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ولي العهد يتسلم دعوة األمير لحضور القمتين
الخليجية  -الصينية والعربية  -الصينية
02

عفو كريم من أمير التسامح
مرسوم سموه يشمل إطالق أبنائه المحكومين بجرائم محددة بين  16نوفمبر  2011وآخر 2021
• مجلس الوزراء :المشروع استكمال للرغبة السامية ...و«الشامل» ال يكون إال بقانون
• لجنة كشوف المشمولين تجتمع بعد ٍغد إلدراج األسماء وإفراج فوري لدى إنجاز القائمة

إقرار زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين  %50وتعيين  4أعضاء في مجلس «المركزي»

ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» ،المنشور أمس بعنوان «برنامج الحكومة:
العفو الشامل ومراجعة الجناسي وتقليص الوافدين» ،وفي سياق
مكرمات سموه في التسامح مع أبنائه المواطنين ،أصــدر سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد المرسوم  2018لسنة  2022بالعفو
الخاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على
عدد من الكويتيين المدانين بجرائم وقعت بين  16نوفمبر 2011
وآخر .2021
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
ال ــوزراء بــراك الشيتان ،الــذي أعلن المرسوم في تصريح له عقب
االجتماع األسبوعي لمجلس الــوزراء أمــس ،إن المادة األولــى من
ً
ً
المرسوم نصت على أن «يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة
المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن
الجرائم التي وقعت خالل الفترة من تاريخ  2011 - 11 - 16ولغاية
تاريخ .»2021 - 12 - 31
وذكر الشيتان أن المادة الثانية تنص على أن تشرف لجنة
برئاسته وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية
على تطبيق المادة األولى من المرسوم وتعد كشوف المحكومين
ً
الــذيــن تنطبق عليهم أح ـكــام ه ــذه ال ـمــادة وي ـفــرج عنهم ف ــورا،
ً
موضحا أن هذه اللجنة ستجتمع بعد غد لمباشرة أعمالها.
ً
وي ــأت ــي ال ـمــرســوم اس ـت ـن ــادا إل ــى قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،في
اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد
نواف األحمد ،بالموافقة على مشروع المرسوم بالعفو الخاص
ً
عن جرائم محددة طبقا لالشتراطات المنصوص عليها 02

القانون  31لسنة 1970
المادة 4
ُيعاقب بالحبس المؤقت الــذي ال تقل مدته
عن  3سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة
بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة
أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب
أو قطع العالقات السياسية.
وإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع
ال ـعــاقــات الـسـيــاسـيــة ت ـكــون الـعـقــوبــة الحبس
المؤبد.
المادة 15
يعاقب بالحبس المؤقت الــذي ال تقل مدته
عــن ثــاث سـنــوات كــل كويتي أو مستوطن في
ً
ً
الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات
أو شائعات كــاذبــة أو مغرضة حــول األوضــاع
الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة
المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر

●

المستجوب للوزيرة :اصعدي المنصة فمن الممكن أن نكون على خطأ
•
ِ
●

ً
بعد مرور نحو  34يوما على انعقاد
أولـ ـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــات ــه ،وف ـ ـ ــي أول م ـس ــاء ل ــة
سيشهدها «مجلس  ،»2022أعلن رئيس
مـجـلــس األم ــة أح ـمــد ال ـس ـعــدون تسلمه
ً
اس ـت ـج ــواب ــا أمـ ــس م ــن ال ـن ــائ ــب ح ـمــدان

المنفوحي :رفع المخطط الهيكلي
الرابع إلى مجلس الوزراء في ديسمبر
اقتراح بتحويل  4قطع سكن خاص بالسالمية لـ «استثماري»

●

محمد جاسم

ف ــي وقـ ــت أع ـل ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت أحـمــد
ً
المنفوحي أن البلدية ستنتهي قريبا من مراجعة المخطط
الـهـيـكـلــي ال ــراب ــع ل ـلــدولــة لــرفـعــه إل ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء في
ديسمبر المقبل ،قدم  7أعضاء في المجلس البلدي أمس
ً
اقتراحا بشأن تحويل استعمال واستمالك بعض القسائم
السكنية في القطع  ،12و ،66و ،80و 227في السالمية إلى
سكن استثماري.
وطــالــب األع ـضــاء السبعة بــاسـتـمــاك الــدولــة للقسائم
السكنية والتي تقل مساحتها عن  500متر مربع ،وإعادة
ً
تنظيمها استنادا إلى أن سكان تلك القطع يعانون كثافات
تتجاوز كثافات السكن الخاص ال سيما في ضوء تغيير
التركيبة السكانية واالجتماعية في المنطقة ،إضافة إلى
الضغط الكبير على الخدمات والبنية التحتية فيها.

ً
بــأيــة طــريـقــة كــانــت نـشــاطــا مــن شــأنــه اإلض ــرار
بالمصالح القومية للبالد.
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات
ً
كل من طعن علنا أو في مكان عام ،أو في مكان
يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان
عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو
ال ــرس ــوم أو ال ـص ــور أو أي ــة وسـيـلــة أخـ ــرى من
وســائــل التعبير عــن الـفـكــر ،فــي حـقــوق األمـيــر
وسلطته ،أو عاب في ذات األمير ،أو تطاول على
مسند اإلمارة.

القانون  16لسنة 1960

حمد العبدلي

أصدر وزير الخارجية الشيخ سالم
ً
الصباح قرارا بوقف العمل في مجلس
إدارة معهد سـعــود الـنــاصــر الصباح
ً
الدبلوماسي ،اعتبارا من أمس األول؛
بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
ونص القرار الذي حمل الرقم 2022/ 54
على أنــه بـنــاء على عــرض نــائــب وزيــر
الخارجية ،وعلى ما تقتضيه مصلحة

ً
ال ـعــازمــي مــوجـهــا إل ــى وزيـ ــرة األش ـغــال
العامة وزيرة الكهرباء والماء د .أماني
ً
ً
بوقماز ،موضحا أنــه وفـقــا لــإجــراء ات
الالئحية «فقد أرسلت نسخة من صحيفة
االس ـت ـجــواب ال ـم ـكــون مــن م ـحــور واحــد
إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء
والـ ــوزيـ ــرة الـمـع ـنـيــة» ،وسـيـتــم 02

العمل ،تقرر وقف العمل بمجلس إدارة
المعهد ،على أن يبلغ القرار لمن يلزم
لتنفيذه أو العلم به.
وبينما لم يتطرق القرار إلى أسباب
إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـح ــال ــي،
توقعت مصادر متابعة أن يتم تشكيل
مجلس إدارة جديد خالل األيام المقبلة،
ً
علما أنــه تــم تشكيل آخــر مجلس إدارة
للمعهد في .2021/ 9/ 5

«الصندوق الوطني»
مقبل على عملية إعادة
هيكلة

٢٢

الثانية

«التربية» :استقبال
تظلمات «ممتازة
المعلمين» األحد المقبل

قصر العدل

«التمييز» :إجراءات استئناف
األحكام بالقضايا الجزائية
متعلقة بالنظام العام

طائرات «السهام الحمر»
والقوة الجوية تزين
سماء الكويت

٠٧

دوليات

06

(تصوير :نوفل إبراهيم)

ُّ
نتائج بنكهة سياسية في ثاني أيام المونديال إيران :األمن يطلب من الزعيم الروحي للسنة
●
مغادرة سيستان وبلوشستان لـ «تفادي االغتيال»
مع انطالق مشواره في منافسات المجموعة األولى لبطولة
كأس العالم (قطر  ،)2022نجح المنتخب الهولندي في تسجيل
بداية إيجابية بفوزه على السنغال  -2صفر ،ليتساوى برصيد
 3نقاط مع المنتخب اإلكوادوري ،الذي تغلب ،أمس األول ،على
نظيره القطري بالنتيجة نفسها.
وفــي منافسات المجموعة الـثــانـيــة ،اكتسح
المنتخب اإلنكليزي نظيره اإليراني بنتيجة ،2-6
ليقتنص منتخب األسود الثالثة أول ثالث نقاط
في مشوارهم بالمونديال ،في حين فرض التعادل
اإليجابي نفسه ،بهدف لمثله ،على لقاء الواليات
المتحدة مع ويلز في ختام مباريات أمس.
ً
وشهدت مباريات أمس أحداثا غير اعتيادية،
أبرزها امتناع العبي إيران عن أداء النشيد الوطني
ً
خالل عزفه ،تضامنا مع االحتجاجات التي تشهدها
ً
بالدهم ،فضال عن تأييد الجماهير الحاضرة لمؤازرتهم

اقتصاد

المادة 147
ي ـع ــاق ــب بــال ـح ـبــس مـ ــدة ال تـ ـج ــاوز سـنـتـيــن
وبغرامة ال تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل شخص أخل ،بوسيلة 02

٠٤

حسين راضي

فيصل النواف :تزويد
وحدات الحرس الوطني
باحتياجاتها ألداء دورها

القوانين والمواد الواردة في المرسوم

العازمي يستجوب بوقماز من محور واحد وزير الخارجية يوقف عمل مجلس
بتعارض المصالح واإلضرار بالمال العام وتضليل النواب
• يتعلق
واإلخالل بالتعاون إدارة المعهد الدبلوماسي
ّ
• السعدون تسلم صحيفة االستجواب وأدرجه على جلسة  29الجاري
محيي عامر وعلي الصنيدح

الثانية

لـمــوقـفـهــم بـهـتــافــات تـطــالــب بـحــريــة ال ـم ــرأة .وتـفـتـتــح الـيــوم
مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ،إذ يلتقي المنتخب
ً
األرجنتيني مع نظيره السعودي عند الساعة الواحدة ظهرا،
ً
والدنمارك مع تونس في الرابعة عصرا ،ثم تليها مواجهة
ُ
المنتخبين المكسيكي والبولندي في السابعة مساء ،لتختتم
منافسات اليوم بمواجهة فرنسا وأستراليا عند العاشرة
مساء.
20-09

مباريات اليوم
 1.00م األرجنتين  xالسعودية
 4.00م

الدنمارك  xتونس

 7.00م المكسيك  xبولندا
 10.00م

فرنسا  xأستراليا

السيسي وإردوغان
يتحدثان عن بداية جديدة
للعالقات

26

رياضة

ً
رئيس البورصة يستقيل بسبب االنهيارات ...و 11قتيال في احتجاجات مهاباد
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ـ ــد مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
لــأمــن ال ـقــومــي اإليـ ــرانـ ــي ،أن األج ـهــزة
األم ـن ـي ــة ط ـل ـبــت م ــن زع ـي ــم أهـ ــل الـ ّـس ـنــة
ف ــي مـحــافـظــة سـيـسـتــان وبـلــوشـسـتــان
مولوي عبدالحميد مغادرة المحافظة
الـمـضـطــربــة و«ال ـس ـك ــن ف ــي م ـكــان آم ــن»
خــارج ـهــا ،بـعــد تـلـقـيـهــا مـعـلــومــات عن
مخطط لتنظيم «داعش خراسان» يرمي

إلى اغتياله وإثارة فتنة سنية -شيعية
فــي الـمـنـطـقــة ال ـحــدوديــة مــع باكستان
وأفغانستان.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن
مـ ـن ــدوب ــي الـ ـم ــرش ــد اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،بـلـجـنــة
ً
تحقيق أرسلها أخيرا إلى زاهدان لكشف
مالبسات الصدامات الدامية التي وقعت
بين األهالي وقوات األمن وأودت بحياة
ً
نحو  150شخصا ،أبلغوا زعيم البلوش
ُّ
السنة بوجود المخطط ،لكن 02

«األولمبي» يواجه مجددًا
نظيره الفلسطيني وديًا
اليوم
٢٧

ةديرجلا

الثانية

•
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ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء غرفة التجارة رئيس الوزراء استقبل رئيسة
َّ
تسلم الدعوة الموجهة إلى األمير لحضور القمتين الخليجية والعربية  -الصينية «العموم» البريطاني
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد،
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان ،صباح أمــس ،رئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت ،محمد
جاسم الصقر ،وأعضاء الغرفة.
ّ
وفــي مـجــال آخ ــر ،تـســلــم سمو
ول ــي الـعـهــد بـقـصــر ب ـيــان ،أمــس،
الدعوة الموجهة إلى سمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
م ــن خـ ــادم ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز،
مـلــك الـسـعــوديــة ،لـحـضــور القمة
الـخـلـيـجـيــة  -الـصـيـنـيــة ،والـقـمــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة  -ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـل ـت ـيــن
س ـت ـع ـقــدان ف ــي مــدي ـنــة ال ــري ــاض
خالل ديسمبر المقبل.
وقام بتسليم الرسالة لسموه
سفير خــادم الحرمين الشريفين

ً
مستقبال الشيتان وموردنت أمس
رئيس الوزراء

ولي العهد لدى تسلمه الدعوة الموجهة إلى األمير لحضور القمتين الخليجية والعربية  -الصينية أمس
ل ــدى الـكــويــت األم ـيــر سـلـطــان بن
سعد .وحضر اللقاء رئيس ديوان
سـمــو ولــي الـعـهــد ،الـشـيــخ أحمد
العبدالله ،ووزير شؤون الديوان

األميري الشيخ محمد العبدالله،
ووكـيــل الــديــوان األمـيــري ومدير
مـكـتــب صــاحــب ال ـس ـمــو ،السفير
أحمد الفهد ،ومدير مكتب سمو

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،سمو
الشيخ أحمد نــواف األحمد بحضور نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الـ ـ ــوزراء ،ب ــراك الـشـيـتــان ،فــي قصر

ولي العهد الفريق متقاعد جمال
الذياب ،ووكيل الشؤون الخارجية
بـمـكـتــب سـمــو ول ــي الـعـهــد مــازن
العيسى.

الـسـيــف ،أم ــس ،وزي ــرة الــدولــة لــدى مجلس
الـ ـ ــوزراء ع ـضــوة ال ـبــرل ـمــان رئـيـســة مجلس
العموم البريطاني بيني موردنت ،والوفد
المرافق لها ،بمناسبة زيارتها للبالد.

ّ
تكلف مطلق العتيبي فيصل النواف :تزويد وحدات الحرس
«التربية» :استقبال تظلمات «ممتازة» «بوقماز»
المعلمين األحد المقبل
الوطني باحتياجاتها ألداء دورها
بأعمال وكيل «الكهرباء»
ً
بوعركي لـ ةديرجلا  :لمدة  60يوما عبر الموقع اإللكتروني للوزارة
•

●

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـم ــا انـ ـتـ ـه ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ال ـم ـع ـن ـ ّـي ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة مــن
صرف مكافآت األعمال الممتازة
لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس م ــن
ال ـه ـي ـئــات الـتـعـلـيـمـيــة واإلداريـ ـ ــة
واإلشــراف ـيــة عــن ال ـعــام الــدراســي
ا ل ـم ــا ض ــي  ،2021/2022يـتــو قــع
أن يـتــم ال ـبــدء بـصــرف المكافآت
لـلـمـعـلـمـيــن ال ـعــام ـل ـيــن ب ـم ــدارس
«ت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة» ن ـهــايــة
األس ـبــوع ال ـج ــاري ،وال ـتــي كانت
آخر منطقة تعليمية يتم صرف
مكافآت العاملين لديها ،بعد أن
أنجز القطاعان اإلداري والمالي
الكشوف الخاصة بالمكافآت.
وفي هذا السياق ،أعلنت وكيلة
قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير
اإلداري ،رج ـ ــاء ب ــوع ــرك ــي ،فتح
باب التظلمات لمكافآت األعمال
ال ـم ـم ـتــازة ال ـخــاصــة بــالـعــامـلـيــن
بالمدارس اعتبارا من األحــد 27
ال ـج ــاري ،مــوضـحــة أن استقبال
التظلمات سيكون الكترونيا عبر
موقع الوزارة لمدة  60يوما.

ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ــم تـ ــرت ـ ـيـ ــب إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وصولهم من المطار إلى السكن
ال ـمــؤقــت الـمـخـصــص السـتـقـبــال
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـ ـجـ ــدد ،م ـب ـي ـنــة أن ــه
َ
يتم حاليا الترتيب مــع وزارت ــي
الـ ـصـ ـح ــة والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـتــرت ـيــب
إجراءات المعلمين الجدد وإنجاز
ال ـف ـح ــوص ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـط ـلــوبــة،
وإتمام إجراءات البصمة ،تمهيدا
لعمل اإلقامات.

إنهاء خدمات
رجاء بوعركي

وقــالــت إن الـقـطــاع انـتـهــى من
م ــراج ـع ــة ك ـش ــوف الـمـسـتـحـقـيــن
ل ـل ـم ـكــافــآت لـمـنـطـقــة ال ـف ــروان ـيــة
التعليمية ،حيث تمت إحالة تلك
الـكـشــوف إل ــى الـجـهــات المعنية
بالقطاع المالي للبدء بإجراءات
الصرف.
وفـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخـ ـ ـ ــر ،أكـ ــدت
بــوعــركــي أن ال ـ ـ ــوزارة استقبلت
أم ـ ــس  20م ـع ـل ـم ــا م ـ ــن م ـع ـل ـمــي
التعاقدات الخارجية من األردن،

فــي مـجــال آخ ــر ،أص ــدر وزيــر
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي د .ح ـمــد
الـعــدوانــي ق ــرارا وزاري ــا يقضي
ب ــإن ـه ــاء خ ــدم ــات وكـ ـي ــل ق ـطــاع
الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
التربية د .بدر بجاد المطيري،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن نـ ـه ــاي ــة دوام 7
ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،عـلــى أن تتم
تسوية مستحقاته وفقا للنظم
المتبعة.

ّ
تفقد معسكر التحرير لالطالع على آليات حديثة دخلت الخدمة

بيع إجازات موظفي الوزارة باألقدمية
● سيد القصاص
أصدرت وزيرة األشغال العامة
وزيــرة الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة د .أم ــان ــي بــوق ـمــاز
قــرارا بتكليف الوكيل المساعد
لـشـبـكــات الـنـقــل الـكـهــربــائـيــة م.
مطلق العتيبي الـقـيــام بأعمال
م ـن ـص ــب وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،كـمــا
ً
أصـ ــدرت ق ـ ــرارا بتكليف مــديــرة
إدارة الصيانة ألجهزة التحكم
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع مـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـم ــراقـ ـب ــة
والتحكم م .فاطمة عباس حياة
القيام بأعمال الوكيل المساعد
لقطاع مراكز المراقبة والتحكم
بالكهرباء.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،قــالــت
بوقماز إن الوزارة يوجد بها 204
وظائف إشرافية شاغرة مختلفة
م ــا ب ـيــن مــديــر إدارة ،وم ــراق ــب،
ورئ ـيــس قـســم ،ورئ ـيــس شعبة،
الفـتــة إل ــى أنـهــا بـصــدد اإلع ــداد
والتجهيز لصياغة اإلعالنات عن
تلك الوظائف لشغلها.
وأشارت في ردها على سؤال
ال ـن ــائ ــب م ــاج ــد ال ـم ـط ـي ــري إل ــى

●

مطلق العتيبي

أن ال ـ ـ ــوزارة قــامــت بـحـصــر تلك
ال ــوظ ــائ ــف ،ح ـتــى يـتـسـنــى لها
إعــداد اإلعالنات عن كل وظيفة،
واسـتـكـمــال إج ـ ــراءات الترشيح
لها.
وف ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت
مصادر مطلعة في الوزارة أن بيع
اإلجازات لموظفيها سيكون وفق
األقدمية ،الفتة إلــى أن اشتراط
األق ــدمـ ـي ــة ي ـه ــدف إلـ ــى تحقيق
العدالة بين الموظفين في بيع
اإلجازات.

محمد الشرهان

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الوطني ،الشيخ فيصل النواف،
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات
بـ ــاح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــا وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـجــدات ،ل ـيــواصــل رج ــال
الحرس القيام بدورهم الحيوي
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن وط ـن ـهــم ودع ــم
وإسـنــاد جهات الــدولــة بكفاء ة
واقتدار في ظل القيادة الحكيمة
للبالد.
جــاء ذلــك فــي بـيــان صحافي
صادر عن الحرس عقب الجولة
التفقدية التي قــام بها النواف
فــي معسكر التحرير ،لالطالع
ع ـل ــى اآلل ـ ـيـ ــات ال ـح ــدي ـث ــة ال ـتــي
دخلت الخدمة.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن ال ـ ـنـ ــواف
اطـ ـل ــع ع ـل ــى اآلل ـ ـيـ ــات ال ـحــدي ـثــة
ال ـت ــي دخ ـل ــت الـ ـخ ــدم ــة ،وال ـت ــي
ت ـس ـع ــى مـ ــن خ ــالـ ـه ــا الـ ـقـ ـي ــادة
إل ــى تـطــويــر ال ــوح ــدات بــأحــدث
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ل ـت ـس ـه ـي ــل األع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـن ــوط ــة بـ ــوحـ ــدات ال ـم ـع ــاون
ل ــإ سـ ـن ــاد اإلداري فـ ــي ت ـقــد يــم

«الصندوق الكويتي» 20 :مليون دوالر حجم المساعدات
المقدمة لـ «اليونيسيف» منذ 2017
●

فيصل متعب

ك ـشــف ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـصـنــدوق
الـكــويـتــي للتنمية م ــروان الـغــانــم أن
حجم المنح ا لـتــي قدمها الصندوق
لـ ـمـنـظـمــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـطـفــولــة
«اليونيسيف» تقدر بـ  20مليون دوالر
منذ عام .2017
وقـ ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـك ــري ــم
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي اق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي مـ ـق ــر الـ ـصـ ـن ــدوق
بقاعة الـمــؤتـمــرات صـبــاح ام ــس« ،إن
مــرحـلــة الـطـفــولــة مـهـمــة فــي التنمية
المستدامة» ،مؤكدا التزام الصندوق
نـيــابــة ع ــن دولـ ــة ال ـكــويــت بـمـســاعــدة
الدول العربية والدول النامية األخرى
فــي تـطــويــر اقـتـصــاداتـهــا ومــواجـهــة
ال ـت ـحــديــات الـتـنـمــويــة لـتــوفـيــر بيئة
سليمة صحية وآمنة لالطفال.
ولفت الغانم إلى أن تنوع األنشطة
التي مولتها ومــازالــت تمولها دولة
الكويت لدعم األطفال ،موضحا أنها
قــامــت بتمويل عـشــرات المشروعات
ال ـت ــي س ــاع ــدت ع ـلــى تـحـسـيــن وضــع
األطفال في الدول النامية ،مثل توفير

وبين أن هناك منحة جديدة بمبلغ
مليوني دوالر لتمويل تجديد مدارس
ف ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ضـمــن
مشروع االستثمار في البنية التحتية
لتعليم األطـفــال والـشـبــاب ،والمنحة
في طور الموافقة عليها من مجلس
إدارة الـصـنــدوق ولـتــرسـيــخ العالقة
ب ـيــن ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي ومـنـظـمــة
اليونيسيف.

منح الصندوق
الغانم وخضر يتوسطان الحضور
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة عــن طــريــق بناء
وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية،
وكذلك توفير مياه الشرب النظيفة،
وأنظمة الصرف الصحي.
وتابع الغانم أن الكويت قدمت عدة
منح إنسانية لتمويل برامج مكافحة
األمــراض واألوبئة التي تؤثر بشكل
خاص على األطفال ،خاصة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــأن م ـن ـظ ـم ــة

عفو كريم من أمير...
في مواده ،ورفعه إلى صاحب السمو.
ً
وأشــار المجلس ،في بيان أمــس ،إلى أنه استكماال للرغبة
السامية والمبادرة األميرية من سمو أمير البالد بشأن ملف
ً
العفو عن أبنائه المواطنين ،وإعـمــاال ألحكام الـمــادة  75من
الدستور ،التي تنص على أن «لألمير أن يعفو بمرسوم عن
العقوبة أو أن يخفضها ،أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون
وذل ــك عــن الـجــرائــم المقترفة قـبــل اق ـتــراح الـع ـفــو» ،فــإنــه تمت
الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين
المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد  4و15
و 25من القانون رقم  31لسنة  ،1970والجريمة المنصوص
عليها في المادة  147من القانون رقم  16لسنة  1960والجريمة
المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة  70للقانون رقم 37
لسنة  2014والتي وقعت خالل الفترة من  2011/ 11/ 16حتى
.2021/ 12/ 31
في مجال آخر ،كلف مجلس الــوزراء ،وزارة التعليم العالي
بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة ال ـمــال ـيــة ل ــزي ــادة مـخـصـصــات الطلبة
ً
المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة  50في المئة اعتبارا
من بداية السنة المالية القادمة  1أبريل .2023
وق ــال المجلس إن الـقــرار يــأتــي فــي إط ــار اهتمام الحكومة
بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وركائز المستقبل
ومحركي عجلة التنمية في البالد ،وبناء على توجيهات سمو
رئيس مجلس الــوزراء على أهمية تقديم جميع أنــواع الدعم
والرعاية للطلبة المبتعثين ،وتهيئة البيئة المعيشية المالئمة
لهم للدراسة بالخارج ،حيث إنهم سفراء الوطن.

الـ ـي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــف أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـ ــن أهـ ــم
ً
المتلقين لمنح دولــة الـكــويــت ،نظرا
ل ـ ــدوره ـ ــا ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي مـ ـج ــال ال ــدع ــم
ال ـم ـبــاشــر لـلـطـفــولــة وأن ـش ـط ـت ـهــا في
مـ ـ ـج ـ ــال ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـط ـ ـفـ ــل وت ـح ـق ـي ــق
رفاهيته.
وأشاد الغانم بدولة الكويت ،النها
تعد فــي قائمة أب ــرز ال ــدول المانحة
للمنظمة ،وأ كـبــر المانحين لـهــا في
م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال

إف ــري ـق ـي ــا ،مـبـيـنــا أن ـه ــا ســاه ـمــت في
ت ـقــديــم أك ـثــر م ــن  250م ـل ـيــون دوالر
دعما للمنظمة منذ عام  2010وحتى
تاريخه.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه ت ـ ــم تـ ـق ــدي ــم م ـن ـحــة
للمنظمة قدرها  4ماليين دوالر لدعم
خطة االستجابة لجائحة كورونا في
سورية ،ضمن برنامج دعم مستقبل
ســوريــة ،حيث تعهدت دولــة الكويت
بمبلغ  127.5مليون دوالر.

إلى ذلك ،اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين عبدالوهاب
الهارون ،وفاطمة البدر ،وهناء رزوقي ،ود .ميرزا حسن أعضاء
في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ،ورفعه لسمو األمير.

القوانين والمواد الواردة في...
لقاض ،على
من العالنية المبينة في المادة  ،101باالحترام الواجب
ٍ
نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام
القانون.
ال جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن
نية حسنة لحكم قضائي ،سواء تعلق النقد باستخالص الوقائع
أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

القانون رقم  37لسنة 2014
المادة رقم 70
ً
الفقرة أ – كل من أساء عمدا استعمال وسائل االتصاالت الهاتفية
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ألفي
دينار كويتي وال تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العازمي يستجوب بوقماز...
إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة( ،تصادف  29الجاري).
وعقب تقديمه االستجواب ،الذي جاء محوره بعنوان «تعارض
المصالح واإلض ــرار بالمال العام وتضليل نــواب األمــة واإلخــال
بمبدأ التعاون بين السلطتين» ،أكد العازمي ،أن االستجواب واضح

وم ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت الـ ـم ــدي ــرة
اإلقليمية للمنظمة بالشرق األوسط
وشـ ـم ــال إف ــري ـق ـي ــا ،اديـ ـ ــل خ ـض ــر ،إن
األث ــر العميق ال ــذي احــدثـتــه قــروض
ومـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي فــي
قطاعات التعليم والصحة والزراعة
وال ــري والنقل واالت ـصــاالت والطاقة
والصناعة والمياه والصرف الصحي
س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن انـ ـخـ ـف ــاض
ال ـمــؤشــرات المتعلقة بــالـطـفــولــة في
معدل وفيات األطفال ،ونسب تفشي
األم ـ ـ ـ ــراض ،ب ـف ـضــل دعـ ــم ال ـق ـطــاعــات
الصحية.

النواف خالل الجولة
الدعم واإلسناد لكل القطاعات
ال ـح ـي ــوي ــة ف ــي وق ـ ــت «األزم ـ ـ ــات
وال ـ ـطـ ــوارئ» ،مـمــا يــدعــم سعي
ال ـ ـحـ ــرس إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ق ــدرات ــه
ل ـي ـك ــون جـ ـه ــاز اإلس ـ ـنـ ــاد األول
لجهات الدولة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه اطـ ـل ــع أي ـض ــا،
خـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــولـ ــة ،عـ ـل ــى قـ ـ ــوارب
اإلن ـ ـقـ ــاذ واآللـ ـ ـي ـ ــات وال ـم ـع ــدات
ا لـمـسـتـخــد مــة فــي تفعيل خطة
األمـطــار للتعامل مع تجمعات
العالقين وتسهيل
المياه وإنقاذ
ّ
ح ــرك ــة الـ ـط ــرق وت ـف ــق ــد اآلل ـي ــات

ا لـتــي تــم تصميمها خصيصا
لـلـحــرس للمساعدة فــي تقديم
الدعم واإلسناد ألجهزة الدولة
كسيارات اإلطفاء الحديثةّ .
ول ـفــت إل ــى أن ال ـن ــواف تفقد
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
الميداني الذي تم تنفيذه بهدف
االسـ ـتـ ـع ــداد وال ـت ـح ـض ـيــر «ألي
طارئ» وتقديم الدعم واإلسناد
لوزارة الصحة.

 ...والمنظمة :اجتماعات بالجهات
الحكومية لبحث «الطفولة المبكرة»
●

جورج عاطف

كشفت ا لـمــد يــرة اإلقليمية لمنظمة
اليونيسيف في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا إديل خضر ،أن ثمة اجتماعات
ُ
مشتركة تعقد بين المنظمة والجهات
الحكومية الكويتية ذات العالقة وهي
وزارات الشؤون االجتماعية والصحة
والـتــربـيــة ،لمناقشة األم ــور والتدابير
كافة المتعلقة بآليات تطبيق مبادرة «الـ
 1000يوم األولى من حياة الطفل» ،التي
ً
تأتي دعما للطفولة المبكرة ،وتستهدف
األطفال من الفئة العمرية منذ الــوالدة
ّ
حتى سن ما قبل دخول الروضة.
وق ـ ــال ـ ــت خـ ـض ــر ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» إن
«الـ ـمـ ـب ــادرة تـتـعـلــق ب ـتــوف ـيــر الـحـمــايــة
لــأط ـفــال م ــن ك ــل ال ـج ــوان ــب ،والـتــركـيــز
ّ
عـلــى نـشــر ثـقــافــة ع ــدم ال ـ ــزواج الـمـبــكــر
ّ
لـلـفـتـيــات ،إضــافــة إل ــى الـكـشــف المبكر
عن االعاقات لدى االطفال ،والعمل على
تنمية أدمغتهم خالل العامين األولين
م ــن ع ـمــرهــم ،الس ـي ـمــا أن ه ــذه ال ـف ـتــرة،
التي تستهدفها المبادرة حرجة ،ينمو
خاللها دمــاغ الطفل وجسمه وجهازه
المناعي بشكل مبهر ال تضاهيها أي
ف ـتــرة أخ ــرى مــن ح ـيــاتــه» ،مــوضـحــة أن
«ال ـ  1000يــوم األولــى من حياة الطفل»
ذات تــأثـيــر عميق عـلــى الـنـمــو السليم

ً
ومكون من محور واحد وال يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته ،داعيا
الوزيرة إلى صعود المنصة في الجلسة القادمة وتفنيده إذا كانت
واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب ،و«من الممكن أن نكون
نحن على خطأ».
ً
إلى ذلك ،وتعليقا على الرد المنشور بالصحف أمس الذي أكد
فيه عدم تعيين مستشارين كويتيين بمكتب وزير الدولة لشؤون
مجلس األم ــة ،ق ــال الــوزيــر عـمــار العجمي إن االجــابــة الـمـتــداولــة
مرتبطة بسؤال برلماني عن وضع قائم قبل تقلدي الوزارة ،حيث
ُإن المستشارين غير الكويتيين موجودون بناء على عقود توظيف
أبرمت في ظل حكومات سابقة« ،ونحن سائرون بتكويت الوظائف
ً
بسياسة اإلحالل والتعيين ،رغبة في تطوير الوطن ،وترسيخا لحق
أبنائه بتقلد الوظائف العامة».
05

إيران :األمن يطلب من الزعيم الروحي...
األخير شدد على أنه آمن في محافظته.
وأشار إلى أن األجهزة األمنية توصلت أمس األول إلى خيوط،
مــن اسـتـخـبــارات «طــالـبــان» األفـغــانـيــة ،تــؤكــد أن  5خــايــا إرهابية
من «داعش خراسان» دخلت عبر الحدود ،لتنفيذ عمليات اغتيال
تستهدف شخصيات ب ــارزة فــي مقدمتهم عبدالحميد ،و هــو ما
دفعها لمطالبته بمغادرة المحافظة بشكل سريع مع توفير مكان
آمن له ،وهو ما رفضه الرجل الذي ّ
وجه انتقادات حادة إلى سلطات
طهران وصلت إلى حد تحميل المرشد علي خامنئي المسؤولية
ُ
األخالقية عن «المجزرة» ،التي ارت ِكبت في حق أهالي زاهدان خالل
احتجاجات تأججت بسبب مزاعم بشأن اغتصاب قيادي أمني
لفتاة قاصر خالل احتجازها على ذمة قضية.

لألطفال وصحتهم العقلية والجسدية،
إلى جانب تأثيرها المباشر على التعلم
ف ــي ال ـم ــدرس ــة ،واكـتـســابـهــم ال ـم ـهــارات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـت ـفــاعــل م ــع اآلخ ــري ــن،
ً
مؤكدة أن تأثيرها يمتد أيضا حتى إلى
التعليم الــذي سيحصل عليه األطفال
ً
مستقبال كأشخاص بالغين.
وذك ــرت خضر أن الفترة األول ــى من
عمر الطفل فرصة ال مثيل لها لتسهيل
نموه البدني واالجتماعي والعاطفي
والمعرفي ،الفتة إلى أن مبادرة كويت
جديدة من أجل أطفالنا بــدأت برسالة
قوية تتمثل فــي برنامج تـعــاون تقني
بين الكويت والمنظمة ،مبدية سعادتها
على الشجاعة وال ـق ـيــادة ،الـتــي تجلت
في وضع األطفال ضمن صميم الرؤية
الوطنية للكويت .2035
يذكر أن مبادرة «الـ  1000يوم األولى
م ــن ح ـيــاة ال ـط ـفــل» ت ـهــدف إل ــى تعظيم
ّ
الحس اإلدراكــي واالستيعابي
تشكيل
للطفل خالل السنوات األولى من عمره،
والـ ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ــى ت ـكــوي ـنــه الـصـحــي
والنفسي والتعليمي ،وعلى مؤشرات
حياته االجتماعية واالقتصادية خالل
السنوات الالحقة لذلك.

وأفــاد بــأن األمــن قـ ّـدم ضمانات لزعيم ّ
السنة تشمل تأمينه إذا
رغب في القدوم إلى زاهدان إللقاء خطبة صالة الجمعة كالمعتاد،
حتى ال ُيفهم أن السلطات تريد إسكاته أو وضعه في إقامة جبرية.
إلى ذلك ،أعلن رئيس منظمة البورصة اإليرانية ،مجيد عشقي،
اسـتـقــالـتــه م ــن مـنـصـبــه ،وذلـ ــك بـعــد «ت ـفــاقــم ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
واالنـهـيــارات المستمرة التي تشهدها ســوق األوراق المالية في
ضوء أزمة العقوبات واالحتجاجات الشعبية» المطالبة بالتغيير،
والمتواصلة في أنحاء البالد منذ منتصف سبتمبر الماضي.
في هذه األثناء ،جدد «الحرس الثوري» قصف مناطق في إقليم
كردستان العراق .وفي وقت كثفت السلطات األمنية اإليرانية حملة
ً
القمع بمدن غرب البالد ،التي تسكنها األقلية الكردية ،خصوصا
مدينة مهاباد ،تحدث سفير طهران لدى بغداد عن منح سلطات
ال ـعــراق مهلة لضبط ال ـحــدود ومـنــع تهريب األسـلـحــة مــن جانب
االنفصاليين إلى داخل إيران من أجل تأجيج االحتجاجات .وتحدث
ً
ممثل مهاباد في البرلمان ،جالل محمود زاده ،عن سقوط  11قتيال
بين المتظاهرين في االحتجاجات.
مــن جــانــب آخ ــرّ ،
رج ــح رئ ـيــس م ـخــابــرات الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ً
الميجور جنرال أهارون هاليفا ،أن تقوم طهران قريبا بـ «تخصيب
رمــزي لليورانيوم إلى مستوى يسمح بصنع سالح ذري بنسبة
ً
 90في المئة» ردا على قرار مرتقب يدين عدم تعاونها مع تحقيق
دولي بشأن  3مواقع مشبوهة.
٢٦

المنفوحي :رفع «الهيكلي» الرابع إلى مجلس الوزراء في ديسمبر

ً
«طلبنا كادرا للعمالة الوطنية واستغنينا عن جميع المستشارين األجانب»
محمد جاسم

أعلن المدير العام لبلدية
الكويت ،أحمد المنفوحي ،أن
ا لـبـلــد يــة ستنتهي قــر يـبــا من

مــرا ج ـعــة ا لـمـخـطــط الهيكلي
ال ــراب ــع ل ـلــدولــة ،ث ــم سـتــرفـعــه
إل ـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء خ ــال

المعجل :مليونا دينار من ميزانية
 2022/2021للدعم النباتي
ّ
وجــه وزيــر الــدولــة لـشــؤون البلدية عبدالعزيز
المعجل بصرف بقية قيمة الدعم النباتي للفترة
الرابعة للسنة المالية  ،2022 /2021بمبلغ مليونين
ً
و 153ألفا و 299دينارا على ميزانية الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية
.2023 /2022
وأوعـ ــز الـمـعـجــل ل ـق ـيــادات هـيـئــة ال ــزراع ــة ببدء

اإلجــراءات ،بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة
الـمــالـيــة عـلــى الـطـلــب ،حـيــث أوض ــح نــائــب المدير
ال ـعــام ل ـشــؤون ال ـث ــروة الـنـبــاتـيــة ،نــاصــر ت ـقــي ،أن
ّ
تصب ضمن
االستجابة السريعة لمطالبات الهيئة
توجهات الوزير المعجل والقيادة العليا في توفير
احـتـيــاجــات ال ـمــزارع ـيــن ودعـمـهــم بـشـكــل مستمر
لتحقيق االكتفاء المحلي وتعزيز األمن الغذائي.

شـ ـ ـه ـ ــر دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل.
وق ــال المنفوحي ،فــي تصريح
للصحافيين أمس ،على هامش
ج ـل ـس ــة ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي إن
البلدية طلبت من ديوان الخدمة
المدنية ك ــادرا خــاصــا للعمالة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ق ـطــاع الـمـســاحــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ،وط ـ ـل ـ ـبـ ــت ب ـعــض
ال ـح ــواف ــز ال ـمــال ـيــة ل ـهــم ،مــؤكــدا
االل ـتــزام بـقــرار تكويت القطاع،
حيث تــم االستغناء عــن جميع
المستشارين األجانب.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــف
ال ـم ـن ـفــوحــي ع ــن إدخ ـ ــال الـقـطــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـحـ ـج ــز الـ ـم ــركـ ـب ــات
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات فـ ــي مـ ــواقـ ــع حـجــز
البلدية؛ سواء دفع رسوم الحجز
أو المخالفة.

وأوض ـ ــح أن الـبـلــديــة اآلن في
مرحلة طرح المزايدة والترسية
لهذه الـخــدمــة ،الفتا إلــى أن هذه
ّ
ستدر أمواال للدولة.
المزايدة
وذكر أن «البلدية كانت تخسر
العديد من القضايا بسبب حجز
السيارات ،لذلك تمت االستعانة
بالقطاع الخاص لتقديم الخدمة
من خالل دفع الغرامات وتوصيل
المركبة إلى منزل المخالف».

تطوير شاطئ الشويخ
وواف ــق المجلس الـبـلــدي ،في
جـلـسـتــه أم ــس بــرئــاســة عـبــدالـلــه
المحري ،على نقل مشروع تطوير
شــاطــئ الـشــويــخ الـمـقــابــل لمركز
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد الـثـقــافــي
من الديوان األميري إلى البلدية،

«التقدم العلمي» :تحفيز األطفال على القراءة
أع ـل ـن ــت م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
العلمي ان جناح شركة التقدم العلمي
للنشر والتوزيع التابعة لها في معرض
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب الـ ـ ـ  45اعــد
فعاليات متنوعة لألطفال واليافعين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ «التقدم
العلمي للنشر» د .ليلى ا لـمــو ســوي لـ
«ك ــون ــا» أم ــس إن ال ـشــركــة تـسـعــى إلــى
تعزيز التنوير العلمي في المجتمع،
وتـحــويــل تـجــربــة ال ـق ــراءة إل ــى تجربة
غامرة ومشوقة.

م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر م ـش ــرف ال ـج ـنــاح
مـحـمــد الـحـســن ف ــي تـصــريــح مماثل
أن ال ـج ـن ــاح ي ـش ـهــد إقـ ـب ــاال وت ـفــاعــا
كبيرين من مختلف الشرائح العمرية
ل ـلــزوار وم ــن اع ـت ــادوا زي ــارة الجناح
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة الق ـت ـن ــاء
اإلص ــدارات الجديدة مــن موسوعات
وكتب ومـجــات .وأش ــار الحسن إلى
تركيز «التقدم العلمي» هذا العام على
عدد من الفعاليات التي تقدم ضمن
ال ـج ـنــاح لــأط ـفــال وال ـنــاش ـئــة بـهــدف

تحفيزهم عـلــى االق ـب ــال عـلــى الكتب
الــورق ـيــة فــي إط ــار تــوجــه المؤسسة
لـتــوفـيــر مـخـتـلــف ال ـع ـلــوم ل ـهــم بلغة
سلسة.
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ـ ــن خـ ــال
ج ـن ــاح ـه ــا الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي ال ـم ـع ــرض
وتنظيمه فعاليات خــا صــة لألطفال
إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة
وال ـم ـطــال ـعــة ون ـشــرال ـث ـقــافــة العلمية
السليمة لديهم.

«الشباب»« :المجمع التقني» منظومة رقمية متكاملة

مشعل الربيع

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب ،الدكتور مشعل
ّ
الربيع ،أن مشروع مجمع الكويت التقني لريادة األعمال
سيكون منظومة رقمية متكاملة ومستدامة للشباب،
قــائـمــة عـلــى ريـ ــادة األع ـم ــال واالب ـت ـك ــار والـتـكـنــولــوجـيــا
لـمـســاعــدة الـمـبــادريــن الــواعــديــن عـلــى تـحــويــل أفـكــارهــم
التكنولوجية إلى شركات ناشئة.
جاء ذلك بعد اجتماع للهيئة مع لجنة محافظة حولي
التابعة للمجلس البلدي ،لمناقشة المكونات اإلنشائية
لـ «مجمع الكويت التقني» لــريــادة األعـمــال ،حيث وافق
البلدي على تخصيص أرض مـبــارك العبدالله إلنشاء
المجمع.
ّ
الربيع ،في تصريح صحافي ،أمس ،ان المشروع
وقال
أحد مشاريع األوفست التي تشرف عليها هيئة تشجيع

االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر ،وواف ـ ــق عـلـيـهــا مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
وس ـت ـقــوم شــركــة بــويـنــغ بــإنـشــائــه وتـنـفـيــذه وتشغيله
بالشراكة مع هيئة الشباب.
وذكر أن المجمع سيتم تنفيذه على األرض المخصصة
لهيئة الشباب بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف)،
وجار إعداد تصاميم المبنى بمكوناته االنشائية لخدمة
الـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن فــي م ـجــال ريـ ــادة األع ـم ــال وقـطــاع
التكنولوجيا واالبتكار.
وأشار الى تضمن المجمع مختبرات رقمية ،ومساحات
ع ـمــل م ـش ـتــركــة ،وم ـك ــات ــب مـغـلـقــة ل ـل ـش ـبــاب ال ـم ـبــادريــن
والـمـبــرمـجـيــن وال ـم ـطــوريــن والـمـهـتـمـيــن بــالـصـنــاعــات
الرقمية وقاعات تدريبية وغرف اجتماعات مزودة بأحدث
التقنيات ،ومساحات ترويحية وتسويقية.

جانب من الجلسة
واعتمد طلب بلدية الكويت بشأن
ومقاه من دون
تخصيص مطاعم
ٍ
شيشة بمنطقة أسواق الري،
ك ـم ــا أحـ ـ ــال اق ـ ـتـ ــراح ال ـع ـضــوة
ع ـل ـيــاء ال ـف ــارس ــي ب ـش ــأن ال ـن ـظــام
العالمي «اركــن واركــب» وتطبيق
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة فــي

«ضمان» :ماراثون «طب العائلة» يدعم
العاملين بالقطاع الصحي
القاطي :الشركة تمتلك رؤية ريادية ومنظومة رعاية متطورة
أعلنت شركة مستشفيات الضمان
الصحي (ضـمــان) رعايتها لماراثون
طب العائلة  2022الذي نظمته رابطة
أطباء العائلة والممارسين العامين 19
الجاري في حديقة الشهيد ،بدعم من
الجمعية الطبية ،ضمن سياستها لدعم
األنشطة الصحية والمجتمعية ،ومن
خالل التعاون مع جمعيات النفع العام.
و ق ـ ــا ل ـ ــت م ـ ــد ي ـ ــرة إدارة اال ت ـ ـصـ ــال
المؤسسي والتسويق شعاع القاطي،
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن «ال ـ ـشـ ــركـ ــة
تحرص على دعــم أنشطة الجمعيات
ً
ً
والمنظمات الطبية ،خصوصا انطالقا
م ــن اه ـت ـمــام ـهــا ب ــدع ــم ال ـعــام ـل ـيــن فــي
القطاع الصحي والطبي في الكويت،
ً
ً
وتـشـجـيـعــا ودع ـم ــا لـلـصـحــة الـبــدنـيــة
وال ـن ـف ـس ـي ــة ل ـل ـعــام ـل ـيــن وال ـط ـل ـب ــة فــي
المجال الطبي».
وأضـ ــافـ ــت الـ ـق ــاط ــي أن «مـ ـث ــل ه ــذه
ً
المشاركة تأتي تعبيرا عن إيمان ضمان
بــرعــايــة الـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة ودع ــم
المنظمات والجمعيات غير الربحية
التي تعمل من أجل تطوير المجتمع».
وأشــارت إلى أن مثل هذه األنشطة
تساعد في إطالق العاملين في القطاع

الفائزون في الماراثون
الـ ـطـ ـب ــي ل ـط ــاق ــات ـه ــم وال ـت ـن ـف ـي ــس عــن
ضغوط العمل اليومية والتقليل من
فرص االحتراق الوظيفي ،مما يؤدي
إلى تعزيز إنتاجيتهم ،ويشجعهم على
ممارسة المسؤولية االجتماعية بين
كل أوساط المجتمع الكويتي ،إضافة
إلـ ــى خ ـل ــق وعـ ــي ج ـم ــاه ـي ــري بـشــركــة
ض ـمــان ودوره ـ ــا الـتـنـمــوي ف ــي قـطــاع
الرعاية الصحية الوطني.
وأوضحت أن «ضمان» تمتلك رؤية
ريادية للرعاية الصحية واالتجاهات

«الداخلية» :تشغيل تجريبي
لصافرات اإلنذار اليوم
في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية بهدف الصيانة والتوعية
وذك ـ ــرت أن ــه سـيـتــم اطـ ــاق الـنـغـمــة األول ــى
• محمد الشرهان
الـمـتـقـطـعــة ل ـمــدة  3دق ــائ ــق ،ث ــم يـلـيـهــا إط ــاق
أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة أن اإلدارة الـعــامــة
ل ـلــدفــاع ال ـمــدنــي سـتـجــري تـشـغـيــا تجريبيا
لصافرات اإلنذار عند العاشرة من صباح اليوم
في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية للبالد.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمـ ـن ــي ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أم ـ ــس ،أن الـتـشـغـيــل
التجريبي للصافرات يأتي ضمن جهود الوزارة
لتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول صفارات
اإلنــذار ،واالستعدادات الواجب اتخاذها عند
سماعها.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـت ـش ـغ ـيــل ي ــأت ــي ضـمــن
جهود الوزارة ،للوقوف على سالمة عمل هذه
الصافرات ،ومدى حاجتها لعمليات الصيانة
واإلصالح والتدريب على أنواع النغمات الثالث
التي تطلقها عند الـطــوارئ ،والواجبات التي
يجب على الجميع االلتزام بها.

المخطط الهيكلي الرابع للكويت
 ،2040إلى الجهاز التنفيذي ،مع
مخاطبة جامعة الكويت لتقديم
االس ـت ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي ت ــم عـمـلـهــا
ســابـقــا ،مــع م ــراع ــاة الـتـحــديـثــات
التي تم عملها في مدينتي صباح
األحمد والمطالع.

وخـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة،تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم 5
أعـضــاء بطلب ،وفــق الـمــادة 41
من الالئحة الداخلية ،لتشكيل
ل ـج ـن ــة م ـش ـت ــرك ــة ب ـي ــن ال ـل ـج ـنــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة ول ـج ـنــة
شــؤون البيئة لمناقشة الئحة
النظافة.

الرسالة الصوتية التعريفية باللغتين العربية
واالنكليزية لتلك النغمة ،وسيتم إطالق النغمة
الـثــانـيــة الـمـمــوجــة ،ثــم يليها إط ــاق الــرســالــة
التعريفية لها باللغتين العربية واإلنكليزية.
وأضافت انه سيتم بعد ذلك إطالق النغمة
ال ـثــال ـثــة ،ويـلـيـهــا إطـ ــاق ال ــرس ــال ــة الـصــوتـيــة
التعريفية باللغتين العربية واالنكليزية.
وأوضحت أن إدارة الدفاع المدني ستقوم
ببث رسائل نصية عن موعد تشغيل صفارات
اإلنذار على الشاشات اإللكترونية الموجودة
على الـطــرق الرئيسية تشمل وقــت التشغيل،
ومدلول كل نغمة.

الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـه ــذا ال ـق ـط ــاع الـحـيــوي
ف ــي الـمـجـتـمــع ،م ــردف ــة أن ــه ب ـنــاء على
ه ــذه الــرؤيــة تطبق الـشــركــة منظومة
رعاية صحية متطورة تتبنى أحدث
التطبيقات في هذا المجال ،وضمنها
الرعاية الصحية الذكية وقيادة عملية
الـتـحــول الــرقـمــي الـتــي تـتـمـحــور على
الـمـسـتـفـيــد (الـ ـم ــري ــض) وت ـض ـعــه في
مركز االهتمام من خالل من خالل نظم
معلومات وقواعد بيانات تكنولوجية
متطورة.

ةديرجلا
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العازمي يستجوب بوقماز من محور واحد:
مساءلتها واجبة بعد تضليلها النواب
أكد أن محاسبة وزيرة األشغال تأتي بعد استنفاد سبل النصح والتلويح

حمدان العازمي

أماني بوقماز

ً
استنادا إلى أحكام المواد ( 100و 101و )102من الدستور وأحكام المواد
و134و )135من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،قدم النائب حمدان
(133
ً
العازمي استجوابا إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د .أماني
بوقماز بصفتها من محور واحد تحت عنوان «تعارض المصالح واإلضرار بالمال
التعاون بين السلطتين».
ً
العام وتضليل نواب األمة واإلخالل بمبدأ ً
وقال العازمي في مقدمة استجوابه :انطالقا من واجبي بصون األمانة ،وبرا

المساءلة خطوة
لتصحيح
المسار وتعديل
االعوجاج وإيقاف
التخبط السياسي
والمخالفات
والتجاوزات

ف ــي م ـق ــدم ــة اس ـت ـج ــواب ــه ال ـ ــذي ق ــدم ــه إل ــى
وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء
د .أماني بوقماز بصفتها من محور واحــد،
قال النائب حمدان العازمي :إننا نتقدم بهذا
االستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح
والـتـلــويــح والـمـطــالـبــة بــال ـعــدول عــن ق ــرارات
ً
تحوم حولها الشبهات وتسبب خطرا على
ً
ً
الـمــال الـعــام ،ولــم نجد إال تجاهال وتضليال
ً
ً
وتقاعسا عن اإلصالح ،ومزيدا من المخالفات
التي لم نجد حيالها إال تقديم هذا االستجواب
لــوقــف اإله ـمــال فــي ال ـقــرار وال ـهــدر فــي الـمــال
العام.
وتابع العازمي في مقدمة استجوابه :لقد
ضاع االلتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة
ً
التي جاء تعيينها تكريسا لتضارب المصالح،
فظهر الخلل في األداء والعشوائية واالنتقائية
ً
في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام،
واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب
اس ـت ـمــرار والء ال ــوزي ــرة لـلـشــركــة ال ـتــي كانت
تعمل مستشارة لديها ،وها هي اآلن تشرف
على أعمالها باعتبارها وزيرة ألشغال العامة،
ضــاربــة بـعــرض الـحــائــط نــص ال ـمــادة ()130
من الدستور ،التي حــددت مسؤولية الوزير
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى شـ ــؤون وزارت ـ ـ ــه ،وأن يـقــوم
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وأكـ ــد أن ال ـت ـج ــارب الــدس ـتــوريــة الـســابـقــة
الستخدام الحق الــدسـتــوري لعضو مجلس
األمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وإل ــى الـ ـ ــوزراء ،كـمــا ورد فــي ال ـمــادة
( )100مــن الــدسـتــور عــن األم ــور الــداخـلــة في
اخ ـت ـصــاصــات ـهــم ،ت ــؤك ــد أن م ـج ــرد الـتـلــويــح
بالمسؤولية فعال فــي عــاج األخـطــاء ومنع
الـ ـتـ ـم ــادي ف ـي ـهــا أو اإلصـ ـ ـ ــرار ع ـل ـي ـهــا ،وه ــذا
الـ ـتـ ـل ــوي ــح ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ك ـف ـي ــل بـ ـ ــأن ي ــدف ــع
الــوزيــر المستجوب إلــى تقديم استقالته ما
دام االس ـت ـجــواب بـمــا اشـتـمــل عـلـيــه مــن أدلــة
وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة
وأسباب قوية.
وتابع :من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة
وزيــرة األشغال العامة أصبحت واجبة ،بعد
تـعـمــدهــا تضليل ن ــواب األم ــة الــذيــن أعـلـنــوا
تـحـفـظـهــم ع ــن تـسـمـيـتـهــا وزي ـ ـ ــرة لــأش ـغــال
الـعــامــة ضـمــن الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،ونــأمــل أن
تكون هذه المساءلة خطوة لتصحيح المسار
وتعديل االعوجاج وإيقاف التخبط السياسي
والـمـخــالـفــات وال ـت ـجــاوزات ،الـتــي نتجت عن
ً
تعيين الوزيرة ،والتي تسبب إضرارا بالمال
العام ،لذا تقدمنا بهذا االستجواب إلى وزيرة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة ووزيـ ـ ــرة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
ً
ً
ً
متضمنا محورا واحدا.

المحور الوحيد

سياسة الوزيرة
المستجوبة شابها
الغموض والتنفيع
واإلضرار بالمال
العام

وجاء في المحور الوحيد الذي حمل عنوان
«تـعــارض المصالح واإلض ــرار بــالـمــال العام
وتضليل نواب األمة واإلخالل بمبدأ التعاون
بين السلطتين» :ال يخفى على أحد أن الوزيرة
المستجوبة كــا نــت تعمل مستشارة لشركة
(ليماك) لإلنشاء ات المنفذة لمشروع إنشاء
مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي
والذي تشرف عليه وزارة األشغال العامة التي
تترأسها الوزيرة المستجوبة اآلن ،فبعد أن
كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة
ومــوظـفـيـهــا كـخـصــم ت ــداف ــع ف ـيــه ع ــن حـقــوق
الشركة ،وتطالب بإلغاء غــرامــات تأخير في

بالقسم العظيم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود ًعن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله ،وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق ،والتزاما بواجبي
الشرعي والدستوري واألخالقي تجاه األمة ،ورغم الجهود اإلصالحية التي تقوم
بها الحكومة على بعض الصعد والتي تضفي على الساحة السياسية حالة من
التفاؤل ،فإن هذا ال يمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي الذي ًمنحه لنا الدستور،
وذلك تجاه الوزيرة التي يعد استمرارها في منصبها خطرا على المال.

السعدون يدرجه على جلسة  29الجاري
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أح ـمــد
الـ ـسـ ـع ــدون ت ـس ـل ـمــه أم ـ ــس اس ـت ـج ــواب
الـنــائــب ح ـمــدان ال ـعــازمــي ل ـلــوزيــرة بو
قماز.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدون ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ً
صحافي ،إنه وفقا لإلجراءات الالئحية
ف ـ ـقـ ــد أرس ـ ـ ـلـ ـ ــت نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن ص ـح ـي ـفــة
االسـتـجــواب الـمـكــون مــن مـحــور واحــد
إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء
واألخ ـ ــت ال ـفــاض ـلــة ال ــوزي ــرة الـمـعـنـيــة،
مشيرا إلى أنه سيتم إدراج االستجواب
في أول جلسة عادية مقبلة.
جــديــر بــالــذكــر أن أول جلسة مقبلة
ستكون  29نوفمبر.
تنفيذ المشروع ،ها هي اآلن تترأس موظفين
كــانــوا يـفــرضــون عليها غــرامــات باعتبارها
ً
مـمـثـلــة لـشــركــة (ل ـي ـمــاك) ،ف ـضــا عــن موقفها
المسبق من الغرامات ،ومطالبات الوزارة التي
ً
تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت
مستشارة لديها.
وقــال :رغــم ما ادعته الــوزيــرة المستجوبة
بــأن منصبها يحتم عليها العمل لمصلحة
ً
الكويت ،بعيدا عن الشركة التي كانت تعمل
مستشارة لديها والـتــي أنـهــت استشاراتها
فــي أبــريــل ( 2020كما ذكــرت الــوزيــرة) ،إال أن
إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في
ً
وزارة االشـغــال خـصــوصــا فيما يتعلق بأي
إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه
شــركــة (ل ـي ـمــاك) ،يــؤكــد أنـهــا ال ت ــزال تتحدث
ك ـم ـس ـت ـشــارة ل ـل ـشــركــة ال وزي ـ ـ ــرة ل ــأش ـغ ــال،
وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها
مستشارة ،وهذا ما أكده تعاملها مع التقرير
المرفوع لها بشأن تجاوزات مديرة مشروع
مبنى الركاب الجديد الذي لم يكن بمستوى
أهـمـيــة م ــا ذك ــر ب ــه ،حـيــث هـ ــددت بمحاسبة
ً
الـمـســؤول ال ــذي رفـعــه ب ــدال مــن التحقق مما
ورد فيه ،ومحاسبة المقصرين والمتسببين
في مجاملة الشركة على حساب المال العام.
وب ـيــن أن ال ــوزي ــرة الـمـسـتـجــوبــة قــالــت في
مداخلة لها أمام جلسة مجلس األمة التكميلية
والتي عقدت في  16نوفمبر « 2022إن كلية
الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين
الكلية والشركة المنفذة ،وتــم اختيارها من
قـبــل عميد الكلية آ ن ــذاك كممثلة للكلية في
االتـفــاقـيــة» ،ثــم اسـتـطــردت مــؤكــدة أن الشركة
طلبت االستعانة بها في تقديم االستشارة
فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع ،وهذا
ً
يعد تضليال لنواب األمة الذين تحفظوا عن
ً
تعيينها وزيـ ــرة لــأش ـغــال ،خ ـصــوصــا أنها
ذكرت أن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية
الهندسة والبترول ،ثم ذكرت أن الشركة هي
التي اختارتها ،وطلبت منها االستعانة بها
في تقديم االستشارات.
وشدد على أن سياسة الوزيرة المستجوبة
شابها الغموض والتنفيع واالضــرار بالمال
ال ـع ــام ،فـمــن ال ــواض ــح وال ـج ـلــي أن الـسـيــاســة
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ه ــي س ـيــاســة االل ـت ـف ــاف على
القانون بحجة (استعانة بخبرات) وباطن هذه

أكد النائب العازمي ،في تصريح صحافي بالمركز
اإلعـ ــامـ ــي ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ع ـق ــب ت ـقــدي ـمــه ط ـل ـبــه أن
االستجواب واضح ومكون من محور واحد وال يحتاج
إلى طلب تأجيل مناقشته ،داعيا الوزيرة إلى صعود
المنصة في الجلسة القادمة ،وتفنيد االستجواب أمام
الشعب الكويتي ،وتوضيح الحقائق للنواب ،إذا كانت
واثـقــة مــن عملها والحكم فــي النهاية للنواب« ،ومــن
الممكن أن نكون نحن على خطأ».
وأردف« :منذ اليوم األول لتعيين الوزيرة سجلنا
احتجاجنا على إجراءات تعيينها ألن هناك تعارض
مصالح بحكم أنها كانت مستشارة إلحدى الشركات
المنفذة لمشروع بــوزارة األشغال العامة ،واآلن هي
تشرف على كل المشاريع التابعة للوزارة» ،مؤكدا أن
الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت االستعانة بخبرتها.

نافذة نيابية

«الميزانيات» 4.15 :مليارات دينار
رصيد حساب األصول ُ
والعهد
ناقشت لجنة الميزانيات والـحـســاب الختامي
البرلمانية مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب
الختامي لــإدارة المالية للدولة عن السنة المالية
 ،2022 /2021وذل ــك بحضور وكيل وزارة المالية
وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين
وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس اللجنة ،النائب د .عادل الدمخي ،في
تصريح صحافي ،عقب اجتماع اللجنة أمس ،إن هناك
مالحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي،
منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون
المهم المتعلق بالبديل االستراتيجي للمرتبات.
الحكومات
وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى
ً
السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية ،الفتا إلى
وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية،
بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية
في مدن منشأة منذ أكثر من  20عاما.
وطــالــب الدمخي سمو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
بنظرة جادة وفعلية لمالحظات لجنة الميزانيات
والحساب الختامي المتكررة على الصرف ،وكذلك
مــاحـظــات دي ــوان المحاسبة والـجـهــات الرقابية،
وضرورة تنفيذ الربط اآللي بين بعض الجهات التي
لديها مكاتب خارجية ،مثل وزارات الدفاع والصحة
والخارجية والتربية بمكاتبها ومالحقها ،حتى ال
تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق
الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة
وحساب ُ
العهد.
واستعرض الدمخي مالمح الحساب الختامي
للميزانية للعام  ،2022 /2021الفتا إلــى أن جملة
اإليرادات النفطية عن السنة المالية بلغت  16.2مليار
ّ
المقدر الذي
دينار بنسبة تحصيل  177بالمئة عن
بلغ  9.1مليارات ،وبزيادة عن السنة المالية /2020
 2021بـ  7.4مليارات ،وأن اإليرادات غير النفطية بلغت
 2.4مليار ،بنسبة تحصيل  132بالمئة وبزيادة عن
السنة المالية السابقة بـ  665مليونا.
وأك ــد أن مـصــروفــات المرتبات ومــا فــي ُحكمها

عن السنة المالية  2022/ 2021بلغت  12.63مليارا،
والدعومات  3.81مليارات ،كما بلغت المصروفات
الــرأس ـمــال ـيــة  2.56م ـل ـي ــار ،ف ــي ح ـيــن بـلـغــت بقية
المصروفات  2.6مليار.
وأفاد بأن رصيد حساب األصول والعهد عن السنة
المالية بلغ  4.15مليارات دينار ،بنسبة انخفاض
 13بالمئة عن السنة المالية  ،2021 /2020موضحا
أن رصـيــد حـســاب الخصوم واألم ــان ــات عــن السنة
بلغ  9مليارات بنسبة ارتفاع  38بالمئة عن السنة
المالية السابقة.
وأع ـل ــن أن ح ـســاب رص ـيــد ال ــدي ــون المستحقة
للحكومة بلغ  2.1مليار دينار بزيادة  26بالمئة عن
الرصيد في السنة المالية .2021 /2020
وأشــار إلى أن الرصيد الخاص بحساب الديون
المستحقة للحكومة مـكــون مــن المبالغ الخاصة
بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول
وفقا لقرارات مجلس الوزراء ،ومن ثم يتم تسويتها
بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها ،وكذلك المبالغ
الـخــاصــة بـ ــوزارة الكهرباء وال ـمــاء عــن المواطنين
والـمـقـيـمـيــن وال ـم ـبــالــغ ال ـخــاصــة ب ـ ـ ــاإلدارة الـعــامــة
للجمارك ،وغيرها من الجهات.
ّ
وبين أن حساب رصيد الديون المستحقة على
الحكومة عن السنة المالية  2022 /2021بلغ 479
مليونا بــزيــادة  17بالمئة عــن الرصيد فــي السنة
المالية  ،2021 /2020الذي بلغ  409ماليين.
وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء بلغت
 513مليونا وبنسبة تحصيل  92بالمئة ،وفي اإلدارة
العامة للجمارك كانت اإليــرادات بقيمة  322مليون
دينار وبنسبة تحصيل  85بالمئة.
وأف ــاد بــأن إي ــرادات وزارة المالية مــن الضرائب
المحصلة من الشركات وإدارة أمــاك الدولة بلغت
 258مليون دينار ،بنسبة تحصيل  108بالمئة ،وأن
المحصل الفعلي في وزارة الصحة من رسوم التأمين
الصحي الخاص بالعمالة الوافدة في السنة المالية
بلغ  201مليون دينار بنسبة تحصيل  205بالمئة.

العجمي :سائرون في تكويت
الوظائف العامة

أحمد السعدون
االستعانات هو الترضيات والمحسوبيات
وال ـمــس بــالـمــال ال ـع ــام ،واس ـت ـغــال للسلطة،
وت ـعــارض الـمـصــالــح عـلــى حـســاب الـكـفــاءات
ال ــوط ـن ـي ــة ،وقـ ــد ن ــص ال ــدس ـت ــور ف ــي ال ـم ــادة
السابعة على أن «الـعــدل والـمـســاواة دعامتا
المجتمع ،وال ـت ـعــاون وال ـتــراحــم صـلــة وثقى
بين المواطنين» ولكن الــوزيــرة المستجوبة
خالفت المبادئ الدستورية والقانونية ،وخير
برهان على ذلك قرارها التنفيعي واستغاللها
سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع
ال ـم ـطــار ،وتعيينها وكـيـلــة لـ ــوزارة االش ـغــال
ال ـعــامــة ،فــي خ ـطــوة «مـشـبــوهــة» ال تـفـســر إال
أنها (رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع
المطار) على جهودها مع الشركة طوال فترة
توليها المنصب.
وق ــال إن تـعــارض المصالح هــو كــل حالة
يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة
ً
ً
مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو
ً
نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من
نزاهة واستقالل وحفظ المال العام أو تكون
ً
سببا لكسب غير مـشــروع لنفسه أو لغيره،
وهذا ما تحقق في حالة الوزيرة المستجوبة
التي عينت وزيرة لإلشراف على شركة كانت
تعمل مستشارة لديها ،وهــا هي اآلن تسدد
ً
فواتير وتــرد جميل من خدموها سابقا من
الموظفين على حساب المال العام.
وأوضح أن الوزيرة المستجوبة لم تلتفت
للتدرج الوظيفي ،ولــم تنتبه فــي ترشيحها
(لوكيلة وزارة األش ـغــال) إلــى ق ــرارات ديــوان
الخدمة المدنية الذي خاطب وزارة األشغال
ً
ال ـع ــام ــة م ـع ـتــرضــا ع ـلــى ق ـ ــرار نـ ــدب ال ـس ـيــدة
مــي إبــراه ـيــم مـحـمــد الـمـسـعــد (وكـيـلــة وزارة
ً
األش ـغــال حــالـيــا) للقيام بــأعـمــال مــديــر إدارة
تنفيذ مشاريع المطار ،لذا نؤكد أن استمرار
بقاء الوزيرة في منصبها ما هو إال استمرار
لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى
والمزاجية واستشراء الفساد.
ً
وتابع :لكل ما تقدم وتصحيحا ألوضــاع
خ ــاط ـئ ــة ف ــإن ـن ــا ن ـض ــع ال ـج ـم ـيــع أم ـ ــام واج ــب
النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما
نعتقد بعدم صحته ،وبواجب تصحيحه ،ومن
واقع ما سطر في هذه الصحيفة ،وما سيقدم
ً
من مستندات تدليال على ما جاء بها في اليوم
المحدد للمناقشة.

حمدان :االستجواب واضح وال يحتاج إلى تأجيل
وبين أن الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة
فيما يتعلق بالتعيينات ،مشددا على أن تفعيل الرقابة
من النواب ال يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار
القوانين.
وأشار إلى أن النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة
وتـفــاؤلـهــم برئيسها ،عـلــى الــرغــم مــن تــأخــر برنامج
عملها ،مطالبا بأن يكون برنامج العمل واضحا ،وأن
تلتزم الحكومة بتنفيذه.
وأكــد العازمي أنــه «ال يمكن أن نسكت عــن الخلل،
وهذا االستجواب الثامن الذي نقدمه ،ولو كان لدينا
شــيء نخفيه لما تقدمنا بــاالسـتـجــوابــات ،موضحا
أن «االستجواب من مصلحة الحكومة والوزراء حتى
يتبين لهم الخلل».
وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد
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عقود لبعض الشركات ،مبينا أن الشركة المذكورة
تــأخــرت فــي تنفيذ الـمـشــروع المكلفة بــه لـمــدة سنة
ونصف تقريبا ،وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة
 ٨٥مليون دينار.
واعتبر أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية
لتصحيح الخطأ ،مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتقديم
االستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال
العام.

ً
تعليقا على الــرد المنشور بالصحف أمس الــذي أكد فيه عدم
تعيين مستشارين كويتيين بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس
األمــة ،أكد وزير اإلسكان وزير الدولة لشؤون مجلس األمة عمار
الـعـجـمــي أن االج ــاب ــة ال ـم ـتــداولــة مــرتـبـطــة ب ـس ــؤال بــرلـمــانــي عن
وضع قائم قبل تقلدي الوزارة ،حيث ان وجود المستشارين غير
الكويتيين بناء على عقود توظيف أبرمت في ظل حكومات سابقة،
ونحن سائرون بتكويت الوظائف بسياسة باالحالل والتعيين،
رغبة بتطوير الوطن ،وترسيخا لحق أبنائه بتقلد الوظائف العامة .عمار العجمي

طلب تحقيق برلماني في «هيئة الغذاء»
تقدم النواب أسامة الزيد ،وشعيب المويزري،
وسعود العصفور ،وأسامة الشاهين ،وحمد المدلج
بطلب تكليف اللجنة الصحية البرلمانية بالتحقيق
في الهيئة العامة للغذاء والتغذية لعدم تطبيق
القانون وسوء اإلدارة.
ونـ ــص ال ـط ـلــب ع ـلــى عـ ــرض ال ـم ــوض ــوع على
المجلس للموافقة على تكليف اللجنة الصحية
بالتحقيق فــي الهيئة الـعــامــة لـلـغــذاء والتغذية
لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون ،وسوء اإلدارة
واآلثــار المترتبة ،وختمها بالتوصيات الالزمة،

ورفعها إلى مجلس األمة التخاذ الالزم.
ك ـمــا تـضـمــن الـتـقـصــي ع ــن ال ـم ـخــال ـفــات الـتــي
تـ ــم ت ـح ــري ــره ــا بـ ـن ــاء ع ـل ــى شـ ـك ــوى م ـق ــدم ــة مــن
أف ــراد ،وازدواج ـيــة التكليف بالمناصب وتداخل
االختصاصات ،والمخالفات التي تم حفظها مع
بيان األسباب ،وإحالة الموظفين إلى التحقيق مع
بيان األسباب ،والموافقات التي صدرت من وزارة
الصحة والتي تم رفضها مسبقا من قبل الهيئة
العامة للغذاء والتغذية ،وأسباب االستمرار في آلية
العمل الورقي وعدم التحول إلى العمل اإللكتروني.

المضف يطالب باستعجال تعديل قانون
االنتخابات و«المفوضية العليا»
طالب النائب عبدالله المضف
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
البرلمانية باستعجال االقتراحين
بقانونين بتعديل قانون إعــادة
تـ ـح ــدي ــد الـ ـ ــدوائـ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
لعضوية مجلس األمــة «القوائم
الـنـسـبـيــة» وق ــان ــون الـمـفــوضـيــة
العليا إلدارة االن ـت ـخــابــات ،وأن
يكونا ًمن أولــى أولويات اللجنة
تمهيدا إلدراجـهـمــا على جــدول
أعمال المجلس.
وق ــال الـمـضــف ،فــي تصريح،
أم ـ ــس ،إن ـ ــه م ـن ــذ ب ــداي ــة مجلس
« 2020تحدثنا عن أهمية قوانين
أصل
اإلص ــاح الـسـيــاســي ،وأن ــه ً
ك ــل اإلص ـ ــاح ـ ــات» ،م ـض ـي ـفــا أن
«كـ ــل ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي سـتـقــر في
كل مجاالت الدولة إن لم تتوافر
مؤسسة سياسية صالحة متمثلة
في البرلمان تحقق تطلعات أبناء
الشعب الكويتي ويتجسد فيها
عناصر رئيسة من صالحياتهم،
وه ـ ــي ال ــرق ــاب ــة وال ـت ـش ــري ــع فلن
ينصلح حال كل المؤسسات».

عبدالله المضف

وذكر أن المؤسسة السياسية
هــي العنصر ال ــذي يحافظ على
كــل هـ ًـذه المؤسسات ويحميها،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه «إليـمــانـنــا بهذا
الـ ــدور تقدمت وزمــائــي الـنــواب
د .حسن جــوهــر ود .عبدالكريم
الكندري ومهلهل المضف ومهند
الساير باقتراحين بقانونين أعدنا
تقديمهما من المجلس السابق».

وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـق ــان ــونـ ـي ــن هـمــا
ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون إعـ ـ ـ ــادة تـحــديــد
الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة لعضوية
مجلس األمــة (الـقــوائــم النسبية)
وق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـ ًع ـل ـيــا
إلدارة االنـتـخــابــات ،مـشـيــرا إلى
أن الـتـقــريــريــن خــرجــا م ــن لجنة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وت ـم ــت
إحالتهما إلى اللجنة المختصة.
ودعا المضف زمــاءه أعضاء
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
إلـ ــى أن ي ـك ــون ال ـق ــان ــون ــان محل
اهتمام حتى يرفعا إلى المجلس
لـ ـي ــدر ًج ــا ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
تمهيدا إلقرارهما.
وأك ـ ــد ح ــرص ــه والـ ـن ــواب على
ترجمة ما وعدوا به أبناء الشعب
ال ـك ــوي ـت ــي إلـ ـ ــى ًح ـق ـي ـقــة وواقـ ـ ــع
م ـل ـم ــوس ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن قــانــون
االنتخاب الحالي أتى من الحكومة
بــإرادة فردية والحكومة اختارت
آلية انتخاب من يراقبها.

الصيفي لتعديل نظام البناء بالفنطاس
من «الساحلي» إلى «الخاص»
تقدم النائب الصيفي الصيفي باقتراح برغبة بتعديل نظام
البناء في قطعة  4بمنطقة الفنطاس ،من نظام الشريط الساحلي
إلى نظام بناء السكن الخاص.
ونــص االقـتــراح على أنــه «نظرا ألهمية الملف اإلسكاني ،ولما
يمثله من أولوية نيابية وحكومية ،ولتأثيره المباشر على جودة
حياة المواطنين ،وانسجاما مع رؤية التطوير واإلصالح الرقابي
الذي يصب في المصلحة العامة ،وألن قطعة  4بمنطقة الفنطاس
هي الوحيدة من ضمن المناطق التي تقع غرب الشريط الساحلي،
ومحاطة بالسكن االستثماري من جهة قطعة  3بالفنطاس ومن جهة
المهبولة كذلك ،ولهذا ارتأينا أنه من اإلنصاف أن يتعدل نظام البناء
الخاص ،لذا أقترح تعديل نظام البناء في قطعة  4بمنطقة الفنطاس
من نظام الشريط الساحلي (ج) إلى نظام بناء السكن الخاص».

الصيفي الصيفي
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محليات
طائرات «السهام الحمر» والقوة الجوية زينت سماء الكويت
ةديرجلا

•
العدد  / 5190الثالثاء  22نوفمبر 2022م  28 /ربيع اآلخر 1444هـ

local@aljarida●com

رسمت لوحات فنية في أجواء األبراج والجزيرة الخضراء
محمد الشرهان

األداء المبهر
للطيارين أثار
اإلعجاب وحبس
أنفاس المتابعين
الذين حضروا بكثافة
لمتابعة العرض

زي ـ ــن ف ــري ــق الـ ـسـ ـه ــام ال ـح ـم ــر «Red
 ،»Arrowsالتابع لسالح الجو الملكي
الـبــريـطــانــي بــالـتـعــاون والـتـنـسـيــق مع
الـقــوة الـجــويــة الكويتية ،مـســاء أمــس،
س ـم ــاء ال ـك ــوي ــت بـ ــاأللـ ــوان والـ ـع ــروض
واللوحات الفنية الجميلة التي حبست
أنـ ـف ــاس ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ،ال ــذي ــن ح ـض ــروا
بكثافة لمتابعة العرض الجوي الذي
أقـيــم فــي المنطقة الممتدة بين أبــراج
الكويت والجزيرة الخضراء.
وش ــارك ــت بــالـعــرض ط ــائ ــرات الـقــوة
الـجــويــة الـكــويـتـيــة تــايـفــون يــورفــايـتــر،
 FA/18هونتر.
من جهتها ،قالت الملحقية العسكرية
ف ــي الـ ـسـ ـف ــارة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،إن فــريــق
ا ل ـس ـه ــام ا ل ـح ـمــر  ،)Red) Arrowsهو
االسم الذي اشتهر به فريق سالح الجو
الملكي لالستعراض الجوي ،وهو مكون
مــن نخبة مــن الـطـيــاريــن البريطانيين
األك ـف ــاء ،مـشـيــرة إل ــى أن الـفــريــق أســس
ً
رسميا فــي  1مــارس  1965ويستخدم
الفريق طــائــرات الـتــدريــب المتقدمة الـ
«بي أي إي هوك».
وأض ــاف ــت أن فــريــق ال ـس ـهــام الحمر
ج ــزء م ــن ق ــاع ــدة س ــاح ال ـج ــو الـمـلـكــي
سكامبتون في لينكولنشير بإنكلترا،
حيث يمارس فيها تدريباته ،موضحة
أنه في عام  ،1966تمت زيادة الفريق إلى
 9أعـضــاء ،ومنذ تأسيسه قـ ّـدم الفريق
أكثر من  4000عرض في  53دولة.
وبـ ّـي ـنــت أن أول مــوســم اسـتـعــراض

للسهام الحمر كان عام  ،1965حيث ّقدم
ً
الفريق  65عرضا في عدة دول أوروبية،
وفــي عــام  1966أضـيــف طـيــاران آخــران
ليصل عدد الطيارين إلى  ،9ولكن بقي
الـطـيــاران احتياطيين ،حيث مثل هذا
عــدة صعوبات ،إذ كــان على الطيارين
اإلضــافـيـيــن أن يتعلما كــل الـمـنــاورات
لكنهما اكتسبا مهارة وخبرة أعلى من
بقية الفريق.
وتابعت أن الفريق كان يحلق بتسع
طــائــرات بين الفترة واألخ ــرى ،لكن من
ً
بعد  1969بدأ الفريق يحلق رسميا بذلك
العدد في العروض ،كما استطاع الفريق
أن ي ـح ـلــق بـتـشـكـيـلــة األلـ ـم ــاس وال ـتــي
سجلت من الفريق كعالمة تجارية.

طائرات كويتية
من جانبه ،قال مدير مديرية التوجيه
الـمـع ـنــوي وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة بـ ــوزارة
ال ــدف ــاع الـعـمـيــد مـحـمــد ال ـع ــوض ــي ،إن
ط ــائ ــرات ال ـق ــوة ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة من
ن ــوع تــاي ـفــون يــورفــاي ـتــروال ـتــي دخـلــت
الخدمة أخيرا وطائرات  FA/18هونتر
شاركت في العرض الجوي الذي القى
اسـتـحـســان ال ـج ـم ـهــور ،مـشـيــرا ال ــى ان
فــريــق ال ـس ـهــام الـحـمــر سـبــق أن اجــرى
ع ــروض ــا جــويــة ف ــي ال ـب ــاد بــالـتـعــاون
والتنسيق مع وزارة الدفاع ممثلة في
القوة الجوية الكويتية.

طائرات الفريق ترسم لوحة فنية قرب األبراج ...وفي اإلطار حشد المتابعين للعرض (تصوير نوفل إبراهيم)

«التأمينات» تعرض قوانينها ولوائحها في «التطبيقي» «اتحاد التطبيقي» لفتح باب التدريب
الميداني لـ «صيفي التكنولوجية»

استضافت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب فريقا من المؤسسة العامة للتأمينات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،حـ ـي ــث رد الـ ـف ــري ــق عـ ـل ــى جـمـيــع
استفسارات وأسئلة العاملين بالهيئة ،والمتعلقة
بالتأمينات االجتماعية وقوانينها ولوائحها.
وش ـهــدت ه ــذه ال ـم ـبــادرة إق ـبــاال الف ـتــا ،والقــت
استحسان موظفي الهيئة بمختلف قطاعاتها،
بـحـضــور نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـلـشــؤون اإلداري ــة
والمالية باإلنابة د .حسن الفجام ،فــي الــديــوان
ال ـعــام للهيئة بــالـشــويــخ الـتـعـلـيـمـيــة ،عـلـمــا بــأن
فــريــق «الـتــأمـيـنــات» سيكون مــوجــودا حتى بعد
غد الخميس.

«طالبنا بمواقف سيارات لذوي االحتياجات قرب المباني ومكتب استشارات لهم»
●

فريق «التأمينات» في «التطبيقي»

أحمد الشمري

ط ــال ــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام لـطـلـبــة
ومـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب ،ماجد الميموني،
ع ـم ـي ــد شـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ،د.
عبدالكريم العريعر ،بضرورة التنسيق
مع مختلف الجهات المعنية لفتح باب
ال ـت ــدري ــب ال ـم ـي ــدان ــي ل ـط ـل ـبــة ال ــدراس ــات
التكنولوجية خالل الفصل الصيفي.
ودعـ ـ ــا ال ـم ـي ـم ــون ــي ف ــي كـ ـت ــاب رس ـمــي
مـــ ّ
ـوج ـ ـ ــه ل ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ب ـ ـ
«ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» ،حـصـلــت «ال ـج ــري ــدة» على
نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ـنـ ــه ،إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـخ ـف ـيــض
ش ــرط ال ــوح ــدات ال ـم ـجــازة ف ــي ال ـتــدريــب
ا لـمـيــدا نــي لطلبة «ا لـتـكـنــو لــو جـيــة» خــال
«الصيفي» بأن تكون  45وحدة وما فوق،

إل تــا حــة ا لـفــر صــة ل ـعــدد أ ك ـبــر مــن الطلبة
ومـســاعــدتـهــم عـلــى ال ـت ـخـ ّـرج واالن ـخــراط
في سوق العمل.
وفي كتاب رسمي آخر لعميد شؤون
الـطـلـبــة ،طــالــب أمـيــن ســر االت ـحــاد الـعــام
لطلبة ومتدربي الهيئة ،حسين الكندري،
د .العريعر بضرورة تذليل الصعوبات
التي تواجه ذوي االحتياجات الخاصة.
وأش ــار ال ـك ـنــدري إل ــى ض ــرورة توفير
م ــواق ــف س ـ ـيـ ــارات لـ ـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات
الخاصة بجميع كليات ومعاهد الهيئة
بــا لـقــرب مــن مــدا خــل ا لـمـبــا نــي للتخفيف
عن الطلبة.
ك ـمــا د ع ــا إ ل ــى ض ـ ــرورة تــو ف ـيــر مكتب
ا سـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات و خ ـ ــد م ـ ــة لـ ـش ــر يـ ـح ــة ذوي
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة يـ ـ ــوفـ ـ ــر ل ـه ــم
احتياجاتهم.

«الهندسة» تفوز بالصدارة
في مناظرات الكليات

صورة جماعية للفريق الفائز
حصد فريق كلية الهندسة
والـ ـبـ ـت ــرول الـ ـم ــرك ــز األول فــي
دوري مناظرات كليات جامعة
ال ـك ــوي ــت بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة فــي
نسخته الثامنة للعام الجامعي
ً
 2022/2023أخيرا ،في البطولة
ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ب ـ ـ ـ «الـ ـهـ ـن ــدس ــة
والـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرول» فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي بـ ـم ــديـ ـن ــة صـ ـب ــاح
السالم الجامعية ،بالتعاون مع
الفريق الوطني للمناظرات ،بعد
منافسته مع فريق كلية الطب
الذي حصد الثاني.
وتـ ـن ــاف ــس الـ ـف ــريـ ـق ــان ح ــول
قضية «يندم هذا المجلس على
إنشاء نظام التعليم الحكومي...
مــدارس وجامعات» ،وقد أظهر
ال ـم ـت ـنــاظــرون مـ ـه ــارات عــالـيــة،
ً
ً
وشهدت المناظرة تقاربا كبيرا

ُ
في المستوى الكلي للفريقين.
وهـنــأ الـقــائــم بــأعـمــال عميد
شــؤون الطلبة في الجامعة ،د.
سامي الدريعي ،الفريق الفائز
بالبطولة ،والطلبة الحاصلين
عـلــى أ فـضــل خمسة متحدثين
خــال دوري الـمـنــاظــرات ،وهــم:
مريم الرفاعي ،وفاطمة الزهراء
دش ـتــي ،وعـبــدالـعــزيــز الـهــاشــل،
ودالل بــوغـيــث ،ورغ ــد الغشام.
وذك ــرت الـمـشــرفــة الـعــامــة على
دوري ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا ظـ ــرات د .ن ـ ــوال
ال ـك ـن ــدري ،أن ال ـف ــرق الـطــابـيــة
المشاركة كــانــت على مستوى
ّ
وتقبل
راق في الطرح واإلقناع
ٍ
الرأي اآلخر.

وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري بـ ـ ـ ـ ــأن شـ ــري ـ ـحـ ــة
االحتياجات الخاصة ال يسعفها الوقت
للوصول إلى القاعة الدراسية بالموعد
ال ـم ـح ــدد ،م ـتــأمــا أن ي ـتــم اسـتـثـنــاؤهــم
والسماح لمن لديه عذر منهم بالتأخر
عن المحاضرة مدة  10دقائق.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـع ـم ـي ــم عـلــى
مكاتب التسجيل ّ
لمد يد العون مع هذه
الشريحة ،وإعطائهم أولوية التسجيل
يــدويــا ،فـضــا عــن اسـتـعـمــال الــرأفــة في
ا لــدر جــات مــع شريحة بطيئي التعليم،
داعـ ـي ــا الـ ــى ضـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر مـتــرجـمــي
لغة إ شــارة لفئة الصم ،مبينا أن هناك
أشخاصا متطوعين من دون مقابل.

كلية التربية نظمت ندوة حول
جودة الرعاية والتعليم لألطفال
نظمت اللجنة الثقافية واالجتماعية في كلية التربية بجامعة
الكويت ندوة علمية بعنوان «جودة الرعاية والتعليم لكل طفل»،
بمناسبة اليوم العالمي للطفل ،تحت رعاية القائم بأعمال عميد
الكلية د .فايز الظفيري ،وحضور رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد
للمعرفة والبحث العلمي ،الشيخة فــاد يــة السعد ،بالتعاون مع
مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،في المسرح
الجنوبي بكلية اآلداب في مدينة صباح السالم الجامعية.
وذكر د .الظفيري أن هذا اليوم العالمي المميز ،الذي يهدف إلى
التوعية باالهتمام بالطفل ،هو حق عالمي معترف به ومنصوص
عليه في القوانين والمواثيق الدولية ،وهــو أيضا محط اهتمام
بالكويت لتحقيق ودفع عجلة االهتمام بالطفل وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة من خالل هذه الشراكات مع المؤسسات كالمركز
اإلقليمي.
مــن جــانـبـهــا ،ذك ــرت الشيخة فــاديــة أن الـمـبــرة تـقــدم ع ــددا من
األنشطة الثقافية والتعليمية والتدريبية التي تهتم باألطفال
في مرحلة الطفولة المبكرة ،مضيفة أن أهم هذه األنشطة انطالق
مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للمرحلة االبتدائية منذ عام
 2015حتى اآلن ،وشــارك فيها العديد من مــدارس وزارة التربية،
حيث تشارك أكثر من  15مدرسة سنويا.

٧
«التمييز» :إجراءات استئناف األحكام بالقضايا
الجزائية متعلقة بالنظام العام
ةديرجلا
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قصر العدل

حسين العبدالله

المحكمة أيدت رفض طعن النيابة لعدم اتباع اإلجراءات الشكلية

h.alabdullah@aljarida.com

رفع الدعاوى
والتنفيذً
إلكترونيا!

حسين العبدالله

المادة  202من
قانون اإلجراءات
والمحاكمات
الجزائية تنص
على أن االستئناف
ُيرفع بعريضة تقدم
لقلم كتاب المحكمة
صالح المريشد

يجب أن يحيل قلم
الكتاب العريضة
مع ملف القضية
إلى المحكمة
المختصة لنظرها
خالل مدة ال تزيد
على  3أيام

ف ــي ح ـك ــم ق ـض ــائ ــي بـ ــارز،
أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
المستشار صالح المريشد،
عـ ـ ــدم ق ـ ـبـ ــول االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــات
المقامة مــن النيابة العامة
فــي الـقـضــايــا الـجــزائـيــة ،إذا
لم تستوف الشروط الشكلية
المنصوص عليها بالقانون
بشأن إ جــراء ات الطعن أمام
محكمة االستئناف ،وأيدت
ح ـك ــم األخـ ـي ــرة ب ـع ــدم ق ـبــول
استئناف النيابة في إحدى
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـج ــزائـ ـي ــة ل ـعــدم
ال ـت ــزام ـه ــا اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراء ات
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف وف ـ ـ ــق ال ـش ـك ــل
القانوني السليم.
وق ـ ــال ـ ــت «ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز» ،فــي
حيثيات حكمها ،إن النيابة
اطلعت على حكم االستئناف
بـ ـ ــأنـ ـ ــه ق ـ ـضـ ــى ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم قـ ـب ــول
استئنافها شكال و قــد شابه
الـخـطــأ فــي تـطـبـيــق الـقــانــون
ذل ــك أن ــه أس ــس ق ـضــاء ه على
اعـتـبــار أن الـطــاعـنــة لــم تقرر
ب ــاالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف بـ ـقـ ـل ــم ك ـت ــاب
المحكمة التي أصدرت الحكم
على الرغم من سالمة اإلجراء
ال ـ ـ ــذي ات ـب ـع ـت ــه فـ ــي ال ـت ـقــريــر
بــاالس ـت ـئ ـنــاف وت ـض ـم ـنــه كــل
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي أوجـ ـبـ ـه ــا
المشرع وتحقق الغاية منه
ب ـح ـضــور ال ـم ـس ـتــأنــف ضــده
وأن مـ ـخ ــا لـ ـف ــة م ـ ــا أو جـ ـبـ ـت ــه
المادتان  ۲۰۲و ۲۰۳من قانون
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات
ال ـج ــزائ ـي ــة ال ي ـتــرتــب عـلـيـهــا
البطالن ،ذلك كله مما يعيب
ال ـح ـك ــم ال ـم ـط ـع ــون ف ـي ــه بـمــا
يستوجب تمييزه.

«التأمينات العينية»
للكندري ومحجوب
ص ـ ـ ــدر لـ ـل ــدكـ ـت ــور ف ــاي ــز
عبدالله الـكـنــدري ،أستاذ
القانون المدني فــي كلية
الحقوق بجامعة الكويت،
والدكتور جابر محجوب
أسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ال ـمــدنــي
بـجــامـعــة ال ـق ــاه ــرة مــؤلــف
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات
الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون
الـكــويـتــي الــرهــن الرسمي
والرهن الحيازي  -حقوق فايز الكندري
اال م ـت ـيــاز» الطبعة الثانية
طبعة منقحة عن دار العلم.
وتضمن المؤلف أحكاما جديدة على خلفية صدور
قوانين الشركات رقــم  ،2016/1وقانون هيئة أســواق
الـمــال رقــم  ،2010/7وقــانــون اإلف ــاس رقــم ،2020/71
وقانون تنظيم السجل العيني رقم  ،2019/21وقانون
ال ـم ـعــامــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة رق ــم  ،2014/20ف ـضــا عن
التعديالت التي طرأت على قانون المرافعات المدنية
والتجارية ،مع تتبع أحكام محكمة التمييز الكويتية
المتعلقة بالرهن وغلقه.

عريضة االستئناف
ول ـف ـتــت الـمـحـكـمــة إلـ ــى أنــه
ً
من المقرر وفقا لنص المادة
 ۲۰۲مـ ــن قـ ــانـ ــون اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
وال ـم ـح ــاك ـم ــات ال ـج ــزائ ـي ــة أنــه
ي ــرف ــع االس ـت ـئ ـن ــاف بـعــريـضــة
تقدم لقلم كتاب المحكمة التي
أصـ ــدرت الـحـكــم ،ويــوقــع على
العريضة الخصم المستأنف
أو م ــن ي ـنــوب ع ـنــه ،وإذا كــان
الـمـتـهــم مـحـبــوســا فــإنــه يـقــدم
اس ـت ـئ ـنــافــه ب ــوس ــاط ــة م ــأم ــور
ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وتـ ـشـ ـم ــل ع ــري ـض ــة
ً
ً
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ب ـ ـيـ ــانـ ــا كـ ــامـ ــا
بالحكم المستأنف والدعوى
الـ ـت ــي ص ـ ــدر ب ـشــأن ـهــا وص ـفــه
المستأنف والمستأنف ضده
واألسـبــاب التي يستند إليها
ال ـم ـس ـتــأنــف وال ـط ـل ـب ــات الـتــي
يتقدم بها.
وتــابـعــت :كما نصت الـمــادة
 ۲۰۳مـ ــن الـ ـق ــان ــون ذات ـ ـ ــه عـلــى
أنــه عـلــى قـلــم الـكـتــاب أن يحيل

عــريـضــة االس ـت ـئ ـنــاف م ــع ملف
القضية إلى المحكمة المختصة
ب ـن ـظــر االس ـت ـئ ـن ــاف خـ ــال مــدة
ال تزيد على ثالثة أي ــام ،وعلى
رئيس المحكمة المختصة بنظر
االستئناف عند ورود عريضة
االسـتـئـنــاف ومـلــف القضية أن
يــأمــر بـتـحــديــد جـلـســة لـنـظــره،
ويعلن قلم كتاب المحكمة من
تلقاء نفسه الخصم المستأنف
وســائــر الخصوم بميعاد هذه
الـجـلـســة ،كـمــا يـعـلــن م ــن تلقاء
ن ـف ـس ــه ع ــريـ ـض ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
لسائرالخصوم.

إجراءات الدعوى
وأو ض ـحــت المحكمة أن من
المقرر أن التقرير باالستئناف
ه ـ ـ ــو ع ـ ـمـ ــل إجـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــي اش ـ ـتـ ــرط
القانون لرفعه إفصاح الطاعن
عــن رغبته فــي االع ـتــراض على
الحكم بالشكل الذي ارتأه ،وأنه
ً
ً
متى رسم القانون شكال خاصا

إلجراء من إجراءات الدعوى كان
ه ــذا الـشـكــل وح ـ ــده هـ ــو الدليل
القانوني على حصول اإلجراء،
وكان الواجب على ذوي الشأن
استيفاؤه حتى يكون اإلجــراء
مـعـتـبــرا مـهـمــا اسـتـعـيــض عنه
بغيره مما قد يــؤدي الـمــراد أو
يدل عليه فإن هذه االستعاضة
ال تغني عنه بــل يبقى اإلجــراء
ً
ف ــي ن ـظــر ال ـق ــان ــون م ـع ــدوم ــا ال
أثــر لــه ،فالدليل القانوني على
حصول االستئناف هو التقرير
به في إدارة قلم كتاب المحكمة
الكلية في الميعاد الــذي حدده
القانون وفق نموذج العريضة
الـمـعــد لــذلــك ب ـ ــإدارة قـلــم كـتــاب
الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة مــوض ـحــا به
البيانات السالف بيانها والتي
أوجبها القانون والمعول عليه
فـ ــي إث ـ ـبـ ــات حـ ـص ــول ال ـت ـق ــري ــر
باالستئناف في إدارة قلم كتاب
المحكمة هو بما يصدر عن هذه
اإلدارة ذاتها من بيان بحصول
التقرير باالستئناف في تاريخ

معين بعد توقيعه من الموظف
المختص المنوط به ذلك.
وأف ـ ــادت ب ــأن الـعـلــة م ــن هــذا
ال ـت ـن ـظ ـي ــم عـ ـل ــى الـ ـنـ ـح ــو الـ ــذي
ن ـ ــص ع ـل ـي ــه ال ـ ـقـ ــانـ ــون ه ـ ــو أن
يـكــون هـنــاك مــرجــع فــي إثـبــات
ح ـص ــول ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ــراء ات على
ال ـن ـح ــو ال ـ ــذي رس ـم ــه ال ـق ــان ــون
صــونــا لـهــا مــن الـعـبــث ،أم ــا ما
عدا ذلك من عريضة تقدم لقلم
ال ـك ـتــاب أو الـنـيــابــة ال ـعــامــة أو
خطاب يرسله النائب العام أو
أح ــد وك ــائ ــه إل ــى قـلــم الـكـتــاب،
فكل ذ لــك ال يغني عــن التقرير
باالستئناف على النحو الذي
أوجـ ـب ــه الـ ـق ــان ــون م ـه ـمــا كــانــت
ً
إرادة ال ـم ـس ـتــأنــف مـنـصــوصــا
عليها فيه  -ويكون ذلك اإلجراء
ً
مخالفا معدوما ال أثر له  -وإذ
ك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ل ــم ت ـل ـت ــزم هــذا
النظر لدى طعنها باالستئناف
على الحكم االبتدائي الصادر
مــن محكمة الجنايات بجلسة
 2021 /12 /5بـبــراء ة المطعون

ضده مما أسند إليه  -بل قررت
باالستئناف على نموذج أعدته
ه ــي لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض ل ــم ي ـصــدر
عن قلم كتاب المحكمة الكلية
على النحو السالف بيانه فإن
اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا ع ـلــى هـ ــذا الـنـحــو
ي ـك ــون غ ـي ــر م ـن ـتــج آلث ـ ـ ــاره هــو
وال ـع ــدم سـ ــواء ،وم ــن ث ــم تعين
القضاء بعدم قبوله شكال حتى
ول ــو ك ــان ذل ــك اإلج ـ ــراء الـبــاطــل
قــد حـقــق الـغــايــة مـنــه بحضور
ال ـم ـس ـت ــأن ــف ض ـ ــده بــال ـج ـل ـســة
المحددة وتعين على المحكمة
الـمـخـتـصــة ال ـق ـضــاء ب ــذل ــك من
تلقاء نفسها بحسبان أن الطعن
باالستئناف وإجراء اته لسائر
الخصوم من األمور التي تتعلق
بــال ـن ـظــام الـ ـع ــام ،ل ـمــا ك ــان ذلــك
وكــان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر فإن النعي عليه
في هذا الخصوص يكون غير
سديد ويضحى الطعن برمته
قائما على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا.

ماذا بعد إيقاف إجراء الضبط واإلحضار؟
على إدارة التنفيذ ●
تطبيق صحيح
القانون وإرجاع
العمل بإجراء
الضبطواإلحضار
على جميع المنفذ
ضدهم

بعد دخول قانون
اإلفالس رقم
ِّ
 2020 /71حيز
التنفيذ تم إيقاف
العمل بإجراء
الضبط واإلحضار
بالنسبة للمدينين
بالدعاوى المدنية
والتجارية

المحامية عائشة مساعد البناي

ب ـع ــد دخ ـ ـ ــول قـ ــانـ ــون اإلفـ ـ ـ ــاس رق ــم
 2020 /71حـ ِّـيــز التنفيذ منذ أكـثــر من
ً
ع ــام تـقــريـبــا ،تــم إي ـقــاف الـعـمــل بــإجــراء
الضبط واإلحضار بالنسبة للمدينين
بالدعاوى المدنية والتجارية ،عندما
َّ
نصت المادة الخامسة من مواداإلصدار
على« :وتلغى المواد ( ،292الفقرة األولى
والثانية والرابعة من المادة ،294 ،293
 ،295 )296من المرسوم بقانون رقم 38
 1980المشار إليه.»....
لسنة ُ
حـيــث ف ـهــم مـنــه أن ــه ت ــم ال ـنــص على
إلغاء المواد التابعة لإلجراء األخير من
قــانــون المرافعات المدنية والتجارية
ً
ُ
بشكل كلي وليس جزئيا.
م ــن خـ ــال م ـمــارس ـت ـنــا لـلـمـهـنــة أف ــرز
الـ ــواقـ ــع ال ـع ـل ـمــي ع ــن ت ـب ــاط ــؤ وانـ ـع ــدام
التنفيذ بموجب سندات تنفيذية ،سواء
ً
كانتأحكاما مدنية وتجارية أو إقرارات
ً
دين أو أحكاما صادرة في مواد األحوال
الشخصية ،مما أدى إلى إهدارالحقوق
وإهدار حجية األحكام القضائية وقوتها
التنفيذية ،األمر الذي أدى إلى إطالة أمد
التنفيذ ،بامتناعالمنفذ ضده بتنفيذ
السند التنفيذي إلــى أجــل غير مسمى،
مما حدا ببعض المنفذين أو المحكوم
لهم إلى تركحقوقهم بأن يتوقفوا عن
الـ ُـمـضــي فــي إجـ ــراء ات التنفيذ األخــرى
لسبب :إما أن تكون تلك اإلجــراءات أقل
أو منعدمة الفاعلية.
فاعلية ُ
لــذلــك قـمـنــا ب ــإع ــداد اق ـت ــراح بـقــانــون
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـن ــائ ــب د .ب ـ ــدر ال ـمــا
ً
م ـش ـكــورا ،لتقديمه إل ــى مجلس األم ــة،
ً
وفعالتم ذلك ،إال أنه ومنذ إحالته من
ِقـبــل رئـيــس مجلس األم ــة إل ــى اللجنة
التشريعية بصفة االستعجال بتاريخ
 2021 /12 /28لم ُيــدرج بجدول أعمال
الجلسات لمناقشته والتصويت عليه
من مجلس األمة.
واليـخـفــى عـلــى ال ـق ــارئ أن الــوضــع
السياسي قد يقتل الطموح ألي قانون
يخدم المصلحة العامة ،وال يمنعنا ذلك
من التفاؤل بالقادم.

يحتوي االقتراح على عدة إجــراء ات
لحث المنفذ ضــده على تنفيذ ُ
الحكم
ً
أيا كان محل منطوق ُ
الحكم،
القضائي،
بعد االطالع على قوانين الدول األخرى،
ودراســة ما يتناسب مع واقعنا ،حيث
يتضمن االقتراحصدور تعميم شهري
من إدارة التنفيذ بشكل دوري بأسماء
المنفذ ضدهم المتخلفين عن التنفيذ
يخاطب فيهجميع الوزارات والهيئات
والمؤسسات والبنوك ،ليقوموا بمنع
المنفذ ضدهم من القيام أو االستفادة
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات لــدي ـهــم وال ـح ـجــز على
ح ـســابــات ـهــم الـبـنـكـيــة وغ ـي ــره ــا ،وذل ــك
ُ
كله وفق التفصيل الــواردفي االقتراح
بقانون المشار إليه.
إن الغرض من هذا االقتراح بقانون
هو إرجاع الحقوق ألصحابها ،وتفعيل
حجية األحـكــام والـسـنــداتالتنفيذية،
ً
مما يــؤدي إلى إرســاء العدالة ،وصوال
السـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ،وب ــالـ ـت ــال ــي
استقرار المجتمع ،ألن المنفذسيشعر
بالطمأنينة ،لقدرته على إرجــاع حقه
المثبت بـمــوجــب الـسـنــدات التنفيذية
واحترام أحكام القضاءوحجيتها في
التنفيذ.
ومن األهمية أن نقوم بالتعريج على
الـ ُـحـكــم القضائي ال ـصــادر مــن محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ،الـ ــذي فـ َّـســر م ــدى ات ـســاع
ن ـطــاق إل ـغــاء ال ـم ــواد الـخــاصــة بحبس
الـمــديــن ال ـ ــواردة فــي ال ـم ــادة الخامسة
مــن م ــواد اإلص ــدار مــن قــانــون اإلفــاس
الـجــديــد ،ال ــذي قــرر أن أثــر هــذا اإللـغــاء
ال ينصرف إال بشأن ما نظمه القانون
الخاص ،وال يمتد أثر إلغاءالنص إلى
إل ـغ ــاء ال ـنــص ف ــي ال ـقــانــون ال ـع ــام ،وإال
ك ــان الـمـشـ ِّـرع قــد ألـغــى ه ــذا الـنــص في
القانون العام.
ب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإنم ـ ــؤدى ذلـ ــك وم ـف ــاده
أن ن ـص ــوص ال ـق ــان ــون الـ ـخ ــاص ،وهــو
قانون اإلف ــاس ،تطبق في نطاقه ،وال
تلزم بإلغاءالقانون العام ،وهو قانون
المرافعات المدنية والتجارية ،وعليه
يـكــون هــذا الـ ُـحـكــم حجة على الـكــافــة –
ً
خصوصا فيما لو تم تأييده من محكمة

مرافعة

َّ
التمييز – حـتــى وإن سلمنا بنسبية
األحكام التي ال تكون حجيتها إالعلى
َّ
يتعين أن نطبق
أطــراف النزاع ،إال أنه
القاعدة التي أرساها ُ
الحكم النهائي ،من
خالل تفسيره على كلاألنزعة ،وعليه
يتوجب على إدارة التنفيذ التطبيق
الصحيح للقانون وإرجاع العمل بإجراء
الضبطواإلحضار على جميع المنفذ
ْ
ضدهم ،باستثناء َمــن صــدرت ضدهم
أحـكــام قضائية وفــق قــانــون اإلف ــاس،
وهوما َّ
نصت عليه المادة  2من قانون
اإلفالس الجديد.
ً
يبدو جليا بعد االطالع وسماع آراء
الفقهاء والقائمين على إ ع ــداد قانون
اإلفـ ـ ــاس ،أن غ ــرض ال ـم ـش ـ ِّـرع م ــنبند
ـاه
اإللـ ـغ ــاء وج ـ ــود رغ ـب ــة ل ــدي ــه بــاالت ـجـ ً
نحو إلغاء فكرة حبس المدين ،مواكبة
لـلـتـطــور وت ـب ـنــي ف ـكــر قــانــونــي جــديــد،
ونحن نؤيد فكرة التطور وإلغاء فكرة
حبس المدين ،لكن أال يترك األمر سدى،
ِّ
المشرع عندإلغاء فكرة
فيتوجب على
َّ
الحبس إيجاد بديل ناجح وفعال أكثر
الستيفاء الحقوق وحفظ حجية األحكام
والسندات التنفيذية،ومن هذا المنطلق
اق ـت ــرح ـن ــا ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون ال ـم ــراف ـع ــات
بإضافة مادة جديدة.
ً
وخـتــامــا ،فإننا نـتـعــاون ونتعاضد
م ــع ب ـع ـض ـنــا ل ـب ـعــض ل ـل ـن ـهــوض ب ـهــذا
المجتمع ،إلر س ــاء وتطبيق القوانين
بالشكل ُ
المراد به لحفظ الحقوق ،ومنا
دع ــوة إل ــى كــل م ـســؤول لــه صــاحـيــات
واختصاصات بالتعاون معنا إلتمام
األمر ،وباألخص مدراء تنفيذ األحكام
وأعضاء مجلس األمة.
إن الهدف من هذا المقال أن تتم إعادة
ً
العمل حاال بإجراء الضبط واإلحضار
ً
لكل منفذ ضــده مــديـنــا ،باستثناءمن
ُحكم ضدهم وفق قانون اإلفالس ،حتى
يتم صدور التعديل لقانون المرافعات،
وال ـع ـمــل بـغـيــر ذل ــك يـعـنــياالس ـت ـمــرار
بإضعاف وربما إهــدار حجية األحكام
والـسـنــدات التنفيذية وتأجيل ضياع
الحقوق إلى أجل غيرمسمى.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

مـ ــازالـ ــت إج ـ ـ ــراء ات
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى
وتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذ األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام
ً
القضائية إلكترونيا
َّ
م ـعــط ـلــة ،رغـ ــم تــوافــر
التشريعات واللوائح
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررة ل ـت ـف ـع ـي ــل
ت ـل ــك اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات عــن
ُبعد ،وحتى ال تكون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك حـ ـ ــاجـ ـ ــة إل ـ ــى
مـ ــراج ـ ـعـ ــة ش ـخ ـص ـيــة
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن
أو ا لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــن أو
وكالئهم إلتمامها.
جـ ــائ ـ ـحـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا
ً
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت س ـ ـ ـب ـ ـ ـبـ ـ ــا ف ــي
تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
المرافعات الكويتي،
ب ـم ــا ي ـس ـم ــح ب ــإع ــان
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذ
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـم ــدنـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
إ ل ـ ـك ـ ـتـ ــرو ن ـ ـيـ ــا  ،إال أن
ال ـج ـه ــات ال ـم ـســؤولــة
عن ذلك لم تنتهِ حتى
اآلن ،ولقرابة عامين،
مـ ـ ـ ــن ات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ بـ ـع ــض
التعليمات الداخلية
إلتمام تلك المنظومة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ً
َّ
مازالت معطلة إداريا.
ورغم إعالن الوزارة
لقرابة عام من إتمام
رفع الدعاوى وإتمام
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ـن ـف ـي ــذ
ً
إ لـكـتــرو نـيــا  ،ف ــإن تلك
ُ
اإلجـ ـ ـ ــراء ات ل ــم تـنـفــذ
حتى اآلن على أرض
ال ـ ــواق ـ ــع ،ول ـ ــم يـشـعــر
بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاضـ ــون
أ و ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــو ن ،
وهـ ـ ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي
ً
ي ـت ـس ـ َّـب ــب ي ــومـ ـي ــا فــي
إت ـ ـ ـمـ ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـمــراجـعــات اإلداري ــة
م ــن ِقـ ـب ــل ال ـم ـحــام ـيــن
ع ـل ــى أقـ ـس ــام ض ـبــاط
الـ ــدعـ ــاوى وال ــرس ــوم
وت ــدقـ ـي ــق اإلعـ ــانـ ــات
وا لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدول وإدارة
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ م ـ ـ ــن أج ـ ــل
إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
يـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــل إج ـ ـ ـ ــراؤه ـ ـ ـ ــا
عـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ،وي ـن ـش ـغــل
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون فـ ــي
إجرائها مباشرة من
ً
دون مــراجـعـيــن ،بــدال
مـ ـ ــن ح ـ ــال ـ ــة ال ـ ـتـ ــراكـ ــم
البشري للمراجعين
الذي تعيشه المحاكم
ف ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل
وح ـ ــول ـ ــي والـ ــرق ـ ـعـ ــي،
وغيرها من المحاكم،
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رف ـ ـ ـ ـ ــع
ا ل ــد ع ــاوى ،أو ا ت ـخــاذ
إجراء ات للتنفيذ كان
ب ــاإلمـ ـك ــان إن ـج ــازه ــا
ً
إ ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرو ن ـ ـ ـيـ ـ ــا دون
ً
الحضور شخصيا !
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدل
ال ـج ــدي ــد ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاجـ ـ ــد ،ه ـ ـ ــو اب ـ ــن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وي ـع ـل ــم كــل
ال ـ ـم ـ ـثـ ــالـ ــب اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
ا ل ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ،وإن
ك ـ ــان هـ ـن ــاك مـ ــا ي ـلــزم
اتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذه مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
االسـتـعــانــة بـشــركــات
أو ا ل ـق ـطــاع ا ل ـخــاص،
مــن أجــل إن ـجــاز ذلــك،
ف ـي ـل ــزم اإلس ـ ـ ـ ــراع ب ــه،
فلم يعد المتقاضون
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ َّـم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون ك ـ ــل
األع ـب ــاء اإلداريـ ـ ــة في
ا ل ـم ـحــا كــم واإلدارات
ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ،وي ـلــزم
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ
ً
ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن س ــريـ ـع ــا،
ً
حفاظا على مصلحة
المرفق والمتقاضين
وحقوقهم.

«ألف ليلة وليلة» في «األرينا»
أعرب المدير العام لشركة
سين لإلنتاج فيصل خاجة
عن ترحيبه بعودة النجمين
مروان خوري ومي فاروق إلى
الكويت.

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة س ـيــن لــإنـتــاج
إنـتــاجـهــا االس ـت ـعــراض الغنائي
الـكـبـيــر «أل ــف ليلة ول ـي ـلــة» ،الــذي
يـحـيـيــه ال ـف ـن ــان ال ـش ــام ــل مـ ــروان
خوري والمطربة مي فاروق ،في
قــاعــة األري ـن ــا كــويــت ،أك ـبــر قــاعــة
مـغـطــاة م ـت ـعــددة االس ـت ـخــدامــات
بالكويت ،في  7ديسمبر المقبل،
لتكون ثاني الفعاليات المميزة
ال ـتــي ت ــم االت ـف ــاق عـلــى تقديمها
بالشراكة مع مجموعة التمدين،
الـ ــرائـ ــدة ف ــي ت ـطــويــر ال ـم ـشــاريــع
مـتـعــددة االسـتـخــدامــات ،وسيتم
ً
اإلعالن عن المزيد منها تباعا.

خاجة :الجمهور «موعود»
بشيء جميل ومختلف
مــن جهته ،عـ ّـبــر الـمــديــر العام
ل ـش ــرك ــة س ـي ــن ل ــإنـ ـت ــاج فـيـصــل
خ ـ ــاج ـ ــة ع ـ ــن ت ــرحـ ـيـ ـب ــه ب ـ ـعـ ــودة
الـ ـنـ ـجـ ـمـ ـي ــن خـ ـ ـ ـ ــوري وف ـ ـ ـ ـ ــاروق،
المتميزين ب ــأداء الكالسيكيات
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،إذ
سـيـجـتـمـعــان ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
م ـشــواره ـمــا ال ـف ـنــي ع ـلــى خشبة
الـ ـمـ ـس ــرح إلح ـ ـيـ ــاء ه ـ ــذا اإلنـ ـت ــاج
االستثنائي الــذي تمت تسميته

بان الرفاعي توقع
ديوان «للحب عنوان»

لتأخذنا األمسية بعدها في رحلة
شيقة متنوعة المشاعر مع روائع
عــرب ـيــة ألش ـهــر ال ـم ـطــرب ـيــن ،مثل
أم ك ـل ـثــوم ،وعـبــدالـحـلـيــم حــافــظ،
وم ـح ـم ــد عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،ون ـج ــاة
الصغيرة ووردة الجزائرية ،يمر
م ــن خ ــال ـه ــا ال ـج ـم ـه ــور بــأغـنـيــة
«موعود» ،وأغنيات عديدة أخرى
يـتــم خـتــامـهــا بــأغـنـيــة «أل ــف ليلة
وليلة» ،التي ستؤديها مي فاروق
بشكل غير مسبوق ال يخلو من
المفاجآت اإلبداعية!
فيصل خاجة

بـ «ألف ليلة وليلة» ،لما يتضمنه
ـان مــرت ـب ـطــة
ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان م ـ ــن مـ ـ ـع ـ ـ ٍ
بالجمال والخيال الذي ال تسري
عليه أحــام الــواقــع ،كما ّ
عبر عن
اع ـتــزازه بالعمل مــع المايسترو
ال ـم ـم ـيــز د .خ ــال ــد نـ ـ ــوري ،ال ــذي
سيتولى قـيــادة فــرقــة موسيقية
ً
ً
مكونة من  50عازفا ومؤديا.
وك ـشــف ع ــن اس ـت ـهــال الـحـفــل
برائعة سيد درويش ،التي مضى
عـلـيـهــا أك ـثــر م ــن مـئــة ع ــام ،وهــي
«زورونـ ـ ـ ــي ك ــل س ـنــة مـ ـ ــرة» ،الـتــي
تغنت بها جــارة القمر «فـيــروز»،

شكر وامتنان لرعاة السعادة
وتقدم خاجة بالشكر والعرفان
إلى كل رعاة هذا الحفل ،وهم بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،عـلــى الــرعــايــة
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،والـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية ،كونها الناقل الرسمي،
وم ــؤسـ ـس ــة ال ـق ـب ــس اإلع ــامـ ـي ــة،
على رعايتهم ودعمهم لألنشطة
ال ـهــادفــة إل ــى إس ـعــاد الجماهير
في الكويت.

«سين» لإلنتاج
يــذكــر أن شــركــة سين لإلنتاج

بدأت باكورة أعمالها بتقديم حفل
افتتاح كأس آسيا لكرة الصاالت
ال ـم ـق ــام ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت سـبـتـمـبــر
الـمــاضــي ،أتبعتها بــإقــامــة حفل

الموسيقار الشهير عمر خيرت
أكتوبر الماضي في قاعة األرينا،
وهــو الحفل ال ــذي حصد أصــداء
جـمــاهـيــريــة ك ـب ـيــرة ،ل ـي ـكــون هــذا

النشاط هو الثالث ضمن فعاليات
«س ـيــن» ال ـتــي تـسـعــى إل ــى تقديم
«التقليدي» بشكل غير تقليدي!

محمد رشاد« :اإلعالم» أفرجت عن الكتب المحجوزة
«الوزارة ستعيد النظر في الكتب الممنوعة ...وتذليل كل الصعوبات التي تواجه الناشر»
اجتمع وفــد اتحاد الناشرين
العرب مع وزير اإلعالم والثقافة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
عبدالرحمن المطيريّ ،
ضم الوفد
رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد م ـح ـمــد رشـ ــاد،
واألم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام بـ ـش ــار شـ ـب ــارو،
وعضو مجلس إدارة االتحاد من
الكويت سعود المنصور ،ورئيس
لـجـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـعــرب ـيــة ولـيــد

اإلدارة
مصطفى ،وعضو مجلس ّ
بـكــر زي ــدان ،ورئ ـيــس لجنة فــض
المنازعات محمد هادي.
حـ ــول ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي جـ ــرى مــع
وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ق ـ ـ ــال رشـ ـ ـ ـ ــاد ،ل ـ
«الجريدة»« :اجتمع وفد االتحاد
بـ ـن ــاء ع ـل ــى دع ـ ـ ــوة مـ ــن الـ ــوزيـ ــر،
وق ـ ّـدم ـن ــا ال ـش ـكــر ل ــه ولـلـحـكــومــة
الكويتية إلعفاء الناشرين العرب

المشاركين من رسوم المشاركات
ف ــي م ـعــرض ال ـكــويــت ف ــي دورت ــه
ً
الـ ـ ـ  ،45م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ــوزي ــر
ً
المطيري ّ
يتفهم جيدا دور اتحاد
الناشرين العرب وأهميته ،الذي
ً
ً
ي ـضــم  18اتـ ـح ــادا م ـح ـل ـيــا ،وهــو
ّ
ال ـم ـظ ـلــة ال ـت ــي ت ـض ــم ال ـنــاشــريــن
ال ـع ــرب ،وي ـشــرف بــوجــود عضو
مـجـلــس إدارة ع ــن ال ـك ــوي ــت ،هو

المشهد الثقافي الكويتي
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب والمدير العام
ل ـ «ذات الـســاســل» سـعــود المنصور ،إن اللقاء بــوزيــر اإلعــام
ً
ً
وقيادات الوزارة كان ودودا ومثمرا ،وهو أمر طبيعي بين قامات
فكرية وثقافية على قدر المسؤولية ،تسعى إلى تذليل العقبات،
والعمل على إعالء الشأن الثقافي في الكويت ،والمحافظة على
اإلرث الطيب والسمة الكبيرة للمشهد الثقافي الكويتي.
وأضــاف« :أشكر وزيــر اإلعــام والثقافة وزيــر الدولة لشؤون
الـشـبــاب عبدالرحمن المطيري على الـلـقــاء ،والـشـكــر موصول
للوكيل المساعد فــي وزارة اإلع ــام الفــي السبيعي ،ولجميع
العاملين في وزارة اإلعالم على ُحسن االستقبال والمناقشات
المفيدة للحياة الثقافية الكويتية».
وتابع« :أرحب بالضيوف الكرام من اتحاد الناشرين العرب
والــزمــاء الناشرين الذين يثرون الحياة الثقافية في الكويت
بحضورهم ،والشكر واجب إلدارة معرض الكويت ،ممثلة بمدير
المعرض سعد العنزي ،والقائمين على إدارة المعرض».

سعود المنصور

بـكــل أش ـك ــال ال ــدع ــم ،ومـنـهــا دعــم
االتحاد بإقامة الــورش والندوات
والمؤتمرات والمعارض.

خليفة الرباح ،على الجهد الكبير
وتذليل كل الصعاب لتوفير أجواء
ايجابية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـمـ ـك ــانـ ـي ــة
لـلـمـعــرض ،طـلــب رئـيــس االتـحــاد
زي ـ ــادة مـســاحــة م ـعــرض الـكــويــت
للكتاب إلتاحة الفرصة لمضاعفة
عدد دور النشر المشاركة.
وفي اجتماع آخر لوفد االتحاد
م ــع الــوك ـيــل الـمـســاعــد ف ــي وزارة
اإلعالم بالتكليف ،الفي السبيعي،
وهــو الـمـســؤول عــن الــرقــابــة على
المطبوعات ،قــال رشــادّ :
«تقدمنا
بــالـشـكــر للمجهود الـكـبـيــر الــذي
يقوم به ،وأبدى وفد االتحاد بعض
المالحظات على إعادة النظر في
آلـيــة الــرقــابــة واإلفـ ــراج عــن الكتب
الجديدة التي تم حجزها».

الـمــديــر الـعــام ل ـ «ذات السالسل»
سعود المنصور.

جهد كبير

إعادة النظر

وفي موضوع آخر ،أبدى رشاد
ت ـق ــدي ــره لـ ـص ــدور ق ــان ــون إن ـشــاء
اتـ ـح ــاد ل ـل ـنــاشــريــن الـكــويـتـيـيــن،
ً
مشيدا بهذه الخطوة التي تبعث
ً
ف ــي ال ـن ـف ــوس الـ ـتـ ـف ــاؤل ،م ـش ـيــدا
بالجهد الكبير الذي بذله المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ب ـق ـيــادة األم ـي ــن ال ـع ــام د .عيسى
األنصاري ،ومدير المعرض سعد
ً
العنزي وفريق عمله ،وخصوصا

وأعرب عن سعادته الستجابة
ّ
ال ـ ــوزارة ،حـيــث تـســلــم الـنــاشــرون
كتبهم أمس ،وتم تيسير اإلجراءات
لإلفراج عن الكتب ،وتم االتفاق مع
وكـيــل ال ـ ــوزارة عـلــى إع ــادة النظر
في الكتب الممنوعة منذ سنوات
لفحصها وإعادة النظر فيها مرة
أخرى.
وأكـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد أن ـن ــا
«نـحــرص على االل ـتــزام بالعادات

أثر إيجابي
وعـ ــن أه ـم ـيــة الـ ـمـ ـع ــرض ،ق ــال:
«استعرض وفد اتحاد الناشرين
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع دور وأه ـم ـي ــة
الـ ـمـ ـع ــرض ودور الـ ـك ــوي ــت مـنــذ
الـسـتـيـنـيــات ،وأث ــره ــا اإلي ـجــابــي
على الثقافة العربية مما أصدرته
من مطبوعات للمجلس الوطني
وال ـحــركــة الـثـقــافـيــة مـنــذ سـنــوات
طويلة.
وأض ــاف« :وخ ــال اللقاء أشــاد
الــوفــد بـقــانــون الـحـمــايــة الفكرية
ال ــذي صــدر فــي الـكــويــت ،ويعتبر
الرقابة الحقة ،ويعطي دفعة كبيرة
لحرية النشر والتعبير ،كما ّ
تطرق
المجتمعون إل ــى ض ــرورة إع ــادة
النظر في آلية الرقابة التقليدية
ف ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـج ــدي ــد،
ً
خصوصا مع وجود مستحدثات
تكنولوجية ،ووعد الوزير بتذليل
كــل الصعوبات التي تحول دون
تحقيق تـطــور الـنـشــر فــي العالم
العربي»ّ .
وت ـم ــن ــى دع ـ ــم أن ـش ـط ــة ات ـح ــاد
ال ـنــاشــريــن أسـ ــوة بـبـعــض ال ــدول
العربية التي ّ
تقدم الدعم المعنوي
ّ
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادي ،ورحـ ـ ـ ـ ــب ب ــال ـت ـع ــاون

محمد رشاد

وال ـت ـقــال ـيــد ال ـخ ــاص ــة ب ـكــل دول ــة
ع ــربـ ـي ــة ،وأن االتـ ـ ـح ـ ــاد وج ـم ـيــع
األعـ ـض ــاء ض ــد الـعـيــب ف ــي ال ــذات
اإللـ ـهـ ـي ــة أو ال ـف ـت ـن ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة،
أو الـ ـكـ ـت ــب تـ ــدعـ ــو لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب أو
لـلـتـطــرف ،أو إي ـج ــاد مـشــاكــل مع
ال ـ ـ ــدول ال ـص ــدي ـق ــة ،أو ال ـت ـع ـ ّـرض
للذات األميرية ،وتم االتفاق على
أن هـ ــذه ه ــي ال ـم ـح ـظ ــورات فيما
عــدا ذلــك ُيسمح بها لكل الــذي تم
منعه من الدورات السابقة وحتى
هذه الدورة» .وأفاد رشاد بأنه تم
االتفاق بداية منذ الدورة القادمة
على أنه فور االشتراك بالمعرض
يرسل الناشرون كتبهم الجديدة
ُ
التي لم تعرض من قبل ،لتفحصها
إدارة الـمـعــرض قبل الـشـحــن ،مع
االل ـ ـت ـ ــزام بـ ـق ــان ــون ال ـم ـط ـبــوعــات
الكويتي ،وأنه حسب الوعد ،بعد
انتهاء هذه الــدورة من المعرض،
س ـ ـي ـ ـقـ ــوم االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ب ـم ـخ ــاط ـب ــة
الناشرين بإرسال الكتب الممنوعة
في ال ــدورات السابقة لمراجعتها
ً
رقــابـيــا ،إلع ــادة النظر فــي المنع،
ّ
وإذا كانت هناك مالحظات يبلغ
ّ
وتطبق اآللية التالية
بها الناشر
(هناك كتب تفسح ،والكتب التي
ُ
ت ـم ـنــع ه ــي ال ـت ــي ت ـخــالــف قــانــون
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات ،وكـ ـ ـت ـ ــب ع ـل ـي ـهــا
ّ
مالحظات يبلغ بها الناشر).

ِّ
توقع الشاعرة بان الرفاعي
ديوانها الجديد بعنوان
«للحب عنوان» ،وذلك في دار
أروقة بمعرض الكتاب في
السابعة من مساء اليوم.
الديوان في ُمجمله أغاريد
عصافير تجوب ساحات
الحروف ،تتدثر بألحانها
تارة ،عندما يأخذها الحنين
ً
أليام مضت سريعا ربما كانت
ً
ً
وهما وخياال ،ثم ما تلبث
أن تصحو على واقع مؤلم
تنتقده بشدة ،ففيه تتساقط
األقنعة وتموت أزهار الوفاء
فوق أغصانها ،وتنتشر أثواب
النفاق في عالم مادي يتوشح
بالجشع والطمع ،تتلقى فيه
الطعنات من األحباء ،عالم
تطحنه الماديات ،وتغدو
فيه الروح غريبة تسبح في
وحدتها لتخلق عالمها
الخاص.

النشمي سعيد بأصداء
مسلسل «نفس الحنين»

أعرب المؤلف محمد النشمي
عن سعادته باألصداء التي
حققها مسلسل «نفس
الحنين» ،الذي انتهى عرض
حلقاته.
«نفس الحنين» عمل درامي
تأليف الكاتب محمد النشمي،
وإخراج خالد الفضلي،
وبطولة :إلهام الفضالة ،ومرام
البلوشي ،وأميرة محمد،
وشهد سلمان ،ومنصور
البلوشي ،وشهاب حاجية،
ورانيا شهاب ،ويغلب عليه
الطابع التراجيدي مع بعض
المواقف الـ «اليت كوميدي».
وشارك النشمي متابعيه
صورة البوستر الرسمي
للعمل عبر حسابه بـ
ً
«إنستغرام» ،معلقا« :انتهى
عرض مسلسل نفس الحنين.
أتمنى أن أكون قد قدمت ما
ينال على رضاكم .سعيد بكل
األصداء ومختلف اآلراء».

ً
الموسوي :تخفيض أسعار الكتب تشجيعا للقراء
•

عزة إبراهيم

ت ـنــاولــت الــرئـيـســة التنفيذية
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي للنشر د .ليلى
الموسوي ،أحــد المراكز التابعة
ل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم
العلمي ،مـشــاركــة الـمــركــز بشكل
خ ــاص ومـمـيــز فــي جـنــاح الطفل
بمعرض الكويت الدولي للكتاب
الـ ـ  ،45وتخفيض أسـعــار الكتب
ال ـم ـع ــروض ــة ،وأن ـش ـط ــة ال ـج ـنــاح
المستمرة.
وقالت الموسوي ،لـ «الجريدة»،
إن ش ـع ــار م ـش ــارك ــة ال ـم ــرك ــز في
ال ـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة ل ـل ـم ـعــرض هو
 DNAأو ال ـح ـمــض ال ـ ـنـ ــووي ،إذ
يتم التعريف مــن خــال الجناح

بأنشطته التفاعلية المختلفة،
وإصـ ــداراتـ ــه الـعـلـمـيــة المتنوعة
حــول الحمض ال ـنــووي ،وتــاريــخ
اك ـت ـشــافــه ،وج ـه ــود ال ـع ـل ـمــاء في
هذا المجال ،والجانب الكيميائي
والبيولوجي للحمض الـنــووي،
وك ـي ـف ـيــة «ت ــأث ـي ــره ع ـلــى حـيــاتـنــا
بـ ـشـ ـك ــل أك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـص ــوره
الكثيرون».
ً
وتـشـجـيـعــا ل ـل ـقــراءة واإلق ـبــال
ً
على الـكـتــاب ،خصوصا العلمي
مـنــه ،أك ــدت أن أس ـعــار الـكـتــب تم
تخفيضها بشكل كـبـيــر ،لتكون
بـ ـمـ ـتـ ـن ــاول الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ول ـض ـم ــان
وصـ ـ ــول ال ـم ـع ـل ــوم ــات إل ـ ــى أك ـبــر
ً
عــدد مــن ال ــزوار الـقــراء ،وتحبيبا
ً
وتشجيعا للقراءة.

ليلى الموسوي
وأشـ ــارت إل ــى عــاقــة الـتـعــاون
ال ـم ـس ـت ـمــرة وال ـق ــوي ــة ب ـيــن مــركــز
التقدم العلمي للنشر والمجلس

األعلى للثقافة والفنون واآلداب،
لــذلــك ج ــاء حـضــور مــركــز التقدم
ال ـع ـل ـمــي بــال ـم ـعــرض ف ــي أفـضــل
ص ـ ـ ــوره ،ن ـت ـي ـجــة ال ـج ـه ــود ال ـتــي
بذلها المجلس الوطني إلنجاح
ال ـم ـع ــرض ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وجـمـيــع
الـمـشــاركـيــن ف ـيــه ،مثمنة جهود
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،الـ ـت ــي كـ ـ ــان لـ ـه ــا أث ــر
كـبـيــر ف ــي اإلقـ ـب ــال الـكـثـيــف على
المعرض ُ
وحسن التنظيم وتنوع
الجرعة الثقافية التي يتميز بها
المهرجان الثقافي األهم بالكويت.
ورح ـبــت ال ـمــوســوي بضيوف
ً
ال ـم ـع ــرض وال ـج ـن ــاح ي ــوم ـي ــا من
األط ـ ـفـ ــال والـ ـكـ ـب ــار ،لــاس ـت ـم ـتــاع
بــأن ـش ـط ـتــه ال ـث ـقــاف ـيــة والـعـلـمـيــة
وال ـتــرف ـي ـه ـيــة ص ـب ــاح ـ ًـا ومـ ـس ـ ً
ـاء،

ً
فضال عن طلبة الـمــدارس ،الذين
ً
ي ـح ـض ــرون ي ــوم ـي ــا لــاسـتـمـتــاع
بأنشطة الجناح التي يتم تقديمها
بشكل ُمحبب لألطفال ،حيث يتم
تقديم المعلومة بأفضل السبل،
لضمان االستفادة للجميع.
ولفتت إلى أن اختيار الحمض
النووي كشعار للدورة الجديدة
من معرض الكتاب ،واألولى بعد
الجائحة ،جاء بوحي من فيروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وك ـ ـيـ ــف أن ال ـح ـمــض
النووي كان أحد العوامل الظاهرة
بقوة في التصدي للجائحة ،لذلك
فإن إصدارات مركز التقدم العلمي
للنشر تعزز تلك اإلشكالية ،من
خ ـ ــال ك ـت ــب تـثـقـيـفـيــة وأن ـش ـطــة
متنوعة.

القحطاني :المنصات ساعدت على انتشار األفالم القصيرة
•

المنتج والمنجز اإلبداعي السينمائي ،وكل
ذلك ساعد في ديناميكية الحركة بالسنوات
األخيرة».

فضة المعيلي

ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات «ال ـم ـق ـه ــى ال ـث ـق ــاف ــي»
لمعرض الكويت الدولي للكتاب
المصاحبة
ُ
في دورتــه الـ  ،45أقيمت محاضرة بعنوان
«األف ـ ـ ــام ال ــروائ ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـقـصـيــرة…
غاياتها ومستقبلها»َّ ،قدمها الباحث والناقد
في الشؤون الدرامية د .فيصل القحطاني،
َّ
وتحدث
وأدار الجلسة المخرج أحمد الخلف.
د .القحطاني في هذه المحاضرة عن تاريخ
األفالم الروائية؛ القصيرة والطويلة ،وذكر
الراحلين محمد السنعوسي فيما يتعلق
بتقديمه ألول فيلم روائي قصير عام ،1965
وخالد الصديق في إخراجه لفيلم «بس يا
بحر» عام .1972
وأوضــح أن الحالة ليست بجديدة ،لكن
في السنوات الماضية كانت الحركة بطيئة،
وال يتم اإلنتاج إال عن طريق أجهزة الدولة،
مثل وزارة اإلع ــام ووزارة الداخلية لدعم
فيلم قصير ،لكن كتجارب خاصة وتمويل
شـخـصــي كـ ــان يـصـعــب ذلـ ــك حـقـيـقــة على
الشباب ،ونتج عنه عدم قدرتهم على تمويل
مثل هذه األفالم.

طلب الدعم

القحطاني والخلف أثناء المحاضرة
وذكـ ــر د .الـقـحـطــانــي أن ال ــوض ــع الـيــوم
اختلف ،فقد أصبحت هناك منصات لعرض
ً
ً
األفالم ،مشيرا إلى أن ذلك مهم جدا ،ألنه في
الـســابــق لــم تكن هـنــاك منصات ع ــرض إال
التلفزيون الرسمي للدولة ،والذي ال يعرض
ً
أفالما قصيرة ،وكل ّ
هم المخرج أن يشاهد
الـفـيـلــم ،ف ـكــان ذل ــك يـمـثــل أح ــد الـتـحــديــات
التي تحول دون انتشار األفــام القصيرة،

وفــي الــوقــت الحالي هناك منصات كثيرة
عبر شبكة اإلنترنت تستطيع نشر األفالم
ً
القصيرة ،مــا يمثل مـجــاال للتجارة يعود
عليها بالفائدة.
ً
وتــابــع« :أي ـضــا أصـبـحــت الــدولــة تــدعــم،
فهناك مهرجان سينمائي يــدعــم الشباب
بجوائز ُمـجــزيــة ،ومــن ناحية المشاركات
الـعــالـمـيــة ب ــدأ ال ــوط ــن ال ـعــربــي يـهـتــم بهذا

وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرة س ــأل ــت
«ال ـج ــري ــدة» د .الـقـحـطــانــي ع ــن رأيـ ــه بقول
ْ
الشباب إنه ال يوجد َمن يدعمهم ،ليجيب:
ً
«الدعم قليل ،لكن هناك قصورا من بعض
الشباب في التسويق لنفسه .حتى تطلب
ً
الدعم من أي جهة عليك أن تكون جاهزا من
ناحية تحضير العرض المرئي ،ودراســة
ج ــدوى للعمل ،فالسينما صناعة ،فكيف
تــريــد أن تصنع هــذا اإلب ــداع مــن دون فهم
الـتـســويــق لـفـكــرتــك؟ وبــالـتــالــي ف ــإن الخلل
مشترك بين الطرفين».

رياضة
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«»Woman, Life, Freedom
«Freedom

ُ
مشجعو إيران يلوحون بعلمهم الوطني وقد كتب عليه «امــرأة ،حياة ،حرية» وهم يهتفون خالل مباراة منتخبهم مع إنكلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية
بالمونديال في استاد خليفة الدولي بالدوحة أمس (أ ف ب)

زلزال إنكلترا
يضرب إيران
بسداسية
11

تصادم عنيف

أول تدخل عنيف وإصابة في المونديال َّ
تعرض
لها حارس مرمى المنتخب اإليراني علي رضا ّ
جراء
اصطدامه بزميله ماجد حسيني (رويترز)

تونس ّ
تعول
على الخبرة
القطرية لمفاجأة
الدنمارك

15

المكسيك وبولندا
تسعيان إلى بداية
قوية في المونديال

«التانغو» لبداية
قوية في مستهل
المشوار ...والسعودية
لمباراة العمر

فرنسا المثقلة
باإلصابات تواجه
أستراليا

تشكيلة
السيليساو
التزال غامضة

١٣

16

١٤

١٧

10
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رياضة
فوز صعب
لمنتخب الطواحين
على نظيره السنغالي
نجح المنتخب الهولندي في
تحقيق الفوز على نظيره
السنغالي بثنائية نظيفة،
خالل منافسات المجموعة
األولى لبطولة كأس العالم
أمس.

ح ـقــق ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي
عـ ــودة مــوف ـقــة ل ـن ـهــائ ـيــات كــأس
ال ـع ــال ــم ،ب ـعــد غ ـيــاب ع ــن نسخة
 ،2018بـ ـ ـف ـ ــوزه ا لـ ـصـ ـع ــب ع ـلــى
نظيره السنغالي  -2صفر ،أمس،
على استاد الثمامة ،في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
األولى لمونديال قطر.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا افـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــت ق ـط ــر
المضيفة منافسات المجموعة
وال ـن ـس ـخــة ال ـثــان ـيــة والـعـشــريــن
مــن النهائيات بــالـخـســارة أمــام
اإلك ــوادور صفر  ،2-أمس األول،
على استاد البيت ،أكملت هولندا
الجولة األولــى بثالث نقاط في
مستهل عــودتـهــا ال ــى البطولة،
بفضل هدفي كودي خاكبو ()84
والبديل ديفي كالسن (.)90+9
وغ ــاب ــت ه ــول ـن ــدا ع ــن نسخة
 ،2018بعدما حلت وصيفة في
 2010بقيادة بيرت فان مارفيك،
وثالثة في  2014بقيادة مدربها
الحالي العائد لويس فان خال.
وبـ ـص ــدم ــة خ ـ ـسـ ــارة نـجـمـهــا
األول س ـ ــاد ي ـ ــو م ــا نـ ـي ــه بـسـبــب
إصـ ـ ــابـ ـ ــة حـ ــرم ـ ـتـ ــه مـ ـ ــن خـ ــوض
النهائيات وفــي ظهورها األول
األول كبطلة إلفــريـقـيــا (،)2021
استهلت السنغال بقيادة أليو
سيسيه مغامرتها المونديالية
الثالثة ،بعد ( 2002ربــع نهائي

و 2018الـ ــدور األول) ،بـخـســارة
في مواجهتها األولــى مع فريق
«ال ـط ــواح ـي ــن» الـ ــذي ب ــدأ ب ــدوره
المباراة من دون نجم برشلونة
اإلسـبــانــي ممفيس دي ـبــاي قبل
دخوله في الشوط الثاني.
وح ــاف ــظ «الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي» عـلــى
س ـج ـل ــه ال ـ ـخـ ــالـ ــي م ـ ــن الـ ـه ــزائ ــم
ً
للمباراة السادسة عشرة تواليا
منذ تعيين فان خال في صيف

ً
 2021مــدربــا للمرة الثالثة بعد
خيبة ال ـخــروج مــن ثمن نهائي
كأس أوروبا.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
الخميس حـيــث تلتقي هولندا
مع اإلكوادور ،والسنغال مع قطر.

بداية دولية
وشهدت التشكيلة الهولندية
م ـفــاجــأة ،بـعــدمــا قـ ـ ّـرر ف ــان خــال
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ع ـلــى
ً
أندريس نوبرت ،مانحا حارس
ً
هيرنفين عــن  28عــامــا مباراته
الدولية األولى في كأس العالم،
ليصبح ثــانــي هــولـنــدي يسجل
ب ـ ــدايـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي كـ ــأس
العالم بعد العــب الــوســط ديــرك
شويناكر عام  ،1978وفق «أوبتا»
لالحصاءات.
وبـعــد ش ــيء مــن الـضـيــاع في
الــدقــائــق األول ــى ،كــان المنتخب
ال ـه ــول ـن ــدي ق ــري ـب ــا م ــن اف ـت ـتــاح
الـتـسـجـيــل ب ـعــد لـعـبــة جـمــاعـيــة
جميلة وكرة عرضية من خاكبو
و ص ــل ا لـيـهــا ستيفن بيرخفين
ً
متأخرا (.)4
وبدا المنتخب السنغالي أكثر
مــن مصمم على مـجــاراة أبطال

ً
أوروب ـ ــا  ،1988وفـ ــرض ضغطا
ً
عاليا ،وكــاد يدفع فيرجيل فان
دايك للخطأ أكثر من مرة.
وحـ ـص ــل ال ـه ــول ـن ــدي ــون عـلــى
أخطر فــرص اللقاء منذ البداية
ح ـيــن ان ـط ـل ـقــوا بـهـجـمــة مــرتــدة
ووصلت الكرة لفرنكي دي يونغ
ف ــي الـمـنـطـقــة وح ـي ــدا بـتـمــريــرة
متقنة مــن ستيفن بيرخهوس،
لـكــن الع ــب بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
تباطأ وأمـعــن فــي الـمــراوغــة ،ما
سمح لشيخو كوياتيه في قطع
الطريق وإبعاد الكرة (.)19
وقـبـيــل نـهــايــة ال ـشــوط األول،
حصل الهولنديون على فرصة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى الف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل
بتسديدة من مشارف المنطقة
لبيرخهوس علت عارضة إدوار
مندي بقليل (.)40

فرصة ضائعة
وبـ ـ ــدأ ال ـه ــول ـن ــدي ــون ال ـش ــوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي بـ ـف ــرص ــة م ـ ــن رأسـ ـي ــة
ل ـ ـفـ ــان دايـ ـ ـ ــك إث ـ ــر رك ـ ـلـ ــة رك ـن ـيــة
نـفــذهــا خــاك ـبــو ،إال أن مـحــاولــة
ال عــب ليفربول اإلنكليزي علت
العارضة بقليل (.)53
ووس ــط الـعـجــز عــن الــوصــول

الــى شـبــاك مـنــدي ،زج فــان خال
بديباي بدال من فينسنت يانسن
( ،)62لكن الـهــدف كــاد يأتي من
الجهة المقابلة عبر بوالي ديا،
لكن نوبرت تألق في الدفاع عن
مــرمــاه ( ،)65ثــم اضطر للتدخل
ً
مجددا لصد تسديدة من مشارف
المنطقة إلدريسا غانا غي (.)70
ورغم التعديالت التي أجراها
فــان خــال فــي الــدقــائــق األخـيــرة،
كانت الكتبية البرتقالية عاجزة
عــن ال ــوص ــول ال ــى شـبــاك مندي
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  84ح ـيــن تمكن
خابكو من حسم األمــور لبالده
بكرة رأسية بعد تمريرة متقنة
من دي يونغ.
وك ـ ــاد ال ـب ــدي ــل بـ ــاب غ ــي يــرد
ً
ســري ـعــا ل ــوال ت ــأل ــق ن ــوب ــرت في
وج ـ ـهـ ــه ( ،)86وواص ـ ـ ـ ــل الع ـب ــو
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ت ــاركـ ـي ــن
المساحات ،ما فتح الطريق أمام
ثان
رجال فان خال إلضافة هدف ٍ
بعد تسديدة من ديباي صدها
مندي فسقطت أمام البديل ديفي
كالسن الذي تابعها في الشباك
(.)90+9
(أ ف ب)

جاكبو غير راض عن أداء
هولندا رغم الفوز
أبدى كودي جاكبو ،العب منتخب هولندا ،عدم رضاه عن
أداء فريقه رغــم فــوزه على منتخب السنغال ،في مباراتهما
االفتتاحية فــي نهائيات كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم فــي قطر،
مشيرا إلى أنه من الممكن اللعب بشكل أفضل .وأحرز جاكبو
الهدف األول لمنتخب هولندا ،خالل فوزه المتأخر  - 2صفر
على منتخب السنغال ،أمــس ،في الجولة األولــى لمنافسات
المجموعة األولى من مرحلة المجموعات في المونديال.
وا نـتـظــر المنتخب ا لـهــو لـنــدي حتى الدقيقة  ،84ليفتتح
جاكبو التسجيل لمصلحة المنتخب الملقب بـ «الطواحين»،
قـبــل أن يـضـيــف داف ــي كــاسـيــن ال ـهــدف الـثــانــي فــي الدقيقة
التاسعة من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط الثاني.
وصرح جاكبو لمحطة (إن أو إس) الهولندية ،عقب المباراة
«لــم نكن حــذريــن بما فيه الكفاية فيما يتعلق باالستحواذ
على الكرة».
وأضاف جاكبو «أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير».
وتابع «كنا أقوياء عندما استحوذوا على الكرة .ينبغي
عـلـيـنــا أن نـحـلــل األمـ ــور ج ـيــدا ،ونــأخــذ ال ـن ـقــاط ال ـج ـيــدة في
المباراة التالية».
(د ب أ)

فان دايك :كنا نعلم صعوبة المباراة
أكــد فيرجيل فــان دايــك مــدافــع وقــائــد منتخب
هــولـنــدا وفــريــق لـيـفــربــول ،أن الـعـمــل ال ـجــاد هو
السبب وراء تحقيق نتيجة الفوز على السنغال.
وقال فان دايك في تصريحات تلفزيوينة عقب
الـلـقــاء« :كـنــا نـعــرف أن الـمـبــاراة ستكون صعبة،
وكان علينا أن نصبر ونلعب أفضل مما رأيتمونا
عليه ،لكن في نهاية األمر وجدنا الطريق للمرمى».
وتــابــع« :تــأخــرنــا فــي التسجيل ألنـنــا واجهنا
خصما ً
ً
جيدا .لديهم العبون ممتازون ويمتلكون
سرعة كبيرة».

وتــابــع« :العـبــو السنغال كــانــوا أســرع منا في
بعض األح ـيــان ،خصوصا عندما نخسر الكرة
في وسط الميدان».
وأضــاف« :الـفــوز في المباراة األولــى كــان أمـ ًـرا
ً
مهما ألنه يمنحنا الحافز».
واخـتـتــم« :ال ـم ـبــاراة الـقــادمــة صعبة جــدا أمــام
اإلكوادور ومعقدة .لدينا شغف كبير ،ويجب أن
نستعيد طاقتنا اآلن بعد هذه المباراة ونستعد
لهم».

المباراة في سطور
المباراة :هولندا  -السنغال  -2صفر
الملعب :الثمامة
ً
الجمهور 41721 :متفرجا

الدور األول

المجموعة األولى
الحكم :البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:

هولندا :كودي جاكبو ( )84وديفي كالسن ()90+9
 اإلنذارات:هولندا :ماتيس دي ليخت ()56
السنغال :نامباليس مندي ( ،)90إدريسا غانا غي ()90

التشكيلتان:

هولندا :أندريس نوبرت  -ماتيس دي ليخت ،فيرجيل فان دايك،
نايثن أكيه  -دنــزل دامـفــريــس ،فرنكي دي يــونــغ ،دالــي بليند،
كودي خاكبو (مارتن دي رون ،)90 ،ستيفن بيرخهوس (تون
كوبماينرس - )79 ،ستيفن بيرخفين (ديفي كالسن ،)79 ،فنسنت
يانسن (ممفيس ديباي)62 ،
المدرب :لويس فان خال
السنغال :إدوار مندي  -يوسف سابالي ،باب أبو سيسيه ،خاليدو
كوليبالي ،عبدو ديالو (إسماعيل جاكوبس - )62 ،شيخو كوياتيه
(باب غي ،)73 ،نامباليس مندي ،إدريسا غي  -كريبان دياتا (نيكوالس
جاكسون ،)74 ،بوالي ديا (بامبا ديينغ )69 ،اسماعيال سار
المدرب :أليو سيسيه
(أ ف ب)

زلزال إنكلترا يضرب إيران بـ «سداسية»
المنتخب اإلنكليزي سجل ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالم
حقق المنتخب اإلنكليزي بداية
قوية في مشواره بمونديال كرة
القدم المقامة حاليا في قطر،
بفوزه على نظيره اإليراني ،2 - 6
على ملعب استاد خليفة الدولي،
في الجولة األولى من مباريات
المجموعة الثانية.

اكـتـســح منتخب إنـكـلـتــرا نـظـيــره اإليــرانــي
 2 -6وحـقــق ثــانــي أكـبــر انـتـصــاراتــه فــي كأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس ،فــي مــونــديــال قطر
ّ
 ،2022فــي م ـبــاراة بــدأهــا «تـيــم مــلــي» برسالة
سياسية عـنــدمــا رف ــض الع ـبــوه أداء النشيد
ً
الوطني تضامنا مع االحتجاجات الدامية التي
تشهدها الجمهورية اإليرانية.
وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية،
تناوب على تسجيل أهداف «األسود الثالثة»
كــل مــن جــود بيلينغهام ( ،)35بوكايو ساكا
( 43و ،)62ورحيم ستيرلينغ ( ،)1+45ماركوس
راش ـف ــورد ( ،)71وج ــاك غــريـلـيــش ( ،)90فيما
أحرز مهدي طارمي هدفي إيران ( 65و13+90
من ركلة جزاء).
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،ح ـق ـقــت إن ـك ـل ـت ــرا ،أك ـبــر
فــوز لها بمباراتها االفتتاحية فــي تاريخها
المونديالي ،وهو ثاني أكبر انتصار لها في

العبو إيران رفضوا ترديد النشيد
امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء النشيد الوطني خالل عزفه،
قبيل مواجهة إنكلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر  2022في
ً
كرة القدم ،تضامنا مع االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.
وتشهد إيران منذ قرابة شهرين ،احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا
ً
أميني ( 22عاما) بعد ثالثة أيام من توقيفها من قبل شرطة األخالق لعدم
التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية اإلسالمية.
ومع خطوة الالعبين ،علت أصــوات الجماهير المشجعة إليــران في
الملعب ،فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.
وقبل أربعة أيام من المباراة ،كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش
قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن
ُ ّ
ً
سيتخذ جماعيا.
القرار
وسبق للمدرب البرتغالي إليــران كارلوس كيروش أن قــال الثالثاء
إن لالعبيه «الحق في التعبير» عن آرائهم لكن مع احترام «روح اللعبة
ً
وقوانين فيفا ...وفقا لهذه المبادئ والقيم ،لكل شخص الحق في التعبير
عن نفسه».

ً
كأس العالم عموما ،بعد فوزها على بنما ()1-6
في مونديال .2018

فوز ثقيل وتاريخي
ومنذ البداية ،كــان المنتخب اإلنكليزي هو
ً
الطرف الضاغط هجوميا ،وكانت أولى فرصه
عندما ح ـ ّـول قــائــده ه ــاري كــايــن تـمــريــرة داخــل
ً
ً
ّ
منطقة الجزاء شكلت خطرا كبيرا ،غير أنها مرت
ّ
عن سترلينغ من دون رقابة دفاعية ،وسددها
ماغواير في الشباك الخارجية (.)8
ّ
وتلقى المنتخب اإليراني ضربة قوية بخروج
ً
حارسه علي رضا بيرانوند مصابا مع شكوك
بــارت ـجــاج فــي ال ــدم ــاغ ،بـعــد اص ـطــدامــه بزميله
مجيد حسيني ،ليطلب من كيروش أن يستبدله
بعدما ّ
تعرض لنزيف من أنفه.
وبالفعل ،أدخــل البرتغالي الـحــارس البديل

ّ
حسين حسيني ( ،)20بعد توقف المباراة لنحو
ربع ساعة.
و بـعــد محاولتين غـيــر مثمرتين لمايسون
م ــاون ــت ( )30وهـ ـ ــاري م ــاغ ــواي ــر ( ،)32افـتـتــح
بيلينغهام التسجيل لإلنكليز برأسية جميلة
بعد عرضية من لــوك شو عبر الجهة اليسرى
(.)35
وبهذا الـهــدف ،بــات بيلينغهام ثاني أصغر
ً
المسجلين إلنكلترا في كــأس العالم ( 19عاما
ً
و 145يــومــا) ،خلف مايكل أوي ــن فــي مونديال
ً
ً
 18( 1998عاما و 190يوما).
وسرعان ما ضاعفت إنكلترا ،بطلة ،1966
الـنـتـيـجــة ب ـهــدف جـمـيــل ع ــن طــريــق ســاكــا
ال ــذي هـيــأ بـصــدره تـمــريــرة رأسـيــة
مــن مــاغــوايــر ،وسـ ّـددهــا
قــويــة فــي الـشـبــاك
مــن منتصف

ّ
وعزز سترلينغ ّ
تقدم فريقه
منطقة الجزاء (.)44
بهدف ثالث بعدما أكمل في المرمى عرضية من
كاين (.)1+45
وأكملت إنكلترا في الشوط األول  366تمريرة،
وهو ثاني أكبر عدد من التمريرات في النصف
األول من المباراة في كأس العالم منذ عام ،1966
بعد إسبانيا ضد روسيا عام  .)395( 2018أما
إيــران فأكملت  46تمريرة فقط ،وهو األقــل منذ
عام .1966
َ
كما أنه بفضل هدفي بيلينغهام وساكا (21
ً
ع ــام ــا) ،سـ ّـجـلــت إنـكـلـتــرا العـبـيــن يـبـلـغــان من

 ...والجماهير اإليرانية
تعرب عن دعمها

المباراة في سطور
المباراة :إنكلترا -إيران2-6 :
الملعب :استاد خليفة الدولي
ً
الجمهور 45334 :متفرجا

أعــرب عديد مــن الجماهير اإليــرانـيــة الـمــوجــودة فــي قطر ،عن
تـضــامـنـهــم مــع االح ـت ـجــاجــات ال ـمــوج ــودة فــي ال ـب ــاد قـبــل م ـبــاراة
منتخبهم االفتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب
اإلنكليزي (أمس).
ً
وكــان مــن الممكن مشاهدة الجماهير اإليــرانـيــة تــرتــدي قمصانا
مكتوب عليها «السيدات ،حياة ،حرية» في ملعب خليفة الدولي أمس
االثنين .وقال أحد الجماهير ،رفض اإلفصاح عن اسمه ،إن السلطات
اإليرانية قتلت السيدات واألطفال خالل قمع االحتجاجات المناهضة
للحكومة ،وإن المظاهرات تستحق الدعم.
ودع ــا قــائــد المنتخب اإليــرانــي إحـســان حــاج صيفي ،أمــس األول،
للتغيير وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا .ويقدر نشطاء حقوق االنسان
أن هناك أكثر من  400شخصا قتلوا حتى اآلن في المظاهرات.

الدور األول

الحكم :البرازيلي رافايل كالوس

 -األهداف:

إنكلترا :جود بيلينغهام ( ،)35بوكايو ساكا (،)62 ،43
رحيم ستيرلينغ ( ،)1+45ماركوس راشفورد (،)71
جاك غريليش (.)90
إيران :مهدي طارمي ( 65و 13+90من ركلة جزاء)
 اإلنذارات :علي رضا جهانبخش ( ،)25مرتضى بورعلي غانجي ()48

 -التشكيلتان:

كيروش :الالعبون تأثروا باألوضاع السياسية
أكد كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أن
العبيه «ليسوا في حالة تسمح لهم بالتركيز»،
بسبب الوضع الذي يعيشه بلدهم ،مشيرا إلى
أنهم تأثروا بعوامل خارجية.
وقال المدرب البرتغالي «العبو فريقي ليسوا
ف ــي ال ـج ــو األمـ ـث ــل ،م ــن ح ـيــث ال ـت ــرك ـي ــز ،بسبب
الـمـشــاكــل الـتــي تحيط بـهــم .إنـهــم بـشــر ،لديهم
أطفال ،لديهم حلم ،وهو اللعب من أجل بلدهم،
ً
من أجــل شعبهم .أنــا فخور جــدا بأنهم نهضوا

وقــات ـلــوا مــن أج ــل ذل ــك ،وأن ـهــم سـجـلــوا هدفين
ضــد إنكلترا فــي هــذه ال ـظــروف» ،فــي إشــارة إلى
االحتجاجات التي تشهدها إيــران ضد النظام
ال ـح ــاك ــم ع ـلــى خـلـفـيــة م ـق ـتــل ف ـت ــاة ب ـس ـبــب عــدم
ارتدائها الزي اإلسالمي بصورة مالئمة.
وقال «منذ سنوات ،حصلنا على دعم العالم
بـ ــأسـ ــره .أم ـ ــا اآلن ،ف ـ ــا .ال أفـ ـه ــم لـ ـم ــاذا ي ــأت ــون
إلحباطنا ،فليبقوا في منازلهم .أولئك الذين ال
يريدون دعمنا ،لسنا بحاجة إليهم».

وبخصوص المباراة ،أوضح كيروش أنه بعد
ً
هذه الهزيمة أصبحوا «أكثر استعدادا» لمواجهة
ويلز في الجولة الثانية من المجموعة التي تضم
أيضا الواليات المتحدة.
وأوضــح «كانت بمثابة تدريبات جيدة على
أعلى مستوى .كل شيء مفتوح ،ال يزال بإمكاننا
الحصول على ست نقاط والتأهل .لقد تعلمنا
منها أ م ــورا يجب تحسينها واآلن علينا فقط
القتال من أجل المباريات التالية».

ً
ً
العمر  21عاما أو أقل يحرزان هدفا في مباراة
واحدة في كأس العالم للمرة األولى في تاريخها.
ّ
وفــي الشوط الثاني ،زادت غلة اإلنكليز عن
طريق ساكا نفسه الذي ّ
سدد من داخل منطقة
الجزاء كرة ارتطمت بالدفاع ودخلت المرمى (.)62
ً
ً
ّ
وسجل طارمي هدفا جميال بتسديدة قوية
في المرمى بعد تمريرة رائعة من سعيد عزت الله
ّ
( ،)65لكن راشفورد (البديل) أخمد أي محاولة
لنهوض إيراني بعد دقيقة من دخوله بإحرازه
الهدف الخامس (.)71
ً
ً
ً
وأضاف غريليش البديل أيضا هدفا سادسا
ف ــي الــدق ـي ـقــة  90م ــن ال ـم ـب ــاراة ،ق ـبــل أن يتمكن
اإليرانيون من تقليص النتيجة من ركلة جزاء
منحهم إيــاهــا حكم الـمـبــاراة ،بعد الـعــودة إلى
تـقـنـيــة ح ـكــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد (فـ ــي إيـ ــه آر)،
(أ ف ب)
فترجمها طارمي بنجاح (.)13+90

غريليش
يحتفل بتسجيل هدفه السادس
مع فودين (رويترز)

إنكلترا :جــوردان بيكفورد ،لوك شو ،جون ستونز،
هاري ماغواير (إريك داير  ،)70كيران تريبييه ،ديكالن
رايس ،رحيم ستيرلينغ (جاك غريليش  ،)70بوكايو
ساكا (ماركوس راشفورد  ،)70مايسون ماونت (فيل
ف ــودن  ،)70جــود بيلينغهام ،وه ــاري كــايــن (كــالــوم
ويلسون .)75
المدرب :غاريث ساوثغيت
إيران :علي رضا بيرانوند (حسين حسيني ،)20
صادق محرمي ،ميالد محمدي ،روزبه جشمي
(محمد كنعاني  ،)46مجيد حسيني ،إحسان
حــاج صفي ،علي كريمي (سعيد عــزت اللهي
 ،)46أحمد نور اللهي (سردار آزمون  ،)77علي
رضا جهانبخش (علي قلي زاده  ،)46مرتضى
بور علي غانجي ،مهدي طارمي.
المدرب :البرتغالي كارلوس كيروش
(أ ف ب)
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رياضة

بيل يحتفل بتسجيل هدف التعادل (أ ف ب)

التعادل من الواليات المتحدة
تخطف
ويلز
ً

بيل ينقذ منتخب بالده بتسجيله هدفا من ركلة جزاء
أنقذ مهاجم لــوس أنجلس
إف س ـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي غ ــاري ــث
ب ـ ـيـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ــاده ويـ ـل ــز
م ــن ال ـخ ـســارة أمـ ــام ال ــوالي ــات
المتحدة بإدراكه التعادل 1-1
أمس على استاد أحمد بن علي
في الريان ،في ختام منافسات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ضـمــن

مونديال قطر في كرة القدم.
وك ــان ــت وي ـل ــز ف ــي طــريـقـهــا
إلـ ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل ع ــودتـ ـه ــا إل ــى
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى
مـنــذ ع ــام  1958عـنــدمــا بلغت
رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي بـ ــاكـ ــورة
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،بـ ـخـ ـس ــارة ب ـعــدمــا

تقدمت الواليات المتحدة عبر
مهاجم ليل الفرنسي تيموثي
ويــاه ،نجل الرئيس الليبيري
الـحــالــي ،ج ــورج نجم باريس
سان جرمان الفرنسي وميالن
اإليطالي سابقا ،فــي الدقيقة
 ،36لكن النجم السابق لريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ب ـيــل أدرك

رسالة دعم من جو بايدن
تـحــدث الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن
هاتفيا مــع أعـضــاء بعثة منتخب بــاده
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي قـ ـط ــر ،ل ـت ـح ـف ـيــزهــم قـبــل
بــدايــة مـشــوارهــم فــي مــونــديــال  2022في
البلد العربي أمــام منتخب ويـلــز ،ضمن
المجموعة الثانية بالبطولة.

وبدأ بايدن حديثه ،في مكالمة الفيديو
عبر «تويتر» ،مازحا «أيها المدرب ،ضعني
في التشكيل ألنني جاهز للعب».
وأضاف الرئيس األميركي ،الذي احتفل
اليوم بعيد ميالده ال ــ« ،80أيها الشباب،
أعلم أنكم المرشح األقل حظا للفوز ،لكنكم

تمتلكون بعضا من أفضل الالعبين في
العالم ،والجميع يحترم هذا المنتخب».
كما طالب بايدن الالعبين بالثقة في
بعضهم البعض ،واللعب بقوة ،وبذل كل
ما لديهم داخل الملعب ،مضيفا« :البلد كله
(إفي)
		
يدعمكم ويشجعكم».

ً
ً
ألفارو :حققنا فوزا مهما
اعتبر األرجنتيني غوستافو ألفارو ،مدرب
منتخب اإلكوادور ،أن الفوز بالمباراة االفتتاحية
ل ـمــونــديــال  2022بـقـطــر ع ـلــى صــاحــب األرض
بهدفين نظيفين األحد على ملعب البيت «مهم»
ً
ج ــدا ،لكنه ش ــدد عـلــى ض ــرورة الـظـهــور بشكل
أفضل فــي المباراتين المقبلتين بالمجموعة
األولى أمام هولندا والسنغال على الترتيب.

ً
وق ــال« :إنــه انتصار طيب ج ــدا ،ألن المباراة
األول ــى فــي الـمــونــديــال هــي الـتــي تشهد تــوتــرا
كبيرا .لم يكن لدي نسخة دقيقة من األداء الذي
سنقدمه ،ألننا حظينا بأربعة أيام فقط إلعداد
الفريق ،والمجموعة شابة ،وهذا كان في تفكير
الالعبين».
كما أكــد ال ـمــدرب األرجنتيني أن هــذا الفوز
«لـ ـي ــس ح ــاسـ ـم ــا» ،م ـع ـت ـبــرا أن هـ ـن ــاك ض ـ ــرورة
للظهور بشكل أفضل في المباراتين القادمتين
أمام هولندا والسنغال على الترتيب ،من خالل
استعادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الهدف
األبــرز بالتأهل للدور التالي للمرة الثانية في
تاريخ المنتخب.
وتابع «األهم كان الفوز ،ولكني لست راضيا
بشكل كامل ،ألننا قمنا بجزء من المطلوب».
واختتم المدرب المخضرم تصريحاته
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـ ـلـ ــى أن ق ـ ــائ ـ ــد ونـ ـج ــم
المنتخب ،إينر فالنسيا ،وصاحب
هدفي االنتصار ،سيكون جاهزا
للمشاركة في المباراة المقبلة
أمـ ــام هــول ـنــدا ي ــوم الجمعة
القادم.

ال ـت ـع ــادل ف ــي الــدق ـي ـقــة  82من
ركلة جزاء.
وق ـبــل ه ــذه ال ـم ـبــاراة أمــس،
س ـح ـق ــت إنـ ـك ـلـ ـت ــرا ال ـم ـن ـت ـخــب
اإل ي ـ ـ ـ ـ ــرا ن ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،2-6
فتصدرت المجموعة برصيد
ثالث نقاط ،بفارق نقطتين عن
الواليات المتحدة منافستها
في الجولة الثانية التي تقام
الـجـمـعــة ،ووي ـل ــز ال ـتــي تــاقــي
إيران في اليوم عينه.
ويـ ـع ــد هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل بـيــن
أم ـيــركــا ووي ـل ــز ه ــو األول في
الـبـطــولــة بـعــد ف ــوز اإلك ـ ــوادور
عـلــى قـطــر المضيفة  -2صفر
األحد في المباراة االفتتاحية
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى،
وهولندا على السنغال  -2صفر
أمس ضمن المجموعة ذاتها.
وك ــاد مــدافــع ريــن الفرنسي
ج ـ ــو رودون ي ـ ـخـ ــدع ح ـ ــارس

ً
«هذه قطر ...إبداع وإقناع»« ،أهال بالعالم في
دوحــة الجميع» و«باختصار ...إبهار» ،ركزت
الصحافة القطرية صباح أمس االثنين على
حفل افتتاح المونديال لكرة القدم ،متجاوزة
ا لـخـســارة المحبطة للمنتخب الوطني أ مــام
اإلكوادور بهدفين.

أفضلية أميركية
ونجحت الواليات المتحدة
في ترجمة أفضليتها النسبية

«العنابي» سقط في اختبار «الرهبة»
سـقــط الـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري ف ــي اخـتـبــاره
األول ،بالخسارة أمــام اإلك ــوادور صفر ،2-
األحــد ،على استاد البيت .وباتت قطر أول
دولــة مضيفة تخسر مباراتها االفتتاحية
في تاريخ النهائيات.
وكان بطل آسيا عام ُ 2019يمني النفس
بأن يدخل التاريخ ،من خالل تحقيق الفوز
في بداية مـشــواره ،ليعزز من حظوظه في
ب ـل ــوغ ال ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن ال ـتــوتــر وال ـشــد
العصبي بديا واضحين على أداء العبيه،
الذين وقفوا تائهين على أرضية الملعب،
ً
خ ـصــوصــا الـ ـح ــارس س ـعــد ال ـش ـيــب مطلع
المباراة.
وك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري ح ـصــل على
استعداد رائع لموندياله على مدى السنوات
األخيرة ،السيما أنه يضم في صفوفه معظم
ً
أفـ ــراد منتخب تـحــت  19ع ــام ــا ،ال ــذي تـ ِّـوج
باللقب اآلس ـيــوي بـقـيــادة ال ـمــدرب الحالي
فيليكس سانشيس عام  ،2014قبل أن تتم
ترقيته إلى المنتخب األول.
ل ـك ــن رغـ ــم ال ـت ـت ــوي ــج ال ـ ـقـ ــاري وم ـح ــاول ــة

الصحف القطرية« :باختصار ...إبهار»
وتناولت الصحف القطرية بحماس حفل
االفتتاح الضخم الذي جرى أمس األول األحد
على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية،
ً
وا ل ــذي يبعد نحو خمسين كيلومترا شمال
العاصمة الــدوحــة ،والمستوحى من الخيمة
التقليدية التي سكنها أهل البادية.
وبـعــد حـفــل افـتـتــاحــي انـطـلــق بــآيــات
ق ــرآن ـي ــة ع ــن الـ ـتـ ـق ــارب ب ـي ــن ال ـش ـع ــوب،
وشهد حضور الممثل األميركي الشهير
م ــورغ ــان فــري ـمــان ،واس ـت ــذك ــار النسخ
المونديالية السابقة ،قال آل ثاني الذي
ً
ك ــان جــالـســا إل ــى جــانــب وال ــده األمـيــر
السابق للبالد« :سوف يجتمع الناس
على مختلف أجناسهم وجنسياتهم
وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر
وف ــي جـمـيــع الـ ـق ــارات لـلـمـشــاركــة في
اللحظة ذاتها».
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـث ـن ــاء ع ـل ــى حـفــل
االف ـت ـت ــاح ال ـض ـخــم ،كـتـبــت صحيفة

مــرمــى نــوتـيـنـغـهــام فــوريـســت
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي واي ـ ـ ــن هـيـنـيـســي
ع ـن ــدم ــا ح ـ ــاول ب ــرأس ــه إب ـع ــاد
تمريرة عرضية لوياه ،فكانت
في طريقها إلى المرمى قبل أن
تصطدم بــاألخـيــر فــي توقيت
مناسب ويشتتها الدفاع (.)9
وحرم القائم األيمن الواليات
المتحدة من افتتاح التسجيل
بـ ـ ــإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده رأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـه ــاج ــم
ن ــوري ـت ــش س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ج ــوش سـيــرجـنــت مــن مسافة
ق ــريـ ـب ــة إلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج ال ـم ــرم ــى
اثـ ــر ت ـم ــري ــرة ل ـم ــداف ــع فــولـهــام
اإلنكليزي أنتوني روبنسون
(.)10

اثر هجمة منسقة من منتصف
م ـل ـع ـب ـهــا ،ح ـي ــث ت ـ ـبـ ــادل أك ـثــر
مــن الع ــب ال ـكــرة قـبــل أن تصل
إ ل ــى نـجــم تشلسي اإلنكليزي
كريستيان بوليسيك ،فمررها
بينية خلف الــدفــاع إلــى ويــاه
المنطلق دون ر قــا بــة ،فتوغل
داخــل المنطقة ولعبها بذكاء
زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى
يسار الحارس (.)36
ودفع مدرب ويلز روب بايج
بمهاجم بورنموث االنكليزي
كيفر مور مكان مهاجم فولهام
دانـيــال جيمس مطلع الشوط
الثاني.
ً
وتـحـ ّـســن أداء ويـلــز نسبيا
ً
وضغطت بحثا عــن التعادل،
لكن دون فــرص خطيرة حتى
الدقيقة  ،64عندما تابع مدافع
توتنهام اإلنكليزي بن ديفيس
ك ـ ـ ــرة ب ـ ــارتـ ـ ـم ـ ــاءة رأسـ ـ ـي ـ ــة مــن

مسافة قريبة أبعدها حارس
مرمى أرسنال اإلنكليزي مات
تورنر ببراعة إلى ركنية طار
لها مور برأسه فوق العارضة
بسنتيمترات قليلة (.)65
وح ـص ـلــت وي ـلــز ع ـلــى ركـلــة
جزاء اثر عرقلة بيل من مدافع
ن ــاشـ ـفـ ـي ــل ووكـ ـ ـ ـ ــر زي ـ ـمـ ــرمـ ــان
فـ ــان ـ ـبـ ــرى لـ ـه ــا ب ـن ـف ـس ــه ق ــوي ــة
بيسراه مدركا التعادل (.)82
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــل مـ ـه ــاج ــم
نــوتـنـغـهــام فــوري ـســت بــريـنــان
جونسون يخطف هدف الفوز
مــن ان ـفــراد حـيــث تــوغــل داخــل
المنطقة وسدد كرة قوية بين
يدي تورنر (.)90
(أ ف ب)

«ال ــراي ــة» تعليقا عـلــى خ ـســارة فــريــق الـمــدرب
اإلسباني فيليكس سانشيز ،الذي خاض أول
مباراة في تاريخه بالمونديال« ،العنابي تعثر
واإلكوادوري انتصر» ،مشيرة إلى أن «العبينا
لــم ي ـقـ ّـدمــوا األداء الـمـطـلــوب ومـمـثــل أمـيــركــا
الجنوبية يسيطر».
بينما كتبت ا لــو طــن ا لـقـطــر يــة« :منتخبنا
يغيب عــن االفـتـتــاح» تعليقا على الخسارة،
موضحة «دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله
الضعيف في المباراة ،خسر منتخبنا الوطني
( )...في مواجهة كان المنافس فيها األفضل».
مــن جهتها ،كتبت «الـشــرق» أن المنتخب
القطري«فشل» في الـفــوز ،مضيفة« :لــم يقدم
منتخبنا ما يشفع له من اجل التعادل على
األقل أو تسجيل ولو هدفا» ،وتناولت مغادرة
مشجعي منتخب قطر اال سـتــاد قبل نهاية
الـمـبــاراة قائلة إن الجماهير غــادرت «ألنها
لم تتحمل رؤيــة خسارة المنتخب بهدفين
دون رد».

االت ـح ــاد الـقـطــري إرسـ ــال بـعــض الالعبين
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ل ـخ ــوض ت ـج ــرب ــة اح ـت ــراف ـي ــة،
ثــم الـمـشــاركــة فــي «كــوبــا أمـيــركــا» والـكــأس
الذهبية وتصفيات أوروبا المؤهلة إلى هذا
ُ
المونديال من دون أن تحتسب نقاطه فيها،
لم تكن النتائج على قدر اآلمال الموضوعة
ً
عليه ،علما بأنه خضع لمعسكر تدريبي
طويل األمد في األشهر الستة األخيرة.

ً
الضغط كان كبيرا

ً
اعترف سانشيز بأن الضغط كان كبيرا
على الالعبين ،وقال بعد الخسارة« :لم ِّ
نقدم
أف ـضــل مــا لــديـنــا ،رب ـمــا بـسـبــب ال ـتــوتــر ،لم
تكن البداية جيدة ،بل كانت سيئة ،وتلقى
مرمانا هدفين .نعم ثمة إمكانية للتحسن،
لــم نتميز بــا لــد قــة بالنسبة للتمريرات ،لم
نستطع تمرير الـكــرة أكـثــر مــن أرب ــع مــرات
ً
تواليا ،الناحية الدفاعية مليئة بالثغرات».
وأض ــاف« :بطبيعة ال ـحــال ،لــم تكن هذه
النتيجة المنشودة .علينا تحليل المباراة،

والتركيز على المقبلة ،وأن ننسى ما حصل،
ونستقي الدروس».
وكان لسان حال مهاجم «العنابي» المعز
عـلــي ،ال ــذي ق ــاد منتخب ب ــاده إل ــى إح ــراز
ً
بطولة آسيا عام  ،2019وتـ ِّـوج هدافا لها
بتسعة أه ــداف ،بـقــولــه« :بــدأنــا أول ربع
ساعة مرتبكين ،وارتكبنا أخطاء أثرت
ع ـلــى م ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة .ي ـجــب أن
نتعلم من تلك األخطاء .يجب تغيير
الصورة ،وعلينا االستمرارية على
مـسـتــوى ال ـشــوط الـثــانــي ،وبأكثر
حـ ـم ــاس وق ـ ـ ــدرة ب ــال ــوص ــول عـلــى
مرمى الخصم».
واعترف قائد المنتخب حسن الهيدوس
بـتــوتــر زم ــائ ــه ،بـقــولــه لــوســائــل اإلع ــام:
«رهبة كأس العالم أثــرت على الفريق في
الربع ساعة األول من المباراة ،وتباعدت
خطوط الفريق عن بعضها البعض ،قبل
أن نعود في المباراة بالشوط الثاني ،لكن
بعدما تلقت شباكنا هدفين».
سانشيز مدرب قطر

الخاطر :قطر تعيش
«حمى كرة القدم»
رأى الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر
 »2022نــاصــر الـخــاطــر أن الـبــاد تعيش «حـمــى كــرة ال ـقــدم» رغم
خــروج العديد من مشجعي المنتخب المضيف في وقــت مبكر
مــن الـمـبــاراة االفتتاحية لـلـمــونــديــال ،بين المنتخب (العنابي)
ومنتخب اإلكوادور.
ونقلت وكــالــة األنـبــاء البريطانية تصريحات الـخــاطــر ،الــذي
ً
قال «أخيرا كأس العالم قطر  2022هنا واحتفلنا بحفل افتتاح
ساحر وكان الشغف بكرة القدم في المدرجات يبدو مثيرا على
أرض الملعب» ،مضيفا أن «بلدنا يسودها حمى كرة القدم وسوف
يستمر الحفل حتى المباراة النهائية في  18ديسمبر المقبل».
ولم تكن الجماهير القطرية في حالة مزاجية جيدة لالحتفال
خالل خروجها من ملعب البيت في نهاية اللقاء .لكن ربما كان
الكثيرون حريصين على تجنب الوقوع في االزدحــام المروري،
عند مداخل الملعب ،التي كانت مزدحمة في الساعات التي سبقت
حفل االفتتاح.
ً
وتم اإلبالغ عن مشكالت تنظيمية أخرى مبكرة أيضا ،والتي
كان من بينها االكتظاظ في مترو الدوحة وتدافع الجماهير الذين
كانوا يحاولون الدخول إلى الحدائق المخصصة للمشجعين.

المكسيك وبولندا تسعيان لتحقيق بداية قوية في المونديال

العبو المنتخب المكسيكي خالل مباراة سابقة

يسعى المنتخبان المكسيكي
والبولندي إلى تحقيق بداية
قوية في بطولة كأس العالم
 ،2022عندما يتواجهان
اليوم في مستهل مشوارهما
في البطولة على استاد ()974
في قطر.

يــد شــن منتخب المكسيك م ـشــواره في
بطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم بلقاء
نظيره المنتخب الـبــولـنــدي ،وذل ــك ضمن
الـجــولــة األول ــى مــن مـنــافـســات المجموعة
ً
الثالثة للمونديال المقامة حاليا في قطر.
ويتطلع المنتخبان لتحقيق بداية جيدة
تؤكد حرصهما على الصعود لدور الـ ،16
كما يدرك كل منتخب أهمية المواجهة التي
ربما تحدد من تكون حظوظه أفضل للترقي
لألدوار اإلقصائية.
وكان المنتخبان التقيا مرة واحد فقط
في نهائيات كأس العالم  1978باألرجنتين
وانتهت المباراة لمصلحة بولندا .1 - 3
وتعتبر هذه المشاركة السابعة عشرة
للمنتخب المكسيكي والتاسعة لنظيره
البولندي في نهائيات كأس العالم.
ويسعي المنتخب المكسيكي الذي يملك
ً
ً
سـجــا ج ـيــدا فــي الـمـبــاريــات األول ــى التي
يخوضها في النهائيات العالمية بخمس
انتصارات وتعادل وحيد في آخر ست نسخ

للبطولة العالمية ،لتقديم أفضل ما لديه
للصعود ل ــأدوار االقصائية واالستمرار
في البطولة إلى أقصي ما يمكن.
وكـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل إنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـل ـم ـك ـس ـي ــك فــي
نهائيات كــأس الـعــالــم الـتــأهــل لـلــدور ربع
الـنـهــائــي مــرتـيــن فـقــط عـنــدمــا استضافت
النهائيات على أرضها للمرة األولــى عام
 ،1970ثم للمرة الثانية عــام  1986عندما
خرجت أمام ألمانيا بركالت الترجيح دون
أن تخسر أي
م ـ ـبـ ــاراة فــي
البطولة.
وي ـ ـعـ ــانـ ــي
الـمـنـتـخــب
المكسيكي
ال ــذي يـقــوده
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراردو
ً
م ــارت ـي ـن ــو ن ـق ـصــا
ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم بعد

 ...والعبو بولندا خالل مباراة سابقة

أن قرر المدرب األرجنتيني عدم االستعانة
ب ـخــدمــات الـ ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي للمنتخب
خافيير هرنانديز رغم أدائــه الجيد خالل
الموسم الحالي.

طموح بولندا
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يــأمــل المنتخب
الـبــولـنــدي تــرك بصمة إيجابية
في مونديال قطر بقيادة مهاجمه
روب ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـي ـس ـكــي ال ــذي

المكسيك  xبولندا

7:00م

نـفــى م ــدرب بــولـنــدا تشيسواف
ميخنيفيتش أن تكون المكسيك
ً
المرشحة األوف ــر حـظــا للفوز
ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا االفـتـتــاحـيــة
بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
ل ـكــأس الـعــالــم ل ـكــرة الـقــدم
ً
ال ـي ــوم ،م ــؤك ــدا إن جميع
المنتخبات في البطولة
تملك حظوظا متساوية.
ولم تتجاوز بولندا ،التي
تلعب في نهائيات كأس
العالم للمرة التاسعة ،دور
المجموعات منذ  1986وستواجه
المكسيك والسعودية واألرجنتين
ف ــي م ـحــاولــة لـبـلــوغ دور خ ــروج
المغلوب في قطر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـي ـ ـخ ـ ـن ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــش

التهديفي الى الخط األمامي لمنتخب بالده.
ً
وبـعــدمــا ك ــان أســاسـيــا فــي التشكيلة التي
وصلت إلى ربع نهائي كأس أوروبــا ،2016
خسر «آري ــك» مكانه بعد الـمـبــاراة األولــى
في مونديال روسيا  2018الذي خسرته
بــول ـنــدا أمـ ــام ال ـس ـن ـغــال .وب ـعــد كــأس
أوروبا الصيف الماضي والتي غاب
عـنـهــا بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي الــركـبــة،
ل ــم ي ـح ـصــل م ـي ـل ـيــك ع ـل ــى الـكـثـيــر
مــن الـفــرص مــع المنتخب (خمس
ً
م ـش ــارك ــات ف ــي  16م ـ ـبـ ــاراة) ،م ـتــأثــرا
باإلصابات بشكل خاص .لكن اآلن ،تبدو
الفرصة مثالية الستعادة مكانته في المنتخب،
بجانب ليفاندوفسكي ،من أجل تشكيل ثنائي
ً
ً
لم يلعب معا أساسيا منذ نوفمبر  2021ضد
أندورا (.)1 - 4

أي ـضــا .سـيـكــون مــن الــرائــع
أن ن ـح ـق ــق نـ ـج ــاح ــا يـمـكـنـنــا
ّ
تـ ــذكـ ــره» .وي ـج ــب ع ـلــى م ــدرب
المنتخب البولندي تشيسالف
ميشنيفيتش أن يــواجــه السعودية واألرجـنـتـيــن في
هذه المجموعة .وقال« :كلهم منافسون أقوياء ،كلهم
يريدون التأهل 16 .فريقا سيعودون إلــى بالدهم .ال
نريد أن نكون واحدا من بين  16فريقا عليهم العودة
لبالدهم ...نريد أن نبقى».
(د ب أ)

التقى منتخبا المكسيك وبولندا  4مرات حتى اآلن،
وستكون الخامسة بينهما على ملعب  974في الدوحة
اليوم ،مع بداية مشوار كل منهما في مونديال قطر.
وفي المواجهات السابقة ،فاز كل منتخب بمباراة،
وساد التعادل في مباراتين ،لكن المباراة الوحيدة في
المونديال من قبل فاز بها المنتخب البولندي.
كانت تلك المباراة في مونديال األرجنتين ،1978
حين التقى الفريقان ألول مرة وخرج منتخب المكسيك
من الدور األول ،بعد خسارته  1 3-من بولندا.
أمــا المباراتان التاليتان فكانتا وديتين في 2005
و 2011وانتهتا بنتيجة .1-1
واستطاعت المكسيك تحقيق الفوز على بولندا في
 13نوفمبر  2017بهدف لراؤول خيمنيث في الدقيقة .13

لـلـصـحــافـيـيــن أمـ ــس «إذا ق ـلــت إنــه
ال ت ــوج ــد أسـ ـب ــاب مـنـطـقـيــة تمنع
بولندا من عبور دور المجموعات،
فستقولون إنني رجل قليل اإليمان.
أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ــه ي ـم ـك ـن ـن ــا ع ـ ـبـ ــور ه ــذه
الـمـجـمــوعــة ...ال نــريــد أن نـكــون من
بين أول  16فريقا يعودون لديارهم.
نملك مجموعة من الالعبين أصحاب
الخبرة الذين شاركوا في العديد من
البطوالت ،وهناك الكثير من الشبان
الــذيــن يشقون طريقهم فــي بطولة
كبرى ألول مرة هنا في قطر .أعتقد
أن هذا المزيج مناسب لنا».
وردا ع ـلــى سـ ـ ــؤال حـ ــول م ــا إذا
ك ــان ــت ال ـم ـك ـس ـيــك هـ ــي ال ـمــرش ـحــة
األوف ـ ــر ح ـظ ــا ،ن ـظ ــرا ألن آخـ ــر مــرة
فشلت فيها في الوصول إلى األدوار

اإلقصائية كانت في  1978لم يتفق
ميخنيفيتش مــع هــذا ال ــرأي ،وقــال
«نحن ال ننظر إلــى المكسيك بهذه
الطريقة .ال أرى مثل هــذه الـفــوارق
بيننا ،وكذلك بيننا وبين السعودية
أو األرج ـن ـت ـي ــن .ن ـحــن جـمـيـعــا في
كــأس العالم .نقدر قــوة المنافسين
في المجموعة لكننا ال نمنحهم أي
مرتبة خاصة».
ومع ذلك ،تتمتع المكسيك بسجل
قوي في المباريات االفتتاحية لكأس
ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث فـ ــازت خ ـمــس م ــرات
وتعادلت مــرة واحــدة في آخــر ست
بطوالت خاضتها.

أوتشوا يأمل الذهاب إلى أبعد مدى

تشيزني :روبرت ليفاندوفسكي
جاهز لقيادة المنتخب
يعتقد حارس مرمى منتخب بولندا لكرة القدم،
فويتشيك تشيزني ،أن روبرت ليفاندوفسكي جاهز
لقيادة بالده في بطولة كأس العالم ،التي ربما ستكون
األخيرة للعديد من العبي الفريق.
وقال تشيزني ،أمس ،إن البطولة في قطر «بالتأكيد
مهمة للغاية بالنسبة ألفضل العب في العالم خالل
العام .أرى أنه متحمس للغاية».
وأضاف« :ال يوجد لدى أي شخص شكوك بأنه أحد
أفضل الالعبين فــي الـعــالــم .يــود أن يؤكد طموحاته
هنا» .ويعتقد تشيزني ( 32عاما) أن بطولة كأس العالم
الحالية ستكون األخيرة له ،وعلى األرجح ستشهد آخر
ظهور لليفاندوفسكي على المسرح العالمي بعمر 34
عاما .ويريد بداية قوية من المنتخب البولندي.
وأكد« :هذه آخر بطولة كأس عالم لي ،وربما آلخرين

 4مواجهات سابقة
وذكرى سيئة

ميخنيفيتش :يمكننا عبور المجموعة

ميليك ...السالح الهجومي اآلخر لبولندا
ليس مــن السهل أن يعيش ال ـمــرء فــي ظــل العب
من طــراز روبــرت ليفاندوفسكي ،الهداف التاريخي
للمنتخب البولندي ،لكن سيحتاج «النسور البيضاء»
ً
الى أهداف أركاديوش ميليك أيضا من أجل التحليق
ً
بعيدا في مونديال قطر.
وبالنسبة للمدرب تشيسالف ميخنييفيتش ،فإن
الهدف الرئيسي هو توفير أفضل الظروف الممكنة
للسالح الفتاك ليفاندوفسكي من أجل محاولة قيادة
المنتخب الــى تـكــرار إن ـجــازي عــامــي  1974و1982
ً
حين حل ثالثا.
وحتى إن كــان أقــل حركة على أرض الملعب من
العــب الــوســط المهاجم سيباستيان شيمانسكي
ً
(فـيـنــورد الـهــولـنــدي 23 ،عــامــا و 18م ـبــاراة دولـيــة)،
فباستطاعة ميليك ،المنتقل هذا الموسم من مرسيليا
الفرنسي الى يوفنتوس اإليطالي ،أن يؤمن الكثير من
ً
الخبرة ( 64مباراة دولية 16 ،هدفا) والصالبة والحس

ً
يعتمد عليه كـثـيــرا فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات،
إضـ ــافـ ــة ل ـث ـن ــائ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي،
أركايدوش ميليك وفوتشيك تشيزني.
وسـيـحــاول م ــدرب المنتخب البولندي
تشسواف ميخنيفيتش استغالل معنويات
العبيه العالية بعد المستوى المتدرج الذي
وصل اليه الفريق في الفترة األخيرة حيث
حقق الفوز على نظيره السويدي ( - 2صفر)
ف ــي مـ ــارس ال ـمــاضــي ق ـبــل ض ـمــان الـتــأهــل
لنهائيات المونديال.
ويحلم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل
أول ه ــدف ل ــه ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،وقـ ــال في
تـصــريـحــات ســابـقــة «الـتـسـجـيــل ف ــي كــأس
الـعــالــم سـيـكــون حلما كـبـيــرا وســأفـعــل كل
ما بوسعي من أجل هذا الحلم ،أتمنى أن
يحدث ذلك في النسخة الحالية».
وس ــاه ــم لـيـفــانــدفــوسـكــي ف ــي  13هــدفــا
لـبــولـنــدا فــي تصفيات ك ــأس الـعــالــم حيث
سجل تسعة أهداف وصنع أربعة ،أي أكثر
من ضعف أهداف زمالئه في المنتخب.

فويتشيك تشيزني وأوتشوا

يــريــد ح ــارس الـمــرمــى المكسيكي المخضرم
جييرمو أوتشوا أن يستخدم خبرته لقيادة الفريق
المكسيكي الشاب ألبعد دور ممكن ببطولة كأس
العالم لكرة القدم الحالية.
وق ــال أوتـشــوا ( 37عــامــا) فــي مؤتمر صحافي
أمــس« :لدينا الكثير من الالعبين الشباب معنا،
والــذيــن ال يملكون خبرة اللعب في كــأس العالم.
ج ــزء م ــن وظـيـفـتــي هـنــا أن أظ ـهــر ال ـه ــدوء بشكل
يومي .في أول بطولة كــأس عالم تصبح متوترا
ومتحمسا».
وأض ـ ـ ــاف« :ي ـج ــب أن أس ــاع ــد زم ــائ ــي إلي ـجــاد
توازنهم النفسي».
ويبدأ المنتخب المكسيكي حملته في مونديال
قـ ـط ــر  2022ب ـم ــوا ج ـه ــة
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ــول ـ ـنـ ــدا
ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ،وي ـ ـضـ ــم
الفريق العديد من

الالعبين الــذي حصدوا الميدالية البرونزية في
أولمبياد طوكيو األخيرة.
وقال أوتشوا إنه يشعر بالفخر واالعتزاز لكونه
سيشارك للمرة الخامسة فــي الـمــونــديــال« ،ليس
من السهل القيام بهذا األمر ،هناك العبون عظماء
لم تتاح لهم الفرصة للعب في نسخة واحــدة من
كأس العالم».
وفـ ــي آخـ ــر  7م ـش ــارك ــات ب ـك ــأس ال ـع ــال ــمّ ،
ودع
المنتخب المكسيكي البطولة من دور الـ  ،16لكن
المدرب جيراردو مارتينو يركز بشكل كامل على
مواجهة بولندا .وقال« :المباراة األولى يمكنها أن
تحدد بقية البطولة».
(د ب أ)
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رياضة
«التانغو» لبداية قوية في مستهل
المشوار والسعودية لمباراة العمر

محمد كانو

ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
ل ـيــون ـيــل مـي ـســي ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى مــن
رقصته األ خـيــرة فــي صفوف منتخب
«ألبيسيليستي» ،عندما يواجه نظيره
السعودي على ملعب لوسيل ،اليوم،
ضمن منافسات المجموعة الثالثة من
مونديال قطر .2022
وكان ميسي ،الحائز الكرة الذهبية
سـبــع م ــرات ،ص ـ َّـرح بــأن نـسـخــة 2022
س ـت ـكــون األخ ـي ــرة ل ــه ،والش ــك ف ــي أنــه
ً
ي ــري ــده ــا ت ـت ــوي ـج ــا ل ـم ـس ـي ــرة م ـظ ـفــرة
فــاز خاللها بجميع األ لـقــاب الممكنة
فــي ص ـفــوف بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ثم
بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي ،كما
ت ـ ِّـوج مــع ب ــاده ب ـ «كــوبــا أمـيــركــا» عــام
 ،2021لـيـقــود هــا إ ل ــى أول لـقــب ق ــاري
منذ .1993
ً
و يـ ـ ـش ـ ــارك م ـي ـس ــي ( 35ع ـ ــا م ـ ــا ) فــي
الـمــونــديــال الـخــامــس لــه ،وكــانــت أبــرز
ً
نـتـيـجــة ل ــه حـلــولــه وصـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــا فـ ــي
ن ـس ـخــة ال ـب ــرازي ــل
عام .2014
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
األرجنتين غمار
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
متسلحة بسلسلة
من  36مباراة دون
خ ـ ـسـ ــارة عـ ـل ــى م ــدى
ـاث
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـثـ ـ ـ ُ
األخـ ـي ــرة .وف ــي ح ــال ق ـ ِّـدر
ل ـهــا الـ ـف ــوز ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة،

فـ ــإن ـ ـهـ ــا س ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي
الموجود بحوزة المنتخب اإليطالي.
وي ـم ـلــك الـ ـم ــدرب لـيــونـيــل سـكــالــونــي
تشكيلة مـتـجــا نـســة و ص ـل ـبــة ،وتعتمد
بــاإلضــافــة إلــى ميسي على المخضرم
أنـ ـخ ــل دي مـ ــاريـ ــا جـ ـن ــاح ي ــوف ـن ـت ــوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ومـ ـه ــاج ــم إنـ ـت ــر اإلي ـط ــال ــي
الوتــارو مارتينيس ،إضافة إلى ثنائي
قـ ـل ــب ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان روم ـ ـيـ ــرو
م ــن تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ،ولـيـســانــدرو
مــارت ـي ـن ـيــس م ــن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ً
اإلنكليزي أيضا.

مباراة ُ
العمر

َّ
يتعين على المنتخب
فــي ا لـمـقــا بــل،
ُ
ال ـس ـع ــودي خـ ــوض م ـ ـبـ ــاراة ال ــع ـم ــر إذا
مــا أراد تحقيق نتيجة إ يـجــا بـيــة أ مــام
العمالق األميركي الجنوبي.
وي ـن ـع ــم الـمـنـتـخــب
السعودي ،الذي يضم
ً
 12الع ـ ـبـ ــا مـ ــن ال ـه ــال

السعودية  xاألرجنتين
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ميسي نجم األرجنتين

جانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

إذا حضر سلمان جاء «الفرج» لـ «األخضر»

ً
بـ ــات العـ ــب ال ــوس ــط س ـل ـمــان ال ـف ــرج ق ــائ ــدا ال
يستغنى عنه في خط وسط المنتخب السعودي،
حيث يأمل التغلب على إصابة بمفصل الكتف
لخوض مواجهة األرجنتين اليوم.
ً
وتـعــددت األلـقــاب البــن ال ــ 33عاما في مسيرة
طويلة ،وسجل مثقل باالنتصارات من «ضابط
ّ
إيقاع األخضر» و«جوكر» خط الوسط إلى «موزع
ّ
األمر إلى
الهدايا» و«رمانة الميزان» حتى وصل
ّ
القول فيه« :إذا حضر سلمان جاء الفرج» .رشحه
ً
كثيرون لالحتراف فــي أوروب ــا إال أنــه ظــل وفيا
لقميص الهالل وقــاده إلحــراز األلقاب والكؤوس
المحلية والقارية.
ويمتلك الفرج مهارات فنية عالية ،فهو قائد
بالفطرة وصاحب نكهة كروية فريدة تسمح له
بمنح الثقة لزمالئه داخــل المالعب ،كما يتميز
بتمريراته الثاقبة وصالبته في الدفاع وإجادته
اللعب على األجنحة ،ويستطيع أن يتخطى الدور
األساسي الذي يوكله به مدربه ليساند ويهاجم
ويسجل.
ولد الفرج في المدينة المنورة أول أغسطس
 ،1989واكتشفه رئيس نادي الهالل حينها األمير

(ب ـطــل آسـ ـي ــا) ،بــاالس ـت ـقــرار ال ـف ـنــي منذ
تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونــار
تدريبه في يوليو  ،2019حيث نجح في
قيادته إلى النهائيات للمرة السادسة
في تاريخه ،بعد تصدره مجموعة ضمت
اليابان وأستراليا.
ويحلم المنتخب ا لـ ُسـعــودي بتكرار
حلم التأهل إلى الدور ثمن النهائي ،كما
ً
فعل في باكورة مشاركاته ،وتحديدا في
مونديال الــواليــات المتحدة عــام 1994
عندما َّ
سجل له نجمه سعيد العويران
هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى
بلجيكا ،قبل أن يخسر «األخضر» ضد
السويد .3-1
ويـ ـمـ ـل ــك رونـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـبـ ــرة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
الـبـطــوالت الـقــاريــة والـعــالـمـيــة ،بـعــد أن
قــاد زامـبـيــا إلــى أول لقب فــي كــأس أمم
إفريقيا عام  ،2012ثم نجح في تحقيق
اإلن ـجــاز ذات ــه مــع ســاحــل الـعــاج بعدها
بثالث سنوات ،ليصبح أول مدرب ينال
ه ــذا ا ل ـشــرف مــع منتخبين مختلفين
في البطولة القارية ،كما قاد المغرب
بمونديال روسيا .2018

دي ماريا يحلم بمعانقة اللقب

محمد بن فيصل عام  ،2004بعدما شاهده يلعب
في إحــدى ال ــدورات الرمضانية للسداسيات في
الصالة الرياضية لألزرق ،دعاه وتحدث إليه بعد
نهاية المباراة مباشرة مثنيا على أدائه ،وأوصى
بتسجيله ضمن الفئات العمرية للنادي بعد
اقتناعه وإعجابه بموهبته الكبيرة.
واستهل مشواره الدولي مع المنتخب
األول لألخضر في  14أكتوبر  2012بفوز
ودي على الكونغو  .2-3وخ ــاض الفرج
 70م ـ ـبـ ــاراة دولـ ـي ــة بـقـمـيــص منتخب
بالده ،سجل خاللها  8أهــداف ،وسجل
أول أه ــداف ــه فــي ال ـفــوز بسباعية على
تيمور الشرقية سبتمبر  2015خالل
تصفيات آسيا لمونديال روسيا ،2018
حيث افتتح أيضا رصيده المونديالي
بـتـسـجـيـلــه ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل م ــن رك ـلــة
جــزاء فــي الـفــوز على مصر  1-2فــي دور
المجموعات ال ــذي غ ــادره األخ ـضــر ،ووقــع
االختيار على الفرج كأفضل العب آسيوي في
هذه النسخة.

سلمان الفرج

دي ماريا

ُم ـمـ ِّـرر رائ ــع ،ه ـ َّـداف المناسبات الكبيرة
وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب
األرجنتيني لكرة القدم ،سيحاول أنخل دي ماريا
في قطر أن يرافق صاحب الرقم  10في
مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث
لأللبيسيليستي.
وتـ ـ ــرك ال ـج ـن ــاح األي ـســر
بـ ـصـ ـمـ ـت ــه ف ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــاده
بهدفين مــن أهــدافــه
الدولية الـ .27في عام
 ،2008كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة
النهائية ألولمبياد بكين ضد نيجيريا ،وبعد
ً
ً
 15عاما تقريبا ،في عام  ،2021سجل مرة أخرى
بتسديدة ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في
المباراة النهائية لـ «كوبا أميركا» ومنحه اللقب
األول في المسابقة منذ عام .1993
في مسيرته الكروية مع األندية ،جال دي ماريا
في جميع أنحاء القارة العجوز بقدمه اليسرى
الساحرة ،وأذنيه البارزتين ،واحتفاله الشهير

برسم قلب بأصابع يديه خالل تسجيله لألهداف .دافع
عن ألوان األندية الكبيرة فقط .وصل في عام  2007إلى
بنفيكا البرتغالي ،ثم انتقل إلى ريال مدريد اإلسباني
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وباريس سان جرمان
ً
الفرنسي ،وحاليا مع يوفنتوس اإليطالي.
قبل أوروبا ،تعلم كرة القدم في بالده ،في روساريو،
ً
مدينة مسقط رأســه ،والتي هي أيضا مدينة ميسي.
ً
طفولته في شارع بيردريال أثرت عليه كثيرا ،لدرجة
أنه رسمها بالوشم على ساعده «الوالدة في بيردريال
هي وستظل أفضل ما حدث لي في حياتي».
ً
ً
كان متميزا كثيرا عن رفاقه ،فرصده نادي روساريو
سـنـتــرال ،أحــد أق ــوى ناديين فــي المدينة مــع نيويلز
ً
أولد بويز ،وكانت والدته ترافقه يوميا إلى الحصص
التدريبية.
سمحت لــه فنياته وم ـهــاراتــه بتسجيل الهدفين
الشهيرين في مرمى نيجيريا والبرازيل ،لكنهما لم
يكونا كافيين لمنح لقب عالمي لألرجنتين ،التي
اكتفت ببلوغ المباراة النهائية فقط عــام  ،2014لكن
م ــع دي م ــاري ــا ومـيـســي ف ــي قـمــة مـسـتــواهـمــا ،يمكن
لأللبيسيليستي تعليق آمال على تحقيق ذلك في قطر.

الدوسري يتسلم الراية من العويران

سالم الدوسري

تـ ــو قـ ــف ا ل ـ ــز م ـ ــن ب ـم ـل ـع ــب آر إف كــي
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــاري ف ـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن .أصـ ـي ــب
البلجيكيون بــا لــد هـشــة و ه ــم يتابعون
كرة العب مغمور ُيدعى سعيد العويران
تـسـكــن ال ـش ـبــاك ،لـيــدخــل الــاعــب تــاريــخ
ً
ب ـ ــاده ب ـه ــدف رائ ـ ــع س ـي ـظــل خـ ــالـ ــدا فــي
ذاكرة السعوديين ،السيما أن هذا الهدف
منحهم الفوز  0-1على الفريق الذي كان
يقوده وقتها بول فان هيمست.
كان هدف العويران من أروع األهداف
،1994
فــي مــونــديــال الــواليــات المتحدة ُ
وم ـن ــح ب ـ ــاده ت ــذك ــرة ال ـع ـب ــور إلـ ــى ثـمــن
ال ـن ـهــائــي .وم ـنــذ ذل ــك الـحـيــن ل ــم تـتــأهــل
السعودية إلى األدوار اإلقصائية .فبعد
الفوز  0-1على بلجيكا ،اختفى الفريق

العربي عن الساحة ،رغم أنه خاض أربع
نـســخ تــالـيــة مــن ال ـمــونــديــال فــي فرنسا
 1998وكــوريــا واليابان  2002وألمانيا
 2006وروسيا .2018
ُ
ً
لم تتأهل السعودية مجددا إلى ثمن
الـنـهــائــي .ف ــازت فـقــط فــي واح ــدة مــن 12
مباراة خاضتها على حساب مصر في
روسـ ـي ــا  ،2018وب ــال ـك ــاد س ـج ـلــت ستة
أه ــداف ،بمعدل هــدف فــي كــل لـقــاء ،وهو
معدل متواضع للغاية بالنسبة لفريق
يمثل سالم الدوسري فيه األمل بتقديم
مستوى طيب وتسجيل هدف حاسم مثل
ً
ذلك الذي أحرزه العويران قبل  28عاما.
ً
ُ
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ــدوس ـ ــري ( 31ع ـ ــام ـ ــا) أح ــد
الالعبين القالئل في صفوف السعودية

ال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون م ـع ـنــى تـسـجـيــل هــدف
للسعودية في المونديال خالل آخر ثالثة
عقود ،فقد سبق له التهديف في شباك
منتخب مصر ( )1-2في الجولة األخيرة
من دور المجموعات من روسيا ،2018
ً
رغم أن هذا االنتصار لم يكن كافيا سوى
ً
لكسر سلسلة  24عاما من دون فوز في
كأس العالم.
الدوسري مسؤولية
فيحمل
أما اآلن،
ُ
إيصال منتخب بالده إلى ثمن النهائي،
لـكــن المهمة تـبــدو مـعـقــدة وت ـبــدأ الـيــوم
(الثالثاء) بمالقاة األرجنتين ،ثم فريقين
آخــريــن أقــوى مــن الفريق العربي ،وهما
بولندا والمكسيك.
ً
لكن الــوضــع لــم يكن أيـســر كـثـيــرا في

 1994بــالـنـسـبــة لـلـسـعــوديـيــن .وإضــافــة
َّ
يتعين عليهم مواجهة
إلى هولندا ،كان
ب ـل ـج ـي ـكــا وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب .وك ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب
السعودي قبل انطالق المونديال وقتها
ً
نظريا أضعف فــرق المجموعة ،وتوقع
الجميع أن يتذيل ا لـتــر تـيــب ،لكن القدر
كــان لــه رأي آخــر بالنسبة للفريق الــذي
كان يدربه األرجنتيني خورخي سوالري.
وم ـث ـل ـم ــا وض ـ ــع ال ـ ـعـ ــويـ ــران مـنـتـخــب
ُب ــاده عـلــى أع ـتــاب عــالــم مـجـهــول كلية؛
ثـمــن نهائي كــأس الـعــالــم قبل أن تنهي
الـســويــد مـغــامــرة الـبـلــد الـعــربــي بثالثة
أهداف لهدف ،يأتي الدور على الدوسري
نجم الـهــال الـسـعــودي لتلبية تطلعات
(إفي)
الجمهور في السعودية.

تونس تعول على الخبرة القطرية لمفاجأة الدنمارك

تونس  xالدنمارك
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 ...وجانب من تدريبات المنتخب التونسي

جانب من تدريبات المنتخب الدنماركي
سيكون المنتخب التونسي أمام
مهمة صعبة أمام نظيره الدنماركي
عندما يتواجهان اليوم ضمن الجولة
األول ـ ـ ــى م ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم.
وت ــأم ــل ت ــون ــس ت ـح ـق ـيــق م ـفــاجــأة
م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل أم ـ ــام الـمـنـتـخــب
الدنماركي ،الــذي يسعى بــدوره إلى
إكمال مسيرته الناجحة التي بدأها
في أمم أوروبا الصيف الماضي.
وتراهن تونس ،الحالمة بالتأهل
للمرة األولى إلى الدور الثاني ،على
ورقة الخبرة في قطر ،حيث يخوض

وهـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزري وديـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــرون
والياس السخيري ونعيم السليتي
م ــون ــدي ــال ـه ــم الـ ـث ــان ــي ،إض ــاف ــة إل ــى
وجوه شابة جديدة ،بقيادة المدرب
جالل القادري.
وتـ ـط ـ َّـرق الع ــب ال ــدح ـي ــل ال ـق ـطــري
فـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــي سـ ـ ــاسـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ً
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ،ق ــائ ــا ل ــوك ــال ــة ف ــران ــس
بـ ـ ــرس« :ف ـ ــي ك ــل ب ـ ُط ــول ــة األهـ ـ ــم هــي
ا ل ـم ـبــاراة األو ل ــى .قـمـنــا بالتحضير
ً
ل ـه ــا ك ـم ــا يـ ـج ــب ،ون ـع ـل ــم ج ـ ـيـ ــدا أن
المباراة ليست سهلة ،وإن شاء الله
نكون حاضرين كما يجب ،ونطبق

تعليمات المدرب مع أعلى مستوى
من التركيز».
وك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي الـ ــذي
يشارك في النهائيات للمرة السادسة
في تاريخه ،اختتم استعداده للعرس
العالمي بفوزه على إيران  - 2صفر ،في
مباراة ودية أقيمت خلف أبواب موصدة
في الدوحة.
وس ـ ـي ـ ـح ـ ــاول الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـع ــرب ــي
االس ـت ـف ــادة م ــن نـحــو  35أل ــف تونسي
يعيشون في قطر ،وسيتابعون مباريات
المنتخب ،إضافة إلــى نحو ستة آالف
س ـي ـح ـضــرون م ــن أوروبـ ـ ــا وال ــوالي ــات

ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وك ـ ـ ـنـ ـ ــدا ،ك ـ ـمـ ــا س ـي ـح ـضــر
تونسيون يعيشون في الدول المجاورة،
مـثــل :اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة والـكــويــت،
وف ــق تـصــريـحــات أي ـمــن س ــاس ــي ،قــائــد
المشجعين التونسيين في قطر.

الدنمارك تفتقر للهداف
من ناحيتها ،وصلت الدنمارك إلى
قطر وفي جعبتها الكثير لترويه ،بداية
مــع قصة العبها كريستيان إريكسن،
الـعــائــد إلــى الـمــاعــب بـعــد نــوبــة قلبية
ك ــادت ت ــودي بحياته ،كنجم لمنتخب

بالده يسعى لالبتعاد قدر اإلمكان في
مونديال قطر.
وقال إريكسن للصحافيين ،السبت:
«أنا سعيد فقط بالعودة .مثل الجميع
ن ـع ـلــم أن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم
ً
مميزة .كنت محظوظا ،ألنني لعبت مرة
أو اثنتين من قبل ،لكنها تظل مميزة».
وال تـعـتـبــر ال ــدن ـم ــارك لـقـمــة سائغة
لمنافسيها ،فهي سبق أن ف ــازت على
فــرنـســا مــرتـيــن بـمـســابـقــة دوري األمــم
األوروبـيــة في نسختها الحالية ،فيما
قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة
لمجلة وورلد سوكر« :الكثير من األشياء

حصلت منذ عــام  ،2021ليس فقط في
كأس أوروبا».
وبالفعل ،خاضت الدنمارك  18مباراة
اكتسبت خاللها ُحــب وتـقــديــر بلدها،
وتـطــورت مــن ناحية اللعب ،وخاضت
تصفيات ج ـيــدة ،وس ــط تــألــق سيمون
كاير (ميالن اإليطالي) ،والحارس كاسبر
شـمــايـكــل (ن ـيــس ال ـفــرن ـســي) ،ويــواكـيــم
مايهلي (أتاالنتا اإليطالي).
ويشكل غياب الهداف «القاتل» نقطة
ال ـض ـعــف الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ــدن ـم ــارك ،الـتــي
مــن المتوقع أن تتجاوز هــذه السلبية
وتحجز بطاقتها إلى الدور الثاني.

هيولماند :سنخوض مباراة صعبة جالل القادري يؤكد ثقته بالعبيه

هيولماند

كايير :وجود إريكسن
يعني الكثير بالنسبة لنا
أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الع ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الدنماركي سيمون كايير أهمية
وجود النجم كريستيان إريكسن
ضمن صفوف المنتخب ودوره
مع الفريق.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــر :أعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أن
كريستيان ،بالجودة التي يتمتع
بـ ـه ــا ،ي ـع ـن ــي ال ـك ـث ـي ــر بــال ـن ـس ـبــة
ً
ل ـنــا ،ن ـحــن س ـع ــداء جـ ــدا بــوجــود
كريستيان معنا بعد ما حدث في
وقت سابق ،هو واحد من أفضل
ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن رأي ـت ـه ــم فـيـمــا
يـتـعـلــق بــال ـك ـفــاء ة ومـ ــدى شغفه
بكرة القدم واهتمامه بكل مباراة.
وأضـ ـ ـ ــاف :أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا نـثـمــن
كثيرا وجوده معنا ،وهو بالطبع
ً
سـ ـعـ ـي ــد جـ ـ ـ ـ ــدا  ،نـ ـح ــب أن ي ـك ــون
كريستيان معنا و فــي كل دقيقة
ي ـل ـع ـب ـهــا ،ي ـم ـث ــل ع ـن ـص ــرا مـهـمــا
للغاية في المنتخب الدنماركي.

أكـ ــد ك ــاس ـب ــر ه ـي ــول ـم ــان ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
لـلـمـنـتـخــب ال ــدن ـم ــارك ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم أنــه
يكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي
وكرة القدم التونسية ،ويتوقع مباراة
صـعـبــة أم ــام «ن ـســور قــرطــاج» عندما
يلتقي الفريقان اليوم الثالثاء.
وق ـ ــال ه ـي ــول ـم ــان ــد ف ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي أم ــس االث ـن ـيــن لـلـحــديــث
عــن ا لـمـبــاراة :نحن سـعــداء للغاية
بوجودنا هنا ،ومتشوقون أن نبدأ
المباراة غدا ،وبطبيعة الحال نحن
سعداء بفرصة التواجد هنا في كأس
العالم ،وتمثيل البلد بأكمله واألندية
وكرة القدم الدنماركية.
وأض ــاف :سـنـخــوض الـمـبــاراة األولــى
أ مــام المنتخب التونسي ،أكن احتراما
كبيرا للمنتخب التونسي و كــرة القدم
ال ـتــون ـس ـيــة ،ون ـع ــرف الع ـبــي الـمـنـتـخــب
التونسي جيدا ،وتابعناهم في الفترة
األخيرة .نعرف الجودة التي يتمتع بها

الـجـمـهــور ال ـتــون ـســي ،ون ـحــن مـتـحـمـســون جــدا
ل ـخــوض ال ـم ـب ــاراة ،ونـ ــدرك تـمــامــا أن ــه سـيـكــون
ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـتــون ـس ـيــة فــي
االستاد ،ونأمل أن نكون الفريق األفضل على
أرضية الملعب.
وعن أهدافه في مونديال قطر ،أجاب المدرب
هيولماند :في الواقع ،أنا لست جيدا جدا في
و ضــع األ ه ــداف ،و لـكــن مــا يمكن قــو لــه هــو أننا
لدينا حلم ،وهو الفوز بشيء ما ،لدينا مجموعة
من الالعبين يتمتعون بالجودة الكافية للفوز
بكل شيء ،ولكن هل نحن مرشحون؟ هذا ليس
صـحـيـحــا ،ل ـكــن لــدي ـنــا أش ـي ــاء نــريــد تـطــويــرهــا
بالفريق عبر المباريات .وأضاف :مع ذلك ،نحن
ق ــادرون على التغلب على أي منافس ،فلدينا
مجموعة رائعة من الالعبين ،وبالتالي أفضل
طريقة للفوز هي أن يكون لديك حلم كبير ،وأن
تكون لديك تطلعات كبيرة ،وعليك أن تركز في
كل مباراة.

جالل القادري
المستويات فيما يتعلق بالتنظيم،
ً
ً
َّ
جميعاِّ .
أوجه
وهذا شكل فخرا لنا
رسالة شكر إلى كل قطري وعربي».
وفــي حديثه عــن الـمـبــاراة أمــام
ال ــدن ـم ــارك ،ق ــال الـ ـق ــادري« :نـعــرف
قيمة أي مباراة في بطولة بحجم

كأس العالم ،ونعرف قيمة وأهمية
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة.
المنتخب التونسي أمامه مباراة
ضد منتخب من أعلى المستويات،
وه ــو المنتخب الــدن ـمــاركــي .لقد
ً
قـ َّـدم هــذا الفريق أخيرا مستويات

حنبعل المجبري بين شقاوة
الشباب والنجومية
قد يحظى حنبعل المجبري بالشهرة في
تشكيلة المنتخب التونسي ،بحكم دفاعه عن
أل ــوان مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،الذي
ً
ً
أعاره أخيرا إلى برمنغهام ،لكنه أيضا األكثر
شقاوة بين زمالئه ،وهي خصال يحملها معه
ً
منذ كان طفال ،وبقيت معه حتى بعد دفاعه
عن الفريق األول ألحد أعرق األندية في العالم.
ُولد حنبعل في إيفري-سور-سين ،إحدى
ض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة (ب ــاري ــس)،
وحظي عشقه للعبة كرة القدم بدعم من والده
لطفي أسـتــاذ الـمــدرســة ووالــدتــه المعالجة
الفيزيائية السابقة.
َّ
وتميز حنبعل بــذكــاء خــارق عندما كان
َّ
ً
طالبا في المدرسة .لقد تعلم الكتابة والحفظ
قـبــل زم ــائ ــه ف ــي ال ـص ــف ،لـكــن عـنــدمــا كـبــر،
فشل في التوفيق بين الدراسة ولعب الكرة،
فاضطر لمقاطعة الــدراســة ،واكتفى بتلقي
دروس اللغات عن ُبعد.

يمثل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين
زيدان مصدر إلهام لحنبعل ،الذي يعتبر
نجم يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد
اإلسـبــانــي الـســابــق قــدوتــه ،وفــي مقام
ـان يــأتــي الـفــرنـســي ال ــدول ــي السابق
ثـ ٍ
حاتم بن عرفة.
ً
بـعــد اخ ـت ـيــاره الـلـعــب لـتــونــس بــدال
من فرنسا ،أمل حنبعل أن يقتنع عدد
من الالعبين الذين يحملون الجنسية
المزدوجة ،في اختيار «نسور قرطاج»،
ألنه يرى أن هذا القرار يمكن أن يفتح لهم
أبواب العالمية ،وأن يساعدهم في البروز
على مستوى مسيرتهم االحترافية.
أول ما يالحظه أي شخص في مجبري
هو شعره المجعد .الالعب نفسه مغرم
ً
بــه ج ــدا ،بعد أن اعتمد هــذهَ التسريحة
منذ الصغر .لم يقص شعره قط ،ويعتبر
تسريحته «جميلة».

حنبعل المجبري

ّ
بن سليمان فضل تونس على بلد والدته

شمايكل :هناك
تطلعات كبيرة
عـ َّـبــر حـ ــارس مــرمــى المنتخب
الــدن ـمــاركــي كــاسـبــر شـمــايـكــل عن
شعوره باإلثارة قبل خوض أولى
مـبــاريــات الــدنـمــارك فــي مونديال
قطر .2022
وق ــال شـمــايـكــل« :فـيـمــا يتعلق
ً
ب ــال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ـي ــرة ،دائـ ـم ــا ما
ت ـكــون ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن اإلث ـ ــارة،
وأن تـحــاول أن تتأهل إلــى الــدور
ال ـتــالــي ،وب ـم ـجــرد أن تـصـعــد إلــى
ً
البطولة نفسها ،فبالطبع دا ئـمــا
م ــا ي ـك ــون ه ـن ــاك تـطـلـعــات كـبـيــرة
ً
وبعض الشائعات أيـضــا ،لكنني
أقول إنني سأركز على كرة القدم،
ً
ألن هذا مهم جدا».

أثنى مدرب المنتخب التونسي
لكرة القدم جالل القادري على حفل
االف ـت ـتــاح وال ـجــوانــب التنظيمية
ً
ببطولة كأس العالم  ،2022مبديا
ث ـق ـتــه ب ــاع ـب ــي ف ــري ـق ــه وق ــدرت ـه ــم
على تحقيق نتائج إيجابية ،رغم
صعوبة المجموعة التي ينافس
بها المنتخب.
وق ــال ال ـق ــادري ،خــال المؤتمر
الصحافي الذي ُعقد أمس للحديث
عــن م ـب ــاراة ال ـي ــوم« :نـشـكــر الــدولــة
ً
ال ـم ـن ـظ ـمــة .رأيـ ـن ــا ت ـن ـظ ـي ـمــا على
ً
أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ،تـنـظـيـمــا يجعل
أي مــواطــن عــربــي يشعر بالفخر
واالعتزاز بقيمة العرض االفتتاحي
والتنظيم».
ً
وأض ـ ـ ــاف« :ق ـط ــر أع ـط ــت درس ــا
للعالم بأسره ،بأن الــدول العربية
ق ـ ــادرة عـلــى أن ت ـكــون عـلــى أعـلــى

عالية ،وهو من أفضل المنتخبات
األوروبية .نعرف قدرات الدنمارك،
ليس على المستوى الفردي ،لكن
ً
أيضا على المستوى الجماعي».
وتــابــع« :المنتخب الدنماركي
ي ـم ـك ـن ــه تـ ـق ــدي ــم كـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـ ــدم ع ـلــى
ً
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ل ـكــن
المنتخب التونسي لــديــه مبادئ
ُوإرث وثقة فــي مجموعة العبيه.
قمنا باستعدادات على مستويات
ً
عالية ج ــدا ،فـهــذه المجموعة من
ً
ً
َّ
الالعبين قــدمــت عمال كبيرا على
مـ ـ ــدار ع ــامـ ـي ــن» .وأضـ ـ ـ ــاف م ــدرب
تونس« :حققنا الهدف األول ،وهو
أن نكون موجودين في أفضل نسخة
من كأس العالم بالنسبة لنا ،ويبقى
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ه ــو تلبية طموح
الشارع التونسي ،وطموحنا نحن
كجهاز فني وطموح الالعبين».

شمايكل

َّ
فضل المهاجم التونسي أنيس
ب ــن سـلـيـمــان ا ل ــد ف ــاع ع ــن قميص
ً
منتخب «نسور قرطاج» بــدال من
الدنمارك ،بلد والدته ونشأته .في
ســن الـحــاديــة والـعـشــريــن ،يواجه
بــن سليمان فــي مــو نــد يــا لــه األول
ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب اال سـ ـكـ ـن ــد ن ــا ف ــي دون
خوف أو ندم.
ُو لــد بن سليمان في العاصمة
الــدن ـمــارك ـيــة ألب ــوي ــن م ــن ســوســة
في جنوب تونس ،قبل أن يسارع
اال ت ـحــاد ا لـتــو نـســي لـلـعـبــة للظفر
بجهوده قبل عامين.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ب ــن
سليمان ،ا لـفــارع ا لـطــول (1.88م):
«لعبت مــع منتخب ا لــد نـمــارك ما
ً
دون  19عاما ،سارت األمور على
ً
ً
مــا ُيـ ــرام ،وكـنــت سـعـيــدا ج ــدا ،ثم

فجأة تلقيت مكالمة هاتفية من
المنتخب التونسي».
ح ـي ـن ـهــا ،ل ــم ي ـكــن ب ــن سـلـيـمــان
خطا خطواته االحترافية ،لذا قال:
«كان من المدهش أنهم أرادوني».
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا وجـ ـ ـ ــد نـ ـفـ ـس ــه أمـ ـ ــام
«خ ـيــار ص ـعــب» ق ــرر بــن سـلـيـمــان
ارتـ ـ ــداء ق ـم ـيــص مـنـتـخــب «ن ـســور
ً
ق ـ ــرط ـ ــاج» ،م ـ ـبـ ــررا ق ـ ـ ــراره ب ـق ــول ــه:
«أر يــد تكريم جــذوري التونسية.
أك ـبــر ح ـلــم (ل ــوال ــدي) ه ــو رؤي ـتــي
ألـ ـع ــب ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي مــذ
ً
كـنــت صـغـيــرا  ،وأر ي ــد أن أجعلهم
ً
ف ـ ـخـ ــور يـ ــن» ،مـ ـت ــا بـ ـع ــا « :ال ن ـم ـلــك
ً
نجوما من العيار الثقيل ،لكننا
ً
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة جـ ـ ـ ـ ـ ــدا .ن ـح ــن
ً
ً
مـنـضـبـطــون ج ــدا ،وج ـيــدون جــدا
في الدفاع عن هدفنا».

َّ
وعما إذا كان منتخب «الديوك»
يخيفه ،قال« :نملك المهارات في
ُ
صـفــوفـنــا .وف ــي ح ــال ك ـنــا في
ي ــوم ج ـيــد ،فـمــن الـمـمـكــن أن

بن سليمان

تـمــر فــرنـســا ب ـيــوم س ـيــئ .ال أحــد
أعرف ماذا سيحصل».
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رياضة

إلصابات تواجه أستراليا
فرنسا المثقلة باباإلصابات
بغياب بنزيمة أفضل العب
في العالم ،يدشن المنتخب
الفرنسي منافساته في
مونديال  2022اليوم
بمواجهة منتخب أستراليا
في الجولة األولى من
منافسات المجموعة
الرابعة.

ي ـس ـت ـه ــل م ـن ـت ـخ ــب ف ــرن ـس ــا
حملة الدفاع عن لقبه من دون
أفضل العب في العالم مهاجمه
كريم بنزيمة الغائب لالصابة
ب ـم ــواج ـه ــة أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،ضـمــن
الـجــولــة األولـ ــى مــن منافسات
المجموعة الــرابـعــة لمونديال
قطر.
ويـلـتـقــي منتخب «ال ــدي ــوك»
نـظـيــره «س ــوك ــورز» ف ــي إع ــادة
للمواجهة األو ل ــى بينهما في
ال ـ ــدور ذاتـ ــه ق ـبــل أرب ـع ــة أع ــوام
ف ــي م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا .2018
حينها ،احتسب حكم الفيديو
الـمـســاعــد «ف ــي آي ــه آر» فــي أول
استخدام لهذه التقنية الجديدة
في نهائيات كأس العالم ركلة
ج ــزاء لصالح فرنسا ترجمها
أن ـط ــوان غــريــزمــان بـنـجــاح في
الفوز الصعب .1-2
ويختلف مونديال قطر عن
سابقه ،اذ تلقت فرنسا ضربة
معنوية قوية حتى قبل انطالق
المنافسات بانسحاب المهاجم
ً
ال ـم ـخ ـض ــرم اب ـ ــن ال ـ ـ ـ  34ع ــام ــا
بنزيمة ،أفضل العب في العالم،
من التشكيلة الصابة بفخذه،
لـيـنـضــم إل ــى سـلـسـلــة غـيــابــات
أرهقت الـ «زرق».
وت ــواص ــل مـسـلـســل سـقــوط
مصاب تلو اآلخر ،فقبل بنزيمة،
ّ
ود ع ت ـش ـك ـي ـل ــة بـ ـطـ ـل ــة 1998
و ،2018كل من نجمي الوسط
ب ــول بــوغ ـبــا ون ـغــولــو كــانـتــي،
بــاالضــافــة إل ــى ال ـحــارس مايك
مينيان ،قلب الدفاع بريسنيل
كيمبيبي والمهاجم كريستوفر
نكونكو.
ّ
ّ
صب
غير أن غياب بنزيمة
ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة اع ـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء
الـثـنــائـيــة بـيــن كـيـلـيــان مبابي
وأولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ال ـتــي قــادت
فــرنـســا قـبــل أرب ـع ــة أع ـ ــوام الــى
ل ـق ـب ـهــا الـ ـث ــان ــي ،بـ ـ ـم ـ ــؤازرة مــن
غريزمان.
وحـ ـ ـت ـ ــى إن قـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـم ـ ــدرب
دي ـ ــديـ ـ ـي ـ ــه دي ـ ـ ـشـ ـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم
ب ـ ــرب ـ ــاع ـ ــي مـ ـ ــع إضـ ــافـ ــة
عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ـي ــه،

العبو المنتخب الفرنسي خالل التدريبات
ف ــإن ال ـق ــوى ال ـم ــوج ــودة بحكم
الـ ـض ــرورة تـعـيــد إح ـي ــاء ذك ــرى
موسكو الجميلة.

أستراليا لفوز أول منذ 2010
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،اح ـ ـتـ ــاجـ ــت
أس ـت ــرال ـي ــا ل ـل ـم ــرور بــالـمـلـحــق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ب ـ ــرك ـ ــب
الـمـنـتـخـبــات الـمـتــأهـلــة لـقـطــر،
وهي تتحضر لمباراتها األولى

العبو المنتخب األسترالي

بـتـشـكـيـلــة م ــن دون ن ـجــوم من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ،ول ـكــن «بـحــالــة
ذه ـن ـي ــة ال ت ـش ــوب ـه ــا ش ــائ ـب ــة»
وعـ ـل ــى أس ـ ــس أف ـ ـكـ ــار الـ ـم ــدرب
غراهام أرنولد المساعد السابق
للهولندي غوس هيدينك خالل
حقبة توليه المهام الفنية في
«سوكورز» عام .2006
وتشارك أستراليا التي تحتل
ال ـم ــرك ــز الـ ـ ـ  36ف ــي الـتـصـنـيــف
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات فــي

ديشان :سنسعى لتحقيق
أهدافنا رغم اإلصابات

ديشان

طلب مدرب المنتخب الفرنسي
لكرة القدم ديديه ديشان «المزيد
من التفهم» ،حيث يسعى الفريق
للتأقلم مــع اإلص ــاب ــات األخ ـيــرة،
ولكنه ينوي المضي بكامل قوته
بنفس األهداف الموضوعة.
وع ـنــد س ــؤال ــه ،أمـ ــس ،عـمــا إذا
كــان المنتخب الفرنسي عليه إعــادة
النظر في أسلوبه بالبطولة ،رفض ديشان ،رغم
أنــه طلب دعــم وسائل اإلع ــام .وقــال إن الفريق
ً
سيمضي قدما بالالعبين المتاحين ،مضيفا:
«ط ـم ــوح ورغ ـب ــة أق ــل لـفـعــل ك ــل ش ــيء لـلــوصــول
للنهاية؟ ال أعتقد هــذا .ولكن إذا كــان بإمكاننا
الحصول على التفهم من وسائل اإلعالم ،إذا كان
بإمكانكم أن تمنحونا القليل من الحرية ،فسيكون
هذا عظيما».
وأردف« :لكننا نعرف المطلوب مننا .نحن ال
نضع خططا تعتمد على ح ــدوث شــيء جيد
قبل أن يحدث ،نحن نعلم المنافسين الثالثة
الذين ينتظروننا» .وأضاف« :نحن نعلم أستراليا
جيدا ،ولكنكم لم تسألوني أي شيء عن أستراليا.
هذا ممتاز».
ورغ ــم الصعوبات ،قــال ديـشــان إن المنتخب
الفرنسي ليس لديه مخاوف أو قلق ،رغم أن آخر

 3منتخبات توجت باللقب غــادرت البطولة من
دور المجموعات.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت« :ه ـ ـ ـ ــذا مـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات،
واالحـتـمــاالت والحقائق ،ولكنني أعتقد أن كل
فريق دخل رحلته الخاصة للوصول إلى ما هم
فيه اآلن».
وأردف« :األمــر متروك لنا ليكون لدينا فريق
على علم بأهداف المباراة األولــى .لن نفكر بما
كان يمكن أن يحدث .المهم التركيز على المباراة
األول ــى أم ــام أستراليا .كــل شــيء قبلها نحيناه
ً
جانبا» ،مؤكدا «هناك تحليل يمكن إجراؤه ،افعلوا
ما تشاؤون ،ولكننا سنكون جاهزين للمباراة».

ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم لـلـمــرة
الـســادســة فــي تــاريـخـهــا ،وذلــك
ً
بعد  16عاما من وصولها إلى
دور ثمن النهائي في مونديال
ألمانيا ،في أفضل سجل لها في
الموندياالت .كما تأمل تحقيق
فوزها ّ
األول في النهائيات منذ
مونديال جنوب إفريقيا 2010
( 5هزائم مقابل تعادل).
ول ــم يـكــن ال ـطــريــق إل ــى قطر
ً
مـ ـف ــروش ــا بـ ــالـ ــورود بــالـنـسـبــة

ألستراليا التي وجــدت نفسها
خلف اليابان والمملكة العربية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآلسـ ـي ــوي ــة ،واض ـ ـطـ ــرت لـلـفــوز
على اإلم ــارات  1-2في الملحق
الـ ـ ـق ـ ــاري ،ث ــم ع ـل ــى ال ـب ـي ــرو فــي
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي بـ ــركـ ــات
ً
الترجيح  4-5بعد التعادل سلبا
في الوقتين األصلي واإلضافي.
وت ـعــرض أس ـلــوب والخطط
الفنية للمدرب أرنولد لموجة

غياب بنزيما يعيد إحياء ثنائية مبابي  -جيرو
استفاقت فرنسا ،قبل ساعات معدودة
عـلــى ان ـطــاق مــونــديــال قـطــر  ،2022على
صدمة إصابة أفضل العب في العالم كريم
بنزيما وغيابه عن النهائيات ،ما سيعيد
إحياء الثنائية بين كيليان مبابي
وأوليفييه جيرو.
وفـ ــرضـ ــت إصـ ــابـ ــة أف ـض ــل
العــب فــي العالم لهذا العام
عـ ــودة ال ـش ــراكــة ال ـتــي ق ــادت
فــرنـســا قـبــل أرب ـع ــة أع ــوام
الـ ـ ــى ل ـق ـب ـه ــا الـ ـث ــان ــي،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤازرة مـ ــن
أنطوان غريزمان.

ذكرى موسكو
و حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى إن
ق ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب

ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة
عثمان ديمبيليه الى الثالثي ،فإن القوى
الـمــوجــودة بحكم ال ـضــرورة تعيد إحياء
ذكرى موسكو الجميلة.الوضع الفرنسي
ً
ً
لـيــس سـيـئــا حـتــى لــو خ ـســروا ه ــداف ــا من
ط ــراز بنزيمة ال ــذي حــرم مــن تعويض
ما فاته عام  2018وغيابه عن «الديوك»
بسبب قضية ابتزاز زميله السابق في
المنتخب ماتيو فالبوينا ،إذ إن الشاب
ً
مـبــابــي غــالـبــا مــا يـتــألــق فــي المواعيد
ال ـك ـبــرى ح ـيــن ي ـكــون ال ـن ـجــم الــرئـيـســي،
وجيرو في وضع معنوي أكثر من ممتاز،
ً
بعدما استعاد شبابه عن  36عاما مع
فريقه ميالن اإليطالي.
بـ ـع ــد م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة ب ـن ــزي ـم ــا لـ ـل ــدوح ــة،
سيكون جيرو في التشكيلة األساسية،
وسيحصل على فرصة حقيقية ليصبح
أفـ ـض ــل ه ـ ـ ــداف فـ ــي تـ ــاريـ ــخ «الـ ـ ــديـ ـ ــوك»،

تـسـتـعــد أس ـتــرال ـيــا ال ـت ــي احـتــاجــت
ال ــى خ ــوض الملحق لـبـلــوغ نهائيات
مونديال قطر ،الفتتاح مشوارها في
البطولة بمواجهة قــو يــة ضــد فرنسا
حــامـلــة الـلـقــب ،مــن دون وج ــود نجوم
في صفوفها ،لكن فريقها يتمتع بروح
عالية بفضل مـبــادئ مدربها غراهام
أرنولد.
ً
وك ـ ـ ــان أرن ـ ــول ـ ــد قـ ــد ع ـم ــل م ـس ــاع ــدا
ل ـل ـم ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ال ـش ـه ـيــر غ ــوس
هيدينك ،عندما كــان األخـيــر مــدربــا لـ
«سوكيروز» في مونديال ألمانيا عام
.2006
وتـ ـش ــارك أس ـتــرال ـيــا الـمـصـنـفــة 36
عالميا للمرة السادسة في النهائيات،
و كــا نــت ا فـضــل نتيجة حققتها بلوغ
الدور ثمن النهائي عام .2006

شهرة معدومة
وال يحظى العبو استراليا بالشهرة
حتى من قبل الصحافيين المحليين،
وأبرز دليل على ذلك ما قاله آدم بيكوك،

ً
والتفوق على تيري هنري ( 51هدفا) الذي
يتقدم عليه بهدفين.
ً
وبالنسبة لمبابي ،الطريق بات مفتوحا
ليكون النجم األوحد والتخلص من عقدة
ت ـشــارك األضـ ــواء ال ـتــي تــازمــه فــي فريقه
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ،فـ ــي ظـ ــل وجـ ــود
ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واألرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي.

عالقة متوترة
وثمة مديح متبادل بين مبابي وجيرو،
الـ ــذي ي ــؤك ــد ت ـصــالــح الــاع ـب ـيــن ب ـعــد عــام
ونـ ـص ــف مـ ــن سـ ـ ــوء ال ـت ـف ــاه ــم ال ـ ـ ــذي عـكــر
التحضيرات لنهائيات كأس أوروبا ،حين
ات ـهــم ج ـيــرو زمـيـلــه عـقــب ف ــوز ودي على
بلغاريا  - 3صفر بأنه ال يمرر له الكرات،
ما جعل العالقة بينهما متوترة.

فرنسا  xأستراليا

10:00م

جيرو

أستراليا بال نجوم ...لكن مع كثير من األفكار
ال ــذي يغطي أخـبــار المنتخب لموقع
كود سبورتس ،بقوله «هم (الالعبون)
ليسوا معروفين حتى في أستراليا!».
أما مدافع منتخب فرنسا ،إبراهيما
كوناتيه ،فيقول« :أنا ال أعرف أي العب
أسترالي صراحة».
اث ـنــان فـقــط يـلـعـبــان فــي الـبـطــوالت
الخمس الكبرى في أوروبا ،هما إيدين
هــروسـتـيـتــش الع ــب وس ــط «ف ـيــرونــا»
اإلي ـط ــال ــي ب ـعــد ف ـتــرة م ــع «أي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت» األلماني ،والجناح أوير
مابيل مع قادش اإلسباني.
أما الموهبة الصاعدة غارانغ كوول
( 18عـ ــامـ ــا) ،فـسـيـنـضــم الـ ــى ص ـفــوف
نيوكاسل اإلنكليزي في يناير المقبل،
من دون أن يكون قد خاض أي مباراة
في دوري الدرجة األولى األسترالي.
ويعتمد المنتخب االسترالي على
آرون موي (سلتيك االسكتلندي) العب
خــط ال ــوس ــط ،لـكـنــه سيفتقد خــدمــات
مارتن بويل الذي اضطر الى االنسحاب
األحد بداعي اإلصابة.
ويلخص دينيس غينرو األسترالي

م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ،لـيـنـقــذ رأس ــه
من مقصلة اإلقالة بعدما فوت
التأهل المباشر لقطر.
وال تضم قائمة المشاركين
في قطر سوى قالئل المشاركين
في الدوريات الخمسة الكبرى
على غــرار أيدين هروستيتش
العـ ــب وسـ ــط ه ـي ــاس ف ـيــرونــا
اإليطالي ،والجناح أوير مابيل
(قادش االسباني).
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـل ــى

آرون م ـ ـ ــوي ( سـ ـلـ ـتـ ـي ــك) ق ــا ئ ــد
خـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط ،ول ـك ـن ــه اض ـطــر
لالستغناء عن خدمات مارتين
بويل ،القطعة األهم في الهجوم،
الصــابـتــه فــي ركـبـتــه ،وسيحل
مـ ــاركـ ــو ت ـي ـل ـيــو بـ ـ ــدال م ـن ــه فــي
التشكيلة.

العبو المنتخب األسترالي
الوحيد الذي يلعب في الدرجة األولى
الفرنسية ،حيث يلعب مع تولوز (لم
يتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب)
حال المنتخب االسترالي بقوله «نعتمد
أكثر على اللعب الجماعي وليس على
األف ــراد ،خــافــا لما كــانــت عليه الحال
لدى بــروز الجيل الذهبي المؤلف من

مارك شفارتسر ومارك فيدوكا وهاري
كـيــويــل وت ـيــم كــايـهـيــل ،لـكـنـنــا نتمتع
بروح ذهنية عالية جدا».
وأض ـ ـ ــاف« :اس ـت ــرال ـي ــا ال تستطيع
االع ـت ـمــاد عـلــى الـمــوهـبــة الـفـنـيــة التي
يتمتع بها العـبــون مــن أمـثــال كيليان
م ـبــابــي أو ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلـيــه ،لكنها

تعتمد على صالبة المجموعة ،على
ال ــرغ ــم م ــن ان الع ـب ـي ـهــا م ــوزع ــون في
مختلف أرجاء العالم».
وتــديــن أسـتــرالـيــا بــالـقــوة الذهنية
للمجموعة الــى الـمــدرب أرنــولــد الــذي
يعد «بمنزلة األب الــروحــي لالعبين،
وال ــذي يـحــاول اسـتـخــراج األفـضــل من
أفراد الفريق» ،وفق بيكوك.
ّ
ورأى بيكوك أن أرنولد تعلم كثيرا
م ــن الـعـمــل كـمـســاعــد م ــع هـيــديـنــك «ال
سيما من ناحية أهمية الجماعية في
ك ــأس ال ـع ــال ــم» ،وه ــي وص ـف ــة نــاجـحــة
اعتمدها الهولندي مع منتخب كوريا
الجنوبية عام  2002في كأس العالم،
عـنــدمــا نـجــح فــي قـيــادتـهــا ال ــى نصف
الـنـهــائــي فــي أفـضــل نتيجة لمنتخب
آسيوي على اإلطالق.
ينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة
بــدنـيــة ضــد نـظـيــره األس ـت ــرالــي ،وقــال
كوناتيه في هذا الصدد «ثمة منتخبات
ك ـث ـي ــرة ت ـ ــدرك أن ـن ــا ن ـم ـلــك مـهــاجـمـيــن
سريعين ،وبالتالي سيتقوقعون في
الخطوط الخلفية».

تشكيلة «السيليساو» ال تزال غامضة
سيكون مدرب المنتخب
البرازيلي في حيرة من أمره،
حيث لم يحسم بعد َمن
سيشارك بمركز رأس الحربة
في هجوم «السيليساو»،
ُ
وكذلك تثار تساؤالت حول
مشاركة فينيسيوس جونيورز.

هناك العديد من التساؤالت التي
تدور في رأس تيتي ،مدرب المنتخب
ال ـب ــرازي ـل ــي األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم؛ م ــاذا
سـيـفـعــل م ــع الـظـهـيــريــن؟ َ
وم ــن ال ــذي
سـيــدفــع بــه فــي مــركــز رأس الـحــربــة؟
وإذا م ــا ك ــان سـيـضــع فـيـنـيـسـيــوس
جونيور أم ال؟
وال يـضـمــن م ـهــاجــم ريـ ــال مــدريــد
ً
الـ ـمـ ـش ــارك ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ــع مـنـتـخــب
«السيليساو» ،وسيتم تحديد دوره
ً
فــي المنتخب اعـتـمــادا على تشكيلة
الفريق التي سيعتمدها المدرب أمام
صربيا.
وتشير الخطة إلى أن تيتي ،الذي
يـنـتـظــر أن ي ـل ـعــب ب ـطــري ـقــة دفــاع ـيــة
الخميس الـقــادم ،سيستهل مشواره
ب ـمــونــديــال ق ـطــر  2022ب ـخــط وســط
يتضمن لوكاس باكيتا ،مثلما فعل
أمام تونس ( )1-5وكوريا الجنوبية
( ،)5-1ف ــي آ خ ــر ود ي ـت ـيــن للمنتخب
الكناري قبل المونديال.
وسيعني هذا أن يترك فينيسيوس
خـ ـ ــارج ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــرئ ـي ـس ــي ،حـيــث
سـ ـيـ ـلـ ـع ــب بـ ــاك ـ ـي ـ ـتـ ــا كـ ـ ــاعـ ـ ــب ط ـ ــرف
أيـ ـس ــر ،م ــع ن ـي ـمــار ف ــي م ــرك ــز صــانــع
األل ـعــاب ،ورافـيـنـيــا بــالــرواق األيـمــن،
وريتشارليسون وغابرييل جيسوس
بمركز الهجوم .وفي الخلف سيلعب

بالمحور المزدوج ،والــذي سيشغله
بالتأكيد كاسيميرو ،إلى جانب أيمن
فريد أو فابينيو.

مستوى مختلف مع المنتخب
ُ
وال تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــأ ل ـ ـ ــة جـ ـ ـل ـ ــوس
ً
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس بـ ــديـ ــا مـ ــع مـنـتـخــب
ال ـب ــرازي ــل م ـف ــاج ــأة ،ح ـيــث إن العــب
ريال مدريد ،ورغم تألقه في الموسم
السابق على مستوى األنــديــة ،لكن
أداء ه وما يقدمه مع البرازيل ليس
بنفس المستوى.
ً
وب ـي ـن ـمــا ي ـس ـجــل «ف ـي ـن ــي» ه ــدف ــا
ف ــي ك ــل م ـبــارات ـيــن بــال ـم ـتــوســط مع
ً
ً
«الملكي» ،فإنه سجل هدفا واحدا في
 16مشاركة مع البرازيل.
ومـ ـ ـن ـ ــذ م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى مــع
«ال ـس ـي ـل ـي ـســاو» ف ــي نــوفـمـبــر ،2019
خــاض فينيسيوس م ـبــاراة واحــدة
كاملة أمــام األرجنتين فــي نوفمبر
ً
 ،2021ولعب أساسيا فقط في سبع
مباريات.
ويرى تيتي أن باكيتا ( 35مباراة
ً
دولية) بإمكانه منح البرازيل مزيدا
م ــن الـ ـت ــوازن ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،لما
يتمتع به من خبرة دولية.
ً
ورغ ــم أن فـيـنــي ( 22ع ــام ــا) يبرز

كارفاخال يصاب بنزلة برد
َّ
تسبب اختالف درجات الحرارة الذي يمر
به الالعبون الـ  26اإلسبان في مونديال قطر
 ،2022والذين يتدربون في درجة  30مئوية،
ثــم يـتـعــر ضــون لتغير فــي در ج ــات ا لـحــرارة
بـسـبــب أج ـهــزة تـكـيـيــف ال ـه ــواء ،فــي إصــابــة
أل ـبــارو مــوراتــا بـنــزلــة بــرد،
ق ـبــل أن ي ـل ـحــق ب ــه ز مـيـلــه
دان ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ،أم ــس،
والـ ـ ــذي غـ ــاب ع ــن الـ ـم ــران
الصباحي.
وح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ــرابـ ــع
م ــن م ـع ـس ـكــر «ال رو خـ ــا»
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـب ـ ــاء
غ ـيــر س ـع ـيــدة لـلـمــدرب
لويس إنريكي ،بغياب
كــارفــاخــال عــن ال ـمــران
الـجـمــاعــي ،وتــأكــد عــدم
ت ـعــافــي أوج ــو جـيــامــون
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـمـ ـن ــاس ــب
للحاق بالمباراة األولى
أمام كوستاريكا.
ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــورا تـ ـ ـ ــا أول
مــن أص ـيــب بـنــزلــة بــرد
األحد ،والتي حالت دون

إت ـم ــام ــه الـ ـم ــران م ــع زم ــائ ــه ع ـقــب ش ـعــوره
بــاإلعـيــاء ال ـعــام .وتـكــرر األم ــر صـبــاح أمــس
مع كارفاخال ،الذي لم يستطع النزول إلى
أرضية ملعب التدريب مع باقي الالعبين،
َّ
وف ــض ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ـســط م ــن ال ــراح ــة
بغرفته قبل حضور حدث ترويجي.
ويستعد إنريكي لمواجهة كوستاريكا
ً
ب ـ  24ال عـبــا  ،فيما أ كــدت مـصــادر باالتحاد
اإلسباني أن مشاركة موراتا وكارفاخال في
لقاء األربعاء ليست مستبعدة ،لكن
ال ـم ــدرب س ـي ـقــرر م ـســألــة الــدفــع
بهما من عدمه.
(إفي)

كارفاخال

العبو البرازيل خالل التدريبات
أكثر بالمباريات المهمة ،وخاصة
في دوري أبطال أوروبا ،الذي ساهم
في تتويج فريقه بلقبه األخير أمام

رونالدو :أود أن أقول لميسي «كش ملك»
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو أنه يود أن
يكون «الالعب الذي يقول لميسي كش ملك» ،على هامش
مونديال  2022في قطر ،الذي يبحث فيه الغريمان األزليان
عن لقب عالمي أول مع بلديهما ،مؤكدا في سياق آخر أن
نزاعه مع ناديه مانشستر يونايتد لن يؤثر على حظوظ
البرتغال في العرس الكروي.
وقال رونالدو ،في مؤتمر صحافي من المركز التدريبي
للبرتغال« ،ليس لــدي أدن ــى شــك فــي أن هــذه المقابلة،
ومقابالت أخرى مع العبين آخرين ،يمكن أن تهز الالعب
أحيانا لكنها لن تهز الفريق».
وأضاف الالعب ،البالغ  37عاما ،أنه شعر «باالستفزاز»
لرد الفعل هذا من قبل تن هاغ ،وأكد االثنين أنه لم يكن
نادما على إجرائها ،متابعا« :ال أقلق بشأن ما يعتقده
ّ
أتحدث عندما يحلو لــي .كل فــرد في الفريق
اآلخ ــرون،
يعرف من أنا وما أؤمن به».
وشدد على أن مقطع الفيديو ،الذي تم تداوله مؤخرا
عن مصافحة باردة بينه وبين زميله في يونايتد برونو
فــرنــانــديــش ،إل ــى جــانــب مشاهد لــه وه ــو يـمــازح العب
مانشستر سيتي جــواو كانسيلو ،كان مبالغا فيه من
قبل وسائل اإلعالم.
وأكد رونالدو ،الذي خاض بداياته مع المنتخب األول
عــام « ،2003الـجــو الـعــام ممتاز ،إنــه مضاد للرصاص.

ال ـثــان ـيــة م ــن الـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة من
مونديال قطر  ،2022وهما المرشحان
األوفر حظا للتأهل عن هذه المجموعة
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ك ـ ــل م ـ ــن ك ــوس ـت ــاري ـك ــا
واليابان األضعف نظريا على الورق.
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــل األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان م ـس ـي ــرت ـه ــم
األرب ـع ــاء المقبل بـمــواجـهــة الـيــابــان
في الجولة األولــى والتي تشهد لقاء
إسبانيا مــع كوستاريكا ،ويتواجه
الـمــانـشــافــت مــع ال روخ ــا األح ــد 27
ال ـ ـجـ ــاري ب ـي ـن ـمــا ي ـل ـت ـقــي الـمـنـتـخــب
الياباني نظيره الكوستاريكي في
نفس اليوم.
ويسدل الستار على منافسات تلك
المجموعة بــالـجــولــة الـثــالـثــة مطلع
ديسمبر المقبل بمباراتي كوستاريكا
ضد ألمانيا ،واليابان وإسبانيا.
(إفي)

ال ــاع ــب ال ـتــالــي الـ ــذي يــأتــي إل ــى ه ـنــا ،لـيــس عليكم أن
تسألوه عن ذلك ،ال تتحدثوا عني ،ليس عليكم التحدث
عــن كريستيانو رون ــال ــدو ...ســاعــدوهــم واســألــوهــم عن
كأس العالم».
وبعد أن غاب عن ودية نيجيريا (فوز  - 4صفر) اللتهاب
في المعدة األسبوع الماضي ،قال رونالدو« :أشعر أنني
بحالة جيدة ،لقد استعدت الفورمة ،وقد خضنا تدريبات
جـيــدة ،والـفــريــق وأن ــا على اسـتـعــداد لبدء كــأس العالم
بأفضل طريقة ممكنة».
وظهر مؤخرا في إعالن رائع لـ «لوي فويتون» جنبا إلى
جنب مع منافسه االزلي ليونيل ميسي ،حيث تم تصوير
الثنائي وهما يلعبان الشطرنج ،وقال مبتسما« :أود أن
أكون الالعب الذي يقول لميسي كش ملك .حدث ذلك في
لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذهال».
وأردف رونالدو ،وهو أفضل هداف على اإلطالق لكرة
القدم الدولية برصيد  117هدفا في  191مباراة« ،حتى لو
فزت بكأس العالم ،فإن هذا الجدل سيستمر .بعض الناس
يحبونني أكثر ،والبعض اآلخر يحبونني بدرجة أقل ،كما
هو الحال في الحياة ،البعض يحب الشقراوات والبعض
اآلخر السمراوات .وستكون كأس العالم دائما مناسبة
لذلك .لكن إذا قلتم لي إنني لن أفوز بأي بطوالت أخرى
في مسيرتي فسأظل سعيدا ،بالنظر إلى كل ما حققته».

«فيفا» يعلن بيع  2.95مليون تذكرة

موسياال :مقارنتي بميسي شرف لي
اعـتـبــر الع ــب الــوســط األل ـمــانــي الـشــاب
جـ ـم ــال م ــوسـ ـي ــاال أن م ـق ــارن ـت ــه بــال ـن ـجــم
األرجنتيني ليونيل ميسي « ش ــرف» له،
خالل مؤتمر صحفي من معسكر منتخب
ألمانيا.
وقال موسياال «من الشرف لي مقارنتي
بميسي .لكنني في بداية مسيرتي بينما
يلعب هــو ضـمــن النخبة ط ــوال حـيــاتــه»،
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ـف ــي ال ـ ـ ــذي عـقــد
بمنطقة الشمال على بعد  120كلم شمالي
العاصمة القطرية الدوحة حيث يعسكر
المانشافت.
وأضاف موسياال «إنها مقارنة صعبة
في الحقيقة .أشكركم عليها ،لكنني جمال،
أركز على العمل الذي أقوم به ،وأن أحسن
من نفسي».
وي ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــان األل ـ ـمـ ــانـ ــي
واإلسـ ـب ــان ــي األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل ف ــي ال ـجــولــة

ليفربول بفضل الهدف الذي سجله،
ً
فإن باكيتا ( 25عاما) على النقيض،
لـ ــم يـ ـت ــوج ب ـ ــأي لـ ـق ــب ،ال مـ ــع ل ـيــون

الفرنسي ،وال وست هام يونايتد .أما
بخصوص كوبا أميركا  ،2019التي
توجت البرازيل بلقبها ،فلم يشارك

في أي دقيقة خالل الدورين نصف
النهائي والنهائي.
(إفي)

موسياال

أع ـلــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـقــدم (فـيـفــا) أمــس األول األحــد
أن ــه تــم بـيــع مــا يـقــرب مــن ثالثة
ماليين تــذكــرة لنهائيات كأس
ال ـع ــال ــم ب ـق ـطــر ،ف ــي وق ــت كشف
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ج ــان ــي
إنفانتينو أن البطولة ساعدت
فــي زي ــادة اإلي ـ ــرادات عـلــى مــدى
الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة إلــى
مستوى قياسي بلغ  7.5مليارات
دوالر.
وصرح متحدث باسم «فيفا»
بأنه تم بيع  2.95مليون تذكرة
حتى يوم االفتتاح.
وشهدت بداية كأس العالم
زيادة في االهتمام بالمباريات
ال ــ 64على مــدار  29يوما ،على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة ق ـطــر
للعرس العالمي.

وت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــت طـ ــواب ـ ـيـ ــر شـ ـ ــراء
الـتــذاكــر خــارج مــركــز بيعها في
الــدوحــة ،وأبلغ المشجعون عن
فترات انتظار طويلة للوصول
إلى منصة التذاكر الرسمية عبر
اإلنترنت.
وتجاوزت قطر حصة التذاكر

الـمـبـيـعــة ف ــي مــونــديــال روسـيــا
 ،2018عندما بيع ما يزيد قليال
على  2.4مليون تذكرة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
«فـ ـيـ ـف ــا» أن قـ ـط ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة
والــواليــات المتحدة والمكسيك
وب ـ ـ ــريـ ـ ـ ـط ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

واألرج ـن ـت ـي ــن وف ــرن ـس ــا والـهـنــد
والبرازيل كانت األسواق األولى.
وق ــال إنفانتينو ،فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،إن
إيـ ــرادات االت ـحــاد الــدولــي ألربــع
سنوات تقدر بنحو  7.5مليارات
دوالر بحلول نهاية العام.
وتعتبر مسابقة كأس العالم
مصدر الدخل الرئيسي للهيئة
العالمية ،واإليرادات تزيد بأكثر
من مليار دوالر عما كان متوقعا
قبل أربع سنوات.
وصرح إنفانتينو ،في مؤتمر
ض ـ ــم  211ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـضــو يــة
تـحــت ل ــواء «ف ـي ـفــا» ،ب ــأن نفقات
األخير ستتراوح بين  6.34و6.5
مليارات دوالر ،ووعــد باإلنفاق
على «تطوير كرة القدم» من 1.75
إلى  2.25مليار.

بيدري :من الصعب تقليد إنييستا وأتمنى مواجهة األرجنتين

بيدري وحارس المرمى سيمون خالل التدريبات

تكثر المقارنات بينهما ،لكن موهبة أندريس
إنييستا ،بطل مــونــديــال جـنــوب إفريقيا ،2010
والـ ـ ــذي م ـنــح ه ــدف ــه ال ـت ــاري ـخ ــي إس ـبــان ـيــا لقبها
ً
العالمي الوحيد ،كانت تلفت دائما أنظار بيدري
ً
ً
غــونــزالـيــس منذ كــان طـفــا ،حيث رأى فيه مثال
أع ـلــى ،ح ــاول تقليد مــراوغــاتــه ولـمـســاتــه للكرة،
لكن «إنييستا فريد من نوعه» كما يعترف العب
برشلونة الصاعد.
ً
وبات بيدري ( 19عاما) أبرز الوجوه الصاعدة
في منتخب إسبانيا ،التي منحها المدير الفني
لويس إنريكي الثقة لخوض المونديال.
ومع انطالق كأس العالم  2022في قطر أجرت
«إفي» مقابلة مع بيدري من الدوحة ،كالتالي:
• في بداياتك كنت تسجل الكثير من األهداف،
ألنك كنت تلعب كمهاجم صريح ،هل األمور َّ
تغيرت
اآلن وتحتاج إلى تحسن؟
 نعم ،إنها من األمــور الواضحة التي تحتاجإلى تحسين .أعلم أنه يجب َّ
علي تحسين قدراتي
ً
البدنية والوصول سريعا إلى المرمى.
• هــل بـيــدري مــن الالعبين الــذيــن يستمتعون
بصنع األهداف أكثر من التسجيل؟
 الحقيقة نعم .يكون َّلدي فرصة للتسديد عدة

ً
ً
مرات على المرمى ،لكن أحيانا أرى زميال آخر في
وضع أفضل مني ،فأمرر له الكرة.
ً
ً
• كيف تــرى االنـتـقــال مــن كونك العـبــا صــاعــدا إلى
ً
ً
اللعب أساسيا ببرشلونة في ُعمر  17عاما فقط؟
ً
 فــي الـبــدايــة كــان األمــر صعبا ،ألنــك قمت بتغييرالـمـكــان ال ــذي تعيش فـيــه وال ــزم ــاء .فــي الـبــدايــة كنت
ً
أشعر بالخجل ،لكنني تمكنت من التأقلم سريعا مع
بقية العبي الفريق.
• ماذا تعلمت مع ميسي؟
 كان أفضل العب رأيته في حياتي ،وكان التواجدً
بجانبه امتيازا .أشكره على كل ما َّقدمه لي .لقد عاملني
بشكل جيد منذ اللحظة األول ــى ،وخاصة على أرض
الملعب .يسهل عليك اللعب بجانبه.
• ما النصيحة التي احتفظت بها من ميسي؟
 قـبــل كــل ش ــيء ،ق ـ َّـدم لـنــا الـنـصـيـحــة ،حـتــى نـكــونهادئين ،كي نلعب بأفضل شكل ممكن .عندما يخبرك
شخص مثل ليو بذلك ،فإن األمر يستحق ثالثة أضعاف
ما يخبرك به شخص آخر.
• الكثير يقارنونك بأندريس إنييستا في أسلوبه
وتحركاته بالكرة وتمريراته؟
 لطالما شــاهــدت مقاطع فيديو لــه .عندما رأيتهً
يفعل شيئا حاولت أن أفعله ولم أنجح ،ألن أندريس

فريد من نوعه .أحتفظ بالرسائل التي كتبها لي عندما
ً
أصبت .أخبرني بأن أحتفظ بهدوئي للتعافي سريعا.
• إسبانيا تخوض المونديال بثالث أصغر فريق
في البطولة ،هل هي نقطة لمصلحة الفريق العتماده
على الشباب ،أم ضده ،لعدم وجود الخبرة؟
 نحن فريق شــاب ،لكن جميعنا يلعب الكثير منالمباريات مع فرق الدرجة األولى وتحت ضغط ،عندما
ً
تراهم يلعبون ،ال يكون عامل السن ملحوظا للغاية.
• ُيقال إن إسبانيا بقيادة لويس إنريكي ترفع شعار
«المنتخب فوق أي العب» ،ما هو شعورك؟
 أعتقد أن لويس هو المسؤول إلــى حد كبير عنتحقيقنا لـهــذه النتائج ولـلــوصــول إلــى كــأس العالم
بشكل جيد .إنه يؤدي دوره بشكل مذهل.
• ما المنتخب الذي تود مواجهته؟ ومن المفضل
لديك؟
 أتمنى مواجهة األرجنتين في النهائي ،ستكونُ
ً
ً
مواجهة ميسي أمرا ممتعا وذكرى ال تنسى.
• هل تحلم إسبانيا بشيء كبير في قطر 2022؟
 هذا ما ينقله لنا المدرب .نريد أن نكون من بيناألفضل .بالطبع هناك مرشحون آخــرون ،لكن علينا
العمل بهدوء ،وأعتقد أننا سننجح في ذلك.
(إفي)
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رياضة

زوله :بايرن ال يمنح الالعب أفضلية لـ «المانشافت»
قــال مدافع منتخب ألمانيا األول لكرة
القدم ،نيكالس زولــه ،الــذي تستعد بالده
لمواجهة اليابان غدا األربعاء في مستهل
م ـشــوارهــا ب ـمــونــديــال قـطــر  ،2022إن ــه ال
يعتقد أن هناك أفضلية من أجل اللعب مع
المنتخب بسبب اللعب في بايرن ميونيخ،
ال ــذي ارت ــدى قميصه خمسة مــواســم قبل
االنتقال الصيف الماضي إلــى بوروسيا
دورتموند.
وأك ــد زول ــه« :ليست لــدي مشكلة للعب

كظهير أيمن أو كقلب دفــاع ،األهــم هو أن
تحظى بـشــرف الـلـعــب ،فــي أي مــركــز ،هذا
القرار سيتخذه (المدرب) هانسي (فليك)»،
الذي توج معه في عام  2020بالسداسية
التاريخية.
وأضـ ـ ــاف« :أق ـ ــوم دائ ـم ــا ب ــإع ــداد نفسي
عـلــى نـفــس الـنـحــو ،بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا
كنت ألعب أم ال .أعتقد أنه في المباريات
األخيرة في دورتموند ،أظهرت أن اللعب
كظهير يمكن أن يكون بديال .أعتقد أنني

أفضل كقلب دفــاع ،لكن إذا وضعوني في
مركز الظهير األيمن ،فسأفعل ذلك بسرور
كبير .الشخص الذي يقرر في النهاية هو
هانسي».

نعرف بعضنا
وأوضح الالعب صاحب الـ 27عاما خالل
المؤتمر الصحافي الذي عقده في مدينة
الشمال التي تبغد  120كلم عــن الــدوحــة:

موراتا :مستعد وحالتي البدنية رائعة
أكد ألفارو موراتا أنه تجاوز
المشكالت التي كان يعانيها في
الفخذ حين انضم إلى معسكر
المنتخب اإلسباني لكرة القدم،
وك ــذل ــك ال ـب ــرد الـ ــذي اص ـيــب به
أمـ ــس األول ف ــي جــام ـعــة قـطــر،
مــوض ـحــا أن ــه ف ــي حــالــة بــدنـيــة
ج ـي ــدة ومـسـتـعــد الن ـطــاقــة «ال
روخـ ـ ـ ــا» فـ ــي الـ ـم ــون ــدي ــال أمـ ــام
كوستاريكا.
وف ـ ــي ح ـ ــدث دعـ ــائـ ــي خ ــاص
باالتحاد اإلسباني لكرة القدم،
قال العب أتلتيكو مدريد« :إنني
فـ ــي ح ــال ــة ب ــدن ـي ــة رائ ـ ـعـ ــة .لـقــد
ت ــم اس ـت ـبــدالــي ف ــي آخ ــر م ـبــاراة
بالليغا أمام مايوركا .وبعدها
ل ــم ن ـل ـعــب سـ ــوى وديـ ـ ــة كـ ــان ال

داعي للمخاطرة بها».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «ل ـ ـقـ ــد عـ ـمـ ـل ــت مــع
ال ـ ـم ـ ـعـ ــديـ ــن الـ ـب ــدنـ ـيـ ـي ــن ومـ ـن ــذ

وص ــول ــي ه ـن ــا وأنـ ـ ــا ف ــي حــالــة
رائ ـع ــة .أش ـعــر أن ـنــي ف ــي أفـضــل
حال».

فيستل واثق بقدرة بلجيكا
على تكرار نجاح 2018
أكـ ــد أك ـس ـي ــل ف ـي ـس ـتــل ،العـ ــب وس ــط
م ـن ـت ـخــب ب ـل ـج ـي ـكــا ،أن ف ــري ـق ــه يـسـعــى
لتكرار النجاح الذي حققه في النسخة
الماضية من كــأس العالم لكرة القدم،
وال ـتــي أقـيـمــت فــي روس ـيــا قـبــل أربـعــة
أعــوام ،في الوقت الــذي أصبح فيه من
المرجح أن تكون النسخة الحالية في
قطر هي األخيرة لما يوصف بالجيل
الذهبي للكرة البلجيكية.
وضـ ـ ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي فــي
السنوات األخيرة نجوما مثل الحارس
تيبو كورتوا ،والمدافع توبي ألديرفيلد،
وف ـي ـس ـتــل وك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن وإيـ ــدن
ه ـ ــازارد وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو ،لتتحسن
حـظــوظــه بـشـكــل واض ــح فــي الـسـنــوات
األخيرة.
ووصل المنتخب البلجيكي إلى دور
الثمانية في نسخة  2014التي أقيمت
في البرازيل ،وأنهى البطولة في المركز
الثالث في نسخة روسيا .2018

وق ــال الــاعــب الـبــالــغ مــن الـعـمــر 33
ع ــام ــا« :ل ــدي ـن ــا خـ ـب ــرة أكـ ـث ــر م ـم ــا كـنــا
عليه فــي عــام  ،2018اآلن الــوقــت فقط
سيخبرنا كم أصبحنا أقوى أو أضعف
من النسخة الماضية».
وأضاف« :صحيح أننا في  2018كنا
في وضع أفضل وحققنا نتائج رائعة
على المستويين الـفــردي والجماعي،
كنا في القمة ،وهذا ما نريد أن نفعله
هنا أيضا ،كما قلت من قبل إنها بطولة
كأس عالم مختلفة عن سابقاتها».
وتابع فيستل« :الميزة الصغيرة هي
أن معظمنا يعرف بعضهم بعضا منذ
عشرة أع ــوام ،واآلخــريــن أقــل نوعا ما،
لكننا كنا معا منذ وقت طويل».
وأوضـ ــح« :حينما ال يكون
لديك وقت حقيقي للتحضير
لكأس العالم ،أعتقد أن تلك
ن ـق ـطــة ال ي ـم ـكــن ال ـت ـغــاضــي
(د ب أ)
عنها».

تاتا مارتينو:
االنتقادات
تمنحنا القوة
أكد مدرب المكسيك ،تاتا مارتينو ،أن االنتقادات
المواجهة لفريقه تمنحه القوة ،قبل مواجهة بولندا
في الجولة األولــى من دور المجموعات بمونديال
قطر .2022
وقال« :ما نسعى إليه هو أن تكون كل الدولة على
نسق واحد ولديها هدف واحد .لم نستطع فعل ذلك
حتى اآلن ،ولذلك نسعى إلى أن نصبح أقوياء فيما
نستطيع التعامل معه .هذا المنتخب قوي بما يأتي
من الداخل».
ولــذلــك ،أكــد أنــه حــاول عــزل الفريق بأقصى قدر
ممكن ّ
عما يحدث في الخارج.
وقال« :بقدر ما نركز على منافسنا القادم ،يبدو
أنه من الصحي إبعاد الالعبين عن كل هذا».

ودافع عن الفريق قائال« :من الصيف وحتى اآلن،
بدأ الفريق في لعب مباريات جيدة ،رغم أن النتائج
لم تحالفنا».
وأشار إلى أنه ال يرغب في التركيز فقط على العب
برشلونة ،روبرت ليفاندوفسكي ،قبل مباراة بولندا.
وقال« :حين يلعب أحد المونديال ،لطالما يواجه
العبين حاسمين .مــن الصعب ادع ــاء أنــه ال يوجد
العبون بارزون للغاية في الفريق المنافس .مرحلته
في برشلونة ممتازة».
وأبدى مارتينو سعادته بمواطنه غوستافور
الفارو ،الذي نجح في قيادة اإلكوادور للفوز على
		
قطر بهدفين في المباراة االفتتاحية.
(إفي)

«ي ـع ــرف بـعـضـنــا بـعـضــا ج ـيــدا ه ـن ــا» ،ردا
على الصعوبة التي قد تواجهها ألمانيا
ف ــي ال ـت ـفــاهــم ب ـيــن الــاع ـب ـيــن خ ــاص ــة في
الخط الخلفي ،حيث ينتظر أن يدفع فليك
بأربعة مدافعين مــن أربـعــة فــرق مختلفة
أمــام الـحــارس مانويل نــويــر فــي المباراة
التي سيخوضها بطل كــأس العالم أربــع
مـ ــرات غ ــدا األربـ ـع ــاء ض ــد ال ـي ــاب ــان ضمن
الـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة ال ـتــي ت ـضــم أيـضــا
إسبانيا وكوستاريكا.

وتابع «األمر أصعب في المنتخب ألننا
نلتقي عدة أيام فقط كل شهرين أو ثالثة،
لـكــن ،األم ــر األســاســي أن نبقى فــي أفضل
حال يوم األربعاء ،وهذه هي رغبتنا».
وشدد زوله الذي خاض  42مباراة دولية
مع «المانشافت» على أنه «ال اعتقد أن هناك
أفضلية بسبب اللعب لبايرن ،ال أرى األمر
هكذا» ،في إشارة العتماد المدرب المحتمل
عـلــى العـبــي بــايــرن ال ــذي ك ــان يــدربــه قبل
توليه مسؤولية المنتخب األلماني قبل

عام ونصف خلفا ليواخيم لوف.
وأكــد «نحن أمة كرة قدم رائعة ،وهناك
الكثير ممن يرغبون في التواجد هنا .لهذا
السبب ،يمكن أن يـصــاب أولـئــك الــذيــن لم
يحضروا إلى هنا بخيبة أمل .لكن العبي
بــايــرن يـظـهــرون جــودتـهــم الــرائـعــة فــي كل
مباراة ،وأنهم يستحقون أن يكونوا هنا».
(إفي)

فورالن معجب بمنتخب إسبانيا
أكد نجم منتخب أوروغــواي السابق،
دييغو فورالن ،أن إسبانيا «فريق شاب
ً
ي ـل ـعــب ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ـش ـكــل ج ـي ــد جـ ـ ــدا»،
ووضـ ـ ـع ـ ــه ضـ ـم ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ل ـل ـف ــوز
بمونديال قطر .2022
ويعمل فورالن ،الذي كان هداف كأس
ّ
العالم في جنوب إفريقيا  ،2010كمعلق
خ ــال مــونــديــال ق ـطــر ،وك ــان فــي اسـتــاد
خليفة الدولي أمس ،حيث أقيمت مباراة
إنكلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية.
وت ـح ــدث ف ـ ــورالن لـ ـ «إف ـ ــي» ع ــن فــرص
بالده في المجموعة الثامنة التي تضم
أيضا البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.
وقال «أراهــا (أوروغــواي) بشكل جيد.

لدينا مجموعة متوازنة ،على الرغم من
أننا ننافس دائما أيا كانت المجموعة.
المباراة األولى هي المفتاح».
نهائيات
في
وأشار فورالن ،الذي لعب
ً
كأس العالم  2002و 2010و ،2014أيضا،
إلــى نجم الفريق لــويــس ســواريــز ،الــذي
قد يخوض آخر بطولة دولية كبيرة له.
وق ـ ـ ــال« :الـ ــدافـ ــع ي ـك ـفــي ف ـق ــط الرتـ ـ ــداء
ـواي؛ لـيــس ألن ــه سيكون
قميص أوروغ ـ ـ
ّ
آخر مونديال له ،لكنه يملك دائما الدافع
والحماس».
وإضافة إلى ذلك ،أشاد فورالن ،الذي
ل ـعــب  7م ــواس ــم ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
(مــع أتلتيكو مدريد وفياريال) ويعرف

ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًـدا،
بـ ــإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا بـ ـقـ ـي ــادة
ل ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــس إن ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي،
والتي وضعها ضمن
مجموعة المرشحين.
وق ـ ـ ــال« :إن ـ ــه ف ــري ــق شـ ــاب ي ـل ـعــب ك ــرة
ال ـقــدم بشكل جـيــد لـلـغــايــة .هـنــاك أيضا
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وأوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي
وكرواتيا وألمانيا .جميعهم فرق جيدة
للغاية ،ويمكن أن يكون لها فرصة للفوز
بكأس العالم».

 7منتخبات تتراجع عن «شارة» دعم المثليين
أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة
ف ــي مــونــديــال قـطــر  2022أن ـهــا عــدلــت عن
قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين
خالل المباريات لتجنب العقوبات ،معربة
عــن «خيبة أم ــل» مــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
القدم (فيفا).
وأصـ ـ ـ ــدرت م ـن ـت ـخ ـبــات إن ـك ـل ـت ــرا ،وي ـل ــز،
ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ،هـ ــول ـ ـنـ ــدا ،أل ـمــان ـيــا
وسويسرا ،في بيان مشترك أمس االثنين،
ً ً
إن «فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض
عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات

فرديناند
يثني على
قدرات
بيلينغهام
كريشوفياك :األرجنتين
األقرب للتأهل
اعـ ـت ــرف العـ ــب ال ــوس ــط ال ـب ــول ـن ــدي غــري ـغــور
كــريـشــوفـيــاك ب ــأن الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي هو
األوفــر حظا للتأهل عن المجموعة «والتتويج
باللقب أيضا» ،لكن ذلك لم يمنعه وزمــاء ه من
العمل بقوة من أجل «تحقيق نتيجة جيدة» أمام
األلبيسيليستي غدا الثالثاء ،في أولى جوالت
المجموعة الثالثة بمونديال قطر .2022
وأ ك ــد كريشوفياك أن بعثة منتخب بولندا
تــركــز فــي الــوقــت الـحــالــي على الـلـقــاء األول في
المجموعة ال ــذي يجمع الفريق األوروب ــي غدا
ا لـثــا ثــاء بمنتخب المكسيك « ك ــي نـبــدأ بشكل
جيد».
وأضـ ــاف ال ــاع ــب« :األرج ـن ـت ـيــن بــالـطـبــع هي
األق ــرب للتأهل ،ليس فقط عــن مجموعتنا ،بل
ولرفع الكأس ،لكننا نعتقد أن بوسعنا تحقيق
نتيجة إيجابية أمامهم ،ورغم ذلك نفكر أوال في
المكسيك كي نبدأ بصورة جيدة».
وأوق ـع ــت قــرعــة ال ـمــونــديــال منتخب بــولـنــدا
فــي الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة إل ــى ج ــوار األرجـنـتـيــن
والسعودية والمكسيك.
(إفي)

(داعمة للمثليين) في الملعب».
وأضافت« :ال يمكننا وضع العبينا في
موقف يمكنهم من خالله مواجهة عقوبات
رياضية ،لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة
ارتداء» الشارات في مباريات كأس العالم.
ً
وكــان مرتقبا أن يرتدي قائد المنتخب
اإلنكليزي ه ــاري كين ش ــارة عليها شعار
«حب واحد» لدعم المثليين ،في إطار رسالة
إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات
ع ــدة ح ـيــال سـجـلـهــا ال ـح ـقــوقــي ع ـلــى مــدى
األعوام الماضية ،لكن االتحاد الدولي للعبة

أشــاد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب
اإلنكليزي ريو فرديناند بالالعب جود بيلينغهام
بعد الفوز على إيــران بستة أهــداف مقابل اثنين،
أمــس ،في مستهل مشوار الفريقين في مونديال
قطر .2022
وسـجــل بيلينغهام العــب بــروسـيــا دورتـمــونــد
ه ــدف ــا أم ـ ــام إي ـ ـ ــران ،وهـ ــو أول هـ ــدف ل ــه بقميص
«األسود الثالثة».
وقال فرديناند في تصريحات لـ «بي بي سي»،
إن « ثـقــة بيلينغهام و سـلــو كــه كــا نــا عظيمين في
المقابالت التي سبقت البطولة ،وأثبت األمــر في

لوح بفرض عقوبات صارمة على الالعبين
في حال خرقت لوائحه.
وق ــال ــت ال ـم ـن ـتـخ ـبــات ف ــي ب ـيــان ـهــا« :كـنــا
مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على
انتهاكات لوائح الزي الرسمي ،وكان لدينا
الـتــزام قــوي بــارتــداء شــارة الـقـيــادة ،لكن ال
يمكننا وضع العبينا في موقف قد يتلقون
فيه إن ــذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة
الملعب».

الملعب» .وأضاف الالعب السابق أن «الشخصية
ال ــذي يلعب بـهــا فــي الملعب تتخطي ع ـمــره .إنــه
العب خرافي وقادر على اللعب بهذه الصورة في
كأس العالم».
وأردف« :نتحدث كثيرا عن العبي وسط عظماء
لعبوا إلنكلترا في جيلنا ،لكنني لم أر أحدا يفعل
األمور التي يفعلها وهو في عمره».
وتــابــع «ال أق ــول إن ــه األف ـضــل ،وال إن ــه سيكون
ً
أفضل منهم ،لكن في مثل عمره ،لم أر شيئا مثل
هذا ،وهذه مسألة رائعة».
(إفى)

 ...وتشافي« :السيليساو» و«التانغو»
يتفوقان بخطوة على منافسيهما
يتوقع تشافي هــرنــانــديــز ،المدير
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ،أن ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي س ـي ـك ـمــل «بـ ـط ــول ــة ك ــأس
عالم طيبة جــدا» في قطر ،في الوقت
الذي اعتبر فيه أن منتخبي البرازيل
واألرجنتين «يتفوقان بخطوة» على
منافسيهما.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
ال ـف ـعــال ـيــات ب ـمــدي ـنــة ب ــرش ـل ــون ــة ،أكــد
مــدرب البلوغرانا ،أنــه سيتواجد في
قـطــر خ ــال الـفـتــرة مــن  25وحـتــى 30
مــن الشهر ال ـجــاري لمشاهدة بعض
مباريات المونديال مباشرة من أرض
الملعب.
وأوض ــح تشافي أنــه يفضل خالل
هذه الفترة مشاهدة مباراة إسبانيا
وألـمــانـيــا األح ــد ال ـق ــادم ،بينما شــدد
على ضرورة أن يحقق «الماتادور» في
مباراته األولــى أمــام كوستاريكا غدا
األربـعــاء ضمن المجموعة الخامسة
«فوزا طيبا».
وقال في هذا الصدد« :أتوقع بطولة
كأس عالم طيبة من إسبانيا» ،متابعا:

«إسبانيا تمتلك مزيجا جيدا للغاية
للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في
البطولة ،رغم صعوبة مجموعتها».
أ ك ــد أن «االلبيسيليستي» بقيادة
رفـيــق درب ــه السابق فــي الـبــاوغــرانــا،
ليونيل ميسي ،و«السيليساو» بقيادة
نيمار دا سيلفا هما المرشحان للفوز
ب ــال ـم ــون ــدي ــال ،ول ـك ــن دون اسـتـبـعــاد

المنتخبات األوروب ـيــة مثل إسبانيا
وفرنسيا وإنكلترا ،وألمانيا.
وعما إذا كان فوز «راقصي التانغو»
باللقب يجعل من ميسي أفضل العب
في تاريخ اللعبة ،أشار تشافي إلى أن
صــاحــب القميص رقــم « 10يبقى هو
رقم واحــد ،بعيدا عن فــوزه أم ال بهذا
(إفي)
المونديال».
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opinion@aljarida●com

في الصميم« :تنمر غربي
مرفوض»
الحقيقة أن أسطوانة حقوق اإلنسان والرأفة بالحيوان ً
لالشمئزاز ،المحرمة دينيا
وحقوق
المثليين الشاذة ًوالمثيرة ً
ً
مرفوضة إنسانيا وأخالقيا وحتى ذوقا أصبحت مشبوهة،
وتثير عالمات وتساؤالت ّعمن وراء تلك الحمالت غير
األوروبي
اإلصرار ً
األخالقية والال إنسانية ،فما سر ًهذا ً
على إجبار دول مختلفة عنها دينيا وثقافيا وأخالقيا على
االنصياع لها؟
ً
خ ـيــرا فـعــل وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي ،الـشـيــخ ســالــم
الـعـبــدالـلــه الـصـبــاح ،ب ــرده الـحــاســم وال ـحــازم عـلــى تنمر
أورو ب ــي غــر بــي انتقائي و غـيــر مـبــرر ضــد تنفيذ أحكام
اإلعـ ــدام فــي مـجـمــوعــة مــن الـقـتـلــة أزه ـقــوا أرواح أبــريــاء
بالباطل.
نرفض هذا الموقف األورو بــي االنتقائي ضد أحكام
اإلعدام في دول دون غيرها رغم أن هناك  24دولة تتمتع
ب ــإع ـف ــاء ات شـنـغــن تـطـبــق فـيـهــا ع ـقــوبــة اإلع ـ ــدام ومـنـهــا
أم ـيــركــا ،ه ــذا الـتـنـمــر االنـتـقــائــي ضــد الـكــويــت مــرفــوض
مــر فــوض ،فهل يقبلون أن نشترط عليهم منع الشذوذ
ف ــي دي ــاره ــم وإال ُم ـنــع مــواط ـنــوهــم م ــن دخ ــول دي ــارن ــا؟
أو أن نفرض عليهم عقوبات سياسية واقتصادية ما
لــم يـجـ ّـر مــوا ا لـشــذوذ و تـشـ ّـبــه ا لــر جــال بالنساء والنساء
بالرجال؟
الحقيقة أن أسطوانة حقوق اإلنسان والرأفة بالحيوان،
وحقوق المثليين الشاذة والمثيرة لالشمئزاز ،المحرمة
دينيا مرفوضة إنسانيا وأخالقيا وحتى ذوقا أصبحت
م ـش ـبــوهــة ،وت ـث ـيــر ع ــام ــات وتـ ـس ــاؤالت ع ـ ّـم ــن وراء تلك
ال ـح ـمــات غـيــر األخــاق ـيــة وال ــا إن ـســان ـيــة ،فـمــا س ــر هــذا
اإلصــرار األوروبــي على إجبار دول مختلفة عنها دينيا
وثقافيا وأخالقيا على االنصياع لها؟
عـ ـق ــوب ــة اإلع ـ ـ ـ ــدام مـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي كـ ــل ال ـك ـتــب
السماوية ،وما نفذ من إعدامات في الكويت لم يتم إال
ألسباب إجرامية بشعة أزهقت أرواح بشر ،فهي إعدامات
ال عــا قــة لـهــا بالسياسة وال اال نـتـقــام ،و لــو ســأل هــؤالء
الرافضون لتلك اإلعدامات كل أهالي الضحايا عن رأيهم
في القصاص من قتلة أحبائهم لكان جوابهم «نعم» ،فهذا
حقهم ال ينازعهم فيه أحد.
إجـبــارنــا عـلــى قـبــول هــذه الـحـمـلــة الـسـخـيـفــة ،وفــرض
شــرعـنــة لـلـمـثـلـيـيــن أم ــر ي ــدل عـلــى االن ـح ـطــاط األخــاقــي
واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،ف ـم ـه ـمــا ت ـخ ـيــل ال ـم ـث ـل ـي ــون ّ
وادعـ ـ ـ ــوا أن ـهــم
ينتمون إ لــى جنس غير جنسهم فلن يغيروا من األمر
شيئا ،ومهما أ جــروا من عمليات تغيير جنس ،ومهما
تعاطوا من هرمونات فسيبقون كما خلقهم الله ،سيبقى
ً
ا لــذ كــر ذ ك ــرا  ،وستبقى األ نـثــى أ نـثــى ،و لــأ مــا نــة ال بــد من
اال عـتــراف بوجود عاهة خلقية نــادرة بين البشر تغير
من تركيبتهم الجسمانية ،وهي طفرات تحصل لكل خلق
الله ،وهي أمور حلها عند أولي االختصاص ال بالتشبه
بالجنس اآلخر.
العين بالعين ،والسن بالسن ،والقاتل يقتل ،ولن نغير
ديـنـنــا وال أخــا قـنــا وال عـقـيــدتـنــا وال عــادات ـنــا مــن أجــل
الشنغن ،ولن تتأثر حياتنا ،ولن نشعر ال باإلحباط وال
بالحزن إذا لم نكن ضمن المتمتعين باتفاقية شنغن،
ل ـك ـن ـنــا س ـن ـش ـعــر ب ــاألس ــف ك ـي ــف أن ت ـخ ــري ــب األخـ ـ ــاق،
والتعدي على شرع الله هو السائد اآلن عند الغرب ،وهم
يريدون إجبارنا على االنصياع لشذوذهم.
ٌ
َ َ ُ ْ
ْ َ
اص َح َياة
ُالله
قال َ ْ َفي كتابه الكريم« :و لكم ِفي ال ِقص ِ
ْ
َ
اب » ،وفي المسيحية سيطارد القاتل قول
يا أ ِ
ولي ال لب ِ
السيد المسيح عليه السالم« :من أخذ بالسيف فبالسيف
يهلك».

عقود فيديك ()FIDIC
النمطية ضرورية للدولة

جاك ديتش وإيمي ماكينون*

ّ
تعطش أوكرانيا لألسلحة يستنزف المخزون الغربي

طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

٢١

ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ال ـم ــؤش ــرات ال ـتــي تـنــذر
بــانـحـســار ال ـح ــرب ف ــي أوك ــران ـي ــا ،يتخبط
شــركــاء كييف فــي ال ـغــرب لمتابعة إرس ــال
إمدادات كافية من األسلحة والذخائر إليها
م ــن دون اس ـت ـن ــزاف م ـخــزون ـهــم ل ــدرج ــة أن
تصبح مستويات جاهزيتهم ُمهددة.
يناقش حلف الناتو فــي الــوقــت الــراهــن
كيفية د عــم أعضائه إذا أصبح مخزونهم
أقل من المستويات الالزمة لتلبية حاجاتهم
الدفاعية بموجب معاهدة شمال األطلسي،
فقد تقع الـقــرارات المرتبطة بالمساعدات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـخ ـص ـصــة ألوك ــرانـ ـي ــا عـلــى
عاتق األعـضــاء الفرديين فــي الحلف ،لكن
تكلم أمين عــام الناتو ،ينس ستولتنبرغ،
في مناسبات متكررة عن ضرورة استمرار
ً
ّ
الموجهة إلى أوكرانيا ،وتعليقا
المساعدات
ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــائ ــم ،ق ـ ــال س ـتــول ـت ـن ـبــرغ
األسبوع الماضي« :ارتكب الرئيس الروسي
ً
أخطاء استراتيجية قبيل
فالديمير بوتين
ال ـغ ــزو ،منها االسـتـخـفــاف بــال ـتــزام حلفاء
وشركاء الناتو بدعم أوكرانيا».
هذه المسألة تشغل مديري التسلح في
دول الـنــاتــو منذ أشـهــر ،وقــد تـطــرق وزراء
الدفاع في الحلف إلى هذا الموضوع في آخر
اجتماع لهم في شهر يونيو ،وبدأت وزارة
الدفاع األميركية تعيد بناء مخزون الذخائر
ال ــذي استعمله األوك ــران ـي ــون ،حـيــث أعلن
الجيش األميركي أنه منح شركة «لوكهيد
مارتن» للصناعات العسكرية أكثر من 520
مليون دوالر في أواخر شهر أكتوبر وبداية
نــوفـمـبــر إلعـ ــادة م ــلء م ـخ ــزون ال ـصــواريــخ
ال ـم ـت ـعــددة وال ـمـ ّ
ـوج ـهــة ال ـتــي استعملتها
أوكــران ـيــا ،لـكــن فــي حـيــن تـتـحــرك الــواليــات
المتحدة لزيادة إنتاج المدفعيات والبدء
ّ
يتعرض البنتاغون
بإنتاج صواريخ الكتف،
لــان ـت ـقــادات مــن أوروب ـ ــا ال ـتــي تعتبر هــذه
الجهود أبطأ من اللزوم.

ّ
ـاعــد ُمــطـلــع عـلــى الـمـحــادثــات
ي ـقــول م ـسـ ِ
في الكونغرس (رفض اإلفصاح عن هويته
للتكلم عــن المفاوضات المستمرة) « :هــذا
ال ـق ـطــاع يـحـتــاج إل ــى الـتــوقـيــع عـلــى عـقــود
رسمية ،لقد قمنا بمحادثات كثيرة مقابل
القليل من التوقيع الرسمي ،ولم نسمع من
األوروبيين إال عبارات على الشكل التالي:
(نحن نريد أن نستفيد من كل ما تفعلونه)!
ه ــم ال ي ــري ــدون االن ـت ـظ ــار ،لـقــد سـئـمــوا من
االنتظار».
ً
لكن سئم األوكرانيون من االنتظار أيضا،
حيث حصدت أوكــرانـيــا مكاسب كبرى من
ً
هجومها القائم منذ أربـعــة أشـهــر تقريبا،
فحررت المناطق التي احتلتها روسيا في
محيط «خاركيف» وأجـبــرت الكرملين على
أمر باالنسحاب من مدينة «خيرسون»
إصدار ٍ
الجنوبية المحورية ،لكن يشعر المسؤولون
األوكرانيون بالقلق من افتقارهم إلى أبسط
المعدات التي يحتاجون إليها ،بما في ذلك
األسـلـحــة الخفيفة واألن ـظ ـمــة الـصــاروخـيــة
الـمـحـمــولــة ع ـلــى ال ـك ـتــف ،م ـثــل «سـتـيـنـغــر»،
و«جافلن» ،والجيل البريطاني والسويدي
المقبل من أنظمة التسلح الخفيفة والمضادة
للدبابات.
على مــر حــرب المدفعيات الشاملة التي
بـ ــدأت م ــع ال ـ ــروس م ـنــذ أن أع ـلــن الـكــرمـلـيــن
إطـ ــاق ه ـج ــوم ع ـلــى إق ـل ـيــم «دون ـ ـبـ ــاس» في
شهر أبريل ،استنزفت أوكرانيا المدفعيات
ّ
ال ـســوف ـيــات ـيــة ال ـت ــي ت ـشــكــل ن ـحــو  %60من
ترسانتها ،فاضطرت كييف لزيادة اتكالها
على مدفعيات الناتو التي يستحيل إنتاجها
بسرعة كافية لمتابعة القتال.
في هذا السياق ،تقول النائبة األوكرانية
ساشا أوستينوفا« :لقد استنزفنا المدفعيات
بشكل شبه تــام ،لــذا بدأنا
بحجم  152ملم
ٍ
ّ
نتكل بالكامل على المدفعيات بحجم 155
ملم ،لكن تبقى هذه الكميات محدودة».

في الوقت نفسه ،يقول المسؤولون إن
أوك ــران ـي ــا ت ــواج ــه مـصــاعــب م ـتــزايــدة بعد
ّ
توسع الخطوط األمامية بسبب العملية
الهجومية التي تنفذها .يملك هــذا البلد
ال ـغــارق فــي الـحــرب مــا يكفي مــن الذخائر
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ل ـم ـت ــاب ـع ــة الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي إق ـل ـيــم
«دونـبــاس» الشرقي ومنطقة «ميكواليف»
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ق ـ ــد تـ ـت ــاش ــى خ ـط ــوط
ً
اإلم ــدادات إذا أطلقت روسيا هجوما آخر
نحو الشمال.
في غضون ذلك ،تتخبط موسكو بدورها
ل ـت ـجــاوز مـشــاكـلـهــا ال ـخــاصــة ف ــي مـخــزون
األسلحة ،فهي باتت مضطرة للجوء إلى
إيــران وكوريا الشمالية لتعزيز إمداداتها
ال ـم ـت ـض ــائ ـل ــة ،يـ ـق ــول ف ــري ــدي ــري ــك ك ـي ـغــان،
مسؤول بارز في «معهد أميركان إنتربرايز»:
ً
ّ
تسجل ناتجا
«حين يلجأ البلد إلى دولــة
ً
ً
ً
محليا إجماليا معدوما وتتألف دباباتها
األساسية من أنظمة تعود إلى حقبة الحرب
العالمية الثانية (مثل كــور يــا الشمالية)،
وإذا كان هذا البلد يشتري المعدات من تلك
بوضع سيئ» .يظن
الدولة ،يعني ذلك أنه
ٍ
المسؤولون األوكرانيون أن القوات الروسية
ّ
المسلحة ال تملك أكـثــر مــن  120صــاروخ
«اسكندر» قصير المدى في ترسانتها.
لـكــن بـمــا أن الـمـســؤولـيــن فــي الــواليــات
المتحدة وحلف الناتو ال يتوقعون نهاية
قريبة للحرب القائمة منذ تسعة أشهر،
وبـعــدمــا نـجـحــت أوكــران ـيــا فــي اسـتــرجــاع
أكثر من نصف األراضي التي كانت تحتلها
روسـيــا منذ شهر فبراير ،بــدأت الجيوش
الغربية تستعد لفترة ّ
مطولة من التغيرات.
ستكون هذه اللعبة طويلة وشاقة ،لقد
تغيرت البيئة األمنية فــي أوروب ــا بدرجة
كبيرة منذ  24فبراير الماضي ،ولن تتالشى
هذه الظروف بين ليلة وضحاها.
* «فورين بوليسي»

زوايا ورؤى

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
ألقت األسـتــاذة شهد الربيعان في جمعية المحامين محاضرة
تحت عنوان «عقود فيديك النمطية» الـصــادرة عن االتحاد الدولي
للمهندسين االستشاريين ،والتي تهدف إلى تقديم أفضل الممارسات
اإلجــرائـيــة فــي عمليات البناء والتشييد وإدارة المشتريات لفض
النزاعات بين األطراف المعنية قبل اللجوء إلى محاكم التحكيم.
ميزة عقود فيديك أنها تساعد في استمرارية وانسيابية العمل،
وتسمح بحل المشاكل قبل وقوعها وأثـنــاء هــا وبعدها ،كما أنها
ً
تخدم وتراعي مصالح الجهة الطالبة للمشروع سواء كانوا أفــرادا
أو شركات أو حكومات حتى أنها أصبحت شرطا أساسيا لقبول
المصارف الممولة للمشاريع.
االنطالقة الفعلية لفيديك كانت عام 1957م والتي وضعت فيها
األساسات الفنية لعقود اإلنشاءات الهندسية المدنية بما يسمى
الكتاب األحمر ،والذي تطور في عام 2010م إلى اللون الوردي ،بحيث
أصـبــح الـنـمــوذج األكـثــر اسـتـخــدامــا فــي عـقــود الـمـشــاريــع واألعـمــال
الهندسية التي تحمي مصالح صاحب العمل.
عقود فيديك تطورت كثيرا وأخذت مجموعة األلوان لتتناغم مع
طبيعة العقود المبرمة بين الطرف المستفيد والجهة أو الجهات
المتضامنة المنفذة للمشاريع ،كما تهدف إلى تعزيز فاعلية العقود
ومنها :الكتاب األصفر :يشمل شروط عقد البناء والتصميم ،ويعرف
ً
أيضا باسم عقد المصنع والتصميم والبناء (من قبل المقاول).
الكتاب األبيض :اتفاقية خدمات نموذج العميل أو االستشاري.
ال ـك ـتــاب ال ـف ـضــي :يـسـتـخــدم ال ـك ـتــاب الـفـضــي لـمـشــاريــع األع ـمــال
الهندسية وإدارة المشتريات وأعمال اإلنشاء ،حيث يتم تخصيص
غالبية المخاطر على المقاول ويتم التعويض على هذا األساس.
الكتاب األخضر :يستخدم في المشاريع المنخفضة التكلفة أو
المشاريع القصيرة المدى ،على سبيل المثال المشاريع التي تكلف
 500ألف دوالر أميركي بغض النظر عما إذا كان المقاول هو من صمم
المشروع أو صاحب العمل.
ما دعاني للكتابة حول هذا الموضوع هو حجم المشاريع المتوقفة
والمتعثرة وقدرة المقاولين على التملص من التزاماتهم تجاه الطرف
المستفيد سواء كانوا أفرادا أو حكومات من خالل تفضيلهم اللجوء
إلى المحاكم بدرجاتها الثالث والتي قد تأخذ سنوات طويلة لحين
البت فيها.
إلــى جانب أهمية شــروط عقود فيديك فــإن وجــود مجلس فض
ال ـنــزاعــات ك ــان إضــافــة وم ـيــزة جــوهــريــة لحل المشاكل الـتــي تنشأ
ً
بين األطراف في تسوية المنازعات بطريقة ودية ،فضال عن سرعة
اإلجراءات ،وهو ما يتناسب مع مبدأ السرعة في المعامالت التجارية،
كما أنه ينعكس بصورة إيجابية على معدل اإلنجاز ،وهو في العادة
يتكون من جهة محايدة يتفق عليها الطرفان للقيام بدور التسوية
الودية وقد يأخذ صفة اإللزامية إذا تم النص عليه في عقود فيديك.
بعد استماعي لمحاضرة ابنتي األستاذة شهد لم يكن أمامي سوى
التجول في فضاء غوغل االفتراضي لفهم أكثر لمفاهيم عقود فيديك،
حيث توصلت إلى قناعة بضرورة تدريب أبنائنا عليها من فنيين
ومهندسين وموظفي المشتريات المتعلقة بتلك العقود اإلنشائية،
وكذلك القانونين المشرفين على صياغتها بلغة قانونية وفنية غير
قابلة للبس .الغاية من عقود فيديك تكمن بوضوح الشروط العامة
والخاصة المتوقعة وغير المتوقعة ،وهي شروط أساسية عند إبرام
عقود عمليات البناء والتشييد ،والتي من شأنها السماح لألطراف
المتنازعة الرجوع إليها في حالة النزاع من خالل ما يسمى مجلس
فض النزاعات الناشئة عن عقود البناء ،وأيضا هناك مجلس آخر
يسمى مجلس تجنب النزاعات ،حيث يهدف إلى تفاهمات قبل أن
تصل إلى مرحلة النزاع.
لقد شاهدنا حجم التجاوزات من بعض شركات البناء والمقاوالت
بالعديد من العقود اإلنشائية التي أبرمتها الدولة وفي قدرتها على
التملص من العقوبات بسبب كثرة الثغرات الفنية والقانونية التي لو
أخذت الحكومة بعقود فيديك لما وصلت الحال إلى ما وصلت إليه من
رداءة وتأخير في مواعيد تسليم هذه المشروعات اإلنشائية الحيوية.
عقود فيديك أصبحت ضرورة على الحكومة تبنيها في مشاريعها
اإلنشائية القادمة لما فيها من شروط إجرائية وجزائية تضمن التزام
الجهات المنفذة بالتقيد بالشروط المتفق عليها.
ودمتم سالمين.

سو مي تيري*

كوريا الشمالية ترفع سقف المخاطر النووية
في األشهر القليلة الماضية ،انشغل عدد كبير من
المحللين الغربيين باحتمال أن يستعمل الرئيس
ً
ً
ً
الروسي فالديمير بوتين سالحا نوويا تكتيكيا في
ّ
أوكرانيا ،لكن بوتين ليس الحاكم المستبد الوحيد
ّ
الذي يفكر في اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل ،فيكفي
أن ننظر إلى كوريا الشمالية ،ففي السنة الماضية،
ً
ً
اختبر رئيس البلد ،كيم جونغ أون ،صاروخا بالستيا

ً
ً
ً
انطلق من غواصة ،وصاروخا بالستيا محموال على
ً
ً
ً
ً
قطار ،ونظاما صاروخيا دفاعيا جديدا أرض– جو،
ً
ً
وصاروخا استراتيجيا طويل المدى من نوع «كروز»،
ً
وعددا من الصواريخ األسرع من الصوت ،كذلك تبرز
مؤشرات على استعداد كوريا الشمالية إلطالق سابع
اختبار بهدف استعراض سالح نووي تكتيكي أكثر
ً
دقة وتطورا.

ي ـ ــدرك الـمـحـلـلــون وصــان ـعــو الـسـيــاســة
خـ ـط ــورة ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـمـ ـط ــروح ألن ك ــوري ــا
ـت
الشمالية تملك أسلحة نــوويــة منذ وقـ ٍ
طويل (أطـلــق البلد أول اختبار ن ــووي في
عــام  .)2006تستطيع بيونغ يانغ اآلن أن
ُ
تهدد الواليات المتحدة القارية باألسلحة
النووية ،لكن ال يقتصر هــذا التهديد على
األمن األميركي المحلي ،ألن أسلحة الدمار
الشامل التي ّ
طورتها كوريا الشمالية قد
ّ
تطلق سباق تسلح فــي شمال شــرق آسيا
ً
أيضا ،فقد أدى إصرار كيم على إطالق هذه
التهديدات إلى ّ
توسع دعم الرأي العام الكوري
الـجـنــوبــي الس ـت ـح ــواذ الـبـلــد عـلــى قــدراتــه
ً
النووية الخاصة ،وهو خيار كان مستبعدا
في السابق ،فإذا قررت كوريا الجنوبية أن
ّ
ً
تتسلح نوويا ،قد تعمد الصين واليابان إلى
توسيع ترسانتهما ،وفي ظل غياب أي حلول
بسيطة ،فشلت إدارة جــو بــايــدن فــي طرح
رد سياسي مناسب على هــذه التطورات.
ُيفترض أن ُت ّ
وسع تحركاتها اآلن لمنع أزمة
أخرى من الخروج عن السيطرة.

مناخ عالمي خطير
بعد الغزو الــروســي ألوكــرانـيــا ،اقتنعت
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة بــأهـمـيــة اق ـت ـنــاء أسلحة
نــوويــة ،حي يتساءل كيم على األرجــح عن
اسـتـعــداد بوتين إلط ــاق هــذا الـغــزو لــو لم
َ
تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية في
عام  ،1994وتأتي هذه الحرب لتؤكد الدروس
كيم مــن الـعــراق وليبيا،
التي استخلصها ُ
ّ
حيث سقط القادة وقتلوا بعد تخليهم عن
برامج أسلحة الدمار الشامل ،ويبدو أن هذه
األسلحة وحدها تضمن صمود األنظمة.
من الطبيعي أن تضطرب كوريا الجنوبية
على وقع التطورات األخيرة ،إذ تفتقر هذه
الدولة إلى األسلحة النووية وتواجه اليوم
ّ
ً
جارة مسلحة نوويا ،فقد كانت سيول تتكل
ً
تقليديا على نظام الردع النووي األميركي
لـلـحـفــاظ عـلــى أم ـن ـهــا ،لـكــن تـكـلــم الــرئـيــس
األميركي السابق ،دونالد ترامب ،عن سحب
القوات األميركية من كوريا الجنوبية إذا لم
َ
تـ ِـزد سيول األمــوال التي تدفعها لدعم تلك
القوات ،ومن حق كوريا الجنوبية وحلفاء
واشنطن اآلخــريــن أن ّيقلقوا مــن تداعيات
وص ــول تــرامــب أو مــرشــح آخ ــر مــن داعمي
ً
شعار «أميركا أوال» إلى الرئاسة األميركية
في عام  2024وما بعده ،فال تستطيع هذه
البلدان أن تتأكد مــن قدرتها على متابعة
االتكال على المظلة النووية األميركية ،ال
سيما بعدما أصبحت الواليات المتحدة أكثر
عرضة للهجوم النووي من كوريا الشمالية.

اليومّ ،
يتوسع النقاش في كوريا الجنوبية
حول السبل التي تسمح للبلد بتقوية نظام
ردعه ،فقد يضغط المسؤولون على واشنطن
لتلقي المزيد من أنظمة التسلح األميركية
ذات القدرات النووية ،مثل «ب ــي »52-أو«إف
  ،»35كذلك قد يطلب الكوريون الجنوبيونالبدء بتقاسم األسلحة النووية بين واشنطن
وسيول ،على طريقة حلف الناتو ،أو إعادة
نشر األنظمة النووية التكتيكية األميركية
التي ُس ِحبت من كوريا الجنوبية في عام
ً
ً
 ،1991ويبرز أيضا خيار أكثر تطرفا ،وهو
يقضي بأن تكتسب كوريا الجنوبية األسلحة
النووية بنفسها ،فوفق استطالع رأي جديد،
أعلن  %55من الشعب دعمه لهذه الخطوة،
مما يعني زيادة مؤيدي هذا الخيار بعشر
نقاط خالل سنة واحدة ،وتثبت هذه النتيجة
أن كوريا الجنوبية بدأت تدق ناقوس الخطر
بعد تراكم أسلحة الدمار الشامل في جارتها
الشمالية.

األنظار على واشنطن
من المستبعد أن تدعم الحكومة األميركية
ً
أيا من هذه الردود السياسية المحتملة من
الجانب الكوري الجنوبي ،باستثناء تلقي
طائرات وسفن أميركية ذات قــدرات نووية
وقت آلخر ،كذلك ،تعارض واشنطن إعادة
من ٍ
نشر أي أسلحة نووية تكتيكية أميركية في
كوريا الجنوبية ،أو إق ــدام الحكومة هناك
على تطوير أسلحتها النووية الخاصة .يظن
الكثيرون في الجيش األميركي بكل بساطة
أن الوضع ال يستلزم اتخاذ هذا النوع من
الخطوات ،ألن الواليات المتحدة تستطيع
اس ـت ـهــداف أي مــوقــع فــي كــوريــا الشمالية
عبر استعمال أسلحة تقليدية عالية الدقة،
ف ـ ــإذا ت ـفــاقــم الـ ـص ــراع وأص ـب ـح ــت الـضــربــة
الـنــوويــة ضــروريــة ،يمكن إط ــاق األسلحة
من منصات أميركية آمنة ،مثل الغواصات
ال ـمـ ّ
ـزودة بـصــواريــخ بالستية أو القاذفات
طويلة المدى ،من دون الحاجة لنشرها في
شبه الجزيرة.
يخشى الخبراء العسكريون األميركيون أن
تصبح األسلحة النووية األميركية ،في حال
ً
نشرها في كوريا الجنوبية ،أهدافا مغرية
ألي هجوم استباقي من كوريا الشمالية،
فمن وجهة نظر األميركيين ،يجب أن تثق
كــوريــا الجنوبية بعمق االل ـتــزام األميركي
ً
بالدفاع عنها نظرا إلى وجود  28500جندي
ّ
أميركي على أراضيها ،لكن هذه الحجج ال
ّ
تقنع جميع المشككين في كوريا الجنوبية،
إذ يخشى هــذا المعسكر أن ّتمنع ترسانة
كوريا الشمالية النووية التدخل األميركي،

ً
وأن يصبح هــذا التحالف ُم ـهــددا فــي حال
انتخاب رئيس انعزالي في الواليات المتحدة.
مــن المستبعد أن يتخذ رئـيــس كــوريــا
الجنوبية ،يــون ســوك يــول ،أكثر الخطوات
ً
ً
تطرفا ويطلق برنامجا لتصنيع األسلحة
النووية ،ألن الكوريين الجنوبيين ال يزالون
منقسمين حــول هــذه المسألة ُ(ي ّ
عبر حزب
ً
ّ
المعارضة الليبرالي ،الذي يشكل جزءا من
األغلبية التشريعية ،عن معارضته الشديدة
لهذا الـتــوجــه) ،وقــد يترافق هــذا النهج مع
إخفاقات كثيرة ،وفي المقام األول ،تجازف
هذه الخطوة بتوسيع الشرخ مع الواليات
المتحدة ،كما حصل خالل السبعينيات ،حين
ً
أطلق الرئيس بــارك تشونغ هي برنامجا
ً
ً
نــوويــا ســريــا لكنه تخلى فــي المقابل عن
الضمانات األمنية التي ّ
تقدمها الواليات
الـمـتـحــدة .القـتـنــاء أسلحة نــوويــة بطريقة
قانونية ،يجب أن تنسحب كوريا الجنوبية
ً
أوال من معاهدة الحد من انتشار األسلحة
النووية ،وإال ستجازف بمواجهة عقوبات
دولية ،فبعد اتخاذ هذا النوع من القرارات ،قد
ً
تصبح كوريا الجنوبية معزولة دوليا ،كما
ّ
ً
حصل مع باكستان فور تسلحها نوويا ،وقد
يرزح التحالف بين واشنطن وسيول تحت
أعباء جديدة (من الالفت في المقابل أال تكون
إسرائيل والهند من ال ــدول المنبوذة على
الساحة الدولية رغم امتالكهما نسختهما
الخاصة من برامج األسلحة النووية) .في
غـضــون ذل ــك ،قــد تــزيــد هــذه الخطوة خطر
إطالق هجوم استباقي من كوريا الشمالية،
قبل أن تتمكن جارتها الجنوبية من تشغيل
أسلحتها ،و في الوقت نفسه ،قد ّ
ترد اليابان
ّ
والـصـ ّيــن عـبــر تــوسـيــع بــرامــج تسلحهما،
ُ
ُ
وتـ ّ
ـوســع
فــتـصــنــع ال ـيــابــان أسـلـحــة نــوويــة
ً
الصين ترسانتها النووية الكبيرة أصال.
ً
رب ـمــا يـقـضــي خ ـيــار أق ــل اس ـت ـف ــزازا بــأن
تلجأ الواليات المتحدة إلى مبدأ «المشاركة
الـنــوويــة» الــذي تستعمله مــع حلفائها في
الناتو ،فلطالما ّ
طبقت واشنطن هذا النوع
من الترتيبات مع عدد من دول الناتو ،وهو
يقضي بنشر أسلحة نووية أميركية على
أراضيها ،على أن يتم تسليمها عن طريق
الطائرات والطيارين من تلك البلدان عند
نشوء أي صــراع ،وإذا اندلعت حــرب كبرى
فمن واجب «مجموعة التخطيط النووي» في
حلف الناتو أن تعطي موافقتها الصريحة
على استعمال تلك األسلحة ،ويجب أن يعطي
الرئيس األميركي ورئيس الوزراء البريطاني
ً
موافقتهما على هــذه الـخـطــوة أي ـضــا ،وال
يمكن تسليم قاذفات «بي »61-عبر الطائرات
األوروبية قبل هذه المرحلة.
يمكن الـتــوصــل إل ــى الترتيب نفسه مع

كوريا الجنوبية التي تبقى من أهم حلفاء
الواليات المتحدة خارج حلف الناتو ،وقد
ً
يـكــون البنتاغون محقا حين يعتبر هذه
السياسة غير محبذة من الناحية العسكرية
ال ـم ـح ـضــة ،لـكـنـهــا ق ــد ت ـق ــوي ن ـظ ــام الـ ــردع
ُ َ
وتط ْم ِئن الــرأي العام الكوري الجنوبي في
وج ــه الـتـهــديــدات الوشيكة الـتــي تطرحها
كوريا الشمالية.
أصبحت األسباب التي تحول دون تنفيذ
ّ
أي من هذه الخيارات لتقوية نظام الردع في
كوريا الجنوبية واضحة ،إذ يترافق جميعها
مــع سلبيات ك ـبــرى ،لـكــن يتفق الكثيرون
في كوريا الجنوبية على ضــرورة التحرك
لمعالجة المخاوف األمنية المتزايدة ،فقد
بدأ التهديد الــذي تطرحه كوريا الشمالية
ي ـت ـص ــاع ــد ،وت ـ ـبـ ــدو الـ ـضـ ـم ــان ــات األم ـن ـيــة
األميركية أكثر هشاشة منذ عهد الرئيس
ً
تــرامــب ،ويجب أن تتحرك إدارة بــايــدن إذا
ً
لتقوية هذا التحالف الذي يواجه ضغوطا
متزايدة مع مرور الوقت.
طــرح فــريــق عمل مــن «مجلس شيكاغو
لـلـعــاقــات ال ـخــارج ـيــة» بـعــض الـتــوصـيــات
المفيدة في هذا المجال ،منها جمع كوريا
الـجـنــوبـيــة وال ـيــابــان وأس ـتــرال ـيــا فــي إطــار
مجموعة آسيوية للتخطيط النووي ،وتسمح
ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـفـهــم ال ـس ـيــاســات الـنــوويــة
األمـيــركـيــة على نـطــاق أوس ــع ،كــذلــك يمكن
ضـ ّـم كــوريــا الجنوبية إلــى ال ـحــوار األمني
الــربــاعــي ال ــذي يجمع ال ــوالي ــات المتحدة،
وأسـتــرالـيــا ،والـهـنــد ،وال ـيــابــان ،لكن تكمن
المشكلة الحقيقية في احتمال أن يلغي أي
رئيس أميركي مستقبلي ما يقرره بايدن
ُ َ
اليوم ،ومع ذلك قد تط ْم ِئن هذه الخطوات
الكوريين الجنوبيين بــدرجــة معينة ،فال
يشعرون بأنهم متروكون.
* «فورين أفيرز»

أسلحة الدمار الشامل
المطورة لدى كوريا
الشمالية قد تطلق سباق
ّ
تسلح شمال شرق آسيا

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.486

7.578

5.672

2.748 3.169 3.244

«الصندوق الوطني» مقبل على عملية إعادة هيكلة
• مسودة جاهزة تشمل كل العوائق التي مر بها خالل المرحلة الماضية
• تالفي سلبيات عدم استقرار منصب المدير العام للصندوق منذ إنشائه في 2013
جراح الناصر

الصندوق ّ
خصص
أراضي صناعية
لعدد من المبادرين
رغم عدم تسلمه
ً
فعليا لهذه
األراضي!

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» أن مسؤولي الصندوق
الــوطـنــي لـلـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة في طريقهم لحلحلة
ال ـم ـل ـف ــات ال ـع ــال ـق ــة م ـن ــذ س ـن ــوات
ً
لضمان عــدم تـكــرارهــا مستقبال،
إضافة الى السعي لتعديل بعض
الـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـت ــي تـ ـع ــوق ت ــوزي ــع
األراضي بكل أريحية.
وفي حين لفتت المصادر إلى
ً
المضي قدما في البحث عن كيفية
اسـتـقــرار المناصب القيادية في
الصندوق ،فقد انتهى الصندوق
من إعــداد مسودة لتعديل بعض
المواد في قوانينه لحل إشكالية
ت ـ ــوزي ـ ــع األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـم ـب ــادري ــن
الـمـسـتــوفـيــن لـ ـش ــروط ال ـت ــوزي ــع،
إضــافــة الــى كــل الـعــوائــق التي مر
ب ـهــا ال ـص ـن ــدوق خـ ــال الـمــرحـلــة
الماضية.
وبينت أن المسودة تشمل عقبة
«األراض ـ ـ ــي الـمـسـتـحــدثــة» وال ـتــي
تم تصحيحها بالتعديل األخير
وب ــان ـت ـظ ــار ال ـم ـص ــادق ــة عـلـيـهــا،
مـشـيــرة إل ــى أن ه ـنــاك عــرقـلــة في
توزيع وتوفير األراضي الزراعية

وال ـص ـن ــاع ـي ــة ل ـم ـب ــادري ــه بـسـبــب
الـقــانــون ،ال ــذي يشترط أن تكون
األراض ــي مستحدثة ،وهــو مــا لم
يتحقق إلى اآلن.
وأك ـ ــدت أن اإلش ـكــال ـيــة األبـ ــرز،
التي عطلت الموافقة على تعديل
القانون هو عدم وجود االستقرار
فـ ــي ال ـم ـن ـص ــب الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ــوزي ــر
التجارة والصناعة فــي السابق،
السيما مع تولي  5وزراء تجارة
خ ـ ــال ع ــامـ ـي ــن ،ح ـي ــث أوض ـح ــت
المصادر أنه قبل التوزير األخير،
كان كل وزير يتولى هذا المنصب
ي ــأت ــي ب ــرؤي ـت ــه واس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه
ويـ ـج ــب أن ي ـب ـحــث ف ــي ال ـق ــان ــون
وينظر فــي كيفية التعديل الــذي
تم في المسودة لعدد من القوانين
واللوائح في الصندوق الوطني.
وم ــن الـمــاحـظــات الـتــي ستتم
ح ـ ـل ـ ـح ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا ه ـ ـ ـ ــو تـ ـخـ ـصـ ـي ــص
أراض صناعية
الصندوق الوطني
ٍ
لعدد من المبادرين على الرغم من
ع ــدم اس ـتــام الـصـنــدوق الوطني
ً
أراض صناعية ممكن
فعليا ألي
ٍ
ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــادريـ ــن ،إذ
تقضي المادة العاشرة من قانون

إن ـش ــاء ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي رقــم
 98لسنة  2013وتـعــديــاتــه بــأن
تـحــدد الــائـحــة التنفيذية نسبة
من المواقع تخصص للصندوق
الوطني في المناطق الصناعية
ً
لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا
ألحكام هذا القانون.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ــي
الـ ـصـ ـن ــدوق إل ـ ــى أن ـ ــه لـ ــم يـسـتـلــم
ً
أراضي فعليا من عام  2013حتى
 2022رغــم الـمـحــاوالت المتكررة

 40.2مليون دينار سيولة البورصة
والمؤشرات تنخفض

«الغانم المشتركة» تفوز بعقد الجيش األميركي
بـ  27.7مليون دوالر للبنية التحتية لطائرات سوبر هورنت

سهم «زين» يهبط بعد إلغاء مباحثات صفقة بيع وحدة السودان
●

علي العنزي

استمر الفتور على تعامالت بورصة الكويت
ومتغيراتها الرئيسية الثالثة ،وخسر مؤشر
بورصة الكويت العام نسبة  0.22في المئة أي
 17.09نقطة ليقفل على مستوى  5578.5نقطة
بسيولة مقبولة تجاوزت  40مليون دينار كانت
ً
ً
تحديدا  40.2مليونا تداولت  150.6مليون سهم
ً
عبر  10213صفقة ،وتم تداول  126سهما ربح
منها  36وخسر  69بينما استقر  21دون تغير.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـس ــوق األول نـسـبــة أكـبــر
بلغت  0.23فــي المئة أي  19.88نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  8486.75نقطة بسيولة أكبر
من سابقتها ،أمــس األول ،بلغت  31.4مليون
ديـنــار تــداولــت  69.2مليون سهم عبر 6332
صفقة ،وربحت  8أسهم مقابل تراجع  11بينما
استقرت  6دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19
في المئة أي  10.77نقاط ليقفل على مستوى
 5672.2نـقـطــة ب ـس ـيــولــة بـلـغــت  8.8مــايـيــن
ديـنــار تــداولــت  81.3مليون سهم عبر 3881
ً
صفقة فقط ،وربح  28سهما مقابل تراجع 15
واستقرار  15دون تغير.

تباين األداء
استمر الفتور في بدايات الجلسات ومال
أكثر أمــس ،نحو البيع وتركز على سهم زين
الذي تراجع بقوة وبشكل تدريجي حتى بلغت

ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـل ــك األراض ـ ـ ــي،
ب ـ ـعـ ــذر عـ ـ ــدم جـ ــاهـ ــزيـ ــة ب ـن ـي ـت ـهــا
التحتية الستالمها ،السيما أن
المخاطبات أظهرت أن األراضــي،
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـخ ـص ــص ل ـل ـص ـن ــدوق
الــوط ـنــي بـحــاجــة إل ــى تجهيزات
بنية تحتية لذا تأجل الموضوع
لحين استكمالها.
ول ـ ــإش ـ ــارة ،ف ـقــد ن ـصــت م ــواد
الـصـنــدوق على وج ــوب أن يكون
تــوزيــع األراضـ ــي لـلـمـبــادريــن من

األراض ــي المستحدثة ،مــا يعني
ً
أن التوزيع سيكون مقتصرا على
منطقة الشدادية الصناعية والتي
لم توزع إلى اآلن ،كما تنص المادة
 39مــن قــانــون الصندوق على أن
ت ـخ ـصــص ل ـل ـص ـن ــدوق ن ـس ـبــة ال
ت ـجــاوز  10بالمئة مــن المناطق
الـصـنــاعـيــة الـمـسـتـحــدثــة للهيئة
العامة للصناعة ونسبة  5بالمئة
من المناطق الزراعية المستحدثة
للهيئة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة
وال ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة ،ل ـمــواج ـهــة
ً
الطلبات التي تقدم وفقا ألحكام
القانون.
ك ـمــا أن ع ــدم وجـ ــود اس ـت ـقــرار
لمنصب المدير العام منذ إنشاء
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي عـ ــام 2013
ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،قـ ــد يـ ـك ــون ح ــال
دون ع ــدم وض ــع واع ـت ـمــاد خطة
سنوية صــادرة من المدير العام
ومعتمدة من مجلس اإلدارة لعدد
المشروعات المستهدفة بالدعم
ً
السنوي مصنفة وفقا ألنشطتها
بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـق ــان ــون رق ـ ــم  5مــن
الـقــانــون رقــم  14لسنة  2018في
شــأن الـصـنــدوق الــوطـنــي لرعاية

وتنمية المشروعات الصغيرة.
وتــم تعديل قــانــون الصندوق
الوطني أكثر من مرة إذ تم تعديل
 17م ـ ــادة م ــن ق ــان ــون ــه إذ أص ــدر
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـق ــان ــون رق ــم
 14لـسـنــة  2018بـتـعــديــل بعض
أحكام القانون  98لسنة  2013في
شــأن الـصـنــدوق الــوطـنــي لرعاية
وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة لـتـحـقـيــق ال ـمــرونــة
الكافية بما يتناسب مع التطور
المستمر لتحديد ماهية المشروع
ويفتح المجال أمام الشباب في كل
المشاريع.
وتـشـمــل ال ـت ـعــديــات  17م ــادة
مــن ال ـقــانــون ال ـقــديــم ،بينها عــدم
قصر المشروعات الممولة على
القطاعات الصناعية أو التجارية
أو الـحــرفـيــة أو الـخــدمـيــة ،وفتح
المجال أمــام الشباب لالستفادة
ً
م ــن خ ــدم ــات ال ـص ـن ــدوق أيـ ــا كــان
ال ـم ـش ــروع ،وم ـن ـحــت الـتـعــديــات
ال ـج ــدي ــدة م ــدي ــر عـ ــام ال ـص ـنــدوق
االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص بـ ــوضـ ــع ال ـخ ـط ــة
السنوية وقــواعــد التمويل سواء
ب ـ ــاإلق ـ ــراض أو ال ـم ـش ــارك ــة وم ــن

مـ ـن ــح س ـ ـ ــاح الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن ب ــال ـج ـيــش
ً
األميركي عقدا بـ  27.7مليون دوالر لشركة
مجموعة الغانم المشتركة للتجارة العامة
والمقاوالت لبناء البنية التحتية للمطارات
في الكويت.
ويغطي هــذا العقد بـنــاء ســاحــة انتظار
وممرات لسيارات األجرة ومالجئ لوقوف

طــائــرات ســوبــر هــورنــت فــي قــاعــدة الجابر
الجوية .ووفق «ميد» ،تشمل األعمال أيضا
َ
مبنيي حظائر مــع  3فتحات فــي كل
بـنــاء
حظيرة وتــركـيــب البنية التحتية األخــرى
المرتبطة بها .وأشــارت إلى أنه «في أوائل
نوفمبر ،منح سالح المهندسين بالجيش
األميركي ً
عقدا بالسعودية للمقاول التركي

يوكسيل بـ  12مليون دوالر ألعمال تجهيز
الموقع في منطقة جدة».
وفي بيان له ،قال سالح المهندسين إن
الـمـشــروع ال ــذي يستمر  365يـ ً
ـومــا يتكون
من أعمال الموقع ومنطقة تخزين الذخيرة
( )MSAومدفعية الدفاع الجوي في قاعدة
الملك عبدالله الجوية.

«المركزي» :سندات أخبار الشركات
وتورق بقيمة 240
هيئة األسواق توافق على إعادة
مليون دينار
خسارته نسبة  3في المئة في نهاية الجلسة،
وذلــك بعد إلغاء مباحثات صفقة بيع وحدة
السودان ،كما تم الضغط والبيع على سهمي
مشاريع والـبــورصــة ومـيــزان بنسب واضحة
بين  2.9و 2في المئة كما خسر أجيليتي 0.36
فــي المئة والمباني  1.4فــي المئة ،بينما في
المقابل ارتفعت أسـعــار بيتك ووطـنــي وبنك
وربة بنسب محدودة وكان صناعات األفضل
بمكاسب بلغت  1.2فــي الـمـئــة ،فــي المقابل،
واصــل سهم «جي إف إتــش» ارتفاعه للجلسة
الثانية على الـتــوالــي وحـقــق وطنية عقارية
ً
ً
نموا كبيرا بنسبة  3.5في المئة ،فيما تراجعت
أسعار أعيان وصالحية وأرزان بنسب محدودة

خ ـ ــال بـ ــرامـ ــج م ـ ـحـ ــددة وب ـش ــرط
أال ُيعمل بها إال بعد اعتمادها
م ــن مـجـلــس اإلدارة ،م ــع اإلحــالــة
إلى الالئحة التنفيذية في وضع
شــروط تراها ضــروريــة بالنسبة
للقرارات المؤثرة على المشروع
التي يتخذها المبادر أثناء رعاية
الصندوق للمشروع.
ك ـمــا ت ــم ت ـقــديــم ت ـع ــدي ــات من
ن ــواب مـجـلــس األم ــة بالمجالس
السابقة بتعديل قانون الصندوق
الوطني لخلق فرص عمل وتنويع
مصادر الدخل ونشر الوعي لمزايا
العمل الـخــاص لتخفيف األعباء
المالية عن الموازنة العامة للدولة،
كما تقدم  5نواب باقتراح بقانون
لتعديل بعض مــواد القانون رقم
 98لسنة  2013في شأن الصندوق
بالسماح أن يتولى المديرالعام
إدارة أك ـثــر مــن م ـش ــروع ،وأيـضــا
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـت ـخ ـف ـي ــض رأس ـ ـمـ ــال
المشروع أو دمجه في مشروع آخر
أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن
العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو
تغيير الشكل القانوني للمستثمر.

لتنتهي الجلسة على فتور وخسارة جديدة.
ووس ـ ــط اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـم ــؤش ــرات ال ـعــال ـم ـيــة
بتغيرات محدودة استمر التراجع في مؤشرات
األســواق المالية الخليجية في ثاني جلسات
مونديال قطر  2022وسجل مؤشر قطر أكبر
خسارة بينها وبنسبة  2في المئة ،كما تراجع
السعودي بقوة وبنسبة  1.4في المئة حيث
كسر مستوى  11ألــف نقطة وسـجــل مؤشرا
اإلم ـ ــارات ومــؤشــر الـكــويــت خ ـســارة مـحــدودة
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــرا س ــوق ــي ع ـم ــان وال ـب ـح ــري ــن،
وكــانــت أسـعــار النفط تـتــداول باألحمر وفقد
ً
برنت مستوى  87دوالرا للبرميل في منتصف
جلسة األمس.

أعلن بنك الكويت المركزي
أم ـ ـ ـ ــس تـ ـخـ ـصـ ـي ــص إص ـ ـ ـ ــدار
سندات وتورق بقيمة إجمالية
تبلغ  240مليون دينار (نحو
 792مليون دوالر) ألجل ثالثة
أشـهــر .وق ــال «ال ـمــركــزي» ،في
ب ـيــان لـ ـ «ك ــون ــا» ،إن اإلص ــدار
ألجل ثالثة أشهر بمعدل عائد
 4.125في المئة.
وك ـ ــان «الـ ـم ــرك ــزي» أص ــدر
االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاض ــي سـ ـن ــدات
وتـ ـ ــورق بـقـيـمــة  240مـلـيــون
دي ـ ـنـ ــار (ن ـ ـحـ ــو  792م ـل ـيــون
دوالر) لـسـتــة أش ـهــر بـعــوائــد
 4.25في المئة.

هيكلة رأسمال «بوبيان ب»

وافقت هيئة أسواق المال على إعادة هيكلة رأسمال شركة بوبيان
للبتروكيماويات عن طريق تخفيض رأس المال من  53.78مليون
ً
دينار إلى  52.41مليونا بمبلغ  1.06مليون ،وبنسبة  1.99في المئة
من رأس المال بإلغاء  10.67ماليين سهم؛ إلتمام عملية االندماج
بطريقة الضم بين شركة بوبيان للتبتروكيماويات «الــدامـجــة «
وشركة المجموعة التعليمية القابضة «المندمجة» بحيث تقوم
الشركة الدامجة بتخفيض رأس المال بإلغاء جزء من رصيد أسهم
الخزينة .كما وافقت هيئة األسواق على زيادة رأس المال من 52.41
ً
مليون دينار إلى  53.48مليونا عن طريق زيادة عينية بقيمة 1.06
مليون دينار وبنسبة  2.04من رأس المال عن طريق إصدار 10.67
ماليين سهم بقيمة اسمية  100فلس للسهم وبدون عالوة إصدار،
وتخصص لمساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة
مقايضة  3.01أسهم من أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات مقابل
كل سهم من أسهم شركة مجموعة التعلمية القابضة.

«حماية المنافسة» يوافق
على اندماج «الصفاة»
و«كاب كورب»
أف ـ ـ ـ ـ ــادت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـصـ ـف ــاة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ـ ـ ــأن م ـج ـلــس
إدارة جهاز حماية المنافسة
قـ ــرر ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى ال ـتــركــز
االقتصادي لعملية االندماج
عن طريق الضم بين كل من
ش ــرك ــة ال ـص ـفــاة لــاسـتـثـمــار
وه ـ ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــدام ـ ـج ـ ــة
وش ــرك ــة «كـ ـ ــاب ك ـ ـ ــورب» هــي
ً
الشركة المندمجة ،علما بأن
الشركة ستقوم بإكمال باقي
المتطلبات الرقابية.

أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين
بسبب مخاوف الطلب الصيني وقوة الدوالر ...و«الزور» ترسي أول عطاء لبيع زيت منخفض الكبريت
قالت مـصــادر عــدة فــي قطاع النفط
أمس ،إن مصفاة الزور الكويتية أرست
أول عطاء لبيع زيــت الوقود منخفض
الكبريت على شركة نفط كبرى ،وبيعت
الشحنة بعالوة نحو  17دوالرا للطن
ف ــوق أس ـع ــار س ـن ـغــافــورة عـلــى أس ــاس
التسليم على ظهر السفينة (فوب).
وكــانــت المصفاة طــرحــت  100ألف
طن من المنتج للشحن بين يومي 28
و 29نوفمبر في عطاء أغلق  18نوفمبر،
ولــم يتضح ميناء التسليم حتى اآلن،
على الــرغــم مــن قــول مـصــادر بالقطاع
إن الشحنة إمــا ستتوجه إلــى آسيا أو
ســاحــل الـخـلـيــج بــالــواليــات الـمـتـحــدة.
والشركة الكويتية للصناعات البترولية
الـمـتـكــامـلــة (ك ـي ـبــك) ه ــي شــركــة تابعة
لمؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،تــراجـعــت
أسعار النفط إلى قرب أدنى مستوياتها
في شهرين صباح أمس االثنين ،بعد أن
تراجعت بنحو دوالر للبرميل في وقت
ســابــق ،مــع انـحـســار ال ـم ـخــاوف بشأن
ال ـم ـعــروض ،فــي حـيــن ألـقــت الـمـخــاوف
إزاء الطلب على الوقود في الصين وقوة
الدوالر بظاللها على األسعار ،وتراجعت
العقود اآلجلة لخام برنت تسليم يناير
 74سنتا أو  0.8فــي المئة إلــى 86.88
دوالرا للبرميل.

وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة ل ـخــام غــرب
ت ـك ـســاس الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي تسليم
د ي ـس ـم ـب ــر  79.40دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
بانخفاض  68سنتا أو  0.9في المئة،
وانخفضت عـقــود يناير  59سنتا أو
 0.7في المئة إلى  79.52دوالرا للبرميل،
وأغ ـلــق كــا الـخــامـيــن القياسيين يــوم
الجمعة عند أدنى مستوى لهما منذ 27
سبتمبر ،ليواصال الخسائر لألسبوع
الثاني مع انخفاض برنت  9في المئة
وغرب تكساس الوسيط  10في المئة.
وقالت تينا تينج ،المحللة لدى «سي
إم سي ماركتس»« ،إضافة إلى توقعات
الطلب المتواضعة بسبب قيود مكافحة
كوفيد في الصين ،أدى تعافي الدوالر
أيضا إلى تشكيل عامل ضغط إضافي
على أسـعــار الـنـفــط» ،مضيفة« :أصبح
اإلقبال على المخاطرة هشا ،إذ تشير
ب ـي ــان ــات اق ـت ـصــاديــة حــدي ـثــة م ــن دول
كبرى إلى احتماالت الركود ،خاصة في
بريطانيا ومنطقة اليورو» ،مشيرة إلى
أن تصريحات مالت للتشديد النقدي
من المركزي األميركي األسبوع الماضي
أثــارت المخاوف أيضا بشأن توقعات
االقتصاد في الواليات المتحدة.
وظـ ـل ــت أعـ ـ ـ ــداد اإلصـ ــابـ ــة ال ـج ــدي ــدة
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي ال ـص ـي ــن ق ــرب
مستويات مرتفعة سجلتها في أبريل

مع مكافحة بؤر تفش في أنحاء البالد
وفي مدن كبرى.
وفــي تلك األثـنــاء ،هــدأ شح إمــدادات
الخام في أوروبا مع تكديس المصافي
ل ـل ـم ـخــزونــات ق ـبــل بـ ــدء س ــري ــان حظر
االتحاد األوروبــي على الخام الروسي
في  5ديسمبر ،مما وضع ضغوطا على
أسواق الخام في أنحاء أوروبا وأفريقيا
والواليات المتحدة.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول سـ ـي ــاس ــة ال ـط ــاق ــة
بــاالت ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ،لـ ـ «رويـ ـت ــرز» ،إن
االت ـحــاد يتوقع استكمال لــوائـحــه في
الوقت المناسب لتطبيق خطة مجموعة
ال ـس ـب ــع ب ــوض ــع س ـق ــف ل ـس ـعــر ال ـخ ــام
الروسي في  5ديسمبر.
وظلت أسواق الديزل شحيحة ،حيث
تتنافس أوروبا والواليات المتحدة على
اإلم ــدادات ،وفــي حين ضاعفت الصين
صادراتها من الديزل في أكتوبر ،مقارنة
بالعام السابق ،إلــى  1.06مليون طن،
كان الحجم أقل بكثير من الصادرات في
سبتمبر ،والتي بلغت  1.73مليون طن.
وال يزال الطلب على الوقود بالنسبة
ألكـ ـب ــر مـ ـسـ ـت ــورد لـ ـلـ ـخ ــام فـ ــي ال ـع ــال ــم
ضعيفا بسبب القيود الـتــي تفرضها
ال ـص ـيــن لـمـكــافـحــة كــوف ـيــد  ،19بينما
أدت ال ـت ــوق ـع ــات ب ـمــزيــد م ــن االرتـ ـف ــاع
في أسعار الفائدة في دول أخــرى إلى

ارت ـ ـفـ ــاع ال ـ ـ ـ ــدوالر ،م ـم ــا ي ـج ـعــل الـسـلــع
المقومة بالدوالر أكثر تكلفة بالنسبة
للمستثمرين.

إمدادات النفط الروسي
قـفــزت واردات الـنـفــط الصينية من
روسيا  16بالمئة على أســاس سنوي
فــي أكـتــوبــر لتحل فــي الـمــركــز الثاني
م ـبــاشــرة بـعــد ال ـس ـعــوديــة أك ـبــر م ــورد
لـبـكـيــن ،إذ تـمــأ ال ـشــركــات الحكومية
المستودعات قبل فرض حظر أوروبي
بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا.
وأظهرت بيانات من اإلدارة العامة
لـلـجـمــارك الصينية أن اإلمـ ـ ــدادات من
روس ـي ــا ،بـمــا فــي ذل ــك الـنـفــط ال ــذي تم
ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا
في المحيط الهادئ والشحنات المنقولة
بحرا من موانئ أوروبا والشرق األقصى
في روسيا ،بلغت إجماال  7.72ماليين
طن.
ولم تمثل الكميات ،التي تعادل 1.82
مليون برميل يوميا ،تغييرا يذكر عن
ال ــواردات في سبتمبر لكنها تراجعت
مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في
مايو البالغ نحو مليوني برميل يوميا.
وك ـث ـفــت ال ـش ــرك ــات الـصـيـنـيــة الـتــي
تديرها الحكومة ،ومن بينها يونيبك

وتـ ـش ــايـ ـن ــا أوي ـ ـ ـ ــل وتـ ـشـ ـنـ ـه ــوا أويـ ـ ــل،
وارداتها من خام األورال الروسي الذي
يـتــم تحميله فــي الـغــالــب مــن الـمــوانــئ
األوروبـيــة في األسابيع الماضية قبل
تـطـبـيــق ع ـقــوبــات االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ل ــوض ــع ح ــد أقـصــى
ألسعار النفط الروسي.
وزادت ال ـش ـح ـنــات ال ـس ـع ــودي ــة 12
بالمئة عـلــى أس ــاس سـنــوي إل ــى 7.93
مــاي ـيــن ط ــن ،أو  1.87م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا ،مقابل  1.83مليون برميل يوميا
في سبتمبر.

ومـ ــن ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،ظ ـلــت الـمـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة أك ـب ــر ال ـم ــوردي ــن
للصين بكميات بلغت  73.76مليون
طــن ،دون تغيير على أس ــاس سنوي.
وزادت اإلمدادات الروسية من يناير إلى
أكتوبر  9.5بالمئة على أساس سنوي
إلى  71.97مليون طن ،مدعومة باإلقبال
الـمـسـتـمــر م ــن ال ـم ـصــافــي ع ـلــى الـنـفــط
ُمخفض األسعار.
وقـ ـف ــزت واردات ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام من
الواليات المتحدة إلى أكثر من خمسة
أمثال في أكتوبر مقارنة بالعام السابق،
إذ اسـتـفــادت الـمـصــافــي مــن انخفاض

األسعار مع زيادة الصادرات األميركية
وسـ ــط ارتـ ـف ــاع اإلنـ ـت ــاج وال ـس ـح ــب من
المخزونات.
وزادت الـ ــواردات مــن ماليزيا ،التي
ظـلــت عـلــى مـ ــدار الـعــامـيــن الماضيين
ن ـق ـطــة ع ـب ــور لـلـشـحـنــات ال ـق ــادم ــة من
إي ــران وفـنــزويــا ،إلــى المثلين تقريبا
عـلــى أس ــاس س ـنــوي لـتـصــل إل ــى 3.52
ماليين طن.
ولــم تسجل الصين أي واردات من
فنزويال أو إيران.
(رويترز)
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اقتصاد

ً
 37رخصة مدير محفظة و 30مدير استثمار جماعي و 37مستشارا استثماريا و 27وكيل اكتتاب
عيسى عبدالسالم

ً
 16وسيطا غير
مسجل مقابل 13
ً
مسجال و 13مراقب
استثمار و 7شركات
صانع سوق

م ـن ـحــت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
م ــوافـ ـق ــات ل ـل ـج ـهــات ال ـخــاض ـعــة
لــرقــابـتـهــا بـشــأن الـحـصــول على
رخـ ـ ـص ـ ــة ل ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
المتعلقة بـ ــاألوراق الـمــالـيــة ،في
ً
وق ــت ج ــددت عـ ــددا مــن الــرخــص
وسحبت أخرى ،رغبة في تنظيم
قطاع الشركات العاملة بنشاط
األوراق المالية.
وأظـ ـه ــرت ح ــرك ــة الـتــراخـيــص
ال ـم ـم ـن ــوح ــة م ــن ال ـه ـي ـئــة ات ـج ــاه
ب ـعــض ال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
ال ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ً
لــأوراق المالية أخيرا إلى طلب
إل ـغ ــاء تــرخ ـيــص ب ـعــض أنـشـطــة
األوراق المالية ،واالقتصار على
أنشطة محددة لتحقيق أهدافها،
إذ اقتصرت شركات محددة على
رخ ـصــة واحـ ــدة فـقــط تتمثل في
نشاط مدير محفظة استثمار.
وعملت بعض الشركات على
تقليص أنشطتها والتركيز على
غ ــرض أو غــرض ـيــن ،والـحـصــول
ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة «أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال»
بتخفيض رأسمالها أو االحتفاظ
برأس المال لخدمة النشاط الذي
تفضل أن تقدمه ،وأخرى بحثت
عــن أنـشـطــة بــديـلــة ،وع ــن قـنــوات
ً
جديدة لتعظيم إيراداتها ،فضال
عن تفضيل بعضها البحث عن
ً
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر ب ـ ــدال مــن
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات س ــوق
األسهم كمورد رئيسي للدخل.
وم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم أنـ ـشـ ـط ــة األوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي فـ ـضـ ـل ــت هـ ــذه
الشركات التخلي عنها والبحث
ع ــن ق ـن ــوات لـتـعـظـيــم إي ــرادات ـه ــا
المتأتية منها ،هــي مــديــر نظام
استثمار جماعي ،وأمين حفظ،
ومراقب استثمار ،ووكيل اكتتاب،
م ـمــا دف ـع ـهــا إل ــى ت ـعــديــل قــائـمــة
األن ـش ـط ــة م ـحــل ال ـتــرخ ـيــص في
سجل األشخاص المرخص لهم
لدى الهيئة.
ويعتبر نشاط مدير محفظة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار أك ـ ـ ـثـ ـ ــر األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
المرخصة والممنوحة من هيئة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،ت ـ ــاه ب ـع ــد ذل ــك
على الترتيب نشاط مدير نظام
اس ـت ـث ـم ــار جـ ـم ــاع ــي ،م ـس ـت ـشــار
االستثمار ،وكيل االكتتاب ،أمين
حـفــظ ،وسـيــط أوراق مالية غير

م ـس ـجــل ف ــي الـ ـب ــورص ــة ،م ــراق ــب
استثمار ،ثم نشاط صانع سوق،
وتقويم األص ــول ،وكالة مقاصة
إيداع أوراق مالية.
وب ــات ــت ه ـن ــاك ش ــرك ــات أك ـثــر
ً
ت ـخ ـص ـص ــا فـ ــي مـ ـج ــال األوراق
المالية بمختلف القطاعات ،لكن
ي ـش ـتــرط عـلـيـهــا ال ـح ـصــول على
موافقة هيئة أس ــواق الـمــال عند
رغبتها في تقديم أي نشاط من
ه ــذه األن ـش ـطــة ،بـشــرط استيفاء
متطلبات هيئة األسواق ،السيما
الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن رأس ال ـم ــال
الـمـطـلــوب لـتــرخـيــص كــل نشاط
ً
اسـتـثـمــاري عـلــى ح ــدة ،عـلـمــا أن
مـمــارســة أي نـشــاط أو الـتــرويــج
ل ــه دون ال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
م ـس ـب ـق ــة ،مـ ـج ــرم ولـ ـ ــه ع ـق ــوب ــات
مغلظة بما تضمنه القانون رقم
 7لعام  2010والئحته التنفيذية
وتعديالتهما.
وبلغ عدد األشخاص الذين تم
سـحــب ترخيصها أو حرمانها
مــن مــزاولــة أنشطة أوراق مالية
من الهيئة خالل الفترة الماضية
ً
نـحــو  23شــركــة وش ـخ ـصــا ،فما
بلغ عدد المواقع غير المرخصة
والمسموح لها بممارسة نشاط
ً
أوراق مالية نحو  51موقعا.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـع ـلــومــات ال ـه ـي ـئــة،
بلغ عدد الشركات والمؤسسات
الحاصلة على ر خـصــة لمزاولة
أنشطتها نحو  72جهة في ،2022
جاءت على النحو التالي:
 تصدر نشاط مدير محفظةاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ق ــائـ ـم ــة ال ـت ــراخ ـي ــص
الممنوحة من هيئة أسواق المال
بعدد  37شركة ،حيث يؤدي مدير
محفظة االسـتـثـمــار مـهــام إدارة
المحفظة االستثمارية للعميل،
وال ـتــي قــد تشتمل عـلــى نـقــد ،أو
أوراق مــال ـيــة ،أو أصـ ــول أخ ــرى
ً
مملوكة للعميل ،ووفقا للضوابط
ال ـت ــي تـضـعـهــا ال ـه ـي ـئــة ،وت ـكــون
ال ـم ـح ـف ـظ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،إم ــا
محفظة حفظ أو إدارة بواسطة
م ــدي ــر م ـح ـف ـظــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،أو
بواسطة العميل.
 مـنـحــت هـيـئــة األس ـ ـ ــواق 37ش ــرك ــة رخ ـص ــة ل ـم ــزاول ــة نـشــاط
مـسـتـشــار ،وتـشـمــل مـهــامــه على
سبيل المثال ال الحصر ،تقييم

ال ـش ــرك ــة ،سـ ــواء ع ـنــد تأسيسها
أو زي ـ ـ ــادة رأسـ ـم ــالـ ـه ــا ،وت ـقــويــم
ً
حصة الشريك المتضامن وفقا
لـلـمــادة ( )43وال ـم ــادة ( )298من
ق ــان ــون الـ ـش ــرك ــات ،إض ــاف ــة إل ــى
تـقــويــم صــافــي أص ــول الـشــركــات
الداخلة في االندماج أو التحول
أو االنقسام ،أو عند تقديم عرض
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ ،وت ـ ـقـ ــويـ ــم ح ـصــة
الشريك الذي ال يرغب في البقاء
ً
ط ـب ـق ــا ل ـل ـم ــادة ( )16م ــن ق ــان ــون
ً
الشركات ،فضال عن تقويم حصة
الشريك الرافض تعديل عقد شركة
ً
التضامن طبقا للمادة ( )52من
قانون الشركات.

رخصة واحدة

األوراق المالية عن طريق القيام
بـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــورة ،وإص ـ ـ ـ ــدار
ال ـت ـقــاريــر وال ـت ـحــال ـيــل لــآخــريــن
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،أو عـ ــن طــريــق
وسائل اإلعــام واالتـصــال ،فيما
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـنـ ـش ــاط أو أك ـ ـثـ ــر مــن
األن ـش ـط ــة ال ـت ــال ـي ــة ،ع ـلــى سـبـيــل
ال ـم ـث ــال ،اس ـت ـث ـمــار أو ش ـ ــراء أو
بيع األوراق المالية والمنتجات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،واالكـ ـتـ ـت ــاب فــي
األوراق المالية وعمليات طرحها
وإصدارها وإدراجها ،وممارسة
أي ح ـ ــق يـ ـت ــرت ــب عـ ـل ــى حـ ـي ــازة
األوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تقديم أي مـشــورة قــد تــؤدي إلى
التأثير على ق ــرار المستثمرين
أو ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن الـمـحـتـمـلـيــن
فــي الـتـصــرف ب ـ ــاألوراق المالية
والمنتجات االستثمارية.
 بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــاتال ـم ـس ـتــوف ـيــة ل ـم ـت ـط ـل ـبــات هـيـئــة
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ل ـل ـع ـم ــل ك ـمــديــر
نـ ـظ ــام اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار جـ ـم ــاع ــي ،30
وي ـ ـقـ ــوم م ــدي ــر نـ ـظ ــام اس ـت ـث ـمــار
جماعي بتأسيس وإدارة أنظمة
االستثمار الجماعي -الكيانات
ال ـتــي تـعـمــل ف ــي م ـجــال تــوظـيــف
أموال المستثمرين فيها بمختلف
ً
أدوات االستثمار ،فضال عن طرح

«المباني» 26 :مليون دينار لتطوير
مدينة «صباح األحمد إس »3
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة ال ـم ـب ــان ــي عــن
أحدث مشاريعها االستثمارية في
مدينة صباح األحمد -إس  ،3الذي
تـقـ ّـدر قيمته ب ـ  26مليون دينار،
ً
ويمتد على مساحة  40.121مترا

ً
مربعا في جنوب مدينة الكويت.
وذكرت «المباني» أن المشروع
م ـت ـع ــدد االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات ،حـيــث
تبلغ مساحة األرض اإلجمالية
ً
لمكونات التجزئة  23.199مترا

ً
م ــربـ ـع ــا ،وس ـي ـت ــأل ــف م ــن ف ـن ــدق،
ومجمع تجاري ،إضافة إلى محال
تجارية ،ومطاعم ومقاه ،وصاالت
سينما ،وسوبر ماركت ،ومناطق
تــرفـيــه عــائـلــي ،ومــوقــف سـيــارات

متعدد الطوابق بمساحة 25.530
ً
ً
مـتــرا مــربـعــا يمكن أن يستوعب
 500مركبة ،إلى جانب المساحات
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــراء وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــزهـ ـ ــات،
وس ـت ـس ـت ـغــرق ع ـم ـل ـيــات اإلن ـش ــاء
والتطوير  3سنوات.
وعـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
ال ــذي ستتضمنه مــديـنــة صباح
األحـ ـم ــد -إس  ،3ف ــإن ــه سـيـحـمــل
اس ـ ــم «س ـ ــوق ص ـ ـبـ ــاح» ،لـيـعـكــس
ط ــاب ــع الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ،حـيــث
ستستمد الـهـنــدســة الـمـعـمــاريــة
الخاصة بــه مــن الـتــراث الكويتي
التقليدي ،كما سيتضمن السوق
ع ــدة مـنــاطــق سـيـكــون لـكــل منها
هــويــة خــاصــة بـهــا لخلق شعور
باالنتماء والتاريخ.
أما الفندق الذي سيتم تطويره
ض ـمــن ال ـم ـش ــروع ،فــإنــه سـيـكــون
ً
ت ــاب ـع ــا ل ـعــامــة ه ـي ـل ـتــون وورلـ ــد
واي ــد وم ــن فـئــة ال ـ ـ  3ن ـجــوم ،كما
سيتضمن  110غرف.

وجهة جديدة بهوية معاصرة
وق ـ ــد ع ـم ـلــت ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي
منذ تأسيسها نحو بناء عالمة
ت ـجــاريــة مـسـتــدامــة تـحـمــل قيمة
ّ
ملموسة ،وتـشــكــل مـصــدر إلهام
للمشاريع الجديدة ،والتي تحفز
ب ــدوره ــا االزدهـ ـ ــار وال ـن ـمــو على
المدى الطويل للكويت ،ودعمها
المستمر لخطة التنمية الوطنية،
وهـ ــذا م ــا يـمـثـلــه ه ــذا ال ـم ـشــروع
ً
ال ـم ـم ـيــز ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ن ـم ــوذج ــا
يحتذى للمناطق الحديثة ،حيث
سيجسد تـطــويــر مــديـنــة صباح
األح ـمــد -إس  3رؤي ــة مستقبلية
ل ـم ـشــاريــع ال ـت ـطــويــر ف ــي ال ـب ــاد،
وت ـ ـعـ ــد وج ـ ـهـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـه ــوي ــة
م ـعــاصــرة ،وف ــرص ــة لــاسـتـمـتــاع
ب ــالـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ح ــدي ـث ــة
تنبض بالحياة وتنسجم فيها
أ ب ــرز عناصر البيئة الحضارية
الملهمة.
ُيذكر أن مدينة صباح األحمد
ً
تـقــع عـلــى مـســافــة  35كـيـلــومـتــرا
ً
تـقــريـبــا ج ـنــوب مــديـنــة الـكــويــت،
كـمــا أنـهــا تتميز بـمــوقــع مـجــاور
للمناطق الصناعية الرئيسية في
الكويت ،حيث يستغرق الوصول
لها من ميناء عبدالله والمنطقة
الصناعية نـحــو  25دقـيـقــة ،كما
يمكن الوصول لها من المناطق
ال ــزراع ـي ــة وال ـمــاش ـيــة الــرئـيـسـيــة
خالل  35دقيقة فقط ،وحوالي 50
دقيقة من العاصمة ،و 45دقيقة
من مطار الكويت.

وح ــدات نظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت.
 تستطيع  27شركة ممارسةخــدمــات وكـيــل اك ـت ـتــاب ،وتشمل
مهام وكيل االكتتاب ،على سبيل
ال ـم ـث ــال ،ع ــرض أو ب ـيــع األوراق
الـمــالـيــة لمصلحة م ـصــدرهــا أو
حليفه أو وكيله ،والحصول على
أوراق مالية من المصدر أو حليفه
بغرض إعــادة تسويقها ،وإدارة
عملية إصدار األوراق المالية.
 ب ـل ــغ ع ـ ــدد الـ ـش ــرك ــات ،ال ـتــيلديها رخص وسيط أوراق مالية
 ،29منها  13شركة تعتبر وسيط
ً
أوراق مالية مسجال في بورصة
أوراق المالية ،ويتولى مهام فتح
حسابات للعمالء ،واتخاذ جميع
الخطوات الالزمة للحصول على
المعلومات والبيانات الصحيحة
وال ـكــام ـلــة ال ـتــي تـتـيــح لــه معرفة
ال ـع ـم ـيــل ،وت ـس ـلــم وإيـ ـ ــداع أم ــوال
وأص ـ ــول ال ـع ـم ــاء ف ــي ال ـح ـســاب
المجمع الخاص بوسيط أوراق
مالية المؤهل المسجل لمصلحة
العمالء لدى أطراف مرخصة من
جهات رقابية في دولــة الكويت،
والـ ـعـ ـم ــل تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف وك ــال ــة
المقاصة إلتمام عمليات التسوية
والـتـقــاص الـنــاتـجــة عــن عمليات

ت ــداول عـمــائــه وإدارة المخاطر
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـه ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات،
ومـطــابـقــة سـجــاتــه مــع األط ــراف
ذات ال ـ ـص ـ ـلـ ــة ،حـ ـس ــب الـ ـل ــوائ ــح
والنظم التي تقرها الهيئة ،إضافة
إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ ت ـع ـل ـي ـمــات الـعـمـيــل
ف ــي اس ـت ـخ ــدام أص ــول ــه وأم ــوال ــه
المتوافرة من إدارة حساباته.
 هناك  16وسيط أوراق ماليةغير مسجل في البورصة ،يقوم
بترتيب صفقات األوراق المالية،
واستقبال أوام ــر البيع والـشــراء
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا حـ ـس ــب ت ـع ـل ـي ـم ــات
العميل ،بصفته غير مسجل ضمن
قائمة الوسطاء لدى البورصة.
 تقدم  17شركة أخرى خدماتأم ـي ــن ال ـح ـف ــظ ،إذ ت ـ ــؤدي بعض
ال ـم ـهــام ال ـتــال ـيــة :ح ـفــظ األص ــول
الـ ـمـ ـك ــون ــة ألنـ ـظـ ـم ــة االس ـت ـث ـم ــار
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وح ـ ـ ـفـ ـ ــظ األم ـ ـ ـ ـ ــوال
واألصـ ـ ـ ـ ــول ل ــدي ــه أو ل ـ ــدى أم ـيــن
حـفــظ فــرعــي نـيــابــة عــن العميل،
والقيام نيابة عــن العميل بفتح
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات وتـ ـسـ ـل ــم األص ـ ـ ــول
مـحــل الـحـفــظ ونـقـلـهــا ب ـنــاء على
تعليمات العميل ،وإتمام عمليات
ا لـتـســو يــات للصفقات المتعلقة
بــاألصــول محل الحفظ ،وتنفيذ
تعليمات العميل فــي ا سـتـخــدام

الـحــق الـنــاتــج مــن حـفــظ األص ــول
لـمـصـلـحــة ال ـع ـم ـيــل ،كــاالك ـت ـتــاب
وح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـع ــام ــة،
والتصويت فيها بالوكالة نيابة
ً
وبناء على تعليماته،
عن العميل،
وبما يضمن تحقيق مصالحه.
 ي ـب ـلــغ عـ ــدد ال ـش ــرك ــات الـتــيحـصـلــت ع ـلــى رخ ــص لـمـمــارســة
وتـقــديــم نـشــاط مــراقــب استثمار
 13شركة ،تقدم خدمات ألنظمة
االس ـت ـث ـمــار ال ـج ـمــاعــي ،وتـشـمــل
ال ـم ـهــام األســاس ـيــة ،وال ـتــأكــد من
الـ ـت ــزام م ــدي ــر ن ـظ ــام االس ـت ـث ـمــار
ال ـج ـم ــاع ــي أو م ــدي ــر ال ـص ـن ــدوق
بقانون الهيئة والئحته التنفيذية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـه ـي ـئــة
وعقد نظام االستثمار الجماعي
الـتـعــاقــدي ،أو الـنـظــام األســاســي
ل ـل ـص ـن ــدوق ُ ون ـ ـشـ ــرة االكـ ـتـ ـت ــاب،
وأي وثــائــق أخــرى تــم إصــدارهــا،
والـ ـت ــأك ــد م ــن قـ ـي ــام م ــدي ــر ن ـظــام
االس ـت ـث ـمــار ال ـج ـمــاعــي أو مــديــر
ا لـصـنــدوق بمسؤولياتهما بما
يحقق مصلحة حملة الوحدات.
 حـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــان عـ ـل ــىرخ ـصــة مــن هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
لممارسة نشاط تقويم األصول،
تـشـمــل مـهــامــه تـقــويــم الحصص
ال ـع ـي ـن ـي ــة الـ ـمـ ـك ــون ــة ل ــرأسـ ـم ــال

تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة
الـكــويــت ل ــأوراق المالية الجهة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلــى
رخـ ـص ــة ل ـم ـم ــارس ــة أن ـش ـط ـت ـهــا،
ً
وتدير البورصة نظاما للتداول
يخصص للتوفيق بين عــروض
الـبـيــع وطـلـبــات ال ـش ــراء ل ــأوراق
المالية الـمــدرجــة فــي الـبــورصــة،
وي ـت ـبــع هـ ــذا ال ـن ـظ ــام اإلج ـ ـ ــراءات
والقواعد التي تضعها البورصة
وتوافق عليها الهيئة ،وال يجوز
تداول األوراق المالية المدرجة في
البورصة خارج هذا النظام إال في
األحوال المستثناة التي تضعها
البورصة ضمن قواعد التداول.
وقد حصلت الشركة الكويتية
للمقاصة على رخصة لممارسة
أنشطة «وكالة مقاصة» ،إذ تقدم
الخدمات المتعلقة بإيداع األوراق
الـمــالـيــة ووك ــال ــة مـقــاصــة خــدمــة
تسوية ،حيث تؤدي دورها ضمن
نـظــام الـحـفــظ ال ـمــركــزي ل ــأوراق
المالية ،ونقل ملكيتها وتسجيل
المعامالت المتعلقة بها بما فيها
البيع والشراء ،وتحويل الملكية
والرهن وتوزيع األرباح وغيرها
من المعامالت.
وشـ ـه ــدت الـ ـفـ ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
ارتفاع عدد الشركات التي تؤدي
دور ص ــان ــع س ـ ــوق ع ـل ــى بـعــض
األسـ ـه ــم الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة
الـكــويــت ل ــأوراق المالية ليصل
عددها إلى  7شركات.

٢٤
اقتصاد
ً
ديون  FTXألكبر  50دائنا تتجاوز  3مليارات دوالر
ةديرجلا

•
العدد  / 5190الثالثاء  22نوفمبر 2022م  28 /ربيع اآلخر 1444هـ

economy@aljarida●com

هروب المليارات من بورصات الرموز إلى التشفير الالمركزي بعد االنهيار
يندفع مستثمرو األصول
الرقمية نحو جذور صناعة
العمالت المشفرة الالمركزية،
بعد أن شهدوا انهيار بورصة
«إف تي إكس» ( )FTXالتابعة
لسام بانكمان– فريد.

قالت منصة العمالت المشفرة
«إف تي إكس» إنها مدينة بنحو 3.1
ً
مليارات دوالر ألكبر  50دائنا من
بين أكثر من مليون دائن محتمل.
ووفــق «رويـتــرز» ،قالت الشركة،
ف ــي دعـ ــوى قـضــائـيــة ،ال ـس ـبــت ،إن
البورصة تدين بنحو  1.45مليار
دوالر لــدائـنـيـهــا ال ـع ـشــرة األك ـبــر،
وإنه قد يكون هناك أكثر من مليون
دائن في القضايا األميركية التي تم
رفعها بالفعل.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ـه ــا ع ـل ــى ات ـص ــال
بـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات» مـ ـ ــن الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت
التنظيمية األمـيــركـيــة والــدولـيــة،
بما فــي ذلــك مكتب المدعي العام
األميركي ،ولجنة األوراق المالية،
والبورصات ،ولجنة تداول السلع
والعقود اآلجلة.
وأوضحت أنها أطلقت مراجعة
استراتيجية ألصولها العالمية،
وتـسـتـعــد لـبـيــع أو إع ـ ــادة تنظيم
بعض الشركات.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــت «إف تـ ـ ـ ــي إكـ ـ ـ ــس»
والشركات التابعة لها بطلب إفالس
في والية ديالوير في  11نوفمبر،
م ــا ت ــرك م ــا ي ـقــدر بـمـلـيــون عميل
ومـسـتـثـمــريــن آخ ــري ــن يــواج ـهــون
خـ ـس ــائ ــر إجـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
الدوالرات.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ذك ـ ــرت

«بتكوين» تتراجع دون  16ألف دوالر
تراجعت بتكوين قرب أدنى مستوى في أسبوع خالل تعامالت
أمس ،كما انخفضت العمالت المشفرة الرئيسية األخرى بشكل حاد،
مع استمرار تداعيات انهيار بورصة «إف تي إكس» على السوق.
وفقد سوق العمالت المشفرة أكثر من  260مليار دوالر من قيمته
ً
اعتبارا من السادس من نوفمبر بحسب «سي إن بي سي» ،وهو
اليوم الذي قال فيه الرئيس التنفيذي لبورصة «بينانس» ،إن شركته
ستبيع الرموز المميزة «إف تي تي» الخاصة بـ»إف تي إكس».
ً
وانخفضت بتكوين بنسبة  3.11في المئة عند  15999.71دوالرا،
ً
وفقا لبيانات «كوين باس».
ً
وهبطت أيضا ثاني أكبر العمالت المشفرة من حيث القيمة
السوقية «اإليثريوم» بنسبة  5.48في المئة إلى  1110.77دوالرات،
ً
كما تراجعت الريبل  2.95في المئة إلى  35.05سنتا.

ُّ
السلطات في جزر الباهاما -حيث
يوجد مقر «إف تي إكس» -في بيان
األحد ،أنها تحقق فيما إذا كان أي
س ـلــوك إج ــرام ــي قــد ح ــدث بسبب
انهيار الشركة.
وسيطرت ُسلطات ُجزر البهاما
ً
أيـ ـض ــا ع ـلــى األص ـ ـ ــول وال ـع ـمــات
المشفرة التي تحتفظ بها وحدة
«إف تي إكس ديجيتال ماركتس»،
ب ـع ــدم ــا ت ـق ــدم ــت الـ ــوحـ ــدة بطلب
الحماية بموجب الفصل  15من
قانون اإلفالس ،الثالثاء.
وي ـن ــدف ــع م ـس ـت ـث ـمــرو األصـ ــول
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة نـ ـح ــو جـ ـ ـ ــذور ص ـنــاعــة
العمالت المشفرة الالمركزية ،بعد
أن ش ـه ــدوا ان ـه ـيــار ب ــورص ــة «إف
تــي إكــس» ( ،)FTXالتابعة ل ـ «ســام
بانكمان – فريد».
يـعـتـمــد ال ـت ـمــويــل ال ــام ــرك ــزي،
ً
الـمـعــروف اخـتـصــارا باسم ،DeFi
على العقود الذكية ،وهي البرامج
ً
ال ـتــي تـعـمــل تـلـقــائـيــا عـلــى شبكة
«بلوكتشين» المفتوحة للتدقيق
العام وتترك المستخدمين ،وليس
ال ـشــركــات ،يــراق ـبــون ه ــذه الــرمــوز
ال ــرق ـم ـي ــة .أص ـب ـح ــت ه ـ ــذه ال ـ ــروح
ال ـم ـس ـت ـق ــاة مـ ــن ج ـ ـ ــذور ال ـع ـمــات
ً
المشفرة رائجة مجددا ،بعد إفالس
بــورصــة «إف تــي إك ــس» المركزية
الخاصة بـ «سام بانكمان – فريد».

هروب المليارات
وارتفعت أحجام الـتــداول عبر
الـ ـب ــورص ــات ال ــام ــرك ــزي ــة بنسبة
ً
 11فــي المئة تقريبا هــذا الشهر،
لتصل قيمتها إلى  62مليار دوالر،
ً
وف ـقــا لـبـيــانــات «كريبتوكومبير»
( )CryptoCompareا ل ـ ـتـ ــي تــم
الحصول عليها من «ديفيل الما»
(.)DefiLlama
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـح ـ ـل ـ ـي ـ ــات م ــن
شــركــة نــانـســن ( )Nansenإل ــى أن
بروتوكوالت اإلق ــراض مثل «آفــي»
( )Aaveو«كومباوند» ()Compound
ُ
ً
تعد أيضا من المنصات التي تشهد
ً
ً
نموا قويا في عدد المستخدمين
والمعامالت.
ف ــي الـمـقــابــل ،بـ ــادر ال ـمــودعــون

الذين أفزعهم انهيار «إف تي إكس»
إلى سحب األموال من البورصات
المركزية.

استخدام «بلوكتشين»
وت ـم ـي ــل ت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـت ـمــويــل
الالمركزي إلــى استخدام شبكات
«ب ـلــوك ـت ـش ـيــن» م ـثــل «إي ـث ـي ــري ــوم»،
التي قال عنها مؤسسها المشارك
فيتاليك بوتيرين فــي مقابلة ،إن
«الكثيرين فــي مجتمع إيثيريوم
ً
يــرون أيضا أن الوضع يتمثل في
التحقق مــن صحة األش ـيــاء التي
يثقون بها طــوال الــوقــت ،وهــي أن
ُأي شيء مركزي ُيفترض أنه محل
شبهة».
وخ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـم ـن ـت ـهــي
الثالثاء ،وهي الفترة التي شهدت
ُ
انهيار «إف تي إكس» ،تظهر بيانات
ً
«يانسن» نموا بعدد المستخدمين
في البورصتين الالمركزيتين «دي
واي دي إك ــس» ( )dYdXو«كـيــرف
فاينانس» ( )Curve Financeبلغ 97
و 61في المئة على التوالي ،بينما
زادت صفقاتهما بأكثر من الضعف.
وارتفع عدد المستخدمين على
بروتوكوالت اإلق ــراض مثل «آفــي»

و«كومباوند» بنسبة  68و 46في
الـمـئــة عـلــى ال ـتــوالــي ،وتضاعفت
ً
صفقاتهما أيضا.
وبالنسبة لبوتيرين ،فهو لم
ً
ي ـ َـر بـعــد ري ــاح ــا مـعــاكـســة تصيب
التمويل الالمركزي ،حيث رجحت
جـ ـيـ ـن ــي جـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــون ،ال ــرئـ ـيـ ـس ــة
التنفيذية لـ «فرانكلين تمبلتون»
( ،)Franklin Templetonفي وقت
سابق من األسبوع الجاري أن يدفع
سقوط «إف تي إكس» المستثمرين
نحو البورصات الالمركزية.
أما المدى الزمني الذي سيستمر
خالله التحول نحو البروتوكوالت
ً
ً
الالمركزية ،فيظل سؤاال مفتوحا.
وق ـ ــال ب ــوت ـي ــري ــن إن ال ـت ـمــويــل
الالمركزي أبعد ما يكون عن كونه
سهل االستخدام وقابل للتطوير
ويمكن الوصول إليه.
ويتنافس مشغلو البورصات
المركزية ،مثل «كوين بيس غلوبال»
ً
( )Coinbase Global Inc.أيضا بقوة
من أجل الحصول على التدفقات.

التحلي بالشجاعة
ف ــي ع ــام  2022وح ـ ــده ،تمكن
ال ـم ـت ـس ـل ـلــون م ــن س ــرق ــة أص ــول

«الوطني» و«لوياك» يطلقان برنامج
«كن -تنيو» لدعم مشاريع الشباب
بالتعاون مع جامعة بابسون األميركية لريادة األعمال
في إطــار الشراكة االستراتيجية
لبنك الكويت الوطني مع مؤسسة
لــو يــاك التطوعية ،ينطلق برنامج
«كن -تنيو» لدعم وتطوير مشاريع
الـ ـشـ ـب ــاب ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع جــام ـعــة
ب ــاب ـس ــون األم ـي ــرك ـي ــة ،ب ـه ــدف دع ــم
ً
الشباب من ُعمر  17إلى  30عاما ،من
خالل تحفيزهم على ابتكار وتطوير
مشاريع تخدم المجتمع.
بــإمـكــان الــراغـبـيــن فــي المشاركة
ب ــال ـب ــرن ــام ــج زيـ ـ ـ ــارة م ــوق ــع www.
 LOYAC.orgلـ ـلـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،ك ـمــا
ب ــإمـ ـك ــانـ ـه ــم االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام ك ـ ـفـ ــرد أو
مجموعة تحت فكرة مشروع واحدة.
ويـسـتـمــر الـبــرنــامــج م ــن  7يناير
ح ـت ــى  21فـ ـب ــراي ــر ،وي ـش ـت ــرط على
المشارك المتقدم أن يكون لديه فكرة
لمشروع ،بحيث في نهاية البرنامج
يحصل المشاركون على فكرة مشروع
متكاملة تــواجــه الـتـحــديــات وتــوفــر
الحلول للمجتمع فــي الكويت ،كما
يحصلون على تجهيز مكثف ومسبق
إلطالق فكرة المشروع في عالم ريادة
األعمال.
وفـ ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ي ـق ــوم
المشاركون بتقديم وعرض خطة عمل
ونموذج أولي لمشروع قابل للتنفيذ
على أرض الــواقــع ،ويعمل على حل

خالل إطالق البرنامج
إح ــدى القضايا الـتــي نواجهها في
المجتمع.
وقالت مسؤول أول بإدارة العالقات
العام في «الوطني» جوان العبدالجليل:
«ه ــذه الــرعــايــة تــأتــي فــي إط ــار شراكة
ال ـب ـنــك ال ــوط ـن ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مــع
(لــويــاك) ،وحــرصــه على توفير الدعم
للشباب ،وإتاحة الفرصة أمامه للثقة
بأفكاره ،وبلورتها إلى مشاريع مفيدة
للمجتمع».
وأضـ ــافـ ــت ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل أن ه ــذا
ال ـب ــرن ــام ــج يـل ـت ـقــي م ــع ت ــوج ــه الـبـنــك

ال ـ ـهـ ــادف إل ـ ــى دع ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب ،وف ـتــح
ال ـم ـج ــال أم ــام ـه ــم ل ـص ـقــل م ـهــارات ـهــم
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم ،م ـ ــن خ ــال
دع ــم مشاريعهم الـهــادفــة إل ــى خدمة
وتطوير مجتمعاتهم ،وإيجاد الحلول
للعديد من البرامج البيئية والصحية
والـتـعـلـيـمـيــة ،وغ ـيــرهــا م ــن ال ـشــؤون
المجتمعية.
بدورها ،مديرة التعليم والتطوير
فــي «ل ــوي ــاك» ،إي ـمــان الـعـمــر ،قــالــت إن
الـبــرنــامــج يخاطب الـشـبــاب الطموح
الباحث عن مستقبل مهني ،والساعي

إلــى الـنـجــاح ،وال ـهــادف إلــى أن يكون
ً
رائـ ــدا فــي األع ـم ــال وال ـش ـبــاب الـحــالــم
وال ـم ــؤم ــن ب ـم ـشــروعــه وم ـت ـم ـســك بــه،
ويـسـعــى إل ــى تـحــويـلــه مــن ف ـكــرة إلــى
حقيقة تخدم المجتمع.
ولفتت إلى أن هذا البرنامج َّ
موجه
بالدرجة األولى إلى كل من هو باحث
عن الدعم لتحويل مشروعه من مجرد
ف ـك ــرة إل ــى م ـش ــروع ق ــائ ــم ع ـلــى أرض
َّ
وموجه لرواد األعمال الشباب
الواقع،
الباحث عن تنمية وتوسيع مشروعه
القائم ،كما أن البرنامج مناسب لكل
َمن هو مهتم بتطوير وصقل مهاراته
ف ــي م ـجــال ري ـ ــادة األعـ ـم ــال للصعود
بحياته المهنية.
وي ـس ـت ـمــر ب ــرن ــام ــج «ك ــن-ت ـن ـي ــو» 7
أســاب ـيــع ،وتـتـخـلـلــه جـلـســات تــدريــب
ونـقــاشــات ومـحــاضــرات وورش عمل
ت ـت ـن ــاول ت ـطــويــر أفـ ـك ــار ال ـم ـشــارك ـيــن
وتأسيس مشاريعهم وإب ــراز القيمة
المضافة للمجتمع لهذه المشاريع.
كما سيحظى المشاركون بنقاشات
قيمة وتوجيه من نخبة من الخبراء
والـ ـم ــوجـ ـهـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن فـ ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال ،عـلــى رأس ـه ــم الـبــروفـيـســور
فيليب كيم المختص في مجال ريادة
األعمال من كلية بابسون.

تشفير بقيمة  3مـلـيــارات دوالر
من بروتوكوالت تمويل المركزي
مختلفة ،وفق ما أظهرت بيانات
تشيناليسيس» ()Chainalysis
ح ـت ــى أكـ ـت ــوب ــر ،ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت
ال ـح ــال ــي يـتـحـلــى م ـقــدمــو حـلــول
التمويل الالمركزي بالشجاعة.
وق ـ ـ ــال أن ـط ــون ـي ــو ج ــول ـي ــان ــو،
م ــؤ س ــس «دي واي دي إ ك ـ ــس»:
«تتعالى دع ــوات المغردين عبر
(تويتر) ،بأن التمويل الالمركزي
هو الحل».
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت م ـ ــاري
كــاثــريــن ل ـيــدر ،مــديــرة العمليات
في «يونيسواب البس» (Uniswap
 ،)Labsأن الخسار الفادحة التي
ُمـنـيــت بـهــا «إف تــي إك ــس» تبرر
بشكل «صــريــح لـلـغــايــة وواض ــح
بشكل مؤلم سبب حاجة الناس
إلى مزيد من التحكم بأموالهم».
أما باسكال غوتييه ،الرئيسة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـم ـح ـف ـظــة األجـ ـه ــزة
« ل ـ ـيـ ــد غـ ــر» ( ،)Ledgerتـ ـ ــرى أن
«الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي:
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون يـ ــدركـ ــون أهـمـيــة
العودة إلى الالمركزية والمراقبة
الذاتية».

وأضـ ـ ــافـ ـ ــت غ ــوتـ ـيـ ـي ــه« :ش ـه ــد
األسبوع الماضي أعلى مبيعات
بالنسبة لليدغر في التاريخ .كان
يــوم األح ــد أعـلــى أي ــام المبيعات
لدينا على اإلطالق ،حتى االثنين،
عندما تفوقنا على أعلى مستوى
لنا على اإلطالق».
تتواصل تداعيات انهيار «إف
تــي إك ــس» الـتــابـعــة ل ـ «بــانـكـمــان-
فــريــد» وشــركــة ال ـتــداول الشقيقة
«أالميدا ريسيرش» في  11نوفمبر
على امتداد الصناعة حتى اآلن.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ـع ــد االنـ ـهـ ـي ــارات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة ل ـم ـن ـصــات
العمالت المشفرة ،ووسط سوق
رموز رقمية هابطة ومؤلمة ،فيما
ً
ً
يعد تـحــوال دراماتيكيا ستكون
ل ــه ع ــواق ــب ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى عـلــى
الصناعة.
وتنتاب الدهشة العالم وهو
يراقب الــزلــزال الــذي أطــاح شركة
تداول العمالت المشفرة «إف تي
إك ـ ــس» ،داف ـع ــة ب ـق ـطــاع الـعـمــات
المشفرة ككل إ لــى تكبد خسائر
ً
واسعة ،وليصبح هدفا النتقادات
حادة ،في ظل تورط مشاهير في
ال ـتــرويــج لـلـبــورصــة وت ـس ــاؤالت

حول غياب دور الجهات الرقابية
والتنظيمية تجاه ما كان يحدث
بــال ـشــركــة ال ـت ــي ن ـمــت إي ــرادات ـه ــا
لـتـتـجــاوز مـلـيــار دوالر ،وشكلت
في وقت ما نحو  10في المئة من
تداوالت سوق العمالت المشفرة
العالمي منذ أن بدأت عملها عام
 2019فحسب.
وك ــان مــؤســس ال ـشــركــة «ســام
بــانـكـمــان ف ــراي ــد» ي ــروج للشركة
ً
بــأنـهــا األك ـثــر تنظيما فــي قطاع
تعوزه الرقابة ،لكن الشركة انتهى
بها األمــر إلــى طلب الحماية من
الدائنين في الــواليــات المتحدة،
بـعــد أن اس ـت ـقــال «بــان ـك ـمــان» من
مـنـصـبــه كــرئـيــس تـنـفـيــذي عقب
أن أدت أك ـب ــر نـكـبــة ف ــي صـنــاعــة
التشفير إلى دعوات لتدقيق أكبر،
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي م ـحــت األزم ــة
قيمة أصول «بانكمان» لتصل إلى
الـصـفــر مــن ذروة عـنــد  26مليار
دوالر ف ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي فــي
بضعة أيام فحسب ،وتركت نحو
مليون عميل يواجهون خسائر
إج ـم ــال ـي ــة ت ـص ــل إل ـ ــى م ـل ـي ــارات
الدوالرات.
(أرقام) و(الشرق)

ِّ
«المصارف» يحذر من إعالنات مواقع
التواصل االجتماعي

ق ــال ات ـح ــاد م ـص ــارف ال ـكــويــت إنــه
ُ
ل ــوح ــظ ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة انـتـشــار
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي م ــن حـ ـس ــاب ــات وه ـم ـيــة
م ـش ـب ــوه ــة ،ت ـن ـت ـحــل ص ـف ــة ال ـب ـن ــوك،
وت ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء ب ـص ـف ــة
غ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة ،ت ــزع ــم وج ـ ـ ــود ف ــرص
استثمارية ،أو ِّ
تروج لعمليات إعادة
جدولة القروض أو تكييشها ،وتقوم
باستخدام أسماء البنوك وممثليها
وشعاراتها ضمن تلك اإلعالنات.
َّ
وحذر االتحاد من نشر أي إعالنات
تـجــاريــة بــوســائــل اإلع ــام؛ الـمـقــروءة
والمسموعة والمرئية ،تمس أنشطة
البنوك ،أو تحمل العالمات التجارية
ً
ل ـهــا ،ح ـفــاظــا ع ـلــى اس ـت ـق ــرار الـقـطــاع
واالقتصاد الوطني.
المصرفي َّ
ك ـ ـمـ ــا حـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ــن مـ ـغـ ـب ــة م ـخ ــال ـف ــة
الـمـعـلـنـيــن ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ألح ـكــام
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  3ل ـس ـنــة  2006بـشــأن
ال ـم ـط ـب ــوع ــات وال ـن ـش ــر وت ـع ــدي ــات ــه،
والـقــرار ال ــوزاري رقــم  50لسنة 2010
بـ ـش ــأن ح ـظ ــر ن ـش ــر وب ـ ــث اإلع ــان ــات
ال ـت ـجــاريــة ،وال ـق ــان ــون رق ــم  63لسنة
 2015ب ـشــأن مـكــافـحــة ج ــرائ ــم تقنية
الـمـعـلــومــات وغ ـيــرهــا ،وال ـتــي تحظر
نـشــر كــل مــا مــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلــى
زع ــزع ــة الـثـقــة بــالــوضــع االق ـت ـصــادي
للبالد.
وأك ـ ـ ــد ات ـ ـحـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف أن ـ ــه لــن
يتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية
ال ــازم ــة ت ـج ــاه ك ــل م ــن يـنـشــر أخ ـبــار
مغلوطة باسم البنوك األعضاء.

وفي هذا الصدد ،قال األمين العام
التحاد المصارف ،د .حمد الحساوي،
إنــه ال صلة للبنوك بـهــذه اإلعــانــات
ِّ
المنشورة ،والتي تشكل مخاطر على
الـجــوانــب االقـتـصــاديــة واالجتماعية
لـ ـلـ ـب ــاد م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـن ــوك
وعمالئها ،وتعامالت البنوك المحلية
والخارجية من جهة أخرى.
ودعا الحساوي عمالء البنوك إلى
توخي الحيطة والحذر ،وعدم االلتفات
لـ ـل ــدع ــوات ال ـم ـش ـب ــوه ــة ع ـب ــر م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،والـتــي تهدف
إلى إذاعة اإلشاعات ،وخلق حالة من
االرتـ ـب ــاك وزع ــزع ــة الـثـقــة بـيــن عـمــاء
البنوك ،وتشويه ُسمعة البنوك بهدف
االحتيال ،من خالل عرض خدمات غير
مـشــروعــة لمحاولة ســرقــة معلومات
العمالء المصرفية الشخصية.
من جانب آخر ،أشار الحساوي إلى
انتشار دعوات على وسائل التواصل
االجتماعي للدخول في استثمارات
ع ــال ـي ــة الـ ـخـ ـط ــورة م ــن مـ ـص ــادر غـيــر
موثوقة للمعلومات االستثمارية ،وال
تملك المعرفة والخبرة الالزمة.
وأ ك ـ ـ ــد أن األدوات اال س ـت ـث ـم ــار ي ــة
وأدوات ا لـ ـتـ ـم ــو ي ــل ا لـ ـمـ ـت ــا ح ــة ل ــدى
ال ـب ـنــوك تــوفــر أع ـلــى درجـ ــات األم ــان،
وتساعد العمالء على إدارة ثرواتهم
واس ـت ـث ـمــارات ـهــم وزي ـ ـ ــادة ع ــوائ ــده ــم،
وت ـت ـم ـتــع ب ــرق ــاب ــة ح ـص ـي ـفــة م ــن بـنــك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،وف ــي ظ ــل ال ـت ــزام
الـ ـبـ ـن ــوك ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى س ــري ــة
معلومات العمالء المصرفية.

حمد الحساوي

وشــدد على أهمية توخي السادة
ال ـع ـم ــاء الـ ـح ــذر ف ـي ـمــا يـ ــرد ل ـه ــم مــن
مـكــالـمــات هــاتـفـيــة أو رســائــل نصية
أو إل ـك ـتــرون ـيــة ت ـط ـلــب م ـن ـهــم اإلدالء
بأرقام حساباتهم أو أرقامهم السرية
ال ـخــاصــة بـحـســابــاتـهــم ل ــدى الـبـنــوك
المحلية ،أو معلوماتهم الشخصية،
ادع ـ ً
ـاء مــن بعض المحتالين فوزهم
ً
بـجــوائــز مــالـيــة أو غـيــرهــا ،عـلـمــا بــأن
ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ل ــم ول ــن تـطـلــب من
عمالئها مــن خــال مكالمات هاتفية
أو رســائــل نصية أو إلـكـتــرونـيــة ،في
أي حال من األحوال ،أرقام الحسابات
أو األرقـ ـ ـ ــام ال ـس ــري ــة أو ال ـم ـع ـلــومــات
الشخصية إلنـجــاز أي مـعــامــات مع
البنوك.

«بيتك» :خصومات إلى  %40لعمالء البطاقات «وربة» يوقع شراكة استراتيجية مع «نبلز»
ً
يـقـ ِّـدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خصومات وعــروضــا
خــاصــة وحـصــريــة لحاملي بـطــاقــاتــه االئـتـمــانـيــة والـبـطــاقــات
مسبقة الــدفــع ،إضــافــة إل ــى ع ــروض فـيــزا الـعــالـمـيــة وع ــروض
ماستركارد العالمية ،ما يتيح المزايا لمستخدمي البطاقات
ً
ً
محليا وعالميا ،ووصلت الخصومات إلى  40في المئة بعدة
مجاالت مهمة ،من بينها :فنادق ،ومقاصد سياحية عالمية،
ومحالت أثاث ونظارات ،وأدوات ومالبس رياضية ،ومستلزمات
السيارات.
َّ
المقدمة لعمالء «بيتك» عند استخدام
ومن بين الخصومات
ً
البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع محليا ،نسبة خصم  10في
المئة بمحالت ريبوك ونايكي للمستلزمات الرياضية ،وشركة
علي عبدالوهاب المطوع لألثاث ،والشركة العالمية للنظارات،
فيما تصل نسبة الخصم إلى  30في المئة لدى شركة نظارات
الجميل ،و 40في المئة لــدى شركة زيـبــارت لحماية وتظليل
السيارات.
وفـيـمــا يتعلق بـخـصــومــات وع ــروض فـيــزا الـعــالـمـيــة ،فهي
ً
 12في المئة خصما عند التعامل مع  985ألف فندق وأماكن
لإلقامة منتشرة حول العالم مع  Agoda.comوالدفع ببطاقة
فيزا «بيتك» ،كما يمكن الحصول على يوم إيجار مجاني واحد
أو خصم  25في المئة على الحجوزات ،ويمكن استخدام الميزة
عدة مرات طوال فترة صالحية العرض الترويجي.
كما يمكن للعميل استرداد حتى  10في المئة من BOOKING.
 COMعند الدفع ببطاقة فيزا المؤهلة من «بيتك» ،فيما يحصل

على خصومات حصرية تصل إلى  20في المئة على اإلقامة
ليال وأكثر في جميرا المالديف بجزيرة أولهاهالي عند
لمدة ٍ 3
استخدام بطاقة فيزا «بيتك» ،مع خصومات حصرية تصل إلى
ليال وأكثر في فندق جميرا
 25في المئة على اإلقامة لمدة 3
ٍ
بورت سولر ،إسبانيا ،وخصومات تصل إلى  25في المئة على
ليال وأكثر عند الحجز في فندق جميرا كارلتون
اإلقامة لمدة ٍ 3
تاور ،المملكة المتحدة.
أمــا عــروض ماستر كــارد العالمية ،فإنه باستخدام بطاقة
ماستركارد من «بيتك» يحصل العميل على خصم  15في المئة
بـفـنــادق ومنتجعات  IHGبــأوروبــا ُ
وج ــزر الـمــالــديــف والهند
والـشــرق األوس ــط وإفريقيا ،وعلى اس ـتــرداد نقدي يصل إلى
 10في المئة عند حجز عطلته المقبلة مع BOOKING.COM
باستخدام بطاقة ماستركارد «بيتك».

َّ
وقــع بنك وربــة اتفاقية شــراكــة استراتيجية مع
شركة نبلز ،وهي شركة كويتية تسعى إلى تصحيح
معنى حياة األطفال الصحية ،وتهدف إلى توعية
أولياء األمور باحتياجات أطفالهم الغذائية ،وتوفير
الحلول الصحية ،وبناء ثقافة صحية جديدة تؤثر
ً
إيجابا على حياتهم وصحتهم.
ً
وتعقيبا على الشراكة الجديدة ،قال مدير قطاع
الـتـســويــق واالت ـص ــال الـمــؤسـســي فــي «وربـ ــة» أيمن
المطيري ،إن توقيع البنك لهذه االتفاقية يأتي ضمن
دوره الكبير في المسؤولية االجتماعية ،واالهتمام
بالنشء واألسرة وصحة تغذيتهم ،كما أنها جزء من
ً
استراتيجية المسؤولية االجتماعية للبنك ،وانطالقا
ومنتم إلى مجتمعه
واع
ً ٍ
من إيمانه بأهمية خلق جيل ٍ
يحرص عل حياته الصحية ،منوها بأن االتفاقية
تعكس سـعــي «وربـ ــة» الـمـتــواصــل للعناية بصحة
األطفال واالهتمام بهم ،باعتبارهم حصاد المستقبل.
وأضــاف المطيري أن «ورب ــة» مستمر في انتقاء
أف ـضــل ال ـخ ـبــراء وال ـم ــراك ــز ف ــي مـخـتـلــف الـمـجــاالت
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ــاقـ ـ ــون تـ ـطـ ـلـ ـع ــات ع ـم ــائ ـه ــم
واحـتـيــاجــاتـهــم عـلــى اخ ـتــاف ـهــا ،بـمــا يـتـنــاســب مع
أسلوب حياتهم.

وذكــر أن البنك يعتبر األطـفــال ركـيــزة مــن ركائز
ً
المستقبل ،مؤكدا أن هذه الشراكة ستعمل على إنشاء
مصطلح جديد للتغذية الصحية وتوعية وتثقيف
أولياء األمور في التغذية الصحية ،إضافة إلى توفير
وجبات صحية تجذب األطفال وذات جودة عالية،
وأن تجعل التغذية الصحية أولوية لدى الناس كافة.
ً
وأشار إلى أن «وربة» يسعى دائما لتحقيق كل ما
يخدم المجتمع ،بجميع طوائفه وشرائحه ،وبإرشاد
ً
واع جدا من الناحية الصحية.
جيل ٍ
واختتم المطيري تصريحه ،بأنه يمكن لجميع
َّ
المقدمة ألبنائهم
عمالء «وربة» التمتع بالخصومات
عبر زيارة صفحات «نبلز» بمنصات مواقع التواصل
االجتماعي ،أو االتصال بهم بشكل مباشر ،أو من
ً
خــال زيــارتـهــم ،مــؤكــدا الـشــراكــة مستمرة لتحقيق
النتائج المرجوة خالل الفترة المقبلة.
من ناحيته ،قال عمر اللوغاني– شريك مؤسس
ً
في «نبلز»« :نحن سعداء جدا وفخورون بتعاوننا
مع (وربة) ،وشاكرون إلتاحته الفرصة لنا في هذه
الشراكة االستراتيجية وعرض منتجاتنا لعمالئهم،
وممتنون لدور البنك وتركه بصمة واضحة تجاه
المسؤولية المجتمعية».

أيمن المطيري

«االستثمارات الوطنية» :نحتفظ بأصول ذات جودة عالية
الشركة استعرضت مركزها المالي خالل مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث
قال المثنى المكتوم ،إن نتائج
«االستثمارات الوطنية»
المالية للربع الثالث من
 2022أثبتت األداء الراسخ
واإلنجازات التشغيلية
للشركة ،التي عززت من
مكانتها المالية ،وكان لها
األثر اإليجابي لالحتفاظ
بمركز مالي قوي وأصول ذات
جودة عالية ،والقدرة على
تحقيق النمو المستدام.

ع ـقــدت شــركــة االس ـت ـث ـمــارات
ال ــوط ـن ـي ــة م ــؤت ـم ــر ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
ل ـلــربــع ال ـثــالــث ل ـعــام  2022في
 17نوفمبر الـجــاري ،بمشاركة
الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــؤون
ال ـمــال ـيــة جــريــش ن ــاي ــر ،ونــائــب
رئيس أول لقطاع االستثمارات
المصرفية بـشــار خــان ،ونائب
رئ ـي ــس ت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـطــاع إدارة
الثروات المثنى المكتوم ،الذي
استهل المؤتمر بتقديم عرض
موجز عن الشركة ،ولمحة عامة
ع ــن ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ــال ـي ــة لـلــربــع
ال ـث ــال ــث  ،2022والـ ـت ــي أثـبـتــت
أداء ه ـ ـ ــا ال ــراس ــخ وإن ـج ــازات ـه ــا
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـ ـمـ ــا عـ ـ ـ ــزز مــن
مكانتها المالية وكان لها األثر
اإليـ ـج ــاب ــي ل ــاح ـت ـف ــاظ بـمــركــز
مالي قــوي وأصــول ذات جودة
ع ــال ـي ــة وال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تـحـقـيــق
النمو المستدام ،بفضل نجاح
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة وخـبــرة
فريق العمل.

المركز المالي

ارتفاع األصول
المدارة بنسبة %7.3
لتصل إلى 1.17
مليار دينار

وقــدم ناير شرحا تفصيليا
عـ ــن الـ ـم ــرك ــز الـ ـم ــال ــي ل ـل ـشــركــة
المنتهي في  30سبتمبر ،2022
حيث أعلنت تحقيق ربح قدره
 8.8م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،ورب ـح ـيــة
ل ـكــل س ـهــم تـبـلــغ  11فـلـســا من
خــال بيان الــدخــل ،كما حققت
خــال ذات الفترة دخــا شامال
آخ ـ ــر ب ـق ـي ـمــة  5.8م ــاي ـي ــن ،مــن
خ ــال ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن ،إذ
ب ـلــغ إج ـم ــال ــي ال ــدخ ــل ال ـشــامــل
للربع الثالث من العام الحالي
 14.6مليونا ،الفتا إلــى الفترة
المقابلة خالل األشهر التسعة
لعام  ،2021حينما بلغ صافي
األرب ــاح  22.4مليونا ،وربحية
ال ـس ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد بـ ــواقـ ــع 28.1
فـلـســا م ــن خ ــال ب ـي ــان ال ــدخ ــل،
وبلغ الدخل الشامل اآلخر 20.9
مليونا ،وإجمالي الدخل الشامل
الذي بلغ  43.3مليونا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـعـ ــائـ ــد ع ـلــى
متوسط حقوق الملكية والعائد
عـ ـل ــى مـ ـت ــوس ــط األصـ ـ ـ ـ ــول ب ـلــغ
 %4.3و %3.5لكل منهما على
الـ ـت ــوال ــي خـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث

 ،2022وب ـل ـغــت نـسـبــة الــراف ـعــة
الـمــالـيــة  %25.5خ ــال الـفـتــرة،
وأي ـضــا بـلـغــت نـسـبــة السيولة
السريعة لــدى الشركة ،%41.2
كما بلغ إجمالي األصول 268.6
مليون دينار ،وإجمالي حقوق
المساهمين العائدة للشركة األم
 195.2مليونا في الربع الثالث
م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،م ـق ــارن ــة بـ
 278.2مليونا ،و 207.4ماليين،
كما في نهاية األشهر التسعة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـ ــام .2021ولـ ـ ـف ـ ــت
إلــى تــراجــع بقيمة  3.2ماليين
دينار في صافي الربح للشركة
من خالل بيان الدخل ،وتراجع
بقيمة  2.5مليون في اإليرادات
ال ـش ــام ـل ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن خ ــال
ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن فــي الــربــع
ال ـثــالــث مــن ع ــام  ،2022وبــذلــك
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة
 5.7ماليين خالل الفترة ذاتها
مــن ال ـعــام الـحــالــي ،ويــأتــي ذلــك
لتقلبات األداء ا لـتــي تشهدها
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ـكـ ـل ــي وتـ ـش ــدي ــد
إجراءات السياسة النقدية التي
اع ـت ـمــدت ـهــا ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
المختلفة ،حيث سجل مؤشر
الـكــويــت ال ـعــام تــراجـعــا بنسبة
 %4خالل الربع الثالث.
وأوض ـ ـ ــح أن إج ـم ــال ــي دخ ــل
الـشــركــة لـلــربــع الـثــالــث مــن عــام
 2022بلغ  17.2مليون ديـنــار،
مضيفا أن المساهمة الرئيسية
ف ـ ــي إج ـ ـمـ ــالـ ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات هــي
تــوزي ـعــات األربـ ــاح الـتــي بلغت
 8.1م ــاي ـي ــن ،وأتـ ـع ــاب اإلدارة
والوساطة واالستشارات التي
بلغت  8.3ماليين ،إضــافــة إلى
ذلـ ــك فـ ــإن ال ـم ـســاهــم الــرئـيـســي
فــي اإلي ــرادات الشاملة األخــرى
هــو زيـ ــادة قيمة االسـتـثـمــارات
المسعرة بالقيمة العادلة ،من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
التي بلغت  5.3ماليين.

المصروفات والمخصصات
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر جـ ـ ــر يـ ـ ــش أن ق ـي ـم ــة
ال ـم ـص ــروف ــات والـمـخـصـصــات
بـلـغــت  7.1مــاي ـيــن دي ـن ــار في
ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ع ــام ،2022

المثنى المكتوم

بشار خان

جريش ناير

م ـقــارنــة ب ـ ـ  6.3مــاي ـيــن لنفس
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن عـ ـ ــام  ،2021كـمــا
بلغت الـمـصــروفــات اإلداريـ ــة 7
ماليين لفترة األشـهــر التسعة
األولى من العام الحالي مقارنة
بنفس الفترة من عام  ،2021إذ
بلغت  5.4ماليين ،وتعود هذه
الزيادة بشكل رئيسي إلى دمج
الشركة التابعة الجديدة وزيادة
ال ـع ـم ـل ـيــات ،وك ــان ــت الـتـكــالـيــف
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ل ــأش ـه ــر الـتـسـعــة
ال ـح ــال ـي ــة ب ـل ـغ ــت  0.8م ـل ـي ــون،
وهي أعلى من الفترة المقابلة
للعام الماضي التي بلغت 0.4
مليون ،حيث قابل هذه الزيادة
ان ـخ ـفــاض ف ــي خـســائــر القيمة
وال ـم ـخ ـص ـص ــات األخـ ـ ـ ــرى مــن
 0.2مليون عام  2021إلى صفر
تقريبا للفترة الحالية من عام
.2022
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن «اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مــن
أ ت ـ ـ ـع ـ ــاب اإلدارة وا لـ ــو سـ ــا طـ ــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ح ـق ـق ــت ن ـمــوا
بـنـسـبــة  %41لـتـصــل إل ــى 8.3
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار خـ ـ ــال ال ــرب ــع
الـ ـث ــال ــث لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،م ـق ــارن ــة
ب ـ ـ  5.9مــاي ـيــن ل ـن ـفــس ال ـف ـتــرة
مـ ــن ع ـ ــام  ،2021وكـ ـ ــان ال ـن ـمــو
م ــن خـ ــال إي ـ ـ ـ ــرادات ال ــوس ــاط ــة
م ــن إحـ ــدى شــركــاتـنــا الـتــابـعــة،
وهــي شركة الوسيط لألعمال
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي نـ ـم ــت ب ـن ـس ـبــة
 ،%29ور س ـ ـ ـ ـ ــوم اإلدارة مــن
الصناديق والمحافظ التي نمت
بـنـسـبــة  ،%10وأي ـض ــا أت ـعــاب
االستشارات واإليرادات األخرى
التي نمت بنسبة .»%482

وش ـ ـهـ ــد إج ـ ـمـ ــالـ ــي األص ـ ـ ــول
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـلـ ــوكـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ً
انخفاضا بنسبة  %7.6خالل
األشهر التسعة األولــى من عام
 ،2022حيث بلغت  269مليون
دينار ،مقارنة بـ 291مليونا ،كما
في نهاية عام  ،2021ويعود ذلك
بـشـكــل أســاســي إل ــى تــوزيـعــات
األرباح عن عام .2021
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـج ـلــت
األصول المدارة ارتفاعا بنسبة
 %7.3لتبلغ  1.17مليار دينار
ك ـم ــا فـ ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر ،2022
م ـقــارنــة ب ـ ــ 1.09مـلـيــار كـمــا في
نهاية عام .2021

صانع السوق على أسهمها 10
شركات ،وبلغت قيمة صفقات
صـ ــانـ ــع الـ ـ ـس ـ ــوق  9.8م ــاي ـي ــن
دي ـنــار خ ــال الــربــع الـثــالــث من
العام الحالي ،حيث تمثل قيمة
تداوالت صانع السوق  %10من
حجم تداول العمالء.
وأض ـ ـ ــاف ج ــري ــش أن شــركــة
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
مـسـتـمــرة فــي تـقــديــم خدماتها
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ،الـ ـت ــي تـضـمـنــت
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
الوطنية االستهالكية القابضة
ومجموعة الراي اإلعالمية خالل
الربع الثالث من العام الحالي،
وأيضا تم تفويض الشركة لدور
م ـس ـت ـشــار االس ـت ـث ـمــار لعملية
ال ـ ــدم ـ ــج بـ ـي ــن شـ ــركـ ــة ب ــوبـ ـي ــان
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات (ش.م.ك.ع)
والمجموعة التعليمية القابضة
(ش.م.ك.ع) ،وأ ي ـض ــا مستشار
االستثمار لعملية ا لــد مــج بين
شـ ــركـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
(ش.م.ك.ع) وشــركــة كــاب كــورب
لــا س ـت ـث ـمــار (ش.م.ك.م) ،و ت ــم
الـتــوقـيــع عـلــى تـفــويــض جــديــد
لــاك ـت ـتــاب ال ـع ــام واإلدراج في
بورصة الكويت ،كما أتم الفريق
االستشاري العمل على المراحل
النهائية من المفاوضات بشأن
االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وتـ ـف ــوي ــض
اإلدراج لشركة مقرها الكويت
وأي ـ ـضـ ــا الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ت ـفــويــض
البيع واالستحواذ لشركة النفط
والغاز في الكويت والتحضير
للعديد من الـعــروض عبر عدد
من القطاعات المحلية.

«زين» تفوز بجائزة «أفضل استراتيجية
في التنوع واالشتمال» من «إنفورما»
فـ ــازت مـجـمــوعــة زي ــن بـجــائــزة
«أفضل استراتيجية في مجاالت
التنوع واالشتمال» على مستوى
أسواق الشرق األوسط في فعاليات
جوائز مجموعة «إنفورما» لبيئة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة (Future
،)Workplace Awards 2022
التي استضافتها دبي ،ونظمتها
مجموعة إنـفــورمــا كــونـكــت ،التي
ً
تتخذ من بريطانيا مقرا لها -عضو
في قائمة .FTSE 100
وح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة زي ـ ــن
خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ه ـ ـ ـ ــذا ال ـح ـف ــل
اإلقـلـيـمــي ج ــائ ــزة أف ـضــل م ـبــادرة
ً
«لتطوير وتمكين المرأة» ،تقديرا
ل ـج ـهــودهــا الـمـسـتـمــرة ف ــي تبني
مبادرات المساواة بين الجنسين،
ح ـيــث تـعـتـبــر مـ ـب ــادرة  ،WEالـتــي
ً
أطلقتها لتمكين المرأة ،جزءا من
استراتيجيتها في مجاالت التنوع
واالشـ ـتـ ـم ــال ،إذ ت ــؤم ــن بـ ــأن دعــم
ً
التنوع بين الجنسين يخلق تمايزا
ً
ت ـنــاف ـس ـيــا ،ويـ ـس ـ ِّـرع طـمــوحــاتـهــا
االستراتيجية فــي إطــاق العنان
ل ـفــرص الـنـمــو الـهــائـلــة ف ــي قطاع
تكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر ،أن «جوائز بيئة
العمل المستقبلية» (الـتــي كانت
ُ
تعرف في السابق بجوائز التميز
في مجال الموارد البشرية– الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط) مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـتــي
تحتفي بأفضل مــواهــب الـمــوارد
ال ـب ـشــريــة ع ـلــى م ـس ـتــوى أسـ ــواق
ً
الشرق األوســط ،كما تعتبر حدثا
ً
مـهـمــا لتكريم م ـب ــادرات قطاعات
ال ـم ــوارد الـبـشــريــة فــي القطاعين
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص ،تـ ـق ــدي ــرا
لإلسهامات المتميزة على مستوى

فريق التنوع واالشتمال في «زين» يتسلم الجوائز
توفير أماكن عمل عالية األداء من
ً
أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا.
وت ـع ـت ـب ــر م ـج ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن مــن
المؤسسات الرائدة في تبني برامج
التنوع واالشـتـمــال على مستوى
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،فـمـنــذ
إطالقها استراتيجيتها الشاملة
قبل  5سنوات ،أصبحت مبادرات
ً
ً
التنوع واالشتمال جزءا أساسيا
من نسيج عمل مجموعة زيــن ،إذ
تسهم بإحداث تحول في الكيفية
التي توظف بها مبادرتها ،وكيفية
التخطيط للتعاقب على المناصب،
وكـيـفـيــة تـطــويــر الـمــوظـفـيــن ،بما
يؤدي في النهاية إلى خلق ثقافة
تتمتع بالحيوية واالشتمال.
ويركز البرنامج على ست ركائز
أساسية ،هي :التنوع بين الجنسين
وتمكين ال ـمــرأة ( ،)WEواشـتـمــال
أص ـح ــاب االح ـت ـي ــاج ــات الـخــاصــة
( ،)WE ABLEوتمكين الشباب (،)ZY
واالبتكار وريادة األعمال (،)Zainiac
ورفاه الموظفين والصحة النفسية
( ،)BE WELLوم ـ ـبـ ــادرة اإلرش ـ ــاد
والتوجيه (.)REACH

وق ـ ــال ـ ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للتنوع واالشـتـمــال فــي مجموعة
زيــن ،مريم سيف« :يضع برنامج
على
التنوع واالشتمال موظفينا َّ
م ـســار ال ـن ـجــاح واإلسـ ـه ــام الـبــنــاء
فــي بيئة الـعـمــل ،فاالستثمار في
تطوير ورفــع مستوى قــوة العمل
الخاصة بنا يسهم في خلق ثقافة
متنوعة واشـتـمــالـيــة ،وي ـعــزز من
مكانة المجموعة كمؤسسة دافعة
للتغيير».
وأض ــاف ــت« :تـفـتـخــر مجموعة
زي ــن ب ـج ـهــودهــا ال ـم ـتــواص ـلــة في
دعم وتمكين موظفيها ،وقد حققت
ً
ً
تقدما هــائــا بالسنوات األخيرة
في مجاالت التنوع واالشتمال ،إذ
تؤمن أن موظفيها هم أعظم ثروة
لديها ،لذا فإنها تواصل االستثمار
ف ــي م ـ ـبـ ــادرات تـمـكـيــن مــوظـفـيـهــا
بطريقة َّ
فعالة».
وتسعى أجندة مجموعة زين
الداخلية إلى تشجيع ونشر روح
االبـتـكــار ،مــن خــال استراتيجية
 ZYالـ ـت ــي ت ــرك ــز عـ ـل ــى ال ـت ـف ـك ـيــر
االنتقادي وروح اإلبداع والتعاون،

وم ــن خ ــال بــرامــج Generation
 Zومـبــادرات «التوجيه العكسي»
وت ـطــويــر ال ـق ـي ــادات ،ف ــإن أولــويــة
مجموعة زي ــن تتمثل فــي إع ــداد
ق ـيــادات شــابــة لمستقبل العمل،
فالعافية واالشـتـمــال مــن األمــور
المهمة كــي تحقق «زي ــن» قيمها،
ً
ووعـ ـ ــدهـ ـ ــا ب ـ ـ ــأن تـ ـصـ ـب ــح كـ ـي ــان ــا
ً
ً
مؤسسيا أكـثــر اشـتـمــاال ،كما أن
مبادرتي  BE WELLوWE ABLE
تهدفان إلــى تحقيق رؤيتها في
هذه المجاالت.
ً
ووضعت مجموعة زين هدفا
ً
مهما في استراتيجيتها للتنوع
واالش ـت ـم ــال ،إذ تـسـعــى إل ــى رفــع
نسبة تمثيل المرأة في المناصب
ال ـق ـيــاديــة إل ــى  25ف ــي ال ـم ـئــة من
نسبة  14.5فــي الـمـئــة .وتــواصــل
مـجـمــوعــة زي ــن تـنـفـيــذ م ـب ــادرات
ت ـه ــدف إل ــى اجـ ـت ــذاب واسـتـبـقــاء
الـمــواهــب النسائية الـشــابــة ،بما
فـ ــي ذل ـ ــك ال ـس ـع ــي إل ـ ــى اجـ ـت ــذاب
القيادات الشابة المهتمة بمجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات (.)STEM
وتدرك مجموعة زين أن نجاح
الـمــؤسـســات بــاالسـتـمــرار الـقــوي
ف ــي م ـض ـمــار ال ـم ـنــاف ـســة يـحـتــاج
إل ـ ــى اس ـت ـث ـم ــار ج ـ ــدي ومـسـتـمــر
فــي الموظفين ،فتطوير مهارات
ً
ال ـمــوظ ـف ـيــن وإرش ـ ــاده ـ ــم مـهـنـيــا
والسماح لهم بأن يشعروا بأنهم
ً
جزء ال يتجزأ من كيان أكبر منهم،
وتثمين مواهبهم ال ـفــرديــة ،هي
أمور تسهم جميعها في بناء قوة
عمل متعافية ،وهــي الـقــوة التي
يـمـكــن لـلـمــؤسـســات أن تستفيد
منها.

«التجارية العقارية» تنظم مبادرة «ازرع
شجرة في وطني» بحديقة «بوليفارد»
ان ـط ــاق ــا م ــن دور «ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ـقــاريــة»
الــريــادي في مجال المسؤولية االجتماعية،
وتـحــت شـعــار «نـحــن نـهـتــم» ،نظمت الشركة
مـ ـب ــادرة «ازرع ش ـج ــرة ف ــي وطـ ـن ــي» ،ف ــي 17
نوفمبر ال ـجــاري بحديقة بــولـيـفــارد ،بهدف
زراعة األشجار في الحديقة ،وتوعية المجتمع
بأهمية الزراعة ،وما تعود به من فوائد بيئية
ً
ً
ً
كثيرة ،والقت الحملة نجاحا باهرا وتعاونا
ً
مـثـمــرا فــي مـنـتــزه الـبــولـيـفــارد خ ــال األع ــوام
السابقة.
وت ــم تنظيم ه ــذه الفعالية بــالـتـعــاون مع

الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وعليه ودعما لحملة
«نبيها خـضــراء» تمت زراع ــة أشـجــار موزعة
عـلــى ال ـحــدي ـقــة ،إض ــاف ــة إل ــى ت ــوزي ــع شـتــات
مجانية على الحضور والمشاركين ،وتحت
رعاية شركتي التجارية العقارية والسالمية
جروب لتنمية المشاريع ،بمشاركة الحضور
والمتطوعين من مختلف األعمار.
وصرح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
الـشــؤون اإلداري ــة محمد غضنفري بــأن هذه
المبادرة تنبع من حب الكويت واالهتمام بها

والحفاظ على البيئة ،متوجها بالشكر إلى كل
من ساهم في نجاح الحملة ،وعبر عن سعادته
بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف الى
تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على
االهتمام بالبيئة وتحفيزهم إلطالق مبادرات
مماثلة ومستقبل أكثر صحة.
وختاما ،تقدمت الشركة التجارية العقارية
بالشكر إلــى جميع المتطوعين والموظفين
وال ـم ـشــارك ـيــن عـلــى مـســاهـمـتـهــم الـقـيـمــة في
زرع هذه األشجار ،وإنجاح الحملة ،على أمل
مشاركتهم الفعالة في حمالتها القادمة.

أحداث بارزة
وأك ــد جــريــش أن قـطــاع مينا
لالستثمارات المسعرة ،وعلى
الرغم من تقلبات السوق ،استفاد
م ــن ت ـح ـق ـيــق ع ــوائ ــد إي ـجــاب ـيــة،
حـ ـي ــث حـ ـق ــق صـ ـ ـن ـ ــدوق م ـ ـ ــوارد
عــوائــد بلغت  ،%6.9وصـنــدوق
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــدى  ،%3.42و صـ ـ ـن ـ ــدوق
ا ل ــو ط ـن ـي ــة  ،%1.94و صـ ـن ــدوق
زاج ـ ــل ل ـل ـخــدمــات واالتـ ـص ــاالت
ً
 ،%1.45وأ خـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ص ـ ـنـ ــدوق
دارج االسـتـثـمــاري  ،%0.1 -أما
بالنسبة للمحافظ فقد حققت
عائدات بنسبة .%4-5
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ــم توقيع
اتفاقية خدمة صانع السوق مع
شركة أخرى في محفظة صانع
ً
الـســوق ،ليصل حاليا مجموع
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــؤدي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــوط ـن ـي ــة دور

كما أتمت إدارة االستثمارات
البديلة االستثمار في مشروع
مخازن لوجستية لشركة أمازون
فــي ألمانيا ،وصـنــدوق عقاري
يركز على أصول خدمات البيع
بالتجزئة في الواليات المتحدة،
وفــي الـمــراحــل األخـيــرة لتقييم
ت ـم ــوي ــل ع ـ ــدة مـ ـش ــاري ــع ،وه ــي
شركة في مجال التكنولوجيا
المالية مقرها مصر ،ومشروع
م ـ ـ ـخـ ـ ــازن ل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ل ـش ــرك ــة
أم ـ ــازون ف ــي أل ـمــان ـيــا ،وتـمــويــل
مشروع سكن أسر متعددة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وع ــدد من
االسـتـثـمــارات المالية األخــرى،
إضافة الى العمل على تحسين
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وال ـت ـخ ــارج ــات
الحالية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع
االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة واصــل
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ــوسـ ـي ــع دائ ـ ـ ــرة
ال ـع ـم ــاء بــاس ـت ـق ـطــاب مـحــافــظ
ع ـقــاريــة ج ــدي ــدة وال ـع ـمــل على
ت ـجــديــد ال ـعــديــد م ــن الـمـحــافــظ
ال ـع ـق ــاري ــة الـ ـ ـم ـ ــدارة ،وتـحـقـيــق
مـ ـ ـع ـ ــدالت إشـ ـ ـغ ـ ــال ك ــامـ ـل ــة فــي
منتزه الوطنية وبعض عقارات
الشركة األخرى من خالل حملة
ت ـســوي ـق ـيــة ،إلـ ــى ج ــان ــب الـعـمــل
ع ـلــى إط ـ ــاق ال ـن ـظ ــام ال ـع ـقــاري
اإلل ـك ـتــرونــي لــرفــع نـسـبــة رضــا
ال ـع ـم ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى تحقيق
م ـ ـعـ ــدالت ت ـح ـص ـي ــل إي ـ ـجـ ــارات
بنسبة  ،%85وا لـتـحـسـيــن من
معدالت اإلشغال بنسبة %89.5
في الربع الثالث من عام 2022
بعد أن كانت  ،%86.2كما بدأ
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ـش ــروع ت ـطــويــر
منتزه الوطنية.

خطط مدروسة
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـشـ ـ ــار خ ـ ـ ـ ــان أن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـشــركــة تعتمد
على  4عناصر رئيسية ،األول:
بناء األص ــول ال ـمــدارة ،بالعمل
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
والقيادة نحو تطوير المنتجات
ب ـطــري ـقــة مـنـظـمــة م ــع الـتــركـيــز
عـلــى رأس ال ـمــال االسـتـثـمــاري
والمنتجات العقارية الدولية،
والثاني :تمكين التكنولوجيا

وال ـ ـك ـ ـف ـ ــاءات ،ونـ ـح ــن ن ــواص ــل
االستثمار وتحويل عملياتنا
رقميا وتطوير قنواتنا الرقمية
ل ـل ـع ـم ــاء مـ ـث ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ع ـبــر
االنترنت  NICTRADEومنصة
العميل ،والثالث يتمحور حول
تعزيز الحوكمة ،فنحن نواصل
تحسين إدارة المخاطر لتشمل
مقاييس كمية ونوعية تتماشى
مع أفضل الممارسات العالمية.
وأض ــاف أن العنصر الــرابــع
يـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـسـ ــوق
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة من
أجـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــز مـ ـك ــان ــة ال ـش ــرك ــة
وال ـمــواص ـلــة عـلــى ب ـنــاء ق ــدرات
الشركة مع التركيز على العمالء
مـتــوسـطــي ال ـح ـجــم ف ــي الــوقــت
الـ ـح ــاض ــر ،وأيـ ـض ــا ف ـ ــإن فــريــق
العمل لدينا يلعب دورا مهما
في تنفيذ المشاريع الرائدة في
الكويت وبناء فرق متخصصة
فــي أس ــواق رأس ال ـمــال ()ECM
وأس ـ ـ ــواق رأس الـ ـم ــال ال ـمــديــن
( )DCMورأس المال االستثماري
( )VCل ـت ـعــزيــز قـ ـ ــدرات ال ـشــركــة
بشكل أكبر.

اقتناص الفرص
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى ب ـع ــض
الدراسات التي تشير إلى قدرة
ال ـشــرك ــة ع ـلــى ت ـحــديــد ال ـفــرص
وت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي الـ ـس ــوق ،حيث
ت ـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ عـ ـل ــى ح ـصــة
مسيطرة فــي بــورصــة الكويت
في فبراير  ،2019وبلغت حصة
االستثمارات الوطنية المباشرة
 %14.4منذ عملية االستحواذ،
كـمــا خضعت بــورصــة الكويت
لالكتتاب العام وعملية اإلدراج،
وبـ ـ ـل ـ ــغ س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـيـ ــوم
أضـ ـع ــاف ت ـك ـل ـفــة االسـ ـتـ ـح ــواذ،
وتحقيق عائد إجمالي مضاعف
بلغ  11.08مــرة (بـنــاء على قيم
ال ـ ـسـ ــوق) ،إض ــاف ــة إلـ ــى دراسـ ــة
ش ــرك ــة ال ـس ـك ــب ال ـك ــوي ـت ـي ــة مــن
االستثمار هي االستحواذ على
أص ـ ــل ذات ت ـس ـع ـيــر م ـخ ـصــوم
ويتمتع بقيمة جــو هــر يــة أكبر
ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
السائدة.

ةديرجلا
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إيران :قصف على كردستان العراق ...ومتاريس في مهاباد

• موسكو تشكك في تقارير إنتاج ّ
مسيرات إيرانية على أراضيها • إسرائيل :طهران ستعبر العتبة النووية
جدد «الحرس الثوري» قصف
نقاط بإقليم كردستان العراق
بالتزامن مع حديث رسمي عن
منح بغداد مهلة لـ «ضبط
الحدود» ونزع سالح الجماعات
الكردية اإليرانية المتمركزة به،
في وقت شنت القوات األمنية
اإليرانية حملة قمع مكثفة
بعدة مناطق كردية أبرزها
مهاباد في محاولة لوقف
االحتجاجات.

م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار االح ـت ـج ــاج ــات
الداخلية في إيرانية وتصاعدها
ف ــي الـ ـم ــدن الـ ـك ــردي ــة م ـن ــذ وف ــاة
الشابة مهسا أميني في سبتمبر
ال ـمــاضــي ،وت ـهــديــد قــائــد «فـيـلــق
القدس» إسماعيل قآني باجتياح
شمال العراق لمالحقة الجماعات
ال ـم ـس ـل ـح ــة االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــة ،ج ــدد
«الحرس الثوري» اإليراني قصف
نقاط بالقرب من أربيل عاصمة
إقليم كردستان العراقي بطائرات
مـسـيــرة ب ــدون ط ـيــار وص ــواري ــخ
أمس.
وأع ـل ــن «الـ ـح ــرس» ب ــدء جــولــة
جديدة من الهجمات على «مقار
وم ــراك ــز الـ ـم ــؤام ــرة» ف ــي اإلقـلـيــم
العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس»:
«الضربات استهدفت مقر الحزب
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي
اإليــرانــي ،حــدكــا ،ومـقــرات لحزب
كوملة».
وفــي حين تحدثت المنصات
ً
اإليرانية عن «مقتل  26إرهابيا»،
ذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
الكردستاني اإليراني ،أن «الحرس
الثوري» هاجم مرة أخرى مقرات
تــابـعــة لــه «ومـخـيـمــات الالجئين
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاورة ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن ك ــوي ــا
وجينكان».
ودان ا لـ ـ ـح ـ ــزب «ا لـ ـهـ ـجـ ـم ــات
العشوائية ا لـتــي يشنها النظام
اإلره ــاب ــي ب ـعــد ع ـجــزه ع ــن وقــف
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ــرج فــي
ً
كـ ــردس ـ ـتـ ــان اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة» ،داعـ ـي ــا
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي والـحـكــومــات
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة وال ـم ـن ـظ ـم ــات
غير الحكومية و نـشـطــاء حقوق
اإلنسان إلى دعم الشعب الكردي
و«محاسبة النظام اإليراني».

دفاع ومهلة

إدانات رسمية
ودولية وأممية
للقصف اإليراني
على إقليم كردستان
العراق

في هذه األثناء ،دافع المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية ناصر
كـنـعــانــي ع ــن ض ــرب ــات «ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري» الـ ـت ــي تـ ـح ــرج حـكــومــة
محمد شياع السوداني المنبثقة
عــن تحالف األح ــزاب والفصائل
العراقية المتحالفة مــع طـهــران،
ً
زاعما أنه «ينبغي أال تسمح أربيل

النفصاليين بتصدير السالح إلى
مـثـيــري الـشـغــب ب ــإي ــران لــزعــزعــة
االستقرار».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي دعـ ـ ــوتـ ـ ــه
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة بـ ـض ــرورة
م ـ ــا أس ـ ـم ـ ــاه «م ـ ـنـ ــع الـ ـجـ ـم ــاع ــات
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة م ــن
الـتـخـطـيــط ض ــد إي ـ ــران وتـهــريــب
األسلحة للداخل».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أف ــادت وكالة
ّ
«فارس» بأن السفير اإليراني في
بغداد محمد كاظم آل صادق أكد
موافقة بـغــداد على طلب طهران
ب ــأن ت ـقــوم ال ـح ـكــومــة االت ـحــاديــة
بــال ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود بـيــن
البلدين بشكل كامل.
ّ
وأوض ــح السفير اإلي ــران ــي أن
ً
ب ـغ ــداد طـلـبــت م ــن ط ـه ــران وق ـتــا
لـلـسـيـطــرة عـلــى ال ـح ــدود ومهلة
من أجل سحب سالح الجماعات
االن ـف ـص ــال ـي ــة ،الـ ـت ــي ش ـ ــدد عـلــى
وج ـ ــوب ع ــودت ـه ــا إلـ ــى مـخـيـمــات
ال ــاج ـئ ـي ــن ب ـع ــد س ـح ــب ال ـس ــاح
منها.

تنديد واسع
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أعـلـنــت حـكــومــة
كردستان وبعثة األمم المتحدة،
إدانـ ـتـ ـه ــا االسـ ـتـ ـه ــداف اإلي ــران ــي
ل ـم ـنــاطــق ف ــي اإلق ـل ـي ــم ال ـع ــراق ــي،
فـيـمــا ن ـقــل ع ــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـع ــراق ــي فـ ــؤاد حـسـيــن أن ــه أبـلــغ
ن ـظ ـي ــره اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـس ـيــن أم ـيــر
عبداللهيان أن الضربات الجديدة
على كردستان تجاوز سافر على
سيادة الـعــراق .وشــددت حكومة
أربيل على ضرورة وجود موقف
واضح وصريح تجاه االعتداءات
اإليرانية المستمرة.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي ب ـي ــان
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران إل ـ ـ ـ ــى وق ـ ـ ـ ــف ح ـم ـل ـت ـه ــا
وضــربــاتـهــا «غ ـيــر ال ـم ـبــررة التي
تمس سيادة العراق وكردستان
ً
ً
وتشكل انتهاكا صارخا لألعراف
الدولية وعالقات حسن الجوار».
وأصدر قائد القيادة المركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة «سـ ـنـ ـتـ ـك ــوم» مــاي ـكــل
ً
كـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص
ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــات ،قـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــه« :ن ــدي ــن
الضربات الصاروخية اإليرانية

سلة أخبار
كازاخستان :توكاييف
رئيسًا لوالية ثانية

قالت السلطات االنتخابية
في كازاخستان ،إن الرئيس
الكازاخستاني ،قاسم توكاييف
( 69عامًا) ،حقق فوزًا كاسحًا في
االنتخابات الرئاسية املبكرة
بحصوله حصل على  81.31في
املئة من األصوات ،كما وصلت
نسبة املشاركة إلى  70في املئة،
ليفوز بذلك الرجل الذي وصل
الى السلطة عام  2019بوالية
رئاسية ثانية.
وفي ظل حديث عن صراع
ّ
خفي صيني ـ روسي في
هذه الجمهورية الواقعة في
آسيا الوسطى ،كان الرئيسان
الروسي فالديمير بوتني
والصيني شي جينبينغ أول
املهنئني لتوكاييف.

صورة أرفقها «الحرس الثوري» إلعالن بدء جولة جديدة من القصف على إقليم كردستان العراق أمس (إرنا)
بالقرب من أربيل بالعراق .فهذه
الهجمات غير القانونية تعرض
الـ ـم ــدنـ ـيـ ـي ــن لـ ـلـ ـخـ ـط ــر وت ـن ـت ـه ــك
السيادة العراقية ،وتعرض األمن
واالسـتـقــرار فــي ال ـعــراق والـشــرق
األوسط للخطر».

مهاجمة األكراد
وتأتي تلك التطورات ،في وقت
شهد عدد كبير من مدن محافظة
ك ـ ــردس ـ ـت ـ ــان إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
احتجاجية ليل األحــد ـ االثنين،
ً
وكان بعض هذه التظاهرات دعما
ألهالي مدينة مهاباد التي شهدت
صدامات عنيفة بين أهالي وقوات
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـشـ ـغ ــب حـ ـي ــث تـفـيــد
التقارير الواردة من هناك بأن أمن
فــرض حالة من األحكام العرفية
ب ــال ـم ــدي ـن ــة الـ ـك ــردي ــة الـ ـت ــي أقـ ــام
بعض المحتجين فيها متاريس
لحماية أنفسهم من رصاص األمن
االيراني .وهاجمت قوات «الحرس
ال ـث ــوري» ،أم ــس ،المحتجين في
مدينة جوانرو.

وهتف المحتجون ب ـ «الموت
ل ـل ــدي ـك ـت ــات ــور» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إل ــى
ال ـم ــرش ــد ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،أث ـن ــاء
م ـشــارك ـت ـهــم ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ــع
في مراسم تشييع جنازة عرفان
كاكائي وبـهــاء الــديــن ويسي من
قتلى االحتجاجات.
ك ـمــا ق ـتــل خـ ــال اح ـت ـجــاجــات
لـيـلـيــة ب ـك ــردس ـت ــان إي ـ ـ ــران ،ستة
مـتـظــاهــريــن ف ــي م ــدن بيرنشهر
وج ـ ـ ــوان ـ ـ ــرو وديـ ـ ـ ـ ـ ــوالن الـ ـحـ ـي ــاة،
برصاص القوات األمنية ،وتوفي
ً
متظاهر من مدينة بوكان متأثرا
بجراحه.
وأت ــى ه ــذا االسـتـنـفــار بـعــد أن
شهد العديد من المناطق شمال
غ ــرب ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ح ـي ــث األق ـل ـي ــات
ال ـكــرديــة ،تـظــاهــرات واس ـعــة ،إثــر
تـشـيـيــع ع ــدد م ــن الـمـعـتـقـلـيــن أو
المحتجين ،السيما في مهاباد.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ه ـي ـن ـغ ــاو
الحقوقية ،ومقرها النرويج ،إن
طائرات هليكوبتر عسكرية نقلت
أعـ ـض ــاء م ــن «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري»
لـقـمــع االح ـت ـجــاجــات بــالـمــديـنــة.

وبلغ عدد المواطنين الذين قتلوا
خالل احتجاجات األيام الخمسة
األخيرة في كردستان إيــران36 ،
ً
شخصا.

تصعيد نووي
من جانب آخر ،كشف المتحدث
ّ
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة أن
ط ـه ــران ت ـقــوم بـتـجـهـيــز خـطــوات
ّ
للرد على مجلس حكماء الوكالة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة فــي حال
إق ــراره لـمـشــروع ق ــرار تقدمت به
واشـنـطــن والـتــرويـكــا األوروب ـيــة،
فرنسا وألمانيا وبريطانيا ،يدين
عدم تعاون إيران بشأن  3مواقع
غير مرخصة تم العثور فيها على
آثار لليورانيوم مخصب.
ّ
ورأى كـ ـنـ ـع ــا ن ــي أن ا لـ ـ ـق ـ ــرار
الـ ـم ــرتـ ـق ــب نـ ــابـ ــع م ـ ــن «ضـ ـغ ــوط
سـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـم ــارسـ ـه ــا أمـ ـي ــرك ــا
وألـمــانـيــا وبــريـطــانـيــا وفــرنـســا».
في السياق ،رجح رئيس مخابرات
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـمـيـجــور
ج ـنــرال أهـ ــارون هاليفا أن تقوم

ً
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة قــريـبــا بـ
«تخصيب رمزي لليورانيوم على
األقل إلى مستوى يسمح بصنع
سالح ذري بنسبة .»%90
من جهة ثانية ،شكك المتحدث
ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن ديـ ـمـ ـيـ ـت ــري
بيسكوف بصحة تقرير أوردتــه
صحيفة «واشنطن بوست» ،أمس
األول ،بـشــأن ات ـفــاق بـيــن طـهــران
وموسكوإلنتاج طائرات مسيرة
ً
إي ــران ـي ــة ف ــي روسـ ـي ــا ،ق ــائ ــا« :ال
أعرف من أين يحصلون على هذه
المعلومات» .تجدر اإلشــارة إلى
أن «الجريدة» قد نقلت عن مصدر
إيراني مطلع ،في عدد  11الشهر
الحالي ،فحوى االتفاق اإليراني
الـ ــروسـ ــي ب ـش ــأن ال ـخ ـط ــوة ال ـتــي
تهدف لتجنيب طهران الضغوط
ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي ت ـتــوعــدهــا بـحــال
ثـبــوت تــورطـهــا بــإمــداد موسكو
بأسلحة فتاكة تستخدمها ضد
أوكرانيا.

باكستان تختار قائدًا
جديدًا للجيش الجمعة
أعلن وزير الدفاع الباكستاني
خواجة آصف أن رئيس الوزراء
شهباز شريف سيعلن القائد
الجديد للجيش بحلول الجمعة
املقبل ،قبل أيام من تقاعد
الجنرال الحالي قمر جاود
باجوا .وقال آصف للصحافيني
في إسالم أباد ،أمس ،إن وزارة
الدفاع سترسل قائمة لشريف
خالل يوم أو اثنني بأسماء 5
أو  6من كبار الجنراالت ليتم
ترقيتهم إلى قائد الجيش
الجديد ،مضيفًا أن رئيس
الوزراء سيختار القائد الجديد
بعد مناقشات.
وتتمتع املؤسسة العسكرية
بنفوذ كبير على سياسة البالد،
ال سيما سياساتها الخارجية
والدفاع.

هايلي تدرس الترشح
لـ «رئاسية »2024

السيسي وإردوغان يتحدثان عن بداية جديدة للعالقات

ّ
الرئيس التركي يلوح بعملية برية في سورية
●

القاهرة  -حسن حافظ

أعلنت الرئاسة المصرية ،في بيان أمــس ،أن
الرئيسين عبدالفتاح السيسي والـتــركــي رجب
إردوغ ـ ــان ،اتـفـقــا خ ــال لقائهما أم ــس األول في
الدوحة على هامش افتتاح المونديال ،على أن
يكون هذا اللقاء «بداية لتطوير العالقات الثنائية
بين الجانبين».
وفي مشهد أعاد إلى الذاكرة «دبلوماسية البنغ
بونغ» ،تصافح السيسي وإردوغان أمام أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،وآالف المشجعين
في ملعب لوسيل بالدوحة ،على هامش افتتاح
مونديال قطر أمس األول ،في مشهد ّ
كرس نجاح
دبلوماسية كــرة الـقــدم ،فــي دفــع القاهرة وأنقرة
نحو مسار استعادة العالقات بعد نحو عشرية
من التوتر وتخفيض العالقات وتبادل االتهامات.
وعلقت مصادر مصرية مطلعة لـ «الجريدة» ،أن
«مــا بعد المصافحة سيكون أكـثــر سهولة مما
كان قبلها».
ب ـ ــدوره ،وص ــف إردوغ ـ ـ ــان ،أم ــس ،ال ـل ـقــاء بأنه

«خـطــوة أول ــى تــم اتـخــاذهــا إلط ــاق مـســار جديد
ً
بين البلدين» ،مضيفا أنه يأمل أن ينتقل الحوار
إلــى مـحــادثــات رفيعة المستوى إن «لــم يحصل
أي طارئ».
وق ــال إرودغ ــان للصحافيين ،خــال مغادرته
ً
الدوحة عائدا إلى تركيا ،إن مطلب بالده الوحيد
مــن المصريين هــو تغيير فــي الموقف مــن أجل
ً
السالم في البحر المتوسط ،معقبا« :نتوقع منهم
إحالل السالم ضد من يعادينا في المتوسط».
وكانت تركيا أث ــارت حفيظة مصر واليونان

ً
بتوقيعها الـشـهــر الـمــاضــي ات ـفــاقــا مــع حكومة
عبدالحميد الدبيبة الليبية ،التي ال يعترف بها
البلدان ،بشأن التنقيب عن النفط والغاز.
ومطلع الشهر الجاري ُعقد في سرية تامة لقاء
استخباراتي رفـيــع المستوى بين البلدين في
القاهرة ،وكــان وزيــر الخارجية المصري سامح
شكري قال أواخــر الشهر الماضي ،إن محادثات
التطبيع التي بدأت بعد فوز جون بايدن بالرئاسة
ُ
في الــواليــات المتحدة لم تستأنف ألنــه «لــم تكن
هناك تغييرات في ممارسات تركيا» في ليبيا.

ّ
قطر والصين توقعان أطول عقد توريد غاز

لقاء دفاعي أميركي ـ صيني في كمبوديا ...وواشنطن تجدد التزامها تجاه الفلبين
بينما تدفع حرب أوكرانيا وتقلبات
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـش ـت ــري ــن ل ـّل ـس ـعــي وراء
صفقات طويلة األجل ،وقعت مؤسسة
قـطــر لـلـطــاقــة اتـفــاقـيــة إلمـ ــداد شركة
سينوبك الصينية بالغاز الطبيعي
ً
ال ـم ـســال ل ـم ــدة  27ع ــام ــا ،ف ــي أط ــول
اتفاقية من نوعها في تاريخ صفقات
الغاز الطبيعي المسال حتى اآلن.
واش ـتــد الـتـنــافــس للحصول على
ال ـغــاز الـمـســال عـقــب ال ـغــزو الــروســي
ألوك ــران ـي ــا ف ــي ف ـبــرايــر ،م ــع احـتـيــاج
أوروبا على وجه الخصوص لكميات
ضخمة تـســاعــد فــي تـعــويــض الـغــاز
ال ـق ــادم مــن خــط أنــابـيــب روس ــي كــان
يشكل نـحــو  40بــالـمـئــة مــن واردات
القارة.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة،
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
ل ـ «قـطــر للطاقة» سعد الكعبي في
مؤتمر صحافي« :اليوم يعد عالمة
فــارقــة فــي أول اتفاقية بيع وشــراء
لمشروع حقل الشمال الشرقي ،تبلغ
ً
ً
 4ماليين طن سنويا لمدة  27عاما
لشركة سينوبك الصينية».
أض ــاف الكعبي« :إنـهــا تشير إلى
أن الصفقات طويلة األجــل موجودة
ومهمة لكل مــن البائع والمشتري»،
ً
موضحا أن «هذا االتفاق ينقل عالقتنا
إلى آفاق جديدة مع وجود اتفاقية بيع
وش ــراء تستمر حتى الخمسينيات

ً
مرحبا بهاريس في مانيال أمس (رويترز)
ماركوس
ً
من هذا القرن» ،مشيرا إلى أنه يجري
ال ـت ـفــاوض م ــع مـشـتــريــن آخ ــري ــن في
الصين وأوروبــا ممن يريدون تأمين
الحصول على إمدادات.
وحقل الشمال جزء من أكبر حقل
للغاز في العالم تشترك فيه قطر مع
إي ـ ــران ال ـتــي تـسـمــي حـصـتـهــا «حـقــل
جنوب بارس».
وص ـف ـق ــة األم ـ ـ ـ ــس ،الـ ـت ــي أك ــدت ـه ــا
«سينوبك» هي أول اتفاق إمــداد يتم
اإلعالن عنه من حقل الشمال الشرقي.

وقطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز
الطبيعي المسال في العالم بالفعل
وسيعزز مشروع توسعة حقل الشمال
مكانتها ويساعد في ضمان إمدادات
طويلة األجل من الغاز إلى أوروبا التي
تسعى إليجاد بدائل للغاز الروسي.
وقـ ــال ال ـك ـع ـبــي ،إن «ق ـط ــر للطاقة
احـتـفـظــت بـنـسـبــة  75ف ــي الـمـئــة في
مشروع التوسعة إجماال ويمكن أن
تتخلى عما يصل إلى خمسة في المئة
من هذه الحصة لبعض المشترين».

والشهر الماضي قالت قطر ،إنها
لــن ت ـحـ ّـول شـحـنــات ال ـغــاز المتعاقد
عليها بالفعل مع مشترين آسيويين
إلى أوروبا هذا الشتاء.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـف ــوض ـي ــة
األوروب ـي ــة أورسـ ــوال فونديرالين
ق ـب ــل أيـ ـ ــام خ ـ ــال م ـشــارك ـت ـهــا في
حوار المنامة أن الدول األوروبية
تمكنت من توفير حاجتها للغاز
لهذا الشتاء ،إال أن المشكلة ستكون
العام المقبل.

فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــكّ ،
رح ـ ـ ــب وزيـ ــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األم ـ ـيـ ــركـ ــي لـ ــويـ ــد أوسـ ـت ــن
بفرصة عقد لقاء مع نظيره الصيني
وي فينغي خ ــال زي ــارة مقبلة إلــى
كمبوديا ،وفق ما أكد ،أمس ،الناطق
باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك
رايــدر ،فيما تسعى بكين وواشنطن
للتخفيف مــن ح ــدة الـتــوتــر بينهما
ب ـعــد ال ـل ـق ــاء األول ب ـيــن الــرئـيـسـيــن
شــي جينبينغ وج ــو بــايــدن فــي 14
الجاري على هامش قمة العشرين في
إندونيسيا ،ولقاء الرئيس الصيني
مــع نائبة الرئيس األمـيــركــي كاماال
هاريس قبل  3أيام في بانكوك.
وق ــال راي ـ ــدر ،إن «ال ــوزي ــر أوسـتــن
ً
أعــرب مــرارا عن أهمية إبقاء خطوط
االتصال مفتوحة بين بالدنا والصين
وي ـ ّ
ـرح ــب بـفــرصــة الـلـقــاء مــع وي في
كمبوديا».
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،قــالــت هــاريــس
بعد اجـتـمــاع مــع الــرئـيــس الفلبيني
فــردي ـنــانــد مـ ــاركـ ــوس ،إن ال ـعــاقــات
بين البلدي نراسخة وتعود لسنوات
ط ــوي ـل ــة ،مـ ـج ــددة «االلـ ـ ـت ـ ــزام ال ـ ــذي ال
يتزعزع» ألميركا تجاه الفلبين .في
المقابل ،قال ماركوس عقب االجتماع
ال ــذي عـقــد فــي الـقـصــر الــرئــاســي في
مانيال إن الـعــاقــات بين البلدين ال
تزال قوية ومهمة.
(عواصم ـ وكاالت)

إلى ذلكّ ،لوح إردوغان ،أمس ،باحتمال إطالق
«عملية برية» في سورية ،غداة سلسلة من الغارات
الجوية على مواقع لألكراد فيها وفي العراق ،وعدة
هجمات صــاروخـيــة على األراضـ ــي التركية من
سورية .وكانت أنقرة قد أعلنت ،ليل األحد ـ االثنين،
انتهاء عملية عسكرية شنتها صباح أمس األول
ضد مقاتلين أكراد في سورية والعراق.
وأصابت قذائف صاروخية من سورية ،مساء
األحد وصباح أمس ،الحدود واألراضي التركية ،ما
أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة نحو .15

أملحت السفيرة األميركية
السابقة لدى األمم املتحدة،
نيكي هايلي ،إلى احتمال
ترشحها للرئاسة عن الحزب
الجمهوري ،مشيرة إلى أنها
تنظر إلى محاولة الوصول إلى
البيت األبيض «بطريقة جادة».
وخالل االجتماع السنوي
لالئتالف اليهودي الجمهوري،
قالت هايلي« :اآلن بعد أن انتهت
انتخابات التجديد النصفي،
سأنظر إلى األمر بطريقة جادة،
وسيكون لدي املزيد ألقوله
قريبا».

روسيا :ال «تعبئة جديدة» وتغيير
كييف ليس هدفنا
السلطة في
ً

بولندا تنشر «باتريوت» ألمانيا على حدودها مع أوكرانيا
بعدما استدعت أكثر من  300ألف جندي
م ــن قـ ــوات االح ـت ـي ــاط ف ــي حـمـلــة تـعـبـئــة في
سبتمبر أث ــارت ج ــدال ،لدعم مــا تصفه بأنه
«عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا ،أعلنت
موسكو ،أمس ،أنها ال تناقش استدعاء مزيد
مــن الجنود ال ــروس للقتال مــن خــال جولة
تعبئة ثانية.
ورد ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،الـنــاطــق باسم
الكرملين على س ــؤال مــن الصحافيين عما
إذا كانت روسيا تخطط لجولة جديدة من
التعبئة بالقول« :ال أستطيع التحدث بالنيابة
عن وزارة الدفاع ،لكن ليس هناك مناقشات في
الكرملين حول هذا».
مــن ناحية أخ ــرى ،ص ــرح بيسكوف ،بأن
تغيير السلطة في كييف ال يعد هدفا لغزو
ً
أوك ــران ـي ــا ،ق ــائ ــا « :االت ـح ــاد ال ــروس ــي يريد
تحقيق أهدافه في العملية العسكرية الخاصة
وسيحققها».
كـمــا أعـلــن بـيـسـكــوف ،أن «روس ـيــا تبحث
بنفسها عن أولئك الذين أعدموا أسرى الحرب
الروس» ،مشددا على «ضرورة العثور عليهم
ومعاقبتهم» .وكانت وزارة الدفاع الروسية
أعلنت في  18نوفمبر أن قوات كييف أعدمت
أكثر من  10أسرى حرب من الجنود الروس،
في جريمة صورها المجرمون ونشروها من
دون إخفاء وجوههم.
وفي وقت أشار بيسكوف إلى أن روسيا
تدعو جميع الدول إلى التأثير على أوكرانيا
ل ــوق ــف ق ـصــف مـحـطــة ال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة في

زابــوروج ـيــا ،مــا ج ــدد الـمـخــاوف مــن تسبب
القتال قرب المنشأة في حادث نووي.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
رافائيل غروسي ،إن المسؤول عن الهجمات
«يلعب بالنار» ،محذرا من خطورتها.
ّ
وقيم أمــس ،خبراء للطاقة الــذريــة ،أمس،
األضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف
ال ــذي ت ـبــادلــت مــوسـكــو وكـيـيــف االت ـهــامــات
بتنفيذه ،بينما تستمر المعارك الضارية في
الجبهات الشرقية وال سيما في دونيتسك.
من ناحية أخرى ،دعا األمين العام لحلف
شمال األطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إلى
االستعداد لحرب طويلة األمد.
وقـ ـ ــال ف ــي خـ ـت ــام اج ـت ـم ــاع ــات الـجـمـعـيــة
الـبــرلـمــانـيــة لـلـحـلــف ف ــي م ــدري ــد ،أم ـ ــس ،إن
إخـ ـف ــاق ــات روس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى األرض لـ ــم تـغـيــر
تصوراتها بشأن احتماالت الهزيمة.
وأش ــار إلــى أن الرئيس فالديمير بوتين
«أخطأ في تقدير قوة أوكرانيا ،واعتقد أنه من
السهل هزيمتها» لكنه يخسر اآلن مساحات
واسعة.
وأكد ستولتنبرغ ،أن على الحلف أال يسمح
لبوتين باالنتصار فــي أوكــرانـيــا ،وأن عليه
تأمين الدعم لكييف.
ماريوس
الدفاع
وزير
أعلن
في غضون ذلك،
ً
بالشتشاك ،امس ،أن بولندا قبلت عرضا من
ألمانيا الـمـجــاورة لنشر بطاريات إضافية
ألنظمة الدفاع الجوي األميركية «باتريوت»
في البالد.

ةديرجلا
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رياضة

ً
ً
«األولمبي» يواجه مجددا نظيره الفلسطيني وديا اليوم

بينتو يركز على سلبيات لقاء لبنان لتالفيها أمام الجزائر
حازم ماهر

يخوض المنتخب األولمبي لكرة
القدم مباراته التجريبية الثانية
مع المنتخب الفلسطيني مساء
اليوم ،على استاد الشباب.

يلتقي المنتخب األولمبي لكرة
القدم مع ضيفه الفلسطيني في
السادسة والنصف مساء اليوم،
على استاد الشباب ،في المباراة
ال ــودي ــة الـثــانـيــة الـتــي تجمعهما
األسبوع الجاري ،وتأتي المباراة
فــي إط ــار اس ـت ـعــدادات المنتخب
األولمبي لخوض غمار منافسات
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
ك ـ ـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ت ـ ـحـ ــت  23سـ ـن ــة،
وال ـم ــؤه ـل ــة ب ــدوره ــا ألول ـم ـب ـيــاد
باريس .2024
وكانت الـمـبــاراة ،التي جمعت
الـفــريـقـيــن الـسـبــت الـمــاضــي على
الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،انـ ـتـ ـه ــت ب ـف ــوز
المنتخب الفلسطيني بهدفين
ل ـ ـه ـ ــدف ،وأح ـ ـ ـ ـ ــرز ه ـ ـ ــدف األزرق
عبدالهادي العنزي.
ومــن الـمـقــرر أن يعتمد مــدرب
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ،ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ايـمـلـيــو
بيكسلي ،على  20العبا من القائمة
التي وقع اختياره عليها مؤخرا،
على غ ــرار الـمـبــاراة السابقة ،من
أجل منح الفرصة ألكبر عدد من
الالعبين في المباراتين ،وبالتالي
الوقوف على مستواهم.
واستحق المنتخب الفلسطيني

الفوز في المباراة السابقة ،بسبب
سيطرته على مجريات األحداث،
وعدم تمكن العبي األزرق من شن
هجمات منظمة ،وهو األمر الذي
يضعه بيكسلي والجهاز المعاون
ل ــه ف ــي اعـ ـتـ ـب ــاره ،وقـ ـ ــام بــالـفـعــل
بتوضيحه لالعبين خالل تدريبي
أمس وأمس األول.

األزرق يواصل تدريباته
على فترتين
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،يــواصــل
الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي تــدريـبــاتــه
ال ـيــوم فــي مـعـسـكــره الـتــدريـبــي
ع ـل ــى م ـل ـع ــب ضـ ـب ــاط ال ـش ــرط ــة
بدبي اليوم على فترتين .ويأتي
ال ـم ـع ـس ـكــر ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
األزرق لخوض منافسات بطولة
خليجي  ،25المقرر إقامتها في
مدينة البصرة العراقية مــن 6
إلى  19يناير المقبل.
ويـ ـكـ ـث ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
لـلـمـنـتـخــب ،ب ـق ـيــادة ال ـمــدرب
ا ل ـ ـبـ ــر ت ـ ـغـ ــا لـ ــي روي ب ـي ـن ـت ــو،
استعداداته لخوض المباراة
ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ال ـتــي

العبو األزرق األولمبي
ي ـل ـت ـقــي ف ـي ـهــا م ــع الـمـنـتـخــب
ال ـجــزائــري ب ــدون مـحـتــرفـيــه،
مـســاء الجمعة ا لـمـقـبــل ،على

ملعب ضباط الشرطة.
وحــرص بينتو على مشاهدة
تـسـجـيــل ل ـم ـبــاراة الـمـنـتـخــب مع

ن ـظ ـي ــره ال ـل ـب ـنــانــي ال ـت ــي أقـيـمــت
مساء السبت الماضي ،وانتهت
لـمـصـلـحــة األزرق بـهــدفـيــن دون

رد ،أحرزهما فيصل زايد ومحمد
بــاجـيــة ،لتحليل أداء الــاعـبـيــن،
ووضع يديه على أبرز السلبيات

العبو منتخب الشباب تحت االختبار
استهل منتخبنا للشباب تحت  19سنة
لـكــرة الـقــدم تــدريـبــاتــه ،على أحــد المالعب
الفرعية الستاد جابر األحمد الدولي ،تحت
قيادة المدرب محمد الفيلكاوي.
وكـ ـ ــان م ـن ـت ـخــب ال ـش ـب ــاب ق ــد خـ ــرج مــن

منتخب الشباب

ً
التصفيات التي استضافها الكويت أخيرا،
باحتالل المركز الرابع ،المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا.
وجــاء قــرار اإلدارة الفنية باتحاد الكرة
بتجميع الالعبين مــن أجــل الــوقــوف على

مستواهم ،على أن يتم ضم مجموعة جديدة
كــل فـتــرة ،الكتشاف المواهب وتجهيزهم
لالستحقاقات المقبلة.

فوز سهل لسلة الجهراء
والقرين على الشباب والنصر

محاضرات للحكام الجدد في «الطائرة»
يقيم االتحاد الكويتي للكرة الطائرة محاضرات للحكام الجدد
من  18حتى  29ديسمبر المقبل في مركز عبدالله السالم إلعداد
القادة ،يحاضر فيها نائب رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي نايف
الحميدان ،ومقرر لجنة الحكام الحكم الدولي عباس أشكناني.
ُ
وتقام المحاضرات على فترتين ،ومن جزأين؛ نظري وعملي،
وسيكون التسجيل فيها بمقر االتـحــاد الكويتي للكرة الطائرة
ً
بمجمع الشيخ سعد العبدالله على فترتين؛ من  9إلى  12صباحا،
ً
مساء.
ومن  5إلى 9

في الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للدوري
•

جابر الشريفي

ً
حقق الـفــريــق األول لـكــرة السلة بـنــادي الـجـهــراء فــوزا
ً
مستحقا على حساب نظيره الشباب بنتيجة  ،82-113في
المباراة التي جمعتهما أمس األول ،ضمن الجولة الرابعة
من الــدور التمهيدي في دوري كرة السلة ،والتي شهدت
ً
أيضا فوزا صعبا للقرين على النصر .90-93
ورف ــع الـجـهــراء رصـيــده إلــى  7نـقــاط ،فــي حين رصيد
ً
الشباب  4نقاط ،متساويا مع القرين والنصر.
ُيذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الفرق الستة
األولى في الدور التمهيدي إلى الدور الثاني.
وبالعودة إلى أحداث المباراة األولى ،نجد أن الجهراء
لم يواجه صعوبة في فرض أفضليته على خصمه الشباب،
بفضل تميز العبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي،
ً
وأن ـه ــى ال ـج ـه ــراء ال ــرب ــع األول م ـت ـقــدمــا  ،16-28وواص ــل
أفضليته فــي ا لــر بــع ا لـثــا نــي بفضل تميز العبيه حسين
الخباز وعبدالرحمن الجمعة والمحترفين النيجيري أونو
واألميركي لــوكــاس ،فيما لم يتمكن الشباب من مجاراة
خصمه ،لينتهي الربع الثاني بفارق  20نقطة للجهراء
(.)35-55
ومنح التقدم المريح الجهراء األفضلية ،فواصل العبوه
تــألـقـهــم ،السـيـمــا األم ـيــركــي ل ــوك ــاس ،أف ـضــل مـسـجــل في
المباراة بـ  32نقطة ،ليصل الفارق إلى  40نقطة في نهاية
الربع (.)48-88

ً
ً
وشهد الــربــع األخـيــر تحسنا طفيفا فــي أداء الشباب،
السيما من الناحية الهجومية ،في حين اطمأن الجهراء
لنتيجة ال ـم ـب ــاراة ،ل ـيــزج مــدربــه الـلـبـنــانــي أح ـمــد ال ـفــران
بالالعبين البدالء ،الذين تمكنوا من مواصلة التألق وإنهاء
المباراة لمصلحتهم .82-113

السالمية عاد للتدريبات
في غياب إبراهيم

انتفاضة متأخرة لـ «العنابي»

وفي المباراة الثانية ،كاد القرين ِّ
يفرط في تقدمه طوال
األرباع الثالثة األولى ،في الربع األخير ،الذي انتفض به
النصر وسجل  45نقطة.
ً
بدأ القرين اللقاء بقوة ،وأنهى الربع األول متفوقا -29
 ،13واستمر بأخذ األفضلية في الربع الثاني ،بفضل تألق
محترفه الصربي ميتروفيتش ( 30نقطة) ،الذي ساهم في
إنهاء الربع لمصلحة فريقه .29-52
وواصل القرين تفوقه في الربع الثالث ،وأنهاه بفارق 23
نقطة ( ،)45-68قبل أن يعود النصر بقوة في الربع األخير،
الذي أمطر به سلة خصمه بـ  45نقطة ،لكنها جاءت على
حساب الجانب الدفاعي ،إذ سجل القرين  25نقطة مكنته
من المحافظة على الفوز بفارق  3نقاط فقط (.)90-93

القادسية يواجه العربي

ُ
وتستكمل الـيــوم الجولة الــرابـعــة بلقاء القادسية مع
العربي ،الذي سيقام الساعة  7:15مساء على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

صراع تحت السلة في مباراة الجهراء والشباب

ديوكوفيتش توج ببطولة «ايه تي بي»
حقق اللقب السادس وعادل الرقم القياسي لفيدرر

ديوكوفيتش يقبل الكأس

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــاك
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش ،ال ـم ـص ـن ــف ثــام ـنــا
عالميا ،بلقب بطولة «ا يــه تي بي»
ال ـخ ـتــام ـيــة ل ـكــرة ال ـم ـض ــرب ،لـلـمــرة
السادسة في تاريخه ،بفوزه على
النرويجي كاسبر رود  5-7و،3-6
أ مـ ــس األول األ حـ ـ ــد ،ف ــي ا ل ـم ـب ــاراة
النهائية في تورينو.
وع ـ ـ ــادل دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ،ال ـبــالــغ
 35عــا مــا ،وا ل ــذي خــاض النهائي
الثامن من أصل  15مشاركة في
ال ـب ـطــولــة ،الــرقــم ل ـعــدد األل ـقــاب
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـجـ ــا بـ ــاسـ ــم
األسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري
روجيه فيدرر.
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي،
ا ل ـ ـم ـ ـص ـ ـنـ ــف أوال ع ــا لـ ـمـ ـي ــا
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،م ــوسـ ـم ــه ب ــأف ـض ــل
طـ ــري ـ ـقـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ب ـ ـعـ ــد بـ ــدايـ ــة

للعمل عـلــى تــا فـيـهــا فــي الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وكـ ــذلـ ــك اإلي ـج ــاب ـي ــات
الستثمارها .وتتجه النية لدى
ال ـ ـمـ ــدرب إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات
غير محدودة في التشكيل الذي
سيخوض به لقاء الجزائر ،لمنح
الفرصة لعدد كبير من الالعبين،
مع اإلبقاء على عناصر محدودة،
م ــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا أم ــام لـبـنــان،
وهـ ـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ك ـش ـف ــت عـنــه
التدريبات األخيرة.
إلى ذلك ،تعرض أكثر من العب
في مباراة لبنان لكدمات بسيطة،
لـ ــم ت ــؤث ــر ع ـل ــى م ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
التدريبات بشكل طبيعي.

مـحـبـطــة ش ـه ــدت تــرح ـي ـلــه م ــن أس ـتــرال ـيــا
لــرفـضــه تـلـقــي الـلـقــاح الـمـضــاد لـفـيــروس
كوفيد  ،19وحرمانه من الدفاع عن لقبه
ف ــي ب ـطــولــة أس ـتــرال ـيــا ال ـم ـف ـتــوحــة ،أول ــى
البطوالت األربع الكبرى.
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي
لديوكوفيتش هــذا ا لـمــو ســم بعد بطولة
ويمبلدون ،ثالثة الغراند سالم .وانتظر
ا ل ـ ـصـ ــر بـ ــي  7سـ ـ ـن ـ ــوات ل ـل ـت ـت ــو ي ــج ب ـل ـقــب
البطولة الختامية ومعادلة ر قــم فيدرر،
حيث تعود المرة األخيرة التي رفع فيها
كأس المسابقة إلى عام  ،2015وبات أكبر
العب يحرز لقبها.
واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و33
دقـيـقــة لـتـحـقـيــق ال ـفــوز ال ــراب ــع عـلــى رود
فــي أرب ــع مــواج ـهــات بـيـنـهـمــا حـتــى اآلن،
وا لـ ـث ــا ن ــي ه ـ ــذا ا لـ ـم ــو س ــم ب ـع ــد األول فــي
نصف نهائي دورة روما لماسترز األلف
ن ـق ـطــة ،عـلـمــا أن ــه تـغـلــب عـلـيــه ف ــي ال ــدور

ذا تــه للدورة ذاتها في المواجهة األو لــى
بينهما عام  ،2020قبل أن يحقق الثاني
في دور المجموعات للبطولة الختامية
العام الماضي.
وارتـ ـ ـق ـ ــى دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش إل ـ ــى ال ـم ــرك ــز
الخامس في التصنيف العالمي لرابطة
الــاعـبـيــن الـمـحـتــرفـيــن ال ــذي ص ــدر أمــس
االثنين.
فــي ا لـمـقــا بــل ،خـســر رود ثــا لــث نهائي
في بطولة كبرى له هذا العام بعد «روالن
غــاروس» الفرنسية و«فالشينغ ميدوز»
األميركية ،ثانية ورابعة البطولة الكبرى،
على يد اإلسباني رافايل نادال.
و سـ ـيـ ـبـ ـق ــى ع ـ ـ ــام  2022األ ف ـ ـ ـضـ ـ ــل فــي
الـمـسـيــرة االح ـتــراف ـيــة لــاعــب ال ـبــالــغ 23
ع ــام ــا ،كــونــه ارت ـق ــى إل ــى ال ـمــركــز الـثــانــي
فــي التصنيف ا لـعــا لـمــي عـقــب «فالشينغ
ميدوز» ،وتراجع الى الثالث.
(أ ف ب)

عاد فريق السالمية لكرة القدم إلى التدريبات ،أمس ،بعد راحة
حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب نهاية مباريات الجولة
التاسعة مــن منافسات دوري زيــن الممتاز ،وقــاد التدريبات
المدرب المساعد بداح الهاجري ،حيث يتواجد المدير الفني
محمد إبراهيم بإنكلترا في إجازة خاصة.
وقال مدير الفريق بدر الخالدي لـ «الجريدة» ،إن «السماوي» يستعد
ً
لمواجهات كأس زيــن ،اعتبارا من  26الجاري ،حيث تنتظر الفريق
ً
مباراة مع الفحيحيل في الجولة الثالثة ،معربا عن أمله في الوصول
للجاهزية المطلوبة قبل مواجهات الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد.
وتنتظر السالمية مواجهة أمام الساحل في الدور قبل النهائي
لكأس ولي العهد في الثامن من الشهر المقبل ،حيث نجح السالمية
في الوصول لهذا الدور على حساب الكويت ،ومن ثم برقان.
َّ
وبين الخالدي أن السالمية يتطلع الستعادة الالعبين الدوليين
كاف من مواجهة الساحل.
في المنتخبين األول واألولمبي ،قبل وقت ٍ
جدير بالذكر ،أن السالمية خسر في آخر مواجهاته بالدوري
الممتاز في مواجهة الكويت بهدفين لهدف ،ليتراجع للمركز
الرابع في تدريب فرق الدوري الممتاز.

بطولة
الكويت
الدولية
لإلسكواش
ً
تختتم غدا

فالح فايز

تأهل  3العبين من منتخب الكويت إلى الــدور نصف النهائي
لبطولة الـكــويــت الــدولـيــة الثانية لــإسـكــواش للمحترفين ،التي
انطلقت السبت الماضي على مالعب مركز الشيخ سالم الصباح
ُ
ً
الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة ،وتختتم غدا (األربعاء).
َّ
وتمكن فالح فايز من اإلطاحة بالمصنف الثالث المصري خالد لبيب
بنتيجة  ،2-3بعد مباراة ماراثونية ،في حين استطاع الدولي عبدالله المزين
اإلطاحة بالمصنف الخامس في البطولة العب منتخب هونغ كونغ وينغ
شونغ بنتيجة  ،1-3وأكمل الدولي عمار التميمي المصنف السابع مثلث
التأهل بالفوز على اإلنكليزي لويس دويتي بنتيجة  3صفر.
والتقى في ساعة متأخرة من مساء أمس (االثنين) في ذات الدور
المرشح األول المصري ياسين الشافعي مواطنه زيــاد إبراهيم،
ولعب فالح فايز مع المصنف الثامن اإلنكليزي بريه مالك.
فيما تقابل التميمي مع المصنف الرابع المصري سيف الشناوي،
ولعب المزين مع المصنف الثاني التشيكي مارتن سيفس.
ُيذكر أن قيمة جوائز البطولة التي أقيمت تحت إشراف االتحاد
الدولي بلغت  12ألف دوالر.
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الله بالنور

الكاتب الصحافي

د .نجم عبدالكريم

هو الذي يجعل القارئ يتابعه من الجملة األولى حتى ُيكمل
الموضوع ،أما إذا كان القارئ قد عدل عن مواصلة القراءة بعد
األسطر األولى ،أو قلب الصفحة ،ففي هذه الحالة يكون الكاتب
من النوع الذي ُيكرر الموضوعات نفسها ،وبنفس المفردات
المستهلكة ،ومــا أكثر هــذه النوعية ممن ال يختلف مقالهم
ً
اليوم كثيرا عن مقالهم يوم أمس ،فهم يدورون في نفس فلك
ّ
ُ
األسلوب الممل ،مما يشعر القارئ أن هذا الكاتب غير أمين
معه فيما يطرح من آراء ،ألنه ال يبذل من الجهد الذي يناسب
مهنة الكتابة التي تفترض عليه التجديد في كل ما يكتب.
***
واألمانة التي أعنيها لدى الكاتب أقصد بها المسؤولية
األخــاق ـيــة ،فـعــدم االل ـت ــزام بمفاهيم أخــاقـيــة فيما يعرضه
ّ
الكاتب يشكل كارثة كبيرة في طبيعة وظيفة الكتابة ،فالكاتب
والقاضي والطبيب والمحامي ،وكل أصحاب الوظائف التي
ّ
ّ
ّ
تحرك المجتمع ،إذا تخلى الواحد فيهم عن األمانة ،فإن ذلك
ُ
ّ
هو الفساد المحكم بــأم عينه ،وهــو ما يعني أن الكاتب إذا
ً
ً
ً
ً
كــذب على قرائه كذبا واعـيــا مقصودا ،فإنه ُيحدث انتهاكا
ً
صارخا لمبادئ أخالقيات الكتابة ،فالكاتب الذي يتعامل مع
هذه المهنة اإلبداعية الشريفة ،كما يتعامل صانعو المهن
الروتينية ،هو كاتب كارثي ،ووجوده مأساة على المجتمع،
ُ ّ
ـاب يـعـطــون العالم
وبـكــل أًس ــف تـعــج الـصـحــف الـعــربـيــة بــكــتـ ٍ
دروس ــا فــي الـكــذب والـنـفــاق والـتــدلـيــس ،وتتصدر مقاالتهم
صحف عالمنا العربي.
***
وبـعــض الـكـتــاب  -مــع األس ــف  -صــار يلجأ إلــى استخدام
ّ
يضمنونها مقاالتهم ،ويظنون
مـفــردات مسرفة بالعامية،
أنهم يخاطبون بها نخبة خاصة من المواطنين ،ناسين أو
متناسين التعبيرات الراقية التي تحتويها لغتنا العربية
الفصحى.
***
ً
وقد ُطرح ّ
علي هذا السؤال كثيرا:
ُ
 لـمــاذا ن ــراك تكتب قضايا ال تتماشى مــع مــا يـســود فيالمجتمع؟! فأجيب:
ّ
ً
أوال :ألن ما أكتبه من موضوعات تاريخية يقتضي مني
ُ
قراء ات مكثفة ،واختصارها لتتواء م مع عدد كلمات الزاوية
ّ
ّ ً
ً
هينا.
التي أكتبها يتطلب جهدا ليس
ً
ُ
تناولي للتاريخ ال يخلو من موضوعات سياسية
ثانيا:
ـان مختلفة
واجتماعية ،بــل وعاطفية كانت ســائــدة فــي أزم ـ ٍ
ّ
تبين للقارئ أ نــه ال جديد تحت الشمس ،فما يجري اليوم
ً
كان سائدا باألمس.
ً
ثــالـثــا :بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر تـكــون لــي إط ــاالت أدل ــي فيها
بــدلــوي فــي بعض القضايا الــراهـنــة ،مــع إيـمــانــي بــأن هناك
َم ــن تـخـصـصــوا بــال ـخــوض فـيـهــا بــاح ـتــراف ـيــة م ـبــدعــة ،ومــن
أب ــرز ال ـن ـمــاذج فــي ه ــذا الـمـضـمــار الـكــاتـبــان حـســن العيسى
ّ
وعبداللطيف الدعيج ،وهناك بالطبع َمــن ال يتسع المجال
لذكرهم.

ننتظر الحلول
نعلم تـمــام الـعـلــم أن اإلحـصــائـيــات
ال ـت ــي تـ ــدل ع ـلــى ت ـعــاطــي ال ـم ـخ ــدرات،
أصبحت كبيرة ومرعبة!
األرقام تدل على أن هناك ما يقارب
متعاط للمخدرات،
المئة وخمسين ألف
ٍ
وال نستبعد أن يكون نصفهم مدمنين!
ش ـ ـبـ ــاب ذكـ ـ ـ ــور وأنـ ـ ـ ـ ــاث ي ـت ـع ــاط ــون
الـمـخــدرات ،وإن كنت تعتقد أن بيتك
آمن منها فليس من الضرورة أن يكون
جميع جيرانك بنفس األمان وبيوتهم
خالية من المخدرات!
ال يكفي الترديد بأن المخدرات آفة
يجب القضاء عليها...
وال يكفي اإلعالن عن ضبط كميات
م ـهــولــة م ــن الـ ـمـ ـخ ــدرات ع ـبــر ال ـمــراكــز

العالم يلغي «الثانية الكبيسة»
ص ـ ـ ـ ـ ّـوت الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء وم ـم ـث ـل ــو
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـم ـج ـت ـم ـعــون فــي
م ــؤتـ ـم ــر ب ـف ــرن ـس ــا عـ ـل ــى إلـ ـغ ــاء
الـثــانـيــة الـكـبـيـســة بـحـلــول عــام
ً
 ،2035وفقا للمنظمة المسؤولة
عن ضبط الوقت العالمي.
وقـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم،
ّ
أم ــس ،إن ال ـقــرار ات ـخــذه ممثلو
للحكومات بجميع أنحاء العالم
فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــأوزان

د .ناجي سعود الزيد

والـمـقــايـيــس ( ،)CGPMف ــي 18
ً
ال ـ ـجـ ــاري ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن هــذا
ً
يعني أنه اعتبارا من عام ،2035
أو ربـ ـم ــا ق ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،سـيـسـمــح
للوقت الفلكي (المعروف باسم
 )UT1بالتباعد بأكثر من ثانية
واحـ ــدة ع ــن الـتــوقـيــت الـعــالـمــي
ّ
المنسق (المعروف باسم ،)UTC
والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـعــامــة
ّ
الذرية.
الثابتة للساعات

الحدودية وغيرها...
ً
وال ي ـ ـك ـ ـفـ ــي أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ــر أع ـ ـ ـ ــداد
المساجين المدانين بتجارة وتعاطي
هذه السموم!
ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة م ـســؤولــة وتـبــذل
ً
جهودا كبيرة ،إال أن المسؤولية تقع
عـلــى المجتمع كـكــل وهـنــا يــأتــي دور
جميع األطـ ــراف الـمـشــاركــة والـتـعــاون
ً
لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـلــى
المخدرات باألسلوب العلمي والطبي
الصحيح...
مجتمع صغير كالكويت سينهدم
من الداخل ما لم يتدارك الجميع هذا
األم ـ ــر وي ـت ـع ــاون ــوا ل ـص ـيــانــة األج ـي ــال
بالتوعية بالحيل المستخدمة التي

ُ
ومـ ـن ــذ ع ـ ــام  ،1972ت ـض ــاف
ثانية كبيسة كلما انفصل أحد
النظامين الزمنيين عــن اآل خــر
بأكثر من  0.9من الثانية.
وبينما ّ
تمر الثواني الكبيسة
دون أن يالحظها معظم الناس،
ّ
فإنها يمكن أن تسبب مشاكل
ل ـم ـج ـمــوعــة م ــن األن ـظ ـم ــة الـتــي
ً
ً
ت ـت ـط ـلــب ت ــدفـ ـق ــا دقـ ـيـ ـق ــا وغ ـيــر
متقطع للوقت.

ت ـغ ــري ال ـش ـب ــاب ب ـت ـجــربــة ال ـم ـخ ــدرات
بمختلف أنواعها.
ً
الـ ـتـ ـح ــرك س ــريـ ـع ــا واجـ ـ ــب الـجـمـيــع
فــال ـض ـحــايــا ب ـ ــازدي ـ ــاد وك ــذل ــك أع ـ ــداد
المساجين!
نـ ـح ــن ك ـم ـج ـت ـمــع ص ـغ ـي ــر وب ـس ـيــط
بانتظار الحلول...
فهل ستأتي يا ترى؟!

أعلنت دار كريستيز للمزادات،
أمس ،إلغاء عملية البيع المثيرة
ل ـل ـج ــدل ل ـه ـي ـكــل ع ـظ ـم ــي ي ـعــود
إل ــى الــدي ـنــاصــور الـطــاغـيــة ملك
السحالي (تيرانوصور) ريكس
ف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ،ب ـع ــدم ــا ق ــرر
ً
م ــال ـك ــه ت ــأج ـي ــره ل ـم ـت ـحــف ب ــدال
من ذلك.
وكــان من المقرر بيع الهيكل
العظمي ،الذي يبلغ وزنه 1400

ً
أحيانا عالمة تحذيرية لسرطان في
ّ
مراحل متقدمة أو مبكرة.
ويشير الخبراء إلى أن آالم الظهر
ً
قد تكون عارضا لثالثة أشكال من
السرطان ،المثانة والرئة والعمود
الفقري.
وقالت هيئة الخدمات الصحية
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ــة
نشرها موقع روسيا
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن
األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي أس ـ ـفـ ــل
الظهر قد يكون عالمة
عـلــى اإلصــابــة بسرطان
ال ـم ـث ــان ــة ،ف ـه ــي م ــوج ــودة
في أسفل البطن ،وهي التي
ّ
تخزن البول.
وقال الطبيب دانييل بيتريالك
من جامعة ييل ميديسن« :إن بطانة
المثانة على اتـصــال دائــم بالمواد
ال ـم ـس ـب ـبــة ل ـل ـس ــرط ــان ال ـت ــي تــدخــل
م ـجــرى الـ ــدم ،وي ـتــم تــرشـيـحـهــا من
خالل الكلى».
وال ـ ـمـ ــواد ال ـم ـســرط ـنــة ه ــي م ــواد
ك ـي ـم ـيــائ ـيــة ي ـم ـكــن أن ت ـت ـفــاعــل مــع
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يومية سياسية مستقلة

بعد أن وضع عبدالرزاق السنهوري باشا معالم القوانين
الكويتية الحديثة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،
كان من ضمنها قانون الجزاء الكويتي ،عندها غضب عدد
من المحافظين اإلسالميين على مشروع السنهوري للحداثة
الـقــانــونـيــة ،واش ـت ـكــوا لـلــراحــل عـبــدالـلــه الـســالــم مــن أن هــذا
المستشار المصري (السنهوري) يكتب لنا قوانين كافرة.
واس ـتــدعــى عـبــدالـلــه ال ـســالــم الـفـقـيــه الـكـبـيــر ف ــي قـصــره،
واستفسر منه :ما هذا يا باشا؟! الناس يقولون إن القوانين
التي تضعها تخالف الدين .عندها رد السنهوري :يا سمو
األمير ،قبل أن أضع مشروعات تلك القوانين دعني أسألك،
ً
أوال ،هــل كنتم تـقـطـعــون يــد ال ـس ــارق فــي ال ـكــويــت ،فــأجــاب
ً
عـبــدالـلــه ال ـســالــم :طـبـعــا ال نـفـعــل ،وع ــاد الـسـنـهــوري يسأل
عبدالله السالم :وهل تجلدون شارب الخمر؟ (وكان أيامها
ً
مسموحا ببيعه في كري ماكنزي ولم توجد أسواق سوداء
وم ــزاي ــدات عـلــى ف ـض ــاء ات الـتـقــوى وال ـتــديــن) ف ــرد عبدالله
ً
السالم نافيا ،وكــانــت إجــابــة السنهوري حاسمة :لــم أفعل
ً
شيئا يا سمو األمير غير أنني فعلت ما كنتم تمارسونه.
حينها أمر عبدالله السالم :هاتوا مشروع القانون اآلن ،وقام
بالتوقيع عليه.
تلك السالفة ذكــرهــا الـمــرحــوم حمد العيسى ،الــذي كان
أحد تالميذ السنهوري ،في لقاء تلفزيوني قديم ،وكان حمد
ً
ً
العيسى مرافقا ومشاركا للسنهوري في مشاريع تحديث
ً
قوانين الدولة (كان حمد تلميذا لتالميذ السنهوري مثل د.
عبدالفتاح عبدالباقي ومحسن شفيق وغيرهما من الذين
ً
فقدناهم ولم نعوض بدال منهم منذ ذلك الزمن الجميل).
ما الــذي تغير اآلن ،بعد أكثر من ستين سنة من الثورة
التشريعية في ذلك الوقت ،ليقفز علينا اآلن عدد كبير من
ن ــواب األم ــة مطالبين بــالــردة التشريعية ،وبـقـلــب قوانين
ً
ً
الــدولــة بشعار عاطفي انفعالي يــزعــق عــالـيــا «خـلـفــا در»؟!
ال ــدول ــة الـكــويـتـيــة بـكــامـلـهــا وم ــن دون دول الـخـلـيــج قفزت
ً
ً
للوراء عقودا بعد عقود ،وأضحت مثلثا من الضجر والملل
والنمطية والجمود وعدم مواكبة الزمن ،فماذا تريدون يا
عباقرة التجديد والتطور اليوم؟ ألم يقل لكم أحد إن «اللي
فينا كافينا»؟
ماذا حدث في هذه األيام العجفاء؟ هل كفرت قوانين الدولة
بين ليلة وضحاها؟ هل اكتشف الفطاحل في المجلس أن
الدولة كانت علمانية ملحدة كافرة منذ والدتها وحان اآلن
وقت هدايتها ووضعها على الطريق القويم؟
العالم يتحول ويتغير فــي علومه فــي فكره فــي ثقافته،
ً
ديناميكية جدلية ال تتوقف أبــدا ،تندفع لألمام وتتراجع
ثم تعود في سيرها األب ــدي .فما الــذي يحدث عندنا حين
ينهض هؤالء النواب وقواعدهم ليفجعونا بأبدية الثبات،
ً
ثم يحكموا علينا وعلى أجيالنا التي ستفجع حتما بنتائج
خيبات أولوياتهم في الغد القريب ،الظاهر أنكم مصدقون أن
لديكم ديموقراطية وحكم األمة ،وأنكم تطورون من القوانين،
وكلها «خطوتين» وتصبح الكويت سويسرا الخليج بعاصمة
قندهارية ...اصحوا من أوهامكم.

مالك ديناصور يتراجع عن بيعه!

آالم الظهر مؤشر قوي للسرطان
ُت ّ
عد اإلصابة والتهاب المفاصل
واإلجـ ـ ـه ـ ــاد ال ـم ـف ــرط م ــن األسـ ـب ــاب
ً
المعتادة أل لــم الظهر ،ولكن وفقا
لـلـخـبــراء ،يمكن أن تكون
آ ال م ا ل ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر

ماذا تريدون؟

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

الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـنــا
لتسبب تكاثر الخاليا بشكل مفرط،
وتصبح سرطانية.
وأشـ ــارت مــؤسـســة مــايــو كلينك،
إلــى أن بعض آالم الظهر قــد يكون
سـبـبـهــا س ــرط ــان ال ـح ـبــل ال ـشــوكــي
والـعـمــود الـفـقــري ،مبينة أن الــورم
الحميد في العمود الفقري ،والذي
ً
ّ
ال يشكل خطرا باالنتشار إلى أجزاء
ً
أخــرى مــن الجسم ،قــد يكون سببا
ً
أيضا.
وإذا كانت آالم الظهر عالمة على
اإلصابة بسرطان العمود الفقري،
ّ
ف ـهــي ع ــام ــة م ـب ــك ــرة ،وقـ ــد تنتشر
بمرور الوقت في مكان آخر.
وكذلك ،فإن سرطان الرئة هو نوع
آخر من السرطانات الشائعة التي
قد تسبب آالم الظهر.
وت ـش ـم ــل الـ ـع ــام ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
لسرطان الرئة سعال الــدم ،وضيق
التنفس المستمر ،والسعال الطويل
ً
األمــد الــذي ي ــزداد س ــوءا ،والسعال
الذي يستمر أسبوعين أو أكثر.

اإلعالنات:

حسن العيسى

ك ـي ـلــوغــرام والـمـلـقــب بـ ـ «ش ـيــن»،
ف ــي مـ ــزاد عـلـنــي ال ـج ـم ـعــة ،وفــق
ً
«كريستيز» ،التي لم تقدم تقديرا
للسعر أو هوية البائع .وقالت
الشركة ،في بيان لوكالة فرانس
بـ ـ ـ ــرس ،إن «ال ـ ـ ـمـ ـ ــودع قـ ـ ــرر اآلن
تــأ جـيــره لمتحف ليعرض على
الجمهور».
وانتقد علماء أحافير عملية
الـبـيــع ه ــذه ،كـمــا ظـهــرت شكوك

ً
أيضا حول مدى أصالة الحفرية.
و«شـيــن» ،الــذي يبلغ ارتفاعه
ً
 4.6أمـتــار وطــولــه  12مـتــرا ،هو
ذكـ ــر ب ــال ــغ عـ ــاش ق ـبــل ن ـحــو 67
مليون عام ،واكتشف عام 2020
بوالية مونتانا األميركية.
وجـ ـمـ ـجـ ـم ــة «سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان» ،وه ــو
تـ ـي ــران ــوص ــور آخ ـ ــر ب ــاع ـت ــه دار
كريستيز عام  2020مقابل 31.8
(أ ف ب)
مليون دوالر.

وفيات
مشعل ًإبراهيم راشد الجساس

 44عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99291833 ،99769700 ،

خزنه فهد محمد الجفيرة المطيري

ً
 53عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :الفردوس،
ق ،5ش ،1م ،5ج ،5ت97599773 ،97179767 :
زهره حجي علي شهاب أرملة :محسن حسين الجعفر
 79عاما ،شيعت ،حسينية بوحمد الدعية ،ت97479242 :

عبداألمير ناصر أحمد النجدي

 73عاما ،شيع ،الرجال :حسينية الياسين ،ت60005465 :

عبدالعزيز سليمان أحمد عبدالله

 23عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :فهد األحمد،
ق ،2ش ،219م ،1ت98893121 ،97450102 ،99245570 ،65520046 :

محمد عبدالحميد حسين شعبان

 50عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،ق ،8حسينية ال الرسول ،النساء:
الرميثية ،ق ،10حسينية العترة الطاهرة ،ت99660021 ،66333302 :

عزيز فهد عويض المطيري

 67عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت98858512 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

404:5

العظمى 24

الشروق

06:17

الصغرى 13

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  11:12ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:31

 10:28م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

 04:51

ً
أدنى جزر  04:50صب ــاح ـ ـ ـا

العشاء

06:11

 04:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - 739:فاكس22252540 :

