيا ،إذا حققت قطر فوزا

ع ـلــى اإلك ـ ـ ـ ــوادور الـ ـي ــوم األح ــد
ف ـس ـت ـب ـقــي بـ ــاب األمـ ـ ــل مـشــرعــا
أمــام العبور إلى الــدور الثاني،
ّ
معولة على النتائج األخرى في
الـمـجـمــوعــة ،وال ـخ ـســارة تعني
ً
ً
مسارا أكثر تعقيدا وصعوبة.

تجارب كثيرة
ً
ل ـكــن األم ـ ــر ل ــن ي ـك ــون سـهــا
أمام بطل آسيا  ،2019وذلك أمر

قطر  xاإلكوادور

سانشيز :مباراة استثنائية
اعترف اإلسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري
لكرة القدم بقوة المنتخب اإلكوادوري وصعوبة المنافسة معه ،لكنه
أكد ،في الوقت نفسه ،جاهزية العنابي القطري ،وطموحه الكبير في
تقديم بداية قوية ،والذهاب بعيدا في كأس العالم  2022المقامة على
أرضه.
وقال سانشيز ،خالل المؤتمر الصحافي ،الذي عقده أمس للحديث عن
المباراة االفتتاحية« :بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا ،فأنا
أتحدث عن مباراة في كأس العالم ،وهذا شيء استثنائي ،ونريد إسعاد الجماهير».
وأضــاف« :سنقدم عرضا كبيرا ،وهناك طموحات كبيرة أن نــؤدي بشكل جيد
ضمن هذا الحفل الكروي والرياضي البهيج هنا على أرض قطر ...هناك توقعات
كبيرة بالنسبة لنا ،ونحن واعــون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ،ومدركون
لمستوانا ومستويات المنافسين ،وسنقدم أفضل ما لدينا بتنافسية عالية ضد
المنتخبات التي تتنافس معنا في المجموعة ،فهي منتخبات تحظى بمستويات
عالية ،ونحن نعرف أنها تحديات كبيرة بالنسبة لنا ،ولكن كما تعرفون ،لدينا
طموحات هائلة ،ونحن سعداء بالتواجد هنا».

آمال «العنابي» على أكرم عفيف
ّ
آماال كبيرة على النجم أكرم
تعلق الجماهير القطرية ّ
عفيف ،من أجل أن يعين «العنابي» على تجاوز الدور
األول في المونديال.
عفيف كان أفضل العب في آسيا عام  ،2019وأحد
أهم الركائز التي استند إليها المنتخب القطري في
ّ
تغير جــذري خــال مسيرة السنوات األخـيــرة ،والتي
تــوجــت بــالـظـفــر بـلـقــب بـطــولــة ك ــأس آس ـيــا  2019في
اإلم ــارات ،عندما كــان أفضل صانع لألهداف في تلك
النسخة.
ً
ً
وصنع عفيف لنفسه بريقا خاصا على المستوى
المحلي ،بعدما بات يقارن بمواهب فذة عرفتها الكرة
القطرية في سابق السنوات ،على غرار خلفان إبراهيم
أول الع ــب ق ـط ــري ي ـن ــال ج ــائ ــزة األف ـض ــل ف ــي ال ـق ــارة،
لكن عفيف يبدو مختلفا بعدما استطاع أن ينافس
المحترفين األجانب في الدوري المحلي وتفوق عليهم،
سواء بالتسجيل ،بعدما توج هدافا للدوري مرة ،أو
بنيل جائزة أفضل العب في الموسم ثالث مرات.
«أتوقع أن ّ
أسجل في كأس العالم» ،تلك الكلمات التي
قالها عفيف خــال فيديو مـصــور نشر على الموقع
الرسمي لالتحاد القطري ،تؤكد حجم الثقة الكبيرة
التي يملكها الالعب في نفسه.
وتابع عفيف« :المشاركة في المونديال كانت حلما
ً
ّ
تجسد
بالنسبة لي .حتى النجومية كانت حلما ،لقد
شعار أكاديمية اسباير في حياة عديد الالعبين ومنهم
انا ،نريد أن نذهب الى أبعد من المشاركة».
صحيح أن عفيف ،كما بقية الجيل الذي بات ذهبيا
للكرة القطرية بعد إنجاز كأس آسيا  ،2019راكم خبرات
كبيرة مــن التجارب الــوديــة التحضيرية ســواء كوبا
أميركا  2019أو الـكــأس الذهبية  2021والتصفيات
األوروبية ،بيد أن الرجل كان يملك بعض التمرس في
ظل تجارب احترافية خاضها صغيرا جدا في السن،
ساهمت في منحه الثقة الكبيرة بنفسه.
(أ ف ب)

ً
يعرفه جيدا المدرب اإلسباني
ّ
فيليكس سانشيس الذي يتسم
بالواقعية والساعيّ في الوقت
نفسه إلى كسر التوقعات.
ّ
ويحسب لإلسباني أنه تمكن
من تطوير مجموعة من الشباب
حصدت لقب كــأس آسيا تحت
ً
 19عاما في عام  ،2014قبل أن
يضيف لها الـخـبــرات ،مــن خط
ً
الــدفــاع إلـ ّـى الــوســط وصــوال
إل ــى ال ـشــق الـهـجــومــي الــذي
ّ
س ـي ـكــون ع ـلــى ع ــات ــق الـمـعــز

7:00م

عـلــي وأكـ ــرم عـفـيــف ،وخلفهما
القائد حسن الهيدوس.
ً
وم ـس ـت ـغــا تــأه ـلــه الـمـبــاشــر
للمونديال وعــدم مشاركته في
ّ
ال ـت ـص ـف ـيــات اآلسـ ـي ــوي ــة ،تـمــكــن
العنابي من المشاركة في «كوبا
أمـيــركــا» بــالـبــرازيــل عــام ،2019
والـكــأس الذهبية (كونكاكاف)
ً
الـعــام الـمــاضــي ،وحــل ضيفا ال
تحتسب نتائجه في التصفيات
األوروبية ،قبل أن يخوض كأس
ال ـعــرب عـلــى أرض ــه وبـلــغ فيها
نصف النهائي.

«عقبة»
ّ
ورغـ ـ ــم أنـ ـه ــا ح ــل ــت ثــالـثــة
في أميركا الجنوبية ،تحتل
اإلك ـ ـ ــوادور ال ـمــرت ـبــة  44في
ت ـص ـن ـيــف االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
لكرة القدم (فيفا) ،أي أعلى

بستة مراكز فقط من قطر.
لذلك ،يعرف مدرب اإلكوادور
غــوسـتــافـ ًـو أل ـف ــارو أن منتخبه
ليس مهيأ بشكل جيد ّلفرض
وجود ملموس ،لكنه يتوقع من
العبيه أن يجعلوا األمور صعبة
على منافسيهم في المجموعة.
و إ ذ ا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا ر ي ـ ـ ــخ
واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة دور ف ــي ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــاراة ،ف ـم ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
ي ـكــون اس ـت ــاد الـبـيــت ف ــأل خير
ع ـل ــى ال ـق ـطــري ـيــن ال ــذي ــن فـ ــازوا
ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث م ـب ــاري ــات لهم
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـم ـل ـعــب
وس ـ ـ ـ ّـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوا م ــا
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــه 9
أهداف.
(أ ف ب)

ً
ألفارو :قطر تستعد من  12عاما
أك ــد األرج ـن ـت ـي ـنــي جــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو ،ال ـمــديــر ال ـف ـنــي للمنتخب
ً
اإلكـ ـ ــوادوري ،أهمية مــواجـهــة قـطــر ،الفـتــا إلــى أن «الـظـهــور فــي لقاء
ً
افتتاح كأس العالم أمر مهم يحتاج للعمل على عدة مستويات نفسيا
ً
وتعليميا ،والتطور في كل شيء».
وقال ألفارو ،في مؤتمر صحافي ،إن منتخب قطر يستعد لهذه المباراة
منذ  12عاما ،كما أنه يملك العبين مميزين على مستوى عال رغم أنهم
ً
ال يشاركون في دوريات أوروبية ،مضيفا« :منتخب قطر بطل آسيا ولديهم
أكاديمية مميزة ومنتخب جيد ،ولكن علينا أن نظهر بمستوانا الحقيقي،
والمنتخبان يبحثان عن تحقيق الفوز».
وأوضح أن «المنتخبين على درجة كبيرة من الجودة وأتمنى أن نرى أفضل
ما يمكن تقديمه لتليق بمباراة االفتتاح» ،مشيرا إلى أن «منتخب اإلكــوادور
عانى األمرين من أجل التأهل للمونديال ،وتواجد موسيس كايسيدو في الدوري
االنكليزي مع برايتون أمر رائع».

اإليطالي أورساتو يقود المباراة
اختير الحكم اإليطالي دانييلي أورساتو لقيادة
المباراة االفتتاحية.
وقـ ـ ــال «فـ ـيـ ـف ــا» ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان« ،ب ـع ـم ــر ال ـس ــادس ــة
واألربعين ،هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا،
وبــدأ بــاإلشــراف على المباريات منذ عــام ،2010
وكان حكم فيديو مساعد في كأس العالم .»2018
(أ ف ب)

إستوبينيان يحلم بأفضل مشاركة
ي ـح ـلــم ظ ـه ـيــر أيـ ـس ــر اإلك ـ ـ ـ ــوادور
برفيس إستوبينيان بأن يخوض
منتخب بــاده أفضل نسخة في
تاريخه بنهائيات كــأس العالم،
حيث يستهل م ـشــواره بمواجهة
قطر ،الدولة المضيفة ،في المباراة االفتتاحية اليوم.
ً
ويبقى مـشــوار «ال تــري» فــي مــونــديــال ألمانيا مرجعا
لهذه الــدولــة الصغيرة فــي أميركا الجنوبية ،بعد الفوز
على بولندا -2صفر وكوستاريكا -3صفر ،قبل أن تسقط
أمام ألمانيا صفر 3-في دور المجموعات ،ثم انكلترا في الدور
الثاني صفر 1-في ثاني مشاركة لها من أصل ثالث.
وتنقل إستوبينيان فــي أنــديــة عــدة بعد توجهه إلــى القارة
األوروبية عام  ،2016بدءا بأودينيزي اإليطالي ،حيث لم يلعب
إطالقا قبل أن يعيره الى غرناطة في الدرجة الثانية اإلسبانية،
ثم االنتقال رسميا الى واتفورد اإلنكليزي.
والحظ مسؤولو فياريال الطموح تألقه في صفوف األندية
اإلسبانية ،فتعاقدوا معه لسبع سـنــوات عــام  2020مقابل 16
مليون يورو قادما من برايتون.

إنفانتينو يصف دروس الغرب األخالقية بـ «النفاق»
في المرمى

انطالق المونديال أخرس
a.alshamali@aljarida.com
الهجمة المسعورة
عبد الكريم الشمالي

إنفانتينو خالل المؤتمر الصحافي أمس

أعتقد أنك إذا
لم تشرب الجعة
على مدى 3
ساعات بإمكانك
أن تعيش...
األمر سيان في
فرنسا وإسبانيا
واسكتلندا
إنفانتينو

ّ
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا) ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ،ج ـيــانــي
إنـ ـف ــانـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،دع ـ ـمـ ــه ل ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ـي ــم
والعمال المهاجرين ،لكنه في المقابل
ّ
وج ــه ان ـت ـقــادات شــديــدة الـلـهـجــة لـلــدول
ً
األوروب ـي ــة ،واص ـفــا ال ــدروس األخالقية
ال ـت ــي ت ـح ــاول تـســويـقـهــا ب ــاس ــم حـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ـ ــ»ال ـ ـن ـ ـفـ ــاق» ،ع ـش ـي ــة ان ـط ــاق
مونديال قطر .2022
ّ
وتوجه انفانتينو إلى وسائل اإلعالم
ً
قائال في مؤتمر صحافي عقده أمس في
الـمــركــز اإلعــامــي للبطولة بمركز قطر
الوطني للمؤتمرات «اليوم أشعر أنني
قـطــري .الـيــوم أشعر أنني عــربــي .أشعر
أنني إفريقي .أنني مثلي ،أشعر أني من
اصحاب اإلعاقة ،اليوم أشعر أنني عامل
مهاجر».
وأضـ ـ ــاف« :هـ ــذا األمـ ــر ي ـع ــود ب ــي الــى
ّ
قصتي الشخصية ،انا ابن عامل مهاجر
ً
(من اصل إيطالي) ،واعرف جيدا ما يعني
ّ
التنمر عندما تكون أجنبيا».
التمييز،
ً
وت ــواج ــه ق ـطــر م ـنــذ  12ع ــام ــا عـنــدمــا
ح ـص ـلــت ع ـل ــى ح ــق اس ـت ـض ــاف ــة ج ــدل ــي،
حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال
حـقــوق اإلن ـس ــان ،والـتـعــامــل مــع العمال
المهاجرين ومجتمع الميم.

لكن المسؤولين القطريين يردون على
ذل ــك ب ــأن ب ــاده ــم عــرضــة «لـلـعـنـصــريــة»
و»الـمـعــايـيــر ال ـمــزدوجــة» .وأشـ ــاروا إلــى
اإل ص ــا ح ــات المتعلقة ب ـظــروف العمل
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم الـ ـت ــرحـ ـي ــب ب ـهــا
باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.
أردف إنفانتينو الــذي خلف مواطنه
جوزيف بالتر عــام  2016بعد فضيحة
فساد مدوية في أروقة فيفا «عندما كنت
ً
طفال (في سويسرا) ،تم التنمر علي ألن
وجـهــي كــان مليئا بالنمش ،ألنــي كنت
ً
إيطاليا وال أتحدث األلمانية بطالقة».
وتابع إنفانتينو الذي افتتح المؤتمر
بـخـطــاب دام نـحــو ســاعــة «ك ــان وال ــداي
يعمالن بجدية في ظروف صعبة ،ليس
ً
في قطر لكن في سويسرا ،أتذكر جيدا
وأنا هنا ال أتحدث عن التمييز في جنوب
ً
افريقيا ،أتذكر عندما كنت طفال عندما
كيف كــان يتم التعامل مع المهاجرين،
ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه
الدولة أو تلك».

دروس «النفاق»
ووصــف االنـتـقــادات المتعلقة بكأس
العالم ب ــ»الــدروس األخــاقـيــة» التي تنم

عن «النفاق» عشية انطالق المنافسات
في الدولة الخليجية الغنية بالغاز التي
تتعرض لحملة انـتـقــادات واسـعــة ،منذ
أن اخـتـيــرت لتنظيم اكـبــر ح ــدث كــروي
للمرة األولى في العالم العربي «أنا هنا
ً
ليس إلعطائكم دروســا في الحياة ،لكن
ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس
ً
عادال على اإلطالق .االنتقادات المتعلقة
بكأس العالم تنم عن نفاق».
وأضــاف «بالنسبة الينا كأوروبيين
ما قمنا به على مدار  3االف سنة سابقة،
يتعين علينا االعتذار عنه على مــدار 3
ً
آالف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروســا
لــآخــريــن .هــذه ال ــدروس األخــاقـيــة تنم
عن النفاق».

حظر الجعة
وت ـطـ ّـرق إنفانتينو الــى ق ــرار «فيفا»
بحظر تناول الجعة في محيط المالعب
الثمانية ،فاعتبر ان مشجعي كرة القدم
فــي كــأس العالم يستطيعون العيش 3
ســاعــات مــن دون تـنــاول الجعة «أعتقد
ً
شخصيا أنــك اذا لم تشرب الجعة على
مدى  3ساعات بإمكانك أن تعيش .األمر
سيان في فرنسا ،إسبانيا واسكتلندا».

وك ــان فيفا أعـلــن ،أمــس األول ،بشكل
مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية
للمشجعين فــي محيط ا لـمــا عــب ،بعد
«مـنــاقـشــات» مــع ال ــدول ــة الـمـضـيـفــة .ولــم
يـشــر فيفا إل ــى الـسـبــب وراء ه ــذا الـقــرار
ً
الـمـفــاجــئ ،الف ـتــا فــي بـيــانــه إل ــى أن بيع
ً
المشروبات الكحولية سيكون محصورا
فقط بمناطق المشجعين.
وستبقى الـجـعــة مـتــاحــة فــي أجنحة
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ال ـم ــاع ــب،
وم ـن ـط ـق ــة ال ـم ـش ـج ـع ـيــن ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
الــدوحــة التابعة لفيفا وبـعــض مناطق
المشجعين ا لـخــا صــة و نـحــو  35فندقا
وحانات في المطاعم.
وأثـ ـ ــارت مـســألــة ت ـن ــاول الـمـشــروبــات
الكحولية خــال مــونــديــال  ،2022جدال
ف ــي ه ــذه ال ــدول ــة الـمـسـلـمــة الـمـحــافـظــة،
بعد نيلها شــرف التنظيم في ديسمبر
عام  ،2010السيما أن استهالك الكحول
في األماكن العامة ممنوع فيها ،كما ال
ُيـسـمــح ل ـلــزوار بــإحـضــارهــا إل ــى الـبــاد،
لكن يمكنهم ا لـحـصــول عليها فقط في
بعض حانات الفنادق والمطاعم ،ويمكن
للمغتربين غير المسلمين شراؤها من
ً
ً
ّ
مخصص يتطلب تصريحا خاصا.
متجر
(أ ف ب)

تفتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس العالم
لكرة القدم ،البطولة األغلى واألكبر في هذه اللعبة.
ً
قبل ما يقارب  13عاما جمعني لقاء تلفزيوني على قناة «دبي
الــريــاض ـيــة» فــي بــرنــامــج «بـ ــرزة خـلـيـجـيــة» مــع طـيــب الــذكــر رئـيــس
االتـحــاد اآلسـيــوي الـســابــق ،محمد بــن هـمــام العبدالله ،وتضمنت
الحلقة آنذاك عدة محاور ،أبرزها نية قطر لتقديم ملف استضافة
كأس العالم .2022
ً
وأتــذكــر ج ـيــدا الـنـقــاش الـطــويــل ،ال ــذي امـتــد إل ــى تنظيم مؤتمر
ً
صحافي لإلعالميين في اليوم التالي حول الفكرة ،ومدى إمكانية أوال
النجاح في الفوز ،السيما أن المنافسين من الدول ذات الباع الطويل
ً
في الرياضة ،وثانيا هو قدرة قطر على التنظيم بالمستوى المطلوب،
وتجهيز البنية التحتية الالزمة لمثل هكذا تظاهرة ينتظرها العالم
ً
بأسره على مدار كل  4سنوات ،وقد كان الفتا يومها حجم الثقة التي
غلفت ردود الرجل حينئذ حول قدرة قطر الالمحدودة الستضافة
هذا الحدث.
ً
وبعد هذا للقاء بعدة شهور ،وتحديدا في  2ديسمبر  ،2010أخرج
رئيس االتحاد السابق السويسري ،جوزيف بالتر ،البطاقة التي
تحمل اسم الدولة الفائزة بحق استضافة مونديال  ،2022ليرفعها
أمــام الحضور في قاعة مؤتمرات مقر االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
في زيورخ ،وقد كتب عليها اسم دولة قطر ،في مشهد ال يزال يأسر
ً
قلوبنا كعرب جميعا كلما تذكرناهّ ،أو أعدنا مشاهدته ،لتبدأ منذ ذلك
الحين حمالت مسعورة تستهدف النيل من قطر ومسؤوليها في كل
فرصة ،وعند بحث أي قضية ،إال أن ما يحسب لقطر ومسؤوليها هو
عدم االلتفات إلى تلك الحمالت ،بل وضعوا كل جهودهم في تنفيذ
مشروع للتنمية المستدامة التي ستبقى وتخدم األجيال القادمة في
هذه البقعة الصغيرة على خريطة العالم.
ما قدمته قطر حتى اللحظة ،وما ستقدمه في القادم من األيام،
يكاد يكون خارج إطار التصور المنطقي للعقل البشري ،فالحقيقة
التي البد أن نقر بها أن الفوز بحق التنظيم كان مفاجأة للكثيرين،
وأنا منهم ،إال أن ما فعلته قطر وصرفته من أموال خالل اثني عشر
ً
عاما ،لضمان الوصول إلى هذه النتيجة المذهلة ،هو مفاجأة أكبر
وللكافة سوى المسؤولين عن تولي هذا الملف منذ البداية فقط،
ألنه ببساطة كان مشروع دولة تواله أشخاص مؤمنون برغبتهم
وقدرتهم على وضــع دولتهم في مصاف الصفوة في العالم ،وهم
بالتأكيد يختلفون عن غيرهم.

بنلتي
الـيــوم سيتسمر الـعــالــم بــأســره ليتابع ق ــدرة الـعــرب على صنع
ً
اإلبهار ،واليوم سيكون العالم كله مرتبطا بتوقيت قطر ،وسنرفع
رؤوسنا كلنا كعرب من الخليج إلى المحيط ،لنصدح بصوت واحد
ً
تحيا وشكرا قطر ،فقد رفعنا بك الرأس ،ألنك وضعت العالم واإلنسان
ً
ً
العربي على خريطة العالم ،فهنيئا لقطر دولة وشعبا ،وأمانينا لها
بتقدم إلى أكبر ومن مجد إلى أعلى فـ «من جد وجد ومن زرع حصد».

عمال مشاريع مونديال قطر يلتقون النجوم

مـ ـب ــاراة ب ـيــن ن ـجــوم المنتخب
الهولندي وعمال مونديال قطر

التقى عمال شاركوا في مشاريع
البنية التحتية لكأس العالم 2022
لكرة القدم في قطر ،العبي ومدربي
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وإنـكـلـتــرا وهــولـنــدا واألرجـنـتـيــن،
المشاركة في منافسات المونديال،
فــي تجربة فــريــدة للعمال ،ضمن
فعاليات مجتمعية نظمتها اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث.
وتهدف الفعاليات المجتمعية،
الـتــي حملت عـنــوان «فــريــق ،»360
إلى تعزيز الحماس لكأس العالم
لدى العمال في قطر ،واستضافتها
إدارة رعــايــة وح ـقــوق الـعـمــال في
اللجنة العليا ،تكريما للعمال على
إسهاماتهم الهائلة.
وأوضـ ـح ــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا أن
ً
عـ ــددا مــن الـعـمــال مــن الع ـبــي كــرة
القدم الهواة والذين تنافسوا في
بطولة كأس العمال التي أطلقتها
اللجنة العليا منذ سنوات ،تطوعوا
لـلـمـشــاركــة فــي ه ــذه األنـشـطــة مع
مجموعات أخرى من العمال.
وقـ ــال حـســن الـ ـ ـ ــذوادي ،األمـيــن
ال ـع ــام لـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع

واإلرث ،ورئيس بطولة كأس العالم
(فيفا قطر « :)2022ال شك أن عمال
مـشــاريــع الـمــونــديــال لـعـبــوا دورا
هائال في استضافة هذه البطولة
التاريخية .نهدف مــن خــال هذه
الفعالية إل ــى اإلعـ ــراب عــن جانب
يـسـيــر مـمــا نحمله لـهــم مــن شكر
وتقدير على جهودهم فــي رحلة
اإلعداد لكأس العالم».
وأض ــاف« :حرصنا دائـمــا على
وض ـ ــع ص ـح ــة وسـ ــامـ ــة ورع ــاي ــة
مــوظـفـيـنــا عـلــى رأس أولــويــاتـنــا،
ومن بين أهم جوانب إرث البطولة
ت ـعــزيــز ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ف ــي قطر
والمنطقة والعالم ،ومن المؤكد أن
هذا اإلرث يلقي الضوء على التأثير
الفاعل الستضافة كأس العالم ألول
مرة في منطقتنا».
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت ج ـ ـهـ ــود م ــؤس ـس ــة
ال ـج ـي ــل ال ـم ـب ـه ــر ،ب ــرن ــام ــج اإلرث
االجتماعي واإلنساني في اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا ،ف ــي ت ـي ـس ـيــر اس ـت ـضــافــة
األنشطة المجتمعية ،ضمن أهداف
المؤسسة الرامية إلــى االستفادة
من شعبية كرة القدم ،لتعزيز قيم

صورة تذكارية ألحد العمال مع هاري كين نجم إنكلترا
الوحدة والعمل الجماعي ومهارات
القيادة.
وق ـ ـ ــال ج ـي ـم ــي سـ ـي ــروي ــن ،أح ــد
العمال في استاد أحمد بن علي« :من
الرائع المشاركة في هذه األنشطة.
لـقــد شـكـلــت إحـ ــدى أه ــم الـلـحـظــات
فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،وكـ ـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـب ـهــر
بالنسبة لــي االلـتـقــاء بــأحــد أفضل
العـبــي كــرة الـقــدم فــي الـعــالــم ،نجم
المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول
اإلنكليزي فيرجيل فان دايك».

مــن جــانـبــه ،قــال أوزي ــر مــرتــازا،
أحد العمال في برج البدع« :سعدت
بالمشاركة فــي الفعالية ،وأشعر
كأنني أحصل على مكافأة ،تقديرا
لـلـعـمــل ب ـجــد ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع.
أعشق المنتخب اإلنكليزي ،وأنا
مــن مشجعي قــائــد الـفــريــق هــاري
كين ،والنجم رحيم ستيرلنغ» .وقال
مدافع منتخب إنكلترا إريك داير:
«لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة
لـ ــي .ن ـح ــن نـ ـ ــدرك ج ـي ــدا ال ـج ـهــود

التي بذلها ه ــؤالء العمال إلقامة
بطولة كــأس العالم هنا .كــان من
الجيد المشاركة ،والتحدث معهم
ومشاركة عشقتنا لكرة القدم».
مــن جــانـبــه ،قــال ح ــارس مرمى
منتخب هولندا ،ريمكو باسفير:
«لـ ـق ــد ك ـ ــان ب ــا ش ــك لـ ـق ــاء رائـ ـع ــا.
واس ـت ـم ـتــع فــري ـق ـنــا بــال ـم ـشــاركــة،
وأع ـت ـق ــد أن ال ـع ـم ــال اسـتـمـتـعــوا
بالفعالية أيضا».
(د ب أ)
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رياضة
تجربة ساخنة لتدريبات المنتخب اإلسباني
إنريكي :أتمنى فوز األرجنتين إذا لم نفز
كانت الحصة التدريبية الثانية
للمنتخب اإلسباني في معسكره
األساسي بالدوحة ،بجامعة قطر،
ت ـج ــرب ــة س ــاخ ـن ــة ل ـل ـمــديــر الـفـنــي
للمنتخب لــويــس إنــريـكــي ،تحت
درج ــة ح ــرارة تـقـتــرب مــن  ،30مع
شـ ـع ــور أكـ ـب ــر ب ــالـ ـح ــرارة بـسـبــب
رطــوبــة بلغت نسبتها  ،%57في
الوقت الذي عاد ماركو أسينسيو
للمشاركة فــي ال ـمــران الجماعي،
ب ـي ـن ـمــا ي ـن ـت ـظــر الـ ـف ــري ــق وص ــول
أليخاندرو بالدي إلى المعسكر.
وتــدرب منتخب إسبانيا بدءا
م ــن  10:30ص ـب ــاح ــا بــالـتــوقـيــت
ال ـق ـطــري ،وس ــط شـعــور بــدرجــات
الحرارة المرتفعة في الدوحة ،وهو
يـعــد المنتخب الــوحـيــد ،بجانب
ه ــولـ ـن ــدا ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــدرب الـجـمـعــة
الساعة  11:00صباحا في ملعب
بجوار منتخب الروخا ،الذي تدرب
في ظل درجات حرارة مرتفعة لن
يشعر بها في مباريات المونديال،
نظرا ألن المالعب م ــزودة بنظام
تكييف على أحدث طراز.

وأراد لويس إنريكي استخالص
ال ـن ـتــائــج ق ـبــل ت ـحــديــد مــواعـيــد
تــدري ـبــات ثــاب ـتــة ،بـعــد الـظـهــور
للمرة األول ــى فــي مــران الجمعة
ب ـ ـ ــدء ا مـ ــن  5:00م ـ ـسـ ــاء ،وس ــط
إحساس مختلف بالحرارة.

عودة أسينسيو
وش ـهــد ال ـم ــران ع ــودة مــاركــو
أس ـي ـن ـس ـي ــو إل ـ ـ ــى الـ ـت ــدريـ ـب ــات
الجماعية بعد جلسة االستشفاء
الـ ـت ــي خ ـض ــع ل ـه ــا أم ـ ـ ــس ،عـلــى
خ ـل ـف ـيــة شـ ـع ــوره بـ ـ ــآالم خفيفة
ع ـق ــب خ ــوض ــه مـ ـ ـب ـ ــاراة األردن
الودية كلها.
في هذه األثناء ،يواصل هوغو
جيامون التدريبات الفردية تحت
إشـ ـ ـ ــراف م ـع ــد بـ ــدنـ ــي ،وخـ ــاض
الــاع ـبــون ال ـم ــران وس ــط أج ــواء
رائعة ،في ظل تركيز على الجانب
البدني.
وأنـ ـ ـه ـ ــى ال ـ ـم ـ ــات ـ ــادور م ــران ــه
خـ ـل ــف أب ـ ـ ـ ـ ــواب مـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،وس ــط

قـيــام مـســاعــدي لــويــس إنريكي
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ك ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـظ ـهــور األول في
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر  2022أمـ ـ ــام
كوستاريكا ،األربعاء المقبل.

أتمنى فوز األرجنتين
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب ل ــوي ــس
إنريكي ،مدرب منتخب إسبانيا
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ــأن
المنتخب األلـمــانــي لديه فرصة
جيدة للفوز ببطولة كأس العالم
التي ستنطلق فعالياتها في قطر
اليوم .وخالل أول بث مباشر له
من العاصمة القطرية الدوحة ،قال
إنريكي ( 52عاما) إن «المنتخبات
الـ ـم ــرشـ ـح ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي هــي
الـ ـب ــرازي ــل واألرج ـن ـت ـي ــن وكــذلــك
ألمانيا التي فــازت باللقب أربع
مرات» ،مضيفا« :وكذلك إسبانيا،
وبــال ـط ـبــع ه ـن ــاك ف ــرق يـمـكــن أن
ت ـكــون م ـفــاجــأة مـثــل انـكـلـتــرا أو
هولندا».

غايا يودع زمالءه قبل مغادرته قطر
ّ
ودع المدافع اإلسباني خوسيه لويس غايا معسكر
منتخب بــاده بسبب إصابته بالتواء في الكاحل،
بينما أكد زمالؤه له قبل عودته إلى إسبانيا أن غيابه
سيكون «دافعأ أكبر» بالنسبة لهم كي يحققوا اللقب
الثاني في تاريخ الروخا.
واضطر غايا لمغادرة مقر بعثة منتخب إسبانيا
في الدوحة بعد يــوم جمعة عصيب لن ينساه قط،
وإبالغ المدرب لويس إنريكي له باستبعاده خاصة
أن ــه سيحتاج إل ــى أس ـبــوع على األق ــل للتعافي من
إصابته ،كما أن الفريق قد يصبح بال ظهير أيسر
إذا حدث مكروه لجوردي ألبا ،وهو ما دفع المدرب
الستدعاء أليخاندرو بالدي.
وبعد مكوثه في غرفته طــوال يــوم أمــس ،حصل

مدافع فالنسيا على وداع حار من زمالئه الـ  25في
المنتخب بين عناق ورسائل دعم وتصفيق حاد.
وأكــد قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس لالعب
«كـلـمــات قليلة فقط قــد تــزيــل عنك الـشـعــور بتركنا
والذهاب والتغيب عن المونديال بعد كل ما تكبدناه
خالل التصفيات».
وأض ـ ــاف بــوسـكـيـتــس «شـكـلـنــا مـجـمــوعــة رائـعــة
وسنفتقدك كثيرا داخل الملعب وخارجه .سيكون ذلك
دافعا للبقية كي نكافح من أجل تحقيق شيء .ستكون
معنا رغم رحيلك وسنفعلها من أجلك».
ورد غايا بتمني األفضل والتوفيق لزمالئه قائال
ً
«كل التوفيق .نحن منتخب رائع وأنا حزين جدا لعدم
االستمرار معكم ألنني كنت متحمسا جدا هنا».

أزبيليكويتا :كيلور نافاس
نجم كوستاريكا
امتدح سيسار أزبيليكويتا مدافع المنتخب اإلسباني
الحارس كيلور نافاس ،معتبرا أنه «نجم كوستاريكا»،
وهي أول خصم إلسبانيا في مونديال  2022بقطر.
وق ــال أزبـيـلـيـكــويـتــا ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي« :كيلور
ال عــب يحظى بخبرة كبيرة على أعلى مستوى .فاز
بــأل ـقــاب كـبـيــرة وه ــو نـجــم كــوس ـتــاري ـكــا .ل ــدي نـظــرة
إيجابية للغاية تجاه هذا الحارس رفيع المستوى»،
مبرزا أن إسبانيا ستحاول تقديم مباراة جيدة أمام
كوستاريكا األربعاء المقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ي ـكــن اح ـت ــرام ــا ك ـب ـيــرا لمنتخب
كوستاريكا ،موضحا أنه على الرغم من أنه تأهل
للمونديال عبر «الملحق» ،فإنه يرى أن لديه حظوظا
في تجاوز دور المجموعات وبلوغ ثمن النهائي.
وتابع مدافع تشيلسي« :أي مباراة في المونديال
مـعـقــدة .الـجـمـيــع ي ـبــدأ بـنـفــس ف ــرص ب ـلــوغ ال ــدور
التالي .نحن أثبتنا على مدار سنوات أننا منتخب
ي ـح ــاول ال ـل ـعــب بـنـفــس ال ـطــري ـقــة وخ ـلــق ال ـفــرص.
كــوس ـتــاري ـكــا مـنـتـخــب تـنــافـســي ل ـل ـغــايــة ،ولكننا
سنحاول فرض أسلوبنا».
وأضــاف «بدايتنا في آخر نسخ بكأس العالم لم
تسر ،كما كنا نرغب ،وعلينا أن نغير هذا».
(إفي)

خوسيه لويس غايا

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني
ي ــذك ــر أن إس ـب ــان ـي ــا س ـتــواجــه
ألـمــانـيــا وال ـيــابــان وكــوسـتــاريـكــا
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة في
الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي م ــن نـهــائـيــات
كأس العالم.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفا» اإلسبانية أن نحو 150
ألف متفرج تابعوا أول بث مباشر
إلن ــريـ ـك ــي ع ـب ــر م ـن ـص ــة تــوي ـتــش
وأمكنهم أيضا توجيه أسئلة له.
وتـ ــابـ ــع إن ــريـ ـك ــي أنـ ـ ــه يـتـمـنــى
أن ي ـفــوز المنتخب األرجنتيني
ب ــال ـب ـط ــول ــة ف ــي ح ـ ــال ل ــم يـتـمـكــن
المنتخب اإلسباني من الفوز بها.
وك ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة «ال
ب ـ ــان ـ ـج ـ ــواردي ـ ــا» اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة إن
المنتخب اإلسباني يتسم بالطابع
الشبابي على نحو خــاص حيث
يبلغ المتوسط العمري لالعبيه
 25.3ع ــام ــا ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه ال
ت ــوج ــد ف ــرق ف ــي ال ـب ـطــولــة لــديـهــا
متوسط عمري أقــل مــن متوسط
أعمار المنتخب اإلسباني سوى

الملك فيليبي يحضر مباراة إسبانيا وكوستاريكا
سيحضر الـعــاهــل اإلسـبــانــي الملك فيليبي ال ـســادس ،األربـعــاء
المقبل ،أول مباراة لمنتخب إسبانيا أمام كوستاريكا في مونديال
قطر لكرة القدم ،التي تقام على ملعب الثمامة بالدوحة ،وفقا لجدول
األعمال األسبوعي للقصر الملكي.
وسيشجع الملك برفقة رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم لويس
روبياليس منتخب المدرب لويس إنريكي في أول مباراة بالدور األول
من البطولة ،والتي سيلعب فيها أيضا أمام ألمانيا ( )27واليابان
مطلع ديسمبر المقبل .وجاء حضور الملك فيليبي السادس في البلد
العربي أيضا استجابة لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
عندما زار مدريد في مايو الماضي.
وأشاد الملك ،خالل تلك الزيارة ،بمواجهة قطر تحدي استضافة
المونديال األول الــذي يقام في بلد عربي ،وأهــدى لألمير قميصا
(إفي)
للمنتخب اإلسباني لكرة القدم.

الملك فيليبي السادس

داير :توقيت المونديال يحمل إيجابيات وسلبيات

كيلور نافاس

أكد العب المنتخب اإلنكليزي ،إريك
دايــر ،الذي عاد إلى منتخب «األسود
الثالثة» بعد غياب لعامين ،أن توقيت
ال ـم ــون ــدي ــال ي ـح ـمــل م ـعــه اي ـجــاب ـيــات
وسلبيات في الوقت ذاته.
جـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات دايـ ـ ـ ـ ــر إلـ ــى
الصحافيين قـبــل يــو مـيــن مــن ظهور
إنكلترا للمرة األولى في مونديال قطر
 2022أمام المنتخب اإليراني.
وقـ ــال الع ــب تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي:
«تـ ــوق ـ ـيـ ــت الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام
ا سـتـثـنــا ئــي بالنسبة للجميع ،و هــو
أم ـ ــر ج ـي ــد ب ـط ــري ـق ــة م ـ ــا ،ربـ ـم ــا لـيــس
كثيرا بالنسبة إلــى المدربين ،ألنهم
لـ ــم ي ـك ــن ل ــدي ـه ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــوق ــت
لالستعداد ،ولكن مــن وجهة نظرنا،
التغيير السريع أمر جيد ،أنا ال أطيق
االنتظار».
وت ــاب ــع« :ه ـن ــاك أمـ ــور س ـي ـئــة ،مثل
م ـس ــأل ــة اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ،وه ـ ـنـ ــاك بـعــض
األشياء التي ،في العادة ،لن تجعلك
ّ
تفوت كأس العالم».

إريك داير
وس ـئــل الع ــب الــوســط ال ــدول ــي (28
عاما) ،الذي قد يشارك كقلب دفاع كما
يفعل فــي «تــوتـنـهــام» ،حــول الـقــرارات
التي تتخذها قطر ،ومــن بينها قرار

أنخيل كوريا وألمادا ينضمان لـ «راقصي التانغو»
وصل أنخيل كوريا وتياغو ألمادا،
ال ـلــذان تــم استدعاؤهما فــي اللحظات
األخـيــرة ليحال محل المصابين نيكو
غونزاليس وخواكين كوريا ،إلى الدوحة
امس ،لالنضمام إلى معسكر المنتخب
األرجنتيني ،الذي سيخوض مونديال
قطر .2022
وغــادر الالعبان ،مساء الجمعة ،من
مطار إزييزا الدولي في بوينوس أيرس،
ح ـي ــث ودعـ ـهـ ـم ــا اآلالف م ــن مـشـجـعــي
(األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـتــي) ،وفـ ــي وقـ ــت مبكر
مــن صـبــاح الـسـبــت ،هبطا فــي الــدوحــة
وتــوجـهــا إلــى جامعة قـطــر ،مقر إقامة
كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.
ومع وصول مهاجم أتلتيكو مدريد
والع ــب وســط أتــانـتــا يونايتد أصبح
لـ ــدى الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي اآلن ستة
وعشرون العبا متاحا تحت تصرفه.
ويـ ــؤكـ ــد الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي لـمـنـتـخــب
األرجنتين ،أن المجموعة باتت محددة
على الــرغــم مــن المتاعب الـتــي عاناها
بـعــض الــاعـبـيــن مـثــل مــدافــع توتنهام
كريستيان روم ـيــرو وج ـنــاح إشبيلية
ماركوس أكونيا ومهاجم رومــا باولو
ديباال من روما ومهاجم إنتر الوتارو
مارتينيز.
إال أن الالعبين األربعة تدربوا بشكل
طبيعي في جلسة المران التي أجرتها
األرج ـن ـت ـي ــن أم ـ ــس األول ف ــي مـنـشــآت

المنتخب األم ـيــركــي والمنتخب
الغاني.
وف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،دع ـ ــا إنــري ـكــي
المشجعين إلى تقديم مقترحات

بخصوص ما يتعين عليه فعله
في حال فوز المنتخب اإلسباني
بـ ــال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :س ــأتـ ـقـ ـب ــل
مـقـتــرحــات فــي ح ــال فــوزنــا وذلــك

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن زوج ـ ـتـ ــي ال
يعجبها هــذا .يمكنني أن أصبغ
شعري أو أن أعمل ثقبا للتزيين».
(افي  -د ب أ)

جـ ــانـ ــب م ـ ــن ت ــدريـ ـب ــات
المنتخب األرجنتيني
مــوقــع مـعـسـكــرهــم .وق ــد أج ــروا تدريبا
على الملعب غاب عنه سبعة من العبي
سكالوني ،الذين تمرنوا داخــل قاعات
التدريبات خاضعين لعمل محدد.

وي ــواص ــل فــريــق «راق ـص ــي الـتــانـغــو»
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداداتـ ـ ـه ـ ــم ق ـ ـبـ ــل أن ي ـس ـت ـه ـل ــوا
مشاركتهم في مونديال قطر  2022بعد
غد الثالثاء ،بمواجهة أمام السعودية،

ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات ،ض ـمــن م ـج ـمــوعــة تضم
أيضا المكسيك وبولندا.
(إفي)

ح ـظ ــر ت ـ ـنـ ــاول ال ـج ـع ــة فـ ــي ال ـم ــاع ــب
ومحيطها ،واحترامها المشكوك فيه
لحقوق اإلنسان.
وصـ ـ ــرح دايـ ـ ــر «إنـ ـ ــه وض ـ ــع صـعــب

ّ
بالنسبة لنا ،ألننا كنا نعلم أنه سيتم
مناقشة هذا األمــر .عندما تم تحديد
(ال ــدول ــة الـمـنـظـمــة) لـكــأس الـعــالــم في
 ،2010كان عمري وقتها  16عاما ،لذا
بــالـنـسـبــة ل ــي يـصـعــب ع ـلـ ّـي الـحــديــث
عــن األم ــر .لــم يكن لدينا رأي أو حق
تـصــويــت عـلــى ال ـم ـكــان الـ ــذي ستقام
ـذه الـقــرارات يتخذها
فيه البطولة .هـ ّ
أشخاص أعلى منا بكثير ،واآلن نحن
ّ
يتعين عليه أن يجيب عــن هــذه
َم ــن
األسئلة».
وأض ــاف اإلنـكـلـيــزي« :أح ـمــل القيم
ّ
التي علمتني إياها عائلتي .وصلنا
إل ــى هـنــا مـنــذ وق ــت قـلـيــل ،أوال أري ــد
أن أع ـيــش ه ــذه الـتـجــربــة ،وب ـعــد ذلــك
لدي فكرة أفضل ّ
سيكون ّ
عما سأقوله.
كثير من األشياء التي حدثت مخيبة
لــآمــال لـلـغــايــة .كـفــريــق واح ــد لدينا
قـيــم مـعـ ّـيـنــة ،لكننا نـحـتــرم أي مكان
نذهب إليه».
(إفي)

موكوكو :أنا هنا كي أتعلم
أعـلــن يــوســف مــوكــوكــو ،ال ــذي لـعــب للمرة
األول ـ ــى م ــع الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ،األرب ـع ــاء
الماضي ،في ودية أمام عمان ،أنه سيسعى
إلى «التعلم» خالل مشاركته في مونديال
قطر ،مؤكدا أنه يريد حصد «النقاط
الـ ـث ــاث» ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـيــابــان
في  23الجاري ،كهدية لعيد
ميالده الثامن عشر ،الذي
يحتفل به اليوم.
وجاء ت تصريحات
م ــوك ــوك ــو ،ال ـ ــذي يـعــد
مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ال ـ ــواع ـ ــدي ـ ــن ب ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
األلـمــانـيــة ،أمــس الـسـبــت ،فــي أول
مؤتمر صحافي للمنتخب األلماني
منذ وصوله إلى قطر ،و قــال« :آمل
أن أ ت ـم ـك ــن م ــن ت ـس ـج ـيــل أهـ ـ ــداف»،
بعدما سدد في القائم أمام عمان
األربعاء الماضي.
وصرح المهاجم الشاب والعب
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ،فــي إش ــارة
إ لــى مــدرب المنتخب هــا نــزي فليك،
«لقد وثق بي المدرب ،لذلك سأذهب
إل ــى أب ـعــد م ــدى .وأري ــد أن أسـتـمـتــع.
ال أفـكــر فــي تلك الـفــرصــة الـتــي كــادت
تتحول إ لــى هــدف .و جــودي هنا ،في
كأس عالم وأنا في عمر  17عاما ،ليس
شيئا معتادا .وفي النهاية ،المدرب هو
الذي يقرر ما إذا كنت ألعب أم ال».
و تــا بــع« :إ نـنــي هـنــا كــي أتعلم.
أ شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ألن ز مـ ـ ـ ــاء

مشهورين مثل توماس مولر يقدمون
لــي النصيحة .هـنــا أ فـضــل  26العبا
فـ ـ ــي ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا .إنـ ـ ـن ـ ــي فـ ـ ـخ ـ ــور جـ ــدا
لــو جــودي هنا وأ عـلــم أ نـنــي سأتعلم
كثيرا خالل البطولة».
وشـ ــارك الـمـهــاجــم ال ـش ــاب رفـقــة
قائد وحارس المنتخب األلماني
مــا نــو يــل نــو يــر ( 36ع ــا م ــا) في
المؤتمر الصحافي الذي عقد
السبت في الشمال ،وهي بلدة
تقع على بعد  120كلم إلى
الشمال من الدوحة ،وحيث
أقـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـم ــان ــي
معسكره بها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ــوك ـ ـ ــوك ـ ـ ــو:
«أمـ ـنـ ـيـ ـت ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل ع ـيــد
ميالدي هي حصد النقاط
الـ ـ ـث ـ ــاث أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـيـ ــابـ ــان»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان لـ ـ ـي ـ ــود أن
يلعب مع ميروسالف كلوزه،
ا لـمـهــا جــم ا لـســا بــق للمنتخب
األ لـمــا نــي و مـتـصــدر الهدافين
في تاريخ بطوالت كأس العالم.
(إفي)

موكوكو

خسارة مقلقة لبلجيكا أمام الفراعنة
في ختام استعداداتها
أثارت الخسارة التي تعرض
لها المنتخب البلجيكي
أمام نظيره المصري قلق
جماهيره ،وسط تراجع
مستوى عدد من الالعبين
وفي مقدمتهم هازارد.

هازارد

إدين هازارد

أنـ ـه ــت ب ـل ـج ـي ـكــا ،ث ــال ـث ــة ال ـن ـس ـخ ــة األخـ ـي ــرة،
استعداداتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
فــي قطر ،بخسارة مقلقة أمــام مصر  2-1أمس
األول ،على ملعب جابر األحمد ،بمباراة دولية
ودية.
وتـ ـق ــدم ال ـف ــراع ـن ــة ب ـه ــدف ــي م ـهــاج ـمــي نــانــت
الفرنسي مصطفى محمد ( )34وطرابزون سبور
التركي محمود حسن تريزيغيه ( ،)46وقلص
الشياطين الحمر الفارق في الشوط الثاني عبر
البديل مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبيندا
(.)76
صحيح أن بلجيكا خاضت المباراة في غياب
بعض الالعبين األســاسـيـيــن بسبب اإلصــابــة،
وأبرزهم مهاجم إنتر ميالن اإليطالي روميلو
ل ــوك ــاك ــو ،ال ـ ــذي ي ـح ــوم ال ـش ــك حـ ــول م ـشــارك ـتــه
بالمونديال ،لكن أداء القائد نجم ريــال مدريد
ً
اإلسـبــانــي إي ــدن ه ـ ــازارد ،ال ــذي ك ــان شـبـحــا في
المباراة ،وزمالئه في المنتخب يثير قلق مدربه
اإلسباني روبرتو مارتينيز.
وجـ ــاءت ال ـخ ـســارة قـبــل  4أي ــام عـلــى خــوض
الشياطين الحمر مباراتهم األولى في المونديال
القطري ضد كندا ،ضمن الجولة األولى
ل ـم ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســادســة

التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال
الروسي .2018
وهو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في 5
مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة.

بداية قوية لبلجيكا
واسـتـهـلــت بلجيكا ال ـم ـبــاراة بـشـكــل جيد،
وكادت تفتتح التسجيل عبر مهاجم فنربغشه
الـتــركــي ميتشي بــاتـشــواي المـســت العارضة
( ،)9ورد الفراعنة الذين يستعدون الستئناف
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس األم ــم
اإلفريقية بساحل العاج  ،2024بتسديدة قوية
لتريزيغيه من داخل المنطقة ،أبعدها حارس
مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا إلى ركنية (.)11
وك ـ ـ ــاد الـ ــاعـ ــب ذات ـ ـ ــه ي ـض ــع الـ ـف ــراعـ ـن ــة فــي
المقدمة ،بعدما تلقى تمريرة بينية من العب
وسط أرسنال اإلنكليزي محمد النني فانفرد
وسدد كرة في جسد كورتوا تحولت إلى ركنية
( ،)21ونـجــح المنتخب الـمـصــري فــي افتتاح
التسجيل عندما استغل مصطفى محمد خطأ
في التمرير على حدود منطقة جزاء بلجيكا،
فراوغ العب وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي

كيفن دي بروين وسددها على يسار كورتوا
(.)34
وأنـقــذ محمد الـشـنــاوي مــرمــى الـفــراعـنــة من
هدف بتصديه لتسديدة جناح أتلتيكو مدريد
اإلسباني يانيك كاراسكو مــن خــارج المنطقة
( ،)38ودفع مارتينيز بالعب وسط ليستر سيتي
يوري تيليمانس ومهاجم غلطة سراي التركي
دريس مرتنس وأوبيندا ،مكان العب وسط كلوب
ب ــروج هــانــس فــانــاكــن ودي بــرويــن وبــاتـشــواي
ً
مطلع الشوط الثاني ،لكن شباكه استقبلت هدفا
ً
ثــانـيــا عبر تريزيغيه ،إثــر تـمــريــرة مــن مهاجم
ليفربول اإلنكليزي محمد صالح (.)46
وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثالث بتصديه
لتسديدة تريزيغيه المنفرد إثر تمريرة بينية من
صالح ( ،)52وأشرك مارتينيز مدافع بوروسيا
دورتـ ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي ت ــوم ــا مــون ـي ـيــه وم ــداف ــع
أندرلخت يان فيرتونغن مكان هــازارد ومدافع
رين الفرنسي أرثور ثيات ( ،)71ونجحت بعدها
بلجيكا بخمس دقائق في تقليص الفارق عبر
أوبيندا إثر تمريرة من كاراسكو سددها قوية
داخل المرمى ( ،)76ورد صالح بتسديدة قوية
مرت بجوار القائم األيمن لمرمى كورتوا (.)87
(أ ف ب)

القائد الهش ال يريد االستسالم
يـخــوض الـمـهــاجــم البلجيكي إدي ــن هـ ــازارد غـمــار نهائيات
مونديال قطر بثوب القائد الهش الذي يحاول إثبات أحقيته
على أرض الملعب ،بعد موسم صعب في صفوف ناديه ريال
ً
ً
مدريد اإلسباني لم يكن فيه العبا أساسيا.
يــدافــع ابــن الحادية والثالثين عــن مستواه بالقول «لم
ً
ً
أصبح سيئا على مدى سنتين أو ثالث .لدي رغبة حاليا
في إظهار ما أستطيع القيام به وإثبات قدرتي على تقديم
كرة قدم جميلة».
لم يكن هازارد الذي اختير ثاني أفضل العب في نسخة
ً
كأس العالم روسيا  2018بعد حلول منتخب بالده ثالثا،
يمزح أمام الصحافيين المحليين االثنين قبل التوجه إالى
الكويت لخوض مباراة ودية ضد مصر (.)2 - 1
وأض ــاف «ستكون مشاركتي الثالثة فــي كــأس العالم،
أرغــب فــي أن أظهر للشعب البلجيكي بأني مــا زلــت هنا
ويستطيعون االعتماد على قائدهم .ربما تكون فرصتنا
األخ ـي ــرة مــع ه ــذا الـجـيــل الــذه ـبــي مــن أج ــل ال ـفــوز بـلـقــب ما
وبالتالي سنحاول بذل قصارى جهدنا».
وفي مشاركته في النسختين السابقتين ،خرج المنتخب
البلجيكي أمــام األرجنتين في ربع نهائي مونديال البرازيل
عام  ،2014قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي
النسخة األخيرة قبل أربع سنوات ويكتفي بالمركز الثالث.
كــان هــازارد الــذي خــاض  122مباراة دولية سجل خاللها 33

ً
هدفا ،جناحا ال يمكن إيقافه عندما تألق في صفوف ليل الفرنسي
( )2012 - 2007ثــم مــع تشلسي اإلنكليزي ( .)2019 - 2012لكن
تجربته مع ريال مدريد لم تكن ناجحة على اإلطالق على الرغم من
ً
ً
أن الفريق الملكي دفع مبلغا ضخما للحصول على خدماته مقابل
 115مليون يورو وهو األغلى في تاريخ الميرينغي.

منافسة تروسار
وفي الوقت الذي يحاول فيه هازارد استعادة مستواه السابق
الذي سيسمح له بخوض مباراة بالكامل أو ربما سبع في حال
بلوغ منتخب بالده المباراة النهائية ،فإن المنافسة ازدادت في
اآلونــة االخـيــرة وســط تألق مهاجم برايتون اإلنكليزي لياندرو
تروسار وتسجيله ثالثية في مرمى ليفربول في الدوري اإلنكليزي.
ً
ويعترف ه ــازارد بأحقية تــروســار فــي اللعب بــدال منه بقوله
«سيأخذ أحدهم مركزي ،هكذا هي األمور .اذا كنتم تتحدثون عن
لياندرو ،فإنه يستحق أن يوجد مكاني في الوقت الحالي ،لكني
ً
لن أستسلم .إذا لعب بدال مني ،فسأكون أول من يقدم له التهنئة».
وتــابــع صراحته بــالـقــول ،إنــه فــي السنتين األخيرتين «ال اعتبر
نفسي من األساسيين» لكنه يحلم بــأن يثبت قدرته على تقديم
الكثير لمنتخب بــاده «في بعض األحيان تضع قائد المنتخب
على الدكة ،لكن ليس بشكل دائم» ليبعث برسالة مبطنة إلى مدربه
اإلسباني روبرتو مارتينيس.

صالح وهازارد في مواجهة مصر وبلجيكا

كاراسكو :منتخبنا يجب أن
يتعلم من أخطائه
قــال نجم منتخب بلجيكا يانيك
كاراسكو ،أفضل العب في صفوف
«الشياطين الحمر» في المباراة
ا لــود يــة ا لـتــي انتهت بالخسارة
أ مـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـصـ ــر (  ،)2 -1إن ث ـم ــة
ضـ ــرورة لـلـتـعـلــم م ــن األخ ـط ــاء ،م ــن أجــل
رفع مستواهم قبل خوض مونديال قطر.
وصـ ــرح ك ــاراس ـك ــو ب ـعــد ال ـهــزي ـمــة فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ــال ـك ــوي ــت أم ــام
م ـص ــر ،ال ـت ــي ل ــم ت ـت ــأه ــل ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم:
« عـلـيــك أن تتعلم ا ل ــدرس مــن أ خـطــا ئــك»،
وأن تـ ـسـ ـتـ ـع ــد لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األو ل ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
المونديال.
وأق ــر الع ــب ال ــوس ــط ،ال ــذي ح ـمــل ثقل
الـ ـهـ ـج ــوم فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ب ــأن ــه
ح ــاول «إح ـ ــداث تــأث ـيــر ،وإح ـ ــداث خـطــر»
لـلـمـنــافـسـيــن فــي م ـب ــاراة «لــأســف كــانــت
معقدة بعض الشيء».

كاراسكو

صربيا تنهي تحضيراتها بفوز كبير على البحرين
أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كــأس العالم التي
تستضيفها قطر من اليوم حتى  18أكتوبر ،بفوز ودي كبير
على مضيفتها البحرين  1-5أمس األول.
وبـعــدمــا أن ـهــت ال ـشــوط األول مـتـعــادلــة ب ـهــدف لــدوشــان
تاديتش ( )8مقابل هدف لعبدالله يوسف هالل ( 15من ركلة
جزاء) ،زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط
الثاني بمهاجم يوفنتوس اإليطالي دوشان فالهوفيتش الذي
غاب عن المباريات األخيرة لعمالق تورينو بسبب اإلصابة.
ً
وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا اإليطالي السابق أثرا
بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش ( )50الــذي رد الجميل
ً
ثوان ،مانحا فالهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث
بعد
ٍ
للمنتخب الصربي (.)51
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة  87حين أضاف
فيليب دجوريتشيتش ،بديل تاديتش ،الهدف الرابع بكرة
رأسية بتمريرة من فيليب مالدينوفيتش ( ،)87قبل أن يلعب
ً
فالهوفيتش دور الممرر مجددا في الهدف الخامس الذي
سجله لوكا يوفيتش (.)89
وتبدأ صربيا مشوارها في المونديال القطري الخميس
بـمــواجـهــة م ــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ض ــد ال ـب ــرازي ــل بـطـلــة الـعــالــم
خمس مرات ،ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا
والكاميرون.

العبو المنتخب الصربي خالل تدريبات سابقة
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رياضة
ُ
المنتخب األلماني يكمل مرانه دون فولكروغ
بيرهوف يثق بلحاق نيكالس بمباراة «المانشافت» األولى
أكـ ـم ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـم ــان ــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم مـ ــرانـ ــه فـ ــي ق ـطــر،
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة الع ـ ـ ــب خــط
الوسط توماس مولر ،والمدافع
أنطونيو روديغر ،لكن من دون
مـ ـش ــارك ــة الـ ـمـ ـه ــاج ــم ن ـي ـكــاس
فولكروغ.
وغ ــاب فــول ـكــروغ عــن الـمــران
بـسـبــب نــزلــة بـ ــرد ،ول ــم يتضح
بعد ما إذا كان الالعب سيكون
ً
جاهزا للمشاركة مع المنتخب
األل ـم ــان ــي ف ــي م ـب ــارات ــه األولـ ــى
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الياباني األربعاء المقبل.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم فـ ــريـ ــق
فيردر بريمن للمرة األولــى مع
المنتخب األلـمــانــي فــي مـبــاراة
ودي ــة أم ــام المنتخب العماني
َّ
وسجل هدف
األربعاء الماضي،
الفوز في المباراة التي انتهت
بنتيجة  - 1صفر.

وان ـ ـ ـضـ ـ ــم م ـ ــول ـ ــر ورودي ـ ـ ـغـ ـ ــر
ل ـل ـف ــري ــق بـ ـع ــد أن غـ ــابـ ــا ل ـع ــدة
أســابـيــع لــإصــابــة .وف ــي ال ـ ـ 15
دقيقة المفتوحة لوسائل اإلعالم
خالل التدريبات ،لم تكن هناك
أي مشكلة بالنسبة للثنائي.
كـمــا اس ـت ـعــاد ه ــان ــزي فليك،
ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
األلماني ،الحارس مارك أندريه
تير شتيغن بعد تأخر وصوله
لمعسكر المنتخب ،بسبب عسر
هضم.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب أول ـي ـف ــر
بيرهوف ،مدير االتحاد األلماني
لكرة القدم ،أمس ،عن ثقته بأن
ال ـم ـه ــاج ــم ن ـي ـك ــاس ف ــول ـك ــروغ
ً
سـيـكــون جــاهــزا للمشاركة في
مـ ـب ــاراة ال ـفــريــق األول ـ ــى بـكــأس
العالم  2022في قطر.
ً
وك ــان فــول ـكــروغ ( 29عــامــا)،
مـ ـه ــاج ــم فـ ـ ـي ـ ــردر بـ ــري ـ ـمـ ــن ،هــو

الوحيد الذي غاب عن تدريبات
المنتخب األل ـمــانــي ،أم ــس ،في
نادي الشمال الرياضي القطري،
بسبب إصابته باإلنفلونزا.
وقـ ـ ــال بـ ـي ــره ــوف« :ال يـمـكــن
التوقع بشكل دقيق» قبل مباراة
الفريق األولى في البطولة ،التي
يلتقي فيها المنتخب الياباني
األربعاء المقبل.
ورغــم هــذا ،يرى بيرهوف أن
ً
الــوقــت ال ي ــزال كــافـيــا ليستعد
الــاعــب لـبــدايــة م ـشــوار الفريق
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة .وكـ ـ ـ ــان ف ــولـ ـك ــروغ
اس ـت ـهــل م ـس ـيــرتــه ال ــدول ـي ــة مع
ال ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي األربـ ـع ــاء
ال ـمــاضــي ،وسـجــل ه ــدف الـفــوز
 0-1ع ـلــى الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي
ً
وديا في مسقط.
(د ب أ)

جانب من تدريبات المنتخب األلماني

اإلكوادور تعاني العقم التهديفي

العبو المنتخب اإلكوادوري

يـسـتـهــل مـنـتـخــب اإلك ـ ـ ـ ــوادور لـكــرة
العالم مونديال  2022في قطر ،بينما
ً
ً
يعاني عقما تهديفيا ،لكن مع الحفاظ
في الوقت ذاتــه على نظافة شباكه في
آخر  6مباريات.
وم ـنــذ انـتـهــاء الـتـصـفـيــات المؤهلة
لـلـمــونــديــال خــاضــت اإلك ـ ـ ــوادور ،الـتــي
ت ـب ــدأ م ـش ــواره ــا ب ـك ــأس ال ـعــالــم ال ـيــوم
فــي الـمـبــاراة االفـتـتــاحـيــة أم ــام قـطــر6 ،
مـبــاريــات ودي ــة ،سجلت فيها هدفين
فقط ،بينما لم تتلق أي هدف.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاري ــات ان ـت ـص ــرت
اإلك ــوادور على نيجيريا  ،0-1والــرأس
األخ ـض ــر بـنـفــس الـنـتـيـجــة ،وت ـعــادلــت
ً
سـ ـلـ ـبـ ـي ــا م ـ ــع الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان
والسعودية والعراق.
وبناء عليه ،فإن منتخب اإلكــوادور

ً
يـسـجــل ف ــي الـمـتــوســط ه ــدف ــا ك ــل 270
دق ـي ـقــة ،م ــا يـعـنــي أن ــه ل ــم يـهــز الـشـبــاك
في  540دقيقة ،بينما لم تهتز شباكه
فــي  606دقــائــق .وف ــي خـمــس مــن هــذه
الــوديــات الست كــان حــارس المنتخب
ألكسندر دومينجيز ،بينما لعب ودية
واحدة الحارس هيرنان جالينديز.
ومــن الـشـكــوك الكبيرة فــي تشكيلة
ً
اإلك ــوادور أمــام قطر غــدا هو الحارس،
إذ يبدو أن المدرب جوستافو ألفارو لم
يستقر بعد بين دومينغيز وغالينديز،
ً
ً
علما أن الفريق يحظى أيضا في القائمة
بالحارس مويسيس راميريز ،الذي فاز
ً
مؤخرا بكوبا سود أمريكانا مع فريقه
إندبنديينتي ديل بايي.
(إفي)

نوير يجدد تأكيده على
حمل شارة «المثليين»
جـ ّـدد حــارس مرمى المنتخب
األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم مــانــويــل
نــويــر ،أم ــس ،تــأكـيــده عـلــى حمل
ّ
التنوع
شارة «المثليين» ،لتعزيز
وال ـش ـم ــول ق ـبــل أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام من
ال ـم ـبــاراة األول ــى لمنتخب بــاده
في نهائيات كأس العالم في قطر.
حتى قبل االنتهاء من سؤال في
هذا الصدد خالل مؤتمر صحافي،
أجـ ـ ــاب حـ ـ ــارس ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
بــوضــوح «نـعــم» :سيرتدي شــارة
القائد متعددة األلوان ،كما ستفعل
منتخبات أوروبية أخرى.

وقال بطل العالم عام  2014في
ال ـبــرازيــل« :لــديـنــا دع ــم مسؤولي
ات ـحــادنــا مــع الــرئ ـيــس ،ون ـحــن ال
نخاف» من العواقب المحتملة.
وكان رئيس االتحاد األلماني
لـلـعـبــة ب ـي ــرن ــد ن ــويـ ـن ــدورف أك ــد
الجمعة أنه على استعداد لدفع أي
غرامات مالية.
وأش ـ ـ ــاد ن ــوي ــر «ب ــالـ ـق ــوة الـتــي
ً
تمثلها هــذه الـشــارة» ،معربا عن
سـعــادتــه ك ــون منتخبات أخــرى
اتخذت القرار نفسه.
وقـ ــال «م ــن ال ـج ـيــد أن ـنــا لسنا

مانويل نوير

الوحيدين ،يمكننا إرس ــال هذه
ً
الــرســالــة م ـع ــا» .وأكـ ــدت العديد
من المنتخبات األوروبية بينها
ألمانيا وإنكلترا ،وصيفة بطلة
ً
أوروب ــا ،قبل  18شهرا تأييدها
حمل قادتها لهذه الشارة.

الرئيس البرازيلي :كريستيانو لم يعد يلعب كما كان
اعتبر الرئيس البرازيلي المنتخب
لــو يــس إينياسيو لــوال دا سيلفا ،أن
الوقت غير موات «للحكم» على اختيار
قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة
القدم التي تبدأ اليوم.

وقال ،عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء
البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة:
«ال أعرف ما هو المعيار الختيار قطر،
وفــي كل األح ــوال ،ال يعود إلينا الحكم
على المعيار ،االختيار تم ،وتقرر».

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف لـ ـ ـ ـ ــوال« :تـ ـ ـ ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
المنتخبات ،وبدأت التدريب ،ما نريده
هــو أن يـلـعــب الــاع ـبــون بـشـكــل جيد
ً
ً
ليقدموا لنا عرضا ،لنا جميعا».
منذ اختيارها في نهاية عام 2010

لوال دا سيلفا

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي

لـتـنـظـيــم ه ــذا ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي على
حساب الــواليــات المتحدةّ ،
تعرضت
قطر النتقادات كيدية مستمرة بسبب
سـجـلـهــا بـقـضــايــا بـحـقــوق االن ـس ــان،
ومعاملتها للعمال األجانب وموقفها
من حقوق المرأة والمثليين.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ق ــال
ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ،إنــه
ي ـع ـت ـقــد «ب ـ ـصـ ــدق» و«ب ـ ـكـ ــل ت ــواض ــع»
بفرص بالده في الفوز بالبطولة.
وقــال في مؤتمر صحافي مشترك
مــع رئـيــس الـ ــوزراء الـبــرتـغــالــي« :بعد
ً
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،حـ ــان ال ــوق ــت لـتـكــون
البرازيل بطلة العالم مرة أخرى».
وأوضــح لــوال ،البالغ من العمر 77
ً
ً
عاما« :أوال ألن بعض الفرق المهمة لم
ً
الحائزة
تعد جيدة .ثانيا ،ألن إيطاليا،
ً
البطولة أربع مرات ،لن تحضر .ثالثا،
ألن كريستيانو رونالدو لم يعد يلعب
ً
كما كان منذ خمسة عشر عاما» مما
جعل كوستا يبتسم.
من جانبه ،حاول رئيس الحكومة
البرتغالية التمييز بين دعم منتخب
بـ ـ ـ ـ ــاده ،واالع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـمـتـعـلـقــة بــال ـب ـلــد ال ـم ـض ـيــف لـكــأس
العالم.
وق ــال كــوسـتــا« :عـنــدمــا نــذهــب إلــى
هناك ،ال نذهب بالتأكيد لدعم النظام
في قطر أو انتهاك حقوق اإلنسان في
قطر أو التمييز ضد المرأة في قطر .ال،
نحن نذهب لدعم المنتخب الوطني».

نجوم العصر الذهبي يعتزون باستضافة قطر للمونديال
أع ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن نـ ـج ــوم
الـعـصــر الــذهـبــي لـكــرة الـقــدم
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة عـ ـ ــن اع ـ ـتـ ــزازهـ ــم
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة دولـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـط ــر
ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ل ـك ــرة
القدم «مونديال  ،»2022التي
تنطلق منافساتها اليوم.
وأش ـ ـ ـ ــاد ه ـ ـ ــؤالء الـ ـنـ ـج ــوم،
ب ــال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـت ـم ـي ــز ل ـه ــذا
ال ـ ـحـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـك ـب ـيــر
معبرين عن أملهم في نجاح
هـ ــذا ال ـم ــون ــدي ــال ال ـ ــذي يـعــد
مفخرة لكل العرب.
وقال قائد منتخب الكويت
ا لـســا بــق سعد ا لـحــو طــي ،إنه
ً
سعيد جــدا كمواطن كويتي
ً
ً
أوال وكرياضي ثانيا بتنظيم
األشقاء في قطر لهذا العرس
ً
الكروي العالمي ،متمنيا لهم
التوفيق السيما أن الدوحة

جاسم يعقوب وسعد الحوطي
ّ
سخرت كل اإلمكانات إلنجاح
تلك النسخة مــن المونديال
حيث قامت بتشييد عدد من
ا لـمــا عــب ا لــدو ل ـيــة المتميزة

وتطوير البنية التحتية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـحـ ـ ــوطـ ـ ــي ع ــن
ش ـكــره الـجــزيــل لــأشـقــاء في
ً
قطر قيادة وحكومة وشعبا

ً
لتقديمهم نـمــوذ جــا يحتذى
ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث
الرياضي الكبير.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال نـ ـج ــم

عبدالله البلوشي

م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت ال ـس ــاب ــق
ج ــاس ــم يـ ـعـ ـق ــوب ال ـم ـل ـق ــب ب ـ
«ال ـمــرعــب» ،إن دول ــة قـطــر لم
ً
تـ ــدخـ ــر جـ ـ ـه ـ ــدا ف ـ ــي ت ـس ـخ ـيــر
ك ــل اإلمـ ـك ــان ــات ل ـن ـج ــاح ه ــذا

ال ـمــونــديــال ول ـتــؤكــد لـلـعــالــم
أن ـهــا قـ ــادرة عـلــى اسـتـضــافــة
ً
كأس العالم  2022معربا عن
أمله في أن يخرج المونديال
بشكل را ئــع و مـشــرف للعرب
ً
جميعا .
وأ ضـ ــاف ي ـع ـقــوب بصفته
أ حــد نـجــوم منتخب الكويت
الـ ـ ــذي شـ ـ ــارك فـ ــي م ــون ــدي ــال
 1982بــإ س ـبــا ن ـيــا أن بـطــو لــة
كأس العالم بالنسبة لالعب
كـ ــرة الـ ـق ــدم ت ـخ ـت ـلــف ع ــن أي
بطولة أخرى قد يشارك فيها
فـهــي ( عــا لــم آ خ ــر) يتمنى أي
العب المشاركة فيها وارتداء
قـمـيــص ب ـلــده أل ن ـهــا ستكون
ال ــذك ــرى األع ـ ــز واألغـ ـل ــى فــي
مسيرته الكروية.
بدوره ،أكد الالعب الدولي
ال ـســابــق ع ـبــدال ـلــه الـبـلــوشــي

ث ـق ـت ــه فـ ــي قـ ـ ــدرة وإمـ ـك ــان ــات
األش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـط ــر
إلنجاح هذا الحدث الرياضي
ً
المهم ،داعيا المولى عز وجل
أن يــو ف ـق ـهــم و ت ـخ ــرج نـسـخــة
( مــو نــد يــال  )2022ا لـتــي تعد
م ـف ـخ ــرة ل ـك ــل الـ ـع ــرب بـشـكــل
مميز.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه أع ـ ـ ــرب ن ــائ ــب
رئيس االتحاد الكويتي لكرة
ال ـق ــدم ه ــاي ــف ال ـم ـط ـيــري عــن
ث ـق ـتــه ف ــي ن ـج ــاح دول ـ ــة قـطــر
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة،
مـ ــؤ كـ ــدا أن نـ ـج ــاح قـ ـط ــر فــي
ً
ه ــذه ال ـت ـجــربــة ي ـعــد ن ـجــاحــا
لكل العرب.
(كونا)

فان غال حائر بين
ّ
حراس عرين هولندا
تتأرجح اختيارات مدرب
المنتخب الهولندي فان غال
لحراس عرين فريقه في
مستهل مشواره بالمونديال
فينورد
بين حارس مرمى ً
جاستن بيلو ( 24عاما)
والحارس المخضرم ألياكس
أمستردام ريمكو باسفير (39
ً
عاما).

ً
َم ــن سـيـكــون ح ــارس ــا لمرمى
المنتخب الهولندي لكرة القدم
في مونديال قطر ،اختار المدرب
لــويــس فــان خــال استبعاد أكثر
حراس مرمى «البرتقالي» خبرة،
ياسبر سيليسن ،في رهان جديد
للمدرب المخضرم.
لعب حراس المرمى الثالثة في
التشكيلة الرسمية الهولندية 8
مباريات دولية ،أي أقل بثماني
م ــرات مــن سيليسن ( 33عـ ً
ـامــا)،
( 63مباراة دولية) ،الذي «انفجر
ب ـ ـغ ـ ـضـ ــب» ع ـ ـنًـ ــدمـ ــا ع ـ ـلـ ــم بـ ـع ــدم
استدعائه ،وفقا لوسائل اإلعالم
المحلية.
أمـ ـ ــام ال ـس ـن ـغ ــال ف ــي ال ـجــولــة
األولى من منافسات المجموعة
األول ـ ـ ـ ــى ،غ ـ ــدا ،مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن
يـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــار ف ـ ــان خ ـ ــال بـيــن
ح ــارس مــرمــى فـيـنــورد جاستن
ب ـي ـلــو ( 24عـ ــامـ ــا) ،وص ــاح ـُـب 6
مباريات دولية ،لكنه لم يخض
أي واحــدة في  ،2022ومخضرم
أياكس أمستردام ريمكو باسفير
( 39عــامــا) وصــاحــب مـبــاراتـيــن
دول ـي ـت ـيــن ف ـق ــط ،خــاض ـه ـمــا فــي
سبتمبر الـمــاضــي مـكــافــأة على

تــألـقــه ال ــرائ ــع ال ـمــوســم الـمــوســم
الماضي.
مفاجأة التشكيلة الهولندية
ك ـ ــان ح ـ ــارس م ــرم ــى هـيــرنـفـيــن
أنـ ـ ــدريـ ـ ــس ن ـ ــوب ـ ــرت ( 28ع ــام ــا)
وصاحب الطول الفارع ( 2:03م).
لكن يبدو أن المبتدئ الــذي
ُ
لم يخض أي مباراة دولية حتى
اآلن ،يتجه إلى لعب دور حارس
المرمى البديل.
خالل مؤتمره الصحافي األول
فــي ال ــدوح ــة األرب ـع ــاء الـمــاضــي،
حرص فان خال على عدم الكشف
عن أوراقه في هذا المركز ،حيث
فشلت هولندا في إيجاد خليفة
بقيمة العمالق الدولي إدوين فان
در سار ( 130مباراة دولية) منذ
اعتزاله عام .2008
وبـعــد ضغط وســائــل اإلعــام
الهولندية ،اكتفى فان غال بتأكيد
أن قرار منح القميص رقم واحد
لباسفير ال يعني أن الالعب (40
ً
عاما) سيكون أساسيا في قطر.

ضربة 2014
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ــدرب ال ـص ـعــب

فان غال خالل حصة تدريب للمنتخب الهولندي
الـ ـم ــراس ( 71ع ــام ــا)« :منحتهم
(حـ ـ ــراس ال ـم ــرم ــى) رق ـم ــا حسب
أعمارهم» ،موضحا للصحافيين
الحائرين أن «هذه ليست مزحة،
أنا ال أمزح أبدا خالل المؤتمرات
الصحافية».
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،مـ ــن ال ـص ـع ــب فــك
منطق المدرب في ضوء األرقــام
األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـم ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـب ـي ـلــو،

األصـ ـغ ــر ب ـي ــن حـ ـ ــراس ال ـمــرمــى
الثالثة ،بعد أن حصل على الرقم
 13ون ــوب ــرت صــاحــب ال ــرق ــم 23
والحائر بينهما.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـمـ ـع ــرك ــة
مـحـتــدمــة ب ـيــن أن ـص ــار باسفير
ً
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش م ــوس ـم ــا م ــذه ــا
ف ــي عـمــر  40ع ـ ً
ـام ــا تـقــريـ ًـبــا بعد
م ـس ـي ــرة ب ــاهـ ـت ــة ،وب ـي ـل ــو الـ ــذي

ّ
يمثل المستقبل ،و يـبــدو أن كل
التوقعات تصب تجاهه.

ال يخشى المجازفة
قــد يـقــول فــان غــال الـمــزيــد في
المؤتمر الصحافي المقرر عقده
بعد ظهر الـيــوم بــالــدوحــة ،لكنه
أظهر بالفعل في الماضي أنــه ال

يـخـشــى ال ـم ـجــازفــة ب ـهــذا الـمــركــز
شديد الحساسية.
تبقى واليته السابقة على رأس
اإلدارة الفنية للمنتخب الهولندي
ب ـيــن  2012و ،2014را س ـخ ــة في
األذهــان برهانه على الفوز على
كوستاريكا في ربع نهائي كأس
العالم في البرازيل (صفر -صفر،
 3- 4بركالت الترجيح).

في الدقيقة األخيرة من الوقت
اإلضــافــي ،قبيل ركــات الترجيح
المصيرية ،قام بإخراج الحارس
سيليسن ليدفع بتيم كرول :خيار
رابـ ــح أربـ ــك الع ـب ــي كــوسـتــاريـكــا
الــذيــن لــم يـكــونــوا على علم جيد
ب ـت ـح ــرك ــات ــه فـ ــي الـ ـم ــرم ــى خ ــال
الركالت الترجيحية.
(أ ف ب)

ريتشارلسون :سنفعل ما بوسعنا للفوز بالكأس كيروش لم يفاجأ بتصريحات رونالدو
قال العب توتنهام االنكليزي ريتشارلسون
إن المنتخب البرازيلي سيفعل كل ما بوسعه
من أجل تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم
للمرة السادسة في تاريخه ،حينما يخوض
نهائيات البطولة التي تنطلق اليوم في قطر.
ويتمتع المنتخب البرازيلي بتاريخ كبير
فــي كــأس الـعــالــم ،حيث حقق لقب البطولة 5
مرات ،وهو األكثر تتويجا بالبطولة ،ويعود
آخ ــر ف ــوز لــه باللقب إل ــى ع ــام  ،2002ويــدخــل
رج ــال ال ـم ــدرب تـيـتــي الـبـطــولــة فــي قـطــر وهــم
من المرشحين بقوة ،خاصة أن الفريق خسر
مـبــاراة واحــدة فقط منذ عــام  ،2019وهــي في
المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام األرجنتين
العام الماضي.
وس ـي ـش ــارك ري ـت ـشــارل ـســون ل ـل ـمــرة األول ــى
فــي ك ــأس ال ـعــالــم بـعــدمــا سـجــل  17هــدفــا في
 38مباراة مع المنتخب البرازيلي الــذي لعب
لــه لـلـمــرة األول ــى عــام
.2018

وق ــال الــاعــب الـبــالــغ  25عــامــا إن ــه سيبذل
وزمالؤه كل ما بوسعهم من أجل العودة للبالد
بلقب الـبـطــولــة ،حيث أوض ــح فــي تصريحات
ل ـيــورو س ـبــورت« :ه ــل سـنـفــوز؟ ال أعـلــم لكننا

سـنـفـعــل ك ــل م ــا لــديـنــا م ــن أج ــل ال ـف ــوز بـكــأس
العالم» ،مضيفا« :أفضل العمل في صمت،وأن
نقوم بعملنا ونفعل كل ما بوسعنا كل يوم،
والمدرب (تيتي) سيجهزنا لكأس عالم عظيمة».

تونس عازمة على تحقيق نتيجة
إيجابية أمام الدنمارك

فرجاني ساسي

يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـتــون ـســي اس ـت ـعــداداتــه
لـمــواجـهـتــه األولـ ــى في
م ــو ن ــد ي ــال ق ـط ــر 2022
أمام الدنمارك الثالثاء
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ،مـ ــع
إق ـ ــام ـ ــة ح ـص ـتــه
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـلــى
م ـل ـعــب الـ ُـع ـق ـلــة
فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الدوحة.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
م ـن ـت ـخــب «ن ـ ـسـ ــور ق ــرط ــاج»
مـهـمــة صـعـبــة بــالـمــونــديــال
ف ــي م ـج ـمــوعــة راب ـع ــة تـضــم
ً
أي ـض ــا أس ـتــرال ـيــا (تـلـتـقـيـهــا
يــوم  26ا ل ـج ــاري) ،وفرنسا
حاملة اللقب (تلتقيها يوم
 30منه).
و عــن مواجهة الدنمارك،
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ـ ـ ــي

س ـ ــاس ـ ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
ص ـ ـحـ ــا ف ـ ـيـ ــة ،إن «األ جـ ـ ـ ـ ـ ــواء
جيدة ،واالستعدادات تسير
بالشكل المطلوب».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ا لــد نـمــار كــي منافس صعب،
ً
وت ـ ـطـ ـ َّـور كـ ـثـ ـي ــرا ،ل ـك ــن نـحــن
قادرون على تحقيق نتيجة
إيجابية».
وكان المنتخب التونسي
اخـتـتــم اس ـت ـعــداداتــه لـكــأس
ال ـعــالــم ال ـتــي تـنـطـلــق الـيــوم
(األ ح ــد) ،بالفوز فــي مـبــاراة
ودي ــة بــالــدوحــة عـلــى إي ــران
 - 2صفر.
وهـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ه ــي
السادسة لتونس في كأس
العالم ،وال يــزال يبحث عن
عبور أول إلى الدور الثاني.

اعـ ـ ـت ـ ــرف الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كـ ــارلـ ــوس
كيروش ،مدرب منتخب إيران ،أمس،
بأنه لم يفاجأ بتصريحات مواطنه
كريستيانو رونالدو عن مانشستر
يونايتد وال ـمــدرب الهولندي إريــك
تين هاغ.
وقــال كيروش ،الــذي كان مساعد
ال ـس ـي ــر أل ـي ـك ــس ف ـي ــرغ ـس ــون أث ـن ــاء
الحقبة األولى لرونالدو مع يونايتد،
ً
إنه على الرغم من أنه «بعيد قليال»
ع ــن األح ـ ـ ــداث ،ف ــإن ــه ل ــم ي ـفــاجــأ ،ألن
ً
«وضع النادي ليس كما كان سابقا».
وأوضح «ربما يكون التعاقد مع
ً
كريستيانو كالعب شيئا ،وكعنصر
يـجــب أن يــأتــي إل ــى ال ـن ــادي ويغير
ً
ً
فلسفته ،شيئا آ خــر تماما  .النادي
يمر بلحظة من عدم االستقرار الكبير
في هذه السنوات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــدرب «وصـ ـ ـ ـ ــل

كريستيانو ولم ير نفس العقلية ،وال
نفس الطريقة .لقد وجــد صعوبات
فــي التكيف والــروتـيــن فــي نــاد كان
ً
دائـمــا يـفــوز ،ويـحــاول اآلن الوقوف
ع ـلــى قــدم ـيــه م ــرة أخ ـ ــرى .األم ـ ــور ال
تـعــود إلــى نصابها فــي ستة أشهر
أو سنة ،يستغرق األمر من أربع إلى
سبع سنوات».
وكــان رونــالــدو قــد أجــرى مقابلة
ص ـحــاف ـيــة ان ـت ـقــد ف ـي ـهــا مــانـشـسـتــر
يونايتد والـمــديــر الفني إري ــك تين
ً
ً
هـ ـ ــاغ ،م ـم ــا أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال ك ـب ـي ــرا بـيــن
الالعب والنادي اإلنكليزي.
(إفي)

« »beIN sportsتعلن بث  22مباراة بالمجان
أعـلـنــت مجموعة «ب ــي .إن» اإلعــامـيــة،
أم ــس (ال ـس ـبــت) ،خطتها لـبــث  22م ـبــاراة
ض ـمــن ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة ال ـقــدم
(قطر  )2022على قناة «بي.إن.سبورتس»
ال ـم ـجــان ـيــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ،اح ـت ـف ـ ً
ـاء بـ ــأول نسخة
يستضيفها العالم العربي من البطولة.
ويـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـبـ ــث الـ ـمـ ـج ــان ــي ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة
االفـتـتــاحـيــة ،الـتــي تـقــام ال ـيــوم فــي اسـتــاد
البيت ،وتجمع بين الدولة المضيفة قطر
واإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور .وي ـت ـيــح اإلعـ ـ ــان لـلـمــايـيــن
مــن عشاق كــرة الـقــدم والـعــائــات فــي دول

المنطقة ا ل ـ  24االستمتاع بالمواجهات
الحماسية ،خالل البطولة المرتقبة التي
تنطلق للمرة األولى في منطقتهم.
وتـ ـنـ ـق ــل ق ـ ـنـ ــاة «بـ ـ ـ ــي .إن .سـ ـب ــورت ــس»
المفتوحة  22م ـبــاراة ،فــي إطــار التغطية
الـ ـش ــامـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا قـ ـ ـن ـ ــوات «ب ـ ــي.
إن.سبورتس ماكس» لكل من الـ 64مباراة
ُ
ف ــي ال ـب ـطــولــة .وت ـع ــد «ب ــي إن سـبــورتــس»
الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس
العالم ،التي تستضيفها قطر ،في  24دولة
بمنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا،
ً
ً
ً
علما بأنها تلعب دورا محوريا في تسليط

الـضــوء على هــذا الـحــدث التاريخي على
الساحة العالمية.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لـ «بي.إن» الشرق األوسط وشمال
إفــريـقـيــا« :يـســرنــا أن نتمكن مــن بــث أبــرز
ً
ال ـم ـبــاريــات م ـجــانــا ،ليتابعها الجمهور

والكوت يؤازر زمالءه بكأس العالم بعد اإلصابة
سيتسنى لحارس مرمى غانا جو والكــوت االنضمام
إلى منتخب بالده في كأس العالم لكرة القدم ،إال أن دوره
سيقتصر على تشجيع زمالئه في الفريق ،إذ إنه سيغيب
عن البطولة العالمية بداعي اإلصابة.
ّ
وتعرض حارس المرمى البريطاني المولد الذي يلعب
لمصلحة تشارلتون أتليتيك فــي دوري الــدرجــة الثانية
اإلنكليزي لكسر في أحــد أصابع اليد خــال اإلحـمــاء قبل
مباراة بالدوري المحلي مطلع األسبوع الماضي ،سيغيب
على إثرها عن المنافسات لستة أسابيع على األقل.
وزادت إصــابــة والك ــوت مــن أزم ــة حــراســة المرمى التي

يعانيها منتخب غــانــا ،إذ يغيب ريـتـشــارد أوفـ ــوري عن
المنافسات أيضا بعدما تعرض لمشكلة في الركبة.
وسيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى لورنس أتي
زيجي الـحــارس األســاســي ،لكن والك ــوت سيكون حاضرا
لتقديم الدعم بعد خضوعه لجراحة ناجحة.
وأبلغ بن جارنر مــدرب تشارلتون موقع الـنــادي أمس
قوله «خضع لجراحة ســارت على ما يــرام ،وهــو اآلن يبدأ
عملية إعادة التأهيل...
رغم ذلك ،فمن المقرر أن ينضم إلى غانا ويحظى بتلك
التجربة .كان عنصرا محوريا في وصولهم إلى كأس العالم،

«فيفا» يكشف عن مجموعة الدراسات الفنية للمونديال
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،أمــس ،عن أعضاء مجموعة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـقـ ِّـدم
ً
ً
تحليال مـتـطــورا لجميع مـبــاريــات
كــأس العالم  2022فــي قطر بهدف
ف ـهــم ال ـل ـع ـبــة أك ـث ــر وت ـطــويــرهــا في
جميع أنحاء العالم.
ويتولى رئيس قسم تطوير كرة
ال ـقــدم الـعــالـمـيــة ،الـفــرنـســي أرسـيــن
فينغر ،فــي «فـيـفــا» ،رئــاســة الفريق
الــذي يضم أيضا األلماني يورغن
ك ـل ـي ـن ـس ـم ــان واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي أل ـب ــرت ــو
زاك ـ ـيـ ــرونـ ــي وال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
تـشــا دي ــري والـنـيـجـيــري أولـيـسـيــه
والـ ـك ــول ــومـ ـب ــي ف ــري ــد م ــون ــراج ــون
والسويسري باسكال زوبيربولر،

وسـيــدعـمـهــم ف ــي م ـهــام ـهــم ،رئـيــس
بــرنــامــج األداء الـعــالــي فــي «فـيـفــا»،
أولف شوت ،ورئيس برنامج األداء
والتحليل في كرة القدم في «فيفا»
كريس لوكستون ،وكذلك فريق من
محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء
البيانات ومحللي األداء المقيمين
ف ــي ك ــل م ــن ق ـط ــر ووي ـ ـلـ ــز ،بـحـســب
الـمــوقــع الــرسـمــي لــاتـحــاد الــدولــي
القدم.
لكرة
ّ
وسـ ـي ــوف ــر «ف ـي ـف ــا» لـلـمـنـتـخـبــات
المشاركة فــي البطولة ولالعبيها
والجمهور المتابع لها ،عبر مختلف
قنوات البث ،مجموعة من المعطيات
وال ـب ـيــانــات واإلض ـ ـ ــاء ات المتعلقة
باألداء ،وباستخدام أحدث التقنيات

ً
الشغوف بكرة القدم في المنطقة ،احتفاال
ب ــإح ـي ــاء ال ـب ـط ــول ــة ال ـش ـه ـي ــرة ف ــي ال ـعــالــم
العربي».
وأضاف« :نحرص منذ أصبحنا الناقل
الرسمي لبطولة كأس العالم على استثمار
جـمـيــع ال ـف ــرص الـمـتــاحــة لـفـســح الـمـجــال
أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة
لمشاهدة منافسات البطولة .نؤكد التزامنا
بتوفير محتوى الشبكة ألوســع شريحة
ً
ممكنة ،انطالقا من إدراكـنــا لمدى أهمية
هذه البطولة ودورها الجامع».
(د ب أ)

سـ ـت ــوف ــر خـ ــدمـ ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــاء ال ـ ـكـ ــروي
ّ
ال ـم ـعــزز ال ـتــي ط ـ ّـوره ــا فــريــق األداء
العالي باالتحاد الــدولــي ،وأرسين
فينغر ،رؤى جديدة ومثيرة إلثراء
التغطية والتحليل لكل مباراة في
ال ـب ـط ــول ــة ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال عــرض
م ـج ـم ــوع ــة خ ــاص ــة مـ ــن ال ـم ــرئ ـي ــات
ّ
والرسومات بتقنية الواقع المعزز
أثناء المباريات وبعدها.
وإض ــاف ــة إلـ ــى تـحـلـيــل األح ـ ــداث
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـمـ ـلـ ـع ــب،
س ـ ـت ـ ــدرس مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
الفنية التوجهات والتغيرات التي
تــؤثــر عـلــى مستقبل اللعبة ومــدى
انعكاساتها على تأهيل المدربين
وتطوير المواهب.

ّ
وعــلــق فينغر بــالـقــول« :نــريــد أن
ن ـصــف ون ـح ـلــل ون ـف ـســر م ــا يـحــدث
على أرضية الملعب لنلهم الخبراء
ً
الفنيين أوال ومشجعي كــرة القدم
بشكل عام ،ولن نكتفي بجمع مزيد
من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه
م ــن ق ـبــل ،وإن ـم ــا ن ـهــدف أي ـضــا إلــى
إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة
ِّ
الفنية والبيانات ،كما نريد أن نبلغ
الـمـشــاهــديــن بـمــاحـظــاتـنــا الفنية
مباشرة وأثناء البطولة ،وليس بعد
أشهر من نهايتها»
.

الوجود باالستادات

س ـ ـي ـ ـكـ ــون أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة

ب ــاسـ ـت ــادات ق ـط ــر لـتـحـلـيــل أنـظـمــة
اللعب واالستراتيجيات التكتيكية
وم ــراق ـب ــة األداء الـ ـف ــردي لــاعـبـيــن
واختيار األحق منهم بجوائز «فيفا»،
التي ُيعلن عنها في نهائي البطولة،
وسيدعم المجموعة فريق كبير من
المحللين الذين يراقبون ويتتبعون
أداء كل العب ،ويسجلون تحركاتهم
مــع الـكــرة ومــن دونـهــا ،وعــدد مــرات
اخـ ـت ــراقـ ـه ــم ل ـل ـخ ـط ــوط ال ــدف ــاع ـي ــة
للمنافسين ،وم ــدى الـضـغــط الــذي
يمارسونه على حامل الكرة ،وهذا
ما ُ
سيسفر عن جمع أكثر من  15ألف
نقطة بيانات في كل مباراة.
أرسين فينغر

لذا فهو يستحق تماما الذهاب مع الفريق وخوض تجربة
كأس العالم بحلوها ومرها».
وخاض والكوت ( 26عاما) أولى مبارياته الدولية مع غانا
في تصفيات كأس العالم قبل عام عندما أصيب أوفــوري
ودافــع عن ألــوان المنتخب الغاني في نهائيات كــأس أمم
إفريقيا مطلع العام الحالي.
وتستهل غانا مشوارها بكأس العالم أمــام البرتغال،
ضمن منافسات المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل
في الدوحة.
(رويترز)
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رياضة
التشكيالت الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة األولى
قطر واإلكوادور والسنغال وهولندا

تشكيالت المجموعة األولى
قطر
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سعد الشيب
1
يوسف حسن
21
مشعل برشم
22
الدفاع
بيدرو ميغيل
2
محمد وعد
4
طارق سلمان
5
مصعب خضر
13
همام األمين
14
ّبسام الراوي
15
بوعالم خوخي
16
إسماعيل محمد
17
الوسط
عبدالكريم حسن
3
عبدالعزيز حاتم
6
علي أسد
8
حسن الهيدوس
10
كريم بوضياف
12
سالم الهاجري
20
عاصم مادبو
23
نايف الحضرمي
24
جاسم جابر
25
مصطفى طارق
26
الهجوم
أحمد عالء الدين
7
محمد مونتاري
9
أكرم عفيف
11
خالد منير
18
المعز علي
19

اإلكوادور
النادي

المواليد

السد
الغرافة
السد

1990-2-19
1996-5-24
1998-2-14

السد
السد
السد
السد
الغرافة
الدحيل
السد
الدحيل

1990-8-6
1999-9-18
1997-12-5
1993-1-1
1999-8-25
1997-12-16
1990-7-9
1990-4-5

السد
الريان
السد
السد
الدحيل
السد
الدحيل
الريان
العربي
السد

1993-8-28
1990-1-1
1993-1-19
1990-12-11
1990-9-16
1996-4-10
1996-10-22
2001-7-18
2002-2-20
2001-3-28

الغرافة
الدحيل
السد
الوكرة
الدحيل

1993-1-31
1993-12-20
1996-11-18
1998-2-24
1996-8-19

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إيرنان غالينديس
1
 12مويسيس راميريس
 22ألكسندر دومينغيس
الدفاع
فيليكس توريس
2
بييرو هينكابييه
3
روبرت أربوليدا
4
ويليام باتشو
6
بيرفيس استوبينيان
7
 14خافيير أريياغا
 17أنخيلو بريسيادو
 18دييغو باالسيوس
 25جاكسون بوروسو
الوسط
خوسيه سيفوينتيس
5
كارلوس غرويسو
8
أيرتون بريسيادو
9
 10روماريو إيبارا
 15أنخل مينا
 16جيريمي سارميينتو
 19غونسالو بالتا
 20جيغسون منديس
 21أالن فرانكو
 23مويسيس كايسيدو
الهجوم
 11ميكايل إسترادا
 13إينير فالنسيا
 24دجوركاييف رياسكو
 26كيفن رودريغيس

السنغال
النادي

المواليد

أوكاس
إندبندينتي دل فايي
ليغا دي كيتو

1987-3-30
2000-9-9
1987-6-5

سانتوس الغونا المكسيكي 1997-1-11
2002-1-9
باير ليفركوزن األلماني
1991-10-22
ساو باولو البرازيلي
2001-10-16
أنتويرب البلجيكي
1998-1-21
برايتون اإلنكليزي
سياتل ساوندرز األميركي 1994-9-28
1998-2-18
غنك البلجيكي
1999-7-12
لوس أنجلس
2000-8-24
تروا الفرنسي
1999-3-12
لوس أنجلس
1995-4-19
أوغسبورغ األلماني
سانتوس الغونا المكسيكي 1994-7-17
1994-9-24
باتشوكا المكسيكي
1998-1-21
أنتويرب البلجيكي
2002-6-16
لوس أنجلس
2000-11-1
بلد الوليد اإلسباني
1997-4-26
لوس أنجلس
1998-8-21
تاييريس األرجنتيني
2001-11-2
برايتون اإلنكليزي
كروس أسول المكسيكي
فنربخشه التركي
نيويلز أولد بويز األرجنتيني
إيمبابورا

1996-4-7
1989-11-4
1999-1-18
2000-3-4

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيني تيموثي ديينغ
1
 16إدوار مندي
 23ألفريد غوميس
الدفاع
فورموز مندي
2
خاليدو كوليبالي
3
باب أبوسيسيه
4
شيخو كوياتيه
8
 12فودي بالو-توريه
 14إسماعيل جاكوبس
 21يوسف سابالي
 22عبدو ديالو
 24مصطفى نام
الوسط
إدريسا غانا غي
5
نامباليس مندي
6
 11باتيه سيس
 15كريبان دياتا
 17باب ماتار سار
 25مامادو لوم ندياي
 26باب غي
الهجوم
نيكوال جاكسون
7
بوالي ديا
9
 13إيليمان ندياي
 18إسماعيال سار
 19فامارا دييديو
 20بامبا ديينغ

هولندا
النادي

المواليد

كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي 1994-11-23
1992-3-1
تشلسي اإلنكليزي
1993-9-5
رين الفرنسي
2001-1-2
أميان الفرنسي
1991-6-20
تشلسي اإلنكليزي
1995-9-14
أولمبياكوس اليوناني
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1989-12-21
1997-1-3
ميالن اإليطالي
1999-8-17
موناكو الفرنسي
1993-3-5
ريال بيتيس اإلسباني
1996-5-4
اليبزيغ األلماني
1995-5-5
بافوس القبرصي
إيفرتون اإلنكليزي
ليستر اإلنكليزي
رايو فايكانو اإلسباني
موناكو الفرنسي
توتنهام اإلنكليزي
ريدينغ اإلنكليزي
مرسيليا الفرنسي

1989-9-26
1992-6-23
1994-3-16
1999-2-25
2002-9-17
1996-12-30
1999-1-24

2001-6-20
فياريال اإلسباني
1996-11-16
ساليرنيتانا اإليطالي
شيفيلد يونايتد اإلنكليزي 2000-3-6
1998-2-25
واتفورد اإلنكليزي
1992-12-15
أالنياسبور التركي
2000-3-23
مرسيليا الفرنسي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ريمكو باسفير
1
 13جاستن بيلو
 23أندريس نوبرت
الدفاع
يوريين تيمبر
2
ماتيس دي ليخت
3
فيرجيل فان دايك
4
نايثن أكيه
5
ستيفان دي فري
6
 16تايرل ماالسيا
 17دالي بليند
 22دنزل دامفريس
 26ييريمي فريمبونغ
الوسط
 11ستيفن بيرخهوس
 14ديفي كالسن
 15مارتن دي رون
 20تون كوبماينرس
 21فرنكي دي يونغ
 24كينيث تايلور
 25تشافي سيمونز
الهجوم
ستيفن بيرخفين
7
كودي خاكبو
8
لوك دي يونغ
9
 10ممفيس ديباي
 12نوا النغ
 18فنسنت يانسن
 19فاوت فيخهورست

النادي

المواليد

أياكس
فينورد
هيرنفين

1983-11-8
1998-1-22
1994-4-17

2001-6-17
أياكس
1999-8-12
بايرن ميونيخ األلماني
1991-7-8
ليفربول اإلنكليزي
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1995-2-18
1992-2-5
إنتر اإليطالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1990-8-17
1990-3-9
أياكس
1996-4-18
إنتر اإليطالي
باير ليفركوزن األلماني 2000-12-10
أياكس
أياكس
أتاالنتا اإليطالي
أتاالنتا اإليطالي
برشلونة اإلسباني
أياكس
أيندهوفن

1991-12-19
1993-2-21
1991-3-23
1998-2-28
1997-5-12
2002-5-16
2003-4-21

أياكس
أيندهوفن
أيندهوفن
برشلونة اإلسباني
بروج البلجيكي
أنتويرب البلجيكي
بشيكتاش التركي

1997-10-8
1999-5-7
1990-8-27
1994-2-13
1999-6-17
1994-6-15
1992-8-7

تشكيالت المجموعة الثانية
إنكلترا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
جوردان بيكفورد
1
 13نيك بوب
 23آرون رامسدايل
الدفاع
كايل ووكر
2
لوك شو
3
جون ستونز
5
هاري ماغواير
6
 12كيران تريبييه
 15إريك داير
 16كونور كودي
 18ترنت ألكسندر-أرنولد
 21بن وايت
الوسط
ديكالن رايس
4
جوردان هندرسون
8
 14كالفن فيليبس
 19مايسون ماونت
 20فيل فودن
 22جود بيلينغهام
 25جيمس ماديسون
 26كونور غاالغر
الهجوم
جاك غريليش
7
هاري كين
9
 10رحيم سترلينغ
 11ماركوس راشفورد
 17بوكايو ساكا
 24كالوم ولسون

إيران
النادي

المواليد

إيفرتون
نيوكاسل
أرسنال

1994-3-7
1992-4-19
1998-5-14

مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
توتنهام
إيفرتون
ليفربول
أرسنال

1990-5-28
1995-7-12
1994-5-28
1993-3-5
1990-9-19
1994-1-15
1993-2-25
1998-10-7
1997-10-8

1999-1-14
وست هام
1990-6-17
ليفربول
1995-12-2
مانشستر سيتي
1999-1-10
تشلسي
2000-5-28
مانشستر سيتي
بوروسيا دورتموند األلماني 2003-6-29
1996-11-23
ليستر
2000-2-6
تشلسي
مانشستر سيتي
توتنهام
تشلسي
مانشستر يونايتد
أرسنال
نيوكاسل

1995-9-10
1993-7-28
1994-12-8
1997-10-31
2001-9-5
1992-2-27

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
علي رضا بيرانوند
1
 12بيام نيازمند
 22أمير عابدزاده
 24حسين حسيني
الدفاع
صادق محرمي
2
إحسان حاج صفي
3
شجاع خليل زاده
4
ميالد محمدي
5
مرتضى بور علي كنجي
8
 13حسين كنعاني
 15روزبه جشمي
 19مجيد حسيني
 23رامين رضائيان
 25أبوالفضل جاللي
الوسط
سعيد عزت اللهي
6
علي رضا جهانبخش
7
 11وحيد أميري
 14سامان قدوس
 16مهدي ترابي
 17علي قلي زاده
 18علي كريمي
 21أحمد نور اللهي
الهجوم
مهدي طارمي
9
 10كريم أنصاري فرد
 20سردار أزمون

ويلز
النادي

المواليد

بيرسيبوليس
سيباهان
بونفيرادينا اإلسباني
االستقالل

1992-9-21
1995-4-6
1993-4-26
1992-306

دينامو زغرب الكرواتي
أيك أثينا اليوناني
األهلي القطري
أيك أثينا اليوناني
بيرسيبوليس
األهلي القطري
االستقالل
قيصري سبور التركي
سيباهان
االستقالل

1996-3-1
1990-2-25
1989-5-14
1993-9-29
1992-4-19
1994-3-23
1993-7-24
1996-6-20
1990-3-21
1998-6-26

فايلي الدنماركي
فينورد الهولندي
بيرسيبوليس
برنتفورد اإلنكليزي
بيرسيبوليس
شارلروا البلجيكي
قيصري سبور التركي
شباب األهلي اإلماراتي

1996-10-1
1993-8-11
1988-4-2
1993-9-6
1994-9-10
1996-3-10
1994-2-11
1993-2-1

بورتو البرتغالي
أومونيا نيقوسيا القبرصي
باير ليفركوزن األلماني

1992-7-18
1990-4-3
1995-1-1

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
واين هينيسي
1
 12داني وورد
 21آدم ديفيس
الدفاع
كريس غونتر
2
نيكو وليامس
3
بن ديفيس
4
كريس ميفام
5
جو رودون
6
كونور روبرتس
14
إيثان أمبادو
15
توم لوكير
17
بن كابانغو
24
روبن كولويل
25
الوسط
جو ألن
7
هاري ولسون
8
آرون رامسي
10
جو موريل
16
جوني وليامس
18
سوربا توماس
22
ديالن ليفيت
23
مات سميث
26
الهجوم
برينان جونسون
9
غاريث بايل
11
كيفر مور
13
مارك هاريس
19
دانيال جيمس
20

الواليات المتحدة
النادي

المواليد

نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1987-1-24
1993-6-22
ليستر سيتي اإلنكليزي
شيفيلد يونايتد اإلنكليزي 1992-7-17
1989-7-21
ويمبلدون اإلنكليزي
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2001-4-13
1993-4-24
توتنهام اإلنكليزي
1997-11-5
بورنموث اإلنكليزي
1997-10-22
رين الفرنسي
1995-9-23
بيرنلي اإلنكليزي
2000-9-14
سبيتسيا اإليطالي
1994-12-3
لوتون تاون اإلنكليزي
2000-5-30
سوانسي سيتي
2002-4-27
كارديف سيتي
1990-3-14
سوانسي سيتي
1997-3-22
فولهام اإلنكليزي
1990-12-26
نيس الفرنسي
1997-1-3
بورتسموث اإلنكليزي
سويندون تاون اإلنكليزي 1993-10-9
1999-1-25
هادرسفيلد اإلنكليزي
داندي يونايتد االسكتلندي 2000-11-17
ميلتون كينز دونز اإلنكليزي 1999-11-22
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2001-5-23
1989-7-16
لوس أنجلس
1992-8-8
بورنموث اإلنكليزي
1998-12-29
كارديف سيتي
1997-11-10
فولهام اإلنكليزي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
مات تورنر
1
 12إيثان هورفات
 25شون جونسون
الدفاع
سيرجينيو ديست
2
ووكر زيمرمان
3
أنتوني روبنسون
5
 13تيم ريم
 15آرون لونغ
 18شاكيل مور
 20كاميرون كارتر-فيكرز
 22دي أندري يدلين
 26جو سكالي
الوسط
تايلر أدامس
4
يونس موسى
6
وستون ماكيني
8
 14لوكا دي ال توري
 17كريستيان رولدان
 23كيلين أكوستا
الهجوم
جيوفاني رينا
7
خيسوس فيريرا
9
 10كريستيان بوليسيك
 11براندن آرونسون
 16جوردان موريس
 19حجي رايت
 21تيموثي وياه
 24جوش سيرجنت

النادي

المواليد

أرسنال اإلنكليزي
لوتون تاون اإلنكليزي
نيويورك سيتي

1994-6-24
1995-6-9
1989-5-31

2000-11-3
ميالن اإليطالي
1993-5-19
ناشفيل
1997-8-8
فولهام اإلنكليزي
1987-10-5
فولهام اإلنكليزي
1992-10-12
نيويورك ريد بولز
1996-11-2
ناشفيل
1997-12-31
سلتيك االسكتلندي
1993-7-9
إنتر ميامي األميركي
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 2002-12-31
ليدز يونايتد اإلنكليزي
فالنسيا اإلسباني
يوفنتوس اإليطالي
سلتا فيغو اإلسباني
سياتل ساوندرز
لوس أنجلس

1999-2-14
2002-11-29
1998-8-28
1998-5-23
1995-6-3
1995-7-24

بوروسيا دورتموند األلماني 2002-11-13
2000-12-24
داالس
1998-9-18
تشلسي اإلنكليزي
ليدز يونايتد اإلنكليزي 2000-10-22
1994-10-26
سياتل ساوندرز
1998-3-27
أنطاليا سبور التركي
2000-2-22
ليل الفرنسي
نوريتش سيتي اإلنكليزي 2000-2-20

تشكيالت المجموعة الثالثة
السعودية

األرجنتين
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ريفر باليت
فرانكو أرماني
1
فياريال اإلسباني
 12خيرونيمو رولي
أستون فيال اإلنكليزي
 23إيميليانو مارتينيس
الدفاع
فياريال االسباني
خوان فويث
2
ليون الفرنسي
نيكوالس تاليافيكو
3
إشبيلية االسباني
غونسالو مونتييل
4
ريال بيتيس االسباني
خيرمان بيسيال
6
توتنهام االنكليزي
 13كريستيان روميرو
بنفيكا البرتغالي
 19نيكوالس أوتامندي
مانشستر يونايتد االنكليزي
 25ليساندرو مارتينيس
أتلتيكو مدريد االسباني
 26ناهويل مولينا
الوسط
يوفنتوس اإليطالي
لياندرو باريديس
5
اتلتيكو مدريد االسباني
رودريغو دي بول
7
إشبيلية االسباني
ماركوس أكونيا
8
باير ليفركوزن االلماني
 14إيسيكييل باالسيوس
أتالنتا يونايتد األميركي
 16تياغو ألمادا
إشبيلية االسباني
 17ألخاندرو «بابو» غوميس
ريال بيتيس االسباني
 18غيدو رودريغيس
برايتون االنكليزي
 20أليكسيس ماك ليستر
بنفيكا البرتغالي
 24إنسو فرنانديس
الهجوم
مانشستر سيتي االنكليزي
خوليان ألفاريس
9
 10ليونيل ميسي
باريس سان جرمان الفرنسي
يوفنتوس االيطالي
 11أنخل دي ماريا
أتلتيكو مدريد اإلسباني
 15أنخل كوريا
روما االيطالي
 21باولو ديباال
إنتر االيطالي
 22الوتارو مارتينيس

المواليد
1986-10-16
1992-5-20
1992-9-2
1998-1-12
1992-8-31
1997-1-1
1991-6-27
1998-4-27
1988-2-12
1998-1-18
1998-4-6
1994-6-29
1994-5-24
1991-10-28
1998-10-5
2001-4-26
1988-2-15
1994-4-12
1998-12-14
2001-1-17
2000-1-31
1987-6-24
1988-2-14
1995-3-9
1993-11-15
1997-8-22

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
محمد اليامي
1
 21محمد العويس
 22نواف العقيدي
الدفاع
سلطان الغنام
2
عبدالله مادو
3
عبد االله العمري
4
علي البليهي
5
محمد البريك
6
 12سعود عبدالحميد
 13ياسر الشهراني
 17حسان التمبكتي
الوسط
سلمان الفرج
7
عبد اإلله المالكي
8
 14عبدالله عطيف
 15علي الحسن
 16سامي النجعي
 18نواف العابد
 23محمد كنو
 24ناصر الدوسري
 26رياض شراحيلي
الهجوم
فراس البريكان
9
 10سالم الدوسري
 11صالح الشهري
 19هتان باهبري
 20عبدالرحمن العبود
 25هيثم عسيري

المكسيك
النادي

المواليد

األهلي
الهالل
النصر

1997-8-14
1991-10-10
2000-5-10

النصر
النصر
النصر
الهالل
الهالل
الهالل
الهالل
الشباب

1994-5-6
1993-7-15
1997-1-15
1989-11-21
1992-9-15
1999-7-18
1992-5-25
1999-2-9

الهالل
الهالل
الهالل
النصر
النصر
الشباب
الهالل
الهالل
أبها

1989-8-1
1994-10-11
1992-8-3
1997-3-4
1997-2-7
1990-1-26
1994-9-22
1998-12-19
1993-4-18

الفتح
الهالل
الهالل
الشباب
االتحاد
األهلي

2000-5-14
1991-8-19
1993-11-1
1992-7-16
1995-6-1
2001-3-25

بولندا
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
خواريس
ألفريدو تاالفيرا
1
ليون
 12رودولفو كوتا
أميركا
 13غييرمو أوتشوا
الدفاع
أميركا
نستور أراوخو
2
مونتيري
سيسار مونتيس
3
أياكس أمستردام الهولندي
إدسون ألفاريس
4
كريمونيزي اإليطالي
يوهان فاسكيس
5
غنك البلجيكي
خيراردو أرتياغا
6
مونتيري
 15هكتور مورينو
أياكس أمستردام الهولندي
 19خورخي سانشيس
مونتيري
 23خيسوس غاياردو
باتشوكا
 26كيفن ألفاريس
الوسط
مونتيري
لويس رومو
7
كروس أسول
كارلوس رودريغيس
8
أيندهوفن الهولندي
 14إريك غوتييريس
هيوستن دينامو األميركي
 16هكتور هيريرا
ريال بيتيس اإلسباني
 18أندريس غواردادو
باتشوكا
 24لويس تشافيس
الهجوم
ولفرهامبتون اإلنكليزي
راوول خيمينيس
9
غواداالخارا
 10أليكسيس فيغا
مونتيري
 11روخيليو فونيس موري
أيك أثينا اليوناني
 17أوربيلين بينيدا
أميركا
 20هنري مارتين
كروس أسول
 21أورييل أنتونا
نابولي اإليطالي
 22هيرفينغ لوسانو
غواداالخارا
 25روبرتو ألفارادو

المواليد
1982-9-18
1987-7-3
1985-7-13
1991-8-29
1997-2-24
1997-10-24
1998-10-22
1998-9-7
1988-1-17
1997-12-10
1994-8-15
1999-1-15
1995-6-5
1997-1-3
1995-6-15
1990-4-19
1986-9-28
1996-1-15
1991-5-5
1997-11-25
1991-3-5
1996-3-24
1992-11-18
1997-8-21
1995-7-30
1998-9-7

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
فويتشيخ شتشيزني
1
 12لوكاش سكوروبسكي
 22كميل غرابارا
الدفاع
ماتي كاش
2
أرتور يدرزيتشيك
3
ماتيوش فييتيسكا
4
يان بدناريك
5
 14ياكوب كيفيور
 15كميل غليك
 18بارتوش بيريشينسكي
 25روبرت غومني
الوسط
كريستيان بييليك
6
داميان شيمانسكي
8
 10غرزيغورز كريخوفياك
 11كميل غروشيتسكي
 13ياكوب كامينسكي
 17شيمون زوركوفسكي
 19سيباستيان شيمانسكي
 20بيوتر جيلينسكي
 21نيكوال زاليفسكي
 24برزيميسالف فرانكوفسكي
 26ميكال سكوراس
الهجوم
أركاديوش ميليك
7
روبرت ليفاندوفسكي
9
 16كارول شفيدرسكي
 23كرزيشتوف بيونتيك

النادي

المواليد

يوفنتوس اإليطالي
بولونيا اإليطالي
كوبنهاغن الدنماركي

1990-4-18
1991-5-5
1999-1-8

أستون فيال اإلنكليزي
ليغيا وارسو
كليرمون الفرنسي
أستون فيال اإلنكليزي
سيبتسيا اإليطالي
بينيفينتو اإليطالي
سمبدوريا اإليطالي
أوغسبورغ األلماني

1997-8-7
1987-11-4
1997-2-11
1996-4-12
2000-2-15
1988-2-3
1992-7-12
1998-6-4

برمنغهام اإلنكليزي
أيك أثينا اليوناني
الشباب السعودي
بوغون شتشين
فولفسبورغ األلماني
فيورنتينا اإليطالي
فينورد الهولندي
نابولي اإليطالي
روما اإليطالي
لنس الفرنسي
ليخ بوزنان

1998-1-4
1995-6-16
1990-1-29
1988-6-8
2002-6-5
1997-9-25
1999-5-10
1994-5-20
2002-1-23
1995-4-12
2000-2-15

يوفنتوس اإليطالي
برشلونة اإلسباني
تشارلوت األميركي
ساليرنيتانا اإليطالي

1994-2-28
1988-8-21
1997-1-23
1995-7-1

تشكيالت المجموعة الرابعة
فرنسا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
هوغو لوريس
1
 16ستيف مانداندا
 23ألفونس أريوال
الدفاع
بنجامان بافار
2
أكسل ديزازي
3
رافايل فاران
4
جول كونديه
5
 13يوسف فوفانا
 17وليام صليبا
 18دايو أوباميكانو
 21لوكا هرنانديز
 22تيو هرنانديز
 24إبراهيما كوناتيه
الوسط
ماتيو غندوزي
6
أوريليان تشواميني
8
 14أدريان رابيو
 15جوردان فيريتو
 25إدواردو كامافينغا
الهجوم
أنطوان غريزمان
7
أوليفييه جيرو
9
 10كيليان مبابي
 11عثمان ديمبيليه
 12راندال كولو مواني
 19كريم بنزيمة
 20كينغسلي كومان
 26ماركوس تورام

أستراليا
النادي

المواليد

توتنهام اإلنكليزي
رين
وست هام اإلنكليزي

1986-12-26
1985-3-28
1993-2-27

1996-9-28
بايرن ميونيخ األلماني
1998-3-11
موناكو
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1993-4-25
1998-11-12
برشلونة اإلسباني
1999-1-10
موناكو
2001-3-24
أرسنال اإلنكليزي
بايرن ميونيخ األلماني 1998-10-27
1996-2-14
بايرن ميونيخ األلماني
1997-10-6
ميالن اإليطالي
1999-5-25
ليفربول اإلنكليزي
1999-4-14
2000-1-27
1995-4-3
1993-3-1
2002-11-10

مرسيليا
ريال مدريد اإلسباني
يوفنتوس اإليطالي
مرسيليا
ريال مدريد اإلسباني

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1991-3-21
1986-9-30
ميالن اإليطالي
1998-12-20
باريس سان جرمان
1997-5-15
برشلونة اإلسباني
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1998-12-5
1987-12-19
ريال مدريد اإلسباني
1996-6-13
بايرن ميونيخ األلماني
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1997-8-6

الدنمارك

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ماثيو راين
1
 12أندرو ريدماين
 18داني فوكوفيتش
الدفاع
ميلوش ديغينيك
2
ناثانيال أتكينسون
3
كاي رولز
4
فران كاراتشيتش
5
بايلي رايت
8
 16عزيز بهيتش
 19هاري سوتار
 20توماس دنغ
 24جويل كينغ
الوسط
 10أيدين هروستيتش
 13آرون موي
 14رايلي ماكغري
 17كاميرون ديفلين
 22جاكسون إيرفاين
 26كيانو باكوس
الهجوم
مارتين بويل
6
ماثيو ليكي
7
جايمي ماكالرين
9
 11أوير مابيل
 15ميتشل ديوك
 21غارانغ كوول
 23كريغ غودين
 25جايسون كامينغز

النادي

المواليد

كوبنهاغن الدنماركي
سيدني
سنترال كوست مارينرز

1992-4-8
1989-19-13
1985-3-27

كولومبوس كرو األميركي 1994-4-28
1999-6-13
هارتس االسكتلندي
1998-6-14
هارتس االسكتلندي
1996-5-12
بريشيا اإليطالي
1992-7-28
سندرالند اإلنكليزي
داندي يونايتد االسكتلندي 1990-12-16
ستوك سيتي اإلنكليزي 1998-10-22
أربيريكس نييغاتا الياباني 1997-3-20
أودنسي بولدكلوب الدنماركي 2000-10-30
فيرونا اإليطالي
سلتيك االسكتلندي
ميدلزبره اإلنكليزي
هارتس االسكتلندي
سانت باولي األلماني
ساينت ميرين االسكتلندي

1996-7-5
1990-9-15
1998-11-2
1998-6-7
1993-3-7
1998-6-7

هيبرنيان االسكتلندي
ملبورن سيتي
ملبورن سيتي
قادش اإلسباني
فاجيانو أوكاياما الياباني
سنترال كوست مارينرز
أدياليد يونايتد
سنترال كوست مارينرز

1993-4-24
1991-2-4
1993-7-29
1995-9-15
1991-1-18
2004-9-15
1991-12-16
1995-8-1

تونس
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
نيس الفرنسي
كاسبر شمايكل
1
هيرتا برلين األلماني
 16أوليفر كريستنسن
أونيون برلين األلماني
 22فريديرك نورو
الدفاع
كريستال باالس اإلنكليزي
يواكيم أندرسن
2
غلطة سراي التركي
فيكتور نلسون
3
ميالن اإليطالي
سيمون كاير
4
أتاالنتا اإليطالي
يواكيم مايهلي
5
برشلونة اإلسباني
أندرياس كريستنسن
6
ليدز يونايتد اإلنكليزي
 13راسموس كريستنسن
طرابزون سبور التركي
 17ينس ستريغر الرسن
بروندبي
 18دانيال فاس
بنفيكا البرتغالي
 26ألكسندر باه
الوسط
برنتفورد اإلنكليزي
ماتياس ينسن
7
إشبيلية اإلسباني
توماس دياليني
8
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
 10كريستيان إريكسن
بروج البلجيكي
 11أندرياس سكوف أولسن
برنتفورد اإلنكليزي
 14ميكل دامسغارد
برنتفورد اإلنكليزي
 15كريستيان نورغارد
توتنهام اإلنكليزي
 23بيار-إميل هويبيرغ
هوفنهايم األلماني
 24روبرت سكوف
 25يسبر ليندستروم
أينتراخت فرانكفورت األلماني
الهجوم
إسبانيول اإلسباني
مارتين برايثوايت
9
إشبيلية اإلسباني
 12كاسبر دولبرغ
فولفسبورغ األلماني
 19يوناس ويند
اليبزيغ األلماني
 20يوسف بولسن
كونبهاغن
 21أندرياس كورنيليوس

المواليد
1986-11-5
1999-3-22
1992-8-4
1996-5-31
1998-10-14
1989-3-26
1997-5-20
1996-4-10
1997-7-11
1991-2-21
1989-5-31
1997-12-9
1996-1-10
1991-9-3
1992-2-14
1999-12-29
2000-7-3
1994-3-10
1995-8-5
1996-5-20
2000-2-29
1991-6-5
1997-10-6
1999-2-7
1994-6-15
1993-3-16

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
أيمن المثلوثي
1
 16أيمن دحمان
 22البشير بن سعيد
الدفاع
بالل العيفة
2
منتصر الطالبي
3
ياسين مرياح
4
ديالن برون
6
 12علي معلول
 20محمد دراغر
 21وجدي كشريدة
 24علي العابدي
الوسط
نادر الغندري
5
حنبعل المجبري
8
فرجاني ساسي
13
عيسى العيدوني
14
محمد علي بن رمضان
15
الياس السخيري
17
غيالن الشعاللي
18
الهجوم
يوسف المساكني
7
عصام الجبالي
9
 10وهبي الخزري
 11طه ياسين الخنيسي
 19سيف الدين الجزيري
 23نعيم السليتي
 25أنيس بن سليمان

النادي

المواليد

النجم الساحلي
الصفاقسي
االتحاد المنستيري

1984-9-14
1997-1-28
1992-11-29

الكويت الكويتي
لوريان الفرنسي
الترجي
ساليرنيتانا اإليطالي
األهلي المصري
لوزيرن السويسري
أتروميتوس أثينا اليوناني
كاين الفرنسي

1990-3-9
1998-5-26
1993-7-2
1995-6-19
1990-1-1
1996-6-25
1995-11-5
1993-12-20

اإلفريقي
برمنغهام اإلنكليزي
الدحيل القطري
فيرينتسفاروش المجري
الترجي
كولن األلماني
الترجي

1995-2-18
2003-1-21
1992-3-18
1996-12-13
1999-9-6
1995-5-10
1994-2-28

العربي القطري
أودنسي الدنماركي
مونبلييه الفرنسي
الكويت الكويتي
الزمالك المصري
االتفاق السعودي
بروندبي الدنماركي

1990-10-28
1996-5-27
1991-2-8
1992-1-6
1993-2-12
1992-7-27
2001-3-16

تشكيالت المجموعة الخامسة
SOCCER: Spain ESP

إسبانيا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
روبرت سانشيس
1
 13دافيد رايا
 23أوناي سيمون
الدفاع
سيسار أسبيليكويتا
2
إريك غارسيا
3
باو توريس
4
أليخاندرو بالدي
14
هوغو غيامون
15
جوردي ألبا
18
داني كارفاخال
20
أيمريك البورت
24
الوسط
سيرغيو بوسكيتس
5
ماركوس يورنتي
6
كوكي
8
غافي
9
رودري
16
كارلوس سولير
19
بيدري
26
الهجوم
ألفارو موراتا
7
ماركو أسنسيو
10
فيران توريس
11
نيكو وليامس
12
يريمي بينو
17
داني أولمو
21
بابلو سارابيا
22
أنسو فاتي
25

كوستاريكا
النادي

المواليد

برايتون اإلنكليزي
برنتفورد اإلنكليزي
أتلتيك بلباو

1997-11-18
1995-9-15
1997-6-11

1989-8-28
تشلسي اإلنكليزي
2001-1-9
برشلونة
1997-1-16
فياريال
2003-10-18
برشلونة
2000-1-31
فالنسيا
1989-3-21
برشلونة
1992-1-11
ريال مدريد
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1994-5-27
1988-7-16
برشلونة
1995-1-30
أتلتيكو مدريد
1992-1-8
أتلتيكو مدريد
2004-8-5
برشلونة
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1996-6-22
باريس سان جرمان الفرنسي 1997-1-2
2002-11-25
برشلونة
1992-10-23
أتلتيكو مدريد
1996-1-21
ريال مدريد
2000-2-29
برشلونة
2002-7-12
أتلتيك بلباو
2002-10-20
فياريال
1998-5-7
اليبزيغ األلماني
باريس سان جرمان الفرنسي 1992-5-11
2002-11-25
برشلونة

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
كيلور نافاس
1
 18استيبان ألفارادو
 23باتريك سيكيرا
الدفاع
خوان بابلو فارغاس
3
كيشر فولر
4
أوسكار دوارتي
6
براين أوفييدو
8
 15فرانسيسكو كالفو
 16كارلوس مارتينيس
 19كندال واتسون
 22رونالد ماتاريتا
الوسط
دانيال تشاكون
2
سيلسو بورخيس
5
جويسون بينيت
9
براين رويس
10
خيرسون توريس
13
يوستين ساالس
14
يلتسين تيخيدا
17
براندون أغيليرا
20
دوغالس لوبيس
21
رون ولسون
24
أنتوني هرنانديس
25
ألفارو سامورا
26
الهجوم
أنتوني كونتريراس
7
يوهان فينيغاس
11
جويل كامبل
12

ألمانيا
النادي

المواليد

باريس سان جرمان الفرنسي 1986-12-15
1989-4-28
هيريديانو
1999-3-1
لوغو اإلسباني
1995-6-6
ميليوناريوس الكولومبي
1994-7-12
هيريديانو
1989-6-3
الوحدة السعودي
ريال سولت اليك األميركي 1990-2-18
1992-7-8
قونيا سبور التركي
1999-3-30
سان كارلوس
1988-1-1
سابريسا
1994-7-9
سينسيناتي األميركي
كولورادو رابيدز األميركي 2001-4-11
1988-5-27
أالخوالينسي
2004-6-15
سندرالند اإلنكليزي
1985-8-18
أالخوالينسي
1997-8-28
هيريديانو
1996-6-17
ديبورتيفو سابريسا
1992-3-17
هيريديانو
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 2003-6-28
1998-9-21
هيريديانيو
2002-5-1
غريسيا
2001-10-11
بونتاريناس
2002-3-9
سابريسا
هيريديانو
أالخوالينسي
ليون المكسيكي

2000-1-29
1988-11-27
1992-6-26

اليابان
النادي

المواليد

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
1986-3-27
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
1
1990-7-8
أينتراخت فرانكفورت
 12كيفن تراب
1992-4-30
 22مارك-أندريه تير شتيغن برشلونة اإلسباني
الدفاع
1993-3-3
ريال مدريد اإلسباني
أنتونيو روديغر
2
1998-4-22
اليبزيغ
دافيد راوم
3
1994-1-19
فرايبورغ
ماتياس غينتر
4
1996-9-21
وست هام اإلنكليزي
ثيلو كيهرر
5
1995-9-3
بوروسيا دورتموند
 15نيكالس زوله
1995-6-3
اليبزيغ
 16لوكاس كلوسترمان
1993-2-28
فرايبورغ
 20كريستيان غونتر
1999-12-1
بوروسيا دورتموند
 23نيكو شلوتربيك
ساوثمبتون اإلنكليزي 2001-12-11
 25أرميل بيال كوتشاب
الوسط
1995-2-8
بايرن ميونيخ
يوزوا كيميش
6
1995-2-6
بايرن ميونيخ
ليون غوريتسكا
8
1992-6-3
أينتراخت فرانكفورت
 11ماريو غوتسه
1989-9-13
بايرن ميونيخ
 13توماس مولر
2003-2-26
بايرن ميونيخ
 14جمال موسياال
1996-5-2
بوروسيا دورتموند
 17يوليان برانت
بوروسيا مونشنغالدباخ 1992-7-14
 18يوناس هوفمان
1996-1-11
بايرن ميونيخ
 19لوروا سانيه
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1990-10-24
 21إيلكاي غوندوغان
الهجوم
1999-6-11
تشلسي اإلنكليزي
كاي هافيرتس
7
1993-2-9
فيردر بريمن
نيكالس فولكروغ
9
1995-7-14
بايرن ميونيخ
 10سيرغ غنابري
2002-1-18
بوروسيا دورتموند
 24كريم أديمي
2004-11-20
بوروسيا دورتموند
 26يوسوفا موكوكو

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إيجي كاواشيما
1
 12شويتشي غوندا
 23دانيال شميدت
الدفاع
ميكي ياماني
2
شوغو تانيغوتشي
3
كو إيتاكورا
4
يوتو ناغاتومو
5
 16تاكيهيرو تومياسو
 19هيروكي ساكاي
 22مايا يوشيدا
 26هيروكي إيتو
الوسط
واتارو إندو
6
غاكو شيباساكي
7
ريتسو دوان
8
كاورو ميتوما
9
 10تاكومي مينامينو
 11تاكيفوسا كوبو
 13هيديماسا موريتا
 14جونيا إيتو
 15دايتشي كامادا
 17أو تاناكا
 24يوكي سوما
الهجوم
 18تاكوما أسانو
 20شوتو ماتشينو
 21أياسي أويدا
 25دايزن ماييدا

النادي

المواليد

ستراسبورغ الفرنسي
شيميزو بولس
ساينت ترويدن البلجيكي

1983-3-20
1989-3-3
1992-2-3

1993-12-22
كاوساكي فرونتالي
1991-7-15
كاواساكي فرونتالي
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1997-1-27
1986-9-12
طوكيو الياباني
1998-11-5
أرسنال اإلنكليزي
1990-4-12
أوراوا ريدز
1988-8-24
شالكه األلماني
1999-5-12
شتوتغارت األلماني
1993-2-9
شتوتغارت األلماني
1992-5-28
ليغانيس اإلسباني
1998-6-16
فرايبورغ األلماني
1997-5-20
برايتون اإلنكليزي
1995-1-16
موناكو الفرنسي
ريال سوسييداد اإلسباني 2001-6-4
1995-5-10
سبورتينغ البرتغالي
1993-3-9
رينس الفرنسي
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1996-8-5
فورتونا دوسلدورف األلماني 1998-9-10
1997-2-25
ناغويا غرامبوس
بوخوم األلماني
شونان بيلمار
بروج البلجيكي
سلتيك االسكتلندي

1994-11-10
1999-9-30
1998-8-28
1997-10-20

تشكيالت المجموعة السادسة
بلجيكا
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
تيبو كورتوا
1
 12سيمون مينيوليه
 13كون كاستيلس
الدفاع
توبي ألدرفيرلد
2
أرثور ثيات
3
فاوت فايس
4
يان فيرتونغن
5
 19لياندر ديندونكر
 26زينو ديباست
الوسط
أكسل فيتسل
6
كيفن دي بروين
7
يوري تيليمانس
8
 15توما مونييه
 16ثورغان هازار
 18أمادو أونانا
 20هانس فاناكن
 21تيموتي كاستاني
الهجوم
روميلو لوكاكو
9
 10إدين هازار
 11يانيك كاراسكو
 14دريس مرتنس
 17لياندرو تروسار
 22شارل دي كيتالر
 23ميتشي باتشواي
 24لويس أوبندا
 25جيريمي دوكو

كندا
النادي

المواليد

ريال مدريد اإلسباني
بروج
فولفسبورغ األلماني

1992-5-11
1988-3-6
1992-6-25

أنتويرب
رين الفرنسي
ليستر سيتي اإلنكليزي
أندرلخت
أستون فيال اإلنكليزي
أندرلخت

1989-3-2
2000-5-25
1998-4-3
1987-4-24
1995-4-15
2003-10-24

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1989-1-12
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1991-6-28
1997-5-7
ليستر سيتي اإلنكليزي
بوروسيا دورتموند األلماني 1991-9-12
بوروسيا دورتموند األلماني 1993-3-29
2001-8-16
إيفرتون اإلنكليزي
1992-8-24
بروج
1995-12-5
ليستر سيتي اإلنكليزي
إنتر اإليطالي
ريال مدريد اإلسباني
أتلتيكو مدريد اإلسباني
غلطة سراي التركي
برايتون اإلنكليزي
ميالن اإليطالي
فنربخشه التركي
لنس الفرنسي
رين الفرنسي

1993-5-13
1991-1-7
1993-9-4
1987-5-6
1994-12-4
2001-3-10
1993-10-2
2000-2-16
2002-5-27

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
داين ساينت كلير
1
 16جيمس بانتيميس
 18ميالن بوريان
الدفاع
أليستير جونستون
2
سام أديكوغبي
3
كمال ميلر
4
ستيفن فيتوريا
5
 22ريتشي الريا
 25ديريك كورنيليوس
 26جويل واترمان
الوسط
سامويل بييت
6
ستيفن أوستاكيو
7
ليام فرايزر
8
 10جونيور هويليت
 13أتيبا هاتشينسون
 14مارك-أنتوني كاي
 15إسماعيال كونيه
 21جوناثان أوسوريو
 23ليام ميالر
 24ديفيد ووذرسبون
الهجوم
لوكاس كافاليني
9
 11تايجون بيوكانن
 12إيكي أوغبو
 17كايل الرين
 19ألفونسو ديفيس
 20جوناثان ديفيد

المغرب
النادي

المواليد

مينيسوتا يونايتد األميركي 1997-5-9
1997-2-21
مونتريال
1987-10-23
النجم األحمر الصربي
مونتريال
هاتاي سبور التركي
مونتريال
تشافيس البرتغالي
تورونتو
بانيتوليكوس اليوناني
مونتريال

1998-10-8
1995-1-16
1997-5-16
1987-1-11
1995-1-7
1997-11-25
1996-1-24

1994-11-12
مونتريال
1996-12-21
بورتو البرتغالي
1998-2-30
داينزي
1990-6-5
ريدينغ اإلنكليزي
1983-2-8
بشيكتاش التركي
1994-12-2
تورونتو
2002-6-16
مونتريال
1992-6-12
تورونتو
1999-9-27
بازل السويسري
ساينت جونستون االسكتلندي 1990-1-16
فانكوفر وايتكابس
كلوب بروج البلجيكي
تروا الفرنسي
سيركل بروج البلجيكي
بايرن ميونيخ األلماني
ليل الفرنسي

1992-12-28
1999-2-8
1998-9-21
199٥-٤-١٧
2000-11-2
2000-1-14

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ياسين بونو
1
 12منير المحمدي القجوي
 22أحمد رضا التكناوتي
الدفاع
أشرف حكيمي
2
نصير مزراوي
3
نايف أكرد
5
رومان سايس
6
 18جواد الياميق
 20أشرف داري
 24بدر بانون
 25يحيى عطية الله
الوسط
سفيان أمرابط
4
حكيم زياش
7
عزالدين أوناحي
8
 13إلياس شاعر
 14زكرياء أبوخالل
 15سليم أمالح
 17سفيان بوفال
 23بالل الخنوس
 26يحيى جبران
الهجوم
عبدالرزاق حمدالله
9
 10أنس زروري
 11عبدالحميد صابيري
 16عبدالصمد الزلزولي
 19يوسف النصيري
 21وليد شديرة

كرواتيا
النادي

المواليد

اشبيلية اإلسباني
الوحدة السعودي
الوداد البيضاوي

1991-4-5
1989-5-10
1996-4-5

باريس سان جرمان الفرنسي 1998-11-4
بايرن ميونيخ األلماني 1997-11-14
1996-3-30
وست هام اإلنكليزي
1990-3-26
بشيكتاش التركي
1992-2-29
بلد الوليد اإلسباني
1999-5-6
بريست الفرنسي
1993-9-30
قطر القطري
1995-3-2
الوداد البيضاوي
1996-8-21
فيورنتينا اإليطالي
1993-13-19
تشلسي اإلنكليزي
200-4-19
أنجيه الفرنسي
كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي 1997-10-13
2000-2-18
تولوز الفرنسي
ستاندار لياج البلجيكي 1996-11-15
1993-9-17
أنجيه الفرنسي
2004-5-10
خنك البلجيكي
1991-6-18
الوداد البيضاوي
االتحاد السعودي
بيرنلي اإلنكليزي
سمبدوريا اإليطالي
أوساسونا اإلسباني
إشبيلية االسباني
باري اإليطالي

1990-12-17
2000-11-7
1996-11-28
2001-12-17
1997-6-1
1998-1-22

النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
دينامو زغرب
دومينيك ليفاكوفيتش
1
أتلتيكو مدريد اإلسباني
 12إيفو غربيتش
أوسييك
 23إيفيتسا إيفوشيتش
الدفاع
بايرن ميونيخ األلماني
يوسيب ستانيشيتش
2
رينجرز االسكتلندي
بورنا باريسيتش
3
ساسوولو اإليطالي
مارتين إرليتش
5
ديان لوفرين
6
زينيت سان بطرسبورغ الروسي
شتوتغارت األلماني
 19بورنا سوسا
اليزبيغ األلماني
 20يوشكو غفارديول
أيك أثينا اليوناني
 21دوماغوي فيدا
سلتيك االسكتلندي
 22يوسيب يورانوفيتش
دينامو زغرب
 24يوسيب شوتالو
الوسط
رين الفرنسي
لوفرو ماير
7
تشلسي اإلنكليزي
ماتيو كوفاتشيتش
8
ريال مدريد اإلسباني
 10لوكا مودريتش
إنتر اإليطالي
 11مارسيلو بروزوفيتش
تورينو اإليطالي
 13نيكوال فالشيتش
أتاالنتا اإليطالي
 15ماريو باشاليتش
سالزبورغ النمسوي
 25لوكا سوتشيتش
 26كريستيان ياكيتش
أينتراخت فرانكفورت األلماني
الهجوم
توتنهام اإلنكليزي
إيفان بيريشيتش
4
هوفنهايم األلماني
أندري كراماريتش
9
هايدوك سبليت
 14ماركو ليفايا
دينامو زغرب
 16برونو بتكوفيتش
أوساسونا اإلسباني
 17أنتي بوديمير
دينامو زغرب
 18ميسالف أورشيتش

المواليد
1995-1-9
1996-1-18
1995-2-1
2000-4-2
1992-11-10
1998-1-24
1989-7-5
1998-1-21
2002-1-23
1989-14-29
1995-8-16
2000-2-28
1998-1-17
1994-5-6
1985-9-9
1992-11-16
1997-10-4
1995-2-9
2002-9-8
1997-5-14
1989-2-2
1991-6-19
1993-8-26
1994-9-16
1991-7-22
1992-12-29
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رياضة
تشكيالت المجموعة السابعة
SOCCER: Switzerland SUI

البرازيل
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
أليسون بيكر
1
 12ويفيرتون
 23إيدرسون
الدفاع
دانيلو
2
تياغو سيلفا
3
ماركينيوس
4
أليكس ساندرو
6
 13داني ألفيش
 14إيدر ميليتاو
 16أليكس تيليس
 24بريمر
الوسط
كازيميرو
5
لوكاس باكيتا
7
فريد
8
 15فابينيو
 17برونو غيمارايش
 22إيفرتون ريبيرو
الهجوم
ريشارليسون
9
 10نيمار
 11رافينيا
 18غابريال جيزوس
 19أنتوني
 20فينيسيوس جونيور
 21رودريغو
 25بيدرو
 26غابريال مارتينيلي

صربيا
النادي

المواليد

1992-10-2
ليفربول اإلنكليزي
1987-12-13
بالميراس
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1993-8-17
1992-10-2
يوفنتوس اإليطالي
1984-9-22
تشلسي اإلنكليزي
باريس سان جرمان الفرنسي 1994-5-14
1991-1-26
يوفنتوس اإليطالي
1983-5-6
بوماس المكسيكي
1998-1-18
ريال مدريد اإلسباني
1992-12-15
إشبيلية اإلسباني
1997-3-18
يوفنتوس اإليطالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1992-2-23
1997-8-27
وست هام اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1993-3-5
1993-10-23
ليفربول اإلنكليزي
1997-11-16
نيوكاسل اإلنكليزي
1989-4-10
فالمنغو
1997-5-10
توتنهام اإلنكليزي
باريس سان جرمان الفرنسي 1992-2-5
1996-12-14
برشلونة اإلسباني
1997-4-3
أرسنال اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 2000-2-24
2000-7-12
ريال مدريد اإلسباني
2001-1-9
ريال مدريد اإلسباني
1997-6-20
فالمغنو
2001-6-18
أرسنال اإلنكليزي

سويسرا
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
إشبيلية اإلسباني
ماركو دميتروفيتش
1
ريال مايوركا اإلسباني
 12بردراغ رايكوفيتش
تورينو اإليطالي
 23فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش
الدفاع
سالزبورغ النمسوي
ستراهينيا بافلوفيتش
2
النجم األحمر
ستراهينيا إيراكوفيتش
3
فيورنتينا اإليطالي
نيكوال ميلنكوفيتش
4
فيردر بريمن األلماني
ميلوش فيليكوفيتش
5
خيتافي اإلسباني
 13ستيفان ميتروفيتش
ألميريا اإلسباني
 15سردجان بابيتش
ليغيا وارسو البولندي
 25فيليب مالدينوفيتش
الوسط
خيتافي اإلسباني
نيمانيا مكسيموفيتش
6
إشبيلية اإلسباني
نيمانيا غوديلي
8
باوك اليوناني
 14أندريا جيفكوفيتش
تورينو اإليطالي
 16ساشا لوكيتش
يوفنتوس اإليطالي
 17فيليب كوستيتش
براغا البرتغالي
 19أوروش راتشيتش
التسيو اإليطالي
 20سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش
فيرونا اإليطالي
 22داركو الزوفيتش
فيرونا اإليطالي
 24إيفان إيليتش
بورتو البرتغالي
 26ماركو غروييتش
الهجوم
تورينو اإليطالي
نيمانيا رادونييتش
7
فولهام اإلنكليزي
ألكسندر ميتروفيتش
9
أياكس أمستردام الهولندي
 10دوشان تاديتش
فيورنتينا اإليطالي
 11لوكا يوفيتش
يوفنتوس اإليطالي
 18دوشان فالهوفيتش
سمبدوريا اإليطالي
 21فيليب دجوريتشيتش

المواليد
1992-1-24
1995-10-31
1997-2-20
2001-5-24
2001-1-22
1997-10-12
1995-9-26
1990-5-22
1996-4-22
1991-8-15
1995-1-26
1991-11-16
1996-7-11
1996-8-13
1992-11-1
1998-3-17
1995-2-27
1990-9-15
2001-3-17
1996-4-13
1996-2-15
1994-9-16
1988-11-20
1997-12-23
2000-1-28
1992-1-30

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
يان سومر
1
 12يوناس أوملين
 21غريغور كوبيل
 24فيليب كوهن
الدفاع
إديميلسون فرنانديس
2
سيلفان فيدمر
3
نيكو إلفيدي
4
مانويل أكانجي
5
 11ريناتو ستيفن
 13ريكاردو رودريغيز
 18إيراي كومرت
 22فابيان شار
الوسط
دنيس كزريا
6
ريمو فرويلر
8
 10غرانيت تشاكا
 14ميشال أبيشر
 15جبريل سو
 16كريستيان فاسناخت
 20فابيان فري
 23جيردان شاكيري
 25فابيان ريدر
 26أردون جاشاري
الهجوم
بريل إمبولو
7
هاريس سيفيروفيتش
9
 17روبن فارغاس
 19نواه أوكافور

الكاميرون
النادي

المواليد

بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1988-12-17
1994-1-10
مونبلييه الفرنسي
بوروسيا دورتموند األلماني 1997-12-6
ريد بول سالزبورغ النمسوي 1998-4-2
1996-2-15
ماينتس األلماني
1993-3-5
ماينتس األلماني
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 1996-9-30
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1995-7-19
1991-11-3
لوغانو
1992-8-25
تورينو اإليطالي
1998-2-4
فالنسيا اإلسباني
نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي 1991-12-20
1996-11-20
تشلسي اإلنكليزي
نوتنغهام فوريست اإلنكليزي 1992-4-15
1992-9-27
أرسنال اإلنكليزي
1997-1-6
بولونيا اإليطالي
أينتراخت فرانكفورت األلماني 1997-2-6
1993-11-11
يونغ بويز
1989-1-8
بازل
شيكاغو فاير األميركي 1991-10-10
2002-2-16
يونغ بويز
2002-7-30
لوسيرن
موناكو الفرنسي
غلطة سراي التركي
أوغسبورغ األلماني
سالزبورغ النمسوي

1997-2-14
1992-2-22
1998-8-5
2000-5-24

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيمون نغاباندويتينبو
1
 16ديفي إيباسي
 23أندريه أونانا
الدفاع
جيروم نغوم مبيكيلي
2
نيكوال نكولو
3
كريستوفر ووه
4
 17أوليفييه مبايزو
 19كولينز فاي
 21جان-شارل كاستيليتو
 24إنزو إيبوس
 25نوهو تولو
الوسط
غايل أوندوا
5
جورج-كيفن نكودو
7
8
أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا
 14صامويل أوم غويه
 15بيار كونديه
 18مارتان هونغال
 22أوليفييه تشام
 22سوايبو مارو
الهجوم
نيكوال مومي نغامالو
6
جان-بيار نساميه
9
 10فنسان أبوبكر
 11كريستيان باسوغوغ
 12كارل توكو-إيكامبي
 13إريك مكسيم تشوبو-موتينغ
 20براين مبويمو

النادي

المواليد

مرسيليا الفرنسي
أبها السعودي
إنتر اإليطالي

2003-4-12
1993-2-2
1996-4-2

كولومب
أريس ثيسالونيكي اليوناني
لنس الفرنسي
فيالدلفيا يونيون األميركي
الطائي السعودي
نانت الفرنسي
أودينيزي اإليطالي
سياتل ساوندرز األميركي

1998-9-30
1990-3-27
2001-9-18
1997-8-15
1992-8-13
1995-1-26
1999-3-11
1997-6-23

هانوفر األلماني
بشيكتاش التركي
نابولي اإليطالي
ميشلين البلجيكي
أولمبياكوس اليوناني
فيرونا اإليطالي
سوانسي اإلنكليزي
كوتون سبورت

1995-11-4
1995-2-13
1995-11-16
1997-12-14
1995-7-26
1998-3-16
1996-2-9
2000-12-3

دينامو موسكو الروسي
يونغ بويز السويسري
النصر السعودي
شنغهاي شنخوا الصيني
ليون الفرنسي
بايرن ميونيخ األلماني
برنتفورد اإلنكليزي

1994-7-9
1993-5-1
1992-1-22
1995-10-18
1992-9-14
1989-3-23
1999-8-7

تشكيالت المجموعة الثامنة
البرتغال
رقم الالعب االسم
حراس المرمى
روي باتريسيو
1
 12جوزيه سا
 22ديوغو كوشتا
الدفاع
ديوغو دالو
2
بيبي
3
روبن دياش
4
رافايل غيريرو
5
 13دانيلو بيريرا
 19نونو منديش
 20جواو كانسيلو
 24أنتونيو سيلفا
الوسط
جواو بالينيا
6
برونو فرنانديش
8
 14وليام كارفاليو
 16فيتينيا
 17جواو ماريو
 18روبن نيفيش
 23ماتيوس نونيش
 25أوتافيو
الهجوم
كريستيانو رونالدو
7
أندريه سيلفا
9
 10برناردو سيلفا
 11جواو فيليكس
 15رافايل لياو
 21ريكاردو هورتا
 26غونسالو راموس

SOCCER: South Korea KOR

غانا
النادي

المواليد

روما اإليطالي
ولفرهامبتون اإلنكليزي
بورتو

1988-2-15
1993-1-17
1999-9-19

مانشستر يونايتد اإلنكليزي
بورتو
مانشستر سيتي اإلنكليزي
بوروسيا دورتموند األلماني
باريس سان جرمان الفرنسي
باريس سان جرمان الفرنسي
مانشستر سيتي اإلنكليزي
بنفيكا

1999-3-18
1983-2-26
1997-5-14
1993-12-22
1991-9-9
2002-6-19
1994-5-27
2003-10-30

1995-7-9
فولهام اإلنكليزي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1994-9-8
1992-4-7
ريال بيتيس اإلسباني
باريس سان جرمان الفرنسي 2000-2-13
1993-1-19
بنفيكا
ولفرهامبتون اإلنكليزي 1997-3-13
ولفرهامبتون اإلنكليزي 1998-8-27
1995-2-9
بورتو
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 1985-2-5
1995-11-6
اليبزيغ األلماني
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1994-8-10
أتلتيكو مدريد اإلسباني 1999-11-10
1999-6-10
ميالن اإليطالي
1994-9-15
براغا
2001-6-20
بنفيكا

األوروغواي
النادي

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
ساينت غالن السويسري
لورنس أتي  -زيغي
1
أسانتي كوتوكو
 12إبراهيم دانالد
أويبن البلجيكي
 16عبدالمناف نورالدين
الدفاع
برايتون اإلنكليزي
طارق المبتي
2
بروج البلجيكي
دنيس أودوي
3
ساوثمبتون اإلنكليزي
محمد ساليسو
4
أوكسير الفرنسي
 14غيديون منساه
سلتا فيغو اإلسباني
 15جوزيف أيدو
ريدينغ اإلنكليزي
 17عبدالرحمن بابا
ليستر ستيي اإلنكليزي
 18دانيال أمارتي
ستراسبورغ الفرنسي
 23ألكسندر دجيكو
كليرمون الفرنسي
 26سيدو أليدو
الوسط
أرسنال اإلنكليزي
توماس بارتي
5
خنت البلجيكي
إليشا أووسو
6
سبورتينغ البرتغالي
عبدول فاتاوو إسحاقو
7
فرايبورغ األلماني
دانيال-كوفي كييريه
8
النجم األحمر الصربي
 11عثمان بوكاري
هارتس أوف أوك
 13دانيال أفريي بيرنييه
أياكس أمستردام الهولندي
 20محمد قدوس
لنس الفرنسي
 21ساليس عبدالصمد
رين الفرنسي
 22كمال الدين سليمانا
كلوب بروج البلجيكي
 24كمال سواه
الهجوم
كريستال باالس اإلنكليزي
جوردان أيو
9
السد القطري
 10أندريه أيو
أتلتيك بلباو اإلسباني
 19إينياكي وليامس
بريستول اإلنكليزي
 25أنطوان سيمينيو

المواليد
1996-11-29
2002-12-2
1999-2-8
2000-9-30
1988-5-27
1999-4-17
1998-7-18
1995-9-29
1994-7-2
1994-12-21
1994-8-9
2000-6-4
1993-6-13
1997-11-7
2004-3-8
1996-3-8
1998-12-13
2001-6-26
2000-8-2
200022-3-26
2002-2-15
2000-1-9
1991-9-11
1989-12-17
1994-6-15
2000-1-7

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
فرناندو موسليرا
1
 12سيباستيان سوسا
 23سيرخيو روتشيت
الدفاع
خوسيه ماريا خيمينيس
2
دييغو غودين
3
رونالد أراوخو
4
 13غييرمو فاريال
 16ماتياس أوليفيرا
 17ماتياس فينيا
 19سيباستيان كواتيس
 22مارتين كاسيريس
 26خوسيه لويس رودريغيس
الوسط
ماتياس فيسينو
5
رودريغو بنتانكور
6
نيكوالس دي ال كروس
7
 10جورجيان دي أراسكاييتا
 14لوكاس توريرا
 15فيديريكو فالفيردي
 24أغوستين كانوبيو
 25مانويل أوغارتي
الهجوم
فاكوندو بيليستري
8
لويس سواريس
9
 11داروين نونييس
 18ماكسي غوميس
 20فاكوندو توريس
 21إدينسون كافاني

كوريا الجنوبية

تـحــوم الـشـكــوك حــول جاهزية
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة،
أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــمُ ،
ويـطــرح
ال ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـتـ ــالـ ــي :بـ ـن ــزيـ ـم ــة ،هــل
هــو بـخـيــر؟ وذل ــك عـشـيــة انـطــاق
منافسات مونديال قطر  2022في
كرة القدم.
واخ ـت ـفــى الـمـهــاجــم اب ــن ال ـ ـ 34
ً
عــامــا عــن األنـظــار والـمــاعــب منذ
ما يقارب الشهر ،بسبب مشكالت
عـضـلـيــة غـيــر مـعـلـنــة ،فـيـمــا تثير
حالته البدنية عالمات استفهام
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـن ـت ـخــب
«ال ــدي ــوك» األولـ ــى أم ــام أسـتــرالـيــا
الثالثاء ،رغم جميع التصريحات
المطمئنة عن حالته.
وتستهل فرنسا حملة الدفاع
عن لقبها مع الكثير من الغيابات،
بسبب اإلصابات ،ومن دون الكثير
مــن الـكــوادر المهمة (بــول بوغبا،
ن ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي ،م ـي ــك م ـي ـن ـيــان،
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر
نـكــونـكــو) ،فــي حين انغمست في
فصل جديد بطله هذه المرة الفائز
بالكرة الذهبية ألفضل العــب في
العالم.
ولم يشارك مهاجم ريال مدريد
اإلسباني فــي أي تمرين جماعي
مع فرنسا منذ االثنين الماضي،
ً
مكتفيا بالجري في بداية الحصة

1991-8-24
التسيو اإليطالي
1997-6-25
توتنهام اإلنكليزي
1997-6-1
ريفرباليت األرجنتيني
1994-6-1
فالمنغو البرازيلي
1996-2-11
غلطة سراي التركي
1998-7-22
ريال مدريد اإلسباني
أتلتيكو باراناينسي البرازيلي 1998-10-1
2001-4-11
سبورتينغ البرتغالي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي 2001-12-20
1987-1-24
ناسيونال
1999-6-24
ليفربول اإلنكليزي
1996-8-14
طرابزون سبور التركي
أورالندو سيتي األميركي 2000-4-13
1987-2-14
فالنسيا اإلسباني

الشباب السعودي
تشونبوك موتورز
أولسان

1990-9-30
1997-10-15
1991-9-25

سيول
تشونبوك موتورز
نابولي اإليطالي
دايغو
تشونبوك موتورز
أولسان
غامبا أوساكا الياباني
أولسان
دايجون هانا سيتيزن

1998-3-20
1992-6-13
1996-11-15
1990-9-17
1995-8-1
1990-2-27
1992-1-31
1989-7-24
1996-11-17

السد القطري
أولمبياكوس اليوناني
توتنهام اإلنكليزي
تشونبوك موتورز
ماينتس األلماني
ولفرهامبتون اإلنكليزي
شاندونغ تايشان الصيني
سيول
ريال مايوركا االسباني
غيمتشيون سانغمو
فرايبورغ األلماني
تشونبوك موتورز

1989-12-14
1996-9-20
1992-7-8
1997-3-17
1992-8-10
1996-1-26
1992-5-12
1996-8-12
2001-2-19
1994-6-30
1999-9-20
1999-9-12

تشونبوك موتورز
أولمبياكوس اليوناني

1998-1-25
1992-8-28

برتغال رونالدو تحط في الدوحة

بنزيمة خالل التدريبات بنادي السد القطري
ً
ق ــادرا عـلــى مـســاعــدة الـفــريــق قــدر
اإلمكان».
ويـ ـقـ ـت ــرب االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق أم ـ ــام
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ب ـخ ـط ــوات
متسارعة ،في حين يتابع بنزيمة
عودته على رؤوس أصابع قدميه،
وهــو الــذي لم يلعب ســوى نصف
س ــاع ــة (أمـ ـ ـ ــام س ـل ـت ـيــك غــاس ـكــو
االسكتلندي فــي  2نوفمبر) منذ
خوضه الدقائق التسعين للمرة
األخـيــرة فــي  19أكتوبر بــالــدوري

غلطة سراي التركي
إندبندينتي األرجنتيني
ناسيونال

1986-6-16
1986-8-19
1993-3-23

أتلتيكو مدريد اإلسباني 1995-1-20
فيليس سارسفيلد األرجنتيني 1986-2-16
1999-3-7
برشلونة اإلسباني
1999-3-24
فالمنغو البرازيلي
1997-10-31
نابولي اإليطالي
1997-11-9
روما اإليطالي
1990-10-7
سبورتينغ البرتغالي
لوس أنجلس غاالكسي األميركي 1987-4-7
1997-3-14
ناسيونال

قلق في معسكر
«الديوك» بسبب بنزيمة
ً
قبل ممارسة التمارين بعيدا عن
ال ـم ـج ـمــوعــة ،وب ــإش ــراف ال ـم ــدرب
البدني.
أم ـ ــل دي ــدي ـي ــه دي ـ ـشـ ــان ،م ــدرب
أبطال العالم  ،2018رؤية صاحب
القميص رقم  19ينضم إلى باقي
أف ـ ـ ــراد ال ـم ـن ـت ـخــب خـ ــال الـحـصــة
ال ـتــدري ـب ـيــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ــدوح ــة،
بعدما اكتفى برؤيته في تمارين
خاصة مع المصاب اآلخر المدافع
رافايل فاران.
وم ـ ــرة ج ــدي ــدة تـ ـم ـ َّـرن مـهــاجــم
الريال ومدافع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي بمفردهما ،الجمعة ،قبل
 4أيــام من االستحقاق األول أمام
أستراليا ،وفــق مــا أف ــادت العديد
من وسائل إعالم رياضية.
هل هو َّ
مجرد تدبير احترازي،
ً
أم هي مشكلة أعمق وأخطر؟ علنا،
ت ـع ـكــس ال ـت ـصــري ـحــات الـ ـص ــادرة
بشأن بنزيمة الطمأنينة ،إن كان
مــن الـجـهــات الـمـقــربــة مــن الــاعــب
نفسه ،أو مــن زمــائــه ،رغــم غيابه
المستمر عن المستطيل األخضر.
ق ــال زم ـيــل بـنــزيـمــة فــي مــدريــد
وال ـم ـن ـت ـخــب العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط
أوريـلـيــان تشواميني ،الخميس:
«ه ــو هـ ــادئ ل ـل ـغــايــة ،لــديــه خـبــرة
ك ـب ـيــرة ،وي ـع ــرف ج ـس ــده ،وإذا لم
يلعب ،فذلك ألنــه ال يعتبر نفسه

النادي

المواليد

رقم الالعب االسم
حراس المرمى
سيونغ-غيو كيم
1
 12بوم-كون سونغ
 21هيون-وو جو
الدفاع
جونغ  -غيو يون
2
جين-سو كيم
3
مين-جاي كيم
4
 14تشول هونغ
 15مون-هوان كيم
 19يونغ-غوون كيم
 20كيونغ-وون كوون
 23تاي-هوان كيم
 24يو-مين تشو
الوسط
وو-يونغ جونغ
5
إين-بيوم هوانغ
6
هيونغ-مين سون
7
سيونغ-هو بايك
8
 10جاي-سونغ لي
 11هي-تشان هوانغ
 13جون-هو سون
 17سانغ-هو نا
 18كانغ-إين لي
 22تشانغ-هون كوون
 25وو-يونغ جيونغ
 26مين  -كيو سونغ
الهجوم
غيو-سونغ تشو
9
 16أوي-جو هوانغ

النادي

المواليد

اإلسباني .بعد ثالثة أيام ،تحدث
الـ ـن ــادي الـ ـم ــدري ــدي ع ــن «إج ـه ــاد
عضلي في عضالت الفخذ بالساق
اليسرى» بشأن المهاجم الذي توج
للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة
في اللقاء التالي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر اإلي ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ك ـ ــارل ـ ــو
أنشيلوتي ،م ــدرب الــريــال ،غياب
ً
مـهــاجـمــه ،قــائــا« :أف ـضــل خـســارة
(ال ـك ــروات ــي ل ــوك ــا) م ــودري ـت ــش أو
ً
بنزيمة لـمـبــاراة ب ــدال مــن شـهــر»،

ً
مـعـتـقــدا أن م ـكــوث الـفــرنـســي في
ً
العيادة الطبية لن يدوم كثيرا ،قبل
أن تتبدل كلماته في نهاية أكتوبر.
وأضاف مدرب ميالن اإليطالي
وبـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ األل ـ ـمـ ــانـ ــي
وتشلسي اإلنكليزي السابق« :لقد
اج ـتــاز االخ ـت ـبــارات الـتــي أظـهــرت
أن ــه لـيــس لــديــه مـشـكـلــة جـســديــة،
لـكــن يـجــب أن نــأخــذ فــي االعـتـبــار
مشاعر الالعب.

ّ
ح ــط الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ن ـج ـم ــه ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ف ـ ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ل ـيــل
الجمعة ،قبل أقــل من  48ساعة
على ُ افتتاح مونديال قطر.
البرتغالي إلى
ونقل المنتخب
ُ
فندقه الفخم الواقع على قرابة
ً
ثالثين كيلومترا غرب العاصمة
القطرية ،حيث كــان باستقباله
مجموعة كبيرة من المشجعين
الرافعين أعالم البرتغال.
وك ــان ــت راكـ ـي ــل مـ ــاديـ ــرا (33
ً
عــامــا) من بين الذين استقبلوا
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ورونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ال ـ ــذي
ي ـخــوض ال ـن ـهــائ ـيــات الـعــالـمـيــة
لـلـمــرة الـخــامـســة ف ــي مـسـيــرتــه،
وقالت المقيمة في قطر لوكالة
فرانس برس« :نحن بلد صغير،
لكنهم سيذكروننا ،إ نــه عامنا
(للفوز باللقب)».
وبالنسبة لمواطنتها د يــان
ً
دا س ـي ـل ـفــا ( 34عـ ــامـ ــا) ،ف ـكــأس
ال ـعــالــم ه ــذه ال تـتـعـلــق وحـســب
برونالدو ،الذي سيكون من بين
خمسة العبين في هذه النسخة
ي ـخ ــوض ــون ال ـن ـهــائ ـيــات لـلـمــرة
الخامسة في مسيرته.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن مـنـتـخــب
بـ ـ ـ ــادهـ ـ ـ ــا «فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق م ـ ـح ـ ـتـ ــرف،
ويـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدون الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
ت ــركـ ـي ــزه ــم» وعـ ـ ـ ــدم االنـ ـشـ ـغ ــال
بما يــدور مــن جــدل بخصوص
ال ـت ـص ــري ـح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـتــي
أدلــى بها رونــالــدو بحق فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي

بعثة المنتخب البرتغالي لدى وصولها إلى الدوحة
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.
َّ
وحلت البرتغال في الدوحة
بعد خوضها مباراة تحضيرية
أخيرة في لشبونة تغلبت فيها
على نيجيريا برباعية نظيفة
بغياب رونالدو ،الذي ،كما حال
جميع أعضاء الفريق ،لم يخرج
ل ـي ــل ال ـج ـم ـع ــة ال ـس ـب ــت لـتـحـيــة
الجمهور الذي جاء للترحيب بـ
«سيليساو» أوروبا.
ويبدأ فريق المدرب فرناندو

سانتوش مشواره في نهائيات
قطر الخميس ضد غانا ،ضمن
المجموعة الثامنة ،التي تضم
األوروغـ ـ ـ ــواي (يـلـتـقـيـهــا ف ــي 28
ن ــوف ـم ـب ــر) وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
(يلتقيها في  2ديسمبر).

ثالث الفنادق العائمة يرسو في ميناء الدوحة

رسا ثالث الفنادق العائمة ،السفينة «إم إس
ســي أوب ــرا» فــي ميناء الــدوحــة ،لينضم بذلك
إلى الفندقين العائمين «إم إس سي بويسيا»
و«إم إس سي وورلد يوربا» ،في تقديم ضيافة
فــاخــرة لمشجعي بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ،التي
تنطلق اليوم في قطر.
ووفــق وكــالــة األنـبــاء القطرية (قـنــا) ،تعتبر

السفينة «إم إس ســي أوبـ ــرا» فـنــدقــا عصريا
عائما يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي
البطولة ،تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات
الغرف ،من الكابينات التقليدية المطلة على
الـبـحــر إل ــى ال ـغــرف ذات ال ـشــرفــات واألجـنـحــة
الـفــاخــرة ،إضــافــة إلمكانيات مـتـعــددة لتناول
الطعام وبرامج ترفيهية لجميع األعمار.

ويضم الفندق «إم إس سي أوبرا»  13طابقا،
بها  1071كابينة ،قادرة على استيعاب نحو
 2679شخصا ،فــي حين يبلغ طــول الفندق
(ال ـس ـف ـي ـن ــة)  275مـ ـت ــرا ،وع ــرض ــه  32م ـت ــرا،
وارتـفــاعــه  54مـتــرا .وتـعــد الـفـنــادق العائمة،
واحدة من عدة تسهيالت تقدمها دولة قطر
خالل بطولة كأس العالم للمشجعين وتتيح

لهم خيارات متعددة للحجز واإلقامة طوال
البطولة ،بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين
والفنادق المعتادة.
وبحسب تقديرات مجموعة «إم إس سي
كـ ــروزس» الـمــالـكــة لـلـفـنــادق الـعــائـمــة الثالثة
التي تخدم البطولة ،فإن طاقتها االستيعابية
تصل إلــى  10آالف ســريــر ،وقــد بلغت نسبة

حجوزاتها في األسبوع األول من المونديال
حدود  100في المئة.
ويعود تاريخ التعاون بين قطر ومجموعة
«إم إس ســي ك ــروزس» إلــى عــام  ،2016عندما
استقبلت الدوحة أول سفينة سياحية عمالقة
تابعة للمجموعة هي «إم إس سي فانتازيا».
(د ب أ)
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اإلمعان في إحباطات
ذوي اإلعاقة الذهنية

د .بالل عقل الصنديد

« 67النكبة» و« 67النكسة»

جاسم الرشيد البدر
اآلن وب ـعــد ق ـفــزة نــوعـيــة فــي ريــاضــة ذوي اإلعــاقــات
الذهنية والتطور الالفت في زيادة المشاركات ،والزيادة
في استقطاب أ عــداد من الشباب القادرين على اللعب
وفتح المجال لتفريغ طاقاتهم ،ومزيد من اإلنجازات
دا خــل الكويت وخارجها منذ إشهار نــادي «الطموح»،
و هــي قـفــزة ستلحقها قـفــزات أ كـبــر إذا تــم بـنــاء منشأة
ل ـل ـنــادي عـلــى مـسـتــوى يـنــاســب قـ ــدرات وأع ـ ــداد شـبــاب
الكويت من بنات وبنين.
وهذا أمر مستحق على الدولة والنظر إليه واجبها
منذ أن تــم إ شـهــار نــادي «ا لـطـمــوح» واال سـتـعـجــال فيه،
فـلـيــس م ــن ال ـم ـع ـقــول أن تــوجــد أعـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن هــذه
الشريحة تستحق ا لــد خــول فــي المنافسات الرياضية
في كل األلعاب دون وجود مبنى يحتضنهم ويحققون
ذاتهم فيه ،فالتجارب أثبتت أنهم قادرون على تحقيق
ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات م ـقــابــل مـنــافـسـيـهــم ف ــي ال ــدول
المتقدمة ا لــذ يــن ُو ف ــرت لهم ا لـفــرص الكافية منذ وقت
طويل.
كما أنه منذ أن بدأ نادي «الطموح» رعاية هذه الفئة
ريــاضـيــا ب ــدأت الـطـفــرة فــي إن ـجــازات ـهــم تـتــزايــد بسبب
اإلدارة السليمة لشؤونهم كــون مــن يــد يــر أ مــور هــم هم
أولياء أمورهم ،خصوصا أن لهم خلفية جيدة ومعرفة
فـ ــي ا ل ـت ـع ــا م ــل م ـع ـه ــم ،ف ـه ــم األدرى ب ـخ ـصــو ص ـيــا ت ـهــم
ومطالبهم ،وهذا أمر طبيعي ،فمثلما أن المعاق الحركي
يعرف متطلباته والصم والبكم يعرفون احتياجاتهم
كذلك المعاق الذهني أولياء أمره أقدر وأدرى بإدارته
ألن ـه ــم م ـع ــاي ـش ــون الح ـت ـي ــاج ــات ــه ،ل ــذل ــك ع ـل ــى مـخـتـلــف
شرائح ذوي اإلعاقة تقدير احتياجات الشرائح األخرى
وتشجيعها وتمني الخير لها ،وهذا طبع أهل الكويت
فليس بينهم من يجحد هذه السمة.
و حـ ـي ــث إن ا ل ــز م ــن س ـي ـمــر س ــر ي ـع ــا م ــن أ عـ ـم ــار ذوي
اإلع ــاق ــات الــذه ـن ـيــة ،ف ــاألم ــر يـتـطـلــب اإلس ـ ــراع ف ــي بـنــاء
ـاد يمارسون ألعابهم فيه بــدل البيت المؤجر حاليا
نـ ٍ
(وهو أمر مخجل بحق الكويت ذات الشهرة اإلنسانية)
وت ـح ـق ـي ــق ذلـ ـ ــك ي ـت ـط ـل ــب ت ـه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـب ـ ــاب لـ ـه ــم ،ف ـهــم
يستحقون منا التضحيات وتجاوز األحداث والصعاب
ً
بدء ا من بحثها وتحليل المعوقات المتمثل بعضها في
غالبية كبيرة من أولياء أمورهم ممن ال يعرفون أهمية
و جــود مبنى حــد يــث لـنــادي «ا لـطـمــوح» أو ليس لديهم
ا سـتـعــداد لـبــذل أي مـجـهــود للتعبير عــن هــذه الحاجة
أو إهمال وعدم اهتمام أو اتكال على اآلخرين ،أو عدم
ثقة بقدرة أبنائهم على اإلنجاز ،ويظهر ذلك من عدم
مطالبة األغلبية بتوفير أرض ومبنى حديثة للنادي،
مع أن مصلحة أبنائهم تتطلب االهتمام.
كما أن جمعيات نفع عام وتجمعات تخدم هذه الفئة
ً
أيضا ،ولديها نقص في المقار والدعم الحكومي ،وهي
ّ
في أمس الحاجة للمساعدة ،وتمثل مع نادي الطموح
منظومة وا ح ــدة تـخــدم هــذه ا لـفـئــة ،ألن النقص فــي أي
ً
جهة منها ينعكس سلبا على هؤالء الشباب ،وتحتاج
الدعم أيضا.
وإن اإلنجازات الكثيرة لنادي «الطموح» ولغيره من
جمعيات النفع العام لم تجد االعتبار الكافي من الدولة
أراض
بتحمل المسؤولية و تـجــاوز العراقيل وتوفير
ٍ
ـان حــديـثــة ،كـمــا أن بـعــض أول ـيــاء األمــور
مـنــاسـبــة وم ـبـ ٍ
ي ـت ــأث ــرون ب ــاألم ــور الـشـخـصـيــة وي ـخ ـل ـطــون ويــرب ـطــون
بين اختالفاتهم وبين مصالح الجمعيات أو المراكز
ً
واألندية ،وينعكس ذلك سلبا على مصلحة ذوي اإلعاقة
ً
مبان يحتاج
مستقبال ،فهم الذين سيحرمون من وجود
ٍ
تجهيزها سنوات طويلة الستخدام من سيتطوع الحقا
لحفظ مسيرة ذوي اإلعاقة.
نرجو أن يتحرر الجميع من هذا الربط الذي يحمل
معنى للتشاؤم أكثر من التفاؤل وتتبع سلبيات تتطلب
ً
ج ـهــدا أكـبــر مــن الـبـحــث عــن اإليـجــابـيــات الـكـثـيــرة التي
يتحملها ا لـمـتـطــو عــون فــي مـخـتـلــف ه ــذه ا لـجـهــات مع
صعوبة العمل فيها ،وتحمل مسؤوليتها مع تكلفتها
ال ـتــي يـسـتـحـقــون عـلـيـهــا الـشـكــر وال ـت ـقــديــر واالح ـت ــرام،
ونتمنى أن يوفقهم ا لـلــه وا لـنـجــاح واال سـتـمــرار وسط
هذه األجواء.

bilalsandid@hotmail.com

ّ
يمر شهر نوفمبر من كل عــام على معظم
العرب والفلسطينيين دون أن تتيح لهم كثرة
مشاكلهم ووفرة مشاغلهم استذكار التاريخ
الـمــؤلــم لــوعــد «بـلـفــور» المتضمن « »67كلمة
أعلنت من خاللها حكومة بريطانيا العظمى
عام  1917أنها تنظر بعين العطف إلى إقامة
وطــن قــومـ ّـي للشعب الـيـهـ ّ
ـودي فــي فلسطين،
وسـتـبــذل قـصــارى جهدها لتسهيل تحقيق
هــذه الغاية ،وذلــك مقابل وقــوف اليهود الى
جانب بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية
األولى!
وعـلــى أثــر هــذا الــوعــد ال ــذي «أع ـطــاه مــن ال
يملك لمن ال يستحق» تتالت موجات الهجرة
اليهودية الى أرض فلسطين العربية ،فكانت
«النكبة» لشعب تواطأ المنتصرون في الحرب
الـكــونـيــة ض ــده خــدمــة لـلـحــركــة الصهيونية
المسلحة بالمال ،المتحكمة باإلعالم ،القائمة
على التخطيط بعيد المدى ،والمعتمدة على
التكاتف المرتكز الــى قناعات دينية مــزورة
وحقوق تاريخية مزعومة.
وم ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ول ــأس ــف ،تـ ـك ــررت «ن ـك ـبــة»
العرب وفلسطين مع الرقم « »67حين دخلت
جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة -بـقـيــادة الــرئـيــس
ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر -وم ـع ـهــا ب ـعــض ال ــدول
العربية في يوليو  1967في حرب مع الكيان
الصهيوني الغاصب انتهت باندحار الجيوش
المقاتلة وخـســارة أجــزاء مهمة من األراضــي
العربية كهضبة الـجــوالن والضفة الغربية،
األم ــر ال ــذي تــم الـتــرويــج لــه على أنــه «نكسة»
ً
تحاشيا للفظ الهزيمة!
الــواقــع أن الـعــرب ،ما زالــوا منذ عــام 1917
ً
يدفعون ثمن نكبة ال ـ ـ « »67حــرفــا ،ومنذ عام
 1967لــم يـفـلـحــوا بتخطي اآل ثـ ــار الموجعة
وال ـم ـم ـتــدة لـنـكـســة ال ـ ـ ــ« ،»67م ـمــا دف ـع ـهــم في
مؤتمر مدريد عام  1991للقبول بمبدأ «األرض
مقابل السالم» الذي ّ
ينص على العودة لما قبل
حدود الهزيمة لقاء اعتراف العرب بإسرائيل،
ً
وت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــات الـ ـس ــام م ـع ـهــا تـمـهـيــدا
للتطبيع «الكامل والشامل» ،وما تال ذلك من
اتفاقيات في «وادي عربة» بين األردن والكيان
الصهيوني ال ــذي وق ــع فيما بـعــد مــع بعض
ال ــدول الخليجية «االتـفــاقـيــات اإلبراهيمية»
برعاية أميركية.

غيرنوت واغنر*

ما يهم حقا هو بناء
المزيد من الزخم وراء
ثورة الطاقة النظيفة
العالمية ،فإذا كان السماح
للشركات الغنية بالتباهي
بأوراق اعتمادها الخضراء
يعني أنها ستمول المزيد
من عمليات االنتقال إلى
الطاقة النظيفة في دول
الجنوب ،فهذا أمر جيد.

ما ال يقل عن 100
تريليون دوالر من
التمويل الخارجي
ستكون ضرورية
لدعم الطاقة
المستدامة على
مدى العقود الثالثة
المقبلة

السنعوسي ...عقل لم
يهدأ
مظفر عبدالله

قناعتي راسخة بأن األحداث الكبرى التي
ّ
تهز الدول والعالم لعشرات السنين قد يرويها
ال ـتــاريــخ بـصـفـحــات ال يـتـجــاوز عــددهــا عــدد
أصابع اليدين ،فكل ما تعيشه الشعوب وتظنه
ً
ً
ّ
حاضرا مريرا سريع التخطي ،هو في حقيقة
األمر االمتداد الطبيعي ألحداث سابقة ومؤثرة
في التاريخ القريب أو حتى البعيد ،فكل ما
يـعــانـيــه ال ـعــرب ال ـيــوم مــن تــداع ـيــات وأزم ــات
وتشرذم وحروب ليس سوى نتيجة مباشرة
للنكبة والنكسة.
لقد استنزفت النكبة– ور بـمــا استنفدت-
كــل طــاقــاتـنــا الـبـشــريــة ،الـمــاديــة والـمـعـنــويــة،
فــي حين أن النكسة أدخـلــت ال ـمــزاج العربي
فــي شعور متزايد مــن االنهزامية واإلحـبــاط
اللذين كرسهما التدهور المتالحق واالنزالق
ال ـم ـس ـت ـمــر ل ــدول ـن ــا وم ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ع ـل ــى كــل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
واالقتصادية ،والتنموية ،والثقافية ،وكذلك
ً
على مستوى الـعــاقــات السياسية داخـلـيــا،
ً
ً
وإقليميا ،ودوليا.
ً
لقد دفعنا– وما زلنا ندفع -أثمانا باهظة
نتيجة تفاعلنا الـحـمــاســي -غـيــر ال ـمــدروس
وغـ ـي ــر ال ـم ـن ـض ـبــط -م ــع م ـت ـط ـل ـبــات االلـ ـت ــزام
الــواجــب مــع القضية األم ،وذلــك على حساب
القضايا الوطنية واالهتمامات المحلية ،مما
أربك الخطط وعصف بسلم األولويات ،وذلك
بمبرر من االلتزام الديني والواجب األخوي،
وتحت وطــأة الشعور بالذنب مــرة أو تفادي
تـهـمــة الـخـيــانــة لـلـمـقــدســات وألرض الــربــاط
ً
مرارا اخرى ...وكانت النتيجة خسارة أنفسنا
ً
وفلسطين معا!
فها هــي دول «الـطــوق الـعــربــي» ،مــن مصر
ً
الى سورية مرورا باألردن ولبنان ،تفتقد منذ
عــام  1948كــل مـقــومــات االسـتـقــرار الحقيقي
ّ
والتنمية الفعلية ،حيث تغلبت األو لــو يــات
العسكرية واألمنية على «رفاهية» االزدهــار،
وحيث صدحت شعارات «القومية العربية»،
«ال ــزح ــف نـحــو ال ـق ــدس» ،و«ت ـحــريــر المسجد
ّ
فصمت اآلذان عن صرخات األمعاء
األقصى»،
ال ـف ــارغ ــة ول ـف ـتــت األنـ ـظ ــار ع ــن ك ــل ال ـحــاجــات
الملحة للتطوير والتنمية.
وه ــا ه ــي ال ـش ـعــوب الـعــرب ـيــة واإلســام ـيــة
األخ ــرى تــدفــع عنها بسخاء ،غير محسوب،

تهمة عدم االهتمام بالقضية المركزية ،فتغدق
األم ــوال الطائلة على راسـمــي درب التحرير
ّ
والملتزمين بالكفاح المسلح ...فكانت النتيجة
انصراف البعض من حاملي الراية أو رافعي
البندقية الى ّ
عد النقود والبحث عن اآلليات
المناسبة الستثمارها!
ال يمكن لواقعنا المرير أن يخفي أهمية
الدعم والمساندة بكل األشكال والمراحل لمن
ً
ً
اتـخــذ القضية درب ــا والـتـحــريــر هــدفــا ،مهما
كــانــت جنسيته أو ك ــان ان ـت ـمــاؤه ،ب ـشــرط أن
يثبت للجميع صــدق خياره وثبات مساره،
وأن يعرف -بلغة العسكر -أهمية الموازنة بين
خطوط اإلمداد وخطوط المواجهة.
ً
فالحكمة تقتضي بأن يكون الدعم مدروسا،
وأن تكون المصالح المحلية والقومية على
الـ ـق ــدر ن ـف ـســه م ــن ال ــرع ــاي ــة واالهـ ـتـ ـم ــام ،فلن
ينفع تصفيق الضعيف ولــن تفيد صرخاته
الحماسية في أي معركة غير مدروكة العوائق
أو محسوبة الـعــواقــب ،ولــن يفيد الــدعــم ألي
جحافل سرعان ما تنقسم على نفسها ،ولن
ً
يبقى مداد العطاء مستمرا وال أبواب السخاء
ّ
مشرعة ألي فاشل أو جاحد أو متقلب أو حاقد.
نـحـتــاج بــالـفـعــل وق ـفــة صــادقــة مــع ال ــذات،
تـسـطــع م ــن خــال ـهــا الـحـقـيـقــة وي ـت ـح ـمــل في
ميزانها كل طرف مسؤولياته ؛ فمهما اعتبرنا
فلسطين أرضنا ،وأن تحريرها
أو شعرنا أن
ّ ّ
فرض عين على كل منا ،ومهما توجهنا الى
قبلة الـسـمــاء بــالــدعــاء الـمـقــرون بــالـبـكــاء ،لن
نسترجع «األقصى» اال اذا أقصينا من تفكيرنا
كل الموروثات السلبية التي فتكت بروحنا
التضامنية ،ولن تتحرر فلسطين إال إذا تحرر
وجداننا الجماعي من ترسبات الفطرة التي
تنتصر فيها مشاعرنا على حكمة عقولنا،
وتتغلب فيها مصالحنا الفردية على الهموم
الجماعية ،وتقودنا حماستها الــى حيث ال
يحمد عقباه.
ّ
لـقــد أصـبـحـنــا ،ون ـحــن لـسـنــا بـقــلــة ،كغثاء
الـسـيــل تــوشــك األم ــم أن ت ـتــداعــى عـلـيـنــا كما
يتداعى األكلة إلى قصعتها ،فصدق رسول الله
ّ
صلى الله عليه وسلم وتاهت مجتمعاتنا عن
درب الحق والفالح!
* كاتب ومستشار قانوني.

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
فــرص دول الخليج العربية مــن إقــامــة بطولة كــأس العالم في
الشقيقة قطر ذهبية ...أفواج من كل العالم تزور المنطقة لترى ما
فيها من تاريخ وثقافة وتراث ،فهل من تخطيط لذلك؟
***
آخ ــر م ــرة رأي ــت فيها ه ــذه الـقــامــة الـثـقــافـيــة اإلعــام ـيــة ،محمد
السنعوسي ،كــان في احتفال ديني أقامته الكنيسة القبطية في
منطقة حولي في يناير الماضي ،كان في صدر المجلس ،سأله أحد
الحضور عن وسامته و«شياكته» فرد بنبرة فيها شيء من التندر
بقوله« :هذا من بره بس».
آخــر مــا تلقيته مــن إنـتــاج أدبــي كــان كتابه األخـيــر الــذي أهــداه
لــي وال ــذي ص ــدر قـبــل أي ــام مــن رحـيـلــه وال ـمــوســوم «تـجــربـتــي في
المشروعات السياحية وحكايات أخرى».
محمد السنعوسي في الجانب اإلعالمي والسينمائي يذكرني
بالقامة الكويتية األخــرى في ضفاف الثقافة والتنوير األستاذ
عبدالعزيز حسين ،فهما ممن ينطبق عليهما وصف «رجال الدولة».
أبو طارق ،رحمه الله ،ظاهرة كويتية عربية فريدة عكست روح
الــرجــل الـثــائــر والـ ُـمـجــدد والمبتكر والـمـحــرك لــأحــداث ،وهــو من
الشخصيات الصلبة ومــن ذوي ال ــرأي الــذي ال يخشى التحديث
وطــرق الـمـجــاالت الـجــديــدة فــي عــوالــم الثقافة الـعــامــة ،ويشهد له
سجله الـحــافــل بــاإلنـجــازات على مــا نـقــولــه ،فقد تخطى الساحة
المحلية بدخوله في قنوات اإلنتاج السينمائي الدولي فكان فيلم
«الرسالة» الشهير.
قليلة هي الشخصيات التي تبقي في الذاكرة ،ويبقى أثرها مع
الزمن والسنعوسي أحد هــؤالء الخالدين في وجــدان الكويتيين
ألنه وبكل بساطة دخل قلوبهم بأعماله وجهده وخدمته لتطلعات
الـنــاس البسيطة والـعــاديــة مــن خــال بــرامـجــه التلفزيونية التي
خصص بعضها إلخراج أناس من السجن ودعم ذوي االحتياجات
الخاصة ،وأظهر معاناة الفنان الكويتي في حواراته الشيقة معهم.
هــو رجــل دول ــة ،ســاهــم فــي بـنــاء مفاصلها اإلعــامـيــة فــي عقد
الستينيات وما تالها ،والسنعوسي يعني المشروعات السياحية
ُ
ُ ً
التي قتلت ظلما في يومنا هذا ،ويعني مؤسسة اإلنتاج البرامجي
المشترك لدول الخليج العربي التي أثمرت «افتح يا سمسم» ،هو
صاحب البهجة والفرج والنقد الالذع لألجهزة الحكومية ،ودموعه
ً
التي ذرفها في لقائه مع اإلعالمية الناجحة إيمان نجم كانت دموعا
تختصر تراجع الكويت وانكفاءها ،فالسنعوسي أعطى للمنصب
الوزاري معنى في زمن الوزراء الصوريين.
ُ
أتمنى إطالق اسمه على جهة تعني بتدريب الكوادر اإلعالمية
لتخليد ذكراه ،كما أتمنى على كلية اإلعالم وقفة وفاء لهذا الرجل
ً
الذي لم يهدأ يوما.

تاراس كوزيو *

الخبراء الغربيون أساؤوا
فهم الحرب في أوكرانيا

التضخم الحالي

من يتحمل تكاليف تغير المناخ؟
إذا كانت هناك قضية واحدة احتلت مركز الصدارة في
مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ (كوب  )27لهذا العام،
فهي قضية المال ،حيث يناقش المندوبون والناشطون في
مجال المناخ والعدد المتزايد من الحاضرين من القطاع
الخاص مسألة حاسمة :من الذي يجب أن يتحمل تكاليف
تغير المناخ وكيف؟
لقد حــان الوقت للتركيز على المال ،وفــي حين تدور
المحادثات المناخية السنوية في نهاية المطاف حول
الحد من التلوث الناتج عن غــازات االحتباس الحراري،
فإن االنتقال إلى اقتصاد خال من الكربون يتطلب تمويال
هائال ،وكذلك التكيف مع عالم يتسم بارتفاع متوسط
درجات الحرارة ومستويات سطح البحر ،وتواتر الظواهر
ً
الجوية الشديدة ،فضال عن اآلثار المكلفة األخرى نتيجة
حرق الوقود األحفوري.
منذ انـعـقــاد مؤتمر األطـ ــراف الـخــامــس عشر للتغير
المناخي «كوب  »15في كوبنهاغن عام  ،2009كان الرقم
الرئيس فــي هــذا النقاش هــو « 100مليار دوالر» ،وهــذا
هو المبلغ الذي وعدت االقتصادات المتقدمة في العالم
بتقديمه إلى البلدان النامية كل عام بحلول عام ،2020
لكن لم يكن واضحا أبدا ما إذا كان هذا الهدف يشير فقط
إلى المال العام ،أو ما إذا كان يمكن أن يشمل مزيجا من
التدفقات العامة والخاصة ،وبينما فسرت معظم دول
الجنوب هــذا الهدف باعتباره التزاما بــاألمــوال العامة،
فقد فضلت معظم دول الشمال التعريف األوسع نطاقا،
فــإذا اتبع المرء وجهة النظر األخيرة ،فإن العالم الغني
كان بالفعل في طريقه لتوفير  97مليار دوالر في هيئة
تدفقات سنوية لتمويل المناخ عام  ،2011وفقا لدراسة
تم االستشهاد بها على نطاق واسع من مبادرة سياسة
المناخ.
ومــع ذلــك ،بعد مــرور ثالثة عشر عاما من تعهد عام
 ،2009قد يرتكب بعض الناس خطأ الخلط بين التمويل
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ،ف ــي حـيــن يـ ــدرك الـجـمـيــع أن االنـتـقــال
العالمي في مجال الطاقة لن يتطلب مليارات الدوالرات بل
تريليونات الدوالرات سنويا ،فقبل محادثات مؤتمر األمم
المتحدة لتغير المناخ «كوب  »26الذي انعقد في غالسكو
العام الماضي ،خلص مارك كارني ،المبعوث الخاص لألمم
المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل ،إلى أن ما ال
يقل عن  100تريليون دوالر من التمويل الخارجي ستكون
«ضرورية لحملة دعم الطاقة المستدامة على مدى العقود
الثالثة المقبلة إذا كان لها أن تكون فعالة» ،وهناك تقارب
كبير بين الهيئات الدولية والمكاتب االستشارية والبنوك
حول هذا المبلغ ،ويجب توجيه كميات ضخمة من اإلنفاق
الخاص بعيدا عن استثمارات الوقود األحفوري ونحو
الهياكل األساسية المنخفضة الكربون والطاقة والنقل.
ُ
لكن هذا ال يساعد الحكومات في حل األزمة ،تعد األموال
العامة ُ
المحرك الرئيس إلعــادة توجيه األمــوال الخاصة
ُ
بالسرعة والـنـطــاق الــازمـيــن ،ويشكل قــانــون الـحــد من
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زوايا ورؤى

التضخم وقانون البنية التحتية الذي يعتمد على الحزبين
وقانون الرقائق والعلوم الذي سنته الواليات المتحدة
مــؤخــرا أمثلة جيدة على فعالية هــذا المحرك ،فالفكرة
هي أن نحو  500مليار دوالر من االستثمارات الحكومية
ستشجع مئات المليارات اإلضافية في التدفقات الخاصة،
ومع ذلك ،في حين أن هذه المبالغ (والسياسات المماثلة
في أماكن أخرى) يمكن أن تؤدي إلى انطالق سباق عالمي
في مجال الطاقة النظيفة ،فإن جميع االستثمارات العامة
ُ
ومعظم االستثمارات الخاصة ستنفق محليا ،وهذا يترك
بلدان الجنوب في حاجة إلى أموال إضافية.
تتناسب الصورة العامة مع نمط مماثل ،فنظرا ألن
االسـتـثـمــار األجـنـبــي المباشر الـسـنــوي ُيضعف حجم
المساعدات اإلنمائية ،فإن الجزء األكبر من األموال الالزمة
لخفض ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من أشكال
التلوث الناجمة عن غــازات االحتباس الحراري ستأتي
من مصادر خاصة ،بغض النظر عما توافق الحكومات
على القيام به ،وسيتطلب توفير هذه األموال ما يسميه
المفاوضون في مجال المناخ حلوال «إبداعية» ،مما يعني،
«أننا نعلم أن هناك حاجة إلى المزيد من األموال ،لكن ال
يمكننا أن نكون من يقدمها».
ونتيجة لذلك ،قدم المبعوث األميركي الخاص لشؤون
المناخ جون كيري اقتراحا في مؤتمر «كوب  »27يقضي
باستخدام أرصدة الكربون لسد بعض فجوات التمويل
على األقل ،وبموجب هذا النهج ستحصل الدول والشركات
الغنية على بعض االئتمان ليس لخفض التلوث الذي
ً
تسببت به فقط ،ولكن لكونها تدفع أمواال لآلخرين مقابل
القيام بذلك.
ه ــذه الـفـكــرة ليست ج ــدي ــدة ،فـقــد اقـتــرحــت الــواليــات
المتحدة نظاما مشابها قبل انعقاد مؤتمر األطراف الثالث
«كــوب  »3في كيوتو عــام  ،1997في ذلــك الــوقــت ،عارض
الكثير مــن بقية بـلــدان العالم هــذه الخطة ،بما فــي ذلك
االتحاد األوروبي ،لكن من المفارقات أن االتحاد األوروبي
يتمتع اآلن بأكبر سوق للكربون على مستوى العالم ،في
حين أن الواليات المتحدة باستثناء كاليفورنيا وعشرات
من الواليات الشمالية الشرقية ،ال تمتلك سوقا مماثلة،
وحتى يومنا هذا ،ال يزال من المستحيل سياسيا على
المستوى الوطني حمل الملوثين على دفع ثمن التلوث
الكربوني الناجم عن أنشطتهم الخاصة ،ونتيجة لذلك
ً
ركــزت إدارة الرئيس جو بايدن بــدال من ذلك على إنفاق
األم ــوال للمساعدة في انتقال الطاقة في الــداخــل ،ولهذا
السبب يقترح كيري نظاما طوعيا لالئتمان الكربوني.
إن ائـتـمــانــات ال ـكــربــون ،وخـصــوصــا الطوعية منها،
ُ
ً
ال تشكل بديال للجهود الهادفة التي تبذلها الشركات
ً
والبلدان للحد من التلوث الناتج عن أنشطتها :أوال ،تواجه
أنظمة ائتمان الكربون الكثير من المشاكل الخاصة بها،
في حين تتداول سوق الكربون في كاليفورنيا ما قيمته
مليارات من االئتمانات سنويا ،فقد سمحت أيضا بنحو

 400مليون دوالر لــدعــم أنشطة تـبــدو احتيالية إلزالــة
الغابات في نظامها ،وإذا كانت سوق كاليفورنيا اإللزامية
تكافح إلى هذا الحد مع االمتثال ،فما عليك سوى تخيل
التحديات التي قد تواجه النظام العالمي التطوعي.
ال تــزال الــواليــات المتحدة وغيرها من ال ــدول الغنية
ُ
المسببة للتلوث تتحمل مسؤولية تقديم مساعدات
ُ
مباشرة على نطاق أوسع بكثير مما تقدمه حاليا ،وهذا
ينطبق على كل من المساعدات غير المشروطة لمساعدة
ضحايا األحـ ــوال الـجــويــة المتطرفة الناتجة عــن تغير
المناخ ،وعلى التمويل الــازم لمساعدتهم في الحد من
التلوث الخاص بهم ،وتستحق ألمانيا والنمسا الفضل
فــي قـيــادة الحملة مــن خــال الــوعــد بتقديم  170مليون
يورو ( 175مليون دوالر) و 50مليون يورو ،على التوالي،
ً
لمساعدة البلدان األكثر ضعفا ،كما ُيشكل تعهد الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي وألمانيا باستثمار  500مليون
دوالر في مصادر الطاقة المتجددة في مصر خطوة جيدة
ّ
المحرر على هذا النحو من المقرر
(على الرغم من أن الغاز
أن يتم تصديره إلى االتحاد األوروبــي) ،لكن بالنظر إلى
أن هذه المبالغ تشهد انخفاضا ُيقدر بالماليين ،فإنها ال
تزال دون الهدف ُ
المحدد.
م ــن ال ــواض ــح أن ه ـنــاك سـبـبــا وراء تـبـنــي ف ـكــرة ربــط
المليارات من تدفقات المساعدات التي تشتد الحاجة
إليها بالتدفقات المالية الخاصة التي تقدر بالتريليونات،
وتتمثل الـخـطــوة األولـ ــى فــي مـســاعــدة الـحـكــومــات في
توجيه تريليونات الــدوالرات من االستثمارات الخاصة
نحو دول الـجـنــوب .يجب أن تركز الحلول «اإلبــداعـيــة»
على جعل القروض واالستثمارات أقل خطورة بالنسبة
لمستثمري القطاع الخاص ،مع تقديم الحكومات الغنية
والصناديق متعددة األطراف لضمانات القروض وغيرها
من الضمانات للمساعدة في الحد من االئتمان السيادي
والمخاطر األخرى.
وعلى نحو مماثل ،يمكن أن تؤدي ائتمانات الكربون
دورا في المساعدة على زيــادة االستثمارات التي تشتد
الحاجة إليها ،شريطة اعتبار أرصدة الكربون الطوعية
نقطة ان ـطــاق نحو حمل الملوثين على دف ــع تكاليف
خفض التلوث الخاص بهم ،وفي نهاية المطاف ،ما يهم
حقا هو بناء المزيد من الزخم وراء ثورة الطاقة النظيفة
العالمية ،فــإذا كــان السماح للشركات الغنية بالتباهي
بأوراق اعتمادها الخضراء يعني أنها ستمول المزيد من
عمليات االنتقال إلى الطاقة النظيفة في دول الجنوب ،فهذا
ليس باألمر السيئ ،وفي كثير من األحيان ،تتمثل أفضل
طريقة لضمان القيام بالعمل الضروري في عدم االهتمام
ً
كثيرا بمن ُينسب إليه الفضل في ذلك.
* خبير اقتصادي مناخي في كلية كولومبيا
لألعمال ،ومؤلف كتاب صدر مؤخرا بعنوان «الهندسة
الجيولوجية :الرهان».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

يـتـعـلــق عــامــل غــريــب ف ــي ال ـغ ــزو ال ــروس ــي ألوك ــران ـي ــا بــإجـمــاع
الكرملين ومعظم الخبراء الغربيين على اعتبار الجيش الروسي
ً
ً
ـادرا على هزم أوكرانيا خالل َ
يومين أو ثالثة أيــام ،فرغم
قويا وقـ
وفــرة التحليالت عــن ارتـبــاط ســوء الـتـقــديــرات بــاألفـكــار النمطية
القومية اإلمبريالية التي نشرها الروس عن األوكرانيين ،لم تحصل
أي تحقيقات ّ
جدية حول السبب الذي دفع الخبراء الغربيين إلى
المبالغة في تقدير قوة الجيش الروسي واالستخفاف بأوكرانيا
مقاوم.
كقوة عسكرية ومجتمع
ِ
لــم يــأخــذ ال ـخ ـبــراء الـغــربـيــون بــاالعـتـبــار أث ــر ال ــدول ــة الــروسـيــة
المافياوية وعمق الجمود والفساد في قوات األمن الروسية ،وهي
عوامل تؤثر على فاعلية العمليات كلها ،فال مفر من أن يالحظ
مراقبو تفاصيل الحرب أن األدلة على هذا الفساد واسعة وواضحة
َ
ً
المعالم ،بــدء ا من استعمال حصص غذائية قديمة ،وتقديم ُحزم
طبية ســوفـيــاتـيــة ،ونـشــر أسـلـحــة تـعــود إل ــى ح ــرب الثمانينيات
في أفغانستان ،ومنح القوات الميدانية إمــدادات لوجستية غير
مناسبة ،وسرقة أفضل الحصص الغذائية ،ومنح الجنود على
ّ
الفاعلية ،فقد اتضح
الجبهة دبابات ومعدات عسكرية تفتقر إلى َ
َإصرار روسيا على تحقيق النجاح بأي ثمن في ثلثي األغراض التي
ن َهبها ّ
عمال البريد الروس من أوكرانيا وإقدامهم على إرسالها من
بيالروسيا إلى روسيا.
يتعلق عامل مهم آخر بشيوع أفكار تعتبر الدولة األوكرانية
ضعيفة ومنقسمة بين جزء شرقي «موالي لروسيا» وجزء غربي
«موالي للغرب» ،ففي آخر ثالثة عقود ،تمحور أكبر عدد من المقاالت
المنشورة عن أوكرانيا في وسائل اإلعــام والمنظمات البحثية
واألكاديمية حــول االنقسامات بين المناطق ،والـشــرخ الداخلي
بـيــن ال ـشــرق الـمــوالــي لــروسـيــا وال ـغــرب الـقــومــي الـمــوالــي للغرب،
ُ
وفي موسكو وأوساط الخبراء الغربيين ،اعت ِبر الناطقون باللغة
ً
الروسية في أوكرانيا غير جديرين بالثقة وأكثر ميال إلــى دعم
روسيا إذا أقدمت موسكو على غزو البلد.
على صعيد آخر ،أساء الخبراء الغربيون فهم الجيش الروسي
ّ
التحمل األوكرانية ألن معظم الدراسات الشائعة في حقبة ما
وقوة
بعد الشيوعية حصلت في الجامعات والمنظمات البحثية ،ويظن
هؤالء الخبراء حتى اآلن أنهم متخصصون بشؤون روسيا وبقايا
االتحاد السوفياتي ،وهذا الوضع ال ينطبق على أي منطقة أخرى
ً
ً
من العالم ،فال يكون الخبير في شؤون األرجنتين مثال متخصصا
بشؤون أميركا الالتينية ككل ،وال يكون الخبير في شؤون اليابان
ً
متخصصا بـشــؤون منطقة شــرق آسيا كلها ،لكن يظن الخبراء
بشؤون روسيا أنهم يتمتعون بخبرة كافية في شؤون أوكرانيا
والـجـمـهــوريــات غـيــر الــروسـيــة األخ ــرى فــي االت ـحــاد السوفياتي
ّ
ً
السابق ،واتضح هذا الوضع تحديدا عام  ،2014فقد تضاعف عدد
الخبراء بالشؤون األوكرانية منذ ذلك الحين.
لهذه األسـبــاب ،لطالما تعامل المحللون والخبراء بالشؤون
الروسية مع أوكرانيا من منظور روسيا ،وكانت معظم الشركات
ووسائل اإلعالم الغربية تفتح مقرها الرئيسي في موسكو ،كما
ً
كان الصحافيون
حصل في حقبة االتحاد السوفياتي ،ونادرا ما ً
ُ
والموظفون فيها يسافرون إلى أوكرانيا ،ونتيجة لذلك ،اعت ِبرت
أوكرانيا في أفضل األحوال مشابهة لروسيا ،أو ربما أسوأ منها،
ّ
ومعرضة لالضطرابات
واعتبرها الكثيرون دولــة غير مستقرة
وخاضعة لرحمة األوليغارشيين المحليين ،مما يعني أنها أكثر
ً
ً
ً
فسادا وانقساما واضطرابا من الدولة العمالقة في جوارها ،وبما
ُ
أنها اعت ِبرت دولة ضعيفة ،افترض الكثيرون أنها ستكون محكومة
باالنهيار إذا ّ
تعرضت ألي غزو روسي ،وفي غضون ذلك ،لطالما
ت ــردد الـخـبــراء الـغــربـيــون بـشــؤون روسـيــا فــي استعمال مصادر
المعلومات المشتقة من أوكرانيا واستطالعات الرأي األوكرانية.
كذلك ،بالغ الخبراء الغربيون في تقدير حجم القوة العسكرية
الروسية ،فاستخفوا بقوة أوكرانيا العسكرية ،وتجاهلوا الفساد
ّ
وصد ّقوا حكايات خيالية
المستفحل في صفوف الجيش الروسي،
ع ــن اإلص ــاح ــات الـعـسـكــريــة ال ــروس ـي ــة ،وضــخ ـمــوا االنـقـســامــات
المناطقية فــي أوكــرانـيــا مقابل االستخفاف بمستوى التماسك
الوطني فيها ،حتى أنهم تجاهلوا اإلصالحات العسكرية الغربية
فــي أوكــرانـيــا منذ عــام  ،2014وفــي الــوقــت نفسه ،لــم يأخذ هــؤالء
الخبراء باالعتبار التغيرات الحاصلة على مستوى الهوية الوطنية
منذ عــام  ،2014أو الـعــوامــل الكامنة وراء فشل مـشــروع «روسـيــا
الجديدة» الذي طرحه الرئيس الروسي فالديمير بوتين عام ،2014
أو والء الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.
ً
هذا التحليل يطلق نقاشا حول األسباب والمقاربات التي دفعت
الخبراء الغربيين إلى المبالغة في تقدير فاعلية الجيش الروسي
واالستخفاف بتماسك الدولة األوكرانية وقوة جيشها ،لكن تأتي
ّ
ً
الحرب المستمرة لتسلط الضوء أيضا على األخطاء التي ارتكبوها
في تحليلهم لنتائج الغزو الروسي وطريقة الرد األوكراني.
* «جيو بوليتيكال مونيتور»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

8.523

7.610

5.694

2.731 3.147 3.249

 %37انخفاض أرباح قطاع الخدمات المالية خالل  9أشهر
بسبب انكفاء األسواق وزيادة التكاليف وتراجع نتائج التابعة والزميلة وانخفاض قيم االستثمارات
عيسى عبدالسالم

شهد قـطــاع الـخــدمــات المالية
ً
ت ــراجـ ـع ــا ب ـن ـس ـبــة  %37ب ــأرب ــاح
إجمالية  178.4مليون دينار خالل
ف ـتــرة األش ـه ــر الـتـسـعــة المنتهية
ف ــي  30سـبـتـمـبــر  ،2022مـقــارنــة
ً
بتحقيقها أرب ــاح ــا بلغت 282.9
مليون دينار خالل الفترة نفسها
من عام .2021
وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
خ ـ ــال الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـ ــن ال ـع ــام
الحالي بما نسبته  7.1في المئة،
بسبب االضطرابات التي خيمت
على األسواق العالمية وانعكست
بشكل حــاد على بورصة الكويت
ف ــي مـعـظــم ج ـل ـســات تـ ـ ــداول هــذه
الفترة ،إذ شهدت عمليات تصحيح
مستحقة ت ــارة ،وألسـبــاب تتعلق
ب ــاألوض ــاع الجيوسياسية تــارة
أخرى.
وعلى الرغم أن منطقة الخليج
ت ـع ـت ـبــر م ــن ب ـي ــن أبـ ـ ــرز ال ـم ـنــاطــق
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــدة مـ ـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــات
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وارتـ ـب ــاط تعافي
األســواق المالية ونمو القطاعات
االقتصادية األخ ــرى ،فــإن السوق
ل ــم ي ـت ـع ــاف بــال ـش ـكــل ال ـم ـط ـلــوب،
ب ــال ـت ــال ــي ل ــم ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى أداء
شركات االستثمار التي تركز بشكل
رئيسي على سوق األسهم لتحقيق
عوائدها.
ً
وفقا للبيانات المالية لشركات
االستثمار ،التي أعلنت أرباحها
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـت ـس ـع ــة
الماضية ،حددت المصادر األسباب

الرئيسية لـتــراجــع أرب ــاح القطاع
تتمثل في تراجع األرباح المتأتية
من نتائج أعمال الشركات التابعة
والــزمـيـلــة ،مما ســاهــم فــي تراجع
أغلب شركات االستثمار ،في ظل
ض ـي ــق ال ـ ـفـ ــرص ال ـم ـت ــاح ــة وعـ ــدم
اس ـت ـقــرار أداء م ــؤش ــرات بــورصــة
الكويت خالل الفترة الماضية.
وأضــافــت الـمـصــادر ،أن بعض
الشركات التزال لديها مشاكل في

هيكلها المالي واإلداري وتعمل
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال خ ـط ــط الـهـيـكـلــة
لديها ،وأخ ــرى رك ــزت على قطاع
تشغيلية مـعـيـنــة ل ــم ت ــدر عــوائــد
جيدة عليها ،إذ ركزت كل جهودها
وأم ــوالـ ـه ــا ن ـح ــو ت ـس ـي ـيــر أع ـم ــال
الشركة إلــى حين اتـضــاح الرؤية
جلية أمامهم الستكمال مشاريعها
واستراتيجيتها.
وذكـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن بعض

ال ـ ـشـ ــركـ ــات اض ـ ـطـ ــرت إلـ ـ ــى تـكـبــد
خسائر إثر إجراء عمليات تخارج
م ــن ب ـعــض اس ـت ـث ـمــارات ـهــا س ــواء
لسداد التزامات مالية مستحقة أو
اتخاذ قرار ببيع هذه االستثمارات
والبحث عن مصادر بديلة لتحقيق
اإليــرادات التشغيلية ،على اعتبار
أن االستثمار في بعض القطاعات
لم يحقق الـجــدوى المنشودة من
االستثمار فيها.

ً
وبينت أن هناك تراجعا جرى
نتيجة انخفاض األربــاح الناتجة
عن بيع استثمارات متاحة للبيع،
كذلك انخفضت األربــاح المتأتية
من بيع استثمارات عقارية بأسعار
منخفضة نتيجة تــراجــع بعض
قيم العقارات ،إضافة إلى أن هناك
خسائر متحققة نتيجة خسائر
غير محققة من استثمارات مالية،
ً
وأي ـ ـضـ ــا ت ـح ـق ـيــق خ ـس ــائ ــر ج ــراء

محفظة «البترول» االستثمارية
تخسر  158مليون دوالر

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية
مع مخاوف الطلب والفائدة

أشار مصدر نفطي مطلع إلى استمرار تحقيق المحفظة االستثمارية،
التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ،صافي خسائر بلغت خالل السنة
المالية  2022-2021نحو  158مليون دوالر.
وعزى المصدر السبب الرئيسي في ذلك إلى الخسائر غير المحققة،
التي بلغت  149مليون دوالر ،فضال عن استمرار انخفاض قيمة المحفظة
التي بلغت  1.139مليار في .2022/3/31
وأفاد بأن االنخفاض في قيمة المحفظة يرجع في األساس إلى استمرار
عدم تحسن الظروف االقتصادية السوقية خالل السنة المالية ،2022-2021
حيث نتج عن تلك الظروف االقتصادية هبوط سعر سهم إحدى الشركات
األجنبية ،تزامنا مع نزول عام في سوق األسهم الكورية بسبب تأثر السوق
اآلسيوي بعد عودة تفشي جائحة كورونا في الصين.
على صعيد آخر ،أكد المصدر عدم التزام بعض عمالء التسويق العالمي
للمنتجات البترولية والمشتقات الوسطى بسحب الكميات المتعاقد
عليها مع مؤسسة البترول الكويتية ،مشيرا إلــى استمرار عــدم التزام
بعض عمالء النفط الخام بشراء الكميات التعاقدية خالل عام .2022-2021
ولفت الى أن المؤسسة تعكف حاليا على اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة،
التي من شأنها تطبيق العقود وااللتزامات المترتبة عليها مع عمالء
المؤسسة ،موضحا أن المؤسسة قامت بالعمل على تالفي المعوقات،
سواء المتعلقة باألمور التشغيلية أو التجارية ،لتجنب حدوث ذلك في
المستقبل.

البرميل الكويتي ينخفض  2.91دوالر ليبلغ 88.26

●

أشرف عجمي

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.91دوالر ليبلغ
 88.26دوالرا للبرميل ،فــي ت ــداوالت الجمعة ،مقابل 91.17
دوالرا في تــداوالت الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســواق العالمية انخفض النفط نحو  2في المئة
مـســاء الـجـمـعــة ،مسجال خـســارتــه األسـبــوعـيــة الـثــانـيــة على
التوالي ،بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد
من إجراءات زيادة أسعار الفائدة األميركية.
وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية  87.62دوالرا للبرميل
منخفضا  2.16دوالر ،أي  2.4فــي ا لـمـئــة ،بينما بـلــغ سعر
خام غرب تكساس الوسيط األميركي  80.08دوالرا للبرميل
متراجعا  1.56دوالر تمثل  1.9في المئة.
وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية ،حيث خسر
برنت نحو  9في المئة ،وخام غرب تكساس الوسيط نحو
 10في المئة ،وساهم ارتفاع الــدوالر ،الــذي يجعل النفط
أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العمالت األخرى ،في تراجع
أسـعــار ال ـخــام ،وشـهــد الـســوق بالنسبة للخامين تحوال

انخفاض في قيمة االستثمار في
شركات زميلة.
ولفتت إلــى أن ارتـفــاع تكاليف
الـ ـم ــرابـ ـح ــات ال ــدائـ ـن ــة والـ ـف ــوائ ــد
المتحققة م ــن عـمـلـيــات الهيكلة
الـمــاضـيــة قـضــى عـلــى ج ــزء كبير
من عوائد بعض الشركات ،إذ تم
توجيه كــل اإلمكانيات والعوائد
المتحققة إلى سداد خدمة الدين،
مـبـيـنــة أن ه ـن ــاك ش ــرك ــات عملت
ع ـلــى ال ـح ـص ــول ع ـلــى تـسـهـيــات
ائتمانية جديدة ،رغبة في الدخول
فــي اسـتـثـمــارات جــديــدة أو ســداد
استحقاقات عليها ،ترتبت عليها
ت ـك ــال ـي ــف جـ ــديـ ــدة ج ـ ـ ــراء ارتـ ـف ــاع
مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية.
ورأت المصادر أن هناك زيادة
ف ــي م ـص ــاري ــف ب ـعــض ال ـشــركــات
تتعلق بارتفاع األتـعــاب اإلداري ــة
ع ـل ــى أثـ ــر الـ ــدخـ ــول ف ــي م ـشــاريــع
واستثمارات جديدة ،مما ساهم في
استقطاع جزء كبير من اإليرادات
وتوجيهها نحو س ــداد عمليات
االس ـت ـش ــارات ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ــة
ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدوى ،وسـ ـ ـ ــداد
مستحقات ومزايا الموظفين.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ت ـع ــرض بعض
الـشــركــات النـخـفــاض فــي األرب ــاح
نتيجة عمليات تحويالت العمالت
األجنبية ،على أثر تعرض بعض
الشركات إلى االنكشاف على بعض
العمالت التي شهدت هزات خالل
الفترة الماضية نتيجة الظروف

السياسية واالقتصادية التي تعمل
فيها الشركات الكويتية ،مما أدى
إلى زيادة الكلفة في عملية تحويل
العملة بالتالي زاد من الضغط على
ميزانيات هذه الشركات.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن تــراجــع
القيمة السوقية للمحافظ المتاحة
ً
للبيع لبعض الشركات ساهم سلبا
فــي نـتــائــج بـعــض شــركــات قطاع
الخدمات المالية على أثر الهزات
الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ال ـي ـه ــا األس ـ ــواق
ال ـم ــال ـي ــة األق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـعــال ـم ـيــة
بسبب بعض األحــداث السياسية
واالقـتـصــاديــة ،مما انعكس على
نتائج وإيرادات هذه الشركات.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن هـ ـ ـن ـ ــاك شـ ــركـ ــات
اس ـت ـث ـمــاريــة ال ي ـت ـج ــاوز عــددهــا
أصــابــع الـيــد الــواحــدة استطاعت
تحقيق نتائج إيجابية وحظيت
بثقة كبيرة من العمالء ،وشهدت
ً
ن ـمــوا فــي حـجــم األصـ ــول ال ـمــدارة
لديها ،بفضل إداراتـهــا المحترفة
في تنويع المجاالت واالستثمارات
التي تجني وتحقق نتائج جييدة
للشركة ومساهميها ،مــن خــال
التركيز على قـطــاعــات الوساطة
واالس ـت ـشــارات المالية والملكية
الخاصة.
وأفــادت في المقابل ،بأن هناك
شركات الترقى إال أن تكون عبارة
ع ــن محفظة مــالـيــة ال ت ـخــرج عن
نطاق سوق األسهم ،مما يعرضها
بشكل كبير الى الخسائر في حال
اضطراب وتراجع األسواق المالية.

«المالية» تعطي مرونة للشركات
المتخلفة عن سداد ضريبة الدخل

ً
شريطة وقوفها موقف الملتزم وتماشيا مع روح مرسوم الضريبة
ُيذكر أن «المالية» خاطبت عدة شركات
● جراح الناصر

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»
أن وزارة المالية تسمح بتقسيط ضريبة
الدخل للشركات غير القادرة على السداد،
في حال أبدت رغبتها في الدفع على فترات
شريطة االلتزام بالدفع دون تأخير.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن «الـ ـم ــالـ ـي ــة» تـعـطــي
مــرونــة لـلـشــركــات الـمـتـعـثــرة عــن ال ـســداد
عند حرصها على أن تبقى الشركة دائما
ب ـمــوقــف ال ـم ـل ـتــزم ،ك ـمــا أن ال ـ ـ ــوزارة تــرى
ً
أن إجــراء هــا هــذا يــأتــي تماشيا مــع روح
مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
ّ
وبينت أن وزارة المالية مازالت تطالب
الـشــركــات غير الملتزمة بـســداد ضريبة
الزكاة المساهمة وضريبة الدخل ودعم
العمالة المتخلفة عن السداد لسنوات عدة
بدفع ما عليها من مستحقات ،وااللتزام
بمساهمة تلك الشركات المساهمة العامة
والمقفلة في ميزانية الدولة.

بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن اإلمدادات.
واقترب الخام من مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق
من العام ،حيث غذى الغزو الروسي ألوكرانيا تلك المخاوف،
إلى جانب ذلك سجلت عقود أقرب استحقاق عالوة سعرية
ضخمة مقارنة بالعقود ذات اآلجــال التالية ،في إشــارة إلى
قلق المتعاملين بشأن توفر النفط على الفور واستعدادهم
لدفع مبالغ كبيرة لتأمين اإلمدادات.
لكن هذه المخاوف آخــذة في التضاؤل ،وأظهرت بيانات
اي ـكــون ريفينيتيف أن خــام غــرب تـكـســاس الــوسـيــط يجري
تــداولــه حاليا بخصم مقارنة بالشهر الـتــالــي ،وذل ــك للمرة
األولى منذ .2021
وهذا الوضع مفيد أيضا لمن يسعون لزيادة مخزوناتهم
النفطية الستخدامها الحقا ،خصوصا أن المخزونات ما زالت
عند مستويات متدنية .وال يزال خام برنت في نمط معاكس،
بالرغم من تراجع العالوة السعرية ألقرب عقد للخام ،مقارنة
بالعقود للتحميل بعد  6أشهر ،إلى  3دوالرات للبرميل ،وهو
أدنى مستوى منذ أبريل.

بـضــرورة سرعة الـســداد ،حيث أصبحت
الضريبة نهائية وواجبة النفاذ ،الفتة الى
أنها حصرت كل الشركات المتخلفة عن
دفع ما عليها عن إيراداتها المحققة في
الكويت ،وتحصيل الضريبة المستحقة
للدخل خاصة للشركات األجنبية العاملة
ً
محليا.
ّ
ونصت الـمــادة الثامنة من المرسوم،
على أن «تدفع ضريبة الدخل على  4أقساط
حسب ترتيبها في اليوم الخامس عشر من
الشهور الرابع والسادس والتاسع والثاني
عشر من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة،
مع منح صالحيات لمدير الضريبة ّ
لييسر
على الشركات في مثل هذه الحاالت التي
تضمن ذل ــك ال ـنــص» ،ويـجــوز للمدير أن
يمنح تمديدات معقولة لوقت دفع ضريبة
الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما
ّ
يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات
ضرورية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات وارتفاع في «عمان» و«الكويت»
انخفاض في بورصة قطر  ...%2.7ومؤشرا اإلمارات يخسران نحو %1.5
●

علي العنزي

تــراجـعــت معظم مــؤشــرات أس ــواق
المال بدول مجلس التعاون الخليجي
األسبوع الماضي ،وخسرت مؤشرات
 5أســواق مالية ،بينما ربح مؤشران
فقط ،وتصدر الرابحين مؤشر سوق
عمان المالي بارتفاع كبير بلغ نسبة
 1.3في المئة.
فــي األث ـنــاء واص ــل مــؤشــر بورصة
الـكــويــت ال ـعــام مكاسبه ورب ــح نسبة
 0.91في المئة ،وتراجع مؤشر السوق
القطري بنسبة كبيرة كانت  2.74في
المئة تــاه مــؤشــرا ســوقــي اإلم ــارات،
وفقد مؤشر سوق دبي نسبة  1.62في
المئة كما خسر مؤشر سوق أبوظبي
المالي نسبة  1.54في المئة.
وواص ــل مــؤشــر «تــاســي» خسائره
ولكن على وتيرة أقل بنسبة  0.62في

المئة ،واستقر مؤشر سوق البحرين
ً
المالي وسجل خسارة محدودة جدا
هي نسبة  0.05في المئة فقط.

الكويت وعمان
واصلت مؤشرات بورصة الكويت
ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـث ــال ــث عـلــى
الـتــوالــي ،ورب ــح مــؤشــر الـســوق العام
نسبة  0.91في المئة أي  68.66نقطة
ليقفل على مستوى  7610.47نقاط
لتقترب مكاسبه لعام  2022من  8في
المئة ،وربح مؤشر السوق األول نسبة
 0.74في المئة أي  62.81نقطة ليقفل
على مستوى  8523.25نقطة وبلغت
مـكــاسـبــه ع ــام  2022نـسـبــة  11.5في
المئة كثاني أفضل أداء خليجي بعد
مؤشر ســوق أبوظبي الـمــالــي ،وربــح
مؤشر رئيسي  50نسبة  1.42في المئة

أي  81.68نقطة ليقفل على مستوى
ً
 5849.66نقطة لكنه بقي خاسرا نسبة
 4.4في المئة.
ً
واستقرت قيمة ال ـتــداوالت قياسا
بــأدائ ـهــا مــع األس ـب ــوع األس ـبــق وكــان
ً ً
التراجع محدودا جدا بنسبة  0.12في
المئة فقط ،وكانت أفضل مستويات
السيولة خــال الجلسة األول ــى ،التي
ً
بلغت مستوى قياسيا  84.5مليون
ً
ديـنــار ،ثــم تراجعت تدريجيا ،لكنها
بقيت بمستويات مرتفعة.
وارتفع النشاط بنسبة  9في المئة
بعد حراك كبير على مجموعة منتقاة
من األسهم الصغيرة والمتوسطة في
السوق الرئيسي ،التي رفعت مؤشر
الـ ـس ــوق رئ ـي ـس ــي  50ب ـن ـس ـبــة كـبـيــرة
 1.5في المئة ،وارتفع عدد الصفقات
بنسبة  5.6في المئة.
وتـ ـب ــاي ــن أداء األس ـ ـهـ ــم ال ـق ـي ــادي ــة

األربعة ،إذ ارتفعت أسعار بيتك وزين
أكثر مــن  1.5فــي المئة بينما تراجع
سهما أجيليتي والــوطـنــي بنسبة 2
فــي الـمـئــة ل ــأول ورب ــع نـقـطــة مئوية
للوطني.
وك ــان مــؤشــر س ــوق ع ـمــان الـمــالــي
األف ـضــل خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي إذ
رب ــح نـسـبــة  1.3فــي الـمـئــة أي 57.63
نقطة ليقفل على مستوى 4486.06
نـقـطــة لـيـصــل بـمـكــاسـبــه ل ـه ــذا ال ـعــام
نسبة  7.6في المئة ،وكانت بالرغم من
تراجع أسعار النفط بنسبة  9في المئة
خالل أسبوعين وكسر برنت مستوى
ً
 90دوالرا للمرة الثانية خالل شهرين.

مؤشر قطر
على الــرغــم مــن أن قطر تستقبل
أكبر حدث في تاريخها اليوم وهو

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/11/18
األسبوع

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2022/11/11

7.541.81

11.211.70

12.557.26

4.428.43

1.865.84

10.629.75

3.407.31

2022/11/18

7.610.47

11.142.02

12.213.03

4.486.06

1.864.95

10.466.15

3.352.16

الفرق

68.66

69.68-

344.23-

57.63

0.89-

163.60-

55.15-

التغير ()%

%0.91

%0.62-

%2.74-

%1.30

%0.05-

%1.54-

%1.62-

كــأس العالم لكرة الـقــدم  ،2022فإن
مؤشر السوق القطري استمر بحالة
التراجع الكبير وفقد نسبة كبيرة
خالل األسبوع الماضي بلغت 2.74
فــي ا لـمـئــة أي  344.23نقطة ليقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  12213.03نـقـطــة
لتتراجع مكاسبه لعام كأس العالم
إلى نسبة  5.7في المئة فقط بعد أن
قاربت  25في المئة في الربع الثاني
من هذا العام.
ً
وتراجعت أيضا أسعار الغاز
بـقــوة مــن ارتـفــاعــات بنسبة 120
في المئة إلى  45في المئة خالل
األسبوع الماضي ،ولم يتجاوب
لحجم التدفقات النقدية المنتظرة
لكثير من الشركات المدرجة في
الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري ن ـت ـي ـجــة تــدفــق
مئات األلوف من البشر إلى قطر
لـمـتــابـعــة م ـبــاريــات ك ــأس الـعــالــم

ً
ولمدة شهر بدء ا من اليوم.

اإلمارات والسعودية
سجل مؤشرا سوقي اإلمارات دبي
وأبــوظ ـبــي خـســائــر مـتـقــاربــة بنسبة
 1.62في المئة أي  55.15نقطة ليقفل
على مستوى  3352.16نقطة ويمحو
مكاسب األسبوع السابق ويبقى على
مكاسب محدودة لهذا العام هي 4.5
في المئة ،بينما احتفظ مؤشر سوق
أبــوظـبــي بأعلى مكاسب لـعــام 2022
بـيــن األسـ ــواق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة هي
 23فــي المئة على الــرغــم مــن تعرضه
لـخـســارة مـقــاربــة لمؤشر دبــي بلغت
ف ــي أبــوظ ـبــي نـسـبــة  1.54ف ــي الـمـئــة
أي  163.6نقطة ليقفل على مستوى
 10466.15نقطة.
وسجل مؤشرا السعودية الرئيسي

«تـ ــاسـ ــي» ومـ ــؤشـ ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
المالي خسائر محدودة كانت بنسبة
 0.62في المئة لتتوسع خسارته لهذا
العام وتصل إلــى  1.2في المئة ،بعد
أن تجاوزت  20في المئة خالل شهر
مــايــو الـمــاضــي ،وفـقــد مــؤشــر السوق
ال ـس ـعــودي  69.68نـقـطــة ليقفل على
مستوى  11142.02نقطة ،وكــان ذلك
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن نـمــو إج ـمــالــي أرب ــاح
شركاته المدرجة بنسبة  32في المئة
بدعم من نمو أرباح  113شركة مدرجة
وت ــراج ــع نـتــائــج  75شــركــة مـنـهــا 43
شركة سجلت خسائر.
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــر سـ ــوق الـبـحــريــن
ً
ال ـمــالــي عـلــى خ ـس ــارة م ـح ــدودة ج ــدا
خالل األسبوع الماضي هي  0.05في
ً
المئة أي  0.89نقطة فقط ليقفل قريبا
ً
جدا من إقفاله السابق وعلى مستوى
 1864.95نقطة.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/11/17
األسبوع

الكمية
المتداولة
(سهم)

القيمة
المتداولة
(دينار)

إقفال مؤشر
رئيسي 50

عدد جلسات
التداول

عدد الصفقات إقفال المؤشر إقفال المؤشر
األول
العام
(صفقة)

2022/11/10

1.326.084.997

315.017.095

60.940

7.541.81

8.460.44

5.767.98

5.00

2022/11/17

1.454.050.836

314.646.643

64.389

7.610.47

8.523.25

5.849.66

5.00

الفرق

127.965.839

370.452-

3.449

68.66

62.81

81.68

0.00

التغير ()%

%9.65

%0.12-

%5.66

%0.91

%0.74

%1.42

%0.00

التوسع في نهج االنفالت المالي
هو المرجح بالمستقبل

ً
ً
• سنواجه نضوبا تدريجيا لما يفترض أنه احتياطي لألجيال القادمة
• الزيادة في النفقات الجارية سيأكلها التضخم
ذكر «الشال» أن ما سيحدث
هو االقتراض من أجل
توريط أكثر من نصف
مواطني البلد ممن هم دون
الـ 24عاما ،وتحميلهم
عبء سداد تلك الديون ،أو
نضوب تدريجي لما يفترض
أنه احتياطي لألجيال
القادمة.

قال التقرير األسبوعي لشركة
ال ـشــال لــاسـتـشــارات ،ان ــه فــي 24
ي ـن ــاي ــر  ،2022ق ــدم ــت ال ـح ـكــومــة
مشروع موازنتها للسنة المالية
 ،2023-2022وال ـت ــي ت ـبــدأ ف ــي 1
أب ــري ــل  ،2022وت ـن ـت ـهــي ف ــي 31
مارس  ،2023وكان إجمالي اإلنفاق
الـمـقــدر لـهــا نـحــو  21.949مليار
دينار ،واعتبرناه يومها استجابة
متواضعة وإن صحيحة لما مرت
بــه الكويت مــن أزمــة سيولة إبــان
هبوط أسعار النفط خالل جائحة
كورونا.
وأضاف «الشال» ،انه في أواخر
فـبــرايــر مــن الـعــام ال ـجــاري ،2022
بدأت روسيا حربها على أوكرانيا
وقفزت أسعار النفط ليبلغ معدل
س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط ال ـكــوي ـتــي
لألشهر مــا بين م ــارس وأكتوبر
 2022إل ــى نـحــو  107.8دوالرات
ً
مرتفعا بنحو  51في المئة مقارنة
بالفترة المماثلة من سنة 2021
البالغ  71.4دوالرا ،ومعها تغير

نهج الحكومة مــن نهج الحرص
على استدامة المالية العامة ،إلى
نهج انفالتها.
وب ـ ّـي ــن أن م ـعــدل سـعــر برميل
النفط الكويتي للنصف األول من
نوفمبر الجاري انخفض إلى نحو
ً
 94.5دوالرا ،فاقدا نحو  12.3 -في
المئة عن مستوى معدل األشهر
من مارس  2022إلى أكتوبر ،2022
وانـخـفـضــت حـصــة الـكــويــت وفــق
اتفاق «أوبك  »+بـ  135ألف برميل
ً
ً
يوميا بــدءا من نوفمبر الجاري،
ولعل انخفاض األسعار واإلنتاج
إنـ ـ ــذار وت ــذك ـي ــر بـ ــأن ال ـس ـيــاســات
ال ـم ــال ـي ــة ال ت ـب ـنــى ع ـل ــى فــرضـيــة
استمرار وفــر مالي الكل يعلم أن
أمده قصير.
وق ــال إنــه فــي األول مــن الشهر
الجاري أقر مجلس األمة الموازنة
العامة لنفس السنة المالية وبعد
مرور  7أشهر على نفاذها ،ولكن
ب ــرق ــم ل ـل ـن ـف ـقــات ال ـع ــام ــة ب ـحــدود
 23.523مليار ديـنــار ،أي بزيادة

بعد أقــل مــن  9أشهر على تقديم
م ـشــروع ـهــا األول ب ـن ـحــو 1.574
مليار دينار ،أو نحو  7.2في المئة.
وت ـ ــاب ـ ــع أن ب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـي ــزان ـي ــة
أص ـب ــح ف ــي ج ــان ــب ال ـن ـف ـقــات75 ،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـ ـلـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ــور
والـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــات ،و 13ف ـ ــي ال ـم ـئــة
ل ـب ــاق ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـج ــاري ــة،
و 12ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـل ـم ـص ــروف ــات
الرأسمالية ،ورأسمالية تصنيف
مجازي خاطئ في معظمه ،فهي
ال ت ـخ ـل ــق فـ ـ ــرص ع ـم ــل م ــواط ـن ــة
وباهظة التكلفة بسبب فسادها
وهابطة في جودتها ،وفي جانب
اإليـ ـ ـ ــرادات 91،فــي الـمـئــة إيـ ــرادات
نفطية ،أي نفس البناء القديم غير
المستدام ،بل أصبح أخطر في عدم
استدامته.
ول ـف ــت ال ــى ان مـعـظــم ال ــزي ــادة
تـحـقـقــت ف ــي ب ـن ــدي ــن ،األول بند
الــدعــومــات ال ــذي زاد بنحو 888
مليون ديـنــار أو بنحو  25.2في
المئة ،والثاني بند المصروفات

 1.643مليار دينار أرباح الشركات
المدرجة بتراجع %39.8
بـلــغ ع ــدد ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة الـتــي
أعـلـنــت نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة عــن األشـهــر
التسعة األولى من السنة الحالية 148
شركة ،أو نحو  %94.3من عدد الشركات
المدرجة البالغ  157شركة ،وذلك بعد
استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد
عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها
المالية.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح
بنحو  1.643مليار ديـنــار ،أي بنسبة
ا نـ ـخـ ـف ــاض ب ـل ـغــت  %39.8 -م ـقــار نــة
بمستوى أرباح األشهر التسعة األولى
م ــن عـ ــام  2021ال ـب ــال ـغ ــة ن ـح ــو 2.729
مليار ،ولكن معظم األثر السالب ناتج
عن أربــاح ضخمة وغير مكررة لشركة
أجيليتي في األرباع الثالثة األولى من
عام .2021
وك ــان ــت أرب ـ ـ ــاح أج ـي ـل ـي ـتــي ل ــأرب ــاع
الثالثة األولــى في عام  2021قد بلغت
نحو  978مليون ديـنــار ،بينما بلغت
أرب ــاح األرب ــاع الـثــاثــة األول ــى مــن عام
 2022نحو  41.4مليونا ،أي بانخفاض
بـنـحــو  936.6مـلـيــونــا .وع ـنــد مـقــارنــة
أرب ــاح الــربــع الثالث مــن الـعــام الجاري
البالغة نحو  458.1مليونا ،مع أرباح
ا لــر بــع ا لـثــا نــي لنفس العينة والبالغة
نحو  516.1مليونا نجدها قد انخفضت
بنحو  ،%11.3 -وانخفضت كذلك بنحو
  %31.5عند مقارنتها مع أرباح الربعاألول من عام  2022البالغة نحو 668.5

مليون دينار.وفي التفاصيل ،زادت 4
قطاعات من مستوى ربحيتها ،وخفض
قطاع واحد من مستوى خسائره عند
مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من
ع ــام  ،2021بينما انخفضت أرب ــاح 6
قطاعات ،وانتقل قطاعان من الربحية
إلى الخسائر مقارنة مع الفترة ذاتها
مــن ال ـعــام الـمــاضــي .أفـضــل القطاعات
ً
ً
أداء كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا
بنحو  899.4مليون دينار مقابل نحو
 719.6مليونا .ثانيها قطاع االتصاالت
الـ ــذي زاد م ــن أرب ــاح ــه الـبــالـغــة 172.8
مليونا إلى أرباح بنحو  208.9ماليين،
ت ــاه ـم ــا فـ ــي االرتـ ـ ـف ـ ــاع قـ ـط ــاع الـ ـم ــواد
ً
األساسية بتحقيقه أرباحا بلغت 10.1
ماليين مقارنة بنحو  4.6ماليين.
وتراجعت أرباح قطاع الصناعة من
نحو  1.044مليار دينار وكانت تتضمن
األرباح غير المكررة لشركة أجيليتي،
إلى نحو  93.2مليونا ،وتبعه في قيمة
ً
التراجع قطاع العقار بتحقيقه أرباحا
بـلـغــت  124.3مـل ـيــونــا م ـقــارنــة بنحو
 294.4مـلـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن عــام
.2021وت ـش ـيــر نـتــائــج األش ـهــر التسعة
األول ــى مــن ال ـعــام ال ـجــاري إل ــى تحسن
أداء  89شــركــة مـقــارنــة بــأدائـهــا لنفس
الـ ـفـ ـت ــرة م ــن ع ـ ــام  ،2021م ــن ضـمـنـهــا
زادت  60ش ــر ك ــة م ـس ـت ــوى أر ب ــا ح ـه ــا
و 29شــركــة ،إمــا انتقلت مــن الخسائر
إلـ ـ ــى ال ــربـ ـحـ ـي ــة أو خ ـف ـض ــت م ـس ـتــوى

خسائرها ،أي أن  %60.1من الشركات
ً
ال ـتــي أعـلـنــت نـتــائـجـهــا حـقـقــت تـقــدمــا
ً
فــي األداء .وحققت  59شــركــة تراجعا
في مستوى أدائها ،ضمنها  35شركة
انخفض مستوى أربــاحـهــا ،بينما 24
شــركــة أخ ــرى إمــا انتقلت مــن الربحية
إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى
خسائرها.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة،
ً
حققت  10شركات قيادية أرباحا بنحو
 1.117مليار دينار ،أي نحو  %68من
إجمالي األرباح المطلقة ،تصدرها بنك
الكويت الوطني بنحو  374.2مليونا.
وج ـ ــاء «ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل ال ـك ــوي ـت ــي» في
المرتبة الثانية بنحو  205.8ماليين،
وشركة االتصاالت المتنقلة (زيــن) في
المرتبة الثالثة بنحو  151.9مليونا.
وعلى النقيض ،حققت  10شركات
أعلى خسائر مطلقة بنحو  78.9مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ح ـي ــث ح ـق ـق ــت ش ــرك ــة أالف ـك ــو
لتمويل شراء وتأجير الطائرات أعلى
مـسـتــوى خـســائــر مـطـلـقــة بـنـحــو 23.4
مليونا ،تلتها شركة أسيكو للصناعات
بخسائر بنحو  11.6مليونا ،ومــن ثم
شركة بيت الطاقة القابضة بنحو 11.4
مليونا.

األخرى الذي زاد بنحو  315مليون
ديـنــار أو بنسبة  11.6فــي المئة،
أي ك ـل ـهــا زي ـ ـ ــادة بــال ـم ـصــروفــات
ال ـجــاريــة ،فـلــم تـكــن عـلــى التعليم
أو الـخــدمــات الـصـحـيــة ،وال على
مـ ـش ــروع ــات ت ـخ ـلــق ف ـ ــرص عـمــل
مواطنة مستدامة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض مــن
عــرض أرق ــام الـمــوازنــة ينحصر
ف ــي م ـبــرريــن ،ال ـم ـبــرر األول هو
التوثيق ،ونقصد توثيق األرقام،
واألهــم هو توثيق مــدى ارتباط
التغير بالنهج الحكومي المالي
م ــع ح ــرك ــة أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،فلم
تـمــض أش ـهــر عـلــى وق ــوع البلد
في أزمة مالية بسبب انخفاض
شديد ومتكرر في أسعار النفط،
حتى تالشى ألم تلك التجربة مع
أول ارت ـفــاع استثنائي ألسعار
الـنـفــط .والـمـبــرر الـثــانــي ،هــو أن
قراءة في التصريحات الرسمية،
ت ــوح ــي بـ ــأن ال ـت ــوس ــع ف ــي نهج
االنـ ـف ــات ال ـم ــال ــي ه ــو الـمــرجــح

 %18.9نمو تداوالت أكتوبر
في القطاع العقاري
ت ـش ـيــر آخـ ــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـت ــواف ــرة فــي
وزارة الـعــدل  -إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق( -بعد استبعاد كل من النشاط
الـحــرفــي ون ـظــام الـشــريــط الـســاحـلــي) إلــى
ارت ـف ــاع سـيــولــة س ــوق الـعـقــار فــي أكتوبر
 2022م ـقــارنــة بـسـيــولــة سـبـتـمـبــر ،2022
حيث بلغت جملة قيمة ت ــداوالت العقود
وال ـ ــوك ـ ــاالت ل ـش ـهــر أك ـت ــوب ــر ن ـح ــو 305.8
ماليين دينار ،وهي قيمة أعلى بما نسبته
 27.6بالمئة عن مستوى سيولة سبتمبر،
البالغة نحو  239.6مليونا ،وأ عـلــى بما
نسبته  18.9بــالـمـئــة مـقــارنــة مــع سيولة
أكتوبر  2021عندما بلغت السيولة آنذاك
نحو  257.1مليونا.
وت ــوزع ــت ت ـ ــداوالت أك ـتــوبــر  2022بين
ً
ن ـحــو  299.1مـلـيــونــا عـ ـق ــودا ،ون ـحــو 6.7
ماليين وكاالت.
وب ـل ــغ عـ ــدد ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـق ــاري ــة لـهــذا
ً
الشهر  480صفقة ،توزعت بين  465عقودا
و 15وكاالت .وحصدت محافظة األحمدي
أع ـل ــى ع ــدد م ــن ال ـص ـف ـقــات ب ـ ـ  171صفقة
وممثلة بنحو  35.6بالمئة مــن إجمالي
تليها محافظة
عــدد الصفقات العقاريةّ ،
حــولــي بـ ـ  118صـفـقــة ،وتـمــثــل نـحــو 24.6
بالمئة ،في حين حظيت محافظة الجهراء
بأدنى عدد من الصفقات بـ  29صفقة ممثلة
بنحو  6بالمئة.
وب ـل ـغــت قـيـمــة تـ ـ ــداوالت ن ـشــاط الـسـكــن
الخاص نحو  161.6مليونا ،مرتفعة بنحو
 20.3بالمئة مـقــار نــة مــع سبتمبر ،2022
عندما بلغت نحو  134.3مليونا ،بينما

ارتفاع جميع مؤشرات الربحية لبنك بوبيان
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لألشهر التسعة األولى
ً
من العامالحالي ،والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا
صافية (بعد خصم الـضــرائــب) بلغت نحو  45.6مليون
دينار ،بارتفاع مقداره  14.4مليونا ،ونسبته  46.2في المئة
مقارنة بنحو  31.2مليون دينار للفترة ذاتها من .2021
ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض جملة
المخصصات إلى جانب ارتفاع الربح التشغيلي ،حيث
انخفضت جملة المخصصات بنحو  13مليون دينار ،أي
ما نسبته  29.4في المئة ،وارتفع الربح التشغيلي بنحو
 2.9مليون دينار وبنسبة  3.8في المئة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،وف ــق تـقــريــر ال ـش ــال ،ارت ـفــع إجـمــالــي
اإليرادات التشغيلية للبنك بنحو  12.2مليون دينار ،أي
نحو  8.6في المئة ،حين بلغ نحو  153.1مليونا مقارنة
بنحو  140.9مليونا للفترة نفسها من  .2021تحقق ذلك
نتيجة ارت ـفــاع بند صــافــي إي ــرادات التمويل بنحو 8.2
ً
ماليين أو بنحو  6.9في المئة وصــوال إلــى نحو 127.6
ً
مليونا مقارنة بنحو  119.4مليونا ،وارتفع أيضا ،بند
صافي إي ــرادات األتـعــاب والـعـمــوالت بنحو  4.7ماليين،
وبنسبة  37.4في المئة ،بينما انخفض بند صافي إيرادات
االستثمار بقيمة  1.9مليون دينار ،وبنسبة  32.7في المئة.
وأضاف التقرير :ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية
بــالـمـطـلــق بـقـيـمــة أقـ ــل م ــن ارتـ ـف ــاع إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية ،وبحدود  9.3ماليين دينار ،أي ما يعادل 14.4
ً
في المئة ،وصوال إلى نحو  74مليونا مقارنة بنحو 64.7
مليونا في الفترة ذاتها من عام  ،2021وشمل االرتفاع
جميع بنود المصاريف التشغيلية .وبلغت نسبة إجمالي
المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية
نحو  48.3في المئة بعد أن كانت نحو  45.9في المئة.
ولفت إلى أن مخصص انخفاض القيمة انخفض بنحو
 13مليون دينار ،أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 29.4

ً
كما أسلفنا ،وصوال إلى نحو  31.2مليونا مقارنة بنحو
 44.2مليونا .وبلغ هامش صافي الربح نحو  29.8في
المئة مقارنة بنحو  22.2في المئة خالل الفترة المماثلة
من عام .2021
وت ـش ـيــر ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـلـبـنــك إلـ ــى أن إجـمــالــي
ً
الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قــدره  404.6ماليين
دي ـنــار ونسبته  5.5فــي الـمـئــة ،ليصل إلــى نـحــو 7.757
مـلـيــارات ديـنــار مقابل نحو 7.352مـلـيــارات فــي نهاية
ع ــام  .2021فــي حـيــن بـلــغ ارت ـفــاع إجـمــالــي الـمــوجــودات
نحو  445.1مليوناونسبته  6.1في المئة ،عند المقارنة
بالفترة نفسها من عام  2021حين بلغ  7.311مليارات
دينار .وارتفع بند تمويالت إسالمية للعمالء بما قيمته
ً
 301مليون دينار ،أي بما نسبته  5.5في المئة ،وصوال
إلى نحو  5.814مليارات دينار ( 75في المئة من إجمالي
ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو  5.513مـلـيــارات ( %75من
إجمالي الموجودات) في نهاية عام  ،2021وارتفع بنحو
 9.4في المئة ،أي نحو  501.4مليون دينار مقارنة بالفترة
نفسها من  2021حين بلغ نحو  5.313مليارات دينار
( %72.7من إجمالي الموجودات).
وأضاف :بلغت نسبة تمويالت إسالمية للعمالء إلى
إجمالي الودائع واألرصدة األخرى نحو  96.4في المئة
مقارنة بنحو  86.8في المئة .بينما انخفض بند النقد
واألرصدة لدى البنوك بما قيمته  29.6مليون دينار ،أي
ً
بما نسبته  8.4في المئة ،وصوال إلى نحو  320.9مليون
ديـنــار ( %4.1مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو
 350.5مليون دينار ( %4.8من إجمالي الموجودات) في
نهاية عــام  ،2021وانخفض بنحو  10.1فــي المئة ،أي
نحو  35.9مليون دينار ،مقارنة بالفترة نفسها من 2021
حين بلغ نحو  356.8مليون دينار ( %4.9من إجمالي
الموجودات).

ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وأن الـحـكــومــة
سـتـسـتـخــدمــه م ــن أجـ ــل تـمــريــر
مـ ـش ــروع ج ــدي ــد ل ـل ــدي ــن الـ ـع ــام،
وربما تقديم مشروع جديد لما
ي ـس ـمــى بــال ـس ـحــب ال ـم ـن ـظــم من
احتياطي األجيال القادمة.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ف ــي ال ـح ــال ـت ـي ــن ،مــا
س ـ ـ ــوف يـ ـ ـح ـ ــدث ،ه ـ ــو االقـ ـ ـت ـ ــراض
مــن أج ــل تــوريــط أك ـثــر مــن نصف
مواطني البلد ممن هم دون الــ24
عاما وتحميلهم عــبء ســداد تلك
الــديــون ،أو نـضــوب تدريجي
لـمــا يـفـتــرض أن ــه احتياطي
ل ــأجـ ـي ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .ومـ ــرة
أخ ـ ــرى ،ل ــن ت ـك ــون ال ــزي ــادة
فـ ــي الـ ـنـ ـفـ ـق ــات الـ ـع ــام ــة فــي
المستقبل أيضا سوى زيادة
في النفقات الجارية ،يأكلها
الـتـضـخــم م ــا ي ـحــرم الجيل
الحالي من اإلفادة منها ،وال
ت ـصــرف لــارت ـقــاء بتعليم أو
سكن أو صحة أو مشروعات توفر
فرص عمل للجيل القادم.

وتـشـيــر األرق ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات الـبـنــك (م ــن غير
ً
احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته
 182.5مليون دينار ونسبته  2.8في المئة ،لتصل إلى
نحو  6.784مليارات دينار ،بعد أن كانت  6.602مليارات
دينار في نهاية  .2021ولو قارنا المطلوبات مع الفترة
ً
نفسها من العام السابق ،سنالحظ ارتفاعا بنحو 208.8
ماليين أو بنحو  3.2في المئة ،حين بلغت آنــذاك نحو
 6.575مليارات دينار .وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إلــى إجمالي الـمــوجــودات نحو  87.5فــي المئة مقارنة
بنحو  89.9في المئة للفترة المماثلة من عام .2021
وذك ــر الـتـقــريــر أن نـتــائــج تحليل الـبـيــانــات المالية
المحسوبة عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،تشير إل ــى أن جميع
ً
مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ً
أداء موجبا مقارنة
مع الفترة نفسها من عام  ،2021إذ ارتفع مؤشر العائد
على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك
(ROE) إلــى نـحــو  9.6فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنحو  8.0في
المئة .وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)
ً
ارتفاعا حين بلغ نحو  17.6في المئة بعد أن كان عند
 13.4في المئة.
وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)
ً
ً
ارتفاعا أيضا ،حيث بلغ نحو  0.8في المئة ،بعد أن كان
عند  0.6في المئة .وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS)
إلىنحو  11.76فلسا مقابل  8.45فلوس .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /الربحية ( )P/Eنحو  48.8ضعف مقارنة
مع  68.2ضعف (أي تحسن) ،وذلك بسبب ارتفاع ربحية
السهم بنحو  39.2في المئة عن مستواها في  30سبتمبر
من  ،2021مقابل انخفاض سعر السهم السوقي وبنحو
 0.4في المئة عن مستوى سعره في  30سبتمبر .2021
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو
 3.1أضعاف مقارنة بنحو  4.4أضعاف.

ان ـخ ـف ـضــت نـسـبــة مـســاهـمـتـهــا إلـ ــى نحو
 52.8بالمئة من جملة قيمة تداوالت العقار
مقارنة بما نسبته  56بالمئة في سبتمبر.
وب ـل ــغ ال ـم ـع ــدل ال ـش ـه ــري لـقـيـمــة ت ـ ــداوالت
ً
السكن الخاص خالل آخر  12شهرا نحو
 174.3مليونا ،أي أن قيمة تــداوالت شهر
أكتوبر  2022أدنى بما نسبته  7.3 -بالمئة
مقارنة بالمعدل.
وارت ـف ــع ع ــدد الـصـفـقــات ل ـهــذا الـنـشــاط
إلـ ــى  351ص ـف ـقــة م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  280صـفـقــة
ف ــي سـبـتـمـبــر  ،2022وب ــذل ــك ب ـل ــغ م ـعــدل
قـيـمــة ال ـص ـف ـقــة الـ ــواحـ ــدة ل ـن ـشــاط الـسـكــن
الـخــاص نحو  460.3ألــف ديـنــار ،مقارنة
بنحو  479.7ألفا فــي سبتمبر  ،2022أي
بانخفاض بحدود  4 -بالمئة.
وب ـل ـغــت قـيـمــة تـ ـ ــداوالت ن ـشــاط الـسـكــن
االسـتـثـمــاري نـحــو  100.1مـلـيــون ديـنــار،
بارتفاع بنحو  48.4بالمئة ،مقارنة بشهر
سـبـتـمـبــر  ،2022ح ـيــن بـلـغــت ن ـحــو 67.5
مليونا ،وار تـفـعــت مساهمتها مــن جملة
السيولة إلى نحو  32.7بالمئة ،مقارنة بما
نسبته  28.2بالمئة في سبتمبر.
وبـلــغ المعدل الشهري لقيمة تــداوالت
ن ـش ــاط ال ـس ـك ــن االس ـت ـث ـم ــاري خـ ــال آخ ــر
ً
 12شـهــرا نحو  90.1مليونا ،أي أن قيمة
تـ ــداوالت شـهــر أكـتــوبــر أعـلــى بـمــا نسبته
ً
 11.1بالمئة ،مقارنة بمعدل آخر  12شهرا.
وارتـ ـف ــع ع ــدد صـفـقــاتــه إل ــى  116صـفـقــة،
مقارنة بـ  89صفقة في سبتمبر ،وبذلك بلغ
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن
االستثماري نحو  862.9ألفا مقارنة بنحو

 758.1ألفا في سبتمبر  ،2022أي بارتفاع
بحدود  13.8بالمئة.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري
ببلوغها نحو  39.7مليونا ،أي بارتفاع
بـنـحــو  4.9بــالـمـئــة م ـقــارنــة م ــع سبتمبر
 ،2022حين بلغت نحو  37.8مليونا .بينما
انخفضت مساهمته مــن قيمة الـتــداوالت
العقارية إلى نحو  13بالمئة مقابل 15.8
بالمئة لسبتمبر  .2022وبلغ معدل قيمة
تـ ـ ـ ــداوالت ال ـن ـش ــاط الـ ـتـ ـج ــاري خـ ــال آخ ــر
ً
 12شـهــرا نحو  50.2مليونا ،أي أن قيمة
تـ ـ ــداوالت شـهــر أك ـتــوبــر أدنـ ــى بـنـحــو -21
ً
بالمئة عن متوسط آخر  12شهرا.
و بـلــغ عــدد صفقاته  11صفقة مقارنة
ب ــ 13صفقة لشهر سبتمبر  ،2022وبذلك
بـلــغ مـعــدل قيمة الصفقة الــواحــدة لشهر
أكـتــوبــر  2022نـحــو  3.6مــايـيــن ،مقارنة
بمعدل سبتمبر  2022والـبــالــغ نحو 2.9
مليون ،أي بارتفاع بحدود  23.9بالمئة.
كما تمت صفقتان لنشاط المخازن بـ4.5
ماليين خالل أكتوبر .2022
وع ـنــد مـقــارنــة إجـمــالــي ت ـ ــداوالت شهر
أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة
الفائتة (أكتوبر  )2021نالحظ أنها حققت
ً
ارتفاعا من نحو  257.1مليونا إلى نحو
 305.8ماليين ،أي بما نسبته  18.9بالمئة،
كما أسلفنا .وشمل االرتفاع سيولة النشاط
ا لـتـجــاري بنسبة  787.1بالمئة وسيولة
ن ـش ــاط ال ـس ـكــن االس ـت ـث ـم ــاري بـنـسـبــة 35
بــالـمـئــة ،بينما انـخـفـضــت سـيــولــة نشاط
السكن الخاص بنسبة  9.5 -بالمئة.
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السياسات االئتمانية للبنوك المحلية ساهمت في تحقيق نتائج مالية إيجابية
صندوق النقد
الدولي رفع توقعاته
لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي
الحقيقي للكويت
ليصل إلى نحو
 %8.7لعام 2022

سياسة الكويت
الخاصة بسعر
صرف الدينار عامل
أساسي في تحقيق
االستقرار النسبي
لسعر الصرف
مقابل العمالت
األخرى

األوضاع العالمية
كاختناقات
سالسل التوريد
العالمية وتداعيات
األزمة الروسية
 األوكرانيةوارتفاع أسعار
الطاقة والسلع
االستراتيجية زادت
ضغوط التضخم
المستورد على
معظم االقتصادات

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي لـ ـمـ ـح ــة ح ـ ـ ـ ــول أب ـ ــرز
التطورات االقتصادية والنقدية
والمصرفية فــي الكويت ،وإلقاء
ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى أهـ ـ ــم الـ ـم ــؤش ــرات
المرتبطة ببعض الدول المختارة
خالل الربع الثالث من عام ،2022
ويـعــد هــذا اإلص ــدار األول ضمن
سلسلة من اإلص ــدارات الجديدة
المطورة لبنك الكويت المركزي،
وسـ ـيـ ـص ــدر ب ـص ـفــة دوريـ ـ ـ ــة رب ــع
سنوية.
وق ـ ــال «الـ ـم ــرك ــزي» إن خـفــض
صـنــدوق النقد الــدولــي توقعاته
لـنـمــو االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي وفــق
تـ ـق ــري ــره ح ـ ــول آف ـ ــاق االق ـت ـص ــاد
العالمي لشهر أكتوبر ليصل الى
 3.2و %2.7لألعوام  2022و2023
على الترتيب ،مقارنة بنمو بلغ
نـحــو  %0.6ع ــام ( 2021أق ــل من
تــوقـعــات الـتـقــاريــر ال ـص ــادرة في
أب ــري ــل وي ــول ـي ــو  )2022نـتـيـجــة
ألربـ ـع ــة ع ــوام ــل م ـت ــداخ ـل ــة ،ه ــي:
أزم ـ ــة غـ ــاء ال ـم ـع ـي ـشــة ال ـحــال ـيــة،
والسياسات النقدية التشددية في
الكثير من دول العالم ،وتداعيات
الـ ـح ــرب ال ــروسـ ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة،
واآلثار المتبقية من أزمة كورونا.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق أن
يـصــاحــب ذل ــك الـتـبــاطــؤ مـعــدالت
م ـت ــزاي ــدة لـلـتـضـخــم ل ـي ـصــل إلــى
 %8.8عام  2022قبل أن ينخفض
إلى  %5.6عام .2023
و فـ ـ ـ ـ ــي ذات ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ر ف ـ ــع
صـنــدوق النقد الــدولــي توقعاته
لنمو ا لـنــا تــج المحلي اإلجمالي
ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـكــويــت ل ـي ـصــل إل ــى
نـحــو  %8.7ل ـعــام  2022مـقــارنــة
بنمو بنحو  %8.2للعام المذكور
(توقعات أبريل  ،)2022في حين
أبقى على توقعاته لنمو بنحو
 %2.6لعام  2023دون تغيير.
وض ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الـ ـبـ ـن ــوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق اسـ ـتـ ـق ــرار
م ـس ـت ــوي ــات األس ـ ـعـ ــار ،وب ــال ــرغ ــم
من استمرار معدل التضخم في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي التباطؤ
مـنــذ يــونـيــو  ،2022بـعــد أن بلغ
أقـصــى نسبة لــه  %9.1فــي مايو
 2022ل ـي ـصــل إ ل ـ ــى ن ـح ــو %8.3
في أكتوبر  ،2022فــإن «الفدرالي
األم ـيــركــي» اسـتـمــر فــي سياسته
ال ـن ـقــديــة ال ـت ـشــدديــة ب ــرف ــع سعر
الـفــائــدة بــواقــع  75نقطة أســاس
لـلـمــرة الــرابـعــة عـلــى الـتــوالــي في
 2ن ــو ف ـم ـب ــر  ،2022و ه ـ ــو ا ل ــر ف ــع
السادس لهذا العام ،في محاولة
لكبح جماح التضخم الذي وصل
ل ـم ـس ـتــويــات ق ـي ــاس ـي ــة ،لـيـقـتـفــي
أثره العديد من البنوك المركزية
في دول العالم المختلفة ،سواء
برفع سعر الفائدة بنفس القدر
مــن ال ــزي ــادة أو بـنـســب مختلفة،
كما اختارت بنوك أخرى تثبيت
أسعار الفائدة عند مستوياتها
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ح ـي ــث لـ ــم يـ ـج ــار بـنــك

ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــرك ـ ــزي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي
األميركي في وتيرة تحريك سعر
الفائدة بذات المستويات.
في السياق ،وفي ضوء متابعة
بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي الحثيثة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة لـ ـك ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
والمؤشرات االقتصادية والنقدية
في األســواق الدولية والتطورات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وأثـ ــرهـ ــا عـلــى
األوض ــاع االقتصادية العالمية،
ومـ ـ ــا تـ ـف ــرض ــه هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات
وتـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
االس ـت ـجــابــة بـحـســب مقتضيات
وطـبـيـعــة اقـتـصــاد ال ـكــويــت ،ومــا
ت ـظ ـهــره ال ـب ـيــانــات ال ـم ـتــاحــة من
مؤشرات تعكس استمرار سالمة
ومتانة أوضاع االستقرار النقدي
واالسـتـقــرار المالي فــي الكويت،
فقد تــم تفعيل األدوات المتاحة
لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق
أهدافه ،ويأتي ذلك في إطار النهج
المتوازن الذي يتبعه بنك الكويت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـس ـي ــاس ـت ــه ال ـن ـق ــدي ــة
الـهــادفــة إل ــى تـكــريــس االسـتـقــرار
النقدي والمالي لوحدات القطاع
المصرفي والمالي ،والمحافظة
ع ـلــى ج ــاذب ـي ــة ال ـع ـم ـلــة الــوطـنـيــة
ك ـ ـ ــوع ـ ـ ــاء م ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق ل ـ ـل ـ ـمـ ــدخـ ــرات
المحلية ،وتعزيز األجواء الداعمة
للنمو االقتصادي المستدام.
وف ـي ـمــا ي ـلــي ن ـع ــرض بــإي ـجــاز
تحليال للمؤشرات االقتصادية
والنقدية والمالية للكويت :بداية،
نشير إلى استمرار تباطؤ معدل
التضخم في الكويت (على أساس
س ـن ــوي) لـلـشـهــر ال ـخ ــام ــس على
ال ـتــوالــي ،حـيــث تــراجــع مــن نحو
 %4.71ف ــي أ ب ــر ي ــل  2022ليبلغ
نحو  %3.19في سبتمبر .2022
في مقابل ذلك ،ما زالت العديد من
االقتصادات العالمية (ومن بينها
معظم اقتصادات دول المنطقة)
تظهر اتجاها متصاعدا للتضخم
خالل نفس الفترة.
ويجب أن نشير في هذا اإلطار
إل ــى أن ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة تـقــوم
بتصميم سياساتها النقدية بناء
ومتطلباتها االقتصادية وأوضاع
االقتصاد المحلي ،لكن العديد من
تلك البنوك ،التي ترتبط عملتها
بالدوالر األميركي ،كونه العملة
الــدولـيــة الـمــوثــوق بها فــي إتمام
ال ـم ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة والـمــالـيــة
ً
بـيــن الـ ــدول ،غــالـبــا مــا تلجأ إلــى
اتباع قــرارات الفدرالي األميركي
فيما يخص سعر الفائدة (كإحدى
أدوات ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة) ،أمــا
الــدول ذات سعر الصرف المعوم
أو المربوط بسلة من العمالت ال
تـتـمــاشــى فــي أغـلــب األح ـي ــان مع
ً
قرارات الفدرالي وفقا ألوضاعها
االقتصادية.
ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص س ـع ــر ال ـص ــرف
ب ــدول ــة ال ـك ــوي ــتُ ،ن ـش ـيــر إل ــى أنــه
م ـنــذ  20م ــاي ــو  2007وبـمــوجــب
المرسوم رقم  147لسنة  ،2007تم

ربط سعر صرف الدينار الكويتي
بـ ـسـ ـل ــة م ــرجـ ـح ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــات
العالمية ألهم الشركاء التجاريين
والماليين بدولة الكويت.
وتعتبر سياسة بنك الكويت
الـمــركــزي الخاصة بسعر صرف
ً
ً
الدينار الكويتي عامال أساسيا
فــي تـحـقـيــق االس ـت ـقــرار النسبي
ل ـس ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ــدي ـ ـنـ ــار م ـقــابــل
ال ـع ـمــات األخ ـ ــرى ،كـمــا ســاعــدت
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة فـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
االستقرار والتخفيف بشكل غير
مباشر من حدة تداعيات التضخم
المستورد على االقتصاد المحلي،
مما يعكس أهمية سعر الصرف
بــال ـن ـس ـبــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
ال ـ ــذي ال ي ـف ــرض أيـ ــة ق ـي ــود على
ح ــرك ــة رؤوس األمـ ـ ــوال .ووس ــط
األوضاع العالمية الحالية سواء
اخـ ـتـ ـن ــاق ــات سـ ــاسـ ــل الـ ـت ــوري ــد
الـعــالـمـيــة وال ـتــداع ـيــات السلبية
لألزمة الروسية األوكرانية التي
ترتب عليها ارتفاع أسعار الطاقة
والسلع الغذائية االستراتيجية،
م ـ ـم ـ ــا أدى لـ ـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ـ ــادة ض ـ ـغـ ــوط
التضخم المستورد على معظم
االق ـت ـص ــادات ،وم ــن بـيـنـهــا دولــة
ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي ت ـق ــوم بــاس ـت ـيــراد
معظم االحتياجات السلعية من
الخارج (مثلت الواردات من السلع
نحو  %3.23من الناتج المحلي
اإلجمالي عام .)2021
وتشير األدبـيــات االقتصادية
إل ـ ـ ـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـي ــن
السياسات االقتصادية المختلفة
في كافة الدول لمعالجة التضخم
المستورد ومنها تصميم برامج
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي الـمــوجـهــة
لترسيخ مرتكزات األمن الغذائي،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ــا تـ ـسـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى ن ـه ـج ــه
الحكومة الكويتية.

ً
ثانيا -المؤشرات النقدية
والمصرفية المختارة

أ .عـ ـ ــرض الـ ـنـ ـق ــد ب ـم ـف ـه ــوم ــه
الواسع (:)M2

ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،شـهــد
عـ ــرض ال ـن ـق ــد ب ـم ـع ـنــاه ال ــواس ــع
ً
( )M2ارتفاعا قيمته  1.327مليار
دي ـ ـنـ ــار وب ـن ـس ـب ــة  %3.7لـتـبـلــغ
قيمته نحو  37.621مليار دينار
فــي نهاية شهر سبتمبر ،2022
مقابل رصيد بلغت قيمته نحو
 36.293مـلـيــار ديـنــار فــي نهاية
سبتمبر .2021
ب .أرصدة ودائع المقيمين في
البنوك المحلية:
تشير بيانات الودائع بالدينار
الـ ـك ــويـ ـت ــي إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود اتـ ـج ــاه
تصاعدي لودائع المقيمين لدى
البنوك المحلية منذ أبريل ،2021
بالرغم مــن أن سعر الخصم في
بنك الـكــويــت الـمــركــزي كــان عند
أدن ــى مـسـتــويــاتــه  %1.5نتيجة
السياسة التوسعية التي اتبعها
ال ـب ـن ــك أثـ ـن ــاء ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا،
الـتــي ب ــدأت فــي  16م ــارس 2020
واستمرت عامين.
هـ ــذا ،وارت ـف ـع ــت أرص ـ ــدة هــذه

الودائع بنحو  33.43مليار دينار
وبنسبة % 7.7خــال الفترة من
نهاية أ بــر يــل  2021حتى نهاية
ً
سـبـتـمـبــر  .2022ع ـل ـمــا أن هــذه
ال ـ ــودائ ـ ــع فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا تـخــص
القطاع الخاص بنسبة بلغت في
المتوسط  %76.9من بداية عام
 2022وحتى سبتمبر عام 2022
ج .أر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ا ل ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
االئتمانية للمقيمين:
تشير بتشير بيانات أرصــدة
التسهيالت االئتمانية للمقيمين
إلى ارتفاع قيمتها بنحو 29.42
مليار دينار وبنسبة  %6.8ليصل
إج ـم ــال ــي ال ــرص ـي ــد إل ــى 46.486
مليار دينار في نهاية سبتمبر
 2022مقابل رصيد قيمته 43.544
مليار دينار في بداية العام.

حجم الودائع
تـشـيــر ال ـب ـيــانــات الـتــاريـخـيــة
لـمـسـتــويــات حـجــم ال ــودائ ــع إلــى

«زين» تطلق النسخة الثانية من حملة «وحوش اإلنترنت»
الخرافي :نسعى لتمكين األطفال بتوفير اتصاالت آمنة والتوعية بمخاطر اإلنترنت
أطلقت مجموعة «زي ــن» النسخة الثانية مــن حملتها «وحــوش
اإلنـتــرنــت» ،الـتــي تــركــز فيها على زي ــادة التوعية بالمخاطر التي
يواجهها األطفال على شبكة اإلنترنت.
وكشفت المجموعة أن إطالقها للنسخة الثانية من الحملة جاء
مع احتفالها باليوم العالمي للطفل ( 20نوفمبر) ،التي تسعى من
خاللها إلــى تحفيز الــوعــي الـفـكــري لــأجـيــال الصغيرة المعرضة
باستمرار لمخاطر شبكة اإلنترنت ،حيث تدعو هــذه الحملة إلى
إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال ،وتدعم الجهود العالمية في
حماية األطفال في المجال الرقمي والحياة بشكل عام.
وكانت المجموعة الرائدة في االبتكارات الرقمية في أسواق الشرق
األوسط وافريقيا أطلقت النسخة األولى من الحملة في العام األخير،
ووجدت صدى واسعا في أسواق المنطقة ألهمية الرسالة المحفزة
الـتــي تحملها ،وألهـمـيــة الفئة المستهدفة (األط ـف ــال) ،حيث األمــل
في مستقبل أفضل ،إذ حصدت النسخة األولى من الحملة ماليين
المشاهدات والتفاعالت على شبكات التواصل االجتماعي.
وأعلنت «زي ــن» أنـهــا وقـعــت مــؤخــرا مــذكــرة تفاهم مــع «المنظمة
الدولية لخطوط نجدة الطفل» ( )CHIمن أجل حشد وتسهيل خطوط
نجدة األطفال في المنطقة ،بهدف تعزيز حقوق األطفال على مستوى
بصمة تواجد مجموعة زين ،وبدأ التعاون المشترك بين المجموعة
و( )CHIفــي عــام  ،2014فــي ضــوء دور المنظمة العالمية مشاركة
األبحاث والمعارف والخبرات لتعزيز جودة خطوط نجدة األطفال
ً
على مستوى العالم ،مع أكثر من  160عضوا في  140دولة ومنطقة
حول العالم ،وقد جعل هذا التعاون مجموعة زين واحدة من أولى
الشركات في المنطقة التي تناولت هذه الرسالة بجرأة.
وألهم التعاون المجموعة بإطالق «وحوش اإلنترنت» التي تحقق
نجاحا كبيرا في أسواق المنطقة ،بعد إطالقها في منتصف ،2021
حيث يتم تعليم األطـفــال رقميا ،باستخدام سلسلة مــن القصص
الخيالية الشهيرة ،مثل« ،ا لـحــور يــة الصغيرة»؛ الجميلة النائمة،
«بينوكيو»؛ «رابونزيل»« ،أحدب نوتردام»؛ و»أليس في بالد العجائب».
يذكر أن هذه الحملة تدعم وتتوافق مع هدف التنمية المستدامة
رقــم  16.2الــذي يدعو إلــى إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال
ً
بحلول  ،2030كما أنـهــا تـعــزز انضمام مجموعة زيــن مــؤخــرا إلى
مبادرة «االتفاق العالمي لألمم المتحدة» التي تشمل  10مبادئ تدعم
حقوق اإلنسان وتدعم حماية األطفال.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي في مجموعة
زين بدر الخرافي «تعرف زين التزاماتها االجتماعية جيدا ،وهي
فــي ذلــك تلتزم بتقديم دور مــؤثــر تـجــاه مجتمعاتها ،وتمثل هذه
الحملة في نسختها الثانية حرص المجموعة على حماية الفئات
االجتماعية األكثر ضعفا (األطفال) من المخاطر التي قد تنشأ على
شبكة اإلنترنت».
وأوض ــح أن «الحفاظ على سالمة األطـفــال على اإلنترنت مهمة
تـحـتــاج الـمــزيــد مــن الـجـهــد وال ـت ـعــاون بـيــن الـمــؤسـســات ،لـكــن قبل
كذلك تحتاج أيضا الوعي الكامل من األبــاء لحماية (األطـفــال) من
المتنمرين على اإلنترنت ،فهم الحلقة األقوى في هذه المهمة للحفاظ

على سالمة (األطفال) ،لذا نركز في حملتنا على هذا الدور المؤثر،
فإجراء محاثات مستمرة مع (األطـفــال) قد يشكل ســدا منيعا أمام
مخاطر اإلنترنت».
وأضاف قائال «نسعى من إطالق حملتنا إلى تمكين (األطفال) في
العالم الرقمي ،والتنبيه على أشكال الخطورة التي قد يتعرض لها،
وكيفية الحماية من المحتالين ،لذا نتطلع إلى مزيد من اآلليات التي
توفر اتصاالت آمنة على شبكة اإلنترنت لألطفال».
وقــالــت الــرئـيــس التنفيذي لــاسـتــدامــة فــي المجموعة ،جينيفر
ً
سليمان ،إن «استراتيجية االستدامة لدينا تتضمن أهدافا تندرج
في إطار ركيزة األجيال الناشئة من أجل معالجة مسألة أمان األطفال
على شبكة اإلنترنت ،وتلتزم المجموعة بضمان لعب دور في جعل
ً
اإلنترنت مساحة أكثر أمانا للجميع بشكل عام ،ولألطفال على وجه
الخصوص ،لذا نتطلع إلى مواصلة توسيع نطاق عملنا مع المنظمة
الدولية لخطوط نجدة الطفل ،وغيرها من المؤسسات ذات الصلة».
وقــال باتريك كرينز المدير التنفيذي لـ (« )CHIنحن مسرورون
بتجديد شراكتنا مع مجموعة زيــن ،إذ تعزز مذكرة التفاهم هذه
مكانتنا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كما أنها تعزز
قدراتنا المشتركة على دعم وبدء خطوط نجدة األطفال الوطنية في
ً
الدول التي تعمل فيها مجموعة زين ،ومن خالل العمل معا ،نستطيع
مساعدة خطوط نجدة األطفال على الوصول إلى مزيد من األطفال
والشباب ،وهو األمر الذي يساعد على ضمان عدم ترك صوت أي
طفل في المنطقة غير مسموع».

حملة «وحوش اإلنترنت»
تعرض «وحوش اإلنترنت» سيناريوهات درامية بديلة لقصص
األط ـفــال الـشـهـيــرة ،الـتــي تــأخــذ فــي االعـتـبــار مخاطر اإلنـتــرنــت مثل
التنمر واالحـتـيــال؛ وم ــواد المحتوى الـتــي يتم تصميمها بغرض
إس ــاءة معاملة األط ـفــال؛ وإدم ــان وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أو
التهديدات المنتشرة عبر شبكة اإلنترنت ،إذ تهدف المجموعة من
رقمنة القصص الكالسيكية  -ا لـتــي يتم تجسيدها على خلفيات

وسائط رقمية مختلفة  -إلى مساعدة األطفال على تصور التهديدات
التي يمكن أن تواجههم على اإلنترنت وكيفية التعامل معها ،وفهم
أن هناك طرقا للحماية منها .وتركز حملة التوعية األخيرة على
حقيقة أن األطفال يمكنهم اإلبالغ عن المخاطر وسوء المعاملة على
شبكة اإلنترنت ،من خالل االتصال بخطوط نجدة الطفل الوطنية في
ً
بلدانهم ،وتشتمل الحملة أيضا على تطوير مقطعي فيديو رسوم
متحركة يرويان نصائح أمان مختلفة لمشاركتها مع األطفال حول
كيفية حماية أنفسهم على شبكة اإلنترنت ،ومقاطع الفيديو هذه تم
إخراجها بطريقة خفيفة وبسيطة لجذب انتباه األطفال.

مذكرة تفاهم ()CHI
مــن خــال مــذكــرة التفاهم الـتــي دخـلــت فيها المجموعة مــؤخــرا،
ستقوم «زين» والمنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل باستكشاف
طرق لتطوير التعاون بين خطوط نجدة الطفل وأصحاب المصلحة
الرئيسيين في مجال حماية الطفل ،بما في ذلك الحكومات ،باإلضافة
إلــى طــرق تطوير تقنيات لمنصات خطوط نجدة الطفل ،وتوسيع
نطاق الخدمات لتشمل الرسائل الفورية وقنوات التواصل االجتماعي.
وكان قد تم إنشاء مذكرة التفاهم هذه في أعقاب مشاركة واسعة
ً
النطاق ألصحاب المصلحة ،حيث حضر ما يقرب من  30شخصا
من الجانبين ورشــة عمل لتبادل األفكار ،وناقشوا أهــداف المذكرة
وتبادلوا الخبرات والرؤى لصياغة أهداف ومؤشرات أداء رئيسية
قابلة للتحقيق.
ومن خالل تعاونها ،ستسعى المجموعة إلى إيجاد طرق لحشد
خطوط النجدة على مستوى أسواق عملياتها في المنطقة ،وإضافة
جنوب الـســودان والتوسع في جميع أرجــاء الـعــراق ،باإلضافة إلى
وضع خطط لبناء القدرات ومشاركة المعرفة في مجاالت االهتمام
ً
بناء على احتياجات خطوط النجدة ،وستكون هذه الطرق مرتبطة
باالستخدام المسؤول لالتصال عبر اإلنترنت؛ وبمعالجة العنف ضد
األطفال؛ وبحماية األطفال على شبكة اإلنترنت؛ ومشاركة الشباب،
ً
وبقضية األطفال المهجرين قسريا.

ارتفاعها ،على الرغم من تقارب
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى األم ـ ـ ــوال
ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وس ـع ــر
الخصم في الكويت ،وعلى الرغم
من تراجع الهامش بين السعرين،
فإنه لم يؤثر على االتجاه العام
ل ـل ــودائ ــع ف ــي ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة،
ً
ويــأتــي ذلــك تــأكـيــدا على رســوخ
ال ــودائ ــع فــي الـقـطــاع المصرفي،
ً
وم ـم ــا ي ــؤش ــر أيـ ـض ــا إلـ ــى الـثـقــة
ال ــدائ ـم ــة وال ـم ـس ـت ـمــرة بــالـعـمـلــة
الوطنية كوعاء جــاذب وموثوق
للمدخرات المحلية ،لما يتمتع
به الدينار الكويتي من استقرار
أمام الدوالر األميركي والعمالت
الــرئـيـسـيــة األخـ ـ ــرى ،وه ــي كلها
ضمن محركات جذب واستقرار
ال ــودائ ــع فــي االق ـت ـصــاد الوطني
ولـيــس سعر الخصم وح ــده ،بل
هـنــاك الـعــديــد مــن األدوات التي
يستخدمها البنك الـمــركــزي في
إطار سياسته الرقابية.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ت ـش ـي ــر
ه ــذه ال ـب ـيــانــات إل ــى الـسـيــاســات
والتعليمات الرقابية الحصيفة
لبنك الكويت المركزي ،والحدود
الـ ـقـ ـص ــوى ل ـل ـت ــرك ــز االئ ـت ـم ــان ــي
واإلنكشافات الكبيرة ومخاطر
ال ـتــركــزات ل ــدى عـمــاء االئـتـمــان،
إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــرش ـي ــد ال ـس ـيــاســة
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ب ـم ــا ت ـت ـض ـم ـنــه مــن
ضوابط لمنح القروض من حيث
الـ ـغ ــرض م ــن ه ـ ــذه ال ـت ـس ـه ـيــات
وال ـت ـح ـقــق م ــن اس ـت ـخــدام ـهــا في
مقاصدها ،كذلك فإن السياسات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ل ـل ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت ســاه ـمــت في
تحقيقها نتائج مالية إيجابية
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ــا أع ـل ـن ـتــه ال ـب ـن ــوك مــن
ت ـح ـق ـي ــق أربـ ـ ـ ـ ــاح خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المنقضية من عام  ،2022نتيجة

لـلـثـقــة الـكـبـيــرة ف ــي أداء الـقـطــاع
ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي ،وس ــط ما
يتمتع بــه مــن مــرونــة تمكنه من
مــواجـهــة الـتـحــديــات المعاصرة
م ــن مــركــز قـ ــوة ،وه ــو م ــا تــؤكــده
مؤشرات السالمة المالية للقطاع
ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي م ــن حـيــث
ك ـف ــاي ــة رأس ال ـ ـمـ ــال وال ـس ـي ــول ــة
وجودة األصول والربحية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ــوف ــر
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ب ـي ـئ ــة
اسـتـثـمــاريــة مـنــاسـبــة ،إذ يمتلك
ال ـعــديــد م ــن ال ـمــزايــا التنافسية
ألنه بيئة استثمارية آمنة في ظل
حالة عدم اليقين وتراجع فرص
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ف ــي الـعــديــد
ً
من دول العالم .وختاما ،تؤكد
المؤشرات االقتصادية والنقدية
على السياسة النقدية المتوازنة
ل ـل ـب ـن ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وم ـت ــاب ـع ـت ــه
الحثيثة لــأوضــاع االقتصادية
المحلية والعالمية ،و فــي ضوء
ذلك يتم اتخاذ القرار بما يصب
في مصلحة االقتصاد الوطني.
ومن خالل المتابعة التاريخية
اتسمت سياسة البنك المركزي
ً
الكويتي دائما في اتخاذ القرارات
الخاصة بمختلف أوجه النشاط
االقتصادي ضمن إطار متطلبات
ال ـت ــوازن االق ـت ـصــادي عـلــى نحو
ي ـ ـح ـ ـقـ ــق الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
ً
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدام ،أخـ ـ ـ ـ ــذا ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار
خصوصية االقـتـصــاد الكويتي
واألهداف التي يسعى إليها البنك
مــن تأمين ثبات النقد الكويتي
وح ــري ــة ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى ال ـع ـمــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وت ــوج ـي ــه
سياسة االئتمان بما يدعم التقدم
االقتصادي واالجتماعي وزيادة
الدخل القومي ،ومراقبة الجهاز
المصرفي.

ّ
َ
مصفي « :»FTXلم أر مثل هذا
الفشل في ضوابط الشركة المالية

ً
• مؤسس «المنصة» باع جزءا من حصته بـ 300
مليون دوالر في 2021

قال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة  FTXجون جيه راي ،المكلف
ً
بالتصفية الذي أشرف سابقا على تصفية شركة  ،enronإنه لم َير في
حياته المهنية مثل ما رآه في  ،FTXمن حيث الفشل التام في الضوابط
والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة.
وأضاف راي في إفادة إلى محكمة اإلفالس في الواليات المتحدة،
أن المستشارين الذين يشرفون على  FTXاستطاعوا تحديد موقع
جزء بسيط فقط من األصول الرقمية لدى الشركة المتعثرة بما يقدر
بحوالي  740مليون دوالر من العمالت المشفرة في محافظ غير متصلة
باإلنترنت ،وهي طريقة تخزين مصممة لمنع االختراق.
وأوضح أن  FTXلم تحتفظ بالسيطرة المركزية على أموالها ،وفشلت
في االحتفاظ بقائمة دقيقة للحسابات المصرفية أو االنتباه للجدارة
االئتمانية للشركاء المصرفيين.
وأفاد راي بأن المستشارين لم يستطيعوا حتى اآلن تحديد النقد
ال ــذي كــانــت تمتلكه الـشــركــة عـنــدمــا تـقــدمــت بطلب لــإفــاس ،لكنهم
ُ
اكتشفوا حوالي  560مليون دوالر تعزى إلى كيانات  FTXالمختلفة
حتى اآلن .من جهته ،حصل مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة
«إف تي إكس» على نحو  300مليون دوالر من مجموعة من المستثمرين
في العام الماضي ،نظير بيع جزء من حصته في الشركة.
وتعرضت منصة «إف تي إكس» لتداول العمالت المشفرة النهيار
مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر ،بعد أزمة سيولة حادة دفعت
العمالء للتدافع على سحب أموالهم ،لتتقدم المنصة بطلب إلعالن
ً
اإلفــاس .وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقال عن أشخاص
على صلة باألمر ،أن «إف تي إكس» جمعت  420مليون دوالر في جولة
تمويلية في أكتوبر  ،2021بدعوى توسيع أعمالها التجارية وتحسين
تجربة المستخدم .لكن الرئيس التنفيذي السابق «سام بانكمان فرايد»
لم يذكر للمستثمرين آنذاك أنه حصل على نحو  %75من هذه األموال،
نظير بيع جزء من حصته الشخصية في الشركة.
وتعتبر عملية البيع الكبيرة مــن جــانــب «بــانـكـمــان» غير مألوفة
بمعايير الشركات الناشئة ،ألنها تسمح للمؤسسين بجني األرباح
قبل المستثمرين.
وأخبر «بانكمان» المستثمرين في ذلك الوقت أن ذلك بمثابة تعويض
جزئي لألموال التي أنفقها لشراء حصة «بينانس» المنافسة في «إف
تي إكس» قبل بضعة أشهر.
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اقتصاد

«إجراءاتنا تردع أي محاوالت تمس سمعة السوق المالي ومصداقيته»
محمد اإلتربي

نرسخ قواعد
تعزيز النزاهة
والمصداقية
وحماية
المرخص لهم
وعمالئهم

تفتيش
ميداني
مستمر
على مدار
العام لكل
الخاضعين
للرقابة

كـشـفــت ال ـم ــراج ـع ــات األخ ـي ــرة
ال ـ ـتـ ــي أجـ ـ ــراهـ ـ ــا الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
عـلــى ا لـجـهــات المحلية المعنية
ب ـم ـك ــاف ـح ــة غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،فــي
أوســع عملية تقييم شملت نحو
 12جـهــة حـكــومـيــة مـعـنـيــة بــذلــك
ال ـم ـل ــف ،ج ــاه ــزي ــة ه ـي ـئــة أسـ ــواق
المال واستيفاءها كل المتطلبات
الـتـشــريـعـيــة والــرقــاب ـيــة والـفـنـيــة
ً
وبخبرات متمرسة ،تمثل حاجزا
ً
صلبا في مواجهة أي محاوالت
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ض ـمــن مـنـظــومــة
سوق المال.
في السياق ،ستخضع الكويت
ً
مـ ـج ــددا لـعـمـلـيــة تـقـيـيــم واس ـعــة
ً
ً
وش ــامـ ـل ــة ت ـم ـثــل تـ ـح ــدي ــا ك ـب ـيــرا
للعديد من الجهات المعنية بهذا
ً
ال ـم ـل ــف ،ع ـل ـمــا أن ن ـج ــاح وت ـقــدم
والتزام جهة مثل هيئة األسواق
بمفردها لن يشفع لنجاح عملية
التقييم ككل ،إذ يشترط أن تكون
كـ ــل الـ ـجـ ـه ــات عـ ـل ــى ذات الـ ـق ــدر
والمستوى من االلتزام بالمعايير
ال ـع ــال ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة الـمـطـبـقــة
والتعليمات الخاصة بمجموعة
العمل المالي «فاتف» .FATF
وك ــان ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
أجـ ـ ـ ـ ــرى ع ـم ـل ـي ــة تـ ـقـ ـيـ ـي ــم ،ورف ـ ــع
ت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات ب ـ ـ ــأوج ـ ـ ــه الـ ـقـ ـص ــور
ال ـت ـش ــري ـع ــي والـ ــرقـ ــابـ ــي لـلـعـمــل
بها ،وكانت الهيئة خــارج نطاق
المالحظات في هذا الملف بكفاءة
ً
عالية ،علما أن التفتيش المقبل
ً
ً
يمثل تحديا كبيرا أمــام الكويت
لباقي الجهات المعنية.
وعلى الرغم من جاهزية هيئة

أس ـ ــواق الـ ـم ــال الـ ـي ــوم ق ـبــل الـغــد
ب ـش ـكــل ك ــام ــل لـلـتـقـيــم ال ـم ـت ـبــادل
المنتظر إج ــراؤه مــن «فــاتــف» أي
قـبــل مــوعــد الـتـفـتـيــش بــأكـثــر من
ع ــام ،فــإن الهيئة تــواصــل تعزيز
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا لـعـمـلـيــة الـتـقـيـيــم
التي ستخضع لها دولة الكويت
في مجال مكافحة غسل األمــوال
وت ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ــاب م ــن «ف ــات ــف»،
والـ ـم ــزم ــع أن تـ ـك ــون فـ ــي ن ـهــايــة
عــام  ،2023ومــا يترتب على تلك
االستعدادات من رفع درجة التزام
دولة الكويت أثناء عملية التقييم،
ونوجزها باآلتي:
 -1اس ـت ـم ــرار الـ ـ ــدور الــرقــابــي
ب ـنــوع ـيــه ال ـم ـك ـت ـبــي وال ـم ـي ــدان ــي
عـلــى األش ـخ ــاص ال ـمــرخــص لهم
م ــن ال ـه ـي ـئــة ،إذ ت ـم ـث ـلــت ال ـم ـهــام
ال ـم ـك ـت ـب ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــة ب ـم ــراج ـع ــة
ال ـت ـقــاريــر ال ـس ـنــويــة لــأشـخــاص
ال ـم ــرخ ــص ل ـهــم ب ـش ــأن مـكــافـحــة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب
عــن ع ــام  ،2021ال ـتــي نـتــج عنها
اعتماد خطة التفتيش الميداني
على الجهات سالفة الذكر ،والبدء
بمهام التفتيش ا لـمـيــدا نــي على
ال ـشــركــات ،ال ـتــي تـسـتـهــدف أكثر
ً
ً
م ــن  50شـخـصــا مــرخ ـصــا ل ــه ما
بين شــركــات استثمار وشركات
الوساطة المالية.
 -2رفــع كـفــاء ة مهام التفتيش
الميداني من خالل إضافة الجانب
التوعوي لفرق التفتيش الميداني
أثـ ـن ــاء ت ــواص ـل ـه ــم ال ـم ـب ــاش ــر مــع
م ـس ــؤول ــي ال ـش ــرك ــات الـمـعـنـيـيــن
في مهام التفتيش ،ما من شأنه

الرفع من درجة التزام األشخاص
المرخص لهم بالقواعد الخاصة
بمكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهاب.
 -3إحاطة الجهات الخاضعة
ل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـ ـحـ ــل مـ ـه ــام
ال ـت ـف ـت ـي ــش الـ ـمـ ـي ــدان ــي ب ـن ـتــائــج
مـ ـه ــام ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـم ـي ــدان ــي مــن
خـ ــال ال ـت ـق ــاري ــر ال ــرق ــاب ـي ــة ،ومــا
تتضمنه من إجراءات تصويبية
وت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار
المالحظات الـمــرصــودة ،إضافة
إلى قرارات مجلس التأديب على
الشركات المخالفة ،وهي قرارات
ً
إجرائية ،يتم التعامل معها وفقا
لإلجراءات القانونية المعمول بها
في الهيئة.
 -4اتخاذ الهيئة الــازم بشأن
مـ ــا ت ـك ـش ــف لـ ـه ــا مـ ــن م ـع ــام ــات
ومـعـلــومــات يمكن أن تـكــون لها
صـلــة بـغـســل األم ـ ــوال أو تمويل
اإلره ـ ـ ــاب أو ج ــرائ ــم أص ـل ـيــة من
خـ ــال إبـ ـ ــاغ وحـ ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
المالية الكويتية بتلك المعامالت

ً
والمعلومات تفعيال للبند رقم ()7
مــن الـمــادة رقــم ( )14مــن القانون
ر قـ ــم ( )106ل ـس ـنــة  2013ب ـشــأن
مـكــافـحــة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهــاب وتعديالته ،التي تنص
عـلــى «إب ـ ــاغ ال ــوح ــدة عـلــى وجــه
السرعة بمعلومات أو معامالت
يمكن أن تـكــون لها صلة بغسل
األم ـ ـ ــوال أو ت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب أو
جــرائــم أص ـل ـيــة» ،إذ يــؤكــد البند
ســالــف الــذكــر عـلــى دور الجهات
الرقابية في دولة الكويت بجانب
ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة واألع ـم ــال
وال ـم ـهــن غ ـيــر ال ـمــال ـيــة ال ـم ـحــددة
ف ــي ع ـم ـل ـيــة اإلب ـ ـ ــاغ إل ـ ــى وح ــدة
التحريات المالية الكويتية.
 -5مع انتهاء خطة التفتيش
الميداني للسنة المالية الحالية
عـ ـل ــى األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـم ــرخ ــص
ل ـه ــم ،ت ـك ــون ال ـه ـي ـئــة ق ــد قــامــت
بــزيــارة كل الجهات الخاضعة
لـهــا ف ــي م ـجــال مـكــافـحــة غسل
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال وت ـ ـمـ ــويـ ــل اإلره ـ ـ ـ ــاب
ً
م ـيــدان ـيــا م ـنــذ بــدئ ـهــا بــالـقـيــام
بمهام التفتيش الميداني في
هــذا المجال قبل ثالثة أعــوام،
ً
ً
علما أن الهيئة واستنادا إلى
المنهجية القائمة على مخاطر

«المصارف» ينظم مؤتمر التدقيق الداخلي األول

بالتعاون مع «برايس ووتر هاوس كوبرز» و«المدققين الداخليين»
نظم اتحاد مصارف الكويت ،بالتعاون
م ــع ش ــرك ــة ب ــراي ــس ووت ـ ــر ه ـ ــاوس كــوبــرز
وجمعية المدققين الداخليين الكويتية،
الثالثاء الماضي ،مؤتمر التدقيق الداخلي
األول ب ـع ـنــوان «ال ـت ـحــديــات واالت ـجــاهــات
المستقبلية للتدقيق الداخلي».
حضر المؤتمر متخصصون في الشؤون
المالية والتدقيق الــداخـلــي مــن الشركات
الرائدة بالكويت ،كما حضره د .خالد بودي–
عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك
الكويت المركزي ،وعدد من قيادات القطاع
المصرفي الكويتي.
وأس ـف ــر الـمــؤتـمــر ع ــن مـنــاقـشــات حــول
التحديات التي يواجهها المتخصصون في
هذا المجال بالوقت الراهن ،وكيفية التغلب
عـلـيـهــا .كـمــا نــاقــش الـمــؤتـمــر ال ـعــديــد من
الموضوعات ذات األهمية ،منها :الحوكمة
البيئية واالجتماعية ،وحوكمة الشركات،
والتنسيق بين الــوظــائــف الرقابية داخــل

الـمــؤسـســات ،ورقـمـنــة التدقيق الــداخـلــي،
وت ـط ـل ـع ــات أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة من
المدققين الداخليين.
وفي هذا الصدد ،أكد األمين العام التحاد
مصارف الكويت د .حمد الحساوي ،أهمية
مهنة التدقيق الداخلي ،ودورها الحيوي في
ً
تحسين أداء الشركات ،فضال عن دورها في
تحديد العوامل األكثر خطورة ،والمخاوف
المستقبلية ،ونقاط الضعف الحالية في
عمل أي شركة.
وأعرب الحساوي عن سعادته بالتعاون
مع «برايس ووتر هاوس كوبرز» وجمعية
المدققين الداخليين في تنظيم هذا المؤتمر
المهم ،لنقل الـتـجــارب والـخـبــرات واتـبــاع
أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال،
وأكــد حــرص االتـحــاد وتطلعه إلــى تنظيم
مثل هذه المؤتمرات بالمستقبل ،لما فيه
مصلحة ليس فقط القطاع المصرفي ،لكن
كل القطاعات األخرى.

من جانبه ،صـ َّـرح وســام القاري رئيس
لجنة التدقيق الداخلي باتحاد المصارف
ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة
بيت التمويل الكويتي ،أن مهنة التدقيق
الداخلي توفر العديد من المزايا للمؤسسات
والكيانات ،فيما يتعلق بمساعدة اإلدارة
في تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية،
وســامــة ومــوثــوقـيــة الـمـعـلــومــات المالية
والتشغيلية ،وحماية األصــول ،واالمتثال
بالقوانين واللوائح.
وأوض ــح الـقــاري أنــه فــي ظــل التطورات
والـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ــواج ــه مهنة
ً
الـمــدقــق الــداخ ـلــي ،أصـبــح ِل ــزام ــا أن يكون
ً
ً
المدقق الــداخـلــي مستشارا مــوثــوقــا أمــام
مجلس إدارتـ ــه واإلدارة التنفيذية .ومــن
هـ ــذا الـمـنـطـلــق ج ـ ــاءت أه ـم ـيــة ف ـك ــرة عقد
ه ــذا الـمــؤتـمــر ،وخــاصــة فــي ظــل الـظــروف
العالمية والـمـخــاطــر النمطية والناشئة
التي تؤثر على بيئة األعمال ،وبالتالي على

«بيتك» يتعاون مع «هيدسبرنج»
لالرتقاء بقدرات المديرين التنفيذيين

زكريا األنصاري

محمد المسلم

فــي إط ــار ريــادتــه بــاالسـتـثـمــار فــي ال ـكــوادر
البشرية ،وحرصه على تطوير مهاراتهم ورفع
كفاءاتهم ،تعاون بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
المؤسسة المالية اإلسالمية الرائدة عالميا ،مع
«هيدسبرنج» ،ذراع التطوير اإلداري لجامعة
 IE Business Schoolبــالـشــراكــة مــع ّ
مؤسسة
«فاينانشال تايمز» ،بهدف دعم التنمية المهنية
واالرتـقــاء بقدرات المديرين التتنفيذيين في
«بيتك» وتطوير مهاراتهم وفق معايير عالمية.
ّ
ورك ــز الـبــرنــامــج ال ــذي اسـتـهــدف مجموعة
ّ
م ــن ال ـم ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ع ـلــى ال ـم ـه ــارات
الواجب تطويرها لدى قادة البنك ،فيما ساعد
المشاركين على اعتماد طــرق تفكير جديدة
ّ
ّ
فعاليتهم في
تعزز كفاءتهم وتنظيمهم ،وتزيد
ّ
مهامهم اليومية ،وتوسع قدرتهم على قيادة
التغيير وبناء فرق عمل منتجة.
وسـ ــاهـ ــم الـ ـب ــرن ــام ــج فـ ــي ت ـط ــوي ــر مـ ـه ــارات
المديرين التنفيذيين في «بيتك» على تطبيق
مبدأ المساءلة ومراقبة األداء ،وتحديد األهداف
والمكافآت.
وفي تصريح صحافي على هامش اختتام
البرنامج ،أكد المدير التنفيذي إلدارة المواهب
ف ــي «ب ـي ـت ــك» ،مـحـمــد ال ـم ـس ـلــم ،أه ـم ـيــة بــرامــج
التطوير لقادة البنك ،مبينا أن برنامج القادة
يشمل وحــدات تدريبية حول مواكبة التحول
وإدارة الـتــواصــل فــي ظــل الـتـحــوالت الرقمية،
وما خلقته من تحديات ومتغيرات على العمل
المصرفي ونماذج األعمال.
وأوضح المسلم أن «برنامج القيادة» الذي

ّ
باسم بنا

ج ــرى تصميمه بــالـكــامــل بـطــريـقــة احـتــرافـيــة
ت ــوائ ــم اح ـت ـي ــاج ــات ال ـب ـن ــك ،ت ـم ـح ــور حـ ــول 4
ركــائــز أساسية ُوضـعــت لتساعد المشاركين
ع ـلــى ت ـحــديــد م ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة ل ـل ـت ـفـ ُّـوق في
األداء ،مبينا أن كل ركيزة ّ
النتائج
تشدد على
ّ
الــرئ ـي ـس ـيــة ،م ـثــل تـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات الـمـعــقــدة
وتطبيق الخبرات ،واالستجابة إلى المتغيرات
ّ
والتكيف معها ،ودعم الفريق والتعاون معه،
والتخطيط والتنفيذ.
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال بـ ــاسـ ــم ب ـ ــن ـ ــا ،نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
«ه ـي ــدس ـب ــرن ــج» ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ّ
وإفريقيا« :يــركــز برنامج القيادة على تقدير
النظام والهياكل» ،مبينا ان البرنامج ينطوي
تحت اط ــار استراتيجية تطوير ال ـقــادة التي
أطلقها «بيتك» ،ويهدف إلى مساعدة المديرين
التنفيذيين على تحفيز فرق عملهم لتحسين
ّ
ّ
إنتاجيتهم ضمن بيئة عمل منظمة والحرص
تأدية مهامهم على أكمل وجه.
على
ً
وتعليقا على المشاركة في البرنامج ،قال
زكــريــا األن ـص ــاري ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لصرف
العمالت األجنبية ومبيعات الخزانة في «بيتك»:
«س ــاه ــم بــرنــامــج ال ـق ــادة الـ ــذي نـظـمــه «بـيـتــك»
بــالـتـعــاون مــع هـيــدسـبــرنــج بـتـعــزيــز المعرفة
ّ
المتعلقة بالقيادة والسلوك المهني ،حيث كان
لذلك تأثير كبير على طريقتي في القيادة».

خطط ومهام التدقيق الداخلي المرتكزة
على المخاطر ،منها مــا يتعلق بسلسلة
التوريد ،وجذب المواهب والمحافظة عليها،
والتهديدات السيبرانية ،وقضايا البيئة
واالستدامة ،وحوكمة الشركات والتحول
الرقمي السريع والسيولة.
من جانبه ،صرح عيسى حبش ،شريك
ضمان المخاطر في «برايس ووترهاوس
كوبرز الشرق األوسط» ،أن الشركة فخورة
بالتعاون مــع اتـحــاد المصارف وجمعية
المدققين الداخليين في تنظيم هذا المؤتمر،
ح ـيــث كـ ــان م ــن ال ــرائ ــع رؤي ـ ــة ال ـع ــدي ــد من
المتخصصين في الشؤون المالية والتدقيق
الداخلي مجتمعين للتعرف على تحديات
واتجاهات التدقيق الداخلي والمشاركة
في مناقشات هادفة ،وتتطلع الشركة إلى
رؤيــة موضوعات جديدة تبرز في مؤتمر
العام المقبل وكيفية مقارنتها باالتجاهات
الرئيسية التي تمت مناقشتها هذا العام.

غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ال ـم ـت ـب ـعــة لــدي ـهــا أثـ ـن ــاء إعـ ــداد
خطة التفتيش المذكورة أعاله
قــد شملت مــن خــال زيــاراتـهــا
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة أغـ ـ ـل ـ ــب الـ ـجـ ـه ــات
الخاضعة لرقابتها بمهمتين
ميدانيتين على األقل.
 -6عقدت هيئة أسواق المال
ورشتها التوعوية في يونيو
 ،2022و بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور م ـم ـث ـلــي
الـجـهــات الـخــاضـعــة لرقابتها
على مدار يومين ،تمت خاللهما
مناقشة المستجدات المتصلة
بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وهي:
أ) تطبيق المادة رقم ( )33من
القانون رقم ( )106لسنة 2013
ب ـشــأن مـكــافـحــة غـســل األم ــوال
وتمويل اإلرهاب.
ب) الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـتـ ــي تــم
ر ص ـ ــد ه ـ ــا م ـ ــن إدارة ا ل ــر ق ــا ب ــة
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـه ــام
التفتيش الميداني.
ج) الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـتـ ــي تــم
رصـ ــدهـ ــا مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة مـكــافـحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
م ــن خـ ــال م ــراج ـع ــة ال ـت ـقــاريــر
السنوية لألشخاص المرخص

الـمـنـبـثـقــة م ــن الـلـجـنــة الــوطـنـيــة
لمكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهاب.
 )5ت ـقــديــم م ـق ـتــرح إل ــى وح ــدة
التحريات المالية الكويتية بشأن
إجراء تعديل تشريعي للتعريف
الـ ـخ ــاص ب ــال ـش ـخ ــص ال ـم ـعــرض
ً
س ـي ــاس ـي ــا ال ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي ال ــائ ـح ــة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رق ــم ()106
لسنة  2013بشأن مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وت ـتــولــى هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
أعمال التنظيم والرقابة واإلشراف
فيما يتعلق بالتزام األشخاص
ال ـم ــرخ ــص ل ـه ــم ب ــال ـق ــواع ــد ذات
ال ـص ـل ــة وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـكــاف ـحــة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب
ال ـم ـن ـص ــوص فـ ــي الـ ـق ــان ــون رق ــم
( )106لسنة  2013بشأن مكافحة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب
والئـحـتــه الـتـنـفـيــذيــة ،وال ـق ــرارات
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ،وت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـه ـي ـئــة
الصادرة لذات الشأن والمتمثلة
بالكتاب السادس عشر (مكافحة
غسل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب)
مــن ا لــا ئـحــة التنفيذية للقانون
رقم ( )7لسنة  2010وتعديالتهما،
بهدف:
 -1تعزيز نزاهة السوق المالية
ومصداقيتها.
 -2حماية األشخاص المرخص
لهم وعمالئهم من العمليات غير
القانونية التي قــد تنطوي على
غسل لألموال أو تمويل لإلرهاب
أو أي نشاط إجرامي آخر.

لهم بشأن مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
د) عـمـلـيــة الـتـقـيـيــم الـمـتـبــادل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـخ ـ ـضـ ــع ل ـ ـه ـ ــا دولـ ـ ـ ــة
الكويت من قبل مجموعة العمل
المالي (فــاتــف) خــال عــام ،2023
وأهميته لكل من الهيئة والجهات
الخاضعة لها.

جهود تنسيقية مستمرة
ً
وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى مـســؤولـيـتـهــا
الـكـبـيــرة ودورهـ ــا ال ـم ـحــوري في
هذا الملف تواصل هيئة أسواق
المال جهودها في مجال التعاون
والتنسيق بينها وبين الجهات
المختصة فــي دول ــة الكويت في
مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة غ ـس ــل األم ـ ــوال
وت ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وي ــأت ــي فــي
مقدمتها:
* اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ــان
المختلفة فــي الكويت فــي مجال
مـكــافـحــة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهاب ،وهي:
 )1اللجنة الوطنية لمكافحة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب
وفرق العمل المنبثقة منها.
 )2لجنة تنفيذ قرارات مجلس
األمن المتعلقة بمكافحة اإلرهاب
وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
 )3اللجنة ا لـخــا صــة لمتابعة
الـقــرارات بشأن تنفيذ العقوبات
المقررة من جانب مجلس األمن
على كوريا الشمالية.
 ) 4استمرار أعمال فرق العمل

 ...ويصدر عدد أكتوبر من «المصارف»
صدر عدد أكتوبر  2022من مجلة المصارف ،التي يصدرها اتحاد
المصارف ،متضمنا تغطية خاصة عن مشاركة مصارف الكويت
في االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك
الدولي لعام  2022في واشنطن ،وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس
التحرير د .حمد الحساوي ،بعنوان «القطاع المصرفي الكويتي قاطرة
النمو نحو المستقبل» ،وتحدث فيها عما تتمتع به البنوك الكويتية
من استقرار تعززه العديد من مؤشرات السالمة المالية التي تؤكد
متانة ومالءة القطاع المصرفي من حيث معدالت السيولة الجيدة
والتصنيفات االئتمانية العالية إقليميا ودوليا.
كـمــا اح ـت ــوى ال ـع ــدد عـلــى مـجـمــوعــة م ــن الـ ـح ــوارات م ــع ع ــدد من
الشخصيات االقتصادية ،شملت محافظ بنك الكويت المركزي باسل
الهارون ،والمدير العام لهيئة تشجيع االستثمار المباشر الشيخ
الدكتور مشعل جابر األحمد ،وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك
الكويتية وقيادات مصرفية.
وتـضـمــن اإلص ـ ــدار أي ـضــا ع ــددا م ــن ال ـمــوضــوعــات االقـتـصــاديــة
ال ـم ـت ـنــوعــة ،م ـثــل س ـلــوك ـيــات ص ـغ ــار الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ال ـبــورصــة،
وم ــؤش ــرات ال ـن ـجــاح فــي الـعـصــر الــرق ـمــي ،وتـقـلـبــات أس ـعــار صــرف
العمالت ،كما تضمن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز بشأن التصنيف
االئتماني السيادي للكويت ،وتقريرا عن سوق العقار المحلي خالل
ً
ً
النصف األول من  ،2022وملفا خاصا عن سوق السندات والصكوك
في الكويت.

حمد الحساوي

«بوبيان» يرعى ماراثون طب العائلة
تماشيا مع استراتيجية مسؤوليته
االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـتـشـجـيــع ع ـلــى مـمــارســة
الرياضة ،رعى بنك بوبيان ماراثون طب
العائلة  ،2022الذي انطلقت فعالياته في
حديقة الشهيد ،بتنظيم مــن الجمعية
الطبية الكويتية ،بهدف دعم الفعاليات
االجتماعية الهادفة إلــى تعزيز مفهوم
االس ـت ــدام ــة الـمـجـتـمـعـيــة ذات األهـ ــداف
الرياضية والصحية والبدنية ،من أجل
صحة وحـيــاة أفـضــل للجميع ،وجــاء ت
رعاية البنك تقديرا منه ودعما للقطاع
الصحي في الكويت بمختلف شرائحه
وتقديرا لجهوده الرائعة التي يبذلها.
وقـ ــالـ ــت ع ـ ـضـ ــوة ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
ل ـل ـمــاراثــون أمـيـنــة ص ـنــدوق راب ـطــة طب
العائلة عضوة لجنة الصحة النفسية،

تكريم بنك بوبيان
التابعة لبرنامج طب العائلة التدريبي،
د .طيبة الحسن ،إن الحدث كان يتضمن
سباقا للجري بمسافة  ٥كيلومترات،

« »KIBينشر الوعي المصرفي
في جناحه بمول العاصمة
ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»
في أحــدث مشاركة مجتمعية توعوية جاء ت
كجزء من مساهمته في الحملة الوطنية «لنكن
على دراية» ،أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBوجوده
مــؤخــرا فــي «م ــول ال ـعــاص ـمــة» ،فــي ج ـنــاح خــاص
ً
أقامه البنك داخل المركز التجاري ،مستضيفا فيه
المارة من زوار المجمع من شتى فئات المجتمع،
مــن أجــل التعريف بــالــدور الـحـيــوي ال ــذي يلعبه
كمؤسسة مالية تساند عمالءها في إدارة شؤونهم
اليومية ،وتلبي احتياجاتهم بخدمات مصرفية
وتمويلية شاملة مدفوعة بحلول رقمية وبنكية
متكاملة ،والتي طورها « »KIBخصيصا ليواكب
بها متطلبات نمط حياتهم.
وفي تعليقه على هذه المبادرة التثقيفية ،قال
نائب المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد
في « »KIBمصعب الشعالن« :بقدر ما ندرك ونلبي
توجهات العصر في اختيار وسائل إلكترونية
ورق ـم ـي ــة ل ـل ـت ــواص ــل ،ب ـق ــدر م ــا ن ـحــن حــري ـصــون
على انتهاز كل فرصة للتواجد بصفة شخصية
بين أطياف المجتمع ،لمشاركة أكثر تفاعال مع
جـمـهــورنــا ،بـتــواصــل عـلــى الـمـسـتــوى اإلنـســانــي
يحيطه جو من األلفة».

ت ـل ـي ــه مـ ـس ــابـ ـق ــات ري ــاضـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة،
ب ـم ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر م ــن  ٣٠٠ش ـخ ــص مــن
الطواقم الطبية في الكويت وطلبة مركز

العلوم الطبية وعائالتهم.
وأضافت د .الحسن أن الماراثون يعد
نتاج تـعــاون بين رابـطــة أطـبــاء العائلة
وال ـم ـمــارس ـيــن الـعــامـيــن وبــرنــامــج طب
العائلة التدريبي ،وبدعم من الجمعية
الطبية الكويتية ،مبينة أن اختيار حديقة
الشهيد إلقامة فعاليات الماراثون يأتي
العتبارها مــن األمــاكــن المفتوحة التي
تلقى إقباال كبيرا من الجميع لممارسة
ريــاضــة ال ـجــري وال ـم ـشــي ،وم ــن أه ــم ما
يهدف إليه الحدث زيادة الوعي بأهمية
ممارسة الرياضة وأثرها على الصحة
النفسية والجسدية.

«برقان» :حملة توعوية عن «السكري»
ن ـظــم ب ـنــك ب ــرق ــان لـمــوظـفـيــه حملة
تــوعــويــة ع ــن مـ ــرض ال ـس ـكــري وط ــرق
الوقاية منه ،بالتزامن مع اليوم العالمي
للسكري في  14نوفمبر ،وتندرج هذه
المبادرة في إطار برنامج المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــك ،وت ـ ـهـ ــدف إل ــى
توعية الموظفين بالمشاكل الصحية
وال ـم ـضــاع ـفــات الـمـتـعـلـقــة بــالـسـكــري،
والطرق األساسية للوقاية منه ،إضافة
إلى أنجع الطرق للتعايش معه بشكل
أفـ ـض ــل ،ك ـم ــا تـ ـع ــاون ال ـب ـن ــك ف ــي ه ــذا
السياق مع صيدليات المطوع ،لتقديم
فحوصات مرض السكري للموظفين
فــي مقره الرئيسي ،فضال عــن تنظيم
محاضرة توعوية.
فــي اإلطـ ــار ،قــالــت ريـمــا األصبحي،
مدير أول  -وحدة االتصاالت الداخلية
في قسم الموارد البشرية ،في تصريح:
«ت ــدع ــم هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ج ـه ــود الـبـنــك
لتعزيز ثقافة تفاعلية بين الموظفين
وتشجيعهم أكثر على اعتماد أسلوب
حياة صحي .ونحن ملتزمون بترجمة
إيماننا الراسخ بأهمية صحة ورفــاه
الموظفين إلى إجراءات تهدف إلى بيئة
عملية صحية وإيجابية أكثر».
وأضافت األصبحي« :وبما أن نسبة

جانب من مشاركة الموظفين بالفحوصات
اإلصابة بالسكري في العالم تصل إلى
واح ــد مــن  11شخصا ،نعتقد أنــه من
الضروري زيادة الوعي حول مخاطره
وانتشاره بين موظفينا ،وهو ما نأمل
أن يـســاهــم أي ـضــا ف ــي تــوسـيــع نـطــاق
وصول رسائل الحملة التوعوية داخل
مجتمعنا ،وفــي التخفيف مــن العبء
الثقيل للسكري على الصحة العامة».
مــن جهتها ،قــالــت حصة الـنـجــادة،
مــديــر أول  -االت ـص ــاالت والمسؤولية
االجتماعية للشركات« ،يــواصــل بنك
برقان تجسيد القيم األساسية لثقافته
المؤسسية من خــال الدعم المستمر

والـفـعــال للصحة الجسدية والعقلية
واالجـتـمــاعـيــة لـمــوظـفـيــه .وبــاعـتـبــاره
مــؤسـســة مــالـيــة م ـســؤولــة اجتماعيا
تتناسق أعمالها مع فلسفتها األساسية
(أنت دافعنا) ،يواصل برقان لعب دور
قوي في تعزيز ثقافة الصحة والوقاية
في المجتمع كله ،ويعمل بانتظام على
الوصول إلى جميع مكونات المجتمع
بـمـنــاسـبــة األي ـ ــام الـعــالـمـيــة للتوعية
بمختلف المسائل المتعلقة بالصحة
ال ـع ــام ــة م ــن خ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــادرات م ــؤث ــرة
تـعــزز رف ــع مـسـتــوى الــوعــي والتغيير
اإليجابي».

ةديرجلا
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دوليات

خامنئي يهاجم قادة االحتجاج… وقآني يهدد باجتياح العراق
«سنتكوم» تستعد لنشر  100سفينة ّ
مسيرة قبالة إيران… وإسرائيل تقصف ميليشياتها بسورية وتقتل 4

اتهم المرشد اإليراني علي
خامنئي قادة االحتجاجات
واالضطرابات المتواصلة
باللجوء إلى افتعال أعمال شر،
ووصفهم بـ «مديري أعمال
الشغب» ،في وقت هدد قائد
فيلق القدس إسماعيل قآني
باجتياح ّبري إلقليم كردستان
العراق لمالحقة الجماعات
االنفصالية.

كوخافي يناقش مع
سوليفان «تهديدات
إيران» ...والبرلمان
األوروبي يعقد
ً
ً
اجتماعا جديدا عن
قمع االحتجاجات

ن ـ ّـددت طـهــران بالصمت الــدولــي بعد
ه ـج ـم ــات دام ـ ـيـ ــة ش ـه ــدت ـه ــا ع ـ ـ ّـدة مـ ــدن،
ووصفتها بأنها «أعـمــال إرهــابـيــة» ،في
حين هاجم المرشد األعلى علي خامنئي
«مديري أعمال الشغب» ،في ظل استمرار
االحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير
منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وقال خامنئي ،ألهالي أصفهان« ،الذين
يــديــرون أع ـمــال الـشـغــب ب ــدأوا بافتعال
ال ـشـ ّـر بـعــد عـجــزهــم عــن إشـ ــراك الشعب
بأعمالهم».
وأضاف« :ملف الشر ُ
سیغلق من دون
شك ،وعندها سيعود الشعب بمعنويات
جديدة للمضي بمسيرة التطور».
ّ
ورأى خامنئي ا ل ــذي يتهم إسرائيل
وقـ ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـيــة وغ ــرب ـي ــة بــالـتـخـطـيــط
إلشـعــال االحـتـجــاجــات أن «تـطــور إيــران
وازدهارها سيلغي منطق الديموقراطية
الليبرالية للغربيين الذين نهبوا العالم
خالل القرنين الماضيين».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،هـ ـ ـ ـ ّـدد قـ ــائـ ــد ف ـي ـل ــق الـ ـق ــدس
إسـمــاعـيــل قــآنــي ،خ ــال زيــارتــه لـبـغــداد،
بعملية عـسـكــريــة ب ـ ّ
ـري ــة ف ــي كــردس ـتــان،
ّ
يحصن الجيش العراقي الحدود
إن «لم
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ضـ ــد الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـك ــردي ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـم ـع ــارض ــة» .ون ـق ـلــت وكــالــة
أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين
وأك ـ ــراد أن «عـمـلـيــة ك ـهــذه سـتـكــون غير
مسبوقة ،وستفاقم التداعيات اإلقليمية
في ظل االضطرابات التي تشهدها إيران».
وأشـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة إل ــى أن «الـتـهــديــد
نـقـلــه قــآنــي ال ــذي وص ــل ب ـغــداد االثـنـيــن
الماضي في زيــارة غير ُمعلنة استمرت
حتى الجمعة ،وجاءت بعد يوم واحد من
هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة
ّ
ضحيته 3
للمعارضة فــي أربـيــل ،وراح
أشخاص».
وكانت مطالب قآني من شقين« :نزع
س ــاح ال ـج ـمــاعــات ال ـك ــردي ــة وتـحـصـيــن
الحدود لمنع التسلل» إلى المحافظات
الغربية التي تسكنها األقلية الكردية،
والتي تشهدت اضطرابات وأعمال عنف
بـشـكــل كـثـيــف م ـنــذ وفـ ــاة ال ـف ـتــاة مهسا
أمـيـنــي ،بـعــد توقيفها مــن قـبــل الشرطة
ب ـس ـب ــب م ـخ ــال ـف ـت ـه ــا قـ ــواعـ ــد ال ـح ـج ــاب
اإللــزامــي .وأك ــدت مـصــادر أن قــآنــي قــال:
«إذا لم ُت ّ
لب بغداد المطالب ،إيران ستشن

وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ح ـس ـيــن
ً
مستقبال نظيره العماني
عبداللهيان
بدر البوسعيدي في طهران أمس (إرنا)
حملة عسكرية بالقوات البرية وتواصل
ق ـص ــف ق ــواع ــد الـ ـمـ ـع ــارض ــة» .وأشـ ـ ــارت
«أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــدب ــرس» إل ـ ــى أن ال ـت ـهــديــد
اإليراني العلني ُيعد األول من نوعه.

استمرار االحتجاجات
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي
استمرت االحتجاجات الشعبية بشكل
م ـت ـس ــارع .وأكـ ـ ــدت وك ــال ــة أن ـب ــاء حـقــوق
اإلنـ ـس ــان اإلي ــرانـ ـي ــة س ـق ــوط  404قتلى
حتى الجمعة.
ً
والحقا ،أعلنت منظمة هنكاو المدافعة
عــن أك ــراد إي ــران أن  3متظاهرين قتلوا،
أمـ ـ ـ ــس ،ب ـ ــرص ـ ــاص قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن خ ــال
احتجاجات في بلدة ديفانداره.
وكانت مراسم عزاء طفل ُيدعى كيان
بـيــرفـلــك فــي مــديـنــة إي ــذج ذات األغلبية
األهواز
اللورية
البختيارية بشمال شرق ّ
مملوءة بغضب ّ
عم المدن األخرى ،وفندت

أس ــرت ــه رواي ـ ــة ال ـس ـل ـطــات ال ـتــي أرج ـعــت
مـقـتـلــه ،األربـ ـع ــاء ،إل ــى «عـمـلـيــة إرهــابـيــة
لــداعــش» ،وردد الـمـشــاركــون فــي مراسم
دفنه «الحرس والباسيج ...أنتما داعشنا».
وفي ّ
تطور ملحوظ ،هاجم متظاهري
م ــدي ـن ــة خ ـم ـي ــن ،م ـس ـقــط رأس مــؤســس
الجمهورية اإلسالمية آية الله الخميني
وأشعلوا النيران فيه.
وفي حين أعلن البرلمان األوروبي أنه
ً
سيعقد اجتماعا آخــر بعد غــد الثالثاء
حول القمع العنيف لالحتجاجات ،أفاد
جهاز االستخبارات الكندية بأنه يحقق
ف ــي ت ـه ــدي ــدات بــال ـق ـتــل أط ـل ـق ـت ـهــا إيـ ــران
ض ــد أش ـخ ــاص ف ــي ك ـن ــدا ،ب ـعــد أس ـبــوع
مــن ا تـهــا مــات مماثلة أطلقتها المملكة
المتحدة.

قصف وتنسيق
من جانب آخر ،أسفرت غارات منسوبة

ّ
«البنتاغون» تحذر شركاء الشرق األوسط من مغبة العالقات مع الصين

إلــى إســرائـيــل ،استهدفت بعض النقاط
ف ــي الـمـنـطـقـتـيــن الـســاحـلـيــة والــوسـطــى
ع ــن مـ ـص ــرع  4جـ ـن ــود س ــوريـ ـي ــن ،فـيـمــا
أك ــد «ال ـمــرصــد الـ ـس ــوري» ال ـم ـعــارض أن
الضربات طالت منطقة تابعة لمحافظة
حمص ألول مرة.
وتـحــدث «الـمــرصــد» عــن سقوط قتلى
من ميليشيات موالية إليران في القصف
اإلسرائيلي ،الذي انطلق من فوق البحر
ال ـم ـتــوســط م ــن ات ـج ــاه ب ــان ـي ــاسّ ،
ودم ــر
مخازن أسلحة وذخيرة في ريف منطقة
مصياف بحماة ومواقع أخرى في الريف
الحمصي وريف جبلة بمحافظة الالذقية.
وبالتزامن مع الضربة ّ
توجه رئيس أركان
الجيش اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،إلى
الواليات المتحدة ،في ثاني زيارة يقوم
بـهــا إل ــى واش ـن ـطــن ،لـمـنــاقـشــة الـقـضــايــا
المتعلقة بالتحديات األمنية في المنطقة،
وعلى رأسـهــا «التهديد اإليــرانــي» .ومن
المقرر أن يلتقي كوخافي خالل زيارته

الـ ـت ــي ت ـس ـت ـمــر  5أيـ ـ ــام م ـس ـت ـشــار األم ــن
القومي األميركي ،جيك سوليفان.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن قــائــد الـقـيــادة
الوسطى (سنتكوم) ،مايكل كــوريــا ،أن
ّ
مخصصة لألنظمة غير المأهولة
قــوة
في الخليج ستنشر أكثر من  100سفينة
ُم ّ
سيرة في مياه المنطقة االستراتيجية
المقابلة إليران بحلول العام المقبل.
ج ــاء ذل ــك بـعــد يــومـيــن مــن اسـتـهــداف
طائرة ّ
مسيرة ،يعتقد أنها إيرانية ،لناقلة
نـفــط مـمـلــوكــة لــرجــل أع ـم ــال إســرائـيـلــي
فــي مياه الخليج ،وعقب إعــان القيادة
الوسطى ،عن ّ
تعرض قاعدة في سورية
ً
تضم جنودا أميركيين ،لهجوم صاروخي
ّ
شــن ـتــه ف ـصــائــل مـتـحــالـفــة م ــع «ال ـحــرس
الثوري».
(المنامة  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

بيننا بشكل مسؤول».
من ناحيته ،أعرب الرئيس الصيني ،عن أمله أن
ّ
ّ
يعزز البلدان« ،التفاهم المشترك ويقلصان سوء
ً
التفاهم وسوء التقدير ،وأن يعمال معا من أجل
إعادة العالقات لمسار صحي ومستقر ،تضطلع
هاريس بدور نشيط به».
وفي مؤشر النفراج العالقات ،من المقرر أن
ي ــزور وزي ــر الخارجية أنتوني بلينكن الصين
أوائل .2023
ويمكن أن يتوجه شي هو اآلخر إلى الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي  2023ف ــي أول زيـ ـ ــارة ل ــه أي ـضــا
مـنــذ  ،2017لـحـضــور الـقـمــة الـمـقـبـلــة للمنتدى
االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ التي سيتم
تنظيمها في سان فرانسيسكو في نوفمبر.
وفـ ــي ت ـصــري ـحــات كـشـفــت م ـخ ــاوف اإلدارة
األميركية ،حذر نائب وزير الدفاع كولن كال في
حوار المنامة ،أمس ،الشركاء في الشرق األوسط
ً
من أن التعاون الوثيق جدا مع بكين في القضايا
األمنية قد يضر بتعاونهم مع واشنطن.

وبحسب موقع «أكسيوس» ،فإن إدارة بايدن
المنطقة بعدم إقامة عالقات مع
ال تطالب دول ّ
الصين ،لكنها تحذر من أنه إذا تجاوز التعاون
األمني معها العتبة فسيخلق «تهديدات أمنية».
وق ـ ــال إن ال ـم ـشــاركــة الـصـيـنـيــة ف ــي شـبـكــات
االتصاالت يمكن أن تخلق نقاط ضعف إلكترونية
للواليات المتحدة ،وفي بعض مشاريع البنية
التحتية يمكن أن تولد مخاطر استخباراتية.
وذك ــر كــال أن وج ــود الصين فــي دول معينة
يسمح لها بمراقبة الـقــوات األميركية وتهديد
األمن القومي.
ووسط مخاوف متزايدة بين حلفاء أميركا،
بشأن مصالح بكين في المحيط الـهــادئ ،نفى
رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة ،جيمس
مارابي ،أمس ،أن يكون الرئيس الصيني ،طلب
إنشاء قاعدة عسكرية هناك.
وقال مارابي ،إنه ناقش معه في قمة «ابيك»،
«ما يمكن أن يفعلوه من أجل العمل بالنسبة لنا».
(عواصم ـ وكاالت)

بعد  3أيــام من إعالنه أنــه سيرشح نفسه
لـلــرئــاســة م ــرة أخ ــرى ع ــام  ،2024أعـلــن وزيــر
ال ـعــدل األم ـيــركــي مـيــريــك غ ــارالن ــد ،ألن ــه ّ
عين
مدع عام مختص بجرائم
جاك سميث ،وهو
ً
ٍ ً
ال ـحــرب ،للعمل مـسـتـشــارا خــاصــا لــإشــراف
على تحقيقات وزارة الـعــدل بـشــأن الرئيس
الجمهوري السابق دونالد ترامب بما في ذلك
طريقة تعامله مع الوثائق الحساسة واألحداث
التي أعقبت انتخابات .2020
وقـ ـ ـ ــال غـ ـ ــارالنـ ـ ــد ،ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي،
إن ت ــرشـ ـي ــح تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،كـ ــذلـ ــك نـ ـي ــة ال ــرئ ـي ــس
الــديـمــوقــراطــي جــو بــايــدن المعلنة للترشح
لوالية جديدة ،جعلت تعيين مستشار خاص
ً
ً
أمرا ضروريا.
وذك ــر غ ــارالن ــد ،أن سميث سـيـشــرف على
التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق
الحكومية بعد مغادرته البيت األبيض العام
الماضي والتحقيق في محاوالت التدخل في
االنتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات .2020
وقــال إن «تعيين مستشار خــاص في هذا
الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله».
يــذكــر أن سـمـيــث ،سـيــاســي مـسـتـقــل ،وهــو

رئ ـي ــس هـيـئــة االدع ـ ـ ــاء بــالـمـحـكـمــة الـخــاصــة
في الهــاي ،المكلفة النظر جرائم الحرب في
كوسوفو.
وعشية إلقائه كلمة أمام مجموعة من كبار
الشخصيات فــي الـحــزب الـجـمـهــوري بينهم
منافسون محتملون له في السباق إلى البيت
األبيض ،في أول خطاب له منذ إعالن ترشحه
لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في ،2024
اعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس»
االخ ـبــاريــة أن تعيين سـمـيــث ،هــو أم ــر «غير
ّ
و«مسيس».
عادل»
ونـ ـ ـ ّـدد ال ـم ـل ـي ــاردي ــر ال ـج ـم ـه ــوري بـ ــ«أس ــوأ
ً
تسييس للعدالة» في التاريخ األميركي ،مؤكدا
أنه لن يشارك في التحقيقات .وقال« :إنه أمر
م ـخــز ،يـفـعـلــون ذل ــك ف ـقــط ألن ـنــي ف ــي طليعة
االستطالعات».
ّ
المتحدثة باسم البيت
في المقابل ،قالت
ّ
بايدن «لــم يكن
األبيض كارين جــان بيار أن
ّ
ً
ُ
على ِعـلــم ،ولــم نكن نعلم ،ولــم نتلق إخـطــارا
ً
مسبقا» بتعيين سميث.
(واشنطن ـ وكاالت)

أسطول البلطيق يناور ...وجبهة دونيتسك تشتعل

روسيا ّ
تحصن القرم بالخنادق وتهاجم بولندا لمنعها دخول الفروف
مــع اسـتـعــداد أسـطــول البلطيق الــروســي إلجــراء
مـنــاورات عسكرية واسعة النطاق ،اشتعلت جبهة
دونيتسك بــالـمـعــارك ،فــي وقــت تعمل روسـيــا على
تعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجوم المضاد للقوات
األوكرانية ،ومنع تكرار «نكسة خيرسون».
وكـشـفــت وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة أن ال ـقــوات
الــروس ـيــة ت ـح ــاول تـعــزيــز دفــاعــات ـهــا ف ــي األراضـ ــي
التي ما زالت تحتلها ،بعد تحرير مدينة خيرسون
األسبوع الماضي.
وأضافت أنه بعد انسحاب قواتها من غرب نهر
دنيبرو «تــواصــل الـقــوات الروسية إعطاء األولوية
إلعادة التشكيل والتنظيم وإعداد دفاعاتها في معظم
األراضي التي احتلتها بأوكرانيا».
وتتضمن خطط موسكو الدفاعية ،بناء أنظمة
خـ ـن ــادق ج ــدي ــدة ع ـل ــى ط ـ ــول حـ ـ ــدود ش ـب ــه ج ــزي ــرة
القرم ،وكذلك قرب نهر سيفيرسكي دونيتس ،بين
دونيتسك ولوغانسك.
وأضافت« :تقع بعض هذه المواقع على بعد  60كم
خلف خط المواجهة الحالي ،مما يشير إلى أن الروس
ّ
يستعدون في حالة حــدوث المزيد من االختراقات
األوكرانية الكبيرة».
يأتي ذلك في وقت أفاد الجيش األوكراني بسقوط
عــدد من الصواريخ الروسية على عــدة مناطق في
أوكرانيا ،فيما يستمر القتال العنيف في دونيتسك
شرق البالد.

تونس تريد نتائج عملية
للقمة الفرنكوفونية

بحضور الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ورئيس
وزراء كندا جاسنت ترودو ،دعا
الرئيس التونسي قيس سعيد،
أمس ،إلى نتائج «ملموسة
وعملية» في القمة الفرنكوفونية
الحالية بجزيرة جربة ،يكون
لها تأثير مباشر على الشعوب
والدول ،ال سيما في مجال
التنمية ،وحقوق اإلنسان.
وطالب رئيس وزراء أرمينيا
نيكول باشينيان بالتركيز
على قيم التضامن ،وأن تكون
املبادالت بني مختلف الدول
األعضاء عائدة بالنفع عليها،
خصوصًا أن العالم شهد في
السنوات األخيرة تحوالت كبرى
أثرت على البيئة الدولية.

شي يتبنى لهجة بايدن… وهاريس تتمسك بالحوار مصير ترامب في يد خبير بجرائم الحرب

شــددت الواليات المتحدة والصين ،القوتان
العظميان المتنافستان ،على «أهـمـيــة الـحــوار
ّ
والمحافظة على قنوات االتصال» ،بعد اجتماع
ّ
ق ـص ـيــر ف ــي ب ــان ـك ــوك ع ـل ــى ه ــام ــش ق ــم ــة آس ـيــا
والـمـحـيــط ال ـه ــادي (أب ـي ــك) بـيــن نــائـبــة الــرئـيــس
األم ـيــركــي ك ــام ــاال ه ــاري ــس والــرئ ـيــس الصيني
شي جينبينغ ،الذي واصل اللهجة التصالحية
التي تبناها في اجتماعه مع نظيره األميركي
جو بايدن.
ّ
ويــأتــي هــذا الـلـقــاء بعد أق ــل مــن أسـبــوع على
اجتماع بين شي ونظيره األميركي جو بايدن،
على هامش محادثات مجموعة العشرين ،في
ّ
اإلندونيسية.
جزيرة بالي
وأوضح مسؤول في البيت األبيض ،طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن هاريس شددت لشي على
رسالة بايدن ومفادها أن «الواليات المتحدة ال
تسعى للمواجهة مع الصين ،وانــه يتعين على
البلدين التعاون بشأن القضايا الدولية ،وإبقاء
قنوات االتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة

سلة أخبار

وفي السياق ،قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي
ً
ً
إن الـ ـق ــوات األوك ــرانـ ـي ــة ت ـخ ــوض ق ـت ــاال عـنـيـفــا في
ً
ّ
تصدت لنحو  100هجوم
دونيتسك ،مضيفا أنها
ّ
شنته ال ـقــوات الــروسـيــة والـمــوالـيــة لها فــي منطقة
دونيتسك خالل الـ  24ساعة الماضية.
ك ـم ــا اس ـت ـب ـعــد زيـل ـي ـن ـس ـكــي ف ـك ــرة إق ـ ــرار «ه ــدنــة
ً
قصيرة» مع روسـيــا ،قــائــا ،إنها «لــن تــؤدي إال إلى
تفاقم األمور ،لكون موسكو تبحث عن هذه الهدنة
الستعادة قوتها».
وب ـي ـن ـمــا ت ـت ــواص ــل ت ــداعـ ـي ــات ح ــادث ــة ال ـس ـقــوط
الصاروخي الذي أودى بحياة شخصين في بولندا،
كشف الناطق باسم القوات الجوية األوكرانية ،يوري
إغ ـن ــات ،تـفــاصـيــل مـعــركــة عنيفة دارت رحــاهــا في
السماء قرب الحدود البولندية غرب أوكرانيا ،عقب
ً
إطــاق روسيا الثالثاء ،ما ال يقل عن  20صاروخا
خــال دقــائــق قليلةّ ،
ردت عليها الــدفــاعــات الجوية
األوكرانية بثالثين قذيفة.
وتــابــع إغـنــات أن الـصــواريــخ الـتــي سقطت على
بــولـنــدا ،يمكن أن تـكــون نتيجة الــدفــاع األوكــرانــي،
خالل هذه المعركة.
وفــي وقــت يستعد أسـطــول «البلطيق الــروســي»
إلج ــراء العديد مــن التدريبات العسكرية الواسعة
ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ،قـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة
(البنتاغون) ،كولين كال ،أمس ،إن تصعيد الضربات
الصاروخية الروسية في أوكرانيا يستهدف ضمن

أشياء أخرى إجهاد قدرات أنظمة الدفاعات الجوية
األوكرانية ،وهو أمر تأمل موسكو أن يسمح لقواتها
بتحقيق الهيمنة على أجواء البالد .وأضاف« :نحن
نعرف نظرية النصر الروسية ،وملتزمون بضمان
أال تثمر ،وذلك من خالل ضمان حصول األوكرانيين
على ما يحتاجون إليه لتظل دفاعاتهم الجوية قوية».
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،نـ ـ ّـددت روس ـي ــا ،أم ــس ،بـقــرار
وارسو «االستفزازي وغير مسبوق» بعدما رفضت
بولندا السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي
الفــروف بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
تكتف وارسو بفقدان مصداقيتها بهذه
وقالت« :لم
ِ

الطريقة فحسب ،بل تسببت أيضا في ضرر ال يمكن
إصالحه لسلطة المنظمة بأكملها».
وأوضــح مصدر في رئاسة المنظمة« :نتوقع أن
يختار االتحاد الروسي أعضاء وفــده وفقا للوائح
المعمول بها ،على أال يتضمن األشخاص الخاضعين
لعقوبات االتحاد األوروبي نتيجة العدوان الروسي
غير القانوني على أوكرانيا في  24فبراير ،بمن فيهم
الوزير الفروف».
وإل ــى كـيـيــف ،وص ــل رئـيــس ال ـ ــوزراء البريطاني
الجديد ،ريشي سوناك ،في أول زيارة له منذ توليه
منصبه ،حيث التقى زيلينسكي.
(عواصم  -وكاالت)

قتل أربعة جنود عراقيني ،أمس،
في هجوم مسلح استهدف
ثكنة للجيش في شمال مدينة
كركوك الواقعة على بعد 255
كلم شمال بغداد .وأعلن مسؤول
عسكري عن استهداف الثكنة
قرب طريق سريع يربط شمال
مدينة كركوك بأطراف مدينة
السليمانية في إقليم كردستان.
وتطالب كل من حكومة بغداد
وحكومة كردستان التي تتمتع
بالحكم الذاتي باملنطقة التي
وقع بها الهجوم .وتشهد
تلك املنطقة نشاطًا لبقايا
«داعش» أو عناصر «العمال
الكردستاني» الكردي التركي
املتمرد.

ماليزيا :انتخابات عامة
إلنهاء االضطرابات

أدلى املاليزيون أمس ،بأصواتهم
في انتخابات عامة مبكرة تأمل
الحكومة التي تهزها فضيحة
فساد واسعة في ترسيخ
شرعيتها فيها واستعادة
االستقرار السياسي في هذا
البلد الواقع جنوب شرقي آسيا.
وتوقع محللون سياسيون أن
يشهد االقتراع منافسة حادة،
وقال زعيم املعارضة أنور
إبراهيم ،الذي تمحورت حملته
االنتخابية حول موضوع
مكافحة الفساد ،إنه «واثق إلى
حد ما» من أن ائتالفه سيفوز
بغالبية بسيطة في البرملان الذي
يضم  222عضوًا.

ّ
مصر :ختام ُ معلق لـ «كوب »27
ونصف توافق على «الخسائر»
●

آليات عسكرية أوكرانية بطريقها إلى الجبهة في خيرسون أمس األول (رويترز)

مقتل  4جنود عراقيين
بهجوم في كركوك

القاهرة  -حسن حافظ

تسببت الخالفات بين القوى الكبرى المانحة والدول الفقيرة ،في تعليق
ّ
التغير
إصدار بيان بختام مؤتمر المناخ «كوب  »27بشرم الشيخ لمواجهة
القمة في دورتها الحالية ،وزير الخارجية
المناخي ،إذ اعترف رئيس ّ
المصري سامح شكري ،بتعذر الوصول إلى موقف موحد ،مع نهاية
ً
المؤتمر الذي استمر نحو أسبوعين ،قائال ،إنه سيتم منح جميع األطراف
ً
مزيدا من الوقت للنظر في النصوص التي يمكن االتفاق عليها.
ودعا شكري ،في ختام اليوم اإلضافي للمؤتمر ،كل األطراف إلظهار
ما يكفي من اإلدارة واالرتقاء إلى مستوى الحدث للتوصل إلى توافق،
وقال إن األغلبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية بشأن
ً
البيان الختامي للمؤتمر متوازنا.
وأضاف شكري أنه سيقدم كل المعلومات المتاحة إلى السكرتير العام
لألمم المتحدة في القريب العاجل ،وقــال بلهجة تعكس حجم التوتر:
«العالم اآلن يراقبنا ،الوقت ليس في مصلحتنا ،علينا إبــداء المرونة
الالزمة إلرضــاء كل األطــراف والوصول إلى األســاس الــذي يمكن البناء
ً
عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب في الوصول إليها» ،معربا عن
ّ
تمنيه بالتوصل إلى اتفاق.
ومع تواصل المفاوضات الشاقة ،بين الدول الصناعية الغنية ،األطراف
الميسورة ،وال ــدول الفقيرة التي ترغب في الحصول على تعويضات
ّ
التغير المناخي ،خاصة بعد السيول غير المسبوقة
لمواجهة أضــرار
التي ضربت باكستان ونيجيريا ،أكــد مصدر أوروب ــي لوكالة فرانس
برس التوصل إلى اتفاق حول مسألة «الخسائر واألضرار» المناخية التي
ّ
تكبدتها الدول النامية.
ُ
وأوضح المصدر أن الخطوة ،التي تعد نصف توافق ،تنص على إنشاء
صندوق خاص مكرس للخسائر واألضرار ،يوجه األموال إلى أكثر الدول
ً
ّ
التغير المناخي على أن يتم مناقشة آلية عمله بالقمة المقبلة.
ضعفا إزاء

 »25بمواجهة «العنابي»
«األزرق» يستهل مبارياته في «خليجي »25
الرميحي :البصرة جاهزة وأحداث كوستاريكا لن تعرقل عملنا
يستهل «األزرق» مشواره
في «خليجي  »25في 7
يناير المقبل ،بمواجهة
قطر ،على أن يخوض ثاني
مواجهاته في الـ  10من
الشهر نفسه ،وفي ختام
مباريات الدور التمهيدي
 13يناير يواجه اإلمارات.

يلتقي منتخب ا لـكــو يــت لكرة
ال ـقــدم ،بـطــل آسـيــا منتخب قطر،
فـ ــي م ـس ـت ـهــل م ـ ـشـ ــواره ب ـب ـطــولــة
كــأس الخليج ال ـ  ،25المقررة في
ً
الـبـصــرة ،اعـتـبــارا مــن  6حتى 19
يناير المقبل.
وأص ـ ــدرت لـجـنــة الـمـســابـقــات
لـ ـك ــأس ال ـخ ـل ـي ــج ،أم ـ ـ ــس ،جـ ــدول
م ـب ــاري ــات ب ـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج
العربي في نسختها الـ ،25والتي
ُ
ستقام في البصرة ،على أن تكون
مباراة االفتتاح في  6يناير بين
العراق وعمان على استاد البصرة
الدولي ضمن المجموعة األولى،
وتتبعها مباراة اليمن والسعودية
ضمن المجموعة ذاتها.
وفي  7يناير ،وضمن مباريات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـل ـت ـقــي
البحرين مــع اإلم ــارات ،والكويت
مــع قـطــر ،وكلتا المباراتين على
استاد الميناء األولمبي بالبصرة.
وفي  9يناير المقبل ،تخوض
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات مـ ـب ــاري ــات ال ـجــولــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى،
حيث يلتقي عمان مع البحرين،
والـسـعــوديــة مــع ال ـعــراق ،على أن
يلتقي «األزرق» مــع اإلم ــارات في
 10يناير ،وقطر مع البحرين في
اليوم ذاته.

مباراتان اليوم في «تمهيدي السلة»
●

جابر الشريفي

تـنـطـلــق ال ـي ــوم مـنــافـســات ال ـجــولــة الــراب ـعــة م ــن الـ ــدوري
التمهيدي لكرة السلة بإقامة مباراتين حيث يلتقي الجهراء
مع الشباب في الخامسة والربع على صالة االتحاد بمجمع
ً
الشيخ سعد العبدالله الــريــاضــي تليها مـبــاشــرة مـبــاراة
القرين مع النصر على الصالة ذاتها.
ويسعى الجهراء اليوم برصيد  5نقاط أمام الشباب وله
ً
 3نقاط ،إلى الظفر بنقطتي الفوز معوال على الفارق الفني
بينه وبين خصمه الشباب الذي سيحاول بدوره المجاراة
في الملعب لعمل مفاجأة وتجديد آماله في التأهل للدور
الثاني.
ويعتمد الجهراء على كوكبة من النجوم المميزين أمثال
حسين الخباز والنيجيري الونو تمكنه من حسم اللقاء
لمصلحته فيما سيعتمد الشباب على أبرز العبيه ابراهيم
الشمري والمحترف االميركي كاران.
وفي لقاء القرين برصيد نقطتين ،مع النصر 3 ،نقاط،
ستكون المنافسة محتدمة ،حيث يسعى القرين لتحقيق
فــوزه األول في حين يحاول النصر خطف النقاط للبقاء
ضمن دائرة المنافسة حول التأهل للدور الثاني.
ويعتمد القرين بقيادة مدربه الصربي دراغان على جهود
اخـتــراقــات الــواعــد ع ــادل السعيد والـصــربــي ميتروفيتش
وثالثيات صقر عبدالرضا ومتابعة االميركي بتمن اسفل
السلة فيما يعول المدرب الوطني لسلة النصر انور الدويلة
على جهود العبيه االميركي كرافورغ ومحمد المكيمي.

ُ
وتـ ـخـ ـتـ ـت ــم م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ــدور
األول ل ـفــرق الـمـجـمــوعــة األول ــى
فـ ــي الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر مـ ــن ي ـن ــاي ــر،
حيث يلتقي ال ـعــراق مــع اليمن،
والسعودية مع عمان .وبالنسبة
ُ
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ت ـخ ـت ـتــم
م ـبــاريــات الـ ــدور الـتـمـهـيــدي في
 13يناير ،بمواجهتي البحرين
والكويت ،وقطر واإلمارات.
ُ
وتـ ـق ــام م ـب ــاري ــات ال ـ ــدور قبل
النهائي في  16يناير بمواجهتي
أول المجموعة األولى ،ووصيف
الثانية ،وبطل المجموعة الثانية،
ووصيف المجموعة األولى ،على
أن يلتقي الفائز بالمباراتين في
 19يـنــايــر عـلــى اس ـتــاد الـبـصــرة
الدولي.
مــن جـهـتــه ،أك ــد األم ـيــن الـعــام
لكأس الخليج جاسم الرميحي،
إق ــام ــة ال ـب ـط ــول ــة ف ــي م ــوع ــده ــا،
ً
مشيرا إلى أن التنسيق مستمر
وم ـش ـتــرك م ــع الـلـجـنــة المنظمة
للبطولة واالتحاد العراقي لكرة
ً
الـ ـق ــدم ،وب ـ َّـي ــن أن ه ـن ــاك اط ــاع ــا
ً
دائـمــا على جميع المستجدات،
وكــل األم ــور التنظيمية األخــرى
ذات الصلة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن بـ ـع ــض األمـ ـ ــور
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى س ـ ــرع ـ ــة ات ـ ـخـ ــاذ

جاسم الرميحي

ً
القرارات ،مشيرا إلى أن ما حدث
في مباراة العراق ُوكوستاريكا
الـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أل ـ ـغ ـ ـيـ ــت فــي
ال ـل ـح ـظ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ــن ي ـكــون
ً
س ـب ـبــا أو ذري ـع ــة يـتـحـجــج بها
البعض لعرقلة إقامة «خليجي
 »25بالبصرة.
واض ـ ــاف الــرم ـي ـحــي أن الـثـقــة
ت ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
بـتـصــويــب أي ق ـص ــور ،والـعـمــل
عـلــى ع ــدم ت ـك ــراره ،وت ــدارك ــه في
ً
حينه ،مشيدا بما يملكه العراق
مــن خ ـبــرات تنظيمية وك ـفــاء ات
ميدانية.

«األبيض» يفتح الباب أمام
استمرار عبدالله

فوز الكويت والقادسية على
الفحيحيل وبرقان في «اليد»
●

فـتــح ن ــادي الـكــويــت ال ـبــاب نـحــو اسـتـمــرار الـمــدرب
محمد عبدالله فــي قـيــادة الفريق األول لكرة القدم،
وسط صعوبة في إيجاد البديل المناسب بالوقت
الحالي.
وكانت إدارة «األبيض» أعلنت منذ رحيل المدرب
الكرواتي رادان ،تولي عبدالله المهمة بشكل مؤقت
في مواجهتي السوبر أمام كاظمة ،وأمام السالمية
في الدوري ،واللتين نجح «األبيض» في تجاوزهما
بنجاح.
وقال رئيس نادي الكويت خالد الغانم ،في تصريح
على هامش مـبــاراة مصر وبلجيكا ،إن النية كانت
مــوجــودة إلي ـجــاد الـبــديــل ،وع ــودة عـبــدالـلــه لموقعه
كمستشار فني للفريق ،إال أن هناك صعوبة في إيجاد
البديل المناسب ،والذي ترى فيه إدارة الكويت القدرة
على إعادة «األبيض» لمستواه المعهود.
َّ
وبين أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه،
ً
فإن عبدالله سيستمر في موقعه ،كمدير فني ،معربا
عن ثقته في الالعبين واألجهزة المعاونة على إعادة
األمور إلى نصابها مع بداية القسم الثاني.
جدير بالذكر ،أن الكويت اختتم منافسات الدور األول
على قمة الترتيب ،برصيد  18نقطة ،وبفارق نقطتين عن
العربي أقرب المنافسين.

محمد عبدالله

محمد عبدالعزيز

حافظ فريقا الكويت والقادسية على صدارتهما لترتيب فرق
الــدوري الكويتي لكرة اليد ،أمس األول ،إثر فوز األبيض على
الفحيحيل بنتيجة  ،28-39وتغلب األصفر في الثانية األخيرة
على برقان  ،28-29في المباراتين اللتين جرتا على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن الجولة الرابعة
ً
من البطولة ،التي شهدت أيضا تحقيق فريق كاظمة فوزه األول
في الدوري على حساب القرين .20-22
بهذه النتائج ،حافظ الكويت على صــدارتــه الترتيب العام
بـفــارق األه ــداف عــن القادسية الوصيف ولكل منهما  8نقاط،
وظل برقان برصيد  4نقاط وتراجع للمركز الرابع ،بينما ارتقى
كاظمة للمركز السادس بـ  3نقاط ،في حين تراجع الفحيحيل
للمركز التاسع قبل األخير بنقطة واحدة وظل القرين في المركز
األخير بدون رصيد.
من جانب آخر ،أسفرت نتيجة مباراتي دوري الدرجة األولى
اللتين جــرتــا ،أمــس األول ،على صالة االتـحــاد بالدعية ضمن
الجولة الــرابـعــة ،عــن فــوز خيطان على النصر بنتيجة 28-30
والشباب على التضامن .30-37
بذلك عزز خيطان موقعه في صدراة الترتيب برصيد  8نقاط
ً
ً
يليه النصر ثانيا بـ  5نقاطن والشباب ثالثا بـ  4نقاط ،والجهراء
ً
ً
ً
رابعا بـ  3نقاط ،والتضامن خامسا وأخيرا بدون رصيد.

ً
بندر جمعة بطال لـ «فروسية مركز الكويت» تتويج الفائزين في بطولة نادي البولينغ المفتوحة

ُ
ت ـ ـ ــوج ف ـ ـ ــارس ن ـ ـ ــادي ال ـص ـي ــد
وال ـف ــروس ـي ــة ب ـن ــدر ج ـم ـعــة بلقب
بـطــولــة مــركــز الـكــويــت للفروسية
فــي قفز الـحــواجــز ،وهــي البطولة
ال ـم ـح ـل ـي ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ل ـل ـم ــوس ــم
الــريــاضــي الحالي (،)2023-2022
ب ـع ــد م ـنــاف ـســة ق ــوي ــة م ــع زم ــائ ــه
الفرسان في الشوط الرئيسي على
ارتفاع  130سم ،بزمن  37.39ثانية
دون نقاط جزاء.
وع ـ ـ َّـب ـ ــر ج ـم ـع ــة ع ـ ــن س ـع ــادت ــه
بتمكنه مــن الـفــوز بالمركز األول
في الشوط الرئيسي على ارتفاع
 130سم ،بعد المنافسة القوية مع
باقي زمالئه الفرسان من األندية
المحلية األخرى .وأوضح أن معظم
ً
الفرسان استعدوا جيدا للمنافسة،
بعد معسكرات خارجية ناجحة في
فترة الصيف بالدول األوروبية.
وح ـقــق ف ــارس ن ــادي المسايل
عبدالله العوضي المركز الثاني،
تــاه اإليطالي أنطونيو مــوروزو
وفواز السبيعي ومحمد الموسى.
وع ـل ــى ارتـ ـف ــاع  120سـ ــم ،جــاء

تتويج الفائزين
ً
الـفــارس عبدالعزيز العجيل أوال،
ت ــاه عـبــدالـلــه ال ـعــوضــي وفــاطـمــة
الخنيني وفــواز الراشد ومساعد
الشعيبي وليان الرخيص وعناز

ال ـع ـن ــاز وع ـل ــي ال ــرف ــاع ــي .ونـجــح
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس سـ ـع ــد الـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــان فــي
تحقيق المركز األول على ارتفاع
ً
 110سم ،متفوقا على تاال بركات

ويوسف الهيفي ومحمد المليفي
وع ـبــدال ـعــزيــز الـعـجـيــل وعـبــدالـلــه
ال ـح ـمــد ول ـي ــان ال ــرخ ـي ــص وأوس
التناك.

نـ ـ ـظ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـبـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــغ
ال ـب ـط ــول ــة ال ـم ـف ـتــوحــة ،2022
ب ـ ـن ـ ـظـ ــام خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـمـ ـغـ ـل ــوب،
بمشاركة  110العبين والعبات
م ــن ال ـك ــوي ــت ودول الـخـلـيــج
ودول عربية وآسيوية ،حيث
بلغ مجموع الجوائز  60ألف
دوالر.
وشهدت البطولة منافسات
قوية وتألق عدد من الالعبين،
م ـثــل م ـح ـمــد ح ـب ـيــب صــاحــب
الـمــركــز األول فــي كــاس «،»A
وجاء في المركز الثاني أصيل
الــرومــي ،وفــي المركز الثالث
صالح حبيب.
وفــي منافسات كــاس «»B
حـقــق عـمــر ال ـص ـقــران الـمــركــز
األول ،وعبدالله عبدالسالم من
مصر المركز الثاني ،ومحمد
أبل المركز الثالث.
وف ــي مـنــافـســات الـسـيــدات،
فازت الالعبة الفلبينية جينا
بالمركز األول ،ونيفين أحمد
م ــن م ـصــر بــال ـمــركــز ال ـثــانــي،

محمد حبيب وعمر الصقران وجينا يحملون كؤوس المراكز األولى
والـ ـك ــوري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ج ــون
جاك بالمركز الثالث ،وجاءت
وسمية العبدالله في المركز
الرابع.

وقام رئيس نادي البولينغ
الشيخ طالل المحمد بتكريم
الفائزين خالل اليوم الختامي
للبطولة.

أزمة إيقاف كهربا تقترب من الحل وكولر يرفض جناح فيوتشر
●

القاهرة  -ةديرجلا•

اق ـتــربــت أزم ــة إي ـق ــاف مـحـمــود عبدالمنعم
«ك ـهــربــا» -ج ـنــاح فــريــق ال ـكــرة األول بــالـنــادي
األهلي المصري ،من الحل ،بعد تأكيدات أشرف
عبدالعزيز ،المحامي الـخــاص بالالعب ،بأن
األخـيــر فــي طريقه إلــى س ــداد نصف العقوبة
الـمــالـيــة الـمــوقـعــة عـلـيــه م ــن جــانــب المحكمة
ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا سـ ـيـ ـق ــوم نـ ــادي
ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ،الــذي لعب له

كهربا قبل االنتقال لصفوف األهلي في يناير
ُّ
بتحمل النصف اآلخر من العقوبة.
،2020
وقال عبدالعزيز ،في تصريحات لـ «الجريدة»،
ً
إن كهربا سيعود قريبا للظهور في مباريات
األهلي ،وهو يتدرب بجدية شديدة ،حتى يكون
ً
جاهزا في أي وقــت يتم استدعاؤه من جانب
الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.
وأضاف« :المدرب السويسري طلب في وقت
سابق من إدارة األهلي سرعة حل أزمة الالعب،
حتى يتمكن من المشاركة في المباريات مع

اسـتـئـنــاف الـبـطــوالت المحلية أواخ ــر الشهر
ً
ً
الجاري ،ويــرى أن الالعب سيكون مفيدا جدا
للفريق في الشق الهجومي».
وف ــي يــون ـيــو ال ـمــاضــي أص ـ ــدرت المحكمة
ً
الرياضية الدولية (كاس) قرارا بتغريم كهربا
مليوني دوالر بجانب  5في المئة فوائد سارية
بداية من  20يونيو  2019حتى موعد السداد
الفعلي للغرامة ،بسبب خرق الالعب لتعاقده
م ــع ن ـ ــادي ال ــزم ــال ــك وان ـت ـق ــال ــه لـ ـن ــادي أف ـيــس
البرتغالي قبل العودة لـ «القلعة الحمراء».

في سياق مختلف ،رفض مارسيل كولر فكرة
الدخول في مفاوضات مع أحمد رفعت جناح
فريق فيوتشر ،المعار إلى الوحدة اإلماراتي،
ً
للتعاقد معه فــي يناير المقبل ،مــو ضـحــا أن
الـفــريــق يمتلك أكـثــر مــن الع ــب مـثــل فــي نفس
إمكانياته ،مثل :كهربا وطــاهــر محمد طاهر
وح ـس ـيــن ال ـش ـحــات وأح ـم ــد ع ـب ــدال ـق ــادر ،لكن
ال ـمــدرب الـســويـســري تمسك فــي نـفــس الــوقــت
بالتعاقد مع العب أجنبي في هذا المركز يكون
ً
أفضل من العناصر الموجودة حاليا في فريقه.

محمود عبدالمنعم «كهربا»

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أستودعك الله
يا صديقي الجميل

د .نجم عبدالكريم

ُ
بحزن شديد الكلمات التي كتبت ،في أغلب أجهزة
تابعت
ٍ
إعــام الكويت ،فــي رثــاء العزيز محمد السنعوسي؛ والتي
جــادت بها قرائح أنفس من أفجعتهم وفــاة اإلنسان العزيز
ً
على أنفسهمّ ،
ولما كنت مصاحبا لـ «أبي طارق» منذ عقود،
ُ
ولي ُ
ُ
يرحمه الله  -تاريخ طويل من الذكريات يصعب
معه -
مقال صغير ،فقد دهمتني الحيرة وتزاحمت
حصرها في
ٍ
بذهني تـســاؤالت من مثل؛ من أيــن يجب أن أبــدأ؟ والكتابة
في رثاء  -صديقي  -ستعكس حالتي النفسية والعاطفية ،ال
ً
لنوبات من البكاء ،لما بيننا من
سيما أنني كنت مستسلما
ٍ
ُ
ُ
ّ
قواسم ُمشتركة كثيرة ،سأفتقدها ،لكنني لما قرأت ما كتب
ٍ
الفقيد في اإلعــام العربي ،وجـ ُ
ـدت أنــه من المناسب أن
عن
ُ
أشير إلى بعض ما كتب عنه:
فقد كتب األديب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري في
جريدة االتحاد الظبيانية:
ً
ً
ً
ً
ً
شخصا ّ
قدم دورا مهما ،رياديا ،وخدم
«أحيانا حين ننعى
وطنه ومجتمعه طوال حياته ،فإننا ننعى األخالق التي تذهب
ُ
معه ،والقيم التي كان يحملها ،وزخم المعارف التي استقرت
فــي وجــدانــه ،وذل ــك الــوعــي الكبير والعميق بحبه للوطن،
واالنتماء الصادق لشرف المهنة ،وسمو المبادئ ،فكيف إذا
ً
ّ
ناصر السنعوسي»؟!
المنعي واحدا بقامة محمد
كان
ُ ّ
ُ
وأضـ ــاف« :يكفينا فــي عـجــالــة أن نــذكــر مــن ال يـعــرف وال
يتيقن ،وال يذكر أن السنعوسي كــان تلفزيون الكويت ّفي
ً
ً
ً
ً
وقته شعاعا معرفيا ،ثقافيا ،فنيا ،حفظ الكثير لنا ،ووثق
الكثير لنا ،ولــواله لغابت أغاني ناظم الغزالي ،ولــواله لما
ُ
ـان ن ــادرة لعبدالحليم حــافــظ ،ول ــواله لما كانت
حفظت أغ ـ ٍ
ُ
النهمات وأغاني البحر .كان يمكن أن يدفن كل ذلك التراث
األص ـيــل ل ــوال الـسـنـعــوســي ،وتـل ـفــزيــون ال ـكــويــت فــي عـهــده،
ّ
كان يبث المسرحيات الرائعة ،والتمثيليات ،والسباعيات،
والمسلسالت ،واألوبريتات ،ناهيك بالبرامج السياسية التي
سقف من الحرية المسؤولة ،ويشارك فيها
كانت تــدور في
ٍ
ألمع المثقفين العرب».
ً
ً
ً
ّ
يضم أرشيفا ثريا جدا ،والسنعوسي له
«تلفزيون الكويت
الفضل األول في إنتاج فيلم الرسالة ،وله أفضال على الكثير
من اإلعالميين ،وعلى األجيال الجديدة منهم».
ً
أيضا« :السنعوسي لم ّ
تهمه الوزارة ،أي وزارة اإلعالم،
وكتب
بقدر ما كان يهمه التلفزيون ،لم ّ
يهمه العمل السياسي بقدر
ما كان ّ
يهمه النشاط الثقافي والفني ،ثم العمل الوطني ،لم
ّ
ّ
تهمه المناصب بقدر ما كــان يهمه العمل الجماهيري ،إنه
أحد مؤسسي (افتح يا سمسم) ،وفرقة التلفزيون ...تلفزيون
الكويت في عهده كان ورشة عمل فني ثقافي متجدد ،شملت
الوطن العربي ...كم سنفتقدك يا أبا طارق».
***
ّ
أتمكن من نقله ،لكنه ّ
عبر عن
هناك بالطبع الكثير مما لم
ّ
ـه ...ولكن ما سأكتبه عن
ـ
ي
ـ
ل
إ
ق
التطر
الكثير مما كنت أنــوي
ّ
صديقي محمد السنعوسي يحتاج مني أن أستعيد توازني،
ثم أكتب بإذن الله.

انفخ يا شريم ...قال ما من برطم
صامتون...
َْ
بدل...
ال رد وال
وال تعليق...
وال إنكار...
وال حتى استنكار...
هذا ما يجري داخل أروقة مجلس
األمة وخارجها!
هذا الصمت المطبق ،وعدم الرد
من قبل الوزراء والحكومة ككل يثير
الشكوك والريبة!
ال ـ ـنـ ــواب ي ـن ـت ـقــدون وي ـهــاج ـمــون
ً
ويصرحون وأحيانا يكيلون التهم،
ومــع ذلــك يلتزم الـ ــوزراء بالصمت
تاركين للمراقبين لألوضاع مهمة
ٌّ
تفسير ذلــك ،كل على هــواه ،وحتى

شفق الخليج...

قطر

عندما ردت وزيرة بعد وقت طويل
ً
نسبيا على مــا قيل عنها ،لــم يكن
تعليقها ورد ه ــا مـحــل استحسان
من بعض النواب!
هـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه وال ـ ـص ـ ـمـ ــت
متعمد؟!
أم أن ــه تـجــاهــل لـلـنــواب ال ــذي قد
ً
يصبح مزمنا مع مرور الوقت...
ن ـع ـل ــم أنـ ـ ــه لـ ـي ــس كـ ــل مـ ــا ي ـقــولــه
ً
النواب صحيحا ،ولكن جو الصمت
ً
ا لـحـكــو مــي يعتبر تـجــا هــا للمبدأ
الــرئ ـي ـســي ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــة كجهة
ت ـت ــول ــى ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى س ـلــوك ـيــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وبـ ـمـ ـج ــرد
تناسي ذلــك من قبل الحكومة فإن

ال ــرأي الـعــام سيجد فــي ذلــك الجو
ً
ً
من الصمت شكا كبيرا في مقدرة
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بــواج ـب ـهــا
كجهة تنفيذية!
الصمت الحكومي ال يـجــوز في
هــذه المرحلة ،وفــي بداية جلسات
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـف ـص ــل
التشريعي ،وعلى الحكومة التحرك
ً
سريعا إلبعاد الشكوك والشبهات!

َ
جراح مزيف يسرق كليتي هندية
طالبت امرأة هندية الشرطة بسرعة
القبض على طبيب جراح مزيف سرق
منها كليتيها ،والذ بالفرار ،وذلك على
أمل الحصول على كليتيها ،لكي تتمكن
من البقاء على قيد الحياة.
وذك ــرت صحيفة  ،india timesفي

ً
يقتل شريكته ...عضا
مـ ــاتـ ــت آم ـ ـ ــور س ـ ـي ـ ـنـ ــدا ،وه ــي
ً
أنثى نمر ( 14عاما) في مقاطعة
م ــرزيـ ـس ــاي ــد ّاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،بـعــد
ّ
تعرضها للعض من النمر ميرون
خـ ـ ــال ج ـل ـس ــة تـ ـك ــاث ــر خــاض ـعــة
لـ ــإشـ ــراف فـ ــي ح ــدي ـق ــة س ـف ــاري
ش ـه ـي ــرة ،وهـ ــي ل ـي ـســت ضحيته
األولى.
وف ــي ع ــام  2018عـنــدمــا عــاش
مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـقـ ــة ح ـ ـيـ ــوان
ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن ،أصـ ـ ــاب أنـ ـث ــى نـمــر

د .ناجي سعود الزيد

الخبر الــذي نقله موقع روسيا اليوم،
ً
أمس ،إن سونيتا ديفي ( 38عاما) زارت
الطبيب رك سينغ ،الستئصال رحمها
ً
جراحيا ،لكنها تركت في حالة حرجة،
بعد أن سرق الجراح كليتيها واختفى.
وهي لم تدرك ما حدث إال عندما ساءت

حالتها بعد الجراحة وتم نقلها بسرعة
إل ــى مستشفى ف ــي مـنـطـقــة مـظـفــربــور
بالهند.
وش ـع ــرت ســونـيـتــا بــالــرعــب عندما
أخبرها األطباء أن كليتيها قد ُسرقتا،
وأنـ ـه ــا س ـت ـمــوت إذا ل ــم ت ـح ـصــل على
رعاية طبية عاجلة .ومنذ ذلك الحين،
تتلقى سونيتا غسل الكلى بانتظام في
مستشفى كريشنا الطبي.
وسـ َّـجــل رجــال الشرطة شكوى ضد
ً
الجراح ،الذي اختفى عن األنظار ،علما
بأنه َّ
تبين أن تعليم الطبيب ومؤهالته
مزورة.
ودع ــت ســونـيـتــا الـحـكــومــة العتقال
ً
الطبيب المتهم فورا ،مطالبة بكليتيها
مــن أج ــل زراعـتـهـمــا ،حـتــى تتمكن من
البقاء على قيد الحياة.
وقالت والدة المريضة إتي ديفي إنها
ال تتوقع أن تفعل الحكومة أي شيء
«ألنهم يعرفون أننا فقراء ،وال يمكننا
إحــداث ضجة حول هذا األمــر ،لكن كل
ما نريده من الحكومة هو العثور على
كلية البنتي».
وأفــاد أطباء يتابعون حالة المرأة،
بأنه إذا مر عليها يــوم واحــد من دون
عالج ،فلن تتمكن من العيش.

كم مرة علينا ترديد
عبارة «انفخ يا شريم»؟!

ً
ً
نائبا طالبوا أال تصدر ّ
أي قوانين ما لم تكن موافقة للشريعة،
عشرون
ينادون بتعديل المادة  79من الدستور ،ولو حدث ذلك ،فلنقل
هم بذلك
ّ
ً
وداع ــا لما تبقى مــن نصوص الــدسـتــور ،وبـهــذا ّالمعنى أصــدرت عدة
ً
سياسيون بيانا يحذرون فيه من مغبة تلك
جمعيات نفع عام ،وناشطون ّ
المطالبات البرلمانية ،التي يمثل أصحابها أكثر من ثلث نواب المجلس.
ً
ال جديد في مطالبات هؤالء النواب ،فهي تتكرر «تقريبا» مع كل فصل
تشريعي منذ عام  ،1992وال جديد في ردود التقدميين و«الليبراليين»،
والنعت األخير يصفهم به خصومهم الدينيون «الالهوتيون» ،بقصد
ٍّ
وتعر وفجور وكل
السخرية واالزدراء ،فهم يرون الليبرالية ككأس خمر
ّ
ّ
المحرمات والممنوعات التي تالحق
تضج بها ثقافة
التي
الموبقات
ّ
اإلنسان في أدق خصوصياته ،وهي ثقافة كما يرونها «مقدسة» ،ومن
وحي إلهي أزلــي غير قابل للنقاش والجدل ،وعندهم أنه في اللحظة
التي يتم فيها تعديل الدستور كي يتطابق مع دعوتهم للدولة الدينية،
ستحل كل المشاكل المزمنة بالدولة من أزمات أخالقية وقانونية وفساد،
وتصبح الكويت جنة الله على األرض ،رغم أن هذه الجنة التي يحلمون
بها قد تكون متحققة في أفغانستان أو في المناطق التي خضعت في
السابق ُ
لحكم «داعــش» أو حركة الشباب في الصومال وبعض أجزاء
من نيجيريا.
هل من المجدي التحذير من عدم المساس بالدستور أو من إرساء
دعائم الدولة الدينية والضياع الحتمي للحريات المدنية وحكم القانون
الوضعي بإجراءاته التي ّ
تثبت المراكز القانونية في المعامالت المدنية
كعمليات البنوك والتعاقد أو الشرط الجزائي كعدم جواز مصادرة حرية
إنسان من دون إذن قضائي ،وعدم جواز التعذيب وغيرها ،اإلجابة هي
عبارة «ال جدوى»!
ُ
فهؤالء النواب انتخبوا بعد أن أطلقوا وعودهم لقواعدهم االنتخابية
ً
ً
بأسلمة القوانين ،وكأن القوانين كائنات بشرية وليست مجازا خياليا
مثل وصف الدولة ّ
بحد ذاتها ،فهي يمكنها أن تقف وتقول الشهادة،
تلك المجاميع االنتخابية ال تدرك معنى الدولة الدينية وتداعياتها في
مصادرة حقوقهم ،أو ربما هم ال يكترثون لتلك الحقوق بداية كحريات
التعبير؛ مــادا مــوا يستظلون  -حسب فهمهم  -بحكم الشريعة ،وهم
ً
يخلطون تماما بين العقيدة والشريعة.
فكل إنسان له مطلق الحرية في اختيار عقيدته ،ولو أن هذا ليس
له ظل من الحقيقة في الكويت؛ سواء في الدستور الكويتي الذي ّ
يحدد
هــويــة الــدولــة بــاإلســام ،أو بالقوانين الـجــزائـيــة الـتــي تــاحــق األف ــراد
في عقائدهم وتصادر ّ
أي عقيدة غير إسالمية ،كمنع كسب الجنسية
لغير المسلمين ،الشريعة بدورها كقوانين جزائية ومعامالت مدنية
ظهرت مع قيام اإلسالم يمكن أن ُت ّ
عدل وتتغير حسب الظروف الزمانية
والمكانية ،فمن غير المعقول أن ُيحكم األفراد باجتهادات فقهاء  -مهما
كانت عظمتهم  -قبل أكثر من ألف عام.
من جديد نعيد طرح السؤال :هل من جدوى من هذا الكالم؟ واإلجابة
ً
ّ
بالنفي ،فنحن في مجتمع ضحل في فكره وثقافته ،مسطح تماما في
وعيه الغارق بمستنقع االستهالك ّ
الليبرالية  -وهم
والريع .عدد من دعاة
ّ
ليسوا «ليبراليين» حقيقيين وإنما «ليبرتاريون» ،أي يمثلون طبقة
مصالح خاصة تجارية تقوم على مصادفة الوراثة والكسب السهل  -لهم
مواقف سيئة في مضمار قضايا حقوق اإلنسان.
ً
ماذا بعد؟ ال شيء أبدا غير ترديد عبارة «انفخ يا شريم» ...كم سئمنا
هذه الحال!

طائرة مدنية تصدم سيارة إطفاء
أخـ ـ ـ ــرى إصـ ــابـ ــة ق ــاتـ ـل ــة .وق ــال ــت
الحديقة ،في بيان لها نقله موقع
سكاي نيوز أمس« :نحن حزانى
لـ ــإعـ ــان عـ ــن خ ـ ـسـ ــارة س ـي ـن ــدا،
أص ـي ـب ــت ب ـ ـجـ ــروح ق ــات ـل ــة أث ـن ــاء
اختالطها بنمرنا الذكر ميرون،
كجزء من برنامج تربية أوروبي».
وبسبب سرعة الحادث ،لم يكن
هـنــاك أي ش ــيء يـمـكــن الـقـيــام به
للتدخل ،فقد ماتت سيندا على
الفور متأثرة بجراحها.

قالت مجموعة خطوط «التام»
الجوية التشيلية إن طائرة تابعة
لها اصطدمت بعربة إطفاء على
المدرج أثناء إقالعها من المطار
ف ــي ل ـي ـمــا ع ــاص ـم ــة بـ ـي ــرو أم ــس
األول ،مما أسفر عن مقتل اثنين
من رجال اإلطفاء.
وأفـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
بيرو ،في بيان نقله موقع سكاي
ً
نيوز أمس ،بأن  20راكبا يتلقون
العالج ،وأن اثنين على األقل في

رغم جميع التحديات والضغوط الدولية ،استعدت قطر لهذا اليوم
«افتتاح بطولة كأس العالم  20نوفمبر  ،»2022فأضحت الدوحة جميلة
تتألأل كالعروس تبهر العالم في هذا الحدث التاريخي ،والصورة التي
التقطتها عدسة عبدالمجيد الشطي األسبوع الماضي تظهر العاصمة
القطرية الدوحة وأبراجها التي انعكست أنوارها على الخليج العربي
فبدت كأنها شفق قطبي.

حسن العيسى

حالة خطيرة .وأضافت الــوزارة
ً
أن  61شخصا نقلوا إلى عيادات
ومـسـتـشـفـيــات قــريـبــة مــن مطار
خورخي تشافيز الدولي.
ّ
ول ــم يــتـضــح م ــا إذا ك ــان هــذا
بـ ـسـ ـب ــب إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات أو إج ـ ـ ـ ــراء
ّ
اح ـت ــرازي ،كما لــم يتضح سبب
دخول عربة اإلطفاء إلى المدرج
أثناء إقالع الطائرة ،وقال مكتب
االدعاء إنه يحقق في الحادث.

وفيات
الجمعة 11/18

إبراهيم سعد إبراهيم ياسين

 45عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :القصور ،ق،7
ش ،29م ،32ت69996682 :

شريف محمود عبدالله العوضي

 80عاما ،شيع ،العزء في المقبرة ،ت99766790:
فاطمة علي راشد بريوج زوجة :فهد ناشي راشد العازمي
 60عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت94442845 ،94442835 :

مشاري عبدالهادي محمد الشمري

 47عاما ،شيع ،الــرجــال :النعيم ،ق ،1ش ،17م ،25ت،97220891 :
99882044

فؤاد عبدالصمد أحمد الفالح

 70عــامــا ،شـيــع ،الـعــزاء فــي المقبرة ،ت،99604785 ،99992814 :
99615933 ،99908826
فاطمة عبدالكريم ميرزا عباس أرملة :حجي علي بوشهري
 96عاما ،شيعت ،الرجال :الدسمة ،مسجد النقي ،النساء :دار معرفي،
الدسمة ،ق ،1شارع مبارك الردعان ،م ،1ت99613797 ،96698886 :

عبدالله عبد اللطيف أحمد بوزبر

 37عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الشهداء ،ق،4
ش ،415م ،35ت97124484 ،66915151 ،99491526 :

السبت 11/19

أحمد علي مانع المانع

 72عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت55111991 ،50201666 :
نوره فيصل مسلط زوجة :نايف مصارع الخالدي
 76عاما ،شيعت ،الفحيحيل ،ق ،2ش ،6م ،66ت65022025 ،99874554 :

عبدالله هاشم عبدالله الزامل

 83عاما ،شيع ،الرجال :حسينية ام الرضا ،القيروان ،ق ،3ش،305
م  ،27مقابل مسجد الهرير على طريق الجهراء السريع ،العزاء من
أمس ،النساء :الدوحة ،ق ،3ش ،2م ،58ت99923123 :
نعيمة مصطفى حسين أرملة عبدالحميد مطر الشطي
 77عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية سيد محمد ،سلوى ،العزاء من
اليوم ،ت94448442 ،60666654 :

فهد ناصر فهد ناصر

 49عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة ،النساء :حطين ،ق ،4ش ،16م،47
العزاء  3أيام عصرا فقط ،ت96000052 :
ماجدة عبدالقادر أحمد طه أرملة فاضل يوسف الشطي
 80عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة ،النساء :الفيحاء ،ق ،4ش،42
م ،9العزاء ثالثة ايام من اليوم ،ت68888900 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

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

304:5
06:16
11:34
02:31
 04:51
06:12

الطقس والبحر
العظمى  62
الصغرى 13
ً
أعلى مد  08:40صب ــاحـ ــا
 09:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر   03:02صبــاح ـ ــا
 03:15م ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣٩:فاكس22252540 :

