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ولي العهد
ّ
يمثل األمير
في تكريم
الفائزين بجائزة
المعلوماتية
02

فوز تاريخي للسعودية على األرجنتين

األخضر كتب اسمه بحروف اإلبداع في مباراة ملحمية قلبت توقعات التأهل عن مجموعته

الثانية

وزير الداخلية :التصدي
للمخدرات مسؤولية
الجميع

اقتصاد

الناهض :أولوياتنا تحسين
بيئة األعمال وتوفير السلع
ومراقبة األسعار
فرحة ولي العهد السعودي وإلى جانبه وزير نفط المملكة

٢٢

احتفال نسائي بإنجاز صقور «األخضر»
فرحة جماهيرية كبيرة بالنصر

محليات

«الشؤون» :تثبيت
 35موظفًا «إشرافيًا»
قريبًا

03

اقتصاد
●

حسين راضي

في مباراة ملحمية ،كتب المنتخب
السعودي أمــس اسمه بـحــروف اإلبــداع
في رابــع انتصاراته بتاريخ مشاركاته
بكأس العالم ،والذي جاء هذه المرة على
حـســاب األرجـنـتـيــن المنتخب المرشح

األبرز للفوز بالبطولة بقيادة أسطورته
ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،ل ـي ـق ـلــب األخـ ـض ــر كــل
توقعات التأهل عن المجموعة الثالثة،
ويتغلب على التانغو بهدفين لهدف.
وب ـعــدمــا ت ــأخ ــرت ال ـس ـعــوديــة بـهــدف
سجله ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة
الـ ـع ــاش ــرة ،ل ـم ـلــم الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
أوراقه وظهرت مالمحه الهجومية التي

ترجمها رجاله بواسطة صالح
الشهري وسالم الدوسري في
الدقيقتين  48و ،53لتستمر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة عـ ـل ــى ح ــالـ ـه ــا حـتــى
النهاية ،ليحصد السعوديون 3
نـقــاط ثمينة فــي بــدايــة مشوارهم
المونديالي.
20 - 09

مباريات اليوم
 1.00م
 4.00م

المغرب  xكرواتيا
ألمانيا  xاليابان

 7.00م إسبانيا  xكوستاريكا
بلجيكا  xكندا
 10.00م

ّ
إعادة هيكلة «الدرة»
الكويت :ال صحة لنقاشات حول نية «التأمينات» تحذر
من مشاركة واجتماعها األول اليوم
اإلنتاج
زيادة
»+
«أوبك
المواطنين
ً
وزير الخارجية :تنسيق أعضاء «أوبك» لضمان استقرار األسواق بياناتهم تجنبا للنصب اتحاد الجمعيات يطوي صفحة االنسحاب من الشركة
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د .بدر المال،
ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوبك »+
زيادة اإلنتاج في اجتماعه المقبل.
وأك ــد الـمــا ،فــي تصريح لــه أم ــس ،حــرص الكويت على
المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.
من جهته ،شــدد وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح
على أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية
بين الــدول األعضاء في «أوبــك» ،وضــرورة ضمان استقرار
األسواق العالمية ،وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم
للنفط وصناعاته في العالم.
والـتـقــى ال ـص ـبــاح ،أم ــس ،األم ـيــن ال ـعــام لـ ـ «أوب ـ ــك» هيثم
الغيص ،الذي استعرض الجهود التي يقوم بها بالتنسيق
مع جميع الــدول األعضاء في المنظمة في إطار النهوض
ً
بها ،ومواجهة تحدياتها المستقبلية ،فضال عن المساعي
الدولية للحفاظ على توازن األسواق.
22

ً
ّتجنبا لعمليات النصب واالحتيال،
ح ــذرت الـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة الـمــواطـنـيــن مــن مشاركة
معلوماتهم وبياناتهم السرية مع أي
شخص أو جهة.
وقالت «التأمينات» ،في بيان أمس:
ً
«نمى إلى علم المؤسسة أن أشخاصا
أو جـ ـه ــات ي ـت ـص ـل ــون ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن،
ويـ ـ ّـدعـ ــون أن ـه ــم ش ــرك ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
تابعة للتأمينات ،ويطلبون تزويدهم
بــال ـب ـيــانــات ورم ـ ــز  OTPا ّل ـمــرســل إلــى
هواتفهم النقالة ،لذا تحذر المؤسسة
جميع المواطنين من هذه المشاركة».

ً
بيع  27عقارا للرجعان بـ  28.69مليون دينار
●

سند الشمري

باعت شركة اإلنماء العقارية 26
ً
ً
عقارا سكنيا وبناية استثمارية من
ً
ً
إجمالي  42عـقــارا مملوكا للمدير
العام السابق لمؤسسة التأمينات
االجتماعية فهد الرجعان بـ 28.69
مـلـيــون دي ـن ــار ،خ ــال ال ـم ــزاد ال ــذي
ً
أقيم أ مــس تنفيذا للحكم الجزائي
ال ـص ــادر ف ــي الـقـضـيــة  1499لسنة
 - 2008حصر نيابة األموال العامة
وتحت إشراف النيابة العامة.

عـلــى وق ــع مـخــاطـبــة نـيــابــة األمـ ــوال الـعــامــة لـشــركــة ال ـ ّـدرة
ال سـتـقــدام العمالة المنزلية ،بنتائج التحقيق فــي القضية
رقــم « - 2022/52حصر أمــوال عامة» بشأن بالغها ضد أحد
المتهمين في ملف شبهة تسهيل االستيالء على المال العام،
والتي أفضت إلى «رد المتهم  48ألف دينار للشركة» ،أعلن
الـمــديــر المعين التـحــاد الجمعيات علي الفهد طــي صفحة
انسحاب االتحاد من «الدرة».
وكـشــف الـفـهــد ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،عــن تسمية  3أعـضــاء جــدد
من االتـحــاد في مجلس إدارة الشركة الــذي يعقد اليوم أول
اجتماعاته لتصحيح وضع الشركة واالنتقال بها من الخسارة
إلى الربحية ،وتحقيق الغاية منها عبر توفير عمالة منزلية
للمواطنين الراغبين فــي االسـتـفــادة مــن خدماتها بأسعار
تنافسية.
٠٣

●

ً
م ـســاح ـت ـهــا  4آالف م ـت ــر 2تـقــريـبــا
بـمـنـطـقــة أبــوال ـح ـصــان ـيــة مـنــافـســة
كبيرة بين عدد من المزايدين حيث
بيعت بـ  6.6ماليين دينار ،بارتفاع
 76فــي المئة عــن السعر االبتدائي
ال ـبــالــغ  3.75مــاي ـيــن ،كـمــا ت ــم بيع
عـ ـق ــار س ـك ـنــي ب ــال ـي ــرم ــوك بـ ـ ـ 1.56
مـلـيــون ،فــي وق ــت لــم تـتــم الـمــزايــدة
ً
على  15أرضا سكنية ،سيتم طرحها
مساء اليوم.
نجيرفان بارزاني

٢٢

دوليات

جورج عاطف

بارزاني في بغداد للبحث عن «حيل
ومخارج» مع «الحرس الثوري»

في مزاد بيعت خالله فيال بـ  3.4ماليين دينار وأرض بـ  6.6ماليين
وب ـل ـغــت نـسـبــة ارتـ ـف ــاع إجـمــالــي
الـعـقــارات المبيعة  21.8فــي المئة،
حيث بلغت قيمتها االبتدائية 23.55
مليون دينار.
ً
ً
وشهد المزاد إقباال شديدا من
المزايدين على بعض العقارات،
إذ تم بيع «فيال» مساحتها 1000
متر 2بمنطقة الشويخ السكنية
بـ  3.4ماليين دينار ،بزيادة  13.6في
المئة عــن السعر االبـتــدائــي البالغ
 3ماليين.
كـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت أرض س ـك ـن ـي ــة

●

تراجع مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 40.9مليون دينار

هاريس تتجول
في «بحر الصين»

26

رياضة

بغداد  -محمد البصري

سارع رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إلى بغداد ،لبدء
أول محادثات مع رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني ،على
وقع قصف إيراني متكرر للمدن الكردية ،بسبب وجود معارضين إيرانيين
ً
يتخذون من شمال العراق مالذا لهم منذ عقود.
وسقط العشرات بين جريح وقتيل في األيام الماضية ،بعضهم أكراد
عراقيون ،خالل القصف اإليراني ،رافق ذلك تصريحات من طهران حول
اجتياح بري محتمل ،وحشود من الحرس الثوري قرب الحدود الشمالية،
رغم أن السفير اإليراني في العراق نفى ذلك بشكل قاطع ،وطالب في الوقت
نفسه بإغالق كل مقرات المعارضة اإليرانية في كردستان ،رغم 02

«األزرق» يكثف استعداداته
للقاء الجزائر ...وبينتو
يصحح األخطاء ٢٧

ةديرجلا

الثانية

•

ّ
ولي العهد يمثل األمير في تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية
www●aljarida●com
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• عايدة السالم :أمراؤنا منارات نهضتنا برؤاهم وحكمتهم • الربيعة :منح وزارة الحج السعودية الوسام فخر لنا

ً
مكرما الفائزين بالجائزة
ممثل األمير

هدية تذكارية لسموه من عايدة السالم

بــرعــايــة س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
نــواف األحمد ،وحضور ممثل سموه؛
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
أقـيــم ظهر أمــس حفل تكريم الفائزين
بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ 21
لعام  ،2021وذلك بقصر بيان.
ووص ـ ـ ــل م ـم ـث ــل سـ ـم ــوه إل ـ ــى م ـكــان
ُ
ال ـح ـف ــل ،ح ـي ــث اس ــت ـق ـب ــل ب ـك ــل ح ـف ــاوة
وت ــرح ـي ــب م ــن رئ ـي ـســة م ـج ـلــس أم ـنــاء
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ،ال ـش ـي ـخ ــة عـ ــايـ ــدة ال ـس ــال ــم،
وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.
وألـ ـق ــت ال ـس ــال ــم ك ـل ـمــة أشـ ـ ــارت فــي
مستهلها إلى أن الجائزة تنعطف نحو
عقدها الثالث لتكون خير شاهد على

التميز الرقمي لــأفــراد والمؤسسات،
ول ـت ـبــرز ن ـم ــاذج عــالـمـيــة رائـ ــدة ولـيــدة
الـ ـتـ ـم ــازج ب ـي ــن ال ـع ــال ـم ـي ــن ال ـت ـق ـل ـيــدي
واالف ـتــراضــي ،وتـمـضــي بــاقـتــدار نحو
تطوير عالم رقمي مستدام معتمدة على
أفكار مبتكرة وإرادة نيرة.
وق ــال ــت إن م ـ ـنـ ــارات األم ـ ــم ورك ــائ ــز
يصنعها قــادتـهــا ،وأمــراؤنــا
نهضتها ّ
خ ـيــر م ــن ي ـمــثــل ذل ــك ب ــرؤاه ــم الـثــاقـبــة
وحكمتهم البالغة وسعيهم الحثيث
نحو التحديث ،وإن كلماتنا تتقاصر
عن اإليفاء بحقهم من الشكر واالمتنان.
وهنأت الكوكبة التي تألقت بالفوز
وشكرت المتطوعين ،مؤكدة أن الكويت

ستبقى في ظل صاحب السمو وولي
عهده األمـيــن درة األوط ــان ودار األمــن
واألمان.

وزارة الحج السعودية
وألقى وزير الحج والعمرة السعودي
د .توفيق الربيعة ،كلمة بمناسبة منح
الــوزارة وسام المعلوماتيةّ ،
عبر فيها
عن شكره وامتنانه لراعي الحفل سمو
األمير وللقائمين على الجائزة ،لدعمهم
وتشجيعهم المستمر واالهتمام بكل
جديد في عالم التقنية واالبتكار.
وقال الربيعة إن منح الوسام للوزارة

ً
ً
ّ
يعد فخرا وتتويجا للجهود التي تقوم
بـهــا بــدعــم مستمر مــن حـكــومــة خــادم
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
األمين ،لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن
عبر حلول رقمية تسهم في رفع جودة
الـ ـخ ــدم ــات وإثـ ـ ـ ــراء رح ـل ـت ـهــم الــدي ـن ـيــة
والثقافية ،تحقيقا لمستهدفات برنامج
«خــدمــة ضيوف الرحمن  -أحــد برامج
رؤية السعودية .»2030
وأض ــاف :لقد سجل تطبيق «نسك»
(اعـتـمــرنــا ســابـقــا) أكـثــر مــن  50مليون
إصدار تصاريح ألداء العمرة والصالة
في الروضة الشريفة منذ إطالقه؛ منها
 24مليون تصريح خالل العام الحالي،

ويعمل التطبيق على تطوير تجربة
ضـيــوف الــرحـمــن وتـسـهـيــل إج ــراءات
قــدومـهــم ألداء الـعـمــرة وال ــزي ــارة بكل
ُ
وسهولة.
يسر ّ
وتفضل ممثل سمو األمير بتكريم
ال ـفــائــزيــن ب ـجــائــزة الـمـعـلــومــاتـيــة من
الـجـهــات واألفـ ـ ــراد ،وت ــم تـقــديــم هدية
تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
وغ ــادر ممثل سـمــوه مـكــان الحفل
ُ
بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

وزير الحج السعودي يلقي كلمته

وزير الحج السعودي :ننسق مع الكويت لتقديم أفضل الخدمات للحجاج
●

ربيع كالس

أكد وزير الحج والعمرة السعودي د .توفيق الربيعة
وجـ ــود ت ـع ــاون وتـنـسـيــق ب ـيــن وزارة ال ـحــج وال ـع ـمــرة
الـسـعــوديــة ووزارة األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة في
الكويت.
وأشار الربيعة خالل مؤتمر صحافي بمقر السفارة
السعودية بحضور سفير خــادم الحرمين الشريفين
األمير سلطان بن سعد والوفد المرافق للوزير ،للخدمات
والتسهيالت المستحدثة ا لـتــي تقدمها وزارة الحج
والعمرة عبر موقعها وحساباتها اإللكترونية.

وقال إن النقلة النوعية التي يشهدها قطاع العمرة في
المملكة حاليا ،أسهمت في صناعة تحول رقمي ،وإيجاد
حزمة من التسهيالت والخدمات والحلول الرقمية تحت
مظلة برنامج «خــدمــة ضيوف الــرحـمــن» أحــد البرامج
التنفيذية لرؤية المملكة .2030
وردا على سؤال عن «أوجه التعاون فيما يخص الحج
والـعـمــرة مــع الـكــويــت» ،أوض ــح الربيعة أن الكويتيين
بإمكانهم أداء العمرة بكل وقت وبسهولة ويسر ،وكذلك
بالنسبة للمقيمين في الكويت ،بات متاحا لهم الحصول
على التأشيرة االلكترونية للزيارة وأداء العمرة والتنقل
داخل المملكة وفي جميع أرجائها ،وبالتالي باستطاعة

المقيمين فــي الـكــويــت الـحـصــول عـلــى الـتــأشـيــرة من
ً
منازلهم» ،مضيفا أنه تم عقد لقاء قبل يومين مع بعثة
الحج الكويتية لتنسيق قدوم الحجاج الكويتيين وتقديم
أفضل الخدمات لهم في حج العام المقبل.
وحول استعدادات المملكة لموسم الحج المقبل بعد
النجاح المشهود في حج العام الماضي ،قال الربيعة:
االس ـت ـع ــدادات قــائـمــة لـمــوســم الـحــج المقبل مــن خــال
تطبيق أنظمة الكترونية حديثة والتأشيرات لتقديم
أفضل وسائل التنقل وغيرها.
وع ـم ــا اذا ك ــان سـيـتــم ف ــرض رسـ ــوم إضــاف ـيــة على
المعتمرين الحاملين للتأشيرات األميركية والبريطانية

والشنغن ،التي تسمح لهم بــدخــول المملكة مــن دون
الحصول على التأشيرة السعودية ،أوضح وزير الحج
واألوقاف أنه «ال توجد رسوم إضافية ،وجميع الرسوم
ّ
موحدة وبسيطة ،والمملكة اذ ترحب بجميع الضيوف
ّ
وتقدم تسهيالت كبيرة لجميع زوارها ،أطلقت تأشيرات
متنوعة منها السياحية وااللكترونية ،وكذلك أطلقت
تــأشـيــرة ال ــزي ــارة لجميع المقيمين فــي دول الخليج،
ومستمرون في تقديم كل التسهيالت» ،كاشفا ان «مجلس
الــوزراء السعودي أقر أخيرا تأشيرة ترانزيت لمدة 96
ساعة من دون مقابل ،كما ان بإمكان حاملي تأشيرة
العمرة الحضور للمملكة من أي منفذ بري او جوي».

وب ـش ــأن آل ـي ــة ح ـص ــول «ال ـ ـبـ ــدون» ع ـلــى ال ـتــأش ـيــرات
وال ـم ـشــاكــل ال ـتــي تــواجـهـهــم لـلـحـصــول عـلـيـهــا ،أج ــاب
الــربـيـعــة :حـكــومــة خ ــادم الـحــرمـيــن حــريـصــة ج ــدا على
تسهيل دخول الجميع والتنسيق مع الدول فيما يساهم
فــي سهولة الــوصــول للمملكة بشكل عــام وللحرمين
ً
ً
الشريفين خصوصا ،مضيفا :حريصون على تقديم
ك ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات ،وثـ ـم ــة ع ـم ــل ب ـي ــن وزارت ـ ـ ــي داخ ـل ـيــة
البلدين لتطوير وتحسين اإلجــراءات ،وهذا من ضمن
اختصاصات هاتين الوزارتين.

رئيس الوزراء استقبل «تشجيع االستثمار المباشر» الخالد :التصدي للمخدرات مسؤولية الجميع
َ
ّكرم مواطنين ساهما في القبض على أحد ّ
مروجيها

تسلم نسخة من التقرير السنوي السابع ألعمال الهيئة

●

ً
مستقبال نائبة رئيس مجلس إدارة الهيئة واألعضاء والمدير العام أمس
رئيس الوزراء
استقبل سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس
مجلس الوزراء ،بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان
في قصر السيف أمس ،نائبة رئيس مجلس إدارة

هيئة تشجيع االستثمار المباشر وفــاء القطامي،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،والمدير العام للهيئة الشيخ
الــدكـتــور مشعل جــابــر األح ـمــد ،حـيــث سـلـمــوا إلــى
سموه نسخة من التقرير السنوي السابع ألعمال

الهيئة عن السنة المالية .2022 - 2021
حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء
الشيخ خالد طالل الخالد ،ومدير مكتب سمو رئيس
مجلس الوزراء حمد العامر.

محمد الشرهان

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ طــال الخالد ،أمــس ،أن التصدي آلفــة المخدرات
مسؤولية الجميع« ،مما يستدعي تكامل وتضافر الجهود
مجتمعنا».
لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم
َ
جاء ذلك خالل تكريم الخالد مواطنين شاركا في إلقاء
القبض على مقيم آسيوي ّ
يروج المواد المخدرة في إحدى
المناطق السكنية.
وأعــرب الوزير عن شكره للمواطنين يوسف العنزي
وب ــدر الـعـنــزي (أب واب ـنــه) على يقظتهما وإحساسهما
بالمسؤولية تـجــاه هــذا الـخـطــر ال ــذي يـهــدد مجتمعنا،
الفتا إلى أن المواطنين أثبتوا أن كل مواطن خفير ،وأنهم
شركاء مع إخوانهم رجال األمن في مكافحة آفة المخدرات
والحفاظ على شباب الوطن.
وشدد على «أننا لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا
وشـبــابـنــا وس ـلــب مستقبلهم» ،مـشـيــرا إل ــى أن الـجـهــود
األمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنــواع التهريب،

َ
الخالد خالل تكريم المواطنين أمس
وضبط كــل مــن تسول لــه نفسه جلب واالتـجــار بالمواد
المخدرة بكل أنواعها وحماية المجتمع والحفاظ عليه
من تلك اآلفات الخطيرة.

ُ
وزير الخارجية :ملف اختفاء البغلي يحظى باالهتمام الناهض :العالقات الكويتية  -العمانية مثال يحتذى

ً
«وفد أمني كويتي إلى رومانيا قريبا لمتابعة مجريات البحث»
استقبل وزير الخارجية الشيخ
سالم الصباح ،أمس ،أسرة ُ المواطن
م ـح ـم ــد ال ـب ـغ ـل ــي الـ ـ ـ ــذي فـ ـق ــد فــي
رومانيا منذ عام .2015
وأك ـ ــد ال ـص ـب ــاح ،ف ــي تـصــريــح،
أمــس ،أن قضية االختفاء تحظى
بالمتابعة المستمرة من القيادة
السياسية ،وهي محل اهتمامهم
ال ـم ـبــاشــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن وزارة
ال ـخــارجـيــة وس ـف ــارة ال ـكــويــت في
روم ــان ـي ــا ت ــواص ــان مساعيهما
المستمرة والحثيثة بالتنسيق
م ــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـج ـه ــات
المعنية بــالــدولــة ،وتـبــذل جهودا
مكثفة للكشف عن غموض واقعة
االختفاء.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـنـ ــاك تـنـسـيـقــا
وتــواصــا مستمرا مــع السلطات

ً
مستقبال أسرة المواطن محمد البغلي
وزير الخارجية
المختصة في رومانيا ،عبر عقد
لقاءات دورية واتصاالت مباشرة
مع الجهات المعنية والمسؤولين
في السلطات الرومانية المختصة
عـلــى كــل الـمـسـتــويــات الحكومية
واأله ـ ـل ـ ـي ـ ــة؛ ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى كــل

بارزاني في بغداد للبحث عن «حيل...
تأكيد أربيل أنها لن تسمح للمعارضين بتهديد أمن إيران ،وأنها
تسيطر على أنشطتهم.
مصدر كردي رفيع قال لـ «الجريدة» إن أربيل تعلم «مدى عجز
بغداد في مجال التأثير على القرار اإليراني ،حتى لو كانت هذه
الحكومة صديقة للحرس الـثــوري كما تــوصــف ،لكن على بغداد
وأربيل أن يصوغا حيلة ما».
ويقصد المصدر أن ساسة العراق امتلكوا خبرة جيدة في العمل
ً
مع الخطوط المتناقضة في طهران ،وحين «يصوغون مخرجا ما،
يبدأون البحث عن طرف داخل النظام اإليراني ،يتفهم مبرراتهم».
وتتركز مرافعة بارزاني هذه المرة ،على «خيبة أمل» غير متوقعة،
حسب وصف المصدر المقرب من أجواء االتصاالت المكثفة بين

التفاصيل والمستجدات المتعلقة
بالمواطن المفقود.
واستعرض وزير الخارجية آخر
ال ـت ـطــورات الـخــاصــة بـهــذا الملف
اإلنـســانــي المهم ،مـشــددا على أن
الكويت لن تدخر جهدا في وضع

جميع اإلمكانات السياسية والفنية
واألمنية في هذا اإلطار.
وأوض ـ ـ ــح أن وف ـ ــدا أم ـن ـيــا من
ال ـكــويــت سـيـتــوجــه إل ــى رومــانـيــا
خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة،
لمتابعة مجريات البحث والتحري
مع السلطات الرومانية المختصة،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ـ ــع «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
والسفارة في رومانيا.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أع ـ ــرب ـ ــت أس ـ ــرة
ال ـمــواطــن الـمـفـقــود ع ــن تقديرها
وش ـك ــره ــا لــاه ـت ـمــام ال ـك ـب ـيــر من
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـح ـكــومــة
وجميع مسؤولي الدولة وقياداتها
بهذا الملف ،مشيدة بما تقوم به
الــوزارة والسفارة لتسخير جميع
اإلمـ ـك ــان ــات ال ـم ـتــاحــة ف ــي عملية
البحث عن البغلي.

بغداد وأربيل ،ألن األخيرة قدمت تنازالت كبيرة لطهران وحلفائها
في بغداد ،في ملف تشكيل حكومة السوداني .وبعد اعتراض أربيل
ً
طوال سنة تقريبا ،على رؤية إيران في تشكيل الحكومة العراقية،
وانحيازها لموقف تيار مقتدى الصدر ،عاد بارزاني وخضع لألمر
ً
الواقع الذي تسببت به انسحابات الصدر المعروفة ،وفتح حوارا
مع «اإلطار التنسيقي» ،المظلة األساسية للقوى الحليفة لطهران،
ثم شارك في منح الثقة لحكومة السوداني.
وكان ثمن ذلك كما يفترض ،وحسب تعهدات القوى الشيعية،
تحقيق مطالب أربيل األساسية ،في ملف تصدير النفط ،وإيقاف
الهجمات الصاروخية التي لم تنقطع طوال عام على أهداف كردية
حـســاســة مـثــل مـنـشــآت الـنـفــط وال ـم ـطــار والـقـنـصـلـيــات األجنبية،
ً
فضال عن مقرات األحزاب الكردية اإليرانية المعارضة ،التي تلوذ
بكردستان.

الخروصي في العيد الوطني للسلطنة :عالقاتنا مفتوحة وال سقف لها
●

ربيع كالس

وصــف وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة وزيــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون االت ـص ــاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات م ـ ـ ــازن الـ ـن ــاه ــض ال ـع ــاق ــات
الكويتية ُ -
العمانية بأنها «مثال يحتذى
على المستويات كافة».
كالم الناهض جاء في تصريح صحافي
على هامش حفل استقبال أقامته السفارة
العمانية لدى البالد بمناسبة العيد الوطني
الثاني والخمسين والمجيد لسلطنة عمان،
ب ـح ـضــور وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ ســالــم
ال ـص ـب ــاح ،وح ـش ــد م ــن ال ـش ـي ــوخ وال ـ ـ ــوزراء
والمسؤولين في الحكومة الكويتية وكبار
الشخصيات ،وعدد كبير من أعضاء السلك
الــدبـلــومــاســي والـسـفــراء الـعــرب واألجــانــب
ومـمـثـلــي الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
المعتمدين لدى البالد ،اضافة الى عدد من

الطلبة والمواطنين العمانيين المقيمين
في الكويت.
وأض ــاف الـنــاهــض أن «عــراقــة الـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن عـبــر
السنوات واألفق الكبير الذي تنطوي عليه
جعال منها مثاال يحتذى على المستويات
كافة السيما بين الشعبين والقيادة في كال
البلدين الشقيقين».
ومن جهته ،قال سفير سلطنة عمان لدى
الـبــاد د .صــالــح الـخــروصــي إن «العالقات
الثنائية بين البلدين تعد نموذجا في نهج
السالم والثبات على المبادئ واإلسهام في
حل المشكالت اإلقليمية والدولية».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـخ ــروص ــي أن «م ـ ــا نـحـتـفــي
بــه الـيــوم مــن معاني األخ ــوة بين البلدين
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ن ـت ـي ـجــة ط ـب ـي ـع ـيــة ل ـل ـعــاقــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ووش ــائ ــج األخ ـ ــوة م ـنــذ ق ــرون
مضت» ،منوها بما يربط البلدين من تاريخ

ك ـمــا ت ـح ــاول أرب ـي ــل تــذك ـيــر ال ـس ــودان ــي وداع ـم ـي ــه ف ــي «اإلطـ ــار
ً
ً
ً
التنسيقي» بأنهم يحتاجون دعما كرديا متواصال لكي ينجحوا
في تخفيف االحتقان الذي تعيشه البالد ،بعد سنوات من التوتر
واالحتجاجات الشعبية ومحاوالت إسقاط النظام ،وكل ذلك بحاجة
إلــى تهدئة شاملة ،تضمن نجاح «اإلطــار»فــي إدارة البالد ،بينما
استعجلت فصائل طهران والحرس الثوري في أول أيــام حكومة
السوداني ،باغتيال ناشط أميركي بارز في بغداد ،وشن حمالت
القصف في كردستان ،متأثرة كما يبدو ،بالتمرد الداخلي الذي
تعيشه العديد من المدن اإليرانية.
وتـقــول إي ــران إن أربـيــل هــي «آخــر مدينة عراقية تـقــاوم النفوذ
اإليراني» ،في حين يقول األكراد إنهم ال يستطيعون الوقوع تحت
الرؤية اإليرانية ،في بناء صورة أربيل ،التي تطرح نفسها كتجربة
عراقية مختلفة ،بنهضة عمرانية مشهودة ،واستقرار أمني وتسامح

وثقافة وأنماط حياة وتجارة وغيرها على
شواطئ الخليج العربي.
ولفت إلى اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز
العالقات فــي شتى المجاالت والقطاعات
من خــال برامج تنفيذية متعددة السيما
الــدب ـلــومــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة والـثـقــافـيــة
والفنية والعلمية والرياضية.
وأكــد أن هــذا الحضور المميز يــدل على
مكانة ومتانة العالقات بين البلدين ،وأن
ه ــذه ال ـعــاقــة وج ــدت لـتـبـقــى وت ـت ـطــور وال
يوجد لها سقف ،بل هي مفتوحة لمزيد من
التعاون في شتى المجاالت.

مع األقليات الدينية ،وكثير من ضحايا الميليشيات ،وضحايا
الحرب السورية ،الذين استقروا منذ سنوات وانخرطوا في سوق
العمل.
ُ
ويعرف عن بارزاني أنه ال يخضع للضغوط بسهولة ،كما أنه
يحتفظ بعالقات تاريخية مع إيــران ،حتى قبل الثورة اإلسالمية
ً
ع ــام  ،١٩٧٩لـكــن ط ـهــران مـسـتــاء ة ج ــدا مــن إصـ ــراره عـلــى صناعة
نموذج مختلف في الـعــراق ،ال يخضع للحسابات اإليرانية ،إلى
جانب مالحظات إيرانية مستمرة حول طموحات تصدير الغاز
الكردستاني والعراقي عبر شمال الـعــراق إلــى أوروب ــا ،رغــم أنها
ً
طموحات لن تتحقق قريبا.

ةديرجلا

•
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محليات

ّ
اتحاد الجمعيات :إعادة هيكلة «الدرة» وإصالح خللها
الفهد لـ ةديرجلا  :إحالة فورية للتجاوزات المالية واإلدارية إلى جهات التحقيق

«الصفا» تستعد لتنفيد
مشروع «رعاية طالب العلم»

•

جورج عاطف

 3أعضاء جدد
من «االتحاد»
بمجلس إدارة
الشركة وأول
اجتماعاتها
اليوم

عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع مـ ـخ ــاطـ ـب ــة ن ـي ــاب ــة
األمـ ــوال الـعــامــة ومـكــافـحــة غسل
األموال إلى شركة ّ
الدرة الستقدام
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،الـتــي أطلعت
«الـجــريــدة» عليها ،وأش ــارت إلى
نتائج التحقيق في القضية رقم
( - 2022/52حـصــر أم ــوال عــامــة)
بشأن بــاغ الشركة حــول وجــود
شـبـهــة تـسـهـيــل االس ـت ـي ــاء على
المال العام ،والتي أفضت إلى أن
«المتهم على ذمة القضية قام برد
مبلغ الواقعة البالغ قرابة  48ألف
دي ـنــار إل ــى حـســاب الـشــركــة دون
ق ـيــد أو شـ ــرط ،ب ـمــوجــب إي ـصــال
رسمي بتاريخ  16الجاري» ،كشف
المدير المعين التحاد الجمعيات
التعاونية علي الفهد ،عن وضع
خطة عمل متكاملة إلعادة هيكلة
الشركة ومعالجة أي خلل سابق
ح ــال دون اض ـطــاع ـهــا ب ــدوره ــا

بوقماز :إيصال الكهرباء للمطالع
عقب إنجاز أعمال البنية التحتية
●

سيد القصاص

كشفت وزيرة األشغال العامة
وزيــرة الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة د .أمـ ــانـ ــي بــوق ـمــاز
أن ايـ ـص ــال ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع س ـي ـتــم
عـقــب انـتـهــاء الـمــؤسـســة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة م ــن أع ـم ــال
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
وا لـتــي تتمثل فــي تنفيذ أعمال
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ل ـم ـح ـط ــات
التحويل الثانوية جهد «/ 433
 »11كيلوفولت ،وكابالت الجهد
المنخفض « »Ltوكابالت الجهد
المتوسط «.»HT
وقــالــت بــوقـمــاز فــي اجابتها
عن سؤال النائب مبارك الطشه:
فـيـمــا ي ـخــص ضــاح ـيــة عـبــدالـلــه
ال ـم ـبــارك ت ــم اس ـت ــام  19محطة
ت ـح ــوي ــل ث ــان ــوي ــة ج ـه ــد «/ 433
 »11كـيـلــوفــولــت وإط ــاق التيار
الكهربائي من المحطة الرئيسية
ـار
« »Bال ـت ــي ت ــم تـشـغـيـلـهــا ،وج ـ ٍ
استكمال أعمال البنية التحتية
لمحطات التحويل الثانوية جهد

ال ـ ـ ـ ـ ــذي أن ـ ـش ـ ـئـ ــت م ـ ــن أج ـ ـل ـ ــه فــي
توفير عمالة منزلية للمواطنين
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خدماتها وبأسعار تنافسية.

تجاوزات مالية وإدارية
وش ـ ـ ــدد ال ـف ـه ــد لـ ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»
على أن «االتحاد» لم ولن يتوانى
فــي ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات القانونية
الالزمة حيال أي تجاوز مالي أو
إداري يتم اكتشافه خالل مرحلة
«غــرب ـلــة» عـمــل ال ـشــركــة« ،وسـتـتــم
ً
إحالته فورا إلى جهات التحقيق
المختصة ،السيما أن األمر يتعلق
ً
بأموال عامة لها حرمتها» ،مشيرا
إل ــى أن أولـ ــى خ ـط ــوات اإلص ــاح
ت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال أعـ ـض ــاء
«االتـ ـ ـح ـ ــاد» داخ ـ ــل م ـج ـلــس إدارة
الشركة بثالثة ُجــدد مشهود لهم

« »11 / 433كيلوفولت المتبقية
الـمــرتـبـطــة بـمـحـطــات الـتـحــويــل
الرئيسية « »ACDمن «السكنية»
ويتم تشغيلها بعد تسلمها.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أص ـ ـ ــدرت
ً
بوقماز قرارا بتكليف مدير إدارة
الدراسات االستشارية المهندس
س ــرور الـعـتـيـبــي بــأع ـمــال وكـيــل
الوزارة المساعد لقطاع الهندسة
اإلنشائية ،باإلضافة إلى عمله.

بالكفاءة والنزاهة ولهم باع كبير
في العمل التعاوني ،هم د .أسامة
الجهيم ،عيسى الـكـنــدري ،خالد
ً
ال ـســدانــي ،مبينا أن خـطــة إع ــادة
هيكلة الشركة قائمة على خفض

التخارج من ّ
«الدرة»

وح ــول طـلــب «االتـ ـح ــاد» ال ــذي

قـ ّـدم بالفترة الماضية إلى وزارة
الـ ـش ــؤون بــالـتـخـلــي ع ــن حصته
البالغة  60في المئة من رأسمال
ال ـشــركــة ،بـمــا ي ـعــادل  1.8مليون
دينار ،قال الفهد إن «هــذا الطلب
من الماضي وبات طي النسيان،
ومايزال االتحاد صاحب النسبة
األكبر من أسهم الشركة ،وستعمل
ب ـكــل ق ــوة ع ـلــى ت ـحــريــك الـشــركــة
وانعاشها ،بل ونقلها من مرحلة
الخسائر إلى تحقيق األرباح».
ولــإشــارة فــإن نسبة الـ ـ  4في
المئة المتبقية من رأسمال ّ
«الدرة»
موزعة على مؤسسة التأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لشؤون ّ
القصر ،والخطوط الجوية
الكويتية أو الشركات التابعة لها،
والهيئة العامة لالستثمار ،بواقع
 10في المئة لكل منها.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ب ـش ــأن ق ـي ــام وزارة

التجارة بسحب بعض المنتجات
الخاصة بالعناية الشخصية من
الجمعيات التعاونية لتشكيلها
خطورة على حياة مستخدميها،
أكد الفهد أن «االتحاد» ،وبناء على
ً
تعميم «التجارة» ،أصدر تعميما
على الجمعيات التعاونية كافة
بـضــرورة سحب هــذه المنتجات
ً
ف ـ ــورا ،وع ــدده ــا  5مـنـتـجــات ،من
أرفـ ـ ــف الـ ـع ــرض داخـ ـ ــل األسـ ـ ــواق
ال ـم ــرك ــزي ــة واألف ـ ـ ــرع ال ـت ـعــاون ـيــة،
ً
وارجاعها إلــى المخازن تمهيدا
لردها إلى الشركات الموردة لها،
ً
مشددا على حرص االتحاد الجاد
على صحة مرتادي «التعاونيات»
من المواطنين والمقيمين.

ً
ً
ً
«الشؤون» :تثبيت  35موظفا «إشرافيا» قريبا
البغلي :الكويت حريصة على تعزيز التعاون مع «اليونيسيف»

●

د .أماني بوقماز

علي الفهد

المصروفات وتعظيم اإلي ــرادات،
وت ــاف ــي ال ـه ـف ــوات والـمــاحـظــات
السابقة على علمها.
وأضـ ـ ــاف أن «الـ ـش ــرك ــة س ــوف
ت ـع ـقــد أول اج ـت ـمــاعــات ـهــا ال ـي ــوم،
و ن ـح ــن م ـت ـفــا ئ ـلــون بمستقبلها
ع ـق ــب الـ ـكـ ـب ــوات الـ ـت ــي واج ـه ـت ـهــا
وت ـع ـث ــره ــا ب ــال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة،
ً
خصوصا في ظل هؤالء األعضاء
ً
السالف ذكرهم» ،واعدا المواطنين
بالعمل ال ــدؤوب لتحقيق آمالهم
وتطلعاتهم بـشــأن عـمــل الشركة
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ت ــوف ـي ــر ال ـع ـمــالــة
وت ـق ـل ــص ت ـكــال ـيــف اس ـت ـقــدام ـهــا،
ومحاولة توسيع قاعدة التعاقدات
الخارجية بالتعاون مع الجهات
الحكومية ذات العالقة.

جورج عاطف

ً
ت ـفــاعــا م ــع خ ـبــر «الـ ـج ــري ــدة» الـمـنـشــور
بـعــددهــا ي ــوم  9ال ـج ــاري بـعـنــوان (عـشــرات
مــوظـفــي «الـ ـش ــؤون» يـنـتـظــرون التثبيت…
واللجنة المختصة تؤجل اجتماعها!) ،عقدت
لجنة ش ــؤون الـمــوظـفـيــن ب ـ ــوزارة ال ـشــؤون
االجتماعية ،أمس ،اجتماعها برئاسة وكيل
الـ ـ ـ ــوزارة وع ـضــويــة ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن،
ّ
للنظر في الموضوعات المتعلقة بالوظائف
اإلشرافية الشاغرة.
ً
ووفـقــا لمصادر «ال ـش ــؤون» ،فــإن اللجنة
ً
واف ـق ــت عـلــى تـثـبـيــت نـحــو  35مــوظ ـفــا من
شاغلي الوظائف اإلشرافية بالتكليف من
المديرين والمراقبين ورؤساء األقسام الذين
ّ
مر على صدور قرارات تكليفهم أكثر من العام،
ً
كاشفة عن صدور قرارات تثبيتهم قريبا.

حقوق الطفل وحمايته
في موضوع آخــر ،أكــدت وزيــرة الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية ،وزيــرة
الدولة لشؤون المرأة والطفولة ،مي البغلي،
حرص الكويت الجاد على تعزيز التعاون مع

البغلي خالل استقبالها وفد المنظمة
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)،
ً
إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به
المنظمة في حقوق الطفل وحمايته.
وقالت البغلي ،في تصريح صحافي ،عقب
اجتماعها بالمديرة اإلقليمية لـ «يونيسيف»
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إديل
خضر ،إن «الهدف من هذا التعاون االستفادة
من خبرات المنظمة بما ينعكس على حياة
األطفال في الكويت بالمجاالت التعليمية
والثقافية واالجتماعية» ،الفتة إلى الجهود
الكبيرة التي بذلتها الكويت في مجال ضمان

حقوق الطفل وصون كرامته .وأوضحت أن
االهتمام بالطفولة في الكويت يمتد أيضا
ليشمل أب ـنــاء الـكــويـتـيــات الــذيــن تتضافر
ّ
المعنية في البالد لتقديم
جهود الجهات
الحقوق المناسبة لهم في شتى المجاالت.
م ــن جـهـتـهــا ،أك ـ ــدت خ ـضــر أه ـم ـيــة دور
الكويت بالنسبة لألمم المتحدة على صعيد
ً
مشاركتها الفاعلة فــي أنشطتها ،وأيـضــا
بالنسبة للمنظمة ،باعتبارها من أكبر الدول
المانحة والـجـهــات المتبرعة لها ،مشيدة
َ
بــالـتـعــاون الـقــائــم بـيــن المنظمة ووزارتـ ــي

الخارجية والشؤون في مجال حماية الطفل،
في ظل وجود خريطة طريق حول البرامج
المعنية بالطفولة.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد م ـســاعــد وزي ـ ــر الـخــارجـيــة
لـ ـش ــؤون ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،ال ـس ـف ـيــر طــال
ال ـم ـط ـيــري ،ح ــرص ال ـكــويــت ع ـلــى متابعة
االتفاقات الدولية المعنية بالطفل ،باعتبارها
تسهم في تعزيز البرامج والسياسات التي
تفيد بعض الجهات الحكومية ،مشيرا إلى
وج ــود تـقـ ّـدم ملحوظ على مستوى المرأة
والطفل في البالد.

للمشاركات
الطلبة
تجهيز
«التربية»:
«المعلمين» تطالب براتب كامل للمتقاعدين
ً
ً
عاما وتحريك الوظائف اإلشرافية» الخارجية لرفع اسم الكويت دوليا
«خفض سنوات التقاعد لـ 25
●

فهد الرمضان

طالبت جمعية المعلمين بتعديل قــا نــون كــادر المعلم ليكون
تقاعده براتب كامل دون خصم ،إضافة إلــى تقديمها مقترحات
لتحريك عجلة تسكين الوظائف اإلشرافية التعليمية.
وقال رئيس الجمعية حمد الهولي في تصريح له إن الجمعية
تقدمت لوزارة التربية بعدة مطالب منها راتب كامل للمتقاعدين،
وخفض سنوات التقاعد لـ  25سنة خدمة ،وصرف البدل لمجتازي
الوظائف اإلشرافية في حالة االنتظار  3سنوات.
ً
وبـيــن الـهــولــي أن الـمـطــالـبــات ضـمــت أي ـضــا أن تـكــون األولــويــة
لترشيح رؤساء أقسام في بعض المواد التي ال يوجد فيها رؤساء
ً
أقسام مثل الحاسوب والموسيقى ،وخصوصا في بعض المراحل
الدراسية ،والتي يحرم أصحابها من الترشيح لوظيفة رئيس قسم
طوال السنوات الماضية.

«كالد» و«التقدم العلمي» :إطالق
الدليل الشامل لصعوبات التعلم
الساير :نطمح إلى تسهيل عملية التعليم داخل الصف الدراسي
أطـلـقــت الـجـمـعـيــة الكويتية
الخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـت ـع ـل ــم «ك ـ ــال ـ ــد»،
بالتعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،الدليل الشامل
لصعوبات التعلم واضطرابات
قـصــور االنـتـبــاه وف ــرط الحركة
ب ـغ ـي ــة زي ـ ـ ـ ــادة الـ ــوعـ ــي ب ــأن ــواع
االضطرابات.
وقالت رئيسة الجمعية آمال
الساير في حفل إطالق الدليل،
أم ـ ــس األول ،إن «هـ ـ ــذا الــدل ـيــل
الـ ـف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه ف ــي ال ـعــالــم
ً
ال ـعــربــي يــأتــي مـجـمـعــا ألن ــواع
اختالفات التعلم وسبل التعامل
معها من المراجع والمؤسسات
العالمية المتخصصة».
وأضــافــت الـســايــر أنــه «يأتي
ترجمة إليمان الجمعية بأهمية
نشر الوعي والمعلومات بشكل
كـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه االخ ـ ـتـ ــافـ ــات
ليستطيع المعلم من خاللها أن
ً
ً
ً
يؤدي دورا كبيرا وإيجابيا في

الساير وبعض المشاركين في فعالية «كالد» أمس األول
تــدريــس ه ــذه الـفـئــة مــن الطلبة
ح ـتــى دون شـ ـه ــادات وت ــدري ــب
متخصص».
وأوضـ ـح ــت أن «هـ ــذا الــدلـيــل
يـ ـطـ ـم ــح إل ـ ـ ــى ت ـس ـه ـي ــل ع ـم ـل ـيــة
التعليم داخل الصف الدراسي،
وي ـت ـض ـمــن وس ــائ ــل وأس ــال ـي ــب
ناجحة مثل الخرائط الذهنية
التي يمكن استخدامها لجميع

الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ولـ ـ ـي ـ ــس ف ـ ـقـ ــط لـ ـ ــذوي
صعوبات التعلم».
وبـ ـيـ ـن ــت أن «الـ ــدل ـ ـيـ ــل ي ـق ــدم
معلومات منظمة لتأهيل المعلم
لـمــاحـظــة مـظــاهــر الـصـعــوبــات
عند الطالب مبكرا والخطوات
الـتــي يمكن اتـخــاذهــا للتعامل
مع الحالة بالتحويل إلى ذوي
االختصاص».

حمد الهولي

أكدت الموجهة الفنية العامة لمواد العلوم منى
األنصاري ،اهتمام وزارة التربية بتجهيز الطالب
والـطــالـبــات للمشاركة فــي المسابقات الخارجية
ً
لرفع اسم الكويت عاليا ،مشيرة إلى أن امتحانات
التصفية لـمــواد العلوم تأتي فــي إطــار التحضير
للمشاركة في األولمبيادات الدولية.
جاء ذلك خالل حفل تكريم الطلبة الفائزين في
تصفية امتحان األولمبيادات لمواد العلوم للمرحلة
الـثــانــويــة ،الــذي أقـيــم صـبــاح أمــس ،فــي دي ــوان عام
ال ـ ــوزارة ،تـحــت رعــايــة وح ـضــور الــوكـيــل المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان.
وقالت األنصاري ،إنه سيتم تدشين األولمبيادات
الوطنية للناشئين للمرحلة المتوسطة ،التي ستبدأ
باختبار إلكتروني كتصفية أولــى  26الجاري ،ثم

ً
اختبار ورقي الحقا مع مقابالت شخصية.
وث ـم ـنــت ج ـهــود كـلـيــة ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
بجامعة الخليج الداعمة لتدريب الطلبة المشاركين
في األولمبيادات على مدى العام الدراسي.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش ح ـف ــل ال ـت ـك ــري ــم ،ث ـم ـنــت ك ــل مــن
الطالبة هاجر الهاجري الفائزة بالمركز األول في
تصفيات مــادة الفيزياء والطالبة رسيل سليمان
الفائزة بالمركز الرابع في أولمبياد مادة األحياء
الجهود القائمة على نجاح التصفيات ،معربتين
عن تمنياتهما بالمشاركة في المسابقات المقبلة.
كـمــا أع ــرب الـطــالــب عـمــر الـشــايـجــي مــن ثانوية
جابر المبارك الفائز بالمركز الخامس بأولمبياد
الكيمياء عن أمله الوصول إلى التصفيات العالمية
وحصد الميداليات.

«الصحة» :توفير أحدث عالجات «السكري»
انطالق مؤتمر اليوم العالمي للسكري «المعرفة لمواجهة المستقبل»
●

عادل سامي

افـتـتـحــت ،ص ـبــاح أمـ ــس ،أع ـم ــال مؤتمر
ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـس ـك ــري ،ت ـح ــت ش ـعــار
«ال ـم ـعــرفــة لـمــواجـهــة الـمـسـتـقـبــل» ،بــرعــايــة
وزارة الصحة وحضور رئيس رابطة السكر
الكويتية د .وليد الضاحي ،ورئيس القطاع
ال ـط ـبــي بـمـعـهــد دس ـم ــان لـلـسـكــري د .إب ــاء
العزيري ،والرئيس التنفيذي والمدير العام
لشركة نوفو نورديسك جالف.
وأكــدت وزارة الصحة ،في بيان ،وجود
ت ـن ـس ـيــق ع ــال ــي ال ـم ـس ـت ــوى ب ـي ــن ال ــرع ــاي ــة
الصحية األولية والمستشفيات الحكومية،
إلــى جــانــب الـبــرامــج الفعالة الـتــي تقيمها
إدارة تـ ـع ــزي ــز الـ ـصـ ـح ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة
وال ـس ـيــاســات والـتــوجـيـهــات المنبثقة من
فــريــق الـعـمــل الــوطـنــي لمكافحة األم ــراض
المزمنة غير السارية.
وأشادت الوزارة باختيار شعار المؤتمر
لهذا العام «المعرفة لمواجهة المستقبل»،
والتأكيد على الجهود المستمرة لتوفير
أحدث العالجات لمرضى السكري.
ومن جانبه ،شدد الضاحي على أهمية
دور مؤسسات المجتمع المدني فــي دعم
نشر التوعية بين المواطنين ،والعمل على

جانب من المشاركين في المؤتمر
ً
تقليص عدد المصابين سنويا ،من خالل
الـتـعــريــف بــأســالـيــب الـتـغــذيــة الصحيحة،
وأهمية ممارسة الرياضة كنمط حياة.
مــن جــانـبـهــا ،أشـ ــادت ال ـعــزيــري بجهود
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي م ــؤت ـم ــر الـ ـي ــوم الـعــال ـمــي
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـكـ ــري ،وال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ـ ـيـ ــن ،ومـ ــواض ـ ـيـ ــع
ال ـج ـل ـســات ال ـت ــي ت ـع ـكــس ال ــوع ــي بــأهـمـيــة
االهتمام بمرضى السكري ،وتبادل الخبرات
وال ـت ـج ــارب ال ـت ــي تـعـكــس أحـ ــدث أســالـيــب
ال ـت ـش ـخ ـيــص وال ـ ـعـ ــاج ،وك ــذل ــك االه ـت ـم ــام

سلة أخبار

بالمواطنين المعرضين لإلصابة وتوعيتهم
ووقايتهم من هذا المرض.
من جانبه ،أكد جالف أن الشركة ملتزمة
بتطوير أدوي ــة جــديــدة لــأشـخــاص الذين
ً
يعانون داء السكري ،الفتا إلى أن االحتفال
باليوم العالمي لمرض السكري يتزامن مع
احتفال الشركة بالذكرى المئوية الكتشاف
األنسولين.

أعلنت جمعية الصفا
اإلنسانية ،استعدادها
لتنفيذ مشروع «رعاية
طالب العلم» داخل الكويت،
بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف ،والذي يشمل جميع
املراحل الدراسية.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية محمد الشايع ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
املشروع يهدف إلى تمكني
الطلبة املحتاجني وأسرهم
من تغطية نفقات التعليم أو
جزء منها ،تخفيفًا ألعباء
الحياة على األسر الفقيرة.
وأشاد بالشراكة
االستراتيجية بني «الصفا
اإلنسانية» و«أمانة األوقاف»،
داعيًا املحسنني إلى املشاركة
بدعم مشاريع الجمعية.

«الخيرية» تطلق
برنامجها التدريبي
«إدارة جمع التبرعات»

تنظم مبادرة «تمكني»،
التابعة للهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية،
بالشراكة مع وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل،
وبحضور ومشاركة نائب
املدير العام للهيئة رئيس
املبادرة عبدالرحمن املطوع،
برنامجها التدريبي «إدارة
جمع التبرعات» ،بالتعاون
مع معهد ليلي فاميلي للعمل
الخيري ،التابع لجامعة
إنديانا األميركية ،من  20إلى
 27الجاري ،في فندق كراون
بالزا الكويت.
ويهدف البرنامج التدريبي
إلى مساعدة قيادات العمل
الخيري ومسؤولي تنمية
املوارد واملتطوعني وأعضاء
مجالس إدارات الجمعيات
الخيرية ،على فهم أدوات
جمع التبرعات وتقنياته
وتطوير مهارات القيادة
واإلدارة لديهم.
ويشمل البرنامج  4وحدات
تدريبية ،تضم مبادئ جمع
التبرعات وتقنياته ،وتطوير
االستدامة السنوية ،وتطوير
الهبات الكبيرة ،وإدارة حملة
رأس املال.

«العوازم» :تعزيز التعاون
مع اتحاد رعاية األيتام

استقبل رئيس مجلس إدارة
مبرة العوازم الخيرية حمد
البسيس وفد اتحاد رعاية
األيتام بتركيا ،برئاسة
األمني العام لالتحاد صالح
الجارالله ،ورئيس مجلس
اإلدارة جمانة هبرة.
وقال البسيس ،في تصريح
صحافي ،إن استقبال املبرة
وفد االتحاد يأتي في إطار
تفعيل الشراكة املجتمعية مع
املؤسسات واملنظمات القائمة
على العمل الخيري ،واالطالع
على التجارب والخبرات،
وبحث سبل التعاون
املشترك ،مؤكدًا أن سجل
الكويت في مجال رعاية
األيتام حافل باإلنجازات
والعطاءات ،فال تخلو منطقة
من املناطق املحتاجة أو
املنكوبة إال وتجد بصمات
الكويت.
من جهته ،أشار الجارالله إلى
أن رسالة االتحاد تتمثل في
تحقيق أعلى درجات التميز
في أداء املنظمات العاملة
بقطاع رعاية األيتام ،ورفع
كفاءة العاملني فيها لتقديم
خدمات إبداعية تساهم في
تنشئة سليمة لليتيم ،وحشد
الطاقات لنصرة قضايا
األيتام.

محليات
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«البلدي» يوصي بمنح الضبطية القضائية
لمفتشي البلدية في المطالع
محمد جاسم

أوص ـ ـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة اإلص ـ ـ ــاح
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
البلدي بمنح صفة الضبطية

المعجل يصادق على نقل مشروع
متحف السيرة إلى هيئة القرآن
•

محمد جاسم

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل موافقة
المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة
النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله
لصالحها ،إلقامة مشروع متحف السيرة النبوية.
كما وافق المعجل في مصادقته للقرارات المتخذة في جلسة
المجلس البلدي رقم  ،2022/7المنعقدة في  24أكتوبر ،والتي
حصلت «الجريدة» على نسخة منها ،على تخصيص موقع لبيت
الزكاة من ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية ،وعلى
طلبوزارة الصحة نقل ملكية مبنى مختبر األغذية المركزي
لفحص األغذية ومبنى األغذية المستوردة من بلدية الكويت
إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية.

القضائية لمفتشي البلدية
في منطقة المطالع ،وإنشاء
لجنة مشتركة تشمل وزارتي
الداخلية والبلدية ،والهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،ل ـم ـتــاب ـعــة
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
وتوفير مركز للتعامل معها
بشكل يومي ومباشر.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ،خـ ــال
اج ـت ـمــاع ـهــا ،أم ـ ــس ،بــرئــاســة
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـلـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــف
الـ ـ ــدعـ ـ ــي ،أهـ ـمـ ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام
ا لـ ـتـ ـكـ ـن ــو ل ــو جـ ـي ــا ع ـ ـبـ ــر GPS
لمراقبة آليات النقل الثقيلة،
و ت ــر كـ ـي ــب وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
ك ــامـ ـي ــرات م ــراقـ ـب ــة ب ــال ـط ــرق
واألمـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ــرص ــد
المخالفات اإلنشائية ،وأبقت
على جدولها الطلب المقدم
م ـ ــن  5أ عـ ـ ـض ـ ــاء ب ـ ـشـ ــأن ف ـتــح
ب ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش ف ــي م ــوض ــوع
ال ـم ـش ــاك ــل وال ـم ـخ ــال ـف ــات فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـمـ ـط ــاع ،وآخ ــره ــا
رمي المخلفات في الطرق.
ك ـمــا أب ـق ــت ع ـلــى االقـ ـت ــراح

«النسائية» افتتحت سوقها الخيري
فادية السعد :هدفنا تمكين المرأة في العمل التجاري
•

عادل سامي

ا فـتـتـحــت الجمعية الكويتية
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ل ـخــدمــة
وتنمية المجتمع سوقها الخيري
الـ ـ ــ ،41ب ـم ـشــاركــة ن ـحــو  100من
أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة
والذي يستمر حتى  30الجاري.
وق ـ ــال ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
الشيخة فادية سعد العبدالله
في تصريح للصحافيين على
ه ــام ــش االفـ ـتـ ـت ــاح إن ال ـس ــوق
الخيري يأتي في سياق حرص
الـجـمـعـيــة ع ـلــى تـمـكـيــن ال ـمــرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـش ـكــل عـ ــام وربـ ــات
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص ف ــي
العمل التجاري والمشروعات
الصغيرة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ت ـ ـ ـنـ ـ ــوع

السعد خالل افتتاح السوق الخيري الـ41
الـمـنـتـجــات مــن مــابــس تراثية
وع ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة وإك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوارات
وعـ ـ ـط ـ ــورات وم ـ ــأك ـ ــوالت يـفـتــح
المجال أمام تسويق االبتكارات
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة وعـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـت ـ ــراث

ال ـك ــوي ـت ــي ب ــأس ـل ــوب ح ـض ــاري
مبتكر ومتميز.
وأوضـحــت أن ريــع المعرض
سـيـخـصــص ل ـصــالــح مـشــاريــع
تخدم المرأة واألسرة والطفل.

local@aljarida●com

 ...و 4عضوات في المجلس لتخصيص
مساحات لمصدات الرياح
طالبن بإجراء دراسة جغرافية للمواقع المتأثرة بظاهرة «السافي»
•

جانب من اجتماع لجنة اإلصالح والتطوير
ال ـم ـقــدم م ــن ع ـضــو الـمـجـلــس
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ح ـ ـمـ ــود
العنزيبشأن تعديل أوضاع
الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
فـ ــي إدارة ت ـح ــد ي ــد ا ل ـم ـل ـك ـيــة
ال ـع ـق ــاري ــة ب ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت،
لدعوة ديوان الخدمة المدنية
وإدارة ت ـ ـحـ ــد يـ ــد ا ل ـم ـل ـك ـي ــة
ا ل ـع ـقــار يــة ،وأو ص ــت بتعيين

أ حــد موظفي األ مــا نــة العامة
م ـمــن ل ــه خ ـب ــرة ف ــي األرش ـف ــة
ل ـي ـكــون ض ــاب ــط ات ـص ــال بـيــن
األم ــان ــة وال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي
في البلدية.

محمد جاسم

ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت  4عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوات ف ــي
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي اقـ ـت ــراح ــا
بتخصيص مساحات محددة
و فــق خطة متكاملة لمصدات
الرياح في الكويت.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـعـ ـض ــوات ع ـل ـيــاء
الفارسي ،ومنيرة األمير ،وفرح
الرومي ،وشريفة الشلفان ،في
كتاب لرئيس المجلس البلدي
عبدالله الـمـحــري ،أن المقترح
ً
يأتي نظرا لطبيعة الكويت وما
ّ
تتعرض له على مدار العام من
موجات الغبار الذي يؤثر على
أمــور كثيرة في الكويت؛ منها
مـجــال الــرؤيــة وتعطيل حركة
السير في الطرق وسد مناهيل
ت ـصــريــف م ـي ــاه األمـ ـط ــار على
جوانب الطرق ،وما يترتب عليه
من عجز منظومة الصرف عن
استيعاب مـيــاه األم ـطــار ،ومن
ثم غرق المركبات على الطرق

«المرأة الدولية» في ضيافة «الكويتية»
أجـ ـ ـ ــرى وفـ ـ ــد م ـ ــن م ـج ـمــوعــة
ال ـم ــرأة الــدول ـيــة ،بــرئــاســة حــرم
السفير المصري غــادة شوقي،
رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،زي ـ ـ ــارة
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـجــويــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ح ـيــث كــان
فــي استقبالهن وفــد مــن دائــرة
االتصال المؤسسي والعالقات
العامة في الشركة ،وتم ترتيب
جولة منظمة في قسم الهندسة
مـ ــن ق ـب ــل ال ـم ـه ـن ــدس ع ـبــدال ـلــه
الحبيب ،حيث قدم لمحة عامة
عــن تــاريــخ الـخـطــوط الكويتية
منذ إنشائها عام .1954
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـح ـب ـي ــب طــري ـقــة
الصيانة الدورية التي تقدمها
ال ــدائ ــرة الـهـنــدسـيــة لــأسـطــول
بأكمله ،والــذي يضم حاليا 33
طائرة ،وحرصها على السالمة
العامة لعمالئها ،كما تم تقديم
شرح مفصل عن أنواع الطائرات

وف ــي األن ـف ــاق ،وكــذلــك الصحة
العامة للناس.
وبـ ـ ّـيـ ــن ال ـم ـق ـت ــرح أن ه ـنــاك
الـعــديــد مــن ال ـم ـحــاوالت لعمل
مصدات للرياح للمناطق ،عبر
زراعـ ـ ــة األشـ ـج ــار الـمـخـصـصــة
لـهــذا ال ـغــرض فــي ال ـكــويــت ،إال
أنها لم تحظ بالدعم أو الرعاية
الكافية لتصل إ لــى المستوى
الذي يمكن القول فيه إن لدينا
شبكة من المصدات الطبيعية
بالكويت تعمل بكفاءة وفاعلية.

دراسة جغرافية
وطـ ــال ـ ـبـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوات فــي
المقترح بعمل دراسة جغرافية
م ـت ـخ ـص ـص ــة حـ ـ ـ ــول األم ـ ــاك ـ ــن
ال ـتــي ي ـجــب أن ي ـتــم ع ـمــل هــذه
المصدات فيها بجميع مناطق
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــرق
ال ـم ـتــأثــرة ب ـظــاهــرة «ال ـســافــي»
بالتنسيق مــع الهيئة العامة
للبيئة والهيئة العامة للزراعة

والثروة السمكية ،وغيرها من
الجهات ذات الصلة.
ودعــا المقترح إلــى ضــرورة
تخصيص هذه المناطق وفق
خ ــرائ ــط م ـح ــددة وتـحـضـيــرهــا
لـ ـ ـل ـ ــزراع ـ ــة ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص مع القطاع الحكومي
لتنفيذ ه ــذه ال ـم ـص ــدات ،وفــق
خطط زمنية واض ـحــة ،مؤكدا
ال ـع ـمــل ع ـلــى تـغـيـيــر ال ـحــواجــز
الخرسانية الفاصلة بين الطرق
واستبدالها بحواجز حديدية
أو ش ـبــك ،ك ـمــا ه ــو م ـع ـمــول به
ف ــي ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة
األخرى ذات الظروف المناخية
الـمـشــابـهــة لـلـكــويــت ،موضحا
أن الرياح المحملة بـ «السافي»
تـ ـصـ ـط ــدم ف ـ ـجـ ــأة ب ــالـ ـح ــواج ــز
ال ـخــرســان ـيــة ،فـتـسـقــط م ــا بها
م ــن «ال ـس ــاف ــي» ع ـلــى ال ـجــوانــب
وفي نهر الطريق ،بينما تسمح
ال ـحــواجــز ال ـحــديــديــة والـشـبــك
بمرور الرياح.

«المهندسين» :تطوير قوائم
جامعات بريطانيا
وفد من الجمعية زار مجلس « »ARBفي لندن
العتل والجاسر خالل لقائهما ويلسون وبروبي

جانب من التكريم أثناء الضيافة
ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا «ال ـخ ـط ــوط
الكويتية».
وقـ ـ ــام ال ــوف ــد ب ـج ــول ــة داخ ــل
طائرات  A320neoوA330neo
وطائرات البوينغ طراز .B777
وقـ ــدمـ ــت ش ــوق ــي ن ـي ــاب ــة عــن
المجموعة درعا فخرية للتعبير

عن امتنانها للخطوط الجوية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وس ـل ـمــت ش ـه ــادات
تقدير للحبيب وموظفي إدارة
االتصال المؤسسي والعالقات
العامة.

«التراث» تنظم محاضرات أسبوعية
تستضيف جمعية إحـيــاء الـتــراث اإلســامــي ،الـيــوم ،الشيخ د.
عبدالرحمن آل نابت ،من السودان إللقاء محاضرة بعنوان «عليكم
ّ
بسنتي» ،في ديوانية لجنة الــدعــوة واإلرش ــاد التابعة للجمعية
بمنطقة سعد العبدالله.
ّ
وقــالــت الجمعية ،فــي بـيــان ،إن فرعها بمنطقة األنــدلــس ينظم
محاضرات أسبوعية كل يــوم أربـعــاء للشيخ إبراهيم األنصاري
يشرح فيه «كتاب التوحيد» ،وذلك ابتداء من مساء اليوم بديوانية
لجنة الدعوة واإلرشاد بمنطقة األندلس.
وأضافت أن فرعها في منطقة الجهراء أقام محاضرة أسبوعية
ّ
«وصية النبي عليه السالم».
للشيخ د .مشعل الظفيري ،بعنوان

اتـفـقــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن الـكــويـتـيــة ومـجـلــس تسجيل
المعماريين البريطاني على الـتـعــاون وت ـبــادل الـخـبــرات في
مجال اعتماد المؤهالت األكاديمية للمعماريين العاملين في
البلدين الصديقين.
جاء ذلك في ختام زيارة لرئيس الجمعية المهندس فيصل
العتل ،أخـيــرا ،لمجلس « »ARBفــي لـنــدن ،حيث التقى المدير
الدولي روب ويلسون ومسؤولة اإلسكان والتنمية المجتمعية
ديبورا بروبي ،بحضور عضو مجلس اإلدارة ،د .شروق الجاسر،
وأمين الصندوق السابق المهندس حمود الزعبي.
وق ــال الـعـتــل ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إنـنــا اتفقنا عـلــى تطوير
تبادل االعتماد وتسجيل المعماريين وفق لما هو معمول به لدى
الجانبين ،مردفا :وسنعمل على تطوير آليات االعتماد لدينا بما
الكويت،
يتوافق ومتطلبات المجلس البريطاني وسوق العمل في
ّ
الفتا الى أن هذا المجلس هو الجهة المعتمدة حكوميا ،وتمثل
الحكومة البريطانية في اعتماد المعماريين ومهندسي العمارة.
وأعرب العتل عن األمل في أن يزود المجلس الجمعية بقوائم
الجامعات المعتمدة لديهم لتطوير خالل الفترة المقبلة ،حتى
يتسنى لها تطوير قــوائــم الجدامعات لدينا وآلـيــات اختبار
المعماريين ومهندسي العمارة في الجمعية ،وخاصة الراغبين
بالعمل في سوق الكويت.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

اعتبروه صفحة بيضاء فتحها العهد الجديد بغلق ملف أفرز أزمات اجتماعية وسياسية
السعدون يستقبل وفد كلية الدفاع اإلماراتية

ً
السعدون متوسطا وفد الكلية أمس
أحمد الري

«مبادرة أسعدت الشعب
الكويتي» ...بهذه الكلمات
وصف عدد من النواب صدور
العفو السامي الخاص عن
المواطنين المحكومين في
بعض الجرائم.

سعود العصفور

شعيب المويزري

تـقـ ّـدم عــدد مــن الـنــواب بالشكر إلــى سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد على صدور األمر
الـســامــي بــالـعـفــو عــن أبـنــائـهـمــا المواطنين
المحكومين في بعض الجرائم ،موضحين
أن ال ـيــوم صفحة بـيـضــاء فتحت فــي العهد
الجديد ّ
للم الشمل والتعبير عــن مصالحة
وطنية حقيقية.
ً
وق ــال الـنــائــب شعيب ال ـمــويــزري« :شـكــرا
سمو األمير على هذه الرغبة السامية بالعفو
عن أبنائكم المواطنين والمواطنات ،وليست
غريبة على سموكم ،فقد جمعت الشمل بعد
أن ف ــرق ــوه ،حـفـظــك ال ـلــه ورعـ ــاك وف ــي مـيــزان
أعمالك».
ً
ب ــدوره ،قــال النائب حمد الـمــدلــج« :شكرا
سمو األمير على ّ
طي هذه الصفحة المؤلمة
ول ـ ّـم الـشـمــل ،نـســأل الـلــه أن تـكــون بها بداية
الخير لهذا البلد الطيب ،والشكر موصول
لسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء».
من جانبه ،قال النائب أحمد الري «صفحة
بيضاء فتحت اليوم في العهد الجديد بتكملة
مـلــف الـعـفــو ،بـتــوجـيـهــات ســامـيــة مــن سمو
األمير حفظه اللهّ ،
لطي صفحة الماضي وفتح
صفحة جديدة للجميع».
مــن ناحيته ،قــال الـنــائــب محمد الـمـ ّـهــان:
«أت ـ ـق ـ ــدم بـ ـج ــزي ــل الـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ــى مـ ـق ــام سـمــو
األم ـيــر وول ــي ع ـهــده األم ـيــن عـلــى ه ــذا األمــر
السامي بالعفو عن أبنائهما من المواطنين
وال ـمــواط ـنــات ،وال يـسـتـغــرب ه ــذا األم ــر من
ً
القيادة الحكيمة ،وقد قيل قديما إن العفو من
شيم الكرام ،وأنتم أهل له ،حفظ الله الكويت
وشعبها من كل مكروه».
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب خــالــد الـمــونــس:
«ج ــزي ــل ال ـش ـكــر وع ـظ ـيــم االم ـت ـنــان لـصــاحــب

عادل الدمخي

السمو أمـيــر الـبــاد على م ـبــادرة العفو عن
ً
أبنائه ،سائال المولى أن يجزيه عن الكويت
وأه ـل ـه ــا خ ـيــر ال ـ ـجـ ــزاء ،وت ـهــان ـي ـنــا الـقـلـبـيــة
لجميع المشمولين وأسرهم على هذا العفو
ً
ً
الكريم ،حفظ الله الكويت قيادة وشعبا من
كل مكروه».
من ناحيته ،أكد النائب د .عادل الدمخي
أن الـعـفــو ال ـخــاص ال ـص ــادر مــن سـمــو أمـيــر
الـبــاد ّ
يعبر عــن مصالحة وطنيه حقيقية،
ووضع األمور في نصابها الصحيح ،معربا
عــن شـكــره لـلـقـيــادة السياسية عـلــى صــدور
قرار العفو.
وق ـ ــال ال ــدم ـخ ــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
بمجلس األمة« :أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة
السياسية التي تتمثل في سمو األمير وسمو
ولي العهد  -حفظهما الله ورعاهما  -على ما
صدر عن مجلس الوزراء أمس من عفو خاص
تاريخي تجاه بعض المواطنين».
واعتبر أن هذا العفو تاريخي ،حيث شمل
ّ
أوسع الفئات وتعلق بالرأي السياسي الذي
شمل أكثر الموجودين في السجن المركزي،
أو ال ــذي ــن ه ــم خـ ــارج ال ـكــويــت م ـمــن ص ــدرت
ضدهم أحكام قضائية.
وأوضح أن هذه اللفتة اإلنسانية العظيمة
لم تخص أحدا ،بل شملت الجميع لمدة 10
سنوات سابقة ،مضيفا أن «الفئات المشمولة
وعدد السنوات أكبر مما ورد في قانون العفو
ّ
المقدم في مجلس .»2016
الخاص
ّ
وبين أن العفو الخاص جاء عادال وشمل
قضايا وليس أشخاصاّ ،معتبرا أنــه «لفتة
عظيمة وعفو تاريخي ال منة فيه ألحد إال لله
سبحانه وتعالى وللقيادة السياسية وهذا
الشعب الكريم».
واعتبر أن عــدم شمول العفو أي شــروط

يضعه فــي مـســار تــاريـخــي يتناسب مــع ما
ورد في الخطاب األميري وخطاب ّ سمو ولي
العهد فــي افتتاح المجلس ،ليمثل مبادرة
وط ـن ـيــة عـظـيـمــة سـيـظــل ص ــداه ــا بـ ــإذن الـلــه
موجودا في المجتمع الكويتي.
وناشد الدمخي لجنة إعداد الكشوف التي
يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير
براك الشيتان أن تلتزم الحيادية واإلنصاف
وال ـعــدالــة للجميع بــا اسـتـثـنــاء ،بـنــاء على
الرغبة األميرية المتضمنة في هذا المرسوم.
كما أصــدرت كتلة السبعة بيانا جــاء في
نـصــه «الــرغ ـبــة الـســامـيــة لسمو أمـيــر الـبــاد
حفظه الله ورعاه بالعفو عن أبنائه وبناته
م ـب ــادرة أس ـعــدت ص ــدور الـشـعــب الـكــويـتــي،
ً
وهذا العفو ليس مستغربا من سموه حفظه
الله ورع ــاه ،الــذي جمع شمل األســر بعد أن
ً
ً
تشتت وأغلق بعفوه الكريم ملفا كان سببا
ً
رئيسيا في الكثير من األزمــات االجتماعية
والسياسية ،وبفضل من الله ثم بفضل عفو
سـمــوه سيعود أبـنــاؤنــا وبناتنا إلــى أرض
وطنهم ،وسيكونون بين أهلهم ،وسيطوى
ه ــذا ال ـم ـلــف بـ ــإذن ال ـل ــه إل ــى األب ـ ــد ،والـشـكــر
مــوصــول لـسـمــو ول ــي ع ـهــده األم ـيــن الشيخ
مشعل األحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ أحمد نــواف األحـمــد ،بــدعــوات كــل أم
وأب وزوج ــة واب ــن واب ـنــه ،وبــدعــاء الجميع
ن ـســأل ال ـلــه أن ي ـكــون ه ــذا الـعـفــو ف ــي مـيــزان
أعمالكم ،حفظ الله الكويت وشعبها بقيادة
سمو أمير البالد وولي عهده األمين من كل
مكروه»ّ .
وق ــد وق ــع الـبـيــان كــل م ــن :عـبــدالـلــه فـهــاد،
وس ـعــود الـعـصـفــور ،وأســامــة الــزيــد ،وحمد
المدلج ،وشعيب شعبان ،وفــاح الهاجري،
وشعيب المويزري.

«الميزانيات» :المالحظات المالية زادت

الدمخيّ :
تحمل الميزانية أعباء غير مستحقة
نــاق ـشــت لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـســاب
الختامي تقارير جهاز المراقبين الماليين
على تنفيذ ميزانيات ال ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة ّ
عما
أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية
 ،2022 /2021بحضور رئيس جهاز المراقبين
الماليين والفريق التابع له.
وأكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ،ال ـنــائــب د .ع ــادل
الدمخي ،في تصريح صحافي عقب اجتماع
اللجنة أم ــس ،أن المالحظات المالية على
الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة
زادت عن السنوات السابقة ،وتكررت عملية
االمتناع عن تنفيذ المالحظات ،مبينا أنه
تمت مناقشة هذه المالحظات وأسبابها ،كما
تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني
وجهاز المراقبين.
وطـ ــالـ ــب ال ــدمـ ـخ ــي بـ ـ ـض ـ ــرورة م ــراج ـع ــة
التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي
واإلداري في الدولة بشكل دوري وتطويرها
بما يتالءم مع التطورات الحالية.
كما طالب رئيس الوزراء والوزراء بمتابعة

ومعرفة أسباب عمليات االمتناع ومحاسبة
المسؤول ،مشيرا إلى أن المالحظات تحمل
الميزانية أعباء غير مستحقة ،ومن الضروري
تقييم المسؤول بحسب التزامه إذا خالف.
وق ــال إن االل ـت ــزام يـجــب أن يـكــون مـيــزان
تقييم المسؤول والقيادات في البلد ،وحتى
توزيع المكافأة على القيادات يجب أن يكون
وفق تقارير الحسابات الختامية والجهات
الرقابية ولجنة الميزانيات ،مؤكدا رفضه
وجود مسؤول تتكرر أخطاؤه ثم تتم مكافأته
وترقيته.
وش ــدد الــدمـخــي عـلــى أهـمـيــة أن تتولى
ال ـك ـفــاءات الـمـنــاصــب اإلداري ـ ــة فــي الجهات
الحكومية لرفع مستوى األداء بهذه الجهات،
وأن تقوم وزارة المالية والجهات الرقابية
بتطوير المهارات لموظفي الشؤون المالية
في الجهات الحكومية كي يتطور العمل.
ولفت إلى أهمية أن تضع كل جهة حكومية
آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة توصيات
الجهات الرقابية كــافــة ،وإص ــاح األخـطــاء
والمالحظات ،مشيرا إلى أنه من دون تقييم

محمد الحويلة

وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد،
باالكتتاب بجميع األسهم التي
تــؤول إلــى الــدولــة وفقا ألحكام
الـ ـبـ ـن ــد (ج) مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــادة،
وخمسون في المئة ( )50%من
األس ـ ـهـ ــم ت ـخ ـص ــص لــاك ـت ـتــاب
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن،
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع
األسـهم وفـقــا ألحـكــام البند (أ)
من هذه المادة إلى االحتياطي
العام للدولة.
وأن يـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ــأ سـ ـ ـي ـ ــس ه ـ ــذه
ال ـشــركــة خ ــال سـتــة أش ـهــر من
ت ــاري ــخ ال ـع ـمــل ب ـه ــذا ال ـق ــان ــون،
ويـحــدد مجلس ال ــوزراء الجهة
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي يـعـهــد إلـيـهــا
ال ـق ـي ــام ب ـ ــإج ـ ــراءات ال ـتــأس ـيــس
والــدعــوة النتخاب أول مجلس

الخالد :نثمن سحب الجامعة
للشكاوى الجزائية
عالية الخالد

ثمنت النائبة عالية ا لـخــا لــد ،الخطوة التي اتخذتها مديرة
جامعة الكويت بالتكليف د .سعاد الفضلي بوقف قرار دمج كلية
الصحة العامة مع كلية العلوم الطبية المساعدة ،مضيفة «كما
نثمن قرار سحب الشكاوى الجزائية التي قدمتها اإلدارة الجامعية
ً
السابقة تجاه أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،تجاوبا مع السؤال
الذي قدمناه في  8الجاري».

الصيفي إلنشاء عدد من
مدارس المراحل المختلفة
تقدم النائب الصيفي الصيفي
بأربعة اقتراحات برغبة إلنشاء
ع ــدد أك ـبــر مــن مـ ــدارس الـمــراحــل
المختلفة للبنين وال ـب ـنــات في
مـنــاطــق الـفـنـيـطـيــس ،والعقيلة،
وأبوفطيرة ،والمسايل.
ون ـ ــص االقـ ـ ـت ـ ــراح األول على
«إنـ ـش ــاء عـ ــدد أك ـب ــر م ــن مـ ــدارس
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة لـلـبـنـيــن
والبنات في منطقة الفنيطيس»،
وعـ ـ ـ ــزا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ــى
برنامج العمل الحكومي وخطة
وزارة التربية في تطوير البنية
التحتية للبيئة التعليمية ،وفي
ض ـ ــوء الـ ـنـ ـم ــو الـ ـسـ ـك ــان ــي الـ ــذي
تشهده منطقة الفنيطيس ،وما
يترتب عليه من مواكبة في تقديم
الخدمات لقاطنيها ،وحرصا على
تهيئة أفضل الظروف التي تضمن
حق التعليم ألجيالنا الناشئة.
ون ــص االقـ ـت ــراح الـثــانــي على
«إنـ ـش ــاء عـ ــدد أك ـب ــر م ــن مـ ــدارس

المراحل المختلفة للبنين والبنات
في منطقة العقيلة» ،استنادا إلى
برنامج العمل الحكومي وخطة
وزارة التربية في تطوير البنية
التحتية للبيئة التعليمية ،وفي
ضوء النمو السكاني الذي تشهده
منطقة العقيلة وما يترتب عليه
مــن مواكبة فــي تقديم الخدمات
لقاطنيها ،وحــرصــا على تهيئة
أفضل الظروف التي تضمن حق
التعليم ألجيالنا الناشئة.
زن ــص االقـ ـت ــراح ال ـثــالــث على
«إنـ ـش ــاء عـ ــدد أك ـب ــر م ــن مـ ــدارس
المراحل المختلفة للبنين والبنات
في منطقة أبوفطيرة» ،استنادا الى
برنامج العمل الحكومي وخطة
وزارة التربية في تطوير البنية
التحتية للبيئة التعليمية ،وفي
ضوء النمو السكاني الذي تشهده
منطقة أبوفطيرة وما يترتب عليه
مــن مواكبة فــي تقديم الخدمات
لقاطنيها ،وحــرصــا على تهيئة

الصيفي الصيفي

أفضل الظروف التي تضمن حق
التعليم ألجيالنا الناشئة.
ون ــص االقـ ـت ــراح ال ــراب ــع على
«إنـ ـش ــاء عـ ــدد أك ـب ــر م ــن مـ ــدارس
المراحل المختلفة للبنين والبنات
في منطقة المسايل» ،استنادا الى
برنامج العمل الحكومي وخطة
وزارة التربية في تطوير البنية
التحتية للبيئة التعليمية ،وفي
ضوء النمو السكاني الذي تشهده
منطقة المسايل ،وما يترتب عليه
مــن مواكبة فــي تقديم الخدمات
لقاطنيها ،وحــرصــا على تهيئة
أفضل الظروف التي تضمن حق
التعليم ألجيالنا الناشئة.

العيسى يسأل عن سعر صرف الدينار

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات أمس
حقيقي للمسؤول وتالفيه هذه المالحظات
لن تتقدم البلد إداريا.
وجــدد الدمخي مطالبته رئيس ال ــوزراء
باتخاذ اإلجــراءات الالزمة للربط اآللي بين
الجهات الخارجية والديوان العام للجهات
الـتــي مــن شأنها تسوية مصروفاتها أوال

الحويلة إلنشاء شركة دوائية مساهمة
قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحا بقانون بانشاء شركة
مساهمة كويتية باسم «الشركة
الكويتية للصناعات الدوائية».
ونـ ـ ـ ــص االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى أن
«تؤسس شركة مساهمة عامة
كويتية باسم «الشركة الكويتية
للصناعات الدوائية» برأسمال
م ـقــداره ثالثمئة مـلـيــون ديـنــار
كويتي ( 300مليون د.ك) ويكون
غر ضـهـا صـناعة جميع أ نــواع
األدوي ــة الكيماوية وتخصص
أسـهـمـهــا ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
أربعة وعشرون في المئة ()24%
من األسهم تخصـص للحكومة
والجهات التابعة لها ،ويجوز
ل ـهــا ال ـت ـخ ـلــي ف ــي أي وقـ ــت عن
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة أو ج ـ ــزء م ـن ـهــا،
وذلك بطرحها بالمزاد العلني
وفقا ألحكام البند (ب) من هذه
المادة ،ستة وعشرون في المئة
( )26%من األسهم تطرح للبيع
في مزايدة علنية تشترك فيها
ش ــرك ــات ال ـم ـســاه ـمــة ال ـمــدرجــة
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ـ ــأوراق
ال ـمــال ـيــة وال ـش ــرك ــات األجـنـبـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــوافـ ــق
مجلس الوزراء على مشاركتها
في المزايدة ،ويرسو المزاد على
من يقدم أعلى سعر للسهم فوق
قيمته االسـمـيــة مـضــافــة إليها
مصاريف التأسيس -إن وجدت-
ويلتزم مــن يرسو عليه المزاد

استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ،في مكتبه أمس ،وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني عمار العجمي يرافقه وفد كلية الدفاع الوطني
بدولة اإلمارات العربية المتحدة برئاسة العميد ركن محمد سعيد الجابري.
وحضر االستقبال سفير اإلمارات لدى البالد الدكتور مطر حامد النيادي.

إدارة الـشــركــة ،وتعمل الشركة
ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة ج ـم ـيــع األدويـ ـ ــة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــة وغ ـي ــر ال ـك ـي ـمــاويــة
وم ـك ـمــات غــذائ ـيــة ذات ج ــودة
عــال ـيــة ب ـكــل أن ــواعـ ـه ــا ،وت ـل ـتــزم
الـ ـش ـ ـ ــرك ــة ب ـت ــوظ ـي ــف وت ــدري ــب
وضـ ـمــان مــا ال يقل عــن ()80%
مــن العمالة الوطنية كما أنها
تعفى مــن جميع رســوم الدولة
لـمــدة ث ــاث س ـنــوات مــن تــاريــخ
العمل بهذا القانون.
وجاء في المذكرة اإليضاحية
لالقتراح :وقد روعي أن تتحقق
فــي تخصيص ملكية أسهمها
الـ ـ ـم ـ ــرون ـ ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ،وذل ـ ــك
ب ـت ـخ ـص ـي ــص ن ـس ـب ــة م ـ ــن ه ــذه
األسهم للدولة ،عالوة على نسب
مقبولة تخصص لمستثمرين
م ــن ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص م ــن دون
تفضيل ألي مستثمر على آخر
تحت أي حجة أو مبرر ،وكذلك
لسد الــذرائــع أمــام لجوء هؤالء
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن إلـ ــى طـ ــرق غـيــر
مشروعة للحصول على العديد
مـ ــن األس ـ ـهـ ــم مـ ــن خـ ـ ــال شـ ــراء
البطاقات المدنية للمواطنين
واالكتتاب بدال منهم ،ما يؤدي
إلى حرمان المواطنين من هذا
الحق ،ومن أجل ضمان أن تكون
لـجـمـيــع الـمــواطـنـيــن نـسـبــة من
أس ـهــم ه ــذه ال ـشــركــة تخصـص
لكل منهم بالتساوي.

فــأوال للحد من تضخم حسابات األصــول،
مشيرا إلــى أن أكثر المالحظات تكون على
وزارة الخارجية ،ألن لديها مالحق خارجية.
وختم قائال إنه «من دون الربط ومراقبة
األن ـظ ـم ــة ال ـمــال ـيــة ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك رقــابــة
حقيقية».

الطمار لمنح مرافق المريض
إجازة براتب كامل طوال العالج
ت ـقــدم ال ـنــائــب خــالــد الـطـمــار
باقتراح بقانون بإضافة المادة
 49مـ ـك ــررا إلـ ــى ال ـم ــرس ــوم رقــم
 15لسنة  1979بـشــأن الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه ،بـمـنــح
ال ـمــوظــف إجـ ــازة ت ـفــرغ بمرتب
كــامــل ل ـمــرافــق ال ـمــريــض ،ال ــذي
ق ـ ــررت وزارة ال ـص ـح ــة ال ـعــامــة
عــاجــه فــي ال ـخ ــارج مــع مــرافــق
له ،وذلك للمدة المقررة للعالج.
ونـ ـ ـ ــص االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى أن
تـضــاف م ــادة جــديــدة بــرقــم 49
مـ ـك ــررا إلـ ــى ال ـم ــرس ــوم رقـ ــم 15
ل ـس ـن ــة  1979ب ـ ـشـ ــأن ا ل ـخ ــد م ــة
المدنية وتعديالته المشار إليه
نصها اآلتي :يجوز للوزير منح
ال ـمــوظــف إجـ ــازة ت ـفــرغ بمرتب
ك ــام ــل ل ـم ــراف ــق ال ـم ــري ــض ال ــذي
ق ـ ــررت وزارة ال ـص ـح ــة ال ـعــامــة
عالجه بالخارج مع مرافق له،
وذل ــك لـلـمــدة ال ـم ـقــررة لـلـعــاج،
ويضع مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح ديوان الخدمة
المدنية القواعد المنظمة لمنح
هذه اإلجازة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرة
اإلي ـضــاح ـيــة :يـعــانــي الـمــوظــف
ال ـم ــراف ــق ل ـل ـمــريــض ب ــال ـخ ــارج،
وي ـج ــد م ـش ـقــة ف ــي ع ــودت ــه إلــى
البالد عقب انتهاء مدة األشهر
الـسـتــة الـمـمـنــوحــة لــه مــن جهة

خالد الطمار

ع ـ ـم ـ ـلـ ــه ،خ ـ ـصـ ــو صـ ــا إذا كـ ــان
المريض طفال صغيرا أو مسنا،
ويجد نفسه مضطرا للعودة إلى
الـكــويــت حتى ال يتوقف راتبه
الشهري ،وفي كثير من الحاالت
تستمر ف ـتــرة ال ـعــاج أك ـثــر من
الـفـتــرة الـمـحــددة ،ومــن منطلق
العدالة فإنه يستحق في منحه
ه ــذه اإلجـ ــازة بـمــرتــب كــامــل إذا
زادت مدة العالج عن ستة أشهر
أس ــوة بمن يتم منحهم إجــازة
تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال
فنية أو أدبية معينة أو للقيام
بمهام علمية أو رياضية محددة
والتي ال تقل أهميتها عن هذه
اإلجازة.

وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ً
العيسى سؤاال إلى وزير المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد،
ّ
بشأن السياسة النقدية المتبعة
ل ـ ـ ــدى بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــرك ــزي
الـخــاصــة بسعر ص ــرف الــديـنــار
الكويتي.
وجاء في سؤال العيسى أنه في
ظل حالة عدم اليقين االقتصادي
التي تجتاح العالم أجمع جـ ّـراء
مشاكل التضخم وكذلك الحرب
الــروسـيــة  -األوك ــران ـي ــة ،ووج ــود
مخاوف من حالة ركود اقتصادي
عالمي مقبلة ،والتي أدت بدورها
إلــى لجوء المجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي إلى رفع أسعار
الـفــائــدة على الـ ــدوالر األمـيــركــي،
وهذا ما سينعكس بشكل مباشر
ً
على الدينار الكويتي ،نظرا إلى
ارتـ ـب ــاط ــه بـ ــه وب ـس ـل ــة ال ـع ـمــات
األخرى.
وبناء عليه تساءل :ما السياسة

عبدالوهاب العيسى

النقدية المتبعة لدى بنك الكويت
المركزي الخاصة بسعر صرف
الدينار الكويتي والمحافظة على
قوته أمام العمالت العالمية؟ ،وما
أثر عدم رفع أسعار الفائدة على
الدينار بالمقدار ذاته الذي رفعه
الـفــدرالــي األميركي على الــدوالر
األميركي؟ وهــل ستتأثر واردات
ال ـكــويــت جـ ــراء الـتـبــايــن الـحــالــي
بين الدينار والـ ــدوالر وبالتالي

أسعار السلع بمختلف أنواعها؟
يرجى تــزويــدي بتوضيح كامل
حول التأثير من عدمه سواء عند
اإلجابة بالنفي أو اإليجاب.
وأضاف :ما مدى تأثر الدينار
الكويتي أمام التغير الذي طرأ في
بعض العمالت العالمية الرئيسية
فـ ـ ــي سـ ـل ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـم ـت ـب ـعــة
ل ــدي ـن ــا م ـث ــل ان ـخ ـف ــاض الـجـنـيــه
االسترليني بشدة وكذلك ارتفاع
الدوالر األميركي؟ هل سيكون له
انعكاسات على أسعار بيع النفط
وبــالـتــالــي سـعــر ص ــرف الــديـنــار
ً
الحقا؟ ،وكم نسبة التضخم التي
يستهدف البنك المركزي الوصول
إلـ ـيـ ـه ــا؟ وم ـ ــا أدوات ال ـس ـيــاســة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة والـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـمــال ـيــة
ال ـت ــي سـيـسـتـخــدمـهــا لـمــواجـهــة
التضخم؟ ،وهل تمت دراســة أثر
السياسة النقدية الحالية للبنك
المركزي على احتياطيات البنك
من العمالت األجنبية؟.

األنبعي لتعيين الدارسين على
نفقتهم في الجامعة و«التطبيقي»
قدم النائب عبدالله األنبعي
ً
اقتراحا برغبة بإمكانية تعيين
الدارسين على نفقتهم الخاصة
فــي الـجــامـعــات الـمـعـتـمــدة لــدى
الجهات المختصة فــي جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب وف ــرض
نسبة التكويت على الجامعات
والمعاهد الخاصة فــور وجود
ال ـح ــاج ــة إل ــى ذل ـ ــك ،إل ــى جــانــب
فرض أولوية الطاقات الوطنية
في إعالنات شواغر التعيين.
وقــال األنبعي ،في اقتراحه
ً
ال ـم ـقــدم ان ـطــاقــا مــن الـحــرص
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام وعـ ـل ــى
اس ـت ـغــال ال ـط ــاق ــات الــوطـنـيــة
ال ـم ـهــدرة ،يـجــبإل ـغــاء ق ــرارات
الجامعة والهيئة فيما يخص
ع ـ ــدم ت ـع ـي ـيــن الـ ــدكـ ــاتـ ــرة غـيــر
ً
المبتعثين ،مطالبا بوضع آلية
وقائمة بالجامعات المعتمدة
ل ـ ـ ــدى ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ،إذ ال ي ـع ـقــل
استبعاد من قام بالدراسة على
نفقته الخاصة ووفر على المال
العام الكثير من التعيين لكي ال

نضطرهم إلى اللجوء للمحاكم
اإلداري ـ ـ ـ ــة م ـم ــا سـيـتـسـبــب فــي
إنهاك محاكم الدولة.
وذكــر أن الجامعة والهيئة
ال يـ ـت ــم ال ـت ـع ـي ـي ــن ف ـي ـه ـم ــا إال
ل ـل ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن عـ ــن طــري ـق ـه ـمــا،
خ ـصــوصــا أن م ــن درس على
نفقته الخاصة قد يكون تخرج
في جامعات مرموقة تفوق في
تقنيتها بعض الجامعات التي
تم االبتعاث إليها.
كما تقدم األنبعي باقتراح
ب ــرغ ـب ــة آخ ـ ــر ب ـت ـس ـل ـيــم مـبـنــى
الـ ـ ـص ـ ــم وال ـ ـب ـ ـكـ ــم إلـ ـ ـ ــى وزارة
الـشــؤون االجتماعية والعمل
ً
ت ـم ـه ـيــدا لـتـسـلـيـمــه إل ــى إدارة
جـمـعـيــة ال ـف ـي ـحــاء الـتـعــاونـيــة
وإعطائها حق استغالله مبنى
ل ـ ـ ـ ــإدارة ومـ ـخ ــزن ــا لـلـجـمـعـيــة
ومركزا للتموين.
وقـ ـ ــال إن االق ـ ـتـ ــراح يـعـطــى
ا لـ ـح ــق إلدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــة فــي
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـمـ ـبـ ـن ــى ب ـح ـســب
الـ ـح ــاج ــات ال ـت ــوس ـع ـي ــة ال ـتــي
ي ــراه ــا مـجـلــس اإلدارة تـخــدم

عبدالله األنبعي

أهــالــي المنطقة وتـحـســن من
مستوى الخدمات فيها.
وبين األنبعي أن تــرك مبنى
الصم والبكم في منطقة الفيحاء
قـ ـطـ ـع ــة  4م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات عـ ــدة
ً
م ـه ـج ــورا وم ــن دون اسـتـغــالــه
للرياضة،
من قبل الهيئة العامة
ً
يشكل خـطــورة أمـنـيــة ،وخشية
م ــن س ــوء اسـتـغــالــه ولـلـحــاجــة
الماسة ا لـتــي تتطلبها جمعية
ال ـف ـي ـح ــاء م ــن ت ــوس ـع ــة لـمـبـنــى
اإلدارة وا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــازن و مـ ــر كـ ــز
الـتـمــويــن يـجــب انـتـقــال تبعيته
إ ل ــى إدارة الجمعية خصوصا
أن مركز الصم والبكم انتقل إلى
المقر الجديد ولــم يعد يستغل
هذا المبنى منذ سنوات.

ّ
«شؤون القصر» توقع اتفاقية
شراكة مع «مستشفيات الضمان»

الكندري :نتطلع إلى تعزيز التعاون
مع بنغالدش في المجاالت الدفاعية
ربيع كالس

استقدام 500
ممرضة ولقاء
وزاري قريب
بين البلدين
عشيق الزمان

أك ـ ــد م ـ ـعـ ــاون رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ــان
ال ـع ــام ــة ل ـه ـي ـئــة اإلدارة وال ـق ــوى
ال ـب ـشــريــة الـ ـل ــواء ال ــرك ــن د .خــالــد
الكندري أن «الكويت وبنغالدش
تتمتعان بـعــاقــات مـمـتــازة منذ
عقود» ،الفتا الى تطلع الجانبين
الى تعزيز أفق التعاون في شتى
المجاالت العسكرية والدفاعية.
وف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا ن ـيــابــة عن
رئ ـي ــس االركـ ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوات
المسلحة الفريق خالد الصالح،
خـ ـ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ــالـ ــذكـ ــرى 51
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ل ـب ـن ـغــادش
بحضور ع ــدد كبير مــن السفراء
األجــانــب المعتمدين لــدى البالد
والملحقين العسكريين المقيمين
وضـ ـ ـب ـ ــاط ال ـك ـت ـي ـب ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
البنغالدشية في الكويت وأفــراد
من الجالية البنغالدشية ،قال إنه
«فــي عــام  ،1991أك ــدت بنغالدش
هذه الصداقة من خالل مشاركتها
في التحالف الدولي أثناء تحرير
ال ـكــويــت ،وق ــد ع ــزز ه ــذا الـمــوقــف
ال ـ ــداع ـ ــم أواص ـ ـ ـ ــر ال ـ ـصـ ــداقـ ــة بـيــن
البلدين .ومنذ ذلك الحين ،استمر
التعاون الدفاعي في النمو على
مستويات ّ
عدة ،تخللته اجتماعات
ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـســؤولــي الــدفــاع
لــاسـتـكـشــاف وال ـس ـعــي لتطوير
وت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون ف ــي الـمـجــاالت
العسكرية المهنية المتنوعة».
َ
وشدد الكندري على أن «دولتي

الخميس لـ ةديرجلا● :أصدرنا 5570
هوية طالبية حتى نهاية أكتوبر
•

أحمد الشمري

كـ ـش ــف م ــد ي ــر إدارة األ مـ ــن
والسالمة في جامعة الكويت م.
يوسف الخميس ،عن إحصائية
ّ
المقدمة في أكتوبر
الخدمات
 2022التي أعدتها إدارة األمن
ً
والسالمة أخيرا ،مشيرا إلى أن
ع ــدد ال ـهــويــات الـطــابـيــة التي
أصـ ــدرت حـتــى نـهــايــة أكـتــوبــر
الماضي بلغ  5570هوية ،فيما
بلغت أعداد منتسبي الجامعة
الذين راجعوا العيادات الطبية
في مختلف المواقع الجامعية
 8315مراجعة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـي ـ ــس ،ف ــي
تصريح ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إلــى أن
اإلدارة قــامــت بــال ـتــواصــل مع
 152حالة تستفسر عبر برامج
التواصل لــإدارة ،كما أنجزت
 131م ـعــام ـلــة إخـ ـ ــاء ال ـط ــرف
بــال ـت ـعــاون م ــع اإلدارات الـتــي
تطلبها ،إضافة إلى أنها قامت
بــالــرد والـتـفــاعــل عـبــر هــواتــف
الطوارئ لـ  112حالة.
ّ
و ت ــا ب ــع أن اإلدارة ســلـمــت
مفقودات في مختلف المواقع
الـجــامـعـيــة ألصـحــابـهــا لـ ـ 247

عرب :عقار الهيئة إضافة مهمة لعمل الشركة وخدماتها الصحية

الكندري وسفير بنغالدش ومسؤولون عسكريون خالل المناسبة
بـ ـنـ ـغ ــادش والـ ـك ــوي ــت تـسـعـيــان
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى أم ـ ــن شـعـبـنــا،
وع ـلــى س ـي ــادة أرض ـن ــا ،كـمــا انـنــا
نملك الكثير من األمور المشتركة،
وبصفتنا دوال تسعى إلى السالم
فــإن ـنــا ن ـت ـمـ ّـســك ب ـم ـب ــادئ ال ــدف ــاع
ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ن ــأم ــل أن تـسـتـمــر
بالمساهمة في الحفاظ على األمن
واالستقرار واالزدهار الدولي».
بدوره ،اعتبر سفير بنغالدش
الـلــواء عشيق الــزمــان أن «الكويت
لـ ـه ــا مـ ـك ــان ــة خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ق ـل ــوب
وعقول شعب بنغالدش ،حيث إن
البلدين شــريـكــان استراتيجيان
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ب ـمــا في
ذل ــك الـمـجــال ال ـع ـس ـكــري» ،مــؤكــدا
أن ــه يـعـمــل عـلــى ال ـتــرويــج لـبــاده
في الكويت على كل المستويات

ومختلف المجاالت وخصوصا في
المجاالت االقتصادية والثقافية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
للصحافيين أن «هناك مناقشات
بين البلدين من أجل التوسع في
ال ـت ـعــاون فــي الـمـجــال الــدفــاعــي»،
مـشـيــرا ال ــى ان ــه الـتـقــى م ــع وزي ــر
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـ ــن أج ــل
تسهيل التأشيرات للبنغالدشيين
وخصوصا العمالة الماهرة.
ولفت إلــى أن إح ــدى الشركات
المختصة اسـتـقــدمــت نـحــو 500
ممرضة مــن بـنـغــادش ،وسيبدأ
ع ـم ـل ـهــن فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـنـتـصــف
ديسمبر المقبل ،مشيرا إلى لقاء
مــرتـقــب عـلــى الـمـسـتــوى ال ــوزاري
بـيــن الـبـلــديــن لمناقشة مــوضــوع
التأشيرات أيضا.

أعلنت هيئة شؤون ّ
القصر
تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة ش ــراك ــة مع
شركة مستشفيات الضمان
الصحي لالستثمار في عقار
ال ــرق ـع ــي ال ـم ـم ـل ــوك لـلـهـيـئــة،
وت ـحــوي ـلــه إلـ ــى مـسـتــوصــف
صحي أهلي ،بما يتوافق مع
قــوان ـيــن واش ـت ــراط ــات وزارة
الصحة.
وأكد المدير العام للهيئة
باإلنابة ،حمد البرجس ،في
بيان صحافي أمــس ،حرص
ا لـهـيـئــة عـلــى تنفيذ خطتها
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
العقاري لتعزيز مواردها عبر
تطوير المزيد من العقارات
التي تلبي حاجة السوق.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
الهيئة بتعزيز الـتـعــاون مع
الشركات الوطنية في مجال
استغالل عقاراتها وإدارتها
م ــع ت ـطــويــر أســال ـي ـب ـهــا ،بما
ينعكس إيـجــابــا عـلــى ســوق
الـ ـعـ ـق ــارات وع ــوائ ــده ــا ،بـمــا
ف ـي ـه ــا ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـق ـ ّـدم ــة
للمستأجرين.
مــن جهته ،أعــرب الرئيس
التنفيذي لشركة مستشفيات

حــالــة ،وتعاملت أيضا مــع 62
ب ــري ــدا إلـكـتــرونـيــا اسـتـفـســروا
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،م ــوض ـح ــا أن
اإلدارة أص ــدرت مجموعة من
تـ ـص ــاري ــح م ـخ ـت ـل ـف ــة تـتـطـلــب
م ــوا ف ـق ــة اإلدارة ل ـ ـ  51طـلـبــا،
وتعاملت مع  30مساعدة على
الطريق من مختلف الفئات في
الجامعة.
وأ ضـ ـ ــاف أن اإلدارة تعمل
جــاهــدة عـلــى تــذلـيــل الصعاب
أمام منتسبي الجامعة؛ سواء
كــانــوا طـلـبــة أو أع ـضــاء هيئة
تدريس أو موظفين.

الضمان الصحي (ضمان) ،ثامر
ع ـ ــرب ،ع ــن تــرح ـي ـبــه بــالـتـعــاقــد
ـؤون القصر» ،مــؤكــدا أن
مــع «ش ـ ّ
العقار يمثل إضافة مهمة لعمل
الشركة وخدماتها الصحية.
وأكـ ــد ع ــرب أهـمـيــة الـتـعــاون
بين مختلف الجهات في الكويت
لدعم وتطوير القطاع الصحي،
إذ تـعــد «ض ـمــان» أول جـهــة في
الشرق األوســط ّ
تقدم خدماتها
بالنظام المتكامل للمحافظة
على الصحة ( )HMOمن خالل
توفير الضمان الصحي.
وتـ ـمـ ـتـ ـل ــك الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة

ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـق ـ ـصـ ــر م ـح ـف ـظــة
ع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة تـ ـض ـ ّـم
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة وال ـس ـك ـن ـي ــة
واإلداري ــة ،إضافة الى أراض
ف ـضــاء ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق
الكويت ،وتتعاون مع القطاع
الخاص والشركات الوطنية
في عمليات اإلنشاء واإلدارة.

تشغيل تجريبي لصافرات اإلنذار بالمناطق الحدودية
•

محمد الشرهان

قامت اإلدارة العامة للدفاع المدني بإجراء
تشغيل تـجــريـبــي ل ـصــافــرات اإلن ـ ــذار ،أمــس،
فــي مـنــاطــق ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة
للبالد فــي مــواقــع منفذ السالمي الـحــدودي
ومنفذ النويصيب الحدودي ومزارع الوفرة
وشــال ـي ـهــات الـنــويـصـيــب وم ـن ـتــزة ال ـخ ـيــران

يوسف الخميس

البرجس وعرب يتبادالن اتفاقية الشراكة

ومحطة الصبية الكهربائية وخفر السواحل
الصبية ومنفذ العبدلي الـحــدودي ومحطة
كهرباء مزارع العبدلي ومخفر القشعانية.
وذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمني بوزارة الداخلية أنه تم إطالق  3نغمات
األولى المتقطعة ،والثانية المموجة ،والثالثة
المستمرة ،وتلت كل نغمة الرسالة التعريفية
لها باللغتين العربية واإلنكليزية ،وكانت

الحالة الفنية لصافرات اإلنذار ممتازة.
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ـش ـغ ـي ــل ضـ ـم ــن ج ـه ــود
«الــداخـلـيــة» لـلــوقــوف على ســامــة عمل هذه
الـ ـص ــاف ــرات ،ومـ ــدى حــاجـتـهــا إل ــى عـمـلـيــات
الـصـيــانــة واإلصـ ــاح وال ـتــدريــب عـلــى أن ــواع
النغمات الثالث التي تطلقها عند الطوارئ
والواجبات التي يجب على الجميع االلتزام
بها.

جمعية الصليبيخات والدوحة تفتتح مهرجان نوفمبر
 %70على أكثر من  150سلعة
البذالي :تخفيضات تصل إلى %70
افتتح رئيس جمعية الصليبيخات والدوحة
التعاونية عامر البذالي مهرجان نوفمبر 2022
في األسواق المركزية ،بحضور نائب الرئيس
وليد الـفــدعــوس ،وأمـيــن السر راشــد السعدي،
ورئ ـي ــس لـجـنــة الـمـشـتــريــات وال ـت ـســويــق علي
الجميلي.
وأكـ ـ ــد الـ ـب ــذال ــي أن م ـه ــرج ــان نــوف ـم ـبــر أول
باكورة عمل مجلس اإلدارة المنتخب من قبل
المساهمين ،ويأتي ضمن الخطة التسويقية
المنبثقة من االستراتيجية الشاملة التي تهدف
لزيادة المبيعات والتنويع في الخدمات ورفع
االيرادات.

وق ــال الـبــذالــي ان عــدد األص ـنــاف المشمولة
في المهرجان تجاوز  150صنفا ما بين غذائي
واستهالكي بنسبة تخفيضات تصل إلى ،%70
ً
الفتا الى أنه تم اختيار السلع واألصناف بعناية
تامة وفق احتياج أهالي المنطقة والمساهمين،
اذ تم التركيز على الجودة والسعر.
وش ـ ـ ــدد الـ ـب ــذال ــي ع ـل ــى أن م ـج ـلــس االدارة
حريص على التواصل مع المساهمين من خالل
الحسابات الرسمية التابعة للجمعية أو عبر
الــزيــارات الميدانية ،مــؤكــدا ان مجلس االدارة
يتطلع الى تحقيق مطالب المساهمين الذين
منحوا األعضاء ثقة تمثيلهم بإدارة الجمعية.

جانب من افتتاح المهرجان

«الجمارك» :ال زيادة
في الرسوم
نفت اإلدارة العامة
للجمارك صحة ما تم
تداوله عبر وسائل
التواصل االجتماعي
ووسائل اإلعالم
المختلفة بشأن رفع
أسعار الرسوم الجمركية
المقدمة للجمهور من
الجمارك ،مؤكدة أنه خبر
عار من الصحة.
وأكدت اإلدارة استعدادها
التام للرد على أي
استفسارات أو تساؤالت
حول أي موضوع ،داعية
وسائل اإلعالم والتواصل
االجتماعيإلى تحري
الدقة في نقل أي خبر.

«النجاة» :ساعدنا  9آالف
الجئ سوري في تركيا

زار وفد من جمعية
النجاة الخيرية منطقة
أورفا بتركيا ،حيث ّ
قدم
مساعدات استفاد منها
نحو  9000الجئ سوري،
وذلك ضمن حملة «دفئا
ً
وسالما» الشتوية.
وقال رئيس الوفد،
مدير إدارة المشاريع
بالجمعية عبدالله
العبيدلي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الوفد
ّ
وزع  1000سلة غذائية
على األسر المحتاجة،
و 200كوبون مواد
غذائية ،و 600كوبون
كسوة شتاء ،كما زار عدد
من األسر المتعففة ّ
وقدم
لهم مساعدات مالية،
وكراسي للمعاقين.
من جانبه ،قال عضو
الوفد مدير لجنة زكاة
سلوى ،م .ثامر السحيب،
إننا نظمنا حفال ترفيهيا
لأليتام الذين تكفلهم
جمعية النجاة ،وزرنا دار
محمد عبدالواحد األيوب
للطالبات اليتيمات.
بدورها ،دعت رئيسة
القطاع النسائي
بالجمعية ،وضحة
البليس ،المحسنين إلى
المساهمة في الحملة
التي ستطلقها الجمعية
خالل األيام القادمة
لتقديم العون لالجئين
والمحتاجين في 13
دولة.

توابل ةديرجلا
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ثقافات

عليان« :تاريخ األرمن» يرصد وجودهم في الكويت
اإلصدار من  5فصول ومزود بصور للجالية
فضة المعيلي

أكد الكاتب حمزة عليان أن
ما دفعه إلى إصدار «تاريخ
األرمن في الكويت» هو
العالقات الوطيدة التي تربطه
بعدد من الشخصيات األرمنية.

شهد جناح «ذات السالسل»،
ف ــي م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
لـلـكـتــاب ب ــدورت ــه ال ـ ـ  ،45حفل
تــوق ـيــع ال ـكــاتــب ح ـمــزة عـلـيــان
كـ ـت ــاب ــه «ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ األرم ـ ـ ـ ـ ــن فــي
ال ـك ــوي ــت» ،ب ـح ـضــور ج ـمــع من
ال ـجــال ـيــة األرم ـن ـي ــة ،وعـ ــدد من
المثقفين.
وبهذه المناسبةّ ،
عبر قنصل
س ـفــارة أرمـيـنـيــا ل ــدى الـكــويــت
آرا ماتيفوسيان ،عن سعادته
ب ــإص ــدار ك ـتــاب ي ـخـ ّـص تــاريــخ
ً
األرمن في الكويت ،الفتا إلى أن
ّ ً
مقدرا الجهد
الكتاب ذو أهمية،
الدؤوب الذي قام به عليان.
أمــا الـمـطــران غـطــاس هزيم،
ف ـ ـ ـقـ ـ ــال إن ـ ـ ـ ــه يـ ـفـ ـتـ ـخ ــر ويـ ـعـ ـت ــز
ّ
ً
بـصــداقــة عـلـيــان ،وعــلــق قــائــا:
«مـ ــا ف ــي ش ــك أن هـ ــذا ّال ـك ـتـ ّـاب
ً
ً
يـعـتـبــر مـهـمــا جـ ــدا ،ألنـ ــه وث ــق
ت ــاري ــخ األرمـ ـ ــن ال ــذي ــن عــاشــوا
في الكويت في الماضي حتى
ال ـي ــوم» .وأش ــاد هــزيــم بجهود
عليان في كتب التوثيقّ ،
وبين
أن لــديــه مـجـمــوعــة م ــن الكتب
التوثيقية التي وصفها بأنها
ّ
قيمة ونصح باقتنائها ،ومنها
«المسيحيون في الكويت».

شخصيات أرمنية
وف ــي اإلصـ ـ ــدار ك ـتــب عـلـيــان
ّ
بمقدمته :بعد إصداري كتابين
عن «المسيحيين في الكويت»
ع ـ ـ ــام  ،2015و«ا ل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود فــي
الكويت»  ،2013راودتني فكرة
كـتــاب عــن األرم ــن فــي الكويت،
مــرت األيــام وكنت على الــدوام
أسعى للقاء شخصيات أرمنية
لـلـتـعـ ّـرف عـلــى أح ــوال الجالية
والكنيسة ،أقمت عالقات طيبة
مع مطارنة األرمن ،وباألخص
ال ـم ـط ــران مــاس ـيــس زوب ــوي ــان،
ورج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
وع ـ ــدد آخــر
مـ ـ ـ ــن رجـ ـ ـ ــال
األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
يـعـيـشــون في
الكويت.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
ً
ت ـش ـج ـي ـع ــا مــن
ص ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي د.
هشام العوضي
ً
الــذي أعد كتابا
ع ـ ـ ـ ـ ــن «ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد فـ ــي
ال ـخ ـل ـي ــج» وكـ ــان
يـ ـ ـحـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــي عـ ـل ــى
ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث
غالف اإلصدار
وكتب عن التاريخ

االجتماعي لألقليات العرقية
والدينية فــي المنطقة ،وكنت
عـ ـل ــى ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع الـ ـص ــدي ــق
سـعــود عبدالعزيز المنصور،
القائم على دار ذات السالسل
للنشر وال ـتــوزيــع ،واسـتـمــزاج
رأيه ،السيما أن الدار كانت هي
ا لـنــا شــر لمعظم كتبي ،ومنها
كتابا «المسيحيون في الكويت»
و»اليهود بالكويت».

جهود متواصلة
وت ــاب ــع ع ـل ـيــان «مـ ــا دفـعـنــي
إلـ ـ ـ ــى إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب،
وبحكم الصلة والثقة بعدد من
الشخصيات األرمـنـيــة ،والتي
جمعتنا بـهــم أ حـ ــداث عصفت
بـتــاريــخ وجــودهــم فــي بالدهم
األصلية وبوجودهم في لبنان
وال ـكــويــت إل ــى أن جـ ــاء ت هــذه
«الوالدة» بعد جلسات ولقاءات
ت ـم ــت ف ــي ال ـك ـن ـي ـســة األرم ـن ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي م ـن ـط ـقــة س ـلــوى
عــام  2021مع سيادة المطران
ال ـشــاب بـ ــدروس مــانــوئـيـلـيــان،
واألب أرداك كـهـيــايــان ،وكــانــا
مــن الــداعـمـيــن وال ـمــؤازريــن لي
في ترتيب عدة لقاءات مع عدد
م ــن أب ـن ــاء وسـ ـي ــدات الـجــالـيــة،
وتوفير مــواد وصــور ووثائق
ً
بــذل فيها أبــونــا أرداك جهودا
مـ ـت ــواصـ ـل ــة .بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،وف ــي
األش ـ ـهـ ــر األول ـ ـ ـ ــى لـ ـع ــام 2021
اب ـت ــدأ ال ـم ـش ــوار ،فـعـقــدنــا أكـثــر
م ـ ــن جـ ـلـ ـس ــة ،وشـ ـكـ ـلـ ـن ــا ل ـج ـنــة
للمساعدة بــإشــراف ومـبــاركــة
من المطران بـيــدروس ،وكذلك
ً
األب أرداك ،وضـ ّـمــت ع ــددا من
وجوه الجالية ،ومن العاملين
ف ــي ال ـم ــدرس ــة األرم ـن ـي ــة ،وهــم
ال ـس ــادة :األب أرداك كهيايان،
وأوهانيس سيروبيان ،ونوارت
ياغلجيان ،و ج ــان مومجيان،
وكارو أرسالنيان».

فكرة الكتاب
وذكـ ــر ع ـل ـيــان أن رف ـي ـقــه في
الـ ـمـ ـش ــوار،عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ،ك ــان
أبــونــا أرداك ،ال ــذي الزم ــه على
ط ـ ــول ال ـ ـخـ ــط ،ب ـ ــزي ـ ــارة م ـق ـبــرة
الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـحـ ـيـ ـي ــن ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الصليبيخات ،والــوقــوف على
أحوال األرمن فيها ،إلى ترتيب
مواعيد الشخصيات األرمنية
ال ـ ـتـ ــي ال ـت ـق ـي ـن ــاه ــا ف ـ ــي مـبـنــى
الكنيسة ،إ لــى مرحلة تجميع
وت ــوف ـي ــر الـ ـص ــور ال ـتــاري ـخ ـيــة
والحديثة.
وقـ ــال« :ب ــذل أع ـضــاء اللجنة
ً
جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــودا مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورة؛ سـ ـ ـ ــواء
بــالـتــرجـمــة مــن الـلـغــة األرمـنـيــة
إلى اللغة العربية ،أو بتصحيح

حمزة عليان مع ضيوفه في معرض الكتاب
وتوضيح المعلومات التاريخية
الخاصة بــاألرمــن ،وبحثت في
عــدة م ـصــادر ،وراج ـعــت وقــرأت
العديد من الكتب والموضوعات
واألبحاث األكاديمية والتقارير
الـصـحــافـيــة ذات ال ـص ـلــة ،الـتــي
تـخــدم فـكــرة الـكـتــاب ،وأعطينا
األولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـت ـس ـج ـي ــل روايـ ـ ـ ــات
مــن أب ـنــاء الـجــالـيــة عــن بــدايــات
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة وأسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب اخـ ـتـ ـي ــار
الكويت واألمــاكــن التي سكنوا
بـهــا وال ـم ـهــن وال ــوظ ــائ ــف الـتــي
عملوا فيها.
ب ـ ـ ـقـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــان أو
الركيزتان اللتان يقوم عليها
الـ ـكـ ـت ــاب وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ــاري ــخ
الـ ـم ــدرس ــة وال ـك ـن ـي ـس ــة ،فـهـمــا
ح ـجــز الـ ــزاويـ ــة ب ـتــأط ـيــر أب ـنــاء
ً
الجالية ،من حيث التعليم أوال،
وم ــن حـيــث الـمـلـتـقــى الــروحــي
ً
لهم ثــانـيــا ،وهــو مــا بذلنا فيه
ً
جهودا مضاعفة ،حيث نغطي
كل المراحل الزمنية».

ّ
مركز وسريع

وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــان« :ابـ ـتـ ـع ــدن ــا
عـ ــن اإلطـ ـ ـ ــار ال ـس ـي ــاس ــي لـمـلــف
ّ
األرم ــن ،وركــزنــا على الجوانب
االجتماعية والحياتية وظروف
ّ
ّ
وتطرقنا بشكل مركز
الهجرات،
وسـ ــريـ ــع إل ـ ــى تـ ــاريـ ــخ ال ـع ــاق ــة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بـ ـي ــن ال ـك ــوي ــت
وأرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا مـ ــن ب ـ ــاب اإلح ــاط ــة
بالموضوع.

وتوقفنا عند اللغة األرمنية،
وه ــي الـتــي حفظت هــويــة هــذا
ال ـش ـع ــب وت ـم ــاس ـك ــه فـ ــي وج ــه
الـتـحــديــات الـتــي واجـهـتــه منذ
ه ـجــرتــه ال ـك ـب ــرى ب ـعــد م ـجــازر
 1915التي ّ
تعرض لها».
وأض ــاف« :كـتــاب األرم ــن في
ال ـك ــوي ــت ي ـب ـحــث وي ـج ـي ــب عــن
تاريخ وجود هذه الجالية منذ
األربعينيات من القرن الماضي
في دولة احتضنتهم وأحبوها
بـقــدر مــا كــانــت مـســاحــة رحبة
لحرية األديان ،وهو أول كتاب
يستعرض تاريخ هذه الجالية
فــي الـكــويــت باللغة الـعــربـيــة».
وت ــاب ــع« :ان ـت ـه ـيــت م ــن اإلعـ ــداد
والكتابة والمراجعة بنهاية عام
 ،2021لكن لـظــروف لها عالقة
ّ
بتوقف األنشطة الثقافية في
ظ ــل ان ـت ـشــار جــائـحــة ك ــورون ــا،
خ ــاص ــة عـ ــدم اف ـت ـت ــاح مـعــرض
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي وع ـل ــى مــدى
 3س ـ ـنـ ــوات ،لـ ــم ت ـك ــن ال ـفــرصــة
مـنــاسـبــة لـلـطـبــاعــة وال ـتــوزيــع،
وم ـ ـ ــن ث ـ ــم عـ ــرضـ ــه وت ـس ــوي ـق ــه
فـ ــي م ـن ــاف ــذ ال ـب ـي ــع ال ـم ـع ــروف ــة
ك ــال ـم ـك ـت ـب ــات وغـ ـي ــره ــا ،لــذلــك
جاء ت الطباعة والنشر أواخر
العام الحالي».

الهجرات األرمنية
وي ـ ــرص ـ ــد ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف ع ــاق ــة
األرمـ ـ ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ويـ ـق ــول
ض ـم ــن ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق« :ت ـع ــود

إلـ ــى عـ ــام  ،1778ومـ ــن بــوابــة
الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــرة ،حـ ـيـ ـنـ ـم ــا أرس ـ ـلـ ــت
وزارة البحرية الفرنسية في
 3أ غ ـس ـط ــس  1778ا ل ـضــا بــط
ً
بوريل دي بورغ حامال رسائل
مكتوبة بالشيفرة لنقلها إلى
بوندي شيري عاصمة الهند
الفرنسية ،وغادرها عن طريق
م ـي ـنــاء مــارس ـي ـل ـيــا إلـ ــى مــرفــأ
الالذقية ،ومنها إلى حلب ثم
البصرة عن طريق البر ،والتي
قطعها بقافلة مكونة مــن 25
ً
شـ ـخـ ـص ــا ه ــاج ـم ـه ــم خــال ـهــا
ّ
فيها
قــطــاع ال ـط ــرق ،وأص ـيـ ًـب ّ
الـضــابــط ووق ــع أس ـي ــرا ،لكنه
اس ـت ـطــاع إق ـن ــاع الـمـهــاجـمـيــن
بأخذه إلى الكويت مقابل 100
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ،ف ــي حينه
ص ــادف وج ــود تــاجــر أرمـنــي،
اس ـتــدان مـنــه المبلغ وأعـطــاه
رسالة إلى القنصل الفرنسي
فــي الـبـصــرة ،ويــدعــى روس ــو،
ليسدد المبلغ ،وبالفعل وصل
هـ ـ ــذا الـ ـض ــاب ــط إلـ ـ ــى ال ـك ــوي ــت
وط ـل ــب ال ـح ـمــايــة م ــن الـحــاكــم
الشيخ صباح ،وأعطاه األمان
ّ
وحل بضيافته.
ويضيف« :هــذه الواقعة إن
ّ
دل ـ ــت ع ـلــى ش ـ ــيء ،فــإن ـهــا تــدل
ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـث ـق ــة ب ــاإلن ـس ــان
األرمني الــذي كــان له دور في
إنقاذ حياة الضابط الفرنسي
وإقامة العالقة التاريخية بين
الكويت وفرنسا.
وق ــد ت ـجــددت ه ــذه الـعــاقــة

القتم يجمع شعراء قبيلة عبدالقيس في كتاب
يتضمن  108شعراء عاشوا في فترات متفرقة
أنجز د .عبدالله القتم أحدث
المتعلق بشعر قبيلة
إصداراته ّ ً
عبدالقيس ،مركزا على 108
شعراء ينتمون لهذه القبيلة
التي كانت تقطن في تهامة
غرب شبه الجزيرة العربية.

يدأب األستاذ في كلية اآلداب بجامعة
ال ـكــويــت د .عـبــدالـلــه الـقـتــم عـلــى تقديم
دراس ـ ــات وب ـحــوث م ـت ـفــردة ،فــا ينتقي
ّ
المتيسر والمتداول،
موضوع بحثه من
بل يعكف على انتقاء الفكرة ثم تطويرها
واإللمام بكل جوانبها ،ثم تحديد الهدف
ّ
التفرد ،وضمن هذا اإلطار
والعمل على
ي ــود إثـ ــراء الـمـشـهــد األدبـ ــي ب ــإص ــدارات
مختلفة عن السائد تجمع بين المعلومة
الدقيقة والمضمون الجميل والجديد،
وإن كان الحديث عن عصور سابقة.
وقـ ــد أن ـج ــز ال ـق ـتــم أح ـ ــدث إص ــدارات ــه
ال ـم ـت ـع ـل ــق ب ـش ـع ــر ق ـب ـي ـلــة ع ـب ــدال ـق ـي ــس،
وسيكون بعنوان ديوان قبيلة عبدالقيس
حـتــى نـهــايــة الـعـصــر األم ـ ــوي ،ويـتـكــون
من جــزأيــن ،يضم كل جــزء  420صفحة،
ّ
تــركــز على  108شـعــراء ينتمون لقبيلة
عبدالقيس ،وقد عاشوا في فترات متفرقة
أثناء اإلسالم ،ولهم مكانة كبيرة؛ سواء
ك ــان ــوا م ــن صـحــابــة ال ــرس ــول ال ـكــريــم أو
الذين شاركوا في الفتوحات اإلسالمية.
يـ ـق ــول ال ـق ـت ــم فـ ــي م ـق ــدم ــة اإلصـ ـ ـ ــدار:
ينقسم العرب إلى قبائل وعشائر ،منهم
الـمـشـهــورون ومـنـهــم األق ــل ش ـهــرة ،وقــد
روي عن رسول الله صلى الله عليه «أن
ال ـقــران نــزل عـلــى سبعة أحـ ــرف» ،وفـ ّـســر
بـعــض الـعـلـمــاء بــأنـهــا لـهـجــات القبائل
العربية ،وكان العرب يسكنون في شبه
الجزيرة العربية ،وما حولها ،ومن خالل
الفتوحات اإلسالمية انتشرت القبائل
العربية فيما ُيعرف اآلن بالوطن العربي
الكبير ،حيث يستوطن ّ
ذرية العرب معظم

عبدالله القتم
تلك البالد ،أو أن لهم أغلبية ساحقة.
وت ــاب ــع« :س ـبــق لـبـعــض الـبــاحـثـيــن أن
كتبوا عن معظم القبائل العربية؛ مثل
قبائل قريش أسد ،وعبس ،وذبيان ،وبني
عامر وطيء ،وتغلب ،وبني كلب ،وغيرها
من القبائل العربية ،ولكن بقيت بعض
القبائل األخرى لم يتم الحديث عنها ،ولم
يبرز العلماء أوجه نشاطها ،فهناك من
تناول تاريخ القبيلة ،أو شعرها وأدبها،
ومن هذه القبائل قبيلة عبدالقيس التي
ً
ذك ــرت كثيرا فــي الـتــاريــخ ،ولـكــن لــم يتم
الكتابة عــن تاريخها ،أو بـيــان شعرها
في الجاهلية واإلسالم».
وعن مضمون اإلصدار ومحتواه ،يقول
القتم ضمن هــذا الـسـيــاق« :ه ــذا الكتاب
يتناول تــار يــخ قبيلة عبدالقيس ،التي

سنوات من التعب والعناء
ق ـ ّـدم د .القتم الشكر للذين ساهموا فــي إنـجــاز هذا
اإلص ـ ــدار ،وقـ ــال :أت ـقــدم بــالـشـكــر لـكــل مــن ســاعــدنــي في
لملمة شعث هذه المجموعة ،من أساتذة في تصحيح
المكتوب ،أمثال فتحي األستاذ ،وما ّ
أمدني به األخ د.
حمد بن ناصر الدخيل (جامعة اإلمام محمد بن سعود،
السعودية) ،من بعض شاعرات عبدالقيس ،واألستاذ
جــاســم عـلــي حـسـيــن ،ال ــذي جـلــب لــي بـعــض الـمـصــادر،

وقام بتنسيق القصائد بشكل مناسب ،كما أشكر أخي
وزميلي األسـتــاذ أحمد عبدالتواب ،الــذي تفضل ّ
علي
بالتصحيح ،وبعض اإلضافات ،واالقتراحات ،ولم يرد
بذلك إال وجه الله وخدمة للعلم ،كما أشكر الطباعين
والمراجعين لهذا العمل الفني الذي ظهر للوجود بعد
سنوات من التعب والعناء.

كــانــت تسكن شــرقــي الـجــزيــرة العربية،
وهـ ــي م ــن أك ـب ــر ال ـق ـبــائــل ف ــي الـمـنـطـقــة،
ثــم نعرج على شـعــراء القبيلة ،ومعرفة
شعرهم ،أو ما بقي من أشعار شعرائها،
حتى نهاية العصر األموي ،وقد جمعت
مئة وثمانية شعراء بما توافر ّ
لدي من
مراجع وكتب ذكرت شعراء عبدالقيس».
وعــن الفترة الزمنية التي استغرقها
إلنجاز اإلصــدار ،قــال :منذ سنوات وأنا
أج ـم ــع مـ ـص ــادر ال ـب ـح ــث ،وت ـي ـس ــرت لي
األمور ألقوم بجمع مجموعة من الشعراء،
كانوا حصيلة المصادر والمراجع التي
ّ
وتضمن هذا البحث مجموعة
جمعتها،
مــن الـشـعــراء؛ بعضهم مــن المشهورين
وك ـث ـي ــر م ـن ـهــم م ــن ال ـم ـغ ـم ــوري ــن ،ول ـكــن
بـعــض ش ـعــراء عبدالقيس لــم أعـثــر لهم
على شعر ،أو أن مصادري لم تورد لهم
ً
شيئا من الشعر.
واختتم د .القتم حديثه ،بالقول« :أسأل
الله أن يكون هذا العمل خدمة لإلسالم
والمسلمين ،لما لهذه القبيلة من مكانة
ً
في تاريخ اإلسالم ،لكونهم أسلموا طوعا،
وان ـخ ــرط ــوا ف ــي ال ـف ـتــوحــات اإلســام ـيــة
وناصروا الحق ودفعوا الباطل».
تنتمي قبيلة عبدالقيس إلى ربيعة،
ف ـه ــم ب ـن ــو ع ـب ــدال ـق ـي ــس بـ ــن أفـ ـص ــى بــن
دع ـم ــي ب ــن جــدي ـلــة ب ــن أسـ ــد ب ــن ربـيـعــة
بــن ن ــزار ،والـنـسـبــة إلـيـهــا َع ـب ـ ِـدي :بفتح
العين المهملة ،وسكون الباء المنقوطة

بواحدة ،وآخرها دال مهملة ،وقد يقال:
عبقسي ،وتاريخها معروف ومشهور في
كتب التاريخ.
ويـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـقـ ـت ــم فـ ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداره :ول ــد
عبدالقيس بن أفصى ،أفصى ،ومنه ولد
شن ،ولكيز ،وهما قبيالن ،فمن لكيز ولد
وديعة ،وصباح ،ونكرة ،وهؤالء بطون،
ثم ولد وديعة عمرو وغنم ودهن ،وهؤالء
بطون ،فمن عمرو بن وديعة ولد أنمار
وعجل والديل ومحارب ،وهؤالء بطون.
وول ــد أن ـمــار بــن عـمــرو بــن ودي ـعــة مالك
وثعلبة وعائدة وسعد وعوف والحارث
وهــؤالء بطون .وولــد الحارث بن أنمار:
ثعلبة ،وهو بطن ،ومنهم هرم بن حيان.
وعامر بطن ،ومنهم ّ
الريان بن حويص
بــن عــوف بــن مــرة بــن عــامــر بــن الـحــارث
ص ــاح ــب الـ ـ ـه ـ ــراوة ،فـ ــرس ال ـت ــي تـضــرب
العرب بها المثل.
وع ــن مــوطــن عـبــدالـقـيــس ي ـق ــولّ « :فــي
تهامة غرب شبه الجزيرة العربية ،لكنهم
نزحوا إلى البحرين ،شرق شبه الجزيرة
الـعــربـيــة نتيجة لـلـحــروب والـصــراعــات
بين أبناء ربيعة ،وانتقلت بطون قبيلة
عبدالقيس إلى البحرين التي تمتد من
شمال كاظمة (الكويت) إلى يبرين ،آخر
ً
واحــة جنوبا ،متاخمة لعمان اإلمــارات
ً
ح ــالـ ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي س ـ ــاق ع ـب ــدال ـق ـي ــس مــن
تهامة إلــى البحرين عـمــرو بــن الجعيد
بن صبرة بن الديل بن شن بن أفصى بن
عبدالقيس».
وعــن وج ــود القبيلة فــي عبدالقيس،
ي ــوض ــح« :ع ـن ــدم ــا وص ـل ــت عـبــدالـقـيــس
إلى البحرين كانت هناك قبائل أخرى؛
إي ــاد ،وبـكــر بــن وائ ــل ،وتـمـيــم ،ومــن غير
الـقـبــائــل الـعــربـيــة مــن ال ــزط والسبابجة
ً
والعجم ،فواجهت إيــاد شـنــا ،وواجهت
قـضــاعــة بقية عـبــدالـقـيــس ،غـيــر أن إيــاد
ّ
تغلبت على شن بن أفصى ،وتغلبت بقية
عبدالقيس على قضاعة وانهزموا ،فقامت
بقية عبدالقيس بمحاربة إيــاد وكــادوا
يفنونهم ،لذا لحقت إياد بأراضي العراق.
الهجوم على جيش المرتدين ،وانتصر
ال ـم ـس ـل ـم ــون وقـ ـتـ ـل ــوا الـ ـحـ ـط ــم ،وع ـ ــادت
البحرين إلى حظيرة الدولة اإلسالمية،
ً
وظل العالء بن الحضرمي واليا عليها.

أثـ ـ ـن ـ ــاء حـ ـك ــم الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـب ــارك
الكبير ،حيث تمت االستعانة
ب ـم ـتــرجــم أرمـ ـن ــي ك ـ ــان يـعـمــل
ً
وكـ ـ ـي ـ ــا لـ ـش ــرك ــة ب ـ ــواخ ـ ــر فــي
الـ ـك ــوي ــت ،وي ـس ـك ــن ف ــي قـصــر
الشيخ مبارك ،حيث كان يقوم
بالترجمة إلى اللغة الفرنسية
بـيــن الـشـيــخ م ـبــارك وقباطنة
ال ـ ـس ـ ـفـ ــن الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وم ـن ـه ــا
المدمرة إسكولد ،التي زارت
الكويت في نوفمبر .1902

المدرسة األرمنية
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ّصـ ـ ـ ــل آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
اإلصـ ــدار ،يــوضــح الـمــؤلــف أن
أول م ــدرس ــة أرم ـن ـي ــة أسـســت
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ش ـ ـ ـ ــرق ،وك ــان ــت
ال ـحــاجــة إل ــى وجـ ــود مــدرســة
أرمنية قد تزامنت مع الحاجة
إل ــى كـنـيـســة ،ك ــان ذل ــك أواخ ــر
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ،ف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ــذي ب ـ ــدأت أعـ ـ ــداد ال ـعــائــات
ً
ت ـ ـ ـ ــزداد ت ـ ـبـ ــاعـ ــا ،عـ ـن ــده ــا ب ــدأ
ً
التفكير جديا في التأسيس،
ليتنادى كـبــار أبـنــاء الجالية
عــاقــديــن ال ـع ــزم عـلــى أن ي ــروا
أبناءهم وقد ّ
تخرجوا في هذه
المدرسة.
م ــن هـنــا كــانــت ال ـب ــداي ــة ،إذ
انـعـقــد أول مجلس مــن خيرة
رجـ ــاالت ال ـجــال ـيــة ،وكـ ــان ذلــك
ع ـ ـ ــام  1960وا تـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا ف ـي ـمــا
ب ـي ـن ـه ــم عـ ـل ــى ت ــأسـ ـي ــس أول
مــدرســة أرم ـن ـيــة فــي الـكــويــت،

وش ـ ـ ــاء ت األقـ ـ ـ ــدار أن ي ـتــزامــن
الحدث مع أول احتفاالت تقام
ً
ابـتـهــاجــا بــاسـتـقــال الـكــويــت،
وب ـج ـهــود أب ـن ــاء ال ـجــال ـيــة من
التجار والعاملين هنا ،وبدعم
خ ـ ــاص مـ ــن ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
الجابر الصباح (رئيس دائرة
المعارف آن ــذاك) ،وتبرعه بـ 5
آالف روبية ،افتتحت المدرسة
ع ـ ــام  1960ب ــرع ــاي ـت ــه ،بــاســم
ال ـمــدرســة الـعــربـيــة األرم ـن ـيــة،
وك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي بـ ـن ــاء
م ـتــواضــع بـمـنـطـقــة ش ــرق في
العاصمة.
وك ــان ــت أول س ـنــة دراس ـيــة
ع ــام ( ،)1961 -1960والتحق
فـيـهــا أط ـف ــال األرمـ ـ ــن ،وكــانــت
ص ـفــوف ـهــا ال ت ـت ـعــدى ال ـثــالــث
االبتدائي ،إضافة إلى صفوف
الروضة ،وبعدد من التالميذ
ً
ً
ال يتجاوز الـ  85طالبا أرمنيا،
ً
ون ــال ــت الـ ـم ــدرس ــة تــرخ ـي ـصــا
ً
رسميا من الدولة ،في الوقت
الذي شرعت المدارس العربية
األهلية في الحصول على ّ
مقار
ورخص ،وكان ذلك عام ،1959
و ك ــا ن ــت تـتـبــع إدارة التعليم
الخاص في وزارة التربية.

حصاد

رحيل الفنان اللبناني
روميو لحود

روميو لحود

َّ
غيب الموت ،أمس ،الفنان اللبناني روميو لحود عن 92
ً
عاما.
ل ـحــود م ـخــرج وم ـص ـمــم اس ـت ـعــراضــات وك ــات ــب كـلـمــات
لـبـنــا نــي ،مــن مــوا لـيــد  22يـنــا يــر  ،1930فــي بـلــدة حبالين،
قضاء جبيل.
سعـى رومـيــو فــي مسيرته الفنية إلــى إحـيــاء ال ـتــراث أو
الفلكلور اللبناني ،وتطويره وتقديمه إلى الجمهور ،من خالل
العروض المسرحية والرقصات الموسيقية الفلكلورية ،التي
ما زالت مطبوعة في ذاكرة اللبنانيين والعرب حتى اآلن.
تلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة القديس يوسف في
عينطورة ،بعدها التحق بجامعة م ــوزار لــدراســة هندسة
الــديـكــور ،لكن عشقه للمسرح ولــأوبــرا دفـعــه إلــى متابعة
ال ــدروس فــي علم الـمـســرح ،أو بما يسمى ب ـ «سينوغرافي
ميكانيك» في معهد مونتكامودزو بإيطاليا.
رحلته المهنية الحقيقية بدأت عام  ،1964حينما طلبت
منه جمعية مهرجانات بعلبك إعداد أوبريت غنائي ضمن
إطار برنامجها (ليالي لبنان) .وفي عام ُ 1969دعي لتقديم
عروضه في صالة أولمبيا الشهيرة .كــان المخرج العربي
الوحيد الــذي ُدعــي إلــى حفل تتويج شــاه إيــران ،كما انفرد
بالذهاب إلى بروكسل بدعوة من البالط الملكي ،ليقدم حفلة
في مسرح الفنون الجميلة.
وف ــي لـبـنــان ،ك ــان لـحــود أول مـ ــن أطـلــق الـمـســرح الــدائــم،
بــاالسـتـعــراض الكبير (مـ ـ ّـوال) ،ال ــذي ُع ــرض بشكل مستمر
ً
طوال  11شهرا.
نال عدة جوائز وأوسمة ،منها وسام األرز الوطني برتبة
ضابط ،والذي قلده إياه الرئيس الياس الهراوي سنة .1995
تزوج من ليليان بوالن ،وله منها ابنتان ،ثم تزوج ثانية
بعد وفاتها من إلكسندرا قطريب.
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َّ
خباز« :البا» جددت الجسر الثقافي التاريخي بين الكويت ولبنان

َّ
قدم الورشة الرابعة من «المالذ المسرحي» بعنوان «إدارة وإعداد الممثل»
ناشد الفنان اللبناني جورج
خباز الجيل الجديد «ضرورة
القراءة ،واالطالع على
األدب والمسرح والروايات،
واإللمام بتاريخنا الفني الغني،
لالكتساب منه ،ومن ثم إضافة
هويتهم ومواكبة عصرهم».

خباز تجاوز
االمتياز
واإلبداع إلى
العبقرية

السقاف

من الورشة

حظي المشاركون في برنامج «مختبر
الـتـمـثـيــل» ،ب ــورش ــة مـتـمـيــزة م ــع الـفـنــان
والمؤلف والمخرج اللبناني جورج خباز
بعنوان «إدارة وإعداد الممثل».
ً
على مدى أسبوع كامل ،اطلع  16شابا
وش ــاب ــة م ــن مـحـتــرفــي الـتـمـثـيــل وه ــواة
المسرح على عدد من المبادئ األساسية
ً
ً
إلعداد الممثل؛ تقنيا ونفسيا ،قبل وقوفه
على خشبة المسرح ،إضافة إلى تدريبات
عملية ح ــول كيفية تحليل ا لـنـصــوص
والمشاهد المسرحية.
الورشة التي نظمتها أكاديمية لوياك
لـلـفـنــون– «الب ـ ــا» ،ج ــاءت ضـمــن سلسلة
ف ـعــال ـيــات «الـ ـم ــاذ ال ـم ـســرحــي» ال ــراب ــع،
ُ
واخــتـتـمــت بـعـمــل مـســرحــي مــونــودرامــا
مقتبس من مسرحية هاملت لشكسبير،
إحدى روائع الكالسيكيات الدولية.
وق ـ ــد أتـ ـق ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــون ،مـ ــن هـ ــواة
ومحترفين ،فــي تقديم العمل بغضون
سبع دقــائــق ،وبمنتهى الــدقــة والجمال
َّ
ً
واالحـتــرافـيــة ،فـضــا عما تـحــلــوا بــه من
حـ ـم ــاس ش ــدي ــد وتـ ـ ــوق لـ ـخ ــوض م ـجــال
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح والـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عــن
مشاعرهم وتطلعاتهم.
وشملت ورشة «إدارة وإعداد الممثل»
ً
أساليب تدريبية عديدة ،بدءا من كيفية
قراءة النص وتقطيعه ،إلى التقنيات التي
ُ
استخدمت مع المتدربين ،وفق إمكانيات
ً
كل متدرب وقدراته ،مرورا بالحركة على

الـمـســرح وإبـ ــداع الـمـخــرج اللبناني في
تحقيق ال ـت ــوازن بـيــن الـمـتــدربـيــن ،على
اخ ـتــاف ـهــم ،وبــال ـتــالــي ت ـف ــادي الـتـفــاوت
بين مستويات األداء ،بحيث أولى خباز
ً
ً
اه ـت ـمــامــا كــاف ـيــا بــالـمـشــاركـيــن ال ـه ــواة،
مــا ســاهــم فــي تـعــزيــز ثقتهم بأنفسهم،
واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم.
وأج ـ ـمـ ــع الـ ـمـ ـش ــارك ــون عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
الورشة ،بحيث أتاحت لهم «إتقان العمل
الجماعي ،والحضور الجسدي والحسي
طيلة مدة العرض المسرحي ،كما التناغم
واالنسجام بين فريق العمل ،وتنسيق
الـحــركــة والـكـلـمــة وال ـحــس فــي التوقيت
ذاته ،إلى تعلم أساسيات الممثل ،كالثقة
بالنفس ،واإللـمــام بالدور والشخصية،
ً
تـمــامــا كـمــا الـبـنـيــة الـجـســديــة الــداخـلـيــة
والخارجية ،والتمكن من اإليقاع الحركي
وم ــن ضـبــط األنـ ـف ــاس ،وإدراك لحظات
الصمت ،والتعمق بقيمة الوقت وأهمية
الزمان والمكان».
وأشـ ــاد ال ـم ـتــدربــون بـمــا قـ َّـدمــه خباز
مــن «خـبــرة مـتـجــذرة فــي مـجــال المسرح
والتمثيل ،بحيث ثابر كذلك على طرح
الـتـحــديــات وتحفيزهم عـلــى أداء أدوار
صـعـبــة ق ــد ال تـشـبــه شـخـصـيــة الـمـمـثــل
نفسه».

اإلبداع والعبقرية
وفــي كلمتها ،أشــادت رئيسة مجلس
إدارة «الب ـ ــا» ف ــارع ــة ال ـس ـق ــاف ،بــالـفـنــان
خباز «الذي ُيعد مدرسة متكاملة شاملة
في الفنون األدائية ،من كتابة النص إلى
الـتــألـيــف الـمــوسـيـقــي ،وح ـتــى اإلخـ ــراج،
فالعمل معه والتعلم منه متعة كبيرة،
كونه ينتهج التعليم بتفرد واستثنائية،
ف ـهــو ي ـع ـيــش ح ــال ــة تـ ـج ــاوزت االم ـت ـيــاز
واإلب ــداع ،ودخــل في حالة العبقرية ،ما
ساعدنا على حــرق المراحل ،واالنتقال
بالمشاركين من هواة إلى محترفين في
وقت قياسي».
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ـح ــه لـ ـب ــرن ــام ــج «ل ـي ــال ــي
الكويت» ،أعرب خباز عن اعتزازه وفخره
بـمــؤسـســة لــويــاك عـلــى مـسـتــوى الــوطــن
الـ ـع ــرب ــي كـ ـك ــل ،والـ ـتـ ــي ج ـ ــددت ال ـج ـســر
الثقافي التاريخي بين الكويت ولبنان،
حـيــث يتشابه ا لـبـلــدان لناحية الشغف
بالفن وطريقة المقاربة والتفكير وهامش
ً
ال ـحــريــة ،مــوج ـهــا الـتـحـيــة إل ــى الـسـقــاف
«التي تحرص على توفير بيئة حاضنة
للفنون على الصعد اإلنسانية والفنية

خباز والسقاف أثناء الورشة
َّ
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،أي ـن ـمــا ح ــل ــت ،سـ ــواء في
(ل ــوي ــاك) أو (البـ ــا) ،فـهــي ن ـمــوذج للمرأة
ال ـعــرب ـيــة ال ـتــي ت ـحــب وط ـن ـهــا ونــاس ـهــا،
وت ـط ـم ــح ل ـم ـســاعــدت ـهــم ع ـل ــى اك ـت ـشــاف
مــواهـبـهــم واالرتـ ـق ــاء بــالـمـجـتـمــع ،وزرع
الـ ـ ـس ـ ــام ،ودفـ ـ ــع األفـ ـ ـ ـ ــراد إلـ ـ ــى ال ـت ـش ـبــع
بالجمال».

فرصة التأثير
خ ـ ـبـ ــاز ،ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن ق ـ ـ ـ َّـدم ورشـ ــة
تدريبية مع «البا» منذ ثالثة أعوام ،قال:
«يكبر قلبي عندما أرى (لــويــاك) و(البــا)
تـعـجــان بــالـفـنــون واألس ــات ــذة واألط ـفــال
المتحمسين وأهاليهم ،إلى تعلم الرقي
من خالل الفن ،فالفن يعلم رسم النفس
ال ـب ـشــريــة ،ويـمـثــل فــرصــة لـلـتــأثـيــر على
الشعوب والنفوس .وقد شكلت الورشة
ً
فرصة شيقة وممتعة جدا بالنسبة لي،
ً
ُ
لمست لــدى الجيل الجديد شغفا
حيث
ً
كبيرا بالمسرح والفنون وإرادة الستعادة
هذا الحب».
وأضاف« :الكويت كانت وال تزال غنية
بــال ـم ـســرح ال ـعــريــق وال ـج ـم ـيــل ،السـيـمــا
أن المسرح يجمع كــل الفنون مــن شعر
وأدب وكـلـمــة وح ــرك ــة جـســديــة وأغـنـيــة
وموسيقى ورقص وديكور وسينوغرافيا
وكوريوغراف».
وع ـ ـ ــرض مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه الـ ــورشـ ــة مــن
أساسيات «كوصف الممثل بأنه الشخص

الـ ـق ــادر ع ـلــى ال ـك ــذب بـمـنـتـهــى ال ـص ــدق،
ُ
والمشاهد بالشخص الذي قرر أن ينخدع
بمنتهى اليقين .نجحنا خــال الورشة
بــإقــامــة مـشـهــد كـبـيــر بــالـلـغــة الفصحى
مــن مـســرحـيــة هــامـلــت لشكسبير ،وهــو
المدرسة الكالسيكية العظيمة ،بحيث
اج ـت ـم ــع الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ــي ل ـغ ــة واح ـ ــدة
ومـشــاعــر واحـ ــدة ،بـمــا يـجـســد الـقــواســم
اإلنسانية والمشاعرية المشتركة».
وإذ تـحــدث عــن «الـ ُـبـعــديــن الترفيهي
والعاطفي للمسرح واألهم ُ
البعد الفكري»،
رأى أن «ال ـفــن السـيـمــا فــن الـمـســرح ،هو
الـمـحــرض األك ـبــر عـلــى الـجـمــال والـفــرح
والحرية ،وما أحوجنا إلى كل ذلك ،لذلك
من الضروري إدراج المواد الفنية كافة
في مناهجنا التربوية ،وجعلها إجبارية
كما ا ل ـمــواد العلمية ،فهي إن لــم تخلق
ً
ً
ً
فنانا ،ستخلق شخصا ذواقا ،نفسه حرة
متعالية ،رأيه حر ،ونظرته لآلخر نظرة
انفتاح وتقبل ،حيث إن مشكلتنا وآفتنا
فــي الــوطــن الـعــربــي تكمن بـعــدم تقبلنا
لبعضنا البعض ،وبنظرتنا المتخلفة
ت ـج ــاه اآلخـ ــر ال ـم ـخ ـت ـلــف ،ع ــوض الـنـظــر
لآلخر بإنسانيته من أجل العيش بسالم».

الجدليات
ومـيــز خـبــاز بـيــن الـمـســرح النخبوي
والـتـجــاري المبتذل والـمـســرح الشعبي
ال ـم ـل ـت ــزم ب ـق ـضــايــا إن ـس ــان ـي ــة وي ـحــاكــي

بــالــوقــت ذات ــه لـغــة ال ـنــاس وهــواجـسـهــم
ـال،
وجـ ــدل ـ ًـيـ ــات ـ ـهـ ــم بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ـنـ ــي عـ ـ ـ ـ ٍ
م ـش ـيــرا إل ــى أن «الـجــدلـيــة ض ــروري ــة في
المسرح ،والمطلوب تحويل الجدليات
والتناقضات والصراعات الداخلية إلى
لـعـبــة م ـش ـهــديــة ع ـلــى ال ـم ـس ــرح .وطـنـنــا
العربي غني بالجدليات التي نستطيع
طــرحـهــا بــأرقــى أنـ ــواع الـتـعـبـيــر ،أي من
خالل المسرح».
وناشد الفنان اللبناني الجيل الجديد
بـ «القراءة واالطالع على األدب والمسرح
وال ــرواي ــات ،واإلل ـم ــام بـتــاريـخـنــا الفني
الغني لالكتساب مـنــه ،ومــن ثــم إضافة
ً
هويتهم ومــواكـبــة عـصــرهــم» ،الفـتــا إلى
أن «دور المسرح يكمن في عــزل مشاعر
الـ ـن ــاس ،ووض ـع ـه ــا ف ــي م ـش ـهــديــة عـلــى
الـ ـمـ ـس ــرح ،ت ـن ـع ـكــس مـ ـ ــرآة ل ـم ـشــاعــرهــم.
ً
ً
فــال ـم ـســرح ل ـيــس ف ـقــط م ـن ـب ــرا تــرفـيـهـيــا
ً
ً
وفكريا وثقافيا ،بــل منبر تــواصــل بين
ُ
اإلنسان وذاتــه ،بحيث يختار المشاهد
الشخصية الـتــي تـشـبـهــه ،وهـنــا أهمية
المسرح».
هـ ــذا ،وي ــواص ــل «الـ ـم ــاذ الـمـســرحــي»
الرابع ورشه التدريبية ،بحيث تتمحور
الورشة الخامسة واألخيرة حول «تطوير
الحس الداخلي للممثل» مع الفنان رائد
محسن.

هدى المقاطع« :اعتذار» تعكس
معاناة المرأة عبر  20قصة قصيرة
خالل فعاليات الدورة الـ  45من معرض الكتاب

المقاطع توقع إصدارها

•

فضة المعيلي

ض ـ ـمـ ــن األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
المصاحبة لمعرض الكويت الدولي
للكتاب في دورته الـ  ،45أقيمت في
«المقهى الثقافي» محاضرة بعنوان
«كاتب وكتاب :بيوت تسكنها مدن»
لـلـكــاتـبــة إيـ ــاف ال ــري ــش ،وأدارت
المحاضرة دالل أبل.
واستعرضت الريش في بداية
المحاضرة مقتطفات من الكتاب،
حيث ذهبت بمخيلة الحضور إلى
مرافقتها فــي جــوالتـهــا بالبيوت
الـعــربـيــة وال ـم ـشــاعــر المصاحبة
لدخول أي بيت عربي.
كما عـ َّـبــرت الــريــش عــن تأثرها
بــال ـب ـيــوت ال ـقــدي ـمــة م ـنــذ الـصـغــر،
الس ـي ـمــا ب ـي ـتــي جــدي ـهــا لــوالــدهــا
ووالدتها ،وما كانا يحتويانه من
أش ـيــاء مـمـيــزة ،مــن حـيــث األث ــاث،
وتنوع الغرف ،والساحة الواسعة،
واألبواب الخشبية الكبيرة ،والتي
كانت تميز بيوت ذاك الزمان.
ُ
وع ــن ت ـجــارب الــك ـتــاب الشباب
وال ـن ـصــائــح ال ـتــي تــوجـهـهــا لـهــم،
أك ـ ــدت أن ع ـل ـي ـهــم الـ ـح ــرص على
االهتمام والبحث والشغف تجاه
الـمــوضــوع ال ــذي يــريــدون الكتابة
عنه للتمكن مـنــه ،وأن تـكــون لهم
طــري ـق ـت ـهــم الـ ـخ ــاص ــة ولـمـسـتـهــم

ً
األدبية« ،فمن يرد أن يكون متميزا،
فعليه أن ي ـخــوض تـجــربـتــه ،وأن
يصنع رحلته».
وأش ـ ـ ــارت ال ــري ــش إل ــى تــأثــرهــا
بــوســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وإمكانية االستفادة مما تتناوله،
ح ـيــث وفـ ــرت الـكـثـيــر م ــن الـجـهــد،
وكــذلــك الـمـعـلــومــات الـغـنـيــة التي
يمكن أن يستفيد منها الـكــاتــب،
موضحة أن رحلتها مــع الكتابة
بــدأت منذ عــام  ،2008وقــد تأثرت
بــالـتــاريــخ األنــدل ـســي وبـغــرنــاطــة،
كذلك ما تقدمه الــدول والمدن من
ـواح ثقافية ،ك ــإص ــدارات وأزي ــاء
نـ ٍ
وغيرها ،فالمدن العربية تختلف
عــن الـمــدن األوروب ـيــة ودول شرق
آسيا ،ناقلة الحضور إلى عالقتها
ب ــال ـك ــات ـب ــة ف ــاطـ ـم ــة ال ـم ــرن ـي ـس ــي،
وزيـ ـ ــارات ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـل ـم ـغ ــرب وت ــون ــس
والـ ـج ــزائ ــر وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـب ـلــدان
وإعـجــابـهــا بالبيوت فيها ،إذ إن
زي ــارة األمــاكــن والـمــدن السياحية
ً
ً
تشكل مصدرا مهما للمعلومات،
ً
ً
وم ـن ـب ـعــا غ ـن ـيــا ل ـل ـصــور األدب ـي ــة
واألفكار.

مجموعة قصصية
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ـ ــر ،أقـ ــامـ ــت دار
أث ــر حـفــل تــوقـيــع ل ـلــروائ ـيــة هــدى
المقاطع لمجموعتها القصصية

إيالف الريش ودالل أبل في «المقهى الثقافي»

الجديدة (اعـتــذار) ،بحضور جمع
من المثقفين والمهتمين.
وبهذه المناسبة ،قالت المقاطع:
«مـجـمــوعـتــي الـقـصـصـيــة األولـ ــى
(اعـتــذار) ،عبارة عن عشرين قصة
ق ـص ـيــرة ف ــي  128ص ـف ـحــة ،ولـكــل
قصة طابعها المختلف :رومانسي،
اج ـت ـمــاعــي ،إن ـس ــان ــي وس ـيــاســي،
وت ـ ـتـ ــراوح عـ ــدد ك ـَل ـمــات ك ــل قصة
بين خمسمئة وألفي كلمة ،تعكس
معاناة اإلنسان بشكل عام ،والمرأة
بشكل خ ــاص ،ول ــم أغ ـفــل معاناة
ً
الحيوانات أيضا ،ولوحة الغالف
لــرســام الـكــاريـكــاتـيــر عـبــدالــوهــاب
ال ـع ــوض ــي ،وهـ ــي م ــن مقتنياتي
الخاصة».
وع ـ ـ ــن مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ــروائ ـ ـيـ ــة
الـجــديــدة ،كشفت« :هـنــاك مشروع
رواية قادم عن تجربة فتاة كويتية
فــي أي ــام االحـتــال الـعــراقــي» .وعن
أمنياتها ،قــالــت« :أتمنى أن يزيد
عدد القراء في أوطاننا العربية ،وأن
يتخلص الكاتب العربي من الرقابة
الذاتية والخوف من ُحكم اآلخرين،
ليبدع أكـثــر ،فــا يــوجــد إب ــداع من
دون حرية وانعتاق».
وحول رأيها بالجوائز للرواية،
َّ
وان ـت ـشــارهــا بـشـكــل الفـ ــت ،علقت
المقاطع« :الفوز بجائزة هو الطريق
السريع للشهرة واالنتشار وترويج
الكتاب .ال بأس بها ،لكن يجب أال
تكون هي الهدف الرئيسي للكاتب».
وعما تعني لها الــروايــة اليوم،
فــي ظــل انـحـســار ال ـقــراء وال ـقــراءة،
قــالــت« :الكتابة بشكل ع ــام ،ســواء
كتابة رواية أو قصص قصيرة أو
نص ،من أساسيات تطور الشعوب،
ً
وأحيانا نص قصير يفوق تأثيره
رواي ــة طويلة .الكتابة ال تنحصر
في زمن ،ربما الكتاب الذي ال ُيقرأ
اليوم يجد طريقه للقراء بعد عقود
من الزمن».

سلة أخبار
عبدالله التركماني يكشف
عن كواليس «منطقة آمنة»

كشف الفنان عبدالله
التركماني عن اسم العمل
الدرامي الجديد الذي
يشارك فيه ،وهو «منطقة
آمنة» .وشارك متابعيه
صورة من كواليس
املسلسل ،ظهر فيها
بمالبس الشخصية التي
يقدمها ،عبر خاصية
الستوري بحسابه على
«إنستغرام» ،وكتب على
الصورة« :أفضل أستاذ
بالعالم ...منطقة آمنة».
وشارك التركماني أخيرًا
في مسلسل «ديستوبيا»،
الذي دارت أحداثه في قالب
درامي اجتماعي حول
رجل شهير ُيدعى عادل
تحدث له مفارقات كثيرة،
ويخسر وظيفته ،فتنقلب
حياته رأسًا على عقب،
قاس
ويتحول إلى إنسان
ٍ
وأناني« .ديستوبيا» يتكون
من ثماني حلقات ،وهو
بطولة :خالد أمني ،وفيصل
العميري ،وشهد الياسني،
وعبدالله الطراروة،
وناصر الدوسري،
وعبدالله عبدالرضا،
وغادة الزدجالي ،ومنصور
البلوشي ،وحسن عبدال،
والزين عبدالله ،مع ظهور
خاص ألحمد السلمان،
وعبدالله التركماني ،ومن
تأليف حبيبة العبدالله،
وإخراج أحمد عبدالواحد.

محمود بوشهري يروج
مسلسله «ولد أمه»

شارك الفنان محمود
بوشهري ،متابعيه عبر
حسابه بـ «إنستغرام»،
البوستر الرسمي األول
ملسلسل «ولد أمه» ،املقرر
عرضه قريبًا على منصة
شاهد .VIP
وظهر بوشهري برفقة
الفنانة سوسن بدر على
بوستر املسلسل ،وارتسمت
على وجهيهما عالمات من
الحزن ،حيث ظهرت دموع
على خد سوسن بدر ،فيما
كانت الجروح واإلصابات
على وجه بوشهري.
وأرفق بوشهري تعليقًا
على بوستر املسلسل الذي
ً
نشره ،قائال« :جديدي
مسلسل ولد أمه ...قريبًا
على شاهد .»VIP
«ولد أمه» من األعمال
الدرامية املنتظر عرضها
قريبًا ،وهو يضم كوكبة
كبيرة من نجوم الوطن
العربي ،على رأسهم:
محمود بوشهري ،وسوسن
بدر ،وأحمد السلمان
وآخرون ،تأليف فهد
العليوة ،وإخراج حسني
دشتي.

هنا الزاهد تتحسن
وتعود للتصوير

تحسنت الحالة الصحية
للفنانة هنا الزاهد بشكل
كبير ،بعد إصابتها بوعكة
صحية مفاجئة أثناء
التصوير في لبنان خالل
الفترة املاضية.
وخضعت هنا لبعض
التحاليل والفحوصات
الطبية ،وتم تدعيمها
باملحاليل الطبية واألدوية،
وتعود للتصوير مرة
أخرى ،حيث تصوير
مسلسل من  10حلقات
باسم «سيب وأنا اسيب»،
ومن املقرر أن تتواجد في
التصوير حتى األسبوع
األول من الشهر املقبل.
وتقدم هنا بطولة مطلقة
جديدة بعد نجاحها
مؤخرا ،حيث يشاركها
املسلسل الجديد الفنان
أحمد السعدني ،ومن إخراج
وائل إحسان ،وتأليف رنا
أبوالريش.

رياضة
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سجدة حمد...
وسقوط خيبة
األرجنتين والسعودية في سطور
المباراة :األرجنتين -السعودية2-1 :
الملعب :لوسيل
ً
الجمهور 88012 :متفرجا
الدور األول

المجموعة الثالثة

الحكم :السلوفيني سالفكو فينتشيتش

• األهداف:

األرجنتين :ليونيل ميسي ( 10من ركلة جزاء)
السعودية :صالح الشهري ( )48وسالم الدوسري (.)53

• اإلنذارات:

السعودية :عبداإلله المالكي ( ،)67علي البليهي ( ،)75سعود عبدالحميد ( ،)82نواف العابد
( ،)88محمد العويس (.)2+90

• التشكيلتان:

سقوط خيبة لالعب خط الوسط األرجنتيني أنخيل دي ماريا مقابل سجدة
حمد للمدافع السعودي محمد البريك في لحظة مرور النجم ليونيل ميسي
عقب مباراة المنتخبين أمس على ملعب لوسيل ،الذي انطلقت منه شرارة
احتفاالت غير مسبوقة جابت شوارع وباحات جميع الدول الخليجية ،حيث
رقص المشجعون فرحين ّ
(أ ف ب)
وملوحين بأعالم المملكة.

األرجـنـتـيــن :إيميليانو مارتينيس ،نــاهــويــل مولينا ،كريستيان روم ـيــرو (ليساندرو
مارتينيس  ،)59نيكوالس اوتامندي ،نيكوالس تاليافيكو (ماركوس أكونيا  ،)71رودريغو
دي بول ،لياندرو باريديس (إنسو فرنانديس  ،)59أليخاندرو «بابو» غوميس (خوليان
ألفاريس  ،)59ليونيل ميسي ،أنخل دي ماريا ،الوتارو مارتينيس
المدرب :ليونيل سكالوني
السعودية :محمد العويس ،سعود عبدالحميد ،حسان التمبكتي ،علي البليهي ،ياسر
الشهراني (محمد البريك  ،)9+90محمد كنو ،عبداإلله المالكي ،سلمان الفرج (نواف العابد
 ،4+45عبداإلله العمري  ،)89سالم الدوسري ،فراس البريكان (هيثم عسيري  ،)89صالح
الشهري (سلطان الغنام .)78
المدرب :الفرنسي هيرفيه رونار
(أ ف ب)

الصحف األرجنتينية تنشغل
بـ «انهيار» المنتخب
اتـفـقــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام األرجـنـتـيـنـيــة ،أمـ ــس ،على
وصف الهزيمة «غير المتوقعة» التي لحقت بالمنتخب
ال ــوط ـن ــي ف ــي أول ظ ـه ــور ل ــه ب ـم ــون ــدي ــال ق ـ ّطــر أم ــام
السعودية ( )2-1بأنها «ضربة قاسية» ،وحــذرتّ من
أن «انهيار» األلبيسيليستي في مباراته األولى يعقد
مستقبله في البطولة.
وتـحــدث التليفزيون الـعــام الــذي بــث المباراة
عن «الضربة» التي حدثت «نتيجة غير متوقعة
على اإلطالق ،ولم يتخيلها أحد لـ «مباراة بدت
محسومة».
مــن جــانـبـهــا ،أب ــرزت صحيفة كــاريــن عـلــى نسختها
الرقمية «الضربة القوية التي ّ
تعرضت لها األرجنتين»
بعدما حققت السعودية فوزا «مباغتا فاجأ العالم».
بدورها ،وصفت صحيفة أولي الرياضية ما حدث أمس
ناسيون
بأنه «ضربة عالمية» ،في حين اختارت صحيفة ال
ّ
عنوان «انهيار في قطر» ،معتبرة أن هذه الهزيمة «تعقد
من مشوار المنتخب في المونديال».
ّ
فسيتعين
وإذا ما أرادت األرجنتين الفوز بالمونديال
عليها ت ـكــرار مــا فعلته إسـبــانـيــا فــي  2010حـيــن بــدأت
البطولة بخسارة أمــام سويسرا بهدف نظيف ،قبل أن
تــواصــل مـشــوارهــا حتى ف ــازت باللقب ،حيث سيتعين
عليها الفوز على المكسيك السبت القادم ،وبعدها على
(إفي)
بولندا يوم األربعاء  30الجاري.

تعادل بطعم الفوز
لمنتخب تونس
أمام الدنمارك

ألمانيا تبدأ رحلة
التعويض

١٢

اختبار صعب
لكرواتيا أمام أسود
األطلسي
16

١٤

إسبانيا بجيلها
الشاب في
مواجهة مخضرمي
كوستاريكا

١٥

تدريبات خفيفة
للسامبا

بلجيكا لتفادي
مفاجآت كندا
١٧

١٨

10
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رياضة
السعودية تحجب
شمس األرجنتين
ً
حقق ًالمنتخب السعودي فوزا
تاريخيا على حساب نظيره
األرجنتيني بنتيجة  ،1-2في
الجولة األولى من منافسات
المجموعة الثالثة لمونديال
.2022

فـ ـ ّـجـ ــرت الـ ـسـ ـع ــودي ــة واحـ ـ ــدة
م ــن أك ـبــر ال ـم ـفــاجــآت ف ــي تــاريــخ
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ب ـفــوز
تاريخي على األرجنتين ونجمها
ال ـ ـخـ ــارق ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ،1-2
أمس ،على استاد لوسيل ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــالـثــة
للمونديال.
صالح الشهري وسالم
وسجل
َ
الــدوســري هــدفــي السعودية في
الدقيقتين  48و ،53بعد أن منح
ليونيل ميسي التقدم لألرجنتين
م ـ ــن رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
العاشرة أمام  88ألف متفرج.
ومنعت السعودية األرجنتين
م ـ ــن م ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ــرق ـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
فـ ــي ع ـ ــدد الـ ـمـ ـب ــاري ــات مـ ــن دون
خـ ـ ـس ـ ــارة ،ح ـي ــث ت ــوق ــف رص ـيــد
«البيسيلستي» عند  36مباراة.

 5دقائق تاريخية
بدأ المدرب الفرنسي هيرفيه
رونار المباراة بالتشكيلة ذاتها
ال ـت ــي خ ـس ــرت الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة
األخيرة أمام كرواتيا في الرياض
األربعاء الماضي ،بقيادة القائد
المخضرم سلمان الفرج والجناح
سالم الدوسري.
ولـ ـ ــم تـ ـم ــض دقـ ـيـ ـقـ ـت ــان حـتــى
مرر الجناح انخل دي ماريا كرة
عرضية دا خ ــل المنطقة وصلت
الى ميسي غير المراقب ،ليسدد
ّ
تصدى لها الحارس
كــرة زاحفة
محمد العويس ببراعة (.)2
ث ـ ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ركـ ـل ــة
جــزاء إثــر مخالفة على لياندرو
بـ ــاريـ ــديـ ــس مـ ــن قـ ـب ــل س ـع ــود
عبدالحميد داخــل المنطقة،

الدوسري يحرز الهدف الثاني
فانبرى لها ميسي بنجاح (.)10
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـي ـ ـس ـ ــي أول ال ع ـ ـ ــب
أرجنتيني يسجل في  4نسخ من
كأس العالم ( 2006و 2014و2018
و .)2022والـهــدف هو السابع له
في  20مباراة خاضها (إضافة الى
 5تمريرات حاسمة) النهائيات،
فبات على ُبعد  3أهــداف من رقم
م ــواط ـن ــه غ ــاب ــري ــال بــاتـيـسـتــوتــا
القياسي في النهائيات.
وسـجــل ميسي هــدفــا آخــر إثر
انفراده بالحارس السعودي ،لكنه
كان متسلال (.)22
وظــن المنتخب األرجنتيني
انـ ــه عـ ــزز ت ـق ـ ّـدم ــه ع ـن ــدم ــا كـســر
مهاجم إنتر اإليطالي الوتــارو
مــارتـيـنـيــس م ـص ـيــدة الـتـسـلــل،
وغـمــز الـكــرة مــن فــوق العويس
داخل الشباك ،لكن الهدف ألغي
بعد اللجوء الى تقنية الفيديو
المساعد (.)27
وتـ ـك ــرر ال ـس ـي ـنــاريــو ذات ـ ــه مع
مارتينيس الــذي راوغ العويس

ب ـحــركــة ف ـن ـيــة رائـ ـع ــة ،ل ـك ـنــه كــان
متسلال (.)30
وأص ـ ـ ـي ـ ـ ــب ق ـ ــائ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـس ـع ــودي ال ـم ـخ ـض ــرم ،سـلـمــان
ال ـف ــرج ،ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل الـضــائــع
ّ
من الشوط األول ،وحــل بدال منه
نواف العابد.

وجه مغاير لألخضر
ودخ ـ ــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ــوج ــه م ـغــايــر
ّ
ت ـم ــام ــا ،ح ـيــث ت ـخــلــى ع ــن ح ــذره
ت ـ ـمـ ــامـ ــا وض ـ ـغ ـ ــط ع ـ ـلـ ــى م ــرم ــى
األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــا ه ـ ــوادة ،وك ــان
ال ـ ـطـ ــرف األف ـ ـضـ ــل حـ ـت ــى ن ـهــايــة
المباراة.
ونـ ـج ــح ص ــال ــح الـ ـشـ ـه ــري فــي
إدراك التعادل للسعودية ،عندما
ت ـل ـق ــى كـ ـ ــرة أم ــامـ ـي ــة مـ ــن فـ ــراس
المنطقة
البريكان ،فتوغل داخــل
ّ
وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل
كريستيان روم ـيــرو فــي الــزاويــة

الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة لـ ـم ــرم ــى اي ـم ـي ـل ـي ــان ــو
مارتينيس (.)48
ولم يكد المنتخب األرجنتيني
يستفيق من صدمة الهدف األول،
حـ ـت ــى سـ ـج ــل ال ـ ــدوس ـ ــري ه ــدف ــا
وال أروع ،ع ـن ــد م ــا ق ـ ــام ب ـحــر كــة
فنية رائعة تخطى فيها مدافعا
أرجنتينا ثم آخر ،قبل أن يطلقها
صــاروخ ـيــة ف ــي ال ــزاوي ــة الـعـلـيــا،
ُ
وسط فرحة سعودية ال توصف
في المدرجات.
وأن ـ ـقـ ــذ الـ ـع ــوي ــس مـ ــرمـ ــاه مــن
هدف أكيد لنيكوالس تاليافيكو،
عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد
تسديدته مــن مسافة قريبة الى
ركنية (.)63
وأش ـ ـ ــرك م ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي
لـ ـي ــونـ ـي ــل س ـ ـكـ ــالـ ــونـ ــي م ـه ــاج ــم
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
خوليان الفاريس لتفعيل الجبهة
ال ـه ـجــوم ـيــة ،وسـ ــدد مـيـســي كــرة
رأسية ضعيفة بين يدي العويس
(.)84
فرحة العبي المنتخب السعودي بالهدف األول

العويس أفضل العب بالمباراة

رينارد :يوم
تاريخي للمملكة
أشاد مدرب منتخب السعودية لكرة القدم ،هيرفي رينارد،
باالنتصار التاريخي على األرجنتين  1 - 2في مستهل مشوار
الفريقين بمونديال قطر  ،2022مهنئا العبيه على هذا اإلنجاز.
وقال رينارد عقب المباراة« :أود تهنئة الالعبين على
هــذا األداء الــرائــع .أنــا أشيد بهم منذ ثالثة أعــوام.
ق ــررت الـمـجــيء إل ــى ه ــذا البلد ومـنــذ ه ــذا الوقت
حظيت بكل الدعم ،حتى في الوقت الذي كنا نزور
فيه األمير لم يمارس علينا أي ضغط ،فعندما
يكون الضغط زائــدا على الحد فاألمور ال تسير
بالشكل المأمول».
وعن األرجنتين ،قال «األرجنتين ال تزال منتخبا رائعا خاضت
 36مباراة متتالية دون هزيمة ،هم أبطال أمم أميركا الجنوبية
ويمتلكون العبا رائعا لكن في كرة القدم أحيانا تحدث أمور
غير متوقعة».
وحول المباراة ،قال «لم نكن جيدين في الشوط األول ،لقد
تصدى حارسنا لفرصة خطيرة في الدقيقة األولــى وبعدها
أتيحت لهم العديد من الفرص لتسجيل الهدف .اعتقد أنهم إذا
كانوا سجلوا هدفا ثانيا النتهت أمورنا ،ولهذا لم أكن سعيدا
في االستراحة .لم يكن بإمكاننا اللعب كما فعلنا في الشوط
األول ،نحن سعداء لكن لدينا مباراتين أخريين قادمتين».
واعتبر مــدرب السعودية أن احتفال الالعبين باالنتصار
منطقي «لكن التزال تتبقى مباراتان ،كل شيء يمكن أن يحدث
في كرة القدم .نجحنا اليوم وهو يوم تاريخي للبالد لكن التزال
هناك مباراتان».

ميسي :خسارة مؤلمة وقاسية
اع ـتــرف الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـي ـس ــي ب ـ ــأن الـ ـخـ ـس ــارة الـ ـت ــي ت ـل ـقــاهــا
منتخب ب ــاده أم ــام نظيره الـسـعــودي،
تشكل «ضربة قاسية» و«هزيمة مؤلمة»
وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة
الستاد لوسيل.
ً
واع ـت ـقــد اب ــن ال ـ ـ  35ع ــام ــا أن ــه وضــع
ب ـ ــاده ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــار ال ـص ـح ـي ــح لـنـيــل
ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ف ــي مـسـتـهــل مـشــوارهــا
في المجموعة الثالثة بتسجيله هدف
التقدم من ركلة جزاء ،لكن صالح الشهري
وس ــال ــم الـ ــدوسـ ــري ق ـل ـبــا الـ ـط ــاول ــة فــي
مستهل الشوط الثاني ،ومنحا بالدهما
ً
ً
فوزا تاريخيا.
وأشـ ــار إل ــى أن «ال ـه ــدف ال ــذي ُسـ ِـجــل
ً
سريعا (في بداية الشوط الثاني) ،ألقى

بـظــالــه الـسـلـبـيــة عـلـيـنــا ،كـنــا نـعـلــم أن
هناك إمكانية أال نلعب بأفضل طريقة
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى .لــم نـجــد وتيرتنا
في اللعب ،أسلوب العمل الــذي أظهرنا
لفترة طويلة».
وتابع «ومع مرور الدقائق والنتيجة
ضدنا ،باتت األمور أكثر صعوبة» .وفي
رده على سؤاله حول شعور الفريق
األرجنتيني بعد المباراة ،أجاب
ً
ميسي بـ «محبط» ،مكررا «إنها
ً
ضربة قاسية جدا .لم نعتقد
أن ـ ـنـ ــا سـ ـنـ ـب ــدأ عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـن ـح ــو .اع ـت ـقــدنــا أنـنــا
س ـن ـب ــدأ ب ـش ـكــل ج ـيــد،
بثالث نقاط ،كما قلنا
قبل المباراة».

قال حارس مرمى منتخب السعودية ،محمد العويس ،الذي اختير أفضل العب
في مباراة منتخب بــاده ضد األرجنتين والتي انتهت بفوز «األخضر»  1 - 2في
مستهل مـشــوار الفريقين بمونديال كــأس العالم فــي قطر  ،2022إن فريقه يأمل
مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية.
وصرح العويس عقب المباراة «أنا سعيد بهذه النتيجة التي حققناها
ً
أم ــام منتخب ق ــوي ج ــدا فــي مجموعتنا .اسـتـعــددنــا بشكل جيد
للمباراة ونأمل تحقيق نتائج أفضل».
وأضاف الحارس الذي تصدى للعديد من الفرص
الخطيرة ألبطال أميركا الجنوبية والمتوجين
بـلـقــب ك ــأس ال ـعــالــم مــرت ـيــن م ــن ق ـب ــل ،أن
«االنتصار جاء بفضل الله ،فبفضله
ن ـج ـح ـن ــا ف ـ ــي ال ـل ـعــب
بشكل إيجابي».
وتــابــع «شـعــرت
أننا نقوم باألمور
ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ول ــم
نخش تحقيق الفوز رغم إصرار األرجنتين»
على التعادل.

سكالوني :هزيمة يصعب تقبلها
اع ـت ـب ــر مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن ،لـيــونـيــل
سكالوني ،أن الخسارة ( )2-1في مستهل مشوارهما،
«هزيمة يصعب تقبلها».
وصرح سكالوني ،عقب المباراة ،بأن «الهزيمة
رغــم أنــه يصعب تقبلها لكنها ال تغير شيئا من
الوضع ،علينا الفوز في المباراتين التاليتين» أمام
المكسيك وبولندا.
وأضاف« :يصعب تقبل ما حدث ،هذا يوم حزين
لكن علينا أن نرفع رأسنا ونواصل المسيرة».
وتابع« :في الشوط األول كانت األمور كلها تصب
في صالحنا ،لو تم احتساب إحــدى الـكــرات التي
سجلنا منها لكنها جاءت تسلال لتغيرت المباراة،
مــا ح ــدث ك ــان غــريـبــا ،ف ـهــدف قــد يـغـيــر كــل شــيء،
سجلوا فينا هدفا وجاء التالي خلفه مباشرة .نحن
متألمون ونفكر في النتيجة وفي ضــرورة تغيير

الوضع .علينا الفوز بالمباراتين القادمتين وهذا
ما سنفكر من أجله».
وأضاف« :كنا نلعب بشكل جيد ،وجئنا إلى هنا
أفضل من أي وقت مضى ،لكن في هذه البطوالت
ال يــوجــد وقــت الرت ـكــاب األخ ـطــاء .علينا أن نرفع
رؤوسـنــا مـجــددا» ،مؤكدا «حتى لو كنا فزنا ،كنا
سنفكر مباشرة في مباراة المكسيك القادمة» ،مشيدا
باألداء الجيد الذي قدمته السعودية« ،احترمناهم
منذ الدقيقة األولـ ــى» .وأردف« :كـنــا نعلم طريقة
لعب السعودية ،وأعــددنــا أنفسنا جيدا للمباراة.
يلعبون بدفاع متقدم والحت لنا العديد من الفرص
للتسجيل ،لكن كان يتم احتساب التسلل بمليمترات
قليلة ،لكن هذه هي التكنولوجيا ،نعلم ما ينبغي
علينا فعله».
ال ـعــويــس لـحـظــة اص ـطــدامــه
بزميله الشهراني

تعادل سلبي بين بولندا والمكسيك في صراع «الثالثة»

الحارس المكسيكي أوتشوا يتصدى
لركلة جزاء ليفاندوفسكي

فرض المنتخب المكسيكي
التعادل السلبي على نظيره
البولندي ،في منافسات
المجموعة الثالثة لبطولة كأس
العالم في قطر .2022

حرم الحارس المكسيكي المخضرم
غ ـي ـيــرمــو أوتـ ـش ــوا الـ ـه ــداف ال ـبــول ـنــدي
روبـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي مـ ــن اف ـت ـتــاح
رصـيــده التهديفي فــي نهائيات كأس
العالم ،وذلك بتصديه لركلة جزاء خالل
لـقــاء انـتـهــى بــالـتـعــادل الـسـلـبــي ،أمــس،
ع ـلــى «اسـ ـت ــاد  »974ض ـمــن مـنــافـســات
المجموعة الثالثة لمونديال قطر ،والتي
ً
ً
شهدت فــوزا تاريخيا للسعودية على
األرجنتين .1-2
وفي مستهل مشاركته الخامسة في
ً
النهائيات عن  37عــامــا ،أبقى أوتشوا
على نظافة شباك فريقه فــي لقاء كان
رج ــال ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي خ ـيــراردو
ً
مارتينو األفضل أداء واستحواذا ،لكن
الفرصة األخطر كانت بولندية من ركلة
ال ـج ــزاء ال ـتــي انـتــزعـهــا ليفاندوفسكي
ونفذها بنفسه من دون نجاح (.)58
وب ـه ــذا ال ـت ـع ــادل ،بـقـيــت الـسـعــوديــة
وحـيــدة فــي ال ـصــدارة بـثــاث نـقــاط من
فوزها التاريخي على األرجنتين ،قبل

الجولة الثانية التي تجمعها ببولندا
السبت المقبل في المدينة التعليمية،
فــي حين تلعب المكسيك مــع ليونيل
م ـي ـس ــي ورف ـ ــاق ـ ــه األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـي ــن فــي
لوسيل.
وسيكون على البولنديين ومدربهم
ت ـش ـي ـســاف مـيـخـنـيـيـفـيـتــش االرتـ ـق ــاء
بــا لـمـسـتــوى إذا م ــا أرادوا أن يتجنب
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـ ـ ــدور األول
(خــرجــوا أع ــوام  2002و 2006و،)2018
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـحـ ـل ــم بـ ـتـ ـك ــرار إنـ ـج ــازي
عامي  1974و 1982حين حل «األبيض
ً
واألحمر» ثالثا.
وأب ـ ـ ـقـ ـ ــى م ـي ـخ ـن ـي ـي ـف ـي ـت ــش م ـه ــاج ــم
يوفنتوس اإليطالي الجديد أردكاديوش
ً
مـيـلـيــك ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،مـفـضــا
ً
االعـتـمــاد عـلــى ليفاندوفسكي وحـيــدا
كـ ـ ـ ــرأس حـ ــربـ ــة صـ ــريـ ــح بـ ـ ـم ـ ــؤازرة مــن
بيوتر جيلينسكي ،في حين لم يتعاف
مهاجم ولفرهامبتون اإلنكليزي راوول
خيمينيس في الوقت المناسب ليلعب

تاتا :كنا نستحق الفوز
أب ـ ــدى األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ـ ـيـ ــراردو «ت ــات ــا»
مارتينو ،مدرب منتخب المكسيك ،ارتياحه
لـلـتـعــادل الـسـلـبــي أم ــام بــولـنــدا فــي بــدايــة
ال ـم ـش ــوار ،رغ ــم تــأك ـيــده ع ـلــى أن ـهــم كــانــوا
يستحقون «الفوز بالمباراة» ،بالنظر لما
قدمه الفريق «في الشوط األول».
وفـ ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه خـ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـص ـحــافــي ع ـقــب ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي احـتـضـنــه
ملعب ( )974فــي الــدوحــة «كـنــا أفـضــل في
الشوط األول الذي بحثنا فيه عن الهدف،
وسيطرنا بشكل أكبر .كنا نستحق الدخول

لالستراحة بأي شكل من األفضلية .المباراة
كانت متكافئة في الشوط الثاني ،ولم نصل
كثيرا لمرمى المنافس بهجمات خطيرة،
بينما كانت الكرة األبــرز هي ركلة الجزاء
لبولندا بعد خطأ من جانبنا .أعتقد أننا
كنا نستحق الفوز ،لما قدمناه في الشوط
األول».
وأضـ ـ ــاف «اف ـت ـق ــدن ــا ال ــدق ــة أم ـ ــام مــرمــى
المنافس في الشوط األول .لعبنا بكثافة،
وسيطرنا على المباراة ،وكنا يقظين لعدم
منح أي مساحة لالعبي بولندا لكي يلعبوا
الهجمة المرتدة .أما في الشوط الثاني ،كان
هناك تباعد بين الخطوط .لم نصل كثيرا
لمرمى المنافس ،باستثناء في فرصتين،
وال ــاع ـب ــون بـحـثــوا أك ـثــر ع ــن االس ـت ـحــواذ
على الكرة».
ك ـمــا ت ـحــدث الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي عن
أولى مفاجآت المونديال القطري بخسارة
منتخب بالده في نفس المجموعة على يد
السعودية ( ،)2-1وهي النتيجة التي فتحت
ال ـبــاب أم ــام كــل االح ـت ـمــاالت فـيـمــا يتعلق
بالتأهل لدور الـ.16
وقــال في هــذا الصدد «بكل تأكيد ،هذه
النتيجة فاجأت الجميع.
(إفي)

م ـنــذ ال ـب ــداي ــة م ــع الـمـكـسـيــك (دخـ ــل في
الشوط الثاني).

مواجهة ثانية
وفـ ــي ال ـم ــواج ـه ــة ال ـثــان ـيــة ف ـقــط بين
الطرفين على صعيد البطوالت الرسمية
بـ ـع ــد ال ـ ـ ـ ــدور األول لـ ـم ــون ــدي ــال 1978
حـيــن ف ــازت بــول ـنــدا  1-3ووس ــط تـفــوق
مكسيكي من حيث الحضور الجماهيري
وال ـت ـش ـج ـيــع م ــن الـ ـم ــدرج ــات ،ل ــم ي ـقــدم
ً
الطرفان شيئا يذكر في الشوط األول مع
استحواذ أفضل لمصلحة «تريكولور»
من دون خطورة حتى الدقيقة  26حين
ً
كــان أليكسيس فيغا قريبا مــن افتتاح
التسجيل بـكــرة رأس ـيــة ،لـكــن محاولته
مرت بجانب القائم األيسر.
وقبيل انتهاء الشوط األول ،حصلت
المكسيك على فــرصــة أخ ــرى بتسديدة
من زاويــة صعبة لخورخي سانشيس،
إال أن الحارس فويتشيخ شتشيزني كان

لها بالمرصاد ( .)44ومع بداية
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،حـصـلــت
ب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ع ـ ـل ـ ــى رك ـ ـلـ ــة
ج ــزاء احتسبت بعد
ال ـل ـج ــوء الـ ــى «ف ــي
أيه آر» لمصلحة
لـيـفــانــدوفـسـكــي
ب ـع ــدم ــا أس ـق ـطــه
هـكـتــور مــوري ـنــو في
المنطقة الـمـحــرمــة ،فــانـبــرى لها
ه ــداف بــرشـلــونــة ،لكنه اص ـطــدم بتألق
الـمـتـخـصــص أوت ـش ــوا ( )58ال ــذي حــرم
العب بايرن ميونيخ األلماني السابق من
افتتاح سجله التهديفي في النهائيات.
وكاد البولنديون أن يدفعوا ثمن هذه
الفرصة الضائعة لوال شتشيزني الذي
تألق في وجه رأسية هنري مارتين (،)64
ثم بقي الوضع على حاله حتى صافرة
النهاية.
(أ ف ب)

ً
ميتشنيويتش :ليفا لم يخفق سابقا
ع ـ ّـب ــر م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ب ــولـ ـن ــدا ت ـش ـي ـســاف
ميتشنيويتش عن أسفه لـ «الفرصة االستثنائية»
التي أضاعها روب ــرت ليفاندوفسكي مــن ركلة
جزاء في الدقيقة  58أمام المكسيك ،على الرغم
من عدم إخفاقه خالل التدريبات السابقة ،لكنه
أشار إلى أن «هذا يحدث في كرة القدم».
وص ــرح ال ـمــدرب عقب الـتـعــادل السلبي بين
الـفــريـقـيــن فــي أول ــى ج ــوالت دور الـمـجـمــوعــات
بمونديال قطر « 2022بــاألمــس في الـمــران كان
يتدرب على ركالت الجزاء .لم يخفق أبـ ًـدا  ،لكن
هذا يحدث .هناك العبون استثنائيون يضيعون

رك ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح .هـ ــذه ه ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .أراد
ليفاندوفسكي تسجيل هدف في هذا المونديال،
ً
لكن لم يكن األمــر سهال بالنسبة له مع القوة
البدنية لالعبي الخصم».
وقــال «لقد تحدثت إليه وأخبرته أنني
أعرف مثل هذا الشعور كقائد إذا أضعت
ركلة ج ــزاء .لدينا شاشة فــي غرفة خلع
الـمــابــس وشــاهــدنــا اإلع ـ ــادة .عـلـيــه أن
يتقبل ما حــدث .ليس علي أن أخبره
بما يجب أن يفعله أو ال يفعله .إنه
يعرف كيف يتعامل مع الوضع».
ك ـمــا أبـ ــرز الـ ـم ــدرب الـبــولـنــدي
ص ـع ــوب ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وأن ه ــذه
الـنـقـطــة ،بـعــد ف ــوز الـسـعــوديــة
 2-1على األرجنتين ،تجعلهم
يعتمدون ً
كليا على أنفسهم.
وأوضح «لقد كانت مباراة
مـعـقــدة ضــد خـصــم صعب.
إنه ألمر مخز أننا لم نتمكن
من تسجيل هدف في فرصة
استثنائية .لقد كانت مباراة
م ـت ـقــاربــة ،ول ــم ي ـكــن هـنــاك
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـف ــرص لـكــا
الفريقين.
(إفي)

المباراة
في سطور
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة :ب ــولـ ـن ــدا -
المكسيك صفر -صفر
الملعب :استاد - 974
الدوحة
الجمهور39369 :

الدور األول

المجموعة الثالثة
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم :األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي
كريس بيث

اإلنذارات

بـ ــول ـ ـنـ ــدا :ب ــرزي ـم ـي ـس ــاف
فرانكوفسكي ()76
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــك :خ ـ ـ ــورخ ـ ـ ــي
ســان ـش ـيــس ( ،)29هـكـتــور
مورينو ()56

التشكيلتان

بـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدا :فـ ــوي ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــخ
شـتـشـيــزنــي  -كـمـيــل غليك،
ياكوب كيفيور ،ماتي كاش،
ب ـ ـ ــارت ـ ـ ــوش ب ـي ــري ـش ـي ـن ـس ـك ــي
 غـ ـ ــري ـ ـ ـغـ ـ ــورز كـ ــري ـ ـخـ ــوف ـ ـيـ ــاك،س ـ ـي ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــان شـ ـيـ ـم ــانـ ـسـ ـك ــي
(برزيميسالف فرانكوفسكي،)72 ،
ن ـي ـكــوال زال ـي ـف ـس ـكــي (كــري ـس ـت ـيــان
بـيـلـيــك ،)46 ،يــا كــوب كامينسكي
 بيوتر جيلينسكي (أركــاديــوشميليك ،)88 ،روبرت ليفاندوفسكي
المدرب :تشيسالف ميخنييفيتش
ال ـم ـك ـس ـي ــك :غ ـي ـي ــرم ــو أوتـ ـ ـش ـ ــوا -
خـ ـ ــورجـ ـ ــي سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــش ،ه ـك ـت ــور
م ـ ــوريـ ـ ـن ـ ــو ،س ـ ـي ـ ـسـ ــار م ــونـ ـتـ ـي ــس،
خ ـ ـي ـ ـسـ ــوس غ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــاردو ،إدسـ ـ ـ ــون
ألفاريس  -هكتور هيريرا (كارلوس
رودريغيس ،)71 ،لويس تشافيس
 هيرفينغ لوسانو ،هنري مارتين(راوول خيمينيس ،)71 ،أليكسيس
فيغا (أورييل أنتونا)84 ،
الـ ـم ــدرب :األرج ـن ـت ـي ـنــي خ ـي ــراردو
مارتينو
(أ ف ب)
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رياضة

تعادل بطعم الفوز
لتونس أمام الدنمارك
اقتنص المنتخب التونسي
نقطة ثمينة في مباراته مع
نظيره الدنماركي أمس ،التي
انتهت بالتعادل السلبي.

ً
فـ ـ ــرض م ـن ـت ـخ ــب تـ ــونـ ــس ت ـ ـعـ ــادال
ً
ً
سلبيا ثمينا على نظيره الدنماركي،
أمس ،في مستهل مشواره بمونديال
قطر لكرة القدم على استاد المدينة
التعليمية بالدوحة ،ضمن منافسات
الجولة األولى من المجموعة الرابعة.
وبـ ـ ــاتـ ـ ــت ت ـ ــون ـ ــس فـ ـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال
األرجـنـتـيــن  1978أول دول ــة إفريقية
وعربية تفوز بإحدى المباريات في
ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم بــإسـقــاطـهــا
المكسيك  1-3فــي روســاريــو ،قبل أن
تـحـقــق ف ــوزه ــا ال ـثــانــي ف ــي مــونــديــال
روسيا  2018على حساب بنما .1 -2
وتشارك الدنمارك للمرة السادسة
فــي النهائيات ،لكنها الـمــرة الثانية
فـ ـق ــط ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـج ــز مـ ـقـ ـع ــده ــا إل ــى
ً
الـ ـم ــون ــدي ــال م ــرت ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا (2018
َ
و )2022بعد مونديالي  1998و.2002
وقد دفع كاسبر هيولماند مدرب
م ـن ـت ـخــب «دي رود ه ـف ـي ــد» بــأفـضــل

عـ ـن ــاص ــره م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ك ــري ـس ـت ـي ــان
إريكسن العائد إلى المالعب ،بعد أزمة
قلبية كادت تودي بحياته ،والحارس
كاسبر شمايكل ( نـيــس) ،فيما أبقى
جالل القادري مدرب «نسور قرطاج»
نجم الفريق المهاجم وهبي الخزري
ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالءّ ،
وزج بـثـنــائــي
الـ ــدوري الـفــرنـســي منتصر الطالبي
(لوريان) وعلي العابدي (كاين).
م ــدف ــوع ــة بـ ـم ــواكـ ـب ــة ج ـمــاه ـيــريــة
عــريـضــة ،بــدت تــونــس وكــأنـهــا تلعب
على أرضها ،فكانت البادئة بالخطورة
على مــرمــى الــدنـمــارك ،بتسديدة من
خـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن م ـح ـمــد دراغـ ــر
اصطدمت بالعب برشلونة اإلسباني
أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس ك ــري ـس ـت ـن ـس ــن ،وحـ ـ ّـولـ ــت
طريقها بمحاذاة القائم كادت تخدع
شمايكل (.)11
وردت الدنمارك بتسديدة خجولة
من أندرسن ( ،)22فيما اعتقدت تونس

أيمن دحمان يتصدى
لفرصة دنماركية

أنها افتتحت التسجيل بعد تمريرة
م ــن م ــداف ــع ســالـيــرنـيـتــانــا اإلي ـطــالــي
ديــان بــرون تابعها عصام الجبالي
ليخترق األخير المنطقة ،ويسدد في
ً
الشباك إال انه كان متسلال (.)23
وف ـ ــي ل ـع ـب ــة ج ـم ــاع ـي ــة رائ ـ ـعـ ــة مــن
منتصف الملعب ،وصلت الكرة إلى
دراغــر داخــل المنطقة كــان لها بيار-
إميل هويبيرغ بالمرصاد (.)33
وسدد عيسى العيدوني كرة قوية
بعد دربكة في المنطقة علت العارضة
( ،)39قبل أن يتعملق شمايكل وينقذ
انفرادية لمهاجم أودنسي الدنماركي
الجبالي بإبعاده الكرة بيده (.)43

ضغط تونسي وسيطرة دنماركية
اس ـت ـهــل «ن ـس ــور ق ــرط ــاج» ال ـشــوط
ال ـث ــان ــي ض ــاغ ـط ـي ــن ،وأ ّه ـ ـ ــدر عـيـســى
الـعـيــدونــي فــرصــة ،إذ فــضــل التمرير

ً
بــدال مــن التسديد ،بعدما توغل إلى
مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة أب ـع ــده ــا ال ــدف ــاع
ّ
يسجل بعد
الدنماركي ( ،)51قبل أن
ً
 4دقائق روبــرت سكوف هدفا ألغاه
الحكم بداعي التسلل على دامسغارد
في بداية اللعبة.
وأج ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ــدرب ه ـي ــول ـم ــان ــد 3
تـغـيـيــرات دف ـعــة واحـ ــدة فــي الــدقـيـقــة
 ،65فيما د فــع نظيره التونسي بعد
دقيقتين بمهاجم االتفاق السعودي
ً
نعيم السليتي بدال من بن سليمان.
ّ
وتحصلت الدنمارك على فرصتين
خطيرتين فــي غضون دقيقتين (69
و )70األول ــى أبـعــدهــا ال ـحــارس أيمن
دحمان ،بعد تسديدة من كريستيان
إريـكـســن ،والـثــانـيــة تكفل بها القائم
األيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــد رأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــاس
كورنيليوس.
وأدخ ــل ال ـقــادري العــب برمنغهام
اإلن ـك ـل ـيــزي حـنـبـعــل ال ـم ـج ـبــري وطــه

ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)
لمنح مزيد مــن الحيوية للمنتخب،
ً
بــدال مــن المساكني والجبالي (،)80
من دون أن تتبدل النتيجة.
وحافظت الدنمارك على عاداتها
بعدم الخسارة أمام منتخبات القارة
ال ـس ـمــراء (ف ـ ــوزان و 3تـ ـع ــادالت) ،في
ً
المقابل ظل سجل تونس خاليا من
ال ـف ــوز أمـ ــام مـنـتـخـبــات أوروبـ ـي ــة (4
تعادالت مقابل  7هزائم).
(أ ف ب)

المجبري :قمنا بعمل جيد

عيسى العيدوني العب منتخب تونس بعد فرصة ضائعة

قــال العــب منتخب تونس حنبعل المجبري ،عقب
تعادل فريقه السلبي مع منتخب الدنمارك «الهدف الذي
كان سيمنحنا النقاط الثالث ،نعلم أن الدنمارك من بين
أقــوى المنتخبات ،وقد تمكنت من الفوز على فرنسا
مرتين .قمنا بعمل جيد ،ودافعنا بشكل جيد ،وحصلنا
على بعض الفرص ،لكننا لم نتمكن من التسجيل .سوف
نحلل هذه األمسية المباراة أمام الدنمارك ،وآمل في أن
نفوز بالمباراة القادمة».
بدوره ،أعرب زميله في المنتخب التونسي عيسى
الـعـيــدونــي «أف ـضــل الع ــب فــي ال ـم ـب ــاراة» عــن سـعــادتــه
بمشاركته في كأس العالم.
وقــال العيدوني «األه ــم هــي النتيجة الجيدة التي
حققها المنتخب ،وبعد ذلك تأتي جائزة أفضل العب
ّ
التي تسلمتها وأنا سعيد بتسلم الجائزة .األهم هي

النتيجة والعرض الــذي ّ
قدمه الالعبون ،وأتمنى أن
نواصل تألقنا أمام أستراليا في الجولة الثانية.
وتابع «دخلنا المباراة برغبة كبيرة للدفاع عن
ألــوان هــذا القميص ،وإرادتـنــا كانت انتزاع النقاط،
وكنا نعرف أن ذلك صعب ضد الدنمارك التي تملك
منتخبا قــويــا .لــم نــأت هـنــا مــن أجــل الـتـعــادل ،بل
لتحقيق نتيجة جيدة والفوز».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال مـ ــدافـ ــع مـ ــدافـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
صلب
الدنماركي يواكيم
مايهلي «منتخب تونس ّ
ً
وقوي ،ويلعب جيدا من دون الكرة ،ونحن كنا
نعلم أنه مع الجماهير الكبيرة التي واكبته
سيبذل العبوه األفضل ،وبالفعل شاهدنا
ً
منتخبا يدافع بشكل جيد».
(أ ف ب)

المنتخب اإلنكليزي األعلى قيمة في المونديال
خـلـصــت دراس ـ ــة إل ــى أن المنتخب
اإلنكليزي ،الساعي للفوز بلقبه الثاني
ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،يملك
ال ـفــريــق األع ـل ــى قـيـمــة ف ــي ق ـطــر ،حيث
يـتـصــدر ج ــود بلينغهام قــائـمــة تضم
أكثر من  800العب.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـل ــي ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى ك ـي ـف ـيــة
مـقــارنــة الـمـنـتـخـبــات ال ـب ــارزة األخ ــرى
في البطولة:
• القيمة في سوق االنتقاالت
وفقا لدراسة أجراها المركز الدولي
للدراسات الرياضية ومقره سويسرا،
تبلغ قيمة تشكيلة المنتخب اإلنكليزي
المؤلفة من  26العبا حوالي  1.5مليار
يـ ــورو ( 1.54م ـل ـيــار دوالر) م ــن حيث
القيمة في سوق االنتقاالت ،حيث تقدر
قيمة بلينغهام ،البالغ  19عاما202 ،
مليون يورو.
وع ــزز الع ــب بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
سـمـعـتــه ك ــواح ــد م ــن أف ـضــل الــاعـبـيــن
الشبان في العالم بهدف رائع في فوز
إنـكـلـتــرا عـلــى إي ـ ــران  2-6ف ــي مستهل
مشوارهما بالبطولة.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في
القائمة بقيمة تبلغ  1.45مليار يورو،
و ك ــان فينيسيوس جــو ن ـيــور مهاجم
ريال مدريد الالعب األعلى قيمة بنحو
 200مليون يورو.
واحتلت فرنسا المركز الثالث بقيمة
تبلغ  1.34مليار يورو لفريقها ،وكان

العبو المنتخب اإلنكليزي
كـيـلـيــان مـبــابــي مـهــاجــم بــاريــس ســان
جرمان الالعب األعلى قيمة في الفريق
بقيمة  185مليون يورو.
وتــأتــي إسبانيا ( 1.2مليار يــورو)
والبرتغال ( 1.15مليار يورو) وألمانيا
( 1.02مليار يورو) في المراكز الثالثة
التالية.
وق ــارن ــت الـ ــدراسـ ــة أك ـث ــر م ــن 2000
صـ ـفـ ـق ــة ل ــاعـ ـبـ ـي ــن مـ ـ ــن األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة فــي
البطوالت األوروبـيــة الخمس الكبرى
خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن ي ــول ـي ــو  2012إل ــى
نــوف ـم ـبــر  ،2021وتـ ــم ت ـحــديــد الـقـيـمــة

اإلجمالية لجميع المنتخبات في كأس
العالم بنحو  15مليار يورو.
• القيمة التأمينية
ووفقا لتحليل أجرته مؤسسة لويدز
ل ـل ـتــأم ـيــن ف ــي لـ ـن ــدن ،ب ــدع ــم م ــن مــركــز
أبحاث االقتصاد واألعمال ،تم تصنيف
الـ ـف ــرق ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة الـتــأمـيـنـيــة
الجماعية لالعبين.
وتصدر المنتخب اإلنكليزي القائمة
بقيمة تقدر بنحو  3.17مليارات جنيه
إسترليني ( 3.74مليارات دوالر).

وتفوقت إنكلترا على فرنسا (2.66
م ـل ـيــار جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي) وال ـب ــرازي ــل
( 2.56مليار جنيه إسترليني) لتحتل
الصدارة.
وقــالــت لــويــدز إن الـتـقـيـيــم تــم بناء
على مجموعة متنوعة من المعايير،
مثل األجور وصفقات الرعاية والعمر
ومراكز كل العب.
وت ــم تـصـنـيــف بـلـيـنـغـهــام ع ـلــى أنــه
أع ـ ـلـ ــى ال ــاعـ ـبـ ـي ــن م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـق ـي ـمــة
التأمينية ،يليه مبابي وفينيسيوس
(رويترز)
		
جونيور.

المباراة
في سطور
المباراة :الدنمارك  -تونس
النتيجة :تعادل صفر-صفر
الملعب :استاد المدينة التعليمية ،الدوحة
ً
الجمهور 42925 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الرابعة
الحكم :المكسيكي سيسار أرتورو راموس

اإلنذارات:

الدنمارك :راسموس كريستينسن (،)24
ماتياس ينسن ()78
تونس :طه ياسين الخنيسي ()86

التشكيلتان:

الــدن ـمــارك :كــاسـبــر شـمــايـكــل  -أنــدريــاس
كــري ـس ـت ـن ـســن ،س ـي ـمــون ك ــاي ــر (مــات ـيــاس
ينسن ،)65 ،يواكيم أندرسن  -راسموس
ك ــري ـس ـت ـن ـس ــن ،ب ـ ـيـ ــار إم ـ ـيـ ــل ه ــوي ـب ـي ــرغ،
ت ــوم ــاس دي ــاي ـن ــي (م ـي ـك ــل دامـ ـسـ ـغ ــارد،
 ،)1+45كــري ـس ـت ـيــان إريـ ـكـ ـس ــن ،يــواك ـيــم
م ــاي ـه ـل ــي  -أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس سـ ـك ــوف أول ـس ــن
(يسبر ليندستروم ،)65 ،كاسبر دولبرغ
(أندرياس كورنيليوس.)65 ،
المدرب :كاسبر هيولماند
تونس :أيمن دحمان  -منتصر الطالبي،
ديـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــرون ،ي ــاسـ ـي ــن مـ ــريـ ــاح  -عـلــي
ال ـع ــاب ــدي ،عـيـســى ال ـع ـيــدونــي (فــرجــانــي
ســاســي ،)88 ،ال ـيــاس الـسـخـيــري ،محمد
دراغـ ــر (وجـ ــدي ك ـشــريــدة - )88 ،يــوســف
المساكني (حنبعل المجبري ،)80 ،عصام
الجبالي (طه ياسين الخنيسي ،)80 ،أنيس
بن سليمان (نعيم السليتي.)67 ،
المدرب :جالل القادري

عندما يتحول الوقت األصلي
إلى مجرد رقم افتراضي
ّ
تحول زمن التسعين دقيقة
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم إل ــى
ً
مـجـ ّـرد رقــم افـتــراضــي استنادا
الـ ــى ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي أقـيـمــت
ح ـتــى اآلن ف ــي م ــون ــدي ــال قطر
 ،2022مــا ُي ـثـ ِـبـ ُـت أن مــا أطلقه
رئيس لجنة الحكام في «فيفا»
اإليطالي بييرلويجي كولينا
لــم يـكــن مـجــرد تـهــديــد أو حبر
على الورق.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البريطانية «بي بي سي» ،كان
مـجـمــوع الــدقــائــق المحتسبة
كوقت بدل ضائع في المباريات
األولــى من المونديال القطري
 ،65بينها  27دقيقة في مباراة
إن ـك ـل ـت ــرا وإي ـ ـ ـ ــران ( )2-6ال ـتــي
انتهت في الدقيقة  117بعدما
احـ ـتـ ـس ــب الـ ـحـ ـك ــم  14دق ـي ـق ــة
إضافية في الشوط األول وحده.
لكن زمن الـ 117دقيقة ناجم
ف ــي ه ــذه ال ـم ـب ــاراة بــالـتـحــديــد
عن توقف فترة طويلة بسبب
إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل م ــن
الشوطين ،أخطرهما في األول
لـلـحــارس اإلي ــران ــي عـلــي رضــا
بيرانوند الذي أصيب بارتجاج
ً
دمــاغــي بعد اصـطــدامــه وجها
لوجه بأحد زمالئه في الفريق.
لـكــن فــي ال ـم ـبــاريــات الـثــاث

الوقت اإلضافي المحتسب للشوط األول بمباراة إيران وإنكلترا
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت قـطــر
المضيفة باإلكوادور ،السنغال
ب ـه ــول ـن ــدا ،وويـ ـل ــز ب ــال ــوالي ــات
ُ
المتحدة ،احتسب أكثر من 10
دق ــائ ــق كــوقــت ب ــدل ضــائــع من
دون أن تشهد أي منها إصابات
خطيرة أوجبت توقفات طويلة.
يـمـكــن ال ـع ـثــور عـلــى تفسير
ل ـهــذا األمـ ــر ف ــي كـلـمــات رئـيــس
لجنة الحكام في «فيفا» كولينا
الــذي أعلن الخميس الماضي
أن الحكام سيكونون «منتبهين
ً
جدا» لوقت اللعب الفعلي.
ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـش ــوط األول
مــن م ـبــاراة الــواليــات المتحدة
وويلز ( ،)1-1قرر الحكم القطري

عبد الرحمن ابراهيم الجاسم
احـتـســاب  9دقــائــق كــوقــت بدل
ضائع.
واس ـت ـغ ــرق ال ـش ــوط الـثــانــي
أكثر من  55دقيقة من دون أي
يشهد أي إصــابــات خطيرة أو
تدخل لحكم الفيديو المساعد
«فــي أيــه آر» مــع تسجيل هدف
واحد فقط.
لـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ــرى
شهدت تسجيل أهداف متأخرة
ً
ج ــدا ،كما حــال هــدف اإليــرانــي
مـ ـه ــدي ط ــار م ــي ( )90+13فــي
م ــرم ــى إن ـك ـل ـتــرا أو الـهــولـنــدي
ديفي كالسن ( )90+9في مرمى
السنغال (-2صفر).

«الديوك» يستهل
الدفاع عن لقبه
برباعية في أستراليا
استهل المنتخب الفرنسي
مشواره في الحفاظ على لقبه
بالفوز برباعية على نظيره
األسترالي ،في منافسات
المجموعة الرابعة.

لقبه
في إطار حملة دفاعه عن ّ
فــي مــونــديــال  2022بـقـطــر ،كشر
منتخب فرنسا عن أنيابه مبكرا،
ب ـف ــوزه ال ـعــريــض عـلــى أسـتــرالـيــا
بنتيجة  ،1-4بعد أن كان متأخرا
بـ ـ ـه ـ ــدف ،ف ـ ــي م ـس ـت ـه ــل م ـ ـشـ ــواره
أم ــس ضـمــن الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
بالبطولة.
وعلى ملعب «الجنوب» ،باغت
األستراليون أبطال العالم وتقدموا
ب ـهــدف أول مـبـكــر ب ـعــد  9دقــائــق
م ــن ص ــاف ــرة ال ـبــدايــة ب ـقــدم كــريــج
جودوين ،إثر عرضية من اليمين
مرت من الجميع ،ووجدت الظهير
األيسر الذي حولها داخل الشباك.
لم تتوقف متاعب الفرنسيين
عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل غ ــادر بعدها
بــأربــع دقــائــق لــوكــاس هرنانديز
الملعب مصابا ،ودخــل بــدال منه
شقيقه ثيو.
غير أن تلك البداية الصادمة لم
تنل من معنويات العبي فرنسا،
ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـع ــادوا زمـ ـ ــام األم ـ ــور
فــي غضون  5دقــائــق ،أوال بهدف
التعادل برأسية أدريان رابيو في
الدقيقة .27
ثم في الدقيقة  32تقدم «الديوك»
بفضل المخضرم أوليفييه جيرو
ال ــذي تـسـلــم ت ـمــريــرة «ه ــدي ــة» من
رابـ ـي ــو داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،وج ــدت
جيرو وحيدا ليسكنها بــدون أي
مشكلة في الشباك ،ليدخل أبطال

جانب من المباراة
العالم إلــى االسـتــراحــة بأفضلية
التقدم .1-2

سيطرة كاملة
ال ـشــوط الـثــانــي شـهــد سيطرة
كاملة من كتيبة الـمــدرب ديدييه
ديشامب ،ليأتي الدور على النجم
كـيـلـيــان مـبــابــي ليضيف الـهــدف
الثالث في الدقيقة  68بعد عرضية
رائ ـع ــة م ــن ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلــي من

اليمين حولها مبابي برأسه في
الشباك.
ثم بعدها بثالث دقائق واصل
مبابي مسلسل التألق ولكن هذه
الـ ـم ــرة ب ـص ـنــاعــة الـ ـه ــدف ال ــراب ــع
لـ ـجـ ـي ــرو ،الـ ـ ـ ــذي وض ـ ــع بـصـمـتــه
الشخصية الـثــانـيــة فــي الـمـبــاراة
برأسية مميزة.
وب ـهــذا ال ـفــوز الـعــريــض يوجه
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم إنـ ـ ـ ــذارا م ـب ـك ــرا لكل
منافسيه فــي البطولة ،ويتصدر

جيرو يعادل الرقم القياسي لتييري هنري
ع ـ ـ ــادل م ـه ــاج ــم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي،
أوليفييه جيرو ،الرقم القياسي الفرنسي
المسجل بــا ســم تييري هـنــري بتسجيله
هدفين في المباراة االفتتاحية لمنتخب
بـ ــاده ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم أم ــام
أستراليا ،أمــس ،ليصل إلــى رقــم  51هدفا
دوليا.

ووضع أوليفييه جيرو البالغ من العمر
 36ع ــام ــا أصـ ـح ــاب األرض ف ــي الـمـقــدمــة
بنتيجة  1-2بضربة رأس بعد م ــرور 32
دقـيـقــة ،وأض ــاف هــدفــه الشخصي الثاني
في الدقيقة  71ليدفع فرنسا للتقدم 1-4
ب ـض ــرب ــة رأس إثـ ــر ت ـم ــري ــرة ع ــرض ـي ــة مــن
كيليان مبابي.

وانضم جيرو إلــى التشكيلة ليخوض
مـبــاراتــه الــدولـيــة رقــم  115بعد استبعاد
كريم بنزيمة من المشاركة بالبطولة بسبب
اإلصابة يوم السبت الماضي.
وعادل جيرو الرقم القياسي الذي سجله
هنري في مسيرته الدولية المؤلفة من 123
مباراة في الفترة من  1997حتى .2010

فالنسيا يعاني
من التواء
في الكاحل
ال يزال إينر فالنسيا قائد اإلكوادور وهدافها
ً
يعاني التواء طفيفا في الكاحل قبل مواجهة
هولندا في المجموعة األولى بكأس العالم لكرة
القدم حيث يمكن للمنتخب القادم من أميركا
الجنوبية أن يتأهل للدور الثاني للمرة الثانية
فقط في تاريخه.
وخرج فالنسيا مصابا بعد تسجيله هدفين
في فوز اإلكوادور االفتتاحي على قطر مما أثار
عالمة استفهام بشأن جاهزيته أمــام هولندا
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة .وق ـ ــال ط ـب ـيــب ال ـف ــري ــق كــامـيـلــو
تشيكيتو للصحافيين «خضع أ مــس لبعض
الفحوص باألشعة والتي لم تظهر أي خطورة.
كان التواء خفيفا .سنعرف كيف سيتطور األمر
فــي األي ــام القليلة المقبلة فــي صــالــة األلـعــاب
الرياضية وفي الملعب».
وق ـ ــال الـ ـم ــدرب جــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو بــالـفـعــل

إ نــه يتوقع أن يلعب المهاجم المخضرم ،في
حين ذكر حارس المرمى هرنان جالينديز أن
اإلكــوادور سعيدة ألنها باتت تملك مصيرها
بعد فوزها المريح  - 2صفر على قطر صاحبة
الضيافة.
وأضــاف للصحافيين «لدينا فرصة كبيرة
لـعــدم االعـتـمــاد عـلــى نـتــائــج اآلخ ــري ــن .بـعــد أن
تغلبنا على قطر نعتمد فقط على أنفسنا».
وفــازت هولندا ،التي وصلت إلــى نهائيات
كأس العالم ثالث مرات ،في مباراتها االفتتاحية
 - 2صفر على السنغال.

مـنـفــردا مـنــذ ال ـبــدايــة المجموعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة بـ ـث ــاث ن ـ ـقـ ــاط ،بـ ـف ــارق
ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن كـ ــل مـ ــن مـنـتـخـبــي
الدنمارك وتونس اللذين اكتفيا في
وقت سابق أمس بتعادل سلبي،
بينما يقبع المنتخب األسترالي
في ذيل المجموعة بدون رصيد.
وس ـت ـش ـه ــد الـ ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
السبت المقبل ،مباراة من العيار
الـثـقـيــل بـيــن فــرنـســا وال ــدن ـم ــارك،
حيث سيبحث بطل العالم مرتين
( 1998و )2018عن إضافة  3نقاط
جــديــدة تؤمن لها بطاقة العبور
إلـ ـ ــى ث ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ب ـي ـن ـمــا لــن
يكون هناك بديل أمــام المنتخب
اإلسكندنافي عــن النقاط الثالث
لـلـحـفــاظ ع ـلــى آم ــال ــه ف ــي ال ـمــرور
للدور التالي.
أما «نسور قرطاج» فسيكونون
أمام فرصة سانحة القتناص أول 3
نقاط كاملة لهم في البطولة ،أمام
«الجريح» منتخب أستراليا.
(إفي)

المباراة في سطور
التشكيلتان:

المباراة :فرنسا  -أستراليا 1-4
الملعب :استاد الجنوب -الوكرة
ً
الجمهور 40875 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الرابعة
الحكم :الجنوب إفريقي فيكتور غوميس

األهداف:

فرنسا :أدريان رابيو ( ،)27أوليفييه جيرو (32
و ،)71كيليان مبابي ()68
أستراليا :كريغ غودوين ()9

اإلنذارات:

أستراليا :ميتشل ديوك ( ،)55جاكسون إيرفاين
( ،)80آرون موي ()5+90

ف ــرنـ ـس ــا :هـ ــوغـ ــو ل ـ ــوري ـ ــس ،بـ ـنـ ـج ــام ــان ب ــاف ــار
(ج ــول كــونــديــه  ،)89إبــراهـيـمــا كــونــاتـيــه ،دايــو
اوباميكانو ،لوكا هرنانديز (تيو هرنانديز ،)13
أوريليان تشواميني (يوسف فوفانا  ،)77أدريان
رابيو ،عثمان ديمبيليه (كينغسلي كومان ،)77
انطوان غريزمان ،كيليان مبابي ،أوليفييه جيرو
(ماركوس تورام .)89
المدرب :ديدييه ديشان
أس ـتــرال ـيــا :مــاثـيــو رايـ ــن ،نــاثــانـيــل أتكينسون
(مـيـلــوش ديغينيك  ،)85ه ــاري ســوتــار ،عزيز
ب ـه ـي ـتــش ،كـ ــاي رولـ ـ ــز ،رايـ ـل ــي م ــاك ـغ ــري (أويـ ــر
مــاب ـيــل  ،)73آرون م ـ ــوي ،ج ــاك ـس ــون إيــرفــايــن
(كيانو باكوس  ،)85ماثيو ليكي ،ميتشل ديوك
(جايسون كامينغز  ،)56كريغ غودوين (غارانغ
كوول .)73
المدرب :غراهام أرنولد
(أ ف ب)

ً
بيبي و 15عاما من الدفاع عن قميص البرتغال

أكـ ـ ـ ــد روبـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،مـ ــدافـ ــع
مانشستر سيتي وأحد الالعبين
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
البرتغالي لـكــرة ال ـقــدم ،أن بيبي
انـ ـض ــم إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ــوق ــت
ال ـم ـح ــدد وفـ ــي وضـ ــع ي ـس ـمــح لــه
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي م ــون ــدي ــال قـطــر،
الذي يصل إليه العب ريال مدريد
السابق في اللحظة التي أتم فيها
ً
 15عاما مع «سيلساو أوروبا».
وكانت الحالة البدنية لبيبي،
ال ـمــولــود فــي مــاسـيــو (ال ـبــرازيــل)
فــي  16ف ـبــرايــر  ،1983أح ــد أكـثــر
المسائل تعقيدا في قائمة المدرب
فرناندو سانتوس لكأس العالم.
وأش ـ ــار روبـ ــن دي ـ ــاس ،إل ــى أن
بيبي ،الذي يلعب حاليا لمصلحة
ب ــورت ــو ،أص ـبــح ف ــي حــالــة بدنية
ج ـ ـيـ ــدة بـ ـع ــد ع ـ ـ ــدة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع مــن
التوقف عن اللعب بسبب التواء
في الركبة اليسرى.
وأك ـ ـ ــد ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام قـبــل
ج ـل ـس ــة م ـ ـ ـ ــران ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال أم ــس
(الثالثاء) ،أن «الشخص المثالي
للتحدث عن هذا األمر هو بيبي.
يبدو في حالة جيدة ،وأنا سعيد

بيبي نجم المنتخب البرتغالي خالل التدريبات
مــن أج ـلــه ،ألن ــه مــر بـفـتــرة تــوقــف
صعبة».
واحـ ـتـ ـف ــل ب ـي ـب ــي أمـ ـ ــس األول
(االث ـن ـي ــن) ب ـم ــرور  15عــامــا على
ظ ـ ـه ـ ــوره األول م ـ ــع ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب

ال ـبــرت ـغــالــي أم ـ ــام ف ـن ـل ـنــدا ،ومـنــذ
ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،ش ـ ــارك ف ــي بـطــولــة
كأس األمم األوروبية أربع مرات،
مــن بينها تـلــك الـتــي تــوجــت بها
ال ـب ــرت ـغ ــال ع ـل ــى ح ـس ــاب فــرنـســا

فــي نهائي  ،2016وفــي نهائيات
كأس العالم الثالث حتى النسخة
الحالية في قطر.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ـم ــره (39
عاما) ،فإنه ال يزال عنصرا مهما

في بورتو وفي المنتخب الوطني
نظرا لخبرته ولياقة البدنية التي
ال تزال قوية.
ولـطــالـمــا ك ــان قطعة أساسية
بــالـنـسـبــة ل ـفــرنــانــدو ســان ـتــوس،
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـم ــدرب لديه
العبون آخــرون رفيعو المستوى
في مركز الدفاع.
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن هـ ـ ـ ــؤالء أن ـط ــون ـي ــو
سيلفا ،الذي تألق مع بنفيكا رغم
أن ــه لــم ي ـت ـجــاوز الـتــاسـعــة عـشــرة
من عمره ،والــذي قال عنه روبين
دياس« :إنه العب جيد للغاية».
ويقع بيبي وأنطونيو سيلفا
ع ـل ــى أقـ ـص ــى ط ــرف ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
البرتغالي من حيث العمر ،فهما
األكبر واألصغر سنا في الفريق،
الستكمال خط الدفاع مع روبين
دي ــاز ال ــذي أك ــد أن ــه لـيــس لديهم
اآلن سـ ــوى «ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـفــوز
ع ـلــى غ ــان ــا» ف ــي مـسـتـهــل م ـشــوار
«البحارة» في المونديال.
(إفي)

14

العدد  / 5191األربعاء  23نوفمبر 2022م  29 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
ألمانيا تبدأ رحلة التعويض باختبار في المتناول أمام اليابان

ألمانيا  xاليابان

٤:٠٠م

العبو المنتخب األلماني خالل مباراة سابقة

يفتتح منتخب ألمانيا مشواره
في نهائيات كأس العالم لكرة
القدم ،قطر  ،2022اليوم،
بلقاء نظيره الياباني ،ضمن
الجولة األولى من المجموعة
الخامسة في الدور األول.

 ...والعبو اليابان في مباراة سابقة

بعد تنازل ألمانيا عن لقبها العالمي قبل
أربعة أعــوام بالخروج من الــدور األول ،تبدأ
رحلة التعويض باختبار في المتناول ،عندما
تلتقي مــع منتخب الـيــابــان ال ـيــوم األرب ـعــاء،
ضمن الجولة االولى من المجموعة الخامسة
في مونديال قطر .2022
وفي مباراة تجمع «دي مانشافت» بالعبين
على دراية تامة بالكرة األلمانية كون الكثير
منهم يلعبون في «بوندسليغا» ،يبدو رجال
المدرب هانزي فليك مرشحين لحصد نقاطهم
الثالث األولــى في المجموعة الخامسة على
حساب «الساموراي األزرق» الياباني في أول
مواجهة بين الطرفين في بطولة دولية.
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي تــاري ـخ ـهــا ب ـعــد ال ـحــرب
العالمية الثانية ،أخفقت ألمانيا ،بطلة العالم
ً
أربع مرات ،في بلوغ ربع النهائي مرتين تواليا
في بطولة كبرى ،بعدما انتهى مشوارها أيضا
في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
لكن «هذه األمور تحصل في بعض األحيان»
بحسب المهاجم المخضرم توماس مولر الذي

رأى أنه «ال يمكنك الفوز على الدوام .ستختبر
بعض األيام السيئة».
وبعد نهاية كئيبة لعهد ا لـمــدرب يواكيم
لوف ،الذي قاد ألمانيا على األقل إلى نصف
النهائي قبل  ،2018ومنحها لقب  2014في
البرازيل ،بعد فوز صارخ على الدولة المضيفة
 1-7فــي نـصــف الـنـهــائــي ،اسـتـعــادت ألمانيا
القليل من بريقها تحت إشراف هانزي فليك
الذي لم يخسر في أول  13مباراة.
لكن نهاية دور المجموعات في دوري األمم
األوروبية نهاية سبتمبر ،حيث أهدر األلمان
فرصة التأهل لنصف النهائي بسقوط على
أرضهم أمام المجر صفر -1وتعادل مع إنكلترا
 3-3بعدما كانوا متقدمين 2-صفر ،كشفت عن
ثـغــرات دفاعية جدية ومشكالت متكررة في
انهاء الهجمات أمام مرمى الفريق الخصم.
وعلى الرغم من اكتفائه بخوض أقل من 60
دقيقة منذ أواخ ــر سبتمبر بسبب اإلصــابــة،
ً
ّ
يعول فليك على مولر ( 33عاما) الذي يخوض
النهائيات للمرة الرابعة.

وغــاب مولر عــن فريقه بــايــرن منذ دخوله
ً
ب ــدي ــا ف ــي ال ـف ــوز ع ـلــى بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
3صفر في نهاية الشهر الماضي في دوريأبطال أوروبــا بسبب مشكلة في الــورك ،لكنه
عـ ــاود ت ـمــاري ـنــه بـشـكــل ك ــام ــل م ــع الـمـنـتـخــب
الــوطـنــي فــي قـطــر ،ويمني النفس بــأن يكون
في جاهزية تامة لمساعدة «مانشافت» على
محاولة الفوز بلقبه الخامس.
ً
لـكـنــه ال يــريــد ال ــذه ــاب ب ـع ـيــدا فــي تفكيره
والمقاربة هــي «التعامل مــع كــل مـبــاراة على
ً
ح ـ ـ ــدة .ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أوال أن ن ـت ـخ ـطــى دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات .ه ـ ــذه ه ــي األول ـ ــوي ـ ــة .بـعــدهــا
سنتعامل مع خصمنا التالي والتفكير به .لن
نشغل أنفسنا قبل البداية بهوية خصومنا
وفــي أي دور سنلتقيهم» ،وشــدد «هــذا األمــر
ً
لم يكن يوما طريقة تفكير منتخب ألمانيا».

فرصة ذهبية
ً
وأمام مولر شخصيا فرصة ذهبية لتعزيز

سجله المونديالي البالغ  10أهــداف ،وربما
الوصول الى رقم مواطنه ميروسالف كلوزه
الــذي يتصدر الئحة هــدافــي النهائيات بــ16
ً
ه ــدف ــا أمـ ــام ظ ــاه ــرة ال ـب ــرازي ــل رون ــال ــدو ()15
واأللـمــانــي اآلخــر «المدفعجي» الــراحــل غيرد
مولر (.)14
لكنه ق ــال« :ال أفـكــر بــاألهــداف الشخصية.
هدفنا هو على الدوام الفوز بالبطولة وسنقدم
ً
كل ما لدينا كي يخرج المنتخب منتصرا ،إذا
نجحنا في ذلك فسنكون أكثر الناس سعادة،
وإذا تمكنت من تسجيل بعض األه ــداف في
هذه الرحلة وتمكن فريقنا من الفوز بالبطولة
ً
فسأكون أكثر سعادة».

َّ
صداقة ُم َعلقة

وفي ظل وجــود ثمانية العبين محترفين
في ألمانيا ،بينهم سبعة في الدرجة األولى
«ب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» ،تـ ـع ـ ّـول ال ـي ــاب ــان ع ـلــى عــامــل
معرفتها باأللمان لمحاولة الخروج بنتيجة

إيجابية تبقي بها حظوظها على نيل إحدى
البطاقتين الى ثمن النهائي.
لكن مهاجم فــرايـبــورغ ريتسو دوان شدد
ً
على أن الصداقة والزمالة ستضعان جانبا
عندما يطأ المنتخبان ملعب استاد خليفة
الدولي.
ومع كشفه «أني لست على اتصال بهما هنا
(في قطر)» ،يواجه دوان احتمال لقاء زميليه
ماتياس غينتر وكريستيان غونتر.
وعلق على هذا االحتمال بالقول« :بالطبع
َّ
أنا سعيد بمواجهتهما لكننا صداقتنا ُم َعلقة
من اآلن وحتى العام الجديد (أي عندما يعاود
الدوري األلماني نشاطه) .سأقدم كل شيء من
أجل بلدي».
وي ــؤم ــن دوان أن ل ـب ــاده «ف ــرص ــة كـبـيــرة»
لـلـتــأهــل ع ــن ه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة رغ ــم صـعــوبــة
ال ـم ـه ـمــة ف ــي ظ ــل وج ـ ــود أل ـمــان ـيــا وال ـع ـمــاق
األوروبي اسبانيا بطلة ( .2010أ ف ب)

فليك يبحث عن قلب الهجوم الضائع
ت ــوم ــاس ب ــاخ ف ــي ب ــاد «الـمــدفـعـجــي»
غـيــرد مــولــر وال ـهــدافــان الــرائـعــان يورغن
كلينسمان ومـيــروســاف كـلــوزه ،ال يــزال
الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي يـبـحــث ع ــن خليفة
شــرعــي لـهــؤالء فــي مــونــديــال  2022لكرة
القدم ،ما أجبر المدرب هانزي فليك على
استدعاء مهاجمين جديدين إلى تشكيلته.
واعتمد المنتخب األلماني على مهاجم
ً
مميز فــي كــل مــرة تــوج بها بـطــا للعالم
( 4م ـ ـ ــرات) ،ب ـ ــدءا ب ـه ـل ـمــوت ران صــاحــب
أح ــد أه ــداف منتخب ب ــاده فــي الـمـبــاراة
النهائية ضد المجر عام  ،1954التي عرفت
بـ«معجزة برن».
أم ــا فــي الـمــاضــي الـقــريــب فـبــرز كلوزه
أفـضــل ه ــداف فــي تــاريــخ نـهــائـيــات كــأس
العالم مع  16هدفا ،كما انه الى جانب مولر
وكلينسمان يتواجدون في قائمة أفضل
ستة مراكز لهذه الفئة.

فالمهاجم سيرج غنابري مثال ،ليس
ً
متحمسا لشغل مركز قلب الهجوم ،وقال
في هذا الصدد« :الجميع يدرك أن مركزي
المفضل هو وراء المهاجمين ،لكني أشعر
بالراحة أيضا على الجناحين» .وعما إذا
كان ّ
يحبذ شغل مركز الالعب رقم  ،9أجاب
ً
مــازحــا« :قــد يكون هــذا األمــر خ ـيــارا ،لكن
سينتهي بي األمــر على مقاعد الالعبين
االح ـت ـيــاط ـي ـيــن» ،ف ــي حـيــن أن زمـيـلــه في
الـفــريــق ك ــاي هــافـيــرتــس ال يـحـ ّـبــذ ب ــدوره
شغل هذا المركز.

هافيرتس الحل
لكن قبل انـطــاق كــأس الـعــالــم بثالثة
أسابيع ،أصيب فيرنر في كاحله األيسر
بـ ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،فــي الــوقــت الــذي
بــدأ يستعيد مـسـتــواه إلــى جــانــب زميله

ف ــي ف ــري ــق الي ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي الـفــرنـســي
كريستوفر نكونو.
أم ــا ال ـمــرشــح الـ ـب ــارز لـلـعــب ف ــي مــركــز
قلب الهجوم فهو هافيرتس ،الذي يلعب
أساسيا في صفوف تشلسي اإلنكليزي.
وك ــان هافيرتس أعـلــن «مــركــزي داخــل
ً
الملعب ال يهمني فعال .اللعب في مركز
الرقم  10أو  9أو على الجهة اليمنى ،كل
ما أريده هو مساعدة الفريق وكسب ثقة
المدرب».
وقال المدرب« :بات هافيرتس خطيرا
ويملك نوعية فــي اللعب وسـ ّـجــل أهدافا
هامة بينها هدفاه ضد إنكلترا».
أما قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس
ال ـع ــال ــم  1990ل ــوت ــار م ــات ـي ــوس فــاعـتـبــر
لصحيفة بيلد األلمانية أنه «إذا استعاد
مولر (توماس) مستواه فيمكن اختياره
في هذا المركز» على حساب هافيرتس.

ّ
غنابري يعول على موسمه الرائع
ّ
يعول المهاجم األلماني سيرج غنابري على المستوى
الرائع الذي يقدمه هذا الموسم مع فريقه بايرن ميونيخ،
من أجل محاولة تعويض ما فاته قبل أربعة أعوام ،حين
غاب عن نهائيات كأس العالم بسبب اإلصابة.
وفي مقابلة له مع صحيفة «دوناكوريير» األلمانية ،قال
غنابري« :نحن مدينون بذلك الى المشجعين ،السيما بعد
مشاركتنا األخيرة في كأس العالم .نريد الفوز باللقب،
لكن من الواضح أيضا أن األمر لن يكون سهال».
وفـ ــي ح ــدي ــث م ــع م ــوق ــع ف ـي ـف ــا ،تـ ـط ـ ّـرق غ ـن ــاب ــري ال ــى
المنافسة ا لـتــي يتوقعها فــي المجموعة ،قــا ئــا« :نحن
نعلم أن مباراتنا األخـيــرة ضــد إسبانيا لــم تكن جيدة.
وأنا ال أستهين بالمنتخب الياباني ،فهو يضم الكثير من
الالعبين الذين يلعبون في دوريات كبيرة مثل األلماني
واإلنكليزي».
ً
وتابع« :قد تكون كوستاريكا الفريق األقل حظا ،لكن
خالل البطولة يكون كل منتخب في غاية الحماسة .يتعين

علينا الـتـعــامــل مــع جميع الـمـبــاريــات بنفس االح ـتــرام
والحافز وتقديم أفضل أداء لدينا».
وعــن مواجهة إسبانيا بــالــذات ،ق ــال« :نـحــن نــرغــب في
تحقيق الفوز .أعتقد أنها ستكون المباراة الحاسمة،
ألنها ستحدد صــدارة المجموعة أو بطاقتي
التأهل .يجب علينا الفوز في هذه المباراة
ونحن نريد الفوز بها ،لكي نثأر من هزيمتنا
األخيرة ضدهم».

سيرج غنابري

مورياسو

أكـ ــد م ـ ــدرب مـنـتـخــب الـ ـي ــاب ــان ،هــاجـيـمــي
م ــوري ــاس ــو ،ق ـب ــل أن ي ـس ـت ـهــل م ـ ـشـ ــواره فــي
مــونــديــال قـطــر ال ـيــوم بـمــواجـهــة ألمانيا،
ضمن المجموعة الخامسة ،أنه يتعين
على فريقه «بذل كل الجهد» أمام أبطال
الـعــالــم أرب ــع م ــرات مــن قـبــل ،ألنــه ليس
هناك سبيل آخــر ،وإال ستكون األمور
«صعبة».
وصـ ـ ــرح م ــوري ــاس ــو خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي عشية المباراة« :سنلعب من
أجل الفوز ،في كل مباراة ،وننتظر أن
يبدأ كــل هــذا .فكرتنا أننا سنلعب من
أجل النقاط الثالث في كل مباراة .وفي هذا
المونديال سيسر األمر بنفس الشكل».

بيرهوف :ضغوط على الالعبين بسبب «الشارة»
بيرهوف

أكد مدير االتحاد األلماني لكرة القدم أوليفر
بيرهوف أن الجدل الدائر حول شارة القيادة
متعددة األلــوان ضمن حملة «حب واحــد» في
مــونــديــال قـطــر ،تـفــرض الـمــزيــد مــن الضغوط
على الالعبين.
وقال بيرهوف ،في بيان مشترك ،مع بيرند
ن ــوي ـن ــدورف رئ ـيــس االتـ ـح ــاد األل ـم ــان ــي لـكــرة
ً
القدم أمــس« ،األمــر مزعج حقا ،فيفا يقول إن
األم ــر متعلق بـكــرة ال ـقــدم ،متعلق بالالعبين
وقدرتهم على االستعداد بشكل جيد» .واتفقت
مجموعة من الدول األوروبية على ارتداء قادة

الـمـنـتـخـبــات الـ ـش ــارة م ـت ـعــددة األلـ ـ ــوان خــال
مباريات كــأس العالم في قطر ،والتي تعتبر
فـيـهــا الـمـثـلـيــة الـجـنـسـيــة م ـح ـظ ــورة ،ل ـكــن تم
التراجع عن هذه الخطوة وسط تهديدات من
الفيفا بفرض عقوبات رياضية.
وأك ــد بـيــرهــوف أن ال ـقــرار ال ــذي ص ــدر في
اللحظات األخيرة فرض المزيد من الضغوط
ع ـلــى الــاع ـب ـيــن ،ال ــذي ــن أرادوا ال ـتــرك ـيــز على
واج ـب ــات ـه ــم ال ــري ــاض ـي ــة واآلن ي ـتــم اتـهــامـهــم
باالفتقار إلى الشخصية.
وأوض ــح بـيــرهــوف أن هــذه الحملة لــم يتم

فليك مدرب المنتخب األلماني

مورياسو :سنلعب من أجل الفوز

هدفنا واضح
واآلن ،حـ ــان وقـ ــت ال ـج ــد بالنسبة
ل ــأل ـم ــان وغـ ـن ــاب ــري ،الـ ـ ــذي أقـ ــر بــأنــه
«بالنسبة لــي ،اللعب في كــأس العالم
شيء جديد ،ولهذا السبب هناك شيء
(أ ف ب)
من التوتر».

وسجل مولر  10أهداف في نهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم لـكـنــه اكـتـفــى بـحـفـنــة من
المباريات في صفوف بايرن ميونيخ
منذ سبتمبر الماضي ،بسبب بعض
األلـ ــم ف ــي ظ ـه ــره وورك ـ ـ ــه ،وبــالـتــالــي
يـ ـخ ــوض م ــون ــدي ــال ــه الـ ــرابـ ــع وس ــط
الشكوك حول لياقته البدنية.
وفتحت إصابة فيرنر الباب أمام
مهاجمين صــاعــديــن هـمــا نيكالس
ف ــول ـك ــروغ وي ــوس ــوف ــا م ــوك ــوك ــو من
فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند
تواليا ،أما بالنسبة الى فولكروغ فإن
هدفه في مرمى عمان يؤكد أن الهداف
ً
صاحب الـ 29عاما قد يكون أكثر من
ّ
حل بالنسبة الى فليك.
(أ ف ب)

اإلع ــان عنها قـبــل فـتــرة وج ـيــزة ،وأن الفيفا
كــان يعرف «منذ فترة طويلة أننا نرغب في
إرتداء الشارة».
وبحسب الدول المشاركة في هذه الحملة،
فإنه تم إبالغ الفيفا بشأن األمر في سبتمبر
ً
الماضي لكنه لم يرد أبــدا .وأشار نويندورف
إلى أن التهديد بفرض عقوبات رياضية يفرض
«الكثير من الضغوط على الالعبين ويجلب
حالة من عدم الراحة إلى الفرق ،ليس هذا ما
تحتاج إليه قبل بطولة مثل هذه».
(د ب أ)

وتــابــع «علينا أن نبذل كــل جهودنا ،وإال
فستكون األم ــور صـعـبــة .نــؤمــن فــي أنفسنا
ونعلم أن بإمكاننا المنافسة .ال نريد فقط
تجاوز دور المجموعات ،نرغب في مواصلة
التقدم بالبطولة».
وأضــاف «نريد تغيير التاريخ ،لهذا نحن
هـنــا .نــريــد إظـهــار للعالم أنـنــا ق ــادرون على
ذلك».
وبـ ـخـ ـص ــوص ال ـت ـش ـك ـي ــل ،قـ ـ ــال «س ـن ـع ـلــن
عنه قبل المواجهة» ،حيث ستلعب اليابان
ض ــد أل ـمــان ـيــا ،ق ـبــل مــواج ـهــة إس ـبــان ـيــا أم ــام
كوستاريكا بنفس المجموعة.
(إفي)

ساني يغيب لإلصابة
أ عـلــن المنتخب األلماني
أمــس غياب الجناح ليروي
ساني عــن مواجهة اليابان
فـ ـ ـ ــي اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
المجموعة الخامسة بكأس
ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بسبب
إصابة في الركبة.
ولم يشارك الالعب ،البالغ
 26عاما ،في الـمــران األخير
قبل المباراة المقرر إقامتها
الـ ـي ــوم ،ومـ ــن غ ـيــر ال ــواض ــح
فترة غيابه.
وسـ ـتـ ـلـ ـع ــب ألـ ـم ــانـ ـي ــا مــع

إسبانيا في  27الجاري ،قبل
أن تختتم دور المجموعات
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـك ـ ــا أول
ديسمبر.
وكـ ــانـ ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،بـطـلــة
ال ـع ــال ــم أرب ـ ــع مـ ـ ــرات ،وال ـتــي
خــرجــت بـشـكــل م ـفــاجــئ من
الدور األول في نسخة ،2018
اف ـت ـقــدت الـمـهــاجــم نيكالس
فولكروج لعدة أيــام ،بسبب
معاناته من نزلة بــرد ،لكنه
عاد إلى المران.
(رويترز)

حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس (وسط) وزمالؤه في التدريب

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

إسبانيا بجيلها الشاب في مواجهة مخضرمي كوستاريكا

ً
ّ
يعول منتخب إسبانيا كثيرا
على العبيه الشباب عندما
يلتقي اليوم نظيره منتخب
كوستاريكا في الجولة األولى
من المجموعة الخامسة بالدور
األول لمونديال قطر .2022

يتطلع منتخب إسبانيا بطل  2010إلى
استعادة مكانته بعد المشاركتين المخيبتين
َ
في مونديالي  2014حين تنازلت عن اللقب
وخرجت من الدور األول ،ثم  2018حين انتهى
م ـش ــواره عـنــد ثـمــن الـنـهــائــي ،عـنــدمــا يلتقي
اليوم مع منتخب كوستاريكا ضمن الجولة
األولى من المجموعة الخامسة في الدور األول
لمونديال قطر .2022
وفــي أول لقاء بين المنتخبين على
الصعيد الــرسـمــي ،تـبــدو إسـبــانـيــا مع
مــدربـهــا لــويــس أنــريـكــي ومـجـمــوعــة من
الشبان والكثير من العبي برشلونة
( ،)8مرشحة لتخطي كوستاريكا على
ملعب «الثمامة».

إلسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي في
كأس العالم ألول مرة ،عندما تواجه الالعبين
أصـحــاب الـخـبــرة بكوستاريكا فــي الجولة
االفتتاحية بالمسابقة األربعاء.
ومع وجود القائد سيرجيو بوسكيتس
بمفرده من تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس
ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم  2010ف ـ ــي ج ـن ــوب
إف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ـحـ ــت ق ـ ـيـ ــادة

ّ
المدرب فيسنتي ديل بوسكي ،ضخ لويس
ً
إنريكي دمــاء جديد من الالعبين استعدادا
لقطر.
وتـضــم التشكيلة الـحــالـيــة ثـنــائــي وســط
ً
ً
برشلونة بيدري ( 19عاما) وغابي ( 18عاما)،
إلى جانب زميلهما في النادي فيران توريس
ً
( 22عاما) ،وسط العديد من الالعبين الشبان
اآلخرين.
واختار إنريكي ،الذي قاد بالده إلى قبل
نهائي بطولة أوروب ــا العام الماضي وقبل
ال ـخ ــروج ب ــرك ــات الـتــرجـيــح أمـ ــام إيـطــالـيــا،

الصورة مكتملة

إسبانيا  xكوستاريكا

وعـ ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،تـ ـب ــدو الـ ـص ــورة
مكتملة بالنسبة لمنتخب كوستاريكا ،الذي
تشارك في كأس العالم للمرة السادسة ،حيث
تضم تشكيلته  6العبين من منتخب 2014

7:00م

التشكيلة األساسية
وس ـت ـظ ـهــر ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـش ــاب ــة ال ـحــال ـيــة

ً
ً
 14الع ـب ــا ،أع ـمــارهــم بـيــن  25عــامــا أو أقــل،
ومتوسط أعمار العبي التشكيلة هو ثالث
ً
أصغر متوسط بين  32منتخبا في قطر.
وقــال توريس للصحافيين« :نحن فريق
ً
ينتظرنا الكثير .لدينا تشكيلة شابة جدا،
ً
ً
مشددا على أن العمل ال يزال مستمرا».
وقال توريس« :نحن غير ملزمين بالوجود
ّ
في ّ
سنقدم قصارى
أي مركز .نحن ببساطة
جهدنا لتحقيق النتائج ،وإذا كان بوسعنا،
س ـنــواصــل ال ـت ـق ــدم .إذا ل ــم نـحـقــق الـنـتــائــج
سنخرج برؤوس مرفوعة وسنواصل العمل».

استبعاد
إنريكي:
بأقصى
اللعب
علينا
فرناندو:
ً
ً
غايا كان قرارا صعبا
عال
طاقة وتركيز ٍ
أكـ ــد م ـ ــدرب كــوس ـتــاري ـكــا الـكــولــومـبــي
لــويــس فــرنــانــدو ســواريــز أن عـلــى فريقه
اللعب «بأقصى طاقة طوال  90دقيقة» أمام
إسبانيا في مونديال قطر.
وق ــال س ــواري ــز ،فــي مــؤتـمــر صحافي
عشية المباراة« :من المنطقي قول إنها
ً
سـتـكــون م ـبــاراة مـعـقــدة ج ــدا؛ علينا
التيقظ في كل لحظة لخطتنا ،التي
نسعى مــن خــالـهــا لتعقيد األم ــور
على المنافس».
وأضاف «ثم علينا أن نستغل نقاط
قــوتـنــا .علينا الـلـعــب  90دقـيـقــة بأقصى
ط ــاق ــة .لــدي ـنــا الع ـب ــون ك ـث ـيــرون ي ــري ــدون
خوض هذا المونديال الذي بدأنا اإلعداد

له منذ فترة طويلة .نحن منذ شهور في
حالة المونديال».
وتــابــع «ليس علينا تصحيح األشياء
ول ـكــن علينا الـتـحـســن .لـقــد فـعــل الـفــريــق
أشـ ـي ــاء ج ـي ــدة وش ـي ـق ــة ،ع ـل ـي ـنــا تـحـسـيــن
االن ـ ـطـ ــاقـ ــات وأعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـن ــا ن ـف ـع ــل ذلـ ــك.
بالتأكيد ليس فعله في التدريبات كفعله
في المباريات».
وأك ـ ــد أن وضـ ــع «ال ـت ـش ـك ـيــل األس ــاس ــي
ً
صـعــب جـ ــدا ،ول ــم أض ـعــه حـتــى اآلن .لكن
ال ـج ـم ـيــع م ـس ـت ـع ــدون .واألفـ ـض ــل ه ــو من
س ـي ـك ــون ع ـل ــى دك ـ ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،لــدعــم
األساسيين».
(إفي)

ك ـشــف ل ــوي ــس إن ــري ـك ــي ،م ـ ــدرب إس ـبــان ـيــا،
عــن سبب استبعاد خوسيه لويس غايا من
معسكر المنتخب ،وهــي «إصابة في الكاحل
تستغرق  15يــومــا» للتعافي منها ،ولــم يكن
يستطيع المغامرة باالعتماد على جــوردي
ألبا وحده في أول مباراتين ،وأن الوضع ربما
يتطور إلى عدم وجود ظهير أيسر ،لذا تحدث
مع غايا «من منطلق العقل وليس العاطفة».
وقال المدرب ،خالل مؤتمر صحافي عشية
مواجهة كوستاريكا« ،ما حدث مع غايا تكرر
في جميع الفرق ،يجب أن اتخذ قرارا ،بالعاطفة
كنت ألبقي عليه لكن بالمنطق وبعد استشارة
األط ـ ـبـ ــاء وأش ـ ـخـ ــاص م ــن خـ ـ ــارج ال ـم ـع ـس ـكــر،
أبلغوني أن اإلصــابــة تستغرق  15يوما ولم

ي ـكــن بــوس ـعــه ل ـعــب م ـبــارات ـيــن من
الثالث بكل قدراته».
وتساءل إنريكي« :يتعين علي
اتخاذ قرار لمصلحة الفريق .إذا
فـعـلــت م ــا يـسـعــد غــايــا ويــريــده
جمهور فالنسيا فسأبقي عليه
فــي الـقــائـمــة ،لـكــن م ــاذا لــو أصيب
جـ ـ ـ ـ ــوردي أل ـ ـبـ ــا واضـ ـ ـط ـ ــررت ل ـل ـعــب
مباراتين بــدون ظهير أيـســر ،مــا الــذي
سيقال عن المدرب؟».
ل ــذل ــك أك ــد أن لـحـظــة ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار كــانــت
صعبة ،لكنه فكر قبل كل شــيء «فــي األفضل
للفريق» ،وهو الحصول على «العبين اثنين في
مركز الظهير األيسر بكامل لياقتهما»( .إفي)

بوسكيتس :متحمس آلخر مونديال في مسيرتي
أكد قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم سيرجيو
بوسكيتس ،أنه متحمس لبطولة كأس العالم التي
انطلقت في قطر األحد الماضي ،والتي اعتبر أنها
قد تكون األخيرة في مسيرته.
وفــي مقابلة نشرتها صحيفة «مــاركــا» أمس،
عشية مواجهة كوستاريكا في مستهل مشوار
الفريقين بالبطولة ،قال العب برشلونة« :يبدو
أنه سيكون آخر مونديال بالنسبة لي».
ً
وأض ـ ــاف صــاحــب ال ـ ـ  34ع ــام ــا« :ع ـقــب م ــرور
أربـ ــع س ـن ــوات م ــن اآلن س ــأك ــون ق ــد تـقــدمــت في
العمر ،لكنني ال أريــد التفكير في ذلــك ،فقط أود

التركيز على األمل الذي أشعر به وعلى مساعدة
المنتخب».
واعتبر العب الوسط الكتالوني ،أن «المنتخبات
ً
تعاني أمــام إسبانيا .أتمنى أن نقدم أداء رائعا
للوصول إلى أهدافنا».
ً
ً
وردا على سؤاله ما إذا كان قد وضع تاريخا
ً
محددا لالعتزال الدولي ،قال بوسكيتس« :لن أتخذ
ً
قــرارا اآلن ،وال بعد انتهاء كأس العالم ،لكن كما
قلت قبل كأس األمم األوروبية األخيرة .الموعد
يقترب أكثر فأكثر».
وح ــول تـصــوره عــن حياته عقب التوقف عن

اللعب ،أكد «لدي زمالء عاشوا هذا الوضع بالفعل،
أخــرهــم (ج ـي ــرارد) بيكيه .إنــه قــانــون كــرة الـقــدم.
ً
أعتقد أن األمر سيكون صعبا بعض الشيء ...لكن
مسيرتي كانت طويلة وزاخمة».
وبصفته قائد منتخب إسبانيا ،سئل حول رأيه
في مسألة الشارات والجدل الذي أثير حول شارة
« »One Loveللدفاع عن المثليين ،التي تراجعت
العديد من المنتخبات عن ارتدائها في قطر بسبب
تحذير الفيفا من فرض عقوبات.
(إفي)

سارابيا :األداء الجماعي نقطة قوتنا

ّ
يعول المنتخب اإلسباني خالل مشاركته في مونديال قطر على األداء الجماعي وسط غياب المواهب الفردية ضمن مجموعة تضم العمالق األلماني،
وفق ما أفاد مهاجمه ،العب باريس سان جرمان الفرنسي ،بابلو سارابيا في مقابلة صحافية.
• ت ـش ــارك إسـبــانـيــا ف ــي ك ــأس الـعــالــم
بفريق من دون نجم كبير حقيقي ...هل
ّ
يغير هذا أي شيء في استعداداتكم؟
 «ال ـم ـج ـم ــوع ــة هـ ــي ق ــوتـ ـن ــا .لــدي ـنــاً
ً
مـجـمــوعــة ج ـيــدة ج ـ ــدا .ن ـتــوافــق جميعا
ً
بشكل جيد جدا ،الشباب والمخضرمون...
هناك تفاهم كبير بيننا .لن أقوم بتحديد
نسبة مئوية لفرصتنا في الذهاب حتى
ال ـن ـه ــاي ــة ...لـكـنــي أت ـم ـنــى ال ــذه ــاب حتى
الـنـهــايــة .مــا نـعـتــزم بــه هــو الـتـعــامــل مع
كل مـبــاراة على حــدة ،أن نتأهل لمرحلة
خروج المغلوب كمتصدرين للمجموعة،

مـ ــع ع ـل ـم ـنــا أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى (ض ــد
ً
كوستاريكا) ستكون مهمة ج ــدا  .وبعد
ذلك ،سنتعامل مع األمور خطوة بخطوة».
• أن ـت ــم ف ــي م ـج ـمــوعــة أل ـم ــان ـي ــا ...من
ً
األوفر حظا؟
ً
 «مبدئيا ،هم األقوى .لكننا في كأسالعالم .كل الفرق قدمت كل شيء من أجل
أن تكون هناك .لدينا طريقتنا في اللعب
ون ـع ـلــم أن ــه إذا ك ـنــا نــريــد ت ـسـ ّـيــد ال ـكــرة،
علينا أن نتناقلها من جهة إلى أخرى ،أن
نشغل المساحات بشكل جيد وأن نكون
واقعيين .إذا خلقنا أسلوب لعبنا وقمنا

بما نتقنه ،فسنحظى بفرصة أكبر للفوز.
بعدها (في األدوار اإلقصائية) ،سيكون
هناك العديد من المنتخبات القوية ،بينها
البرازيل بطبيعة الحال .بالنسبة لي ،لدي
انطباع بأن فرنسا (حاملة اللقب) ما زالت
ً
أيـضــا على الساحة (مــن أجــل المنافسة
بجدية).»...
• ه ــل خـصــوصـيــات ه ــذا الـمــونــديــال
ال ــذي يـقــام عـلــى م ـشــارف فـصــل الـشـتــاء،
ستؤثر عليكم؟
ً
ً
 «سيكون موندياال مختلفا .يقام فيّ
التكيف .ال
منتصف الموسم لكن علينا

يمكننا التذمر ألن الظروف ذاتها تنطبق
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع .ل ـق ــد ت ـح ـضــرنــا بــأفـضــل
طريقة ممكنة من أجل الوصول إلى هنا
فــي أف ـضــل ظ ــروف مـمـكـنــة .قـمـنــا بنفس
االستعدادات التقليدية كي نصل ونحن
فــي قـمــة جــاهــزيـتـنــا .بـعــد ذل ــك ،سنلعب
حيث ُيطلب منا أن اللعب .سنقوم بعملنا،
وهو لعب كرة القدم .نحن ال نفكر في هذا
الـنــوع مــن األشـيــاء (الـجــدل المترافق مع
استضافة قطر للنهائيات) .نحن ال نفكر
سوى باللعب».
(أ ف ب)

الذي تأهل من مجموعة الموت على حساب
إيطاليا وإنكلترا ،وتبلغ أعمارهم اآلن 30
عــامــا عـلــى األقـ ــل ،ومـنـهــم الـمـهــاجــم بــرايــان
رويز ( 37عاما).
ويشتهر فــريــق ال ـمــدرب لــويــس فرناندو
ســواريــز بقوته الــدفــاعـيــة ،حيث استقبل 8
أهـ ــداف فـقــط خ ــال الـتـصـفـيــاتّ ،كـمــا يجيد
شن الهجمات المرتدة ،ما قد يمثل تهديدا
لمدافع إسبانيا سيزار أزبليكويتا ( 33عاما)
إذا ظهر في التشكيلة األساسية.
ّ
ّ
لـكــن أعـمــار العـبــي كوستاريكا قــد تمثل
ت ـح ــدي ــا ب ـخ ـص ــوص ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـبــدن ـيــة
للمباراة .ولم يشارك كيلور نافاس حارس
الـمــرمــى فــي أي م ـبــاراة رسـمـيــة مــع بــاريــس
سان جيرمان في  5أشهر ،بعدما فقد موقعه
فــي التشكيلة األســاسـيــة لزميله اإليـطــالــي
جيانلويجي دوناروما.
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رياضة
اختبار صعب لكرواتيا أمام «أسود األطلسي»

المنتخب الكرواتي خالل مباراة سابقة

سيكون المنتخب الكرواتي
أمام مهمة صعبة عندما يواجه
نظيره المغربي ،اليوم ،ضمن
منافسات المجموعة السادسة
بمونديال قطر .2022

ت ـ ـبـ ــدأ كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،وص ـي ـف ــة
بـ ـطـ ـل ــة الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
مـ ـش ــواره ــا ب ــاخ ـت ـب ــار صـعــب
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ،الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
(األربعاء) ،في الجولة األولى
مـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـس ــادس ــة بـ ـم ــون ــدي ــال قـطــر
لكرة القدم.
فـ َّـجــر الـمـنـتـخــب الـكــرواتــي
مفاجأة من العيار الثقيل في
مونديال روسيا  ،2018فكان
قـ ـ ــاب ق ــو سـ ـي ــن أو أد ن ـ ـ ــى مــن
الـلـقــب األول فــي تــاريـخــه ،إذ
خسر المباراة النهائية أمام
فرنسا ،التي أطاحت بلجيكا
من نصف النهائي.
م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـمــونــديــال
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري سـ ـتـ ـك ــون ب ـط ـم ــوح
تكرار إنجاز عــام  2018على
األ ق ــل بــا لـنـظــر إ ل ــى تشكيلته
الزاخرة بالنجوم ،مثل صانع
ألعاب ريال مدريد اإلسباني
وك ــروات ـي ــا ل ــوك ــا مــودري ـتــش
ً
( 37عاما).
على الورق ،يبدو الكروات
م ــرشـ ـحـ ـي ــن بـ ـ ـق ـ ــوة النـ ـ ـت ـ ــزاع
بطاقة المجموعة السادسة،
ويـ ـسـ ـع ــون إلـ ـ ــى ت ــأكـ ـي ــد ذل ــك

ً
اع ـت ـبــارا مــن مــواجـهــة الـيــوم.
لـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب األوروب ـ ـ ـ ــي
ً
ي ـ ــدرك جـ ـي ــدا أن ا ل ـم ـه ـمــة لــن
تكون سهلة أمام خصم عنيد
يـ ـ ـح ـ ــدوه األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي ت ـخ ـطــي
الدور األول والتأكيد على أن
بلوغه النهائيات لم يكن من
قبيل الصدفة.

المواجهة الرسمية األولى
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة
الرسمية األولى بين المغرب
وكرواتيا والثانية في تاريخ
مــواج ـهــات ـه ـمــا ،ب ـعــد األولـ ــى
فـ ــي دورة ا لـ ـحـ ـس ــن ا ل ـث ــا ن ــي
ً
الدولية عام  ،1998استعدادا
ل ـ ـل ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــذي أنـ ـه ــاه
«ب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا»
ف ــي ال ـم ــرك ــز
الثالث.
َّ
وحــذر مدرب
كــروا تـيــا ،زالتكو
داليتش ،العبيه من
االستهانة بالمنافسين،

العبو المنتخب المغربي خالل التدريبات

ً
م ــؤ ك ــدا أ ن ــه «ال يــو جــد خصم
سهل ،ومجموعة سهلة ،هذه
بطولة ا لـعــا لــم ،أ ثــق بفريقي،
هدفنا التأهل عن المجموعة.
ي ـج ــب أن ن ـن ـس ــى ا ل ـم ــا ض ــي،
وعدم الوقوع في فخ التفكير
بما حصل قبل أربع سنوات».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول كـ ـ ــروات ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى
ق ــائ ــده ــا م ــودريـ ـت ــش ،أف ـضــل
الع ــب فــي الـعــالــم ع ــام ،2018
والـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـخ ــوض الـ ـع ــرس
العالمي األخير في مسيرته
االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
المخضرمين اآلخرين العب
وســط إنـتــر مـيــان اإليـطــالــي
مـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو بـ ــروزوف ـ ـي ـ ـتـ ــش،
وج ـن ــاح تــوتـنـهــام
اإلنكليزي إيفان

«األولى» األهم
وشـ ـ ــدد مـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
المغربي وليد الركراكي على
ضرورة التركيز على مباراة
األربـ ـع ــاء «ألن ـه ــا األه ـ ــم .هــي
األول ـ ــى ل ـنــا ف ــي ال ـمــونــديــال،
و ي ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــب أن
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـم ـ ــة
ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــا
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل
ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق
نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة
جيدة تعزز
حـ ـظ ــوظـ ـن ــا

كرواتيا  xالمغرب

1:00م

ً
ً
مودريتش «الجئ» بات بطال قوميا
رغــم أنــه بــات فــي ســن الـســابـعــة والـثــاثـيــن ،ال ي ــزال العــب
الوسط الدولي لوكا مودريتش الركيزة األساسية
لمنتخب كرواتيا ،أر بــع سـنــوات ،بعد قيادته
إلــى نهائي كــأس العالم للمرة األولــى في
ت ــاري ـخ ــه .إنـ ـج ــاز س ـي ـح ــاول تـ ـك ــراره في
مونديال قطر  ،2022المتوقع أن يكون
األخـ ـي ــر ل ـط ـفــل بـ ــدأ ك ــاج ــئ ف ــي بــاد
مزقتها الحرب.
ومـهــد اخـتـيــاره أفـضــل الع ــب في
مونديال روسيا  ،2018إضافة إلى
تتويجه مع ريال مدريد اإلسباني
بـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي ال ـعــام
ذات ــه ،إل ــى ف ــوزه بــالـكــرة الــذهـبـيــة،
ل ـي ـك ـســر ا ح ـت ـك ــار دام  10س ـن ــوات
م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وب ــات مــودري ـتــش أح ــد أب ــرز نـجــوم
الكرة واألضــواء مسلطة عليه ،سواء
ع ـلــى ص ـع ـيــد األن ــدي ــة أو الـمـنـتـخــب
الوطني ،في تناقض صارخ مع بدايته
الـمـتــواضـعــة فــي مـنــزل اسـتـحــال بـقــايــا مخلعة

بـ ـي ــريـ ـشـ ـيـ ـت ــش ،واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــران
سيواجهان زميلهما السابق
فــي الـنــادي اإليـطــالــي أشــرف
حكيمي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ب ـ ــاري ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
ً
ح ــالـ ـي ــا ،تـ ـف ــاع ــل مـ ــع ن ـتــائــج
القرعة بنشر تغريدة مرفقة
ب ـصــورة لــه مــع بيريشيتش
والبلجيكي روميلو لوكاكو،
ً
ً
معلقا « :أراكم قريبا ».

ً
ً
بعدما التهمت النيران جزء ا كبيرا منه ،في قرية مودريتشي
التي ُد ّمرت خالل حرب االستقالل.
والتحق مودريتش بنادي دينامو زغرب
عندما كــان فــي الخامسة عـشــرة مــن عمره
( ،)2000ق ـب ــل اال نـ ـتـ ـق ــال ا ل ـ ــى تــو ت ـن ـهــام
اإلنـكـلـيــزي فــي  ،2008ومـنــه الــى الـنــادي
الملكي اإلسباني عام .2012
وت ـل ـط ـخــت شـعـبـيـتــه ال ـج ــارف ــة بـسـبــب
التهمة التي وجهت إليه باإلدالء بشهادة
زور أم ــام ال ـق ـضــاء ،ف ــي فـضـيـحــة فـســاد
هزت كرة القدم الكرواتية.
وقبل أيام من حفل جائزة الكرة الذهبية
 ،2018أسقطت محكمة في زغرب التهمة عن
مودريتش.
وس ـبــق ل ـمــودري ـتــش أن مـحــا كــل االن ـت ـقــادات
ال ـت ــي ق ــد ت ــوج ــه إل ـي ــه ف ــي مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة فـقــط،
ً
عـنــدمــا ف ــرض نـفـســه نـجـمــا لـلـقــاء منتخب بــاده
ض ــد ال ـيــونــان ف ــي ذهـ ــاب الـمـلـحــق األوروبـ ـ ــي الـمــؤهــل
لمونديال .2018

مودريتش

من أجل تخطي الدور األول».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :سـ ـنـ ـلـ ـع ــب فــي
م ـج ـمــوعــة م ـع ـق ــدة وص ـع ـبــة.
لــدي ـنــا ف ــري ــق ج ـي ــد ،وال ـ ــروح
الـمـعـنــويــة عــالـيــة ،والعـبــونــا
جيدون ،ونحن نأمل أن ننجز
ً
شيئا ».
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب
ال ـم ـب ــاراة بـصـفــوف مـكـتـمـلــة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء غ ـ ـيـ ــاب زكـ ــريـ ــاء
أب ــوخ ــال (ت ــول ــوز) ،وإل ـيــاس
شاعر (كوينز بــارك رينجرز
اإلنكليزي) لإلصابة.
وأكـ ـ ـ ــد طـ ـبـ ـي ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدا لـ ـ ـ ــرزاق ه ـ ـي ـ ـف ـ ـتـ ــي ،أن
ً
أبـ ـ ــوخـ ـ ــال سـ ـيـ ـك ــون جـ ــاهـ ــزا
لـ ـخ ــوض الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة،
فـ ـيـ ـم ــا سـ ـيـ ـت ــم ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ــرار
ً
بـ ـخـ ـص ــوص شـ ــاعـ ــر الح ـ ـقـ ــا،
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم أمـ ـ ـ ـ ــاح
(س ـتــانــدار ل ـيــاج الـبـلـجـيـكــي)
من إصابة طفيفة.
(أ ف ب)

زياش ...المعتزل العائد
بـعــد ضـغــوط جـمــاهـيــريــة كـبـيــرة ،عــاد
نجم تشلسي اإلنكليزي حكيم زياش إلى
صفوف المنتخب المغربي ،باقتناع من
المدرب الجديد وليد الركراكي ،رغم قرار
ً
الالعب السابق باعتزاله اللعب دوليا.
ً
ّ
األمرين في
ويعاني زيــاش ( 29عاما)
صفوف فريقه اللندني هذا الموسم ،أكان
م ــع الـ ـم ــدرب ال ـســابــق األل ـم ــان ــي تــومــاس
تــوخــل الـ ُـم ـقــال م ــن مـنـصـبــه ،أو خليفته
الـحــالــي غــراهــام بــوتــر ،لكن ذلــك ال يقلق
الركراكي.
ورغم اعتزاله ،ظل زياش على تواصل
ً
مــع الع ـبــي «أسـ ــود األط ـل ــس» ،خـصــوصــا
ال ـق ــائ ــد روم ـ ـ ــان س ــاي ــس ،ح ـي ــث ب ـع ــث لــه
برسالة أكــد مــن خاللها العالقة الجيدة
التي تجمعه بالالعبين.
وي ـع ـت ـبــر زي ـ ــاش ق ـي ـمــة م ـض ــاف ــة ،وهــو
«ص ــدي ــق لـلـجـمـيــع» ف ــي تـشـلـســي ،ولــديــه
تــأثـيــر إيـجــابــي كبير عـلــى الـفــريــق داخــل
الملعب وفي غرفة المالبس ،كما يوصف

بأنه شخصية واثقة تتوافق مع الجميع،
ً
خصوصا الالعب اإلنكليزي بيلي غيلمور،
الذي بات الصديق المقرب له.
وسيكون مونديال قطر فرصة لزياش
إلبراز علو كعبه ،والرد على تهميشه في
النادي اللندني ،وإثبات جدارته باللعب
في أكبر األندية األوروبية.
وأكـ ــد زيـ ــاش أن االسـ ـتـ ـع ــدادات جـيــدة،
و«األجواء والروح داخل المجموعة جيدة،
ون ـع ــرف م ــا يـتـعـيــن عـلـيـنــا فـعـلــه لنجعل
المغاربة فخورين».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـه ــا فـ ـت ــرة مـهـمــة
للجميع فــي الــوقــت الحالي كــي نظهر ما
جئنا لتقديمه كفريق و بـلــد .بالطبع إذا
ً
نظرت إلى كل شيء حول الفريق وأيضا
داخل المجموعة ،فستجد أن كل شيء يبدو
ً
جيدا ،ويوجد تواصل جيد بيننا ،ولدينا
الكثير من المرح والعمل الشاق ،لهذا أعتقد
أن هذه التركيبة جيدة بالنسبة للجميع،
ً
ونتمنى أن نذهب بعيدا في البطولة».

زياش

تيم وياه ...جينات كروية خالصة وجيل أميركي واعد

تيم وياه

بهدفه فــي شباك ويـلــز ،أصبح
ً
تـيــم ويـ ــاه رم ـ ــزا لـجـيــل جــديــد من
الــاعـبـيــن األمـيــركـيـيــن الــواعــديــن.
يونس موسى ،وجوشوا سارجنت،
وب ــرن ــدن آرونـ ـس ــون ،وسرجينيو
ديـســت ،وجــو سكالي ،يشتركون
ً
جميعا في الشباب والجرأة ،لكن
وي ــاه وزمـيـلـيــه خـيـســوس فيريرا
وجيو رينا يتميزون بامتالكهم
ً
جينات كرة القدم حقا.
ويـشـكــل ويـ ــاه وف ـيــريــرا وريـنــا
نــواة الجيل الجديد من المواهب
فــي منتخب ال ــوالي ــات المتحدة،
وي ـقــل عـمــر ه ــذا ال ـثــاثــي ،وكــذلــك
زمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم مـ ــوسـ ــى وس ــارجـ ـن ــت
وآرونسون وديست وسكالي عن
 23عاما ،ويقودهم المدرب جريج
برهالتر.
لكن األشهر بين هؤالء األسماء
بالطبع هو تيم وياه نجل جورج
ويـ ـ ــاه رئـ ـي ــس ل ـي ـب ـيــريــا ال ـح ــال ــي،
والفائز بالكرة الذهبية في ،1995
والــذي كانت له مسيرة رائعة في
فرق موناكو وباريس سان جرمان
ومـ ـي ــان وت ـش ـل ـســي ومــانـشـسـتــر
سيتي ومارسيليا.

وخـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ب ـي ــن مــوسـمــي
 1986/1985و 2003/2002حين
اع ـ ـ ـتـ ـ ــزل فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،ح ـص ــد جـ ـ ــورج وي ــاه
كأس فرنسا ثالث مرات ،والدوري
الفرنسي مرة ،والــدوري اإليطالي
مرتين ،وكأس إنكلترا مرة ،إضافة
إ ل ــى حصيلة ضخمة بلغت 268
هـ ــدفـ ــا عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار م ـ ـ ـشـ ـ ــواره فــي
المالعب.
ويحمل تيم وي ــاه جينات كرة
القدم التي نقلها له والده ،ال سيما
القوة البدنية والحس التهديفي
أمام شباك المنافسين.
ول ــد ويـ ــاه االبـ ــن ف ــي نـيــويــورك
عام  ،2000بينما كان والده ال يزال
ي ـص ــول ويـ ـج ــول ف ــي المستطيل
األخضر ،وحيث تعرف جورج على
والــدتــه وهــي مـهــاجــرة جامايكية
كــانــت تـعـمــل ف ــي أح ــد الـمـصــارف
التي كان الالعب الليبيري السابق
عميال لها.
والتحق تيم بمدرسة نيويورك
ريد بولز للمواهب منذ صغره ،قبل
ان ينتقل إلى ناشئي باريس سان
جــرمــان ومنه إلــى ليل حيث توج

بالـ(ليغ آ) في  ،2021ومع منتخب
متواضع مثل ليبيريا ،لم تسنح
لـتـيــم فــرصــة خ ــوض ال ـمــونــديــال.
تذكر الالعب الشاب هذه التفصيلة
ح ـي ــن حـ ــول ت ـم ــري ــرة كــريـسـتـيــان
بوليزيتش إلى داخل شباك ويلز
أمس أألول االثنين.

خيسوس فيريرا
لكن تيم ليس الــاعــب الوحيد
ألب العـ ــب كـ ــرة قـ ــدم ف ــي منتخب
الــواليــات المتحدة ،فهناك أيضا
خ ـي ـس ــوس فـ ـي ــري ــرا ابـ ـ ــن ال ــاع ــب
الـكــولــومـبــي داب ـيــد ف ـيــريــرا ،الــذي
على غ ــرار ج ــورج وي ــاه لــم يتمكن
من المشاركة في المونديال ،لكن
ابنه خيسوس حصل أخيرا على
الفرصة رغم أنه لم يظهر أمام ويلز.
كـ ــان دافـ ـي ــد ف ـي ــري ــرا مـحـظــوظــا
ب ـت ـتــوي ـجــه ب ـطــولــة ك ــوب ــا أم ـيــركــا
 ،2001ألن كــولــوم ـب ـيــا غ ـ ــاب من
بعدها عند مونديال  2002و2006
و 2010ولم يستطع المشاركة في
أهـ ــم حـ ــدث ك ـ ــروي ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.

إال أن اب ـن ــه خ ـي ـســوس فـيــريــرا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــولـ ـ ــود ف ـ ـ ــي س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــا م ـ ــارت ـ ــا
بكولومبيا ،والذي انضم إلى فريق
أميركي أثناء ارتداء دابيد لقميص
داالس في  .2010وانضم خيسوس
إلــى ناشئي داالس وهــو أحــد أهم
العبي الفريق حاليا ،ولم يستدع
المنتخب الـكــولــومـبــي خيسوس
م ـط ـل ـقــا ،ل ـك ـنــه ت ـل ـقــى اتـ ـص ــاال من
مسؤولي المنتخب األميركي ،وقبل
ال ـعــرض رغ ــم أن حلمه ك ــان دومــا
تمثيل (لوس كافيتيروس).
وتـتـشــابــه حــالــة جـيــو ريـنــا مع
فيريرا ،وكان بوسعه ارتداء قميص
أربعة منتخبات .وهو ابن كالوديو
رينا نجم الواليات المتحدة ،ومع
بلوغه العشرين من عمره أصبح
ج ــوه ــرة م ـص ـقــولــة ف ــي بــروس ـيــا
دورتموند .وكان جيو قد ولد في
سندرالند حيث لعب والــده هناك
موسمين بين  2001و ،2003وكان
بــإمـكــانــه اخـتـيــار ارت ـ ــداء قمصان
مـنـتـخـبــات إنـكـلـتــرا واألرجـنـتـيــن
والبرتغال بفضل أصول أسرته من
ناحية والده.

بلجيكا لتفادي مفاجآت كندا
يسعى المنتخب البلجيكي إلى تحقيق
بداية إيجابية في مستهل مشواره
بمونديال قطر  ،2022عندما
يواجه نظيره الكندي اليوم،
ضمن منافسات المجموعة
السادسة.
ت ـس ـت ـهــل بـلـجـيـكــا،
ثـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــث الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة
األخيرة في مونديال
ر و س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ،2 0 1 8
مشوارها باختبار ال يخلو من صعوبة
أمام كندا ،في الجولة األولى من منافسات
المجموعة السادسة بمونديال قطر لكرة
ً
القدم ،خصوصا أن مهاجمها وإنتر ميالن
رومـيـلــو لــوكــاكــو سيغيب عــن صفوفها
الس ـي ـمــا ف ــي م ـبــارات ـيــه األول ـي ـي ــن بسبب
اإلصابة.
ويدرك المنتخب البلجيكي ،الذي ودع
النسخة الماضية أمام فرنسا التي اطاحت
به من نصف النهائي ،أن الواقع أصعب
بمواجهة الفرق الطموحة ،رغم وجود نجم
مانشستر سيتي اإلنكليزي وبلجيكا كيفن
دي بروين في صفوفه.
وقرر المدرب اإلسباني لبلجيكا روبرتو
مارتينيز استدعاء لوكاكو أفضل هداف
فــي تــاريــخ المنتخب ( 68هــدفــا فــي 102
مباراة) ،الى تشكيلة
النهائيات رغم
اإلصابة التي
يـعــانــي منها
ف ــي الـعـضـلــة
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة
لفخذه األيسر.

دي بروين نجم بلجيكا

وأنهت بلجيكا استعداداتها لمونديال قطر
بخسارة مقلقة أمــام مصر  2-1الجمعة على
ملعب جابر األحمد في مباراة دولية ودية.
وأبدى العبو المنتخب البلجيكي انزعاجهم
م ــن ان ـت ـق ــادات وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ف ــي ب ــاده ــم،
خصوصا مدافع بوروسيا دورتموند األلماني
تــومــا مــونـيـيــه ،الـ ــذي قـ ــال« :ال أف ـهــم ل ـم ــاذا ال
نظهر مزيدا من الحماس في بلجيكا» تجاه
الشياطين الحمر.
وأوض ـ ـ ــح مــون ـي ـيــه ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
أمس األول االثنين« ،أنتم الصحافيون الرابط
الرئيسي بين المنتخب الوطني والجمهور.
لذلك عندما تنتقدون وتكررون باستمرار أن
كأس العالم ستكون صعبة ،فإنها تؤثر على
الناس».
وأظـهــر خيبة أمله مــن «سلبية» الصحافة
البلجيكية ،متابعا« :عندما أقرأ أحيانا وسائل
اإلعالم الهولندية التي ترى أن منتخب بالدها
سيذهب بعيدا بالمنافسة ،فــي حين أنني،
آســف ،أعتقد أنهم يملكون فريقا رائعا ومن
هنا سيذهبون بعيدا في هذه البطولة ...ال أفهم
أننا ال نظهر المزيد من الحماس في بلجيكا».
وك ــان زمـيـلــه الع ــب وس ــط أتلتيكو مــدريــد
اإلسباني أكسل فيتسل تحدث بخطاب مشابه
حول قلة الحماس لدى مواطنيه األحد ،وقال:
«كل هذه السلبية ،هذا عــار .للناس الحق في
إبداء آرائهم ،ولكني أجد ذلك عارا على الرغم
من كل شيء».
وأضاف فيتسل« :في عام  ،2018قطعنا رحلة
استثنائية (بلغنا نصف النهائي) ،وكنا جميعا
في القمة فرديا وجماعيا .نريد أن نفعل الشيء
نفسه في قطر .المستقبل سيخبرنا».

كندا تبحث عن مفاجأة
فــي الـمـقــابــل ،يــأمــل ال ـمــدرب اإلنكليزي
ج ـ ــون هـ ـي ــردم ــان ق ـ ـيـ ــادة كـ ـن ــدا لـتـحـقـيــق

ديفيس من مخيم لالجئين
إلى المجد العالمي
عندما تطأ قدما ألفونسو ديفيس أرض
م ـل ـعــب أحـ ـم ــد ب ــن عـ ـل ــي ،ال ـ ـيـ ــوم ،ل ـمــواج ـهــة
بلجيكا ،المدججة بالنجوم ،ستكون أحدث
خطواته العمالقة في رحلة شاقة نقلته من
مخيم لالجئين فــي إفريقيا إ لــى نهائيات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم مـ ــع ك ـ ـنـ ــدا ،الـ ـت ــي احـتـضـنـتــه
وعائلته.
بات ديفيس من المخضرمين ،رغم سنه
الصغيرة .أربعة ألقاب في الدوري األلماني،
لقب في كل من دوري أبطال أوروبــا وكأس
العالم لألندية ،ليست سوى بعض اإلنجازات
التي حققها في مسيرته االحترافية ،التي
بـ ــدأت عـنــدمــا
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي
الخامسة
عـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرة
بـ ــالـ ــدوري
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
لكرة القدم.
ُولد ألفونسو عام  2000بمخيم
لالجئين في غانا ،من والدين هربا
مــن الـحــرب األهلية فــي ليبيريا.
بعد الهجرة إلــى كندا ،بــدأ في
إظـ ـه ــار إمـ ـك ــان ــات ه ــائ ـل ــة فــي
ك ــرة الـ ـق ــدم ،وس ــرع ــان م ــا تم
رصد موهبته ،وعندما كان
في سن الـ  14اكتشفه نادي
وايتكابس ،الذي ينافس في
الدوري األميركي (إم إل إس)،
وانضم إلى فريق الشباب.
ً
ب ـ ــرق ن ـج ـمــه س ــريـ ـع ــا فــي
ف ــان ـك ــوف ــر ،ب ـع ــد أن بـ ــات فــي
سـ ــن ال ـ ـ ـ  15وث ـم ــان ـي ــة أش ـهــر
أصغر محترف كندي يلعب في
ً
الدوري األميركي ،والحقا أصغر

ديفيس

بعدما ألمح نجم بلجيكا كيفن دي بروين
إلى نهاية حقبة الجيل الحالي ،بإقراره أن كأس
العالم في قطر ستكون على األرجــح األخيرة
له ،يمتلك «الجيل الذهبي» لـ«الشياطين الحمر»
فرصة أخــرى ،للتخلي عن سمعته كمتخلف
مستمر عن حصد األلقاب في المواعيد الكبرى.
في تشكيلة من النجوم تضم إلى جانب دي
بروين ،الحارس المتألق تيبو كورتوا ،القائد
ً
إيدن هازارد والدبابة ّالبشرية المصابة راهنا
ُ
روميلو لوكاكو ،تصنف بلجيكا كواحدة من
المرشحين البارزين في المونديال.
وب ـع ــد ال ـتــأهــل ل ــرب ــع ن ـهــائــي ك ــأس الـعــالــم
 ،2014خسرت بلجيكا أمام األرجنتين ،لكنها
تقدمت خطوة إلى األمام بعدها بأربع سنوات،
بـتــأهـلـهــا لـنـصــف الـنـهــائــي وخـســارتـهــا أمــام
فرنسا (حاملة اللقب) فيما اعتبر ،حتى اآلن،
كأفضل نتيجة في حقبة كان منتظرا أن يحقق
الشياطين الحمر خاللها الكثير.
وبــالـنـسـبــة لمنتخب ُيـنـظــر إل ـيــه عـلــى أنــه
مرشح محتمل باللقب ،لم يكن الخروج من ربع

بلجيكا  xكندا

10:00م

نهائي كأس أوروبا في نسختي  2016و2020
مجزيا بما فيه الكفاية ،مما أدى إلى تصنيف
بلجيكا على أنها «ضعيفة اإلنجاز».
وفي تقييم الذع لفشل المنتخب بالفوز بأي
لقب ،شكك الـمــدرب السابق لبلجيكا جــورج
ليكنز فــي عقلية منتخب ا لـمــدرب اإلسباني
روب ــرت ــو مــارت ـي ـن ـيــس .ومـ ــع ب ـل ــوغ الـغــالـبـيــة
العظمى من نجوم بلجيكا مرحلة الثالثينيات،
ي ـبــدو أن ك ــأس الـعــالــم الـمـقـبـلــة سـتـكــون آخــر
محطات هذا الجيل.
وفيما تمثل المواهب الناشئة مثل لويس
أوبندا ( 22عاما) ،شارل دي كيتالر ( 21عاما)
وأمادو أونانا ( 21عاما) األمل لمستقبل مشرق
لبلجيكا ،يـبــدو أن نجوما حاليين مثل دي
بروين ،هازارد ( 31عاما) ،كورتوا ( 30عاما)،
توبي ألدرفايرلد ( 33عــامــا) ،يــان فيرتونغن
( 35عاما) ،أكسل فيتسل ( 33عاما) ،ودريس
مرتنس ( 35عاما) سيعتزلون أو سيقدمون
أفـضــل وآخ ــر مــا لــديـهــم بـحـلــول ك ــأس العالم
المقبلة عام .2026

«الفيفا» يرفض قميص بلجيكا الثاني
قال متحدث باسم المنتخب البلجيكي
امس إن االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
رفـ ــض ال ـق ـم ـيــص ال ـث ــان ــي لـمـنـتـخــب الـبـلــد
األوروب ــي بكأس العالم بسبب كلمة «حب»
الموجودة على الياقة من الداخل.
والقميص ،الذي تحمل أطرافه ألوان قوس
ق ــزح ،مستوحى مــن األل ـعــاب الـنــاريــة التي
يتميز بها مهرجان توموروالند الموسيقي
البلجيكي ويــدافــع عــن التنوع والـمـســاواة
والشمول.
لكن المتحدث باسم االتحاد البلجيكي

إعالن السعة الجديدة
لمالعب المونديال
أعلن االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
(ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـسـ ـع ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
للمالعب الثمانية التي تستضيف
مباريات مونديال قطر  ،2022والتي
تفوق األرقام المتوقعة في البداية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت المباراة
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــد الـمـضـيــف
واإلكـ ــوادور والـلـقــاءات الـتــي أقيمت
ً
أمـ ــس األول (االثـ ـنـ ـي ــن) أع ـ ـ ـ ــدادا مــن
الجماهير أكبر من المعلن عنها في
البداية ،ليحدد الفيفا سعة كل ملعب.
وت ــم ت ـحــديــد س ـعــة مـلـعــب الـبـيــت
ً
ً
فــي الـخــور ب ــ 67ألـفــا و 372مشجعا
لمباراة قطر واإلكـ ــوادور ،فيما كان
العدد المتوقع  60ألف متفرج.
وينطبق الشيء ذاتــه على ملعب
خليفة الــدولــي فــي ال ــدوح ــة ،وال ــذي

الـمـفــاجــأة والـتــأهــل لـ ــأدوار اإلقـصــائـيــة،
قبل استضافة نهائيات  2026بمشاركة
الواليات المتحدة والمكسيك.
ً
ونجح هيردمان ( 47عاما) في قيادة
كندا ،متصدرة تصفيات كونكاكاف ،إلى
كأس العالم للمرة األولى منذ ،1986
عبر بث روح األخــوة لدى الالعبين،
ً
دامجا بين الموهبة والخبرة ومعيدا
األمل لبلد بأكمله.
(أ ف ب)

جيل بلجيكا الذهبي اقترب من الرحيل

ً
العب في تاريخ المنتخب األول عن  16عاما
وسبعة أشهر ،بعد أيام من نيله الجنسية.
في يوليو  ،2017كان ديفيس أفضل هداف
(بــال ـشــراكــة) فــي ك ــأس كــونـكــاكــاف الذهبية
برصيد ثالثة أهداف ،حيث خسرت كندا في
ربع النهائي أمام جامايكا.
بعد مشاركات قليلة في موسم ،2019-2018
ً
أطلق مسيرته الصاروخية أوروبيا في التالي،
السيما بفضل أدائه المذهل خالل الفوز 0-3
عـلــى ُتشلسي اإلنـكـلـيــزي بـلـنــدن فــي ذهــاب
الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
انتهى الموسم الذي توقف بسبب جائحة
كــورونــا ،واستكملت فيه المسابقة القارية
ً
بنظام التجمع ،بتتويج بايرن بطال
ألوروب ـ ـ ـ ــا ،بـ ـف ــوزه  - 1ص ـف ــر عـلــى
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
ف ــي ال ـن ـهــائــي ،لـيـصـبــح ديفيس
أول كندي يرفع أغلى الكؤوس
األوروبية على صعيد األندية.
(أ ف ب)

ً
كانت سعته المتوقعة  40ألفا خالل
مباراة إنكلترا وإيران ،والتي تابعها
ً
ً
من المدرجات  45ألفا و 334شخصا،
وكذلك لقاء السنغال وهولندا ،التي
ً
ً
ح ـض ــره ــا  41ألـ ـف ــا و 721مـشـجـعــا
ً
بـمـلـعــب ال ـث ـمــامــة ،بـ ــدال م ــن  40ألــف
ً
متفرج كما كان متوقعا.
وجاءت السعة الجديدة للمالعب
على النحو التالي :البيت (68.895
ً
مـتـفــرجــا) ،خليفة ال ــدول ــي (45.857
ً
متفرجا) ،الثمامة ( 44.400متفرج)،
ً
أح ـمــد بــن عـلــي ( 45.032مـتـفــرجــا)،
ً
ل ــو س ـي ــل ( 88.966مـ ـتـ ـف ــرج ــا)974 ،
ً
( 44.089متفرجا) ،المدينة التعليمية
ً
( 44.667متفرجا) ،الجنوب (44.325
ً
متفرجا).
(إفي)

العبو المنتخب الكندي خالل مباراة سابقة

س ـت ـي ـفــان فـ ــان لـ ــوك قـ ــال إن ال ـف ـي ـفــا رفــض
القميص ليس بسبب األلوان ،التي عادة ما
ترتبط بمجتمع الميم الذي يضم المثليات
وال ـم ـث ـل ـي ـيــن ومـ ــزدوجـ ــي ال ـم ـيــل الـجـنـســي
والمتحولين جنسيا ،وإنما بسبب صلته
التجارية بالمهرجان.
ويحمل القميص شعار المهرجان ضمن
حروف كلمة «حب».
وقال إن الفيفا رفض كذلك قميص إحماء
بلجيكا بسبب اإلشارة إلى المهرجان.
ويسمح الفيفا لبلجيكا باللعب بالقميص

الثاني إذا غطى االتـحــاد المحلي الكلمة
محل الخالف ،لكن فان لوك قال إن بلجيكا
ستلعب أول ثــاث مـبــاريــات بالقميص
األساسي األحمر.
واسـتـحــدث االت ـحــاد التصميم الجديد
للقميص ال ـثــانــي ف ــي سبتمبر الـمــاضــي،
وارتــداه الالعبون في عدة مباريات بدوري
األمم منذ ذلك الحين.
ويأتي الرفض بعدما هدد الفيفا بمنح
إنذار إلى أي العب يرتدي الشارة المتعددة
األلوان.
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رياضة
تدريبات خفيفة للسامبا
أج ــرى مـنـتـخــب ال ـبــرازيــل ثــانــي جلسة
تدريب له أمس الثالثاء ،وهي األولى خلف
األبـ ــواب المغلقة ،حـيــث يستهدف إخـفــاء
ً
أوراقه استعدادا لمواجهة صربيا بعد غد
الخميس ضمن دور المجموعات بمونديال
قطر .2022
ول ـجــأ رجـ ــال ال ـمــديــر الـفـنــي تـيـتــي إلــى
م ـج ـمــع ح ـم ــد ال ـك ـب ـي ــر ،ب ـع ـي ــدا ع ــن أن ـظ ــار
الصحافيين والمصورين ،على الرغم من
أن ال ـم ــدرب ال ـبــرازي ـلــي عــانــى مــن تسريب
مهم أمــس األول االثـنـيــن ،عندما قــام أحد
ال ـض ـي ــوف ف ــي م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب بـتـحـمـيــل
منشور على شبكات التواصل االجتماعي
ظ ـه ــر ف ـي ــه ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ب ـ ــزي الــاع ـب ـيــن
األساسيين.
وت ــم أخ ــذ ه ــذه اللقطة مــن خ ــال بــوابــة
األخبار (جلوبوسبورت) البرازيلية ،والتي
أشارت أيضا إلى أن فريد ،أحد الشكوك في
خط الوسط ،كان على مقاعد البدالء ،على
الرغم من أن فينيسيوس ،الذي كان يرتدي
زي الــاعـبـيــن األســاس ـي ـيــن ،ك ــان بــإمـكــانــه

المشاركة فقط فــي جــزء مــن الـتــدريــب ،وال
يمثل ذلك انعكاسا لما سيكشف عنه تيتي
الخميس المقبل في أول ظهور لـ «راقصي
السامبا» في كأس العالم.
وتــدور شكوك الـمــدرب البرازيلي حول
الــدفــع بفينيسيوس فــي خــط الـهـجــوم أو
استبداله بلوكاس باكيتا ،وهو خيار أكثر
دفاعية ،وكذلك دعم كاسيميرو بفابينيو
أو فــريــد ،وفــي قلب الــدفــاع ،االعتماد على
تياجو سيلفا أو إيدر ميليتاو.
وتـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وصـ ــرب ـ ـيـ ــا ض ـمــن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ال ـت ــي ت ـضــم أيـضــا
الـكــامـيــرون وســويـســرا ،وكلها منتخبات
ت ـم ـت ـل ــك طـ ـم ــوح ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،فـمـنـتـخــب
«السيليساو» ال يقتصر سعيه في التأهل
ُ
نحو الدور المقبل ،بل تراوده غاية أسمى،
تكمن في الصعود لمنصة التتويج كبطل،
أما المنتخبات األخــرى ،فإنها في الغالب
سـ ــوف ت ـت ـص ــارع ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ـثــان ـيــة
بالمجموعة.
(إفي)

ً
رقصات برازيلية احتفاال
بـ  10أهداف متوقعة
رافينيا أمس األول ،في مؤتمر
كشف المهاجم الدولي البرازيلي ّ
صحافي ،أن أبطال العالم  5مرات حضروا رقصات احتفالية لكل
هدف يسجلونه في مغامرتهم بمونديال قطر لكرة القدم.
وقال مهاجم برشلونة اإلسباني« :في الحقيقة ،لدينا حتى ّ اآلن
رقصات (احتفالية) لعشرة أهداف .لدينا ربما  10رقصات محضرة
لكل مباراة .واحدة للهدف األول ،أخرى للثاني وواحدة للثالث...
إذا سجلنا أكثر من  10أهداف فسيكون علينا أن نكون خالقين».
وجلب تيتي ،مدرب «راقصي السامبا» ،الذين يخوضون غمار
مـنــافـســات المجموعة الـســابـعــة إل ــى جــانــب صــربـيــا وســويـســرا
والكاميرون ،تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة من  9العبين
بين أجنحة ورؤوس حربة في مسعاه للفوز بالنجمة السادسة
واللقب األول منذ عقدين.
وكان فينيسيوس جونيور مواطن رافينيا ،أثار جدال في وقت
سابق من هــذا الموسم ،بسبب رقصاته بعد أهــدافــه مع فريقه
ريال مدريد اإلسباني ،مما أثار حملة من االنتقادات طالته مع
زميله رودريغو ،وتحديدا قبل «دربي» العاصمة أمام أتلتيكو في
المرحلة السادسة من منافسات الدوري اإلسباني (فاز ريال .)1-2
غير أن هــذه االن ـت ـقــادات لــم تحد مــن عزيمة فينيسيوس أو
مواطنه ،إذ قررا االستمرار في الرقص ،ووعدا بتقديم المزيد من
فواصل الرقص مع المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي.
كما حصل مهاجم مدريد على دعم العديد من األسماء الكبيرة
في عالم الكرة المستديرة ،من بينهم رافينيا ونيمار ،فيما أطلق
ً
عدة متابعين شعار «ارقص فينيسيوس!» دعما لألخير.
في المقابل ،أمل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ريشارليسون أن
«تأتي األهــداف بشكل طبيعي» بالنسبة له ولزمالئه ،مضيفا:
«عندما ترتدي القميص الرقم  9مع المنتخب البرازيلي الوطني،
كل ما تريد فعله هو تسجيل األهداف».

روماريو يكتب رسالة إلى نيمار
نـ ـص ــح ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
الـســابــق روم ــاري ــو ،الـمـتــوج مع
بـ ـ ــاده بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم وه ـ ــداف
نسخة  1994من البطولة ،نيمار
نـجــم منتخب «ال ـك ـن ــاري» الــذي
سيستهل مشاركته في مونديال
ق ـ ـطـ ــر  2022ب ـ ـمـ ــوا ج ـ ـهـ ــة أ مـ ـ ــام
صــربـيــا ،بتجاهل أي انـتـقــادات
واستفزاز والتركيز على الفوز
باللقب.
ج ـ ـ ــاءت هـ ـ ــذه الـ ـت ــوصـ ـي ــة فــي
رس ــال ــة تـشـجـعـيــة وج ـه ـه ــا مــن
اعتبر أفضل العب في مونديال
الــواليــات المتحدة إلــى مهاجم
فريق باريس ســان جرمان قبل
ثــاثــة أي ــام مــن ال ـم ـبــاراة األول ــى
للبرازيل في مونديال.
ون ـشــرت الــرســالــة عـلــى (The
،)Players Tribune Brazil
وهـ ــو م ــوق ــع إل ـك ـت ــرون ــي أن ـشــأه
ريــاض ـيــون ،وآخـ ــرون ســابـقــون،
وخاللها كــال رومــاريــو المديح
ل ـن ـي ـمــار وأبـ ـ ــرز أه ـم ـيــة الــاعــب
صـ ــاحـ ــب ال ـق ـم ـي ــص رقـ ـ ــم «»10
كــي تتمكن ال ـبــرازيــل مــن الـفــوز
ً
بلقبها ا ل ـســادس بعد  20عاما
من تتويجها بآخر لقب لها في
بطوالت كأس العالم.

نيمار

ومن أجل تحقيق هذا الهدف،
أك ــد ال ــاع ــب ال ـســابــق أن نيمار
ع ـل ـيــه أن ي ـت ـنــاســى ال ـن ـق ــد وأي
مشكلة أخرى خارج الملعب.
ً
وقال ناصحا إياه« :قم بدورك
ف ــي الـمـلـعــب وح ـ ــاول أن تنسى
الباقي :كل تلك الضوضاء التي
تأتي من الخارج .هذا ما أقوله
ً
دائما :الــذي يحتاج إلى صورة
جيدة هو جهاز التلفزيون».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :اس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ــي ع ــدم
إعطاء أهمية لما يقوله اآلخرون
ع ـ ـنـ ــك .ال ي ـ ـعـ ــرف ال ـم ـش ـج ـع ــون
البرازيليون في كثير من األحيان
مدى صعوبة لعب كأس العالم
على مستوى رفيع ،وهي بطولة
ال تسمح باألخطاء».
وأوض ـ ـ ــح روم ـ ــاري ـ ــو أن ـ ــه هــو
ً
نفسه تـعــرض أيـضــا حتى عام
 1993ل ـن ـف ــس ا ل ـ ــو ض ـ ــع ،حـيــث
كـ ــان ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـنــاس
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ي ـت ـح ــدث ــون عـنــه
ً
ب ـش ـكــل س ـي ــئ جـ ـ ــدا وي ـن ـت ـقــدون
كــل تصريحاته ،مشيرا إلــى أن
تصرفاته المنتقدة تلك لم يكن
نتيجة «غـطــرســة» بــل «ثـقــة» في
النفس.

ويليامز يكشف سبب بكائه بعد المواجهة هاري كين :جعلنا إنكلترا فخورة
ان ـ ـهـ ــار ن ـي ـك ــو وي ـل ـي ــام ــز فــي
ال ـب ـك ــاء بـيـنـمــا ك ــان يـشـيــر إلــى
السماء ،عقب نهاية مباراة ويلز
والواليات المتحدة .كان يهدي
اللقاء ،األول لويلز منذ ،1958
إل ــى روح ج ــده كيلفين جــونــز،
الذي توفي قبل ساعات معدودة

من المباراة األولى لحفيده في
المونديال.
وقال ويليامز ،عقب التعادل
 1-1م ــع الـمـنـتـخــب األم ـي ــرك ــي،
«ت ـل ـق ـي ــت أمـ ـ ــس الـ ـنـ ـب ــأ األفـ ـج ــع
طوال حياتي .أبلغتني والدتي
أن جــدي فــارق الحياة .تمضية

ويليامز يبكي بعد انتهاء المباراة

الـيــوم الــذي ألعب فيه أساسيا
بــأول مـبــاراة بكأس العالم كان
أمرا صعبا جدا ،لكنني فعلتها
بفضل دعم أسرتي وزمالئي».
وانهمرت دموع ويليامز بال
توقف على أرضية ملعب أحمد
بن علي ،وداعا لجده الذي كان
أحد أهم أسباب ممارسته لكرة
القدم.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ــاع ـ ــب ،صــاحــب
ال ـق ـم ـيــص رق ـ ــم  3ف ــي مـنـتـخــب
وي ـلــز« ،أعـتـقــد أن ـنــي الع ــب كــرة
قـ ــدم ب ـف ـضــل ج ـ ــدي .كـ ــان العـبــا
جـيــدا ،تــوافــد كشافي المواهب
من عدة فرق لرؤيته ،وكان أحد
أفـ ـض ــل ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي قــري ـتــي،
لكن اإلصــابــات أنهت مسيرته.
واصلت ما كان يحلم به».
وأضـ ـ ــاف م ــداف ــع نــوتـنـغـهــام
فـ ـ ــورسـ ـ ــت« :جـ ـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــالـ ــم كــي
يشاهدني ألعب كرة القدم ،منذ
بدأت مع ليفربول وعمري ستة
أع ــوام .لــم يقل لــي قــط أحسنت
ألن ـ ــه ك ـ ــان ي ــري ــدن ــي أن أت ـط ــور
يوما بعد يــوم ،ولهذا أنــا هنا.
أود إهداء هذه المباراة له ألنني
أعرف أنه يشاهدني من األعلى
بفخر شديد».
(إفي)

ق ـ ــال هـ ـ ــاري كـ ـي ــن ،ق ــائ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلن ـك ـل ـيــزي ،إن فــري ـقــه ج ـعــل ب ــاده
فخورة بافتتاح مسيرته في كأس
العالم لكرة القدم في قطر بالفوز
على إيران .2-6
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــو س ـ ــاك ـ ــا
ه ــدف ـي ــن ف ـي ـم ــا س ـج ــل األهـ ـ ــداف
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى
ج ـ ـ ـ ــود بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـغـ ـه ــام
ورح ـ ـيـ ــم س ـتــرل ـي ـنــغ
وماركوس راشفورد
وج ـ ـ ـ ـ ــاك غـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــش،
ليحقق فريق المدرب
غاريث ساوثغيت
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــوز ف ــي
تاريخ مبارياته
االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة
ببطولة كبرى.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـي ـ ــن،
الذي قدم تمريرات
ح ــاس ـم ــة ل ـك ــن م ــن سـتــرلـيـنــغ
وراش ـ ـفـ ــورد ،ال ـش ـكــر لــزمــائــه
ً
ً
بعدما قدموا تحذيرا واضحا
ً
وصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب «س ـ ـتـ ــاد
خ ـل ـي ـفــة» بــال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة
الدوحة.

و قــال كين فــي فيديو تــم نـشــره على
موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي:
«بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ك ـ ــان ـ ــت بـ ـ ــدايـ ـ ــة جـ ـي ــدة
لمشوارنا في كأس العالم».
وأض ـ ـ ــاف« :ال ـف ـض ــل ك ـل ــه ي ـعــود
ل ــاع ـب ـي ــن ،ل ـي ــس مـ ــن ال ـس ـه ــل أن
تـبــدأ م ـشــوارك فــي بـطــو لــة كبيرة
ب ــال ـف ــوز ب ـس ـتــة أهـ ـ ــداف ،ن ـحــن فــي
ً
موضع جيد جدا» .وتابع كين:
«ما زال لدينا الكثير من
ال ـع ـم ــل،ب ــال ـط ـب ــع نـحــن
نعلم أنه ما زال هناك
طريق طويل ،لكن في
الـ ـمـ ـجـ ـم ــل ك ـ ـ ــان األم ـ ــر
ً
ً
ممتعا حقا » .ويتطلع
الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي
للبناء على ذ لــك الفوز
حـيـنـمــا ي ــواج ــه أمـيــركــا
فــي مـلـعــب «ال ـب ـيــت» يــوم
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ق ـبــل
مــوا ج ـهــة و ي ـلــز فــي ملعب
أحـ ـم ــد ب ــن ع ـل ــي ب ـع ــد ذل ــك
بأربعة أيام.
(د ب أ)

لوف :المنتخب األلماني من المرشحين بالتأكيد
أع ــرب الـمــديــر الفني الـســابــق للمنتخب
األلماني لكرة القدم يواكيم لوف عن ثقته
بــإمـكــانـيــة ف ــوز الـمــانـشــافــت بـبـطــولــة كــأس
العالم لكرة القدم (مونديال قطر .)2022
وفي تصريحات لصحيفة «إكسبريس»
الصادرة في مدينة كولونيا األلمانية ،قال
األلماني لوف الحاصل ،مع منتخب بالده،
على بطولة كأس العالم  ،2014إن «ألمانيا
بالتأكيد من المرشحين للفوز باللقب ،أنا
متفائل بهذا».
وأوض ــح لــوف ( 62عــامــا) أن «المنتخب
األلـمــانــي يتمتع ب ـجــودة عــالـيــة ،ونتائجه
كانت جيدة في أغلبها ،وكذلك طريقة لعبه
للكرة».
وذكر أنه ال يعتقد أن الجدل حول حظر
شارة القيادة «وان الف» (الداعمة للمثليين)

ستشتت انتباه المنتخب األلماني بقيادة
المدير الفني هانزي فليك (المساعد السابق
ل ـل ــوف) ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ـنــاك «الـكـثـيــر من
الالعبين في القائمة جمعوا خبرات كبيرة
في فرقهم».
وأضاف أن الفريق لن «يدع أمورا أخرى
تخرجه عن هدوئه أو تدخله في نقاشات.
المهم اآلن هو الرياضة».
وكشف أنه «على اتصال دائم» بمساعده
السابق فليك ،ويعتزم لوف التوجه إلى قطر
بعد المباريات التمهيدية حتى يتابع بعض
مباريات البطولة من االستاد .وقال« :أتمنى
أن أشاهد عندئذ مباريات ألمانية مثيرة،
وأنا واحد من أكبر المشجعين للمانشافت
ولهانزي فليك».
(د ب أ)

يواكيمكين
هاري
لوف

نونو مينديز قد يغيب
عن مواجهة غانا

تـحــوم شـكــوك ح ــول مـشــاركــة الـبــرتـغــالــي نــونــو مينديز،
ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـس ــر ل ـب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ،ف ــي أول م ـب ــاراة
تخوضها بالده في مونديال قطر ،وستواجه خاللها غانا.
ولم يتدرب مينديز ( 20عاما) ،الذي يتحتم عليه المنافسة
على مــركــز الظهير األيـســر مــع رافــائـيــل جـيــريــرو ،مــع بقية
زمــائــه فــي الجلسة التحضيرية األخـيــرة التي أقيمت في
مجمع الشحانية أمس ،بسبب معاناته من إجهاد عضلي.
وسيستهل منتخب البرتغال مسيرته في مونديال قطر
غدا بلقاء نظيره الغاني الساعة السابعة مساء بالتوقيت
المحلي ( 16:00ت.غ).

أوتو أدو :بإمكاننا الفوز
على أي منافس

هاري كين

أكــد أوتــو ادو المدير الفني لمنتخب غانا أنــه يضع نصب
عينيه التأهل ل ــأدوار اإلقصائية لكأس العالم للمرة األولــى
ً
منذ  12عاما.
وبلغ منتخب غانا دور الثمانية في مونديال  2010في أفضل
إنجاز له ،وأشار أوتو إلى أن فريقه يستطيع تكرار هذا اإلنجاز
وربما تخطيه ،ليصبح أول منتخب إفريقي يبلغ المربع الذهبي.
وقال إدو في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية (د.
ً
ب .أ) قبل مواجهة البرتغال غدا في المباراة األولى للفريقين
بمونديال قطر« :نأمل بلوغ دور الستة عشر ،لدينا فريق جيد،
وبإمكانه الفوز على أي فريق بالمجموعة» .وتضم المجموعة
ً
ال ـثــام ـنــة أيـ ـض ــا مـنـتـخــب ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وك ــذل ــك منتخب
أوروغواي الذي أطاح غانا في سيناريو مثير للجدل من دور
الثمانية في مونديال جنوب إفريقيا .2010
ويعول منتخب غانا الــذي فشل في بلوغ مونديال روسيا
 ،2018عـلــى ع ــدد مــن الــاعـبـيــن الـمــولــوديــن خ ــارج غــانــا ،مثل
إيناكي ويليامز الـمــولــود فــي بيلباو .وق ــال ادو الـمــولــود في
ً
هامبورغ «لدينا الكثير من األفــراد الجدد ،أيضا بسبب أنهم
ً
غيروا جنسيتهم ،لذا من المهم أن ننضج معا كفريق وأن يعرف
الالعبون أفكاري».
(د ب أ)

ّ
بث مباشر للمباريات في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر
وجهت مؤسسة قطر الدعوة إلى كل الجماهير لمتابعة مباريات
بطولة كأس العالم واالستمتاع باألنشطة التي تنظمها ،وذلك على
ّ
تضم
مدار أربعة أسابيع ،حيث ستكون المدينة التعليمية التي
اسـتــاد المدينة التعليمية ،أحــد مالعب كــأس العالم قطر ،2022
مفتوحة للجميع.
ً
وسيتم عرض  22مباراة مجانا عبر شاشة كبيرة في حديقة
ّ
األكسجين ،وينطلق البث المباشر بأربع مباريات الجمعة المقبل،
ليشمل العديد من المباريات ،ومن بينها نصف النهائي والنهائي
خالل الشهر المقبل.
ُ
وم ــن بـيــن الـمـبــاريــات الـتــي ستنقل عـلــى الـشــاشــة فــي حديقة

جماهير سعودية خالل متابعة مباراة
فريقها أم ــام األرجـنـتـيــن عبر شاشات
عرض في إحدى حدائق الرياض أمس

األكسجين ،مباراة قطر والسنغال يوم الجمعة المقبل ،ومباراة قطر
وهولندا الثالثاء المقبل ،والكثير من المباريات طوال هذه الفترة،
باستثناء األيــام التي يستضيف فيها استاد المدينة التعليمية
ّ
المباريات .كذلك ستتمكن العائالت من االستمتاع بمجموعة من
األنشطة إلى جانب مشاهدة مباريات كرة القدم ،كما ستتوافر منافذ
بيع الغذاء والمشروبات الغازية والطازجة.
وال يتطلب حضور هذه األنشطة الحصول على بطاقة ّ
هيا .كما
ُ
تعقد مؤسسة قطر عــددا من المهرجانات واألنشطة التي تلبي
مختلف التطلعات واالهتمامات من المجتمع المحلي واإلقليمي
ُ
والدولي ،والتي تقام في المدينة التعليمية ،وقد تم تصميم كل هذه

األنشطة بما يضمن إتاحة الوصول ّ
الميسر للجميع.
وتــأتــي ه ــذه األن ـش ـطــة ضـمــن حـمـلــة الـمــؤسـســة ال ـتــي أطلقتها
ُ
بعنوان «كرة القدم لنا كلنا» كجزء من الفعاليات التي تقام خالل
بطولة كأس العالم .وتشمل أنشطة مؤسسة قطر تنظيم النسخة
الثانية من مهرجان «دريشة» للفنون األدائية ،تحت عنوان «السفر
والمغامرة» ،وذلــك في الفترة من  11إلــى  17ديسمبر ًفي حديقة
ُ ّ
سيشكل منصة لمختلف
األكسجين بالمدينة التعليمية ،والــذي
أفراد المجتمع من كل البلدان لالحتفاء بالثقافة واإلبداع.
و مــن خــال تجربة المشجعين فــي المدينة التعليمية ،توفر
مؤسسة قطر بيئة شاملة ترحب بالجميع ،وتشمل هذه التجربة

تقديم باقة من العروض الموسيقية واالستعراضية ،وكرة القدم
الحرة ،والتي سيقدمها عدد من الفنانين ومن بينهم فنانون من
ذوي اإلعاقة.
وتعكس تجربة المشجعين التزام مؤسسة قطر بإتاحة الوصول
ّ
الميسر ،من خالل تضمين مجموعة من األنشطة الحسية ،مع توفير
مقاعد الستراحة المشجعين في مختلف الطرق المؤدية الستاد
المدينة التعليمية ،والتي يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة
الوصول إليها واالستفادة منها.
(د ب أ)
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أندريه بيرتسيف *

غوردون براون وياسمين شريف*

«تلغرام» ...أداة فالديمير
بوتين لدعم الحرب

الهدف التعليمي لكأس العالم

أ ن ـش ــأ بــا ف ـيــل دوروف تـطـبـيــق ا ل ـمــرا س ـلــة « ت ـل ـغ ــرام»،
و هــو مؤسس شركة «فكونتاكتي» الروسية للتواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ،وس ــرع ــان م ــا أص ـب ــح «ت ـل ـغ ــرام» ن ـمــوذجــا
ً
تقليديا آخر عن المقاربة التي يعتمدها المسؤولون
فــي الـحـكــومــة وق ـطــاع األع ـمــال داخ ــل روس ـيــا للتالعب
بــال ـح ـيــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـعــد ع ــام  ،2010وب ـ ــدأت ق ـنــوات
ـت
م ـج ـهــولــة ال ـم ـص ــدر ت ـظ ـهــر ع ـل ــى «تـ ـلـ ـغ ــرام» ب ـع ــد وق ـ ٍ
قصير على نشوء التطبيق ،وهي تشمل منشورات من
مسؤولين فــي مناصب بيروقراطية وأمنية وحزبية،
ً
ً
وسرعان ما القت هذه المنشورات رواجا واسعا ،وبدأت
شخصيات مؤثرة تقرأها لالطالع على ما يحصل في
«برج الكرملين» البعيد.
ُ
فــي بــدايــة ظـهــور «ت ـل ـغــرام» ،نـ ِـشــرت مـعـلــومــات كثيرة
ّ
من مصادر مطلعة عبر هذه القنوات ألسباب متعددة،
ت ـعـ ّـرضــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـسـيــاسـيــة وق ـط ــاع األع ـمــال
ل ـض ـغ ــوط مـ ـت ــزاي ــدة ورقـ ــابـ ــة مـ ـت ـ ّ
ـوسـ ـع ــة ،وعـ ـل ــى عـكــس
«تلغرام» ،كانت وسائل اإلعالم ترفض في معظم األحيان
أن تنشر مـعـلــو مــات حـصــر يــة إذا كــا نــت ال تتماشى مع
توجهات الكرملين ،كذلك ،كان إخفاء هوية مستخدمي
توفير حماية مضاعفة لكاتبي النصوص
«تلغرام» يعني
ً
ومصادرهم مقارنة بالصحافة التقليدية.
اليوم ،ال ُي ّ
عبر تطبيق «تلغرام» عن توجهات الحزب
ً
الداعم للحرب في أوكرانيا فحسب ،بل إنه يعكس أيضا
ً
ً
ً
وا قـعــا مــواز يــا  ،ويشمل هــذا ا لــوا قــع أ بـطــاال أسطوريين
ّ
ومراسلين عسكريين ينشرون الحقائق ،و هــو يسو ق
فــي ا لـفـتــرة األخـيــرة مفهوم «أ م ــراء ا لـحــرب» ،منهم قــادة
ع ـس ـكــريــون ن ــاج ـح ــون م ــن أم ـث ــال يـفـغـيـنــي بــري ـغــوزيــن
ورم ـضــان قــديــروف ،وق ــادة آخــريــن مــن اخـتـيــارهــم مثل
ً
ّ
ويعج هذا الواقع أيضا بأشخاص
سيرغي سوروفيكين،
يتوقون إ لــى القتال ،لكن يمنعهم الخونة في المقرات
العسكرية والمكاتب المدنية فــي موسكو مــن تحقيق
ً
ً
هدفهم .قد يصبح هذا «العالم» الموازي مرعبا وحقيقيا،
ال سيما عند مقارنته بــأ جــو بــة المواطنين عــن أسئلة
م ـبــا شــرة مــن عـلـمــاء اال ج ـت ـمــاع ح ــول د عـمـهــم «للعملية
الروسية الخاصة» ،فوفق أحدث استطالع أجراه «مركز
ً
أب ـح ــاث ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ــروس ــي» م ـث ــا ،ي ــدع ــم  %70مــن
الـمــواطـنـيــن تـلــك الـعـمـلـيــة ،لـكــن ال يـعـنــي ذل ــك أن «عــالــم
ً
التلغرام» يرتبط بالواقع فعال  ،بل إن أصحاب القنوات
الداعمة للحرب يسعون على األرجح إلى برمجة مواقف
الم َ
الروس ُ
حبطين من الحمالت الدعائية التلفزيونية.
يـجــب أال يـسـتـخــف أح ــد ب ـخ ـطــورة ال ـق ـنــوات الــداعـمــة
للحرب ،فال أهمية لعدد المنشورات من هذا النوع ،بل
يتعلق العامل األساسي بنوعية الجمهور المستهدف:
إ ن ــه الــر ئ ـيــس ال ــرو س ــي فــي ه ــذه ال ـحــالــة ،و ف ــي سبتمبر
انـتـشــرت شــائـعــات مـفــادهــا أن وزارة الــدفــاع الــروسـيــة
تستعد لقمع «المراسلين العسكريين» ا لــذ يــن انتقدوا
انسحاب القوات الروسية من منطقة «خاركيف» ،وفي
النهاية لم تبدأ أي حملة قمعية ،لكن تلقى «المراسلون
العسكريون» الرسالة وتوقفوا عن مهاجمة الجنراالت
ً
واقع خاص به منذ
مباشرة ،يذكر أن يعيش بوتين في
ٍ
ـت طــو يــل ،فهو مستعد لتخصيص ســا عــات إلخبار
و قـ ٍ
ال ـنــاس بـنـسـخـتــه مــن تــاريــخ ال ـعــالــم ،وم ــن ال ــواض ــح أن
النسخة التي ّ
تقدمها القنوات الداعمة للحرب عن العالم
البديل الذي يشمل محاربين وانتصارات كبرى تتماشى
ً
جــزئ ـيــا م ــع رؤيـ ــة بــوت ـيــن ل ـل ـعــالــم ،وي ـظ ـهــر ال ـمــراس ـلــون
العسكريون في المناسبات العامة مع بوتين ،مما يعني
أنه يقابلهم ويصغي إليهم بطريقة ما.
ال ي ــر ي ــد بــو ت ـيــن أن ي ـخ ـســر ألي س ـب ــب ،ف ـهــو يـسـمــح
باتخاذ خطوات ال تحظى بشعبية واسعة ،مثل إعالن
التعبئة ،ألنه غير مقتنع على ما يبدو بأن الرأي العام
ال يؤيد هذه القرارات ،ويظن رئيس الدولة أن الشعب
مـسـتـعــد ل ـم ـجــارا تــه و ت ـحـ ّـمــل ا ل ـم ـصــا عــب ح ـتــى تحقيق
ا لـنـصــر .يـكــون المتحدثون بــا ســم ا لـحــزب ا لـحــا كــم على
صـلــة مـبــاشــرة بــالــرئـيــس ،وه ــذا ال ــواق ــع يــزيــد خـطــورة
ا لــو ضــع ا لـقــا ئــم ،فلم يـنـ َـس بوتين الحقبة السوفياتية
ً
ي ــوم ــا ،وهـ ــو ي ـتــذكــر ك ـيــف ت ـم ـ ّـي ــزت ال ـح ـم ـلــة الــدعــائ ـيــة
الرسمية وقنوات المعلومات البديلة مثل «ساميزدات»
في تلك الفترة.
ل ـقــد أص ـب ـحــت ق ـن ــوات «ت ـل ـغ ــرام» ال ـمــوال ـيــة لـلـجـيــش
ا لــرو ســي نسخة معاصرة مــن مـنـشــورات « ســا مـيــزدات»
المعلومات هذه
بالنسبة إلى ًبوتين ،وقد تمنحه قنوات ُ ّ
ً
ً
خطابا مريحا عن األعمال البطولية وتحضره نفسيا
لتصعيد الوضع بدرجة خطيرة.
* «»Riddle

على جميع المسافرين لحضور مباريات
كأس العالم لعام  2022في قطر وتنتابهم
مخاوف حقيقية بشأن حقوق اإلنسان أن
يجتمعوا لالحتجاج على أحد االنتهاكات
األخيرة ُ
الملحة والشنيعة بشكل خاص،
والـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـم ـث ــل فـ ـ ــي مـ ـن ــع ن ـ ـظـ ــام ح ــرك ــة
طالبان الفتيات األفغانيات من االلتحاق
بــالـمــدارس ،يسود غضب شديد إزاء هذا
الحظر في قطر ،وغيرها من الدول األعضاء
في مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق
األوسط والدول ذات األغلبية المسلمة التي
ً
تمارس نفوذا على طالبان ،بالتالي ،يمكن
لمجتمع التنمية العالمي بأكمله أن يتحد
حول تحقيق الهدف المشترك المتمثل في
مطالبة طالبان بالوفاء بوعدها السابق
باحترام حق الفتيات في التعليم.
ً
ُيـعــد االت ـحــاد بـشــأن هــذه المسألة أمــرا
ً
ممكنا ،حيث يدعم العالم اإلسالمي خارج
أفغانستان التعاليم اإل ســا مـيــة السائدة
ال ـت ــي ت ــرح ــب بـتـعـلـيــم ال ـف ـت ـيــات وتـشـجــع
عليه .إن كلمة «اق ــرأ» بمعنى الـقــراء ة ،هي
الكلمة األول ــى فــي الـقــرآن ،وفــي حديث 74
في سنن الترمذي ،وهو أحد كتب الحديث
الستة المشهورة في اإلسالم السني ،يقول
الترمذي« :إن طلب العلم إلزامي لكل مسلم»،
ويفسر هــذا االلـتــزام العميق بالتعلم -من
الــرجــال والنساء -سبب صراحة اإلمــارات
العربية المتحدة في دعــم تعليم الفتيات
في األمم المتحدة ،وسبب االعتراف بقادة
ً
قطر دوليا لدعم قضية التعليم كوسطاء
بين الغرب وطالبان.
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،الـ ـت ــزم ــت كـ ــل دولـ ــة
بتحقيق ال ـهــدف الــرابــع مــن أه ــداف األمــم
المتحدة للتنمية المستدامة ،والذي يتمثل
فــي ضـمــان حـصــول كــل طفل على «تعليم
جيد شامل ومنصف» بحلول نهاية هذا
ً
ال ـع ـقــد ،ون ـظ ــرا الل ـتــزام ـهــا ال ـق ــوي بتوفير
التعليم لجميع الفتيات ،فقد ارتفع معدل
التحاق النساء بالجامعات في إندونيسيا،
وه ــي أك ـبــر دول ــة ذات أغـلـبـيــة مسلمة في
العالم ،مــن  2فــي المئة عــام  1970إلــى 39
في المئة عام  ،2018وفي المملكة العربية
السعودية ،التحقت نصف نسبة النساء في
سن الجامعة بالتعليم العالي ،وهو معدل
أعـلــى اللتحاق اإلن ــاث مقارنة بالمكسيك
والصين والبرازيل والهند.

ُ
تـصـبــح حـجــة إل ـغــاء الـحـظــر الـمـفــروض
ع ـلــى االل ـت ـح ــاق ب ــال ـم ــدارس أقـ ــوى عـنــدمــا
نتذكر أن أفغانستان نفسها تمتعت بفترات
طويلة عندما ازدهر تعليم الفتيات ،فقبل
استيالء طالبان على السلطة عــام ،1996
كان  60في المئة من المدرسين في جامعة
كابول (ونصف طالبها) من النساء ،وشكلت
النساء األفغانيات  70في المئة من أساتذة
الـ ـم ــدارس ف ــي ال ـب ــاد ،و 50ف ــي الـمـئــة من
الموظفين الحكوميين المدنيين (و 70
في المئة من موظفي الخدمة المدنية في
كــابــول الـبــالــغ عــددهــم  130.000مــوظــف)،
و 40فــي المئة مــن األطـبــاء ،فــي هــذا القرن
وح ــده -حـتــى الـعــام الـمــاضــي -ارتـفــع عــدد
الفتيات األفغانيات الملتحقات بالمدارس
من  100.000فقط عام  2000إلى أكثر من 3.5
ماليين فتاة ،كما تضاعفت معدالت محو
األمية بين اإلناث.
لـقــد اسـتـثـمــر ص ـن ــدوق األم ــم الـمـتـحــدة
برنامج «التعليم ال يمكن أن ينتظر» (الذي
أتـ ــرأسـ ــه) أك ـث ــر م ــن  58م ـل ـيــون دوالر في
التعليم فــي أفـغــانـسـتــان مـنــذ ع ــام ،2017
في البداية من خالل مخصصات الطوارئ
ً
للطالب الـنــازحـيــن ،ومــؤخــرا (حـتــى العام
الـ ـم ــاض ــي) مـ ــن خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج ال ـم ــرون ــة
الـمـتـعــدد ال ـس ـنــوات الـ ــذي ت ــم إط ــاق ــه عــام
 2019وبفضل العمل المتفاني الــذي قام
به شركاؤنا -بقيادة اليونيسف ومختلف
ال ـم ـن ـظ ـمــات غ ـيــر ال ـح ـكــوم ـيــة -وصـ ــل هــذا
الـتـمــويــل ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف إل ــى  51في
المئة من الطالبات الشابات في أفغانستان.
تتمثل الخطة اآلن في إطالق برنامج جديد
متعدد الـسـنــوات لــزيــادة وص ــول الفتيات
والفتيان إلى التعليم المجتمعي ،حتى في
ً
المناطق النائية واألكثر تحديا.
ول ـه ــذا ال ـس ـبــب يـتـعـيــن ع ـلــى المجتمع
الــدولــي الـيــوم أن يناشد الــزعـيــم الــروحــي
لـحــركــة طــال ـبــان ،هـيـبــة ال ـلــه أخــونــد زاده،
لتعديل أحـكــامــه ،الـتــي امـتــدت إلــى مــا هو
أبـعــد مــن الحظر الـمـفــروض على التحاق
الـفـتـيــات ب ــال ـم ــدارس لـمـنـعـهــن م ــن دخ ــول
األم ــاك ــن ال ـعــامــة مـثــل ال ـحــدائــق ،وص ــاالت
األل ـع ــاب الــريــاض ـيــة ،وال ـم ـع ــارض الـعــامــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد .ك ـمــا شـ ــدد ال ـن ـظــام
الـعـقــوبــات ضــد الـنـســاء الـلــواتــي ُيـســافــرن
ب ـ ــدون م ـح ــرم .وقـ ــد ت ــم إجـ ـب ــار اآلالف من

الـمــوظـفــات فــي الـحـكــومــة عـلــى الـبـقــاء في
بيوتهن ،وبالتالي فقدن وظائفهن.
وال تزال منظومة األمم المتحدة بأكملها
ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ضــد
هــذا اإلنـكــار غير المبرر لحقوق الفتيات،
كما أصــدر وزراء خارجية دول مجموعة
الـ ـسـ ـب ــع والـ ـ ـن ـ ــروي ـ ــج ،والـ ـمـ ـمـ ـث ــل ال ـس ــام ــي
لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـل ـشــؤون الـخــارجـيــة
ً
والـسـيــاســة األم ـن ـيــة ،بـيــانــا يــدعــو «حــركــة
ط ــال ـب ــان إلـ ــى ال ـت ــراج ــع ب ـش ـكــل ع ــاج ــل عن
ه ــذا ال ـق ــرار ،وه ــو مــا مــن شــأنــه أن ُيخلف
ً
ع ــواق ــب أب ـعــد ك ـث ـيــرا م ــن ال ـض ــرر الـ ــذي قد
يلحق بالفتيات األفـغــانـيــات» ،ومــع ذلــك،
وحدها الدول األعضاء في مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ومـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي
وال ــدول اإلسالمية الكبرى مثل باكستان
وإندونيسيا يمكنها ممارسة أعظم قدر
من النفوذ على حركة طالبان.
ي ـجــب عـلـيـنــا دعـ ــوة ع ـل ـمــاء المسلمين
الس ـت ـخــدام مـعــرفـتـهــم الــديـنـيــة إلث ـبــات أن
الفتاوى التي تمنع الفتيات من االلتحاق
بالمدارس الثانوية تتعارض مع تعاليم
اإلس ـ ـ ـ ــام ،ويـ ـج ــب أن ن ـط ـلــب م ــن مـنـظـمــة
ال ـت ـعــاون اإلســامــي والـ ــدول األع ـضــاء في
مجلس التعاون الخليجي استخدام جميع
الوسائل الدبلوماسية المتاحة لهما إلنهاء
هــذا الظلم ،فهذا هو الهدف الــذي يمكننا
جميعا تحقيقه معا أثناء حضور مباريات
كــأس العالم ،ولدينا فرصة لتغيير حياة
الماليين من الشباب نحو األفضل.
* غوردون براون رئيس الوزراء
األسبق ووزير المالية في المملكة
المتحدة ،ومبعوث األمم المتحدة
الخاص في التعليم العالمي ،ورئيس
مجموعة التوجيه الرفيعة المستوى
لصندوق «التعليم ال يمكن أن ينتظر»،
ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرص
التعليم العالمي.
وياسمين شريف مديرة مجموعة
التوجيه الرفيعة المستوى لصندوق
«التعليم ال يمكن أن ينتظر».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

من الواضح أن التسارع
في العقدين الكاملين
ً
األخيرين كان راجعا
إلى النمو األقوى في
العالم الناشئ

د .عبد المحسن حمادة
خير وصــف يوصف بــه بعض أعـضــاء هــذا المجلس أنهم
أعـ ــداء لـلـشـعــب ال ـكــوي ـتــي ،فـمــا يـتـقــدم ب ــه بـعــض أع ـض ــاء هــذا
المجلس من مقترحات شعبوية غير مدروسة ،ويدعون أنهم
يهدفون إلى خدمة الشعب الكويتي ،هي في الحقيقة ضارة
بمستقبل الدولة ،وعلينا أن نتساءل :من الشعب الكويتي الذي
يزعم هؤالء النواب أنهم يعملون على خدمته ومساعدته؟
مفهوم الشعب من وجهة نظر هــؤالء الـنــواب ينحصر في
محموع الناخبين الذين زاروهــم في دواوينهم وانتخبوهم،
فهم يشعرون بفضل هؤالء الناخبين عليهم ،ألنهم أوصلوهم
إلى كرسي النيابة ،ومن ثم أصبحوا أصحاب نفوذ وشهرة
ووجاهة ،لذلك يتقدم هؤالء النواب بتلك المقترحات الشعبوية
إلرضاء ناخبيهم ،حتى لو كان تنفيذها يهدد أمن الدولة المالي
والسياسي واالجتماعي.
ويبدو أن مثل هؤالء النواب ال يكترثون بمستقبل الدولة ،ألن
اهتمامهم منحصر فقط في مصالحهم الخاصة ،ويفكرون في
ً
إعادة انتخابهم مرات قادمة ،حتى لو كان ذلك ضارا بمستقبل
ً
ً
ً
الــدولــة ،ومثل هــؤالء األعـضــاء يمثلون فـكــرا أنانيا انتهازيا
ً
خطيرا ،ويهدم الدولة وال يساهم في بنائها.
وإذا أردنا أن نثبت خطر هؤالء األعضاء على الدولة فعلينا
أن نوضح للقارئ الكريم المفهوم الحقيقي للشعب الكويتي،
الشعب الكويتي هو الشعب الذي عاش على هذه األرض منذ
تأسيسها ،وأحبها وأخلص لها ،ولم يفكر في النزوح منها
بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي كانت تواجه سكان
الكويت في تلك الحقبة ،فهؤالء المواطنون لهم حقوق على
األجيال الحاضرة يجب مراعاتها.
ً
وأيضا الشعب الكويتي هو الجيل الحاضر بكل أطيافه،
فيجب دراس ــة مشاكله ومـعــانــاتــه ،ون ـســارع فــي معالجتها،
ً
والشعب الكويتي أيضا يتمثل باألجيال القادمة ،فالجيل القادم
له حقوق في هذه الدولة يجب مراعاتها وعدم االعتداء عليها،
وعلينا أن نفتخر ونعتز بموقف الحكومة الكويتية قبل ستين
ً
عاما التي أسست صندوق األجيال القادمة ،وشرعت القوانين
الضامنة لنجاح هــذا المشروع ،وكذلك يجب توجيه الشكر
ألعضاء مجلس األمــة الذين رحبوا بذلك المشروع وأيــدوه،
وكذلك الشكر موصول للشعب الكويتي الــذي أيد المشروع،
وغرفة التجارة وجمعيات النفع العام التي أجرت الدراسات
القيمة وبرهنت على أهمية المشروع.
ومن المقترحات الضارة التي يتقدم بها بعض أعضاء هذا
المجلس ويستدل منها على أنهم أعداء للشعب الكويتي وال
تهمهم مصالحه ،مطالبتهم بإلغاء الجهاز المركزي الذي اهتم
بمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية،
وما توصل إليه من آراء قيمة حول تلك الفئة.
ً
لقد أبلى هذا الجهاز بالء حسنا في معالجة تلك القضية،
حـيــث كـشـفــت ال ــدراس ــات ال ـتــي أج ــراه ــا ال ـج ـهــاز ك ــذب أولـئــك
المدعين ،وكشف جوازاتهم التي دخلوا بها إلى الكويت ،وأن
ً
كثيرا منهم مجرمون وأصحاب سوابق ،وأمثال هؤالء يطالب
بعض أعضاء المجلس بمنحهم الجنسية الكويتية ،وال شك
أن موقف هــؤالء األعضاء يمثل اعتداء على الهوية الوطنية
التي يجب أن نعتز بها ونحافظ عليها ،فكيف نحمي الوطن
من شرور هؤالء األعضاء الذين يجاهرون في التفريط بهويتنا
الوطنية ،ومنح الجنسية لمن ال يستحقها؟!

الحمالت االنتخابية تشغل
رئيس الوزراء الهندي

َ
َ
كأس العالم واقتصاد العالم
يتضح الرابط بين كرة
القدم وحالة االقتصاد
العالمي في اختيار الدول
المضيفة للبطولة ،وإن
اختيار الفيفا لدولة جنوب
إفريقيا في عام ،2010
والبرازيل في عام ،2014
وروسيا في عام ،2018
واآلن قطر ،استند إلى
الصعود المطرد لما يسمى
االقتصادات الناشئة خالل
العقدين األولين من هذا
القرن

مجلس معاد للشعب
الكويتي؟

كافيتا شودري *

جيم أونيل*

انطلقت بطولة كأس العالم الثانية والعشرين،
ولكن من كان يتصور في بداية هذا القرن أن َهذه
الصغر؟
البطولة قد تستضيفها دولة قطر البالغة ِ
مــع ذلــك ،هــا نحن ذا ،والـمـفــاجــأة الــوحـيــدة هــي أن
ً
األمر ال يبدو مفاجئا إلى هذا الحد.
خالل جزء كبير من مسيرتي المهنية ،استكشفت
ال ــرواب ــط ب ـيــن ه ــذه الـلـعـبــة الـجـمـيـلــة واالق ـت ـصــاد
العالمي ،ففي «غــولــدمــان ســاكــس» ،وقـبــل ذلــك في
ـوســي ال ـمــزدوج
بـنــك ســوي ـســرا ،أطـلـقــت الـعـنــان لـ ُهـ َ
باإلشراف على مطبوعات خاصة تنشر لمرة واحدة
لكل من بطوالت كأس العالم من عام  1994إلى عام
 .2010بعد نشر إحداها تلقيت رسائل شخصية من
كبار القائمين على البنوك المركزية حول العالم.
أخبرني بعضهم أنها أفضل مطبوعة أنتجناها،
ً
ً
و ك ــان ذ لــك مسليا ويستحق ا لـتــأ مــل ،نـظــرا لمدى
تكرار نشرنا حول األحداث االقتصادية واألسواق،
فقد أقنعنا قــادة وطنيين وشخصيات كبيرة في
َ
عالم كرة القدم بالكتابة لنا كضيوف ،وفي إحدى
المناسبات ،اختار أليكس فيرغسون ،مدير نادي
مانشستر يونايتد األسطوري ،أعضاء أفضل فريق
في العالم على اإلطالق.
تمكنت حتى اآلن من حضور ست من بطوالت
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم ،اسـتـضــافـتـهــا الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وفــرنـســا ،وكــوريــا الجنوبية والـيــابــان،
وألمانيا ،وجنوب إفريقيا ،والبرازيل ،ومن خالل
هذه التجارب ،أستطيع أن أضم صوتي إلى أولئك
الذين وصفوا الحدث بأنه أحد أكثر االجتماعات
ً
ً
شموال وجماال لعدد كبير من الجنسيات والثقافات
َ
َ
المختلفة ،و قــد جـ َّـســد ظهور مناطق المشجعين،
ً
ال ـتــي انـطـلـقــت ح ـقــا بـعــد بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم في
ألمانيا عام  ،2006هذه الروح ،وإن كنت عايشتها
بقوة في سيول عام .2002
يتضح الرابط بين كــرة القدم وحالة االقتصاد
العالمي في اختيار الدول المضيفة للبطولة ،وأظن
أ نـهــا حقيقة ال سبيل إل نـكــار هــا أن ا خـتـيــار الفيفا
(االتحاد الدولي لكرة القدم) لدولة جنوب إفريقيا
في عام  ،2010والبرازيل في عام  ،2014وروسيا في
ً
عــام  ،2018واآلن قطر ،كــان مستندا إلــى الصعود
ال ـم ـطــرد لـمــا يـسـمــى االق ـت ـص ــادات الـنــاشـئــة خــال
العقدين األولين من هذا القرن ،ولطالما اعتقدت
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زوايا ورؤى

أن دولتي مجموعة البريكس (البرازيل ،وروسيا،
وال ـه ـن ــد ،وال ـص ـي ــن ،وج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا) األخــري ـيــن
ربما تنضمان إلى المجموعة الصغيرة من الدول
المضيفة في المستقبل.
ً
ول ـكــن ن ـظــرا لـتـحــول الـعــديــد مــن الـ ــدول الـكـبــرى
إلــى الــداخــل فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،فهل أصبحت
أيــام الرغبة فــي استضافة الـحــدث مـعــدودة؟ وهل
تواجه بلدان األسواق الناشئة الطموحة صعوبة
مـتــزا يــدة فــي تنظيم البطولة األ كـثــر مـشــاهــدة في
العالم بنجاح؟ أو على العكس من ذلك ،هل يعود
ً
العالم قريبا إلى نظام دولي أكثر إقناعا ،وعولمة،
ً
وشمولية؟ قد يتبادر إلى الذهن سؤال أكثر عمقا:
ً
ً
ً
هل ُي َعد الفيفا مؤشرا را ئــدا أو متأخرا القتصاد
العالم ودرجة العولمة؟
أظن أن كيفية تقدم المنافسة على مدار األسابيع
األرب ـ ـعـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،واأله ـ ـ ــم م ــن ذل ـ ــك ك ــم ع ـ ــدد مــن
يشاهدون المباريات ،ربما يكون أوضح العالمات
المبكرة على األهمية األوسع لبطولة كأس العالم
ه ــذا ال ـعــام .كــانــت ه ــذه المسابقة الـعـمــود الفقري
إليرادات الفيفا ،وهناك حديث بالفعل -ربما يكون
ً
مدفوعا برغبة األندية المحترفة في الحصول على
ُ
عائدات أقوى -عن تحول البطولة إلى حدث يقام كل
عامين ،أو استكمال صيغة السنوات األربع الحالية
ُ
بمسابقة بين األندية تقام كل أربع سنوات.
ً
إذا ك ــان مستقبل اال ق ـت ـصــاد ا لـعــا لـمــي مختلفا
ً
تماما عن السنوات العشرين أو الثالثين األخيرة،
فسينعكس هذا في عملية صنع القرار في الفيفا،
ومـ ــن ال ـص ـع ــب أن ن ـت ـخ ـيــل ت ـح ـمــس ال ـف ـي ـفــا لـعـقــد
مسابقات المستقبل في بلدان األ ســواق الناشئة،
إذا كانت هذه البلدان تساهم بدرجة أقل في نمو
االقتصاد العالمي مقارنة بالبلدان المستضيفة
للبطولة منذ عام .2010
فــي ثمانينيات ا ل ـقــرن ا لـعـشــر يــن ،وتسعينيات
الـقــرن الـعـشــريــن ،والـعـقــد األول مــن الـقــرن الـحــادي
والعشرين ،وخالل الفترة من  2011إلى  ،2020كان
متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
الـعــالـمــي 3.3 ،فــي الـمـئــة ،و 3.3فــي المئة و 3.9في
المئة ،و 3.7في المئة على التوالي ،ومن الواضح أن
ً
التسارع في العقدين الكاملين األخيرين كان راجعا
ً
إلى النمو األقوى في العالم الناشئ ،ومتزامنا مع

فترة حيث بدأ الفيفا اختيار ا لــدول المضيفة من
خ ــارج مـعــاقــل كــرة ال ـقــدم التقليدية ،وي ـبــدو األمــر
ً
حــالـيــا وك ــأن ه ــذا االت ـجــاه قــد ينقلب فــي االتـجــاه
اآلخــر هذا العقد ،حتى برغم أن ثماني سنوات ال
تزال متبقية منه.
وماذا عن الفائزين هذه المرة؟ تعلمت من خالل
شعبية المنشورات التي أنتجتها في الماضي أن
أمتنع عن الذهاب إلى ما هو أبعد من توقع الفرق
األربعة المتأهلة لنصف النهائي ،فأحد األسباب
وراء هذا هو أن الواقعية نفسها التي يتعين على
ا لـمــرء أن يتعامل بها مــع ا لـتــو قـعــات االقتصادية
ينطبق على بطولة كأس العالم أيضا ،يتمثل سبب
آخر في أن قادة البلدان التي لم نرشحها للفوز لم
ً
ً
تستقبل األمر استقباال طيبا.
أبدأ هنا بالتاريخ ،حيث فازت ثماني دول فقط
بـكــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم ،وال ـبــرازيــل ،الـتــي فــازت
بالكأس خمس مــرات ،مــن المرشحين المفضلين
دائـمــا ،ويـبــدو أن فــريــق الـبــرازيــل هــذا الـعــام واحــد
مــن أقــوى الـفــرق فــي البطولة ،وكــانــت األرجنتين،
واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،وف ــرنـ ـس ــا ،وأل ـم ــان ـي ــا ،وإي ـط ــال ـي ــا،
وإسبانيا ،وإنكلترا الدول الفائزة السابقة األخرى،
وحتى على الرغم من فشل إيطاليا في التأهل هذه
ال ـمــرة ،فـمــن الـمــرجــح أن يـكــون الـفــريــق الـفــائــز من
إحدى هذه الدول األخرى.
في إ حــدى السنوات ،ستفوز إنكلترا بالبطولة
مرة أخرى ،ولكن من السهل أن يكون الفريق الفائز
من إحدى الدول الفائزة السابقة .وبين بقية الدول،
تتجاوز الدنمارك وهولندا والبرتغال عادة وزنها
االقتصادي والسكاني ،وبصرف النظر عن الفائز،
سأراقب اإل شــارات بكل أشكالها حــول المستقبل،
ً
ً
تماما كما كنت أفعل دائما.
* رئيس «غولدمان ساكس» إلدارة األصول
سابقا ،ووزير مالية المملكة المتحدة األسبق،
هو عضو لجنة عموم أوروبا المعنية بالصحة
والتنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

وحــدهــا الـحـمــات االنتخابية تشغل رئـيــس الـ ــوزراء الهندي،
ناريندرا مودي ،في هذه األيام ،فرغم وجوده في السلطة منذ ثماني
سنوات وغياب أي تهديد عليه من المعارضة المنقسمة ،هو ينشغل
بالحمالت االنتخابية الخاصة بمجالس الواليات على مر السنة.
ال يتخذ مــودي أي خطوة مــن دون التفكير بالكاميرات التي
ّ
ً
ت ـصـ ّـوره ،عندما انـهــار جسر معلق حديثا فــي مدينة «مــوربــي»،
ً
في والية «غوجارات» ،ومات أكثر من  140شخصا بسبب إهمال
السلطات البلدية ،زار مودي المنطقة وسط تغطية إعالمية واسعة
وقابل المصابين أمام وهج الكاميرات التلفزيونية.
هذه التصرفات االستعراضية جعلت مودي ّ
يتعرض لالنتقادات،
فقال زعيم «حزب المؤتمر» الجديد ،ماليكارجون خارجي ،إن مودي
معتاد على افتتاح أصغر المشاريع وتلقي اإلشــادة عليها« :هو
يتجول في أنحاء البلد الفتتاح كل واحد من تلك القطارات» ،في
إشارة إلى سلسلة افتتاحات شارك فيها مودي للقطارات السريعة
«فاندي بهارات» في جميع المناطق ،وذكر خارجي أنه افتتح بنفسه
ً
ً
 27قطارا مماثال حين كان وزير سكك الحديد في حكومة «التحالف
ّ
التقدمي المتحد» بقيادة «حزب المؤتمر» ،لكنه لم يحصد اإلشادة
ً
على ما فعله يوما.
كذلك ،انتقد خارجي رئيس الوزراء ألنه يلهي الناس عن المسائل
بح َيله المستمرة « :كــل يوم
ا لـتــي تحمل أهمية وطنية حقيقية ِ
يرتفع مستوى التضخم ،وتتراجع قيمة الروبية ،وتتوسع مشكلة
البطالة» .هو يدعو مودي إلى العمل على تخفيف هذه المشاكل.
ّ
فــي غضون ذلــك ،بــدأ مــودي منذ اآلن ُيــركــز على االنتخابات
َ
المرتقبة في السنة المقبلة في واليتي «تيالنغانا» و«كارناتاكا»
َ
الجنوبيتين.
في  11نوفمبر زار مــودي عاصمة «كارناتاكا»« ،بنغالورو»،
وافتتح المحطة الثانية من مطارها الدولي ،فكشف النقاب هناك
عــن «تـمـثــال االزدهـ ــار» ،وهــو عـبــارة عــن تمثال طــولــه  108أقــدام
لمؤسس مدينة «نــادابــرابــو كيمبيغودا» فــي «بـنـغــالــورو» .وفي
َ
قطارين في محطة سكك الحديد «كي إس آر»،
اليوم نفسه ،افتتح
وتهدف هــذه الخطوة في األســاس إلــى إثــارة إعجاب مناصريه
الهندوس ،وفي «تيالنغانا» ،حيث يسعى «حزب بهاراتيا جاناتا»
إلى ترسيخ مكانته ،افتتح مودي مصنع أسمدة في «راماغندام».
من الواضح أن انشغال مودي بالفوز في االنتخابات يتفوق
على أي مسائل أخرى ،إلرضاء ناخبيه الهندوس في «غوجارات»،
ً
ً
واف ـق ــت الـحـكــومــة الـهـنــديــة عـلــى إط ــاق س ــراح  11رج ــا ُمــدانــا
باغتصاب بلقيس بــانــو ،ال ـمــرأة المسلمة الـتــي وقـعــت ضحية
أعمال الشغب في «غوجارات» ،عام  ،2002حين كان مودي رئيس
وزراء الوالية.
َ
ن َسف مودي أي معارضة محتملة داخل «حزب بهاراتيا جاناتا»
وهـ ّـمــش كبار ًال ـقــادة ،بما فــي ذلــك مــرشــده الـخــاص الل كريشنا
أدفاني .نتيجة لذلك ،أصبحت سيطرة مودي على الحزب كاملة،
وباستثناء أسماء مثل رئيس وزراء والية «أوتار براديش» ،يوغي
أديتياناث ،يخضع جميع رؤســاء حكومات الواليات التابعين
للحزب الحاكم لمودي ،بمن في ذلك زعماء محليون أقوياء مثل
شيفراج سينغ تشوهان من والية «ماديا براديش».
مودي هو ضامن األصوات األساسي لحزب «بهاراتيا جاناتا»،
لهذا السبب ،ينشغل رئيس الحكومة بانتخابات مجالس الواليات
ً ً
مودي
أكثر من جميع المسائل األخرى ،فليس مفاجئا إذا أن يدعو ّ
الناخبين إلى عدم االهتمام بهوية رئيس وزراء الوالية أو المرشح
مودي
عن
الحزب ،بل االكتفاء بالتركيز عليه عند التصويت .قال ّ
خالل ّ
تجمع انتخابي في «هيماشال»« :ال داعي كي تتذكروا مرشح
«حــزب بهاراتيا جاناتا» ...يشير رمز زهــرة اللوتس إلى الحزب
ويعني أن مودي جاء إليكم».
ً
تعليقا على هــذا الوضع ،صـ ّـرح المحلل السياسي والمؤرخ
أديتيا موخيرجي لصحيفة «ذا دبلومات»« :لم يسبق أن خاض
أي رئـيــس وزراء الـحـمــات االنـتـخــابـيــة بـهــذا الـشـكــل الـهــوســي،
ح ـيــث يـسـتـعـمــل مـ ــودي ال ـمــؤس ـســات الــدي ـمــوقــراط ـيــة لـتـخــريــب
الديموقراطية».
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.572

8.483

5.656

2.731 3.162 3.245

الناهض :أولوياتنا توفير السلع األساسية ومراقبة األسعار
شدد على ضمان استدامة المخزون االستراتيجي
جراح الناصر

أك ــد وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة وزيــر
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات م ــازن الـنــاهــض ،أن ال ــوزارة
ً
تــولــي اهـتـمــامــا بتحسين بيئة األعـمــال
وضمان توافر السلع األساسية ،ومراقبة
ً
أسـ ـع ــاره ــا ،وصـ ـ ــوال ل ـض ـمــان اس ـتــدامــة
الـ ـمـ ـخ ــزون االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مـ ــن ال ـس ـلــع
األساسية.
جاء ذلك في تصريح للوزير الناهض
ً
ً
بمناسبة استقباله و ف ــدا عـسـكــر يــا من
ً
كلية الدفاع الوطني في اإلمارات ،وعددا
مــن المسؤولين فــي مـجــال تكنولوجيا

الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ل ـل ـت ـعــرف
واالط ــاع على تجارب الكويت في هذه
المجاالت.
وأض ــاف الـنــاهــض أن الـكــويــت تولي
ً
ً
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا خـ ـ ــاصـ ـ ــا ب ـت ـش ـج ـي ــع ودعـ ـ ــم
الصناعات العالية التقنية والصديقة
ً
ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،م ـث ـم ـن ــا دور ه ـي ـئ ــة تـشـجـيــع
االستثمار الكويتية في توفير الفرص
وإت ــاح ــة ال ـم ـنــاخ ال ـم ـنــاســب للمستثمر
الخارجي.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـح ــال ــي
والمستقبلي هو تحسين بيئة األعمال،

ورف ــع مـسـتــوى ج ــودة خــدمــات الـ ــوزارة
المقدمة للمتعاملين ،إضافة إلى االهتمام
بالجانب الصناعي والـصـنــاعــات التي
تتعلق باألمن الغذائي والمائي والدوائي
على وجه الخصوص.
ً
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات
االقتصادية والتجارية والتكنولوجية
ذات االهتمام المشترك بين البلدين.
وافـ ـتـ ـت ــح ال ـ ــوف ـ ــد اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي ال ـل ـق ــاء
باالستفسار عن أبرز األهداف والتحديات
الـتــي تــواجــه وزارة الـتـجــارة فــي الفترة
الحالية.

مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــرر الـنــاهــض حظر
اس ـت ـيــراد وب ـيــع وشـ ــراء وت ـ ــداول جميع
أن ـ ــواع مـ ــواد ال ـتــرك ـيــب ال ـت ــي ت ــدخ ــل في
مستحضرات التجميل وا لـتــي تحتوي
على المواد المسرطنة.
وح ـظ ــر الـ ـق ــرار م ـ ــواد بــوت ـيــل فـيـنـيــل
م ـي ـث ـي ــل بـ ــروب ـ ـيـ ــونـ ــال (ل ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــال) ب ـكــل
أن ــواعـ ـه ــا وم ـش ـت ـق ــات ـه ــا وم ـن ـت ـجــات ـهــا،
ب ـع ــد ت ـص ـن ـي ـف ـهــا كـ ـم ــواد م ـســرط ـنــة مــن
وك ــال ــة الـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة األوروبـ ـي ــة،
وتضمنت قــائـمــة الـحـظــر م ــواد ليليان،
زي ـن ــك ب ـي ــري ـث ـي ــون ،س ـي ـل ـي ـكــون كــارب ـيــد

فــاي ـبــر ،ت ــري ــس ،ديــوكـتــايـلـتــن تـيـلــوريــت
ان ــد س ـت ــان ــن ،داي ـب ـي ـن ــزو ،اي ـب ـك ــون ــازول،
بايس ،باكلوبوترازول ،بايس بروبان،
ديـ ـس ــوكـ ـتـ ـي ــل ب ـ ـ ــاث ـ ـ ــاالت ،م ـي ـثــوك ـي ـث ـيــل
اكريليت ،سوديوم ن ،فلوروكلورايدون،
دي ـف ـل ــوروم ـي ـث ـي ــل اكـ ـلـ ـي ــرام ــاد ،هـ ـي ــدروا
كـسـمـيـثـيــل ،ف ـل ــول ــورو ،اي ـبــروفــال ـكــارب،
ديكلورودايوكتي ستانن ،ميسوفرون،
ه ـي ـم ـي ـك ـس ـيــزول ،ام ـي ـب ــروث ــري ــن ،بــايــس
بروكايد.
مازن الناهض

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  40.9مليون دينار
تباين أداء األسهم وحالة من الحيادية والميل إلى الفتور
●

علي العنزي

ً
استمر اللون األحمر مالزما لمؤشرات بورصة
ال ـك ــوي ــت لـلـجـلـســة ال ـثــال ـثــة هـ ــذا األسـ ـب ــوع لكن
بنسب م ـح ــدودة ،أم ــس ،وخـســر مــؤشــر الـســوق
ً
الـعــام نسبة طفيفة جــدا هــي  0.08فــي المئة أي
 6.37نقاط ليقفل على مستوى  7572.13نقطة
بسيولة مستقرة للجلسة الثالثة حول مستوى
ً
 40مليون دينار كانت أمس ،تحديدا عند 40.9
مليون دينار تداولت  151.1مليون سهم تمت عبر
ً
 8866صفقة ،وتم تداول  124سهما ربح منها 40
بينما تراجعت أسعار  66واستقر  18دون تغير.
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول بـمـســاعــدة
اسـتـقــرار سهمي بيتك والــوطـنــي وأقـفــل على
ً
خسارة محدودة جدا كانت نسبة  0.04في المئة
أي  3.04نـقــاط ليقفل على مستوى 8483.71
نقطة بسيولة مستقرة حــول مستويات هذا
األسـبــوع قريبة مــن  30مليون ديـنــار تداولت
 56.2مليون سهم عبر  5074صفقة ،وربحت 7

أسهم مقابل تراجع  12واستقرار  6دون تغير.
وكانت خسارة مؤشر السوق الرئيسي أكبر
وبنسبة  0.28في المئة أي  16.03نقطة ليقفل على
مستوى  5656.17نقطة بسيولة كذلك استقرت
حول  11مليون دينار تداولت  94.8مليون سهم
ً
تمت عبر  3792صفقة ،وربــح  33سهما مقابل
تراجع  54واستقرار  12دون تغير.

استقرار وحيادية
بدأت تعامالت بورصة الكويت فاترة إذ لم
تبلغ سيولة الدقيقة األولى نصف مليون دينار
وتقدمت خاللها أسهم السوق الرئيسي مثل
جي إف إتش وأعيان والصفاة والصالحية على
حساب هدوء وفتور أسهم بيتك والوطني وزين
وأجيليتي ،ومــع م ــرور الــوقــت تتقدم األسهم
ال ـق ـيــاديــة بـعــد م ــرور نـصــف ســاعــة وتـتــراجــع
األسهم الصغيرة ،وكانت موجات البيع أكبر
من موجات الشراء إذ كان المؤشر أحمر معظم

فترات الجلسة وحتى نهايتها.
واسـتـطــاع سهم بيتك بين األسـهــم القيادية
الوصول إلى اللون األخضر وبمكاسب محدودة
ً
جدا قدرها فلس واحد فقط ،بينما استقر الوطني
وتــراجــع زيــن وأجيليتي لكن بنسب مـحــدودة،
واستمر األداء اإليجابي لسهم بنك بوبيان الذي
ً
بلغ مستوى  845فلسا واستقر مشاريع وتراجع
وربة والدولي والبورصة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ن ـشــط «ج ــي إف إتـ ــش» وحـقــق
ً
ً
ارت ـف ــاع ــا مـ ـح ــدودا مـقــابــل ت ــراج ــع أع ـي ــان وإيـفــا
ووطنية عقارية ،بينما ارتفع الصالحية بنسبة
واض ـح ــة لـتـنـتـهــي الـجـلـســة ح ـم ــراء لـكــن بنسب
محدودة.
وتـبــايــن أداء مــؤشــرات األس ــواق الـمــال بــدول
مجلس التعاون الخليجي وتراجعت مؤشرات
الـكــويــت ومــؤشــري اإلم ــارات وقـطــر ،بينما ربح
السعودي وعمان والبحرين ،وكانت أسعار النفط
تتداول خضراء حيث اقترب برنت من مستوى
ً
 89دوالرا للبرميل.

 396ألف حساب تداول راكدة بالبورصة
هل يحق للمستثمرين المتضررين من وقف األسهم طلب تعويض؟
●

محمد اإلتربي

تحتم الـتـطــورات الـتــي تشهدها تعامالت
األسواق المالية دراسة الظواهر التي تفرزها
البورصة ،ومن بينها المخالفات التي ترتكبها
مجالس اإلدارات أو اإلدارات التنفيذية ،ومن ثم
يترتب عليها وقف السهم عن التداول لفترات
طويلة.
هــذا الحق ُيوجب أن ُيستحدث له تشريع
وتقنين من جانب الجهات الرقابية ،خصوصا
أنها توقف السهم بناء على مــاحـظــاتّ ،إمــا
ّ
تخص سوء اإلدارة أو تخص ممارسات غير
سليمة وتــاعـبــات ومــاحـظــات مــرصــودة من
مراقبي الحسابات ،وبالتالي ليس للمساهم
أو المستثمر دور في ذلك.

ماذا يعني وقف السهم عن التداول؟ ومن
المتضرر؟
 -1المساهم الصغير بالدرجة األولــى هو
المتضرر من وقف األسهم ،حيث تتجمد أمواله
في مقابل أن مخصصات األجهزة التنفيذية في
تلك الشركات مستمرة ،وكذلك كل المصروفات
اإلداريـ ـ ــة والـنـفـقــات األخ ـ ــرى ،فـيـمــا المساهم
أمواله مجمدة.
األسهم قد تكون ممولة أو مرهونة،
 -2بعض ّ
وبــالـتــالــي تـمــثــل عبئا ومـخــاطــر كـبـيــرة على
المساهم.
ّ -3
تعد من أسوأ أنواع العقوبات في السوق

المالي ،خصوصا أن هناك مستثمرا يشتري
الـيــوم سهما وغ ــدا يتم إيـقــافــه إلــى أجــل غير
ّ
مسمى ،ومن ثم يكون مشروع سهم مشطوب.
ّ
يتحملها المستثمر،
 -4الخسائر الجسيمة
وليس مجلس اإلدارة أو األجـهــزة التنفيذية
المسؤولة عن كل المخالفات.
وال ـت ـســاؤل األب ــرز هــو مــع كـثــرة اإليـقـ ّـافــات
لألسهم المدرجة ،بسبب مالحظات وتحفظات
مراقبي الحسابات أو التالعبات والمخالفات
الجوهرية التي تكشفها هيئة أسواق المال في
ميزانيات الشركات ،ويتم إيقاف الشركات عن
الـتــداول وتجميد أمــوال وحقوق المساهمين
لفترات طويلة من ّ
يعوض صغار المستثمرين
عن تجميد أسهمهم وأموالهم ألشهر وبعض
األسهم مآلها الشطب من البورصة ،وبالتالي
ّ
تبخر ما بين  70و 80بالمئة من رأس المال
بالنسبة للمستثمر.
ّ
وحماية المستثمرين يجب أل تتوقف عند
وقف الورقة المالية فقط ،بل يجب دراسة تلك
الظاهرة التي باتت تتفرد فيها بورصة الكويت
فــي المنطقة كأكبر بــورصــة شهدت عمليات
شـطــب لـشــركــات مــدرجــة بلغت حـتــى اآلن ٧٠
شركة ،وبحسبة بسيطة لو افترضنا أن في كل
شركة  500مساهم ،فهذا يعني تضرر  ٣٥ألف
مساهم ،وتقوم الجهات الرقابية بواجباتها
ّ
القانونية ،لكن يجب أن تمكن المساهم الصغير
َ ّ
مــن الـحـصــول على حقة عبر س ــن تشريعات
واض ـحــة ورادعـ ــة تـضــع كــل مجلس أو جهاز
تنفيذي أمام مسؤولياته ،حيث يجب أال يخرج

مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي من ملف هكذا
بمرونة ،من دون تعويض المتضررين.
وتـ ــؤكـ ــد أوسـ ـ ـ ــاط م ــراقـ ـب ــة أن إقـ ـ ـ ــرار م ـبــدأ
التعويض والرد على المتسببين في اإليقاف
أو الشطب سيردع المتجاوزين الذين باتوا
يستسهلون اإليقاف للهروب من تحت أعين
ال ــرق ــاب ــة ويـسـتـبـيـحــون أم ـ ــوال المستثمرين
بعيدا عنها.
والـمـسـتـثـمــر ي ـجــب أال يـتـحـ ّـمــل ت ـصـ ُّـرفــات
وممارسات أطراف مجموعات احترفت التعدي
على أصول وحقوق المساهمين.
وتذكر األوساط أن استمرار النهج الحالي
دون عـقــاب رادع يـطــول المتالعبين سيرفع
درج ــات الـمـخــاطــر لالستثمار فــي الـبــورصــة
ً
قياسا إلى بورصات أخرى منافسة لم تشهد
ّ
هــذا الـكــم مــن الشطب واإلي ـقــافــات ،بــل تتمتع
بأمان استثماري تنافسي.
ومن أبرز المالحظات التي تفتح الباب أمام
المزيد من المتالعبين للمضي في «تالعبهم»
ما يلي:
 -1مخالفون مستمرون في مناصب قيادية
كرئيس مجلس إدارة أو عضو.
 -2متالعبون في مناصب تنفيذية كرئيس
تنفيذي ومدير عام ،ويمارسون حقوقهم كافة.
 -3مكافآت مستمرة ومميزات ،رغم مأساة
تبديد أموال األفراد.
وعليه ال عجب مــن كـ ّـم الحسابات الــراكــدة
في البورصة التي تزيد على  396ألف حساب،
معظمها بسبب الوقف والشطب.

أخبار الشركات
ً
ً
«األنظمة» :األثري رئيسا تنفيذيا
قالت شركة األنظمة اآللية ،إنها عينت أحمد األثري في منصب الرئيس
ً
التنفيذي في الشركة ،على أن يقوم بمباشرة عمله اعتبارا من  1ديسمبر
.2022

صدور حكم استئناف لمصلحة «اإلنماء»
أفــادت شركة اإلنماء العقارية بأنها حصلت على حكم لمصلحتها
من محكمة االستئناف ضد شركة «بيرفكت إينجينرينغ يقضي بقبول
ً
االستئنافين شكال وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
بإلزام الشركة المستأنفة في االسئتنافين بأن للشركة المستأنف عليها
مبلغ  2.85مليون دينار وفق قواعد اإلثراء بال سبب وألزمتها بمصاريفها
عن درجتي التقاضي ومبلغ مئتي دينار مقابل أتعاب المحاماة.

«الصالحية» :إتمام شراء  3عقارات
أتمت شركة الصالحية العقارية عملية شراء ثالثة عقارات استثمارية في
دولة الكويت بقيمة  4ماليين دينار ،وتم سداد المبلغ بالكامل ،وتم نقل ملكية
العقارات المذكورة إلى شركة الصالحية العقارية ،وتقع العقارات في منطقة
خيطان قطعة  ،4حيث سيتم استخدامها كمسكن خاص لموظفي الشركة.

«بوبيان ب» تحقق  16.69مليون دينار
ً
حققت شركة بوبيان للبتروكيماويات أرباحا قدرها  16.69مليون
ً
دينار بواقع  32.01فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  31أكتوبر
ً
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  5.63ماليين دينار بما يعادل 10.86
فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

إتمام االستحواذ اإللزامي على «الفنادق»
كشفت بورصة الكويت أنه ً
بناء على موافقة هيئة أسواق المال
لشركة بتروبرت الكويت للتجارة العامة والمقاوالت واألطراف
المتحالفة معها عـلــى االس ـت ـحــواذ اإلل ــزام ــي لـعــدد 3.394.173
ً
سهما مــن أسهم شركة الـفـنــادق الكويتية (ف ـنــادق) التي تمثل
نسبتها  5.88في المئة من رأسمال الشركة بسعر قدره (0.180
دينار للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية  610.951آالف دينار ،فقد
تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ اإللزامي على
أسهم (فنادق) أمس.

«البورصة» :استقالة جويحان
ذكرت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية أن رئيس إدارة
االلتزام الرقابي وحوكمة الشركات عبيد جويحان قدم استقالته
ً
ألسباب شخصية ،علما أن آخر يوم عمل له يوم الثالثاء الموافق
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«الخليحي» تزيد حصتها في «إنوفست»
أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على
ً
أسهم شركة إنوفست (ش.م.ب) ،علما أن البائع شركة ميكانيزم
للتجارة العامة ،والمشتري شركة بيت االستثمار الخليجي،
وبـلـغــت كمية األس ـهــم  25مـلـيــون سـهــم بسعر  0.9دي ـنــار بقيم
إجمالية بلغت  2.29مليون دينار.
وأشـ ــارت «ب ـيــت االسـتـثـمــار الـخـلـيـجــي» إل ــى أن أث ــر الصفقة
سيؤدي إلى زيادة قيمة االستثمار في شركة «إنوفست» ،وتحقيق
ربح من االستحواذ بقيمة  1.3مليون دينار ،وسيتم إدراج هذه
التغيرات ضمن البيانات المالية للربع الربع من عام .2022

دول «أوبك بلس» تتمسك بخفض إنتاج النفط
البرميل الكويتي ينخفض  2.90دوالر إلى 85.36
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.90دوالر ليبلغ
 85.36دوالرا للبرميل في تداوالت االثنين مقابل 88.26
دوالرا للبرميل في تداوالت الجمعة الماضي األول وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العالمية ،لم يطرأ تغير يذكر على أسعار
النفط صباح أمس بعد أن قوبلت المخاوف من حدوث
ركــود عالمي والقلق من أن يتسبب ارتفاع اإلصابات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا فــي الـصـيــن فــي تــراجــع الـطـلــب من
جانب أكبر مستورد للنفط الخام بتأثير إيجابي من
هبوط الدوالر.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت  30سنتا أو 0.3
بالمئة إلى  87.75دوالرا .كما استهلت العقود اآلجلة
لخام غــرب تكساس الوسيط األمـيــركــي تسليم يناير
التعامالت أمس على ارتفاع بتسعة سنتات أو  0.1بالمئة
إلى  80.13دوالرا للبرميل.
وتراجع الخامان القياسيان أكثر من خمسة دوالرات

للبرميل مـســاء االثـنـيــن ،وهبطا ألدن ــى مستوياتهما
منذ عشرة أشهر بعدما ذكــرت صحيفة وول ستريت
جورنال أن اجتماع مجموعة «أوبك »+المقرر في الرابع
من ديسمبر المقبل سيبحث زيادة في اإلنتاج تصل إلى
 500ألف برميل يوميا.
وعــوضــت األس ـعــار الـخـســائــر ســريـعــا بـعــدمــا نقلت
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة (واس) ع ــن وزي ـ ــر الـطــاقــة
األمير عبدالعزيز بن سلمان القول إن المملكة ملتزمة
بتخفيضات اإلن ـتــاج ،وال تناقش زي ــادة محتملة في
اإلنـتــاج مــع منتجي النفط اآلخــريــن فــي منظمة الــدول
المصدرة للبترول (أوب ــك) ،نافيا تقرير «وول ستريت
جورنال».
وخفضت «أوبك» وحلفاؤها في مجموعة «أوبك»+
مؤخرا مستويات اإلنتاج المستهدفة ،وقــال وزير
الـطــاقــة الـسـعــودي هــذا الشهر إن المنظمة ستظل
حذرة بشأن مستويات إنتاج في ظل حالة الغموض

بشأن االقتصاد العالمي.
وقالت تينا تنج المحللة لدى سي .إم .سي ماركتس
إن «تراجع الدوالر كان العامل الرئيسي في دعم أسعار
النفط .ويجعل ضعف الــدوالر النفط أرخــص لحائزي
العمالت األخرى».
وذكر ستيفن إينيس الشريك اإلداري لدى إس .بي.
آي إلدارة األصول في مذكرة أن المخاوف بشأن الطلب
على النفط في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها
مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي)
وسياسات الصين الصارمة بشأن كوفيد تفوق تلك التي
تدفع في االتجاه اإليجابي مثل حظر االتحاد األوروبي
للنفط الروسي المقرر أن يبدأ في الخامس من ديسمبر.

حرص كويتي
ونـفــى نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر النفط

الدكتور بــدر المال امــس صحة ما تــردد حــول وجود
نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوبــك  »+زيــادة انتاج
النفط في اجتماعه القادم.
وأكد الوزير المال لـ «كونا» حرص دولة الكويت على
المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

دعم عراقي
كما جــدد الـعــراق ،أمــس ،موقفه الــداعــم لالتفاقات
ً
التي تحقق مزيدا من االستقرار والـتــوازن لألسواق
النفطية ،وتـقـلــل مــن تــراجــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط في
السوق العالمية.
وأك ـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـن ـفــط حـيــان
عبدالغني ،خالل ترؤسه االجتماع الشهري لتسعيرة
النفط العراقي «حرص العراق على المساهمة الفاعلة
فــي تحقيق مزيد مــن االسـتـقــرار لــأســواق العالمية،

والوصول إلى حالة من التوازن المنطقي بين العرض
والطلب ،والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي
تؤدي إلى تذبذبه وعدم استقراره».
وأضـ ـ ــاف أن «ال ـ ـعـ ــراق ي ـتــابــع بــاه ـت ـمــام ت ـط ــورات
السوق النفطية ،والمتغيرات اليومية بسبب الظروف
والتحديات التي تواجه العالم والتواصل مع األعضاء
في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها
واالطالع على التقارير بهذا الشأن».

العراق وشل
مــن جــانــب اخ ــر ،تعتزم شــركــة النفط العمالقة شل
إعادة تقييم استثماراتها البريطانية البالغة قيمتها
نحو  25مليار جنيه إسترليني ،فــي ضــوء تعديالت
ضريبة األربــاح االستثنائية على شركات الطاقة في
بريطانيا التي أعلنتها الحكومة في األسبوع الماضي.

٢٣
تراجع أسعار العمالت المشفرة مع تنامي أزمة FTX
ةديرجلا
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«بيتكوين» تتداول دون  16ألف دوالر من جديد و«إيثريوم» تنخفض %7
ت ــراج ـع ــت «ب ـي ـت ـك ــوي ــن» صـ ـب ــاح أمـ ــس األول
االث ـن ـيــن ،ل ـت ـتــداول بــال ـقــرب م ــن أدنـ ــى مـسـتــوى
فــي أس ـبــوع ،كما انخفضت الـعـمــات المشفرة
الرئيسية األخرى بشكل حاد ،مع استمرار تأثير
االنهيار الدراماتيكي لبورصة العمالت المشفرة
 FTXفي السوق.
وانخفضت «بيتكوين» بنسبة  ،%3.6ليتم
تداولها حــول  15.990.89دوالر ،قبل أن تعود
وتقلص هذه الخسائر ،وفقا لبيانات ،CoinDesk
كـمــا تــراجـعــت عـمـلــة إي ـثــريــوم بنسبة  %7إلــى
 1120.61دوالر.
ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك ،ف ـي ـمــا تـ ـع ــرض س ـ ــوق ال ـع ـمــات
المشفرة لضغوط خالل األسبوعين الماضيين،
حيث ظهرت المشاكل في بورصة  FTXالرئيسية،
ً
وفقا لما ذكرته شبكة « ،»CNBCواطلعت عليه
«العربية.نت».

واعتبارا من  6نوفمبر  -وهو اليوم الذي قال
فيه الرئيس التنفيذي ألكبر بورصة تشفير في
العالم ،بينانس ،تشانغ بينغ تشاو ،إن بورصته
ستقوم بتصفية ما تحمله من العملة المشفرة
 - FTTفقد سوق العمالت المشفرة أكثر من 260
مليار دوالر من قيمته.
وت ـعــد « »FTTال ــرم ــز األص ـل ــي ل ـبــورصــة FTX
الـمـشـفــرة ،وق ــد أدى ق ــرار تـشــاو ببيع  FTTإلــى
انهيار  ،FTXالتي تقدمت منذ ذلك الحين بطلب
ً
لإلفالس ،وكانت «بينانس» منافسا لـ «.»FTX
وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ،FTX
جون راي ،السبت إن البورصة تتطلع لبيع أو
إ ع ــادة هيكلة إمبراطوريتها العالمية .وتدين
الشركة ألكبر دائنيها بنحو  3مليارات دوالر.
وال تزال أسواق العمالت المشفرة على حافة
الـهــاويــة ،ألنــه مــن غير الــواضــح كيف ستنتهي

ملحمة  ،FTXوما إذا كان سيكون هناك المزيد
من العدوى في جميع أنحاء الصناعة.
ّ
وعلق نائب رئيس تطوير الشركات الدولية
في بورصة العمالت الرقمية  ،Lunoفيجاي أيار:
«السوق في وضع االنتظار والمراقبة لمعرفة ما
إذا كانت هناك أي كيانات أخرى يمكن أن تسقط
نتيجة التعرض لـ .»FTX
وتعرض المستثمرون للضرر بسبب عدد من
حــاالت فشل التشفير البارزة هذا العام ،والتي
تسببت في آثار مضاعفة كبيرة.
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـعــام ،كــان النهيار
العملة المشفرة المستقرة تيرا  terraUSDآثار
غير مباشرة على عدد من الشركات ،وساهم في
سقوط صـنــدوق التحوط الرئيسي Arrows 3
.Capital
ووســط اضـطــراب انهيار  ،FTXتــم استنزاف

حــوالــي  477مليون دوالر مــن أص ــول التشفير
من حسابات البورصة في عملية اختراق مشتبه
ً
بها ،وفقا لشركة تحليالت ،blockchain Elliptic
واعترفت  FTXبحدوث «معامالت غير مصرح
بها» ،لكنها لم تذكر تفاصيل حول مقدار األموال
التي تم نقلها .وقالت شركة تحليل بلوكتشين
 Chainalysisاألحد إن األموال المسروقة «ما زالت
في حالة تحرك».

منصة «جينيسيس»
من ناحيتها ،أكدت منصة العمالت المشفرة
«جـيـنـيـسـيــس» أنـهــا لـيــس لــديـهــا خـطــط حالية
لتقديم طلب إفالس ،بعد أيام من انهيار بورصة
العمالت المشفرة «إف تي إكس» ،التي أثرت على
العديد من الشركات في السوق.

وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم «ج ـي ـن ـي ـس ـيــس» ،في
ب ـي ــان أرسـ ــل ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـت ــرون ــي لــوكــالــة
رو ي ـتــرز« ،ليست لدينا أي خطط لتقديم ملف
إفــاس وشيك ...هدفنا هو حل الوضع الحالي
بالتراضي دون الحاجة إلى أي ملف إفالس».
وجاء ذلك بعدما علقت «جينيسيس غلوبال
كابيتال» عمليات اسـتــرداد العمالء فــي أعمال
اإلقـ ـ ـ ــراض ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــا األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
مستشهدة بالفشل المفاجئ لبورصة العمالت
الرقمية «إف تي إكس».
وذك ـ ـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر م ـ ــن «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ ن ـ ـي ـ ــوز» أن
«جينيسيس» تكافح لجمع أموال جديدة لوحدة
اإلقــراض الخاصة بها ،وحذر المستثمرين من
أنها قد تحتاج إلى تقديم طلب لإلفالس إذا لم
تجد التمويل.
(العربية .نت)

 stcتحصد جائزة «صفقة العام في قطاع االتصاالت»

«زين» تختتم بنجاح جولة Dubai
الناشئة
الشركات
لتسريع
Roadshow
عن استحواذها على شركة البوابة اإللكترونية القابضة في 2022

فادي غندور يتوسط مبادري «زين»
أعـلـنــت شــركــة زي ــن اخـتـتــامـهــا بـنـجــاح جــولــة
 ،Dubai Roadshowبمشاركة  10شركات كويتية
تكنولوجية ناشئة في دبي ،ضمن الدورة السابعة
من برنامجها المبتكر ( )Zain Great Ideaلتسريع
الشركات التكنولوجية الناشئة.
وتعتبر هــذه الـجــولــة أول ــى محطات برنامج
التسريع اإلقليمي الخاص ببرنامج  ،ZGIوالتي
شارك فيها  10شركات ناشئة من أصل  30شركة
كــويـتـيــة تــم اخـتـيــارهــا مــن قـبــل لجنة التحكيم،
ال ـم ـكــونــة م ــن خ ـب ــراء ري ـ ــادة األعـ ـم ــال واالب ـت ـكــار
وممثلي الشركات االستثمارية وشركات تسريع
الـشــركــات الـنــاشـئــة ،وسيضم بــرنــامــج التسريع
اإلقليمي جوالت مقبلة إلى القاهرة والرياض من
ً
المقرر انطالقها قريبا.
وشارك أصحاب الشركات العشر في الجولة،
التي استمرت ثالثة أيام في دبي ،وشملت جلسات
استشارية وورش عمل ول ـقــاء ات تنويرية بين
المبادرين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين
مــن كبرى شــركــات المنطقة ،إضــافــة إلــى زيــارات
م ـيــدان ـيــة ل ـع ــدد م ــن م ــراك ــز اإلب ـ ـ ــداع وم ـســرعــات
الـشــركــات الناشئة ،وجلسات حــواريــة مفتوحة
مــع مؤسسي الـشــركــات الناشئة ورواد األعـمــال
البارزين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وقصص
نجاحهم مع المشاركين.
وش ـم ـل ــت ال ـج ــول ــة لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع رئـ ـي ــس «وم ـض ــة
كابيتال» لالستثمار ومؤسس شركة «أرامكس»
ف ــادي غ ـنــدور ،إضــافــة إل ــى زي ــارة خــاصــة لمركز
االبتكار في مقر  Googleالشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،ولقاءات مع مسؤولي وحدة التكنولوجيا
المالية في مجموعة ماجد الفطيم ،ومسؤولي
منصة  in5 Dubaiالمتكاملة لالبتكار ،ومنصة
 AstroLabsللمنظومات التكنولوجية ،وغيرهم.
وشارك في الجولة  10شركات كويتية ناشئة
تعمل في مجاالت التكنولوجيا النامية ،وهي:

منصة  Bussiness4Saleللفرص االستثمارية،
ومـنـصــة  Bazaar Gateللمتاجر اإللـكـتــرونـيــة،
ومـنـصــة  Matriiلـخــدمــات الـتـنـظـيــف ،وتطبيق
«مــوتــري» لــوكــاالت ال ـس ـيــارات ،وتطبيق Punch
ل ـبــرامــج الـ ـ ــوالء ،وتـطـبـيــق  Yuehliaلـمـنـتـجــات
األم ـهــات واألط ـفــال ،ومنصة  Phinestsلألعمال
الحرة ،ومنصة «تدلل» لخدمات الهدايا ،ومنصة
 Enabillلـخــدمــات الــدفــع اإللـكـتــرونــي للمطاعم،
وم ـن ـصــة  The Wish Listل ـل ـعــامــات الـتـجــاريــة
وشركات التجزئة.
ً
وانطلقت أخيرا الدورة السابعة من برنامج زين
ً
المبتكر بحلة جديدة كليا ،بالتعاون مع مؤسسة
 ،Brilliant Labبهدف تطوير منظومة الشركات
التكنولوجية الناشئة واالبتكارات الرقمية في
مجتمع األعمال الناشئة الكويتي والتوسع به في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف برنامج  ZGIإلى األخذ بيد المبادرين
نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو
ا لـمـسـتــدام ،ليس لتنمية شركاتهم فحسب ،بل
ً
لـتـنـمـيــة أن ـف ـس ـهــم ك ــأش ـخ ــاص مـنـتـجـيــن أي ـض ــا،
كـمــا ت ـحــرص «زيـ ــن» عـلــى االس ـت ـفــادة مــن شبكة
شركائها الواسعة إليصال مبادريها بالصناديق
االستثمارية وشركاء النجاح لكي تساعدهم على
وضع خطوة أولى ثابتة في عالم األعمال.
ويبرز البرنامج جهود «زيــن» في دعــم أعمال
ال ـش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـنــاش ـئــة ،وال ـتــزام ـهــا
المتنامي نحو ممارستها لالستدامة المجتمعية،
إذ إن ـهــا حــريـصــة عـلــى وض ــع بـصـمــة إيـجــابـيــة،
وتبني القضايا األكثر أهمية في المجتمع ،من
أبــرزهــا :دعــم رواد األعـمــال والـشـبــاب ،وتشجيع
االبتكار الرقمي ،ليس في الكويت فحسب ،بل في
المنطقة بأسرها.

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة
( ،)stcحصولها على جائزة «صفقة العام
فــي قـطــاع االت ـص ــاالت» عــن ع ــام  2022في
الـحـفــل ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن لـمـسـتـشــاري
عمليات االندماج واالستحواذ (The M&A
 ،)Advisorال ــذي ُع ـقــد فــي ن ـيــويــورك يــوم
الثالثاء ( 15الجاري).
وقـ ـ ــام وسـ ـي ــم الـ ـح ــاي ــك ،ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لعالقات المستثمرين وعمليات االندماج
واالستحواذ بتمثيل  stcوتسلم الجائزة
في أكبر حفل على الصعيد العالمي لتقييم
عمليات االندماج واالستحواذ ،والذي ضم
ً
أكثر من  350شخصا من الرواد المحترفين
في مختلف القطاعات ،والذين يمثلون أكثر
من  500شركة ،حيث تم تحديد المرشحين
النهائيين للجوائز من قبل لجنة تحكيم
مستقلة مؤلفة من كبار الخبراء في مجال
االندماج واالستحواذ.
وف ــي ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ص ــرح م .مــزيــد
ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
ً
االت ـصــاالت الكويتية ( ،)stcقــائــا« :تعزز
هذه الجائزة المرموقة من مكانة ( )stcفي
قطاع االتصاالت ،نتيجة تنفيذها عملية
االسـتـحــواذ الناجحة التي قامت بها في
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
وال ـت ــي تـمـثـلــت بــاالس ـت ـحــواذ عـلــى شــركــة

«الجزيرة» تنطلق
إلى مدينة تركستان
في كازاخستان
أع ـل ـنــت «طـ ـي ــران ال ـج ــزي ــرة»،
أم ـ ـ ــس ،إط ــاقـ ـه ــا خـ ــط رحـ ــات
ـان ج ــدي ــد إلـ ــى ك ــازاخ ـس ـت ــان،
ثــ ٍ
وتحديدا إلــى مدينة تركستان
الجنوبية ،حيث ستقوم الشركة
بتسيير الرحالت بواقع رحلتين
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ،ل ـ ــرب ـ ــط الـ ـحـ ـج ــاج
والـ ـسـ ـي ــاح ألول مـ ــرة ب ــرح ــات
م ـب ــاش ــرة م ــع الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وخــدمــة الـطـلــب الـمـتــزايــد على
السياحة الدينية والثقافية.
وبـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــط
الجديد ،قال الرئيس التنفيذي
لشركة طيران الجزيرة روهيت
رام ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدران« :س ـ ـع ـ ـيـ ــدون
بـ ـم ــواصـ ـل ــة ت ــوس ـع ـن ــا لـتـلـبـيــة
الطلب الكبير الــذي نشهده من
بـ ــاد راب ـط ــة الـ ـ ــدول الـمـسـتـقـلــة
ل ـل ـس ـفــر إل ـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
وب ــال ــذات إل ــى الـسـعــوديــة ألداء
مناسك الـحــج ،إذ تــوفــر طيران
ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة رحـ ـ ـ ـ ــات م ـن ـت ـظ ـمــة
تــربـطـهــم مــع الـمــديـنــة الـمـنــورة
وجدة والطائف ،كما أن مدينة
ت ــرك ـس ـت ــان جـ ــاذبـ ــة ل ـل ـس ـيــاحــة
الدينية ،وستوفر هذه الرحالت
خــط ر بــط مناسبا للمسافرين
عبر شبكة وجهاتنا».

«أعيان لإلجارة»
ً
ً
ترعى حفال ترفيهيا
لدار المسنين
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان
لــإجــارة واالسـتـثـمــار ،رعايتها
ومشاركتها في اليوم الترفيهي
لنزالء دار المسنين ،الــذي أقيم
االثنين الماضي بمقر الدار.
وأوضـحــت الشركة ،في بيان
ص ـح ــاف ــي ،أن م ـم ـث ـلــي ال ـشــركــة
ح ــرص ــوا ع ـل ــى تـ ـب ــادل الـ ـح ــوار
الــودي واألســري مع نزالء الدار،
تاركين لهم المجال الستحضار
ذك ــري ــاتـ ـه ــم ،واالس ـ ـتـ ــرسـ ــال فــي
م ــواضـ ـي ــع الـ ـم ــاض ــي ال ـج ـم ـيــل،
مضيفة« :إنـنــا فــي شركة أعيان
ن ـث ـمــن االهـ ـتـ ـم ــام ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
تــولـيــه حـكــومــة الـكــويــت لرعاية
الـ ـمـ ـسـ ـنـ ـي ــن وج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـفـ ـئ ــات
والشرائح المجتمعية الخاصة،
ما جعل من جهودها الواضحة
وتـجــربـتـهــا ال ــرائ ــدة ف ــي مـيــدان
ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ورع ــاي ــة
ً
المسنين نموذجا يحتذى».

البوابة اإللكترونية القابضة وشركاتها
التابعة ( )e-portalخــال أبريل من العام
ال ـح ــال ــي ،وه ــو م ــن أح ــد أبـ ــرز اإلنـ ـج ــازات
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا  stcخ ـ ــال ع ـ ــام ،2022
والتي خولتها لتوسيع نموذج أعمالها،
وأن تكون في صــدارة الشركات من حيث
الحصة السوقية إليرادات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف« :كما نعتز بوجود  stcفي هذا
ال ـحــدث الـكـبـيــر ،كــونـهــا الـشــركــة الــوحـيــدة
مــن منطقة ال ـشــرق األوس ــط الـتــي وصلت
للنهائيات من بين الشركات المشاركة عن
فئة صفقة العام».
وتابع« :ما تظهره هذه الجائزة المميزة
والمرموقة ،والتي تمثل أفضل ما في قطاع
االنــدمــاج واالس ـت ـحــواذ خــال عــام -2021
 ،2022من عزم  stcوتميزها في هذا المجال
على مر السنوات ،السيما بعد النجاح الذي
حققته الشركة من االستحواذ على شركة
 )solutions by stc (Qualitynetفــي عام
 ،2019كان السبب الرئيسي في تحفيزنا
وتصميمنا على بذل قصارى جهدنا في
مجال االستحواذ ،والذي تمت ترجمته من
خالل استحواذنا األخير على شركة البوابة
اإللكترونية القابضة».
وأض ـ ــاف ال ـح ــرب ــي« :اع ـت ـم ــدت  stcمــن

خالل إدارة عمليات االندماج واالستحواذ
فــي الـقـطــاع الـمــالــي عـلــى أع ـلــى المعايير
ً
المهنية إلتمام هذه الصفقة ،انطالقا من
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة لـلـتـحــول الــرق ـمــي،
ً
وتـمــاشـيــا مــع رؤي ــة الـكــويــت  ،2035وبما
يـتـفــق م ــع رؤي ــة مـجـلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية إلث ــراء تجربة الـعـمــاء ،وخلق
قـيـمــة لـلـمـســاهـمـيــن .كـمــا يـنـعـكــس تفاني
ومثابرة  stcمن خالل ما حققته من أفضل
النتائج في تغطية جميع الجوانب المالية
والتقنية والقانونية ،بالتعاون مع أفضل
الشركات االستشارية المحلية والدولية
خ ــال عـمـلـيــة الـفـحــص ال ـنــافــي لـلـجـهــالــة،
وغيرها مــن الـمــراحــل الـعــديــدة التي مرت
بها الشركة لتنفيذ هذه العملية بنجاح».
ً
وأردف« :وفقا لذلك ،تمكنت  stcمن التعامل
مع مراحل الصفقة بسالسة ،والتغلب على
الـتـحــديــات المصاحبة لها الـتــي واجهت
فرق العمل .أغتنم هذه الفرصة لشكر كل
من ساهم في هذا النجاح ،للمهنية العالية
التي قاموا باتباعها إلتمام هذه الصفقة».
واختتم الحربي« :لطالما حرصت stc
عـلــى ري ــادة أفـضــل الـمـمــارســات العالمية
والـمـعــايـيــر المهنية فــي جـمـيــع قـطــاعــات
الشركة وإداراتها التي تدعم استراتيجتها
وخـ ـطـ ـطـ ـه ــا وأنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة.

مزيد الحربي
ً
وبالتالي ،وانطالقا من استراتيجة الشركة
المؤسسية ،والـتــي تــأخــذ بعين االعتبار
توسيع عمليات الـشــركــة بقطاع األعـمــال
وتمكين التحول الرقمي في الكويت ،فإن
من شأن االستحواذ على  E-Portalالسماح
لـ  stcباغتنام فــرص النمو المحتملة في
قـطــاع األع ـمــال ،مــن خــال إدخ ــال مفاهيم
وحلول مبتكرة إلى السوق الكويتي .كما
قمنا بتطوير نموذج تشغيلي يرتكز على
المنصات الرقمية في شركاتنا التابعة ،من
أجــل توفير أفضل الخدمات والمنتجات
وال ـ ـح ـ ـل ـ ــول ،ل ـن ـت ـخ ـط ــى بـ ــذلـ ــك ت ــوقـ ـع ــات
ً
ومتطلبات عمالئنا ،وفقا لعملية التحول
الرقمي وآخر التغيرات العالمية السريعة».

« »S&Bتمنح «بوبيان» أعلى التصنيفات االئتمانية في الكويت
الماجد :تأكيد لنجاحنا في تحقيق التوازن المستمر بين النمو والتوسع وتحقيق األرباح
حـقــق بـنــك بــوب ـيــان خ ـطــوة ج ــدي ــدة نحو
المزيد من اإلنجازات مع اقتراب العام الحالي
من النهاية ،بحصوله على ترقية جديدة من
وكالة «ستاندرد آند بورز» االئتمانية ،التي
رف ـعــت الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي لـلـبـنــك طــويــل
األجل إلى  Aوتعديل النظرة المستقبلية إلى
مستقرة مع رفع تصنيف الوضع االئتماني
المستقل إلى .BBB +
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي لمجموعة «بوبيان» ،عادل الماجد:
«بـحـمــد ال ـلــه ،ون ـحــن نـقـتــرب مــن نـهــايــة عــام
آخر في مسيرتنا ،حققنا هذا اإلنجاز وهذه
الخطوة المهمة ،و هــو تأكيد على نجاحنا
فــي تحقيق الـتــوازن المطلوب بين التوسع
ً
ً
ونمو األعـمــال؛ محليا وخــارجـيــا ،وتحقيق
الربحية الجيدة».
وأضــاف« :رفع التصنيف االئتماني ،رغم
حالة عــدم اليقين التي تشهدها التوقعات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ن ـت ـي ـجــة ال ـع ــوام ــل
الجيوسياسية ومـعــدالت التضخم ،يعكس
قــوتـنــا ف ــي ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،وقــدرتـنــا
عـلــى تـحـقـيــق نـمــو مـ ـت ــوازن ،م ــع المحافظة

على جودة األصول ،وهو كما تشير الوكالة
ال ـعــري ـقــة ي ـع ــزز قــدرت ـنــا ع ـلــى ال ـح ـفــاظ على
رأسمال قوي».
ويضع الرفع األخير «بوبيان» في صدارة
البنوك المحلية المصنفة من «ستاندرد آند
بورز» ،وفي صدارة جميع البنوك اإلسالمية
في الكويت ،والثاني على مستوى كل البنوك
المحلية المصنفة من الوكالتين األخريين؛
موديز وفيتش ،وهو «أمر يزيد من التحديات
أم ــامـ ـن ــا ،وي ـج ـع ـل ـنــا م ـص ـم ـم ـيــن أكـ ـث ــر عـلــى
االستمرار في تحقيق اإلنجازات».
وتوقعت الوكالة أن يعمل النمو المتوازن
واألرب ــاح الجيدة ومـعــدل توزيعات األربــاح
على مساعدة البنك على الحفاظ على رأسمال
قـ ـ ــوي ،وأن ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــرات ج ــودة
األصول في مستوياتها الحالية ،رغم النمو
ً
ً
المتوقع محليا وخارجيا.

ثاني ترقية للتصنيف االئتماني خالل 2022
وي ـع ـت ـب ــر رف ـ ــع ال ـت ـص ـن ـي ــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي ل ـ
«بوبيان» من مؤسسات التصنيف العالمية

القوية ألصوله ومصداته الرأسمالية ،في ظل
زيادة رأس المال ،إضافة إلى مصادر تمويله
المستقرة.

«بوبيان» نموذج يقتدى به

عادل الماجد
هو الثاني خــال عــام  ،2022بعد رفــع وكالة
موديز تصنيف الودائع طويلة األجل من A3
إ لــى  ،A2ور ف ــع تصنيف التقييم االئتماني
األس ــاس ــي م ــن  ba1إل ــى  baa3خ ــال الــربــع
الـثــانــي مــن ال ـعــام الـحــالــي ،ليعكس رؤيتهم
للعالمة التجارية المحلية المتنامية للبنك
على صعيد خــدمــات األف ــراد والـشــركــات ،ما
يــدعــم ربـحـيـتــه الـقــويــة ال ـم ـت ـكــررة ،وال ـجــودة

من جهة أخرى ،وفي تقريرهم حول التمويل
اإلسالمي في الكويت خالل الربع الثالث من
العام الحالي ،استشهدت «موديز» بنجاحات
«بوبيان» كدليل على تفوق الصيرفة اإلسالمية
فــي ال ـكــويــت عـلــى مـسـتــوى ال ـشــرق األوس ــط،
مؤكدة أن البنك أصبح من خالل األرقام ثالث
أكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية
كبيرة تتجاوز  11في المئة.

ً
البنك األكثر أمانا

وتمكن «بوبيان» من تحقيق إنجاز جديد
يضاف إلى سلسلة إنجازاته األخيرة ،من خالل
تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة
غ ـلــوبــل فــاي ـنــانــس ال ـعــال ـم ـيــة ألك ـث ــر ال ـب ـنــوك
ً
اإلسالمية أمــانــا على مستوى دول الخليج،

وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيته وقوته في
مواجهة مختلف األزمات.

أكثر من  15جائزة
ُي ــذك ــر أن «ب ــوب ـي ــان» حـقــق خ ــال ع ــام 2022
أعلى معدل من الجوائز العالمية من مجموعة
مميزة من المؤسسات المرموقة ،وفي مقدمتها
مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل
فاينانس ،حيث حقق أكثر من  15جائزة مختلفة
في مجاالت الخدمات الرقمية واإلبداع واالبتكار
وال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،ودعـ ــم الـمـشــاريــع
الصغيرةَّ ،
توجها بجائزة أفضل بنك إسالمي
بالعالم في الخدمات الرقمية للعام الثامن على
التوالي من «غلوبل فاينانس» العالمية.
ك ـم ــا ش ـه ــد ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ت ـك ــري ــم ات ـح ــاد
المصارف العربية للماجد ،باختياره الشخصية
المصرفية العربية لعام  ،2021ليكون بذلك أول
مـصــرفــي كــويـتــي يـتــم اخـتـيــاره للتكريم ،الــذي
يعتبر األعـلــى الــذي يمنحه االتـحــاد ألصحاب
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن الـمــالــي
والمصرفي العربي.

«الوطني» :منهجية تدريب جديدة ترفع شعار «جاهزون للمستقبل»
درويش :طورنا استراتيجية شاملة لتحسين تجربة الموظف في التعلم واالستفادة من التكنولوجيا
ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
لمجموعة بنك الكويت الوطني،
م ـ ــن خ ـ ــال ذراع ـ ـه ـ ــا ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي إدارة الـ ـت ــدري ــب
والـتـطــويــر ،العمل عــن كثب لرفع
ك ـف ــاءة مــوظ ـفــي ال ـم ـج ـمــوعــة ،من
خـ ـ ـ ــال إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث تـ ـط ــوي ــر ش ــام ــل
ومستمر في البرامج والمنظومة
التدريبية للوطني ،وف ــي سبيل
ذلك دشنت اإلدارة منهجية جديدة
ترفع شعار «جاهزون للمستقبل»،
لـمــواكـبــة مـسـيــرة الـنـمــو الــرقـمــي
المتسارع التي ينفذها البنك.

تحسين تجربة التعلم

تعليمية جديدة تعزز ثقافة عمل
منفتحة ،بما في ذلك عرض مصمم
لـتـمـكـيــن الـ ـق ــادة م ــن خ ـلــق مـنــاخ
يشجع الموظفين على االبتكار
واالب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،ك ـم ــا ت ـش ـم ــل ال ـف ــرص
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ـج ــدي ــدة م ـج ــاالت
ال ـت ــرك ـي ــز اإلض ــافـ ـي ــة والـمـتـمـثـلــة
ف ـ ــي ع ـ ـلـ ــوم الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـ ــذك ـ ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي واألتـ ـمـ ـت ــة الــذك ـيــة
وتعلم اآللة.
وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،شـمـلــت
ال ـف ــرص الـتــدريـبـيــة ال ـتــي وفــرهــا
البنك لموظفيه برامج في االبتكار
وال ـت ـف ـك ـي ــر ال ـت ـص ـم ـي ـمــي وطـ ــرق
تحسين تجربة العميل وأساليب
اب ـت ـكــار مـنـهـجـيــات مــرنــة للعمل
وك ــذل ــك ب ــرام ــج مـخـتـصــة لــريــادة
األعمال.

تـتـضـمــن األه ـ ـ ــداف الــرئـيـسـيــة
لالستراتيجية الجديدة تحسين
ت ـج ــرب ــة الـ ـم ــوظ ــف ال ـش ــام ـل ــة فــي
التعلم ،من خالل العمل على أكثر
من صعيد ،وبالتعاون مع أكثر من
جهة ،من بينها الجهات التنظيمية
لتحديد أولــويــات الـتــدريــب التي
تطور موظفي البنك ،كما تهدف
إلــى االسـتـفــادة مــن التكنولوجيا
لـجـعــل الـتـعـلــم اإلل ـك ـتــرونــي أكـثــر
جاذبية والتخطيط لتخصيص
تــدريــب أكثر فعالية لمجموعات
الموظفين في جميع فروع البنك
المنتشرة حول العالم.
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى االح ـت ـي ــاج ــات
الـمـتـغـيــرة لـمــوظـفــي المجموعة،
فإن عروض إدارة التدريب تتطور
ب ــاس ـت ـم ــرار ،ع ـب ــر إض ــاف ــة ف ــرص

وك ـجــزء مــن االل ـت ــزام األوس ــع
بالرقمنة ،تتضمن االستراتيجية
ات ـخــاذ خ ـطــوات مـهـمــة لضمان
تـمـتــع مــوظـفـيـنــا بـتـجــربــة أكثر
ج ــاذب ـي ــة ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر
ً
بالتعلم ،خـصــوصــا مــع إنـشــاء
عروض تدريب مكثفة لموظفي
المجموعة ،هــذا باإلضافة إلى
ن ـظــام ـنــا الـتـعـلـيـمــي األس ــاس ــي
والـمـتـمـثــل فــي مـنـصــة الــوطـنــي
ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة « Hub NBK
ّ
 ،»Learningوالـ ــذي مــكـنـنــا من
إثراء تجربة الموظفين بالكامل،

ض ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ل ـعــام
 ،2025وفي إطار خططه للتحول
الــرق ـمــي ال ـتــي ت ـتــواصــل بـنـجــاح،
حـقــق بـنــك الـخـلـيــج نـقـلــة نوعية
وط ـ ـ ـفـ ـ ــرات غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة ع ـلــى
مستوى الفروع ،بعد زيادة عددها
ً
إلــى  53فرعا ،وتقليص متوسط
إنـ ـج ــاز ال ـم ـع ــام ــات الـمـصــرفـيــة،
وإض ــاف ــة خ ــدم ــات نــوع ـيــة ،منها
اإلصدار الفوري لبطاقات السحب
اآلل ــي ،وتـطــويــر أج ـهــزة الـصــراف
اآللي والتفاعلي .ATM، ITM
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،قـ ـ ــال ن ــائ ــب
المدير العام للخدمات المصرفية
الـشـخـصـيــة مــديــر إدارة ال ـفــروع
باسل األســد ،إن «الخليج» يعمل
مــن خ ــال استراتيجية واضـحــة
لجعل تجربة العميل فــي البنك
ً
ً
األكثر تميزا مصرفيا ،من خالل
خـ ـط ــة ل ـل ـت ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي تـمــس
مختلف ال ـخــدمــات والـمـعــامــات
المصرفية ا لـتــي يقدمها البنك،
م ــا يـجـعــل ال ـت ـجــربــة الـمـصــرفـيــة

السهلة مع «الخليج» أكثر سهولة،
وم ـتــاحــة لـلـجـمـيــع ف ــي ك ــل مـكــان
وبأي وقت.
وأوضــح أن البنك أطلق خدمة
اإلصدار الفوري لبطاقات السحب
ً
اآللـ ــي ف ــي أك ـثــر م ــن  28ف ــرع ــا من
وجار
فروعه خالل الفترة الماضي،
ٍ
توفير الخدمة فــي باقي الـفــروع،
ً
متوقعا أن تصل نسبة التطبيق
إلــى  100فــي المئة بحلول الربع
األول من عام .2023
وأشار إلى أن «الخليج» نجح في
تقليص متوسط إنجاز المعاملة
داخ ــل مختلف ال ـف ــروع إل ــى وقــت
قـيــاســي خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
ع ـلــى وق ــع ال ـت ـط ــورات اإليـجــابـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ش ـه ــده ــا ال ـب ـن ــك،
وف ــي مـقــدمـتـهــا إطـ ــاق التطبيق
ً
الجديد كليا على الهواتف الذكية،
ال ـ ــذي ي ـت ـســم بــالـتـصـمـيــم الــذكــي
والـسـهــولــة والـبـســاطــة ،مــا ساهم
في تخفيف الضغط عن الفروع ،إذ
بات بإمكان العميل إنجاز الكثير

التزام أوسع بالرقمنة

أحمد درويش

كـمــا ســاعــد عـلــى تــوفـيــر عملية
التعلم بمفهوم أشـمــل وأوس ــع
وب ـ ـمـ ــا ي ـت ـم ــاش ــى م ـ ــع م ـعــاي ـيــر
ال ــوص ــول ال ـحــدي ـثــة م ــع تــوفــره
بلغات وأشكال متعددة.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــة
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـص ــة ،وال ـ ـتـ ــي
تـ ـ ــم إثـ ـ ـ ــراؤهـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
« »CrossKnowledgeالعالمية
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ال ـم ـح ـتــوى
الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،الـ ـ ــذي ي ـت ــم إعـ ـ ــداده
م ــن أع ـض ــاء ف ــي هـيـئــة تــدريــس
لـ ـج ــامـ ـع ــات مـ ـث ــل سـ ـت ــانـ ـف ــورد
وهــارفــارد وإنـسـيــاد و MITوIE
.Business
وب ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ولـ ـجـ ـع ــل
الوصول إلى المحتوى التدريبي
أكثر كفاءة ،تم تخصيص منصة
الوطني لكل دولة في شبكة فروع

المجموعة لتراعي االحتياجات
المتباينة لكل دولة على حدة.

التدريب المرتبط بالحوكمة
وفي إطار الحرص على مواءمة
البنك لركائز االستدامة الست التي
يـتـبـنــاهــا ،وال ـتــي تـشـمــل إحــداهــا
«احترام وتطوير الموظفين» ،يتم
تكثيف دورات تدريبية للموظفين
حــول مكافحة الــرشــوة والفساد،
ومكافحة غسل األموال واالحتيال،
وتعتبر كل تلك ال ــدورات إلزامية
لجميع الموظفين وتتكرر دوريا.
كما يتضمن المنهج التدريبي
دم ــج مـعـظــم مـتـطـلـبــات الـتــدريــب
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـس ـلــوك ـيــة لـمــوظـفــي
الـبـنــك ،بما يتماشى مــع كـفــاءات
كـ ــل ال ـ ـك ـ ــوادر ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـعــام ـلــة

ف ــي ال ــوطـ ـن ــي ،م ــن خ ـ ــال ب ــرام ــج
تدريبية تشمل التدريب التعريفي
للموظفين الجدد ودورات االمتثال
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج اإلل ـ ــزامـ ـ ـي ـ ــة وبـ ــرامـ ــج
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وأدوات
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار وم ـ ـحـ ــرك ال ـ ــدراس ـ ــات
االستقصائية.

برامج تطوير المديرين
ً
دائـ ـم ــا ك ــان تـطــويــر الـمــديــريــن
محور التركيز الرئيسي في البنك،
حيث يعزز نموذج التدريب الذي
ي ـن ـت ـه ـجــه ال ــوط ـن ــي ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ً
القيادة ،انطالقا من الرؤية المتسقة
لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه
م ــن ال ـق ـيــادي ـيــن ،ك ـمــا أن ــه يعكس
االحتياجات الفريدة من القياديين
ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد

ُ
«الخليج» يطلق خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات

باسل األسد

م ــن ال ـم ـعــامــات الـمـصــرفـيــة عبر
التطبيق ،بما فيها فتح الحساب
خـ ـ ــال دق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،وال ـق ـي ــام
بالتحويالت المحلية والدولية،
وال ــدف ــع وال ـت ـمــويــل اإلل ـك ـتــرونــي،
وإدارة ال ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـمــان ـيــة،
والـ ـسـ ـح ــب اآللـ ـ ـ ـ ــي ،وغـ ـي ــره ــا مــن
المعامالت.

«الدولي» يرعى مهرجان Food Buzz
لموسمه السادس على التوالي ،يعود مهرجان
 Food Buzzلـمـشــروعــات األطـعـمــة والـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة الكويتية في  ،2022لتعود
معه مشاركات بنك الكويت الدولي ( )KIBالمجتمعية،
في تعاون يتجدد للسنة الثانية على التوالي برعاية
ذهبية من البنك ،وتأتي هذه الشراكة في إطار جهوده
في رعاية ودعم المشاريع الكويتية وأصحاب األعمال
من الشباب.
وحيث إنه من المقرر أن يمتد  Food Buzzأربعة
أشهر متوالية  -من نوفمبر الـجــاري حتى فبراير
 - 2023بفعالية في أواخر كل شهر بمواقع حيوية،
أكد  KIBمن ناحيته التواجد بصورة فعلية في كل
دورة كما فــي األع ــوام السابقة ،فــي م ـبــادرة ضمن
مسؤوليته االجـتـمــاعـيــة ،هدفها الرئيسي تعزيز
الـحـضــور ال ـم ـشــارك فــي الـمـهــرجــان وزي ـ ــادة نسبة
الـتـفــاعــل مـعــه مــن قـبــل ال ـ ــزوار ،بـمــا يـصــب فــي دعــم

م ـشــروعــات ال ـم ـبــادريــن الـمـشــاركــة فــي الـمـهــرجــان،
وتشجيع المواهب الكويتية القائمة عليها.
وفي كلمة من مروة معرفي ،مساعد مدير  -إدارة
التسويق ووحدة االتصال المؤسسي في  ،KIBبهذه
المناسبة ،قالت« :يسعدنا تجديد هذا التعاون المثمر
مع شركة  Food Buzzوللمرة الثانية على التوالي،
والذي يأتي كل عام برؤية موحدة وطموح مشترك
نحو تنمية مستدامة لقطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة فــي الـكــويــت ،متطلعين هــذا الموسم
إلى أعلى نسبة مشاركة من المبادرين وتفاعل أكبر
من قبل الــزوار ،لتحقيق األهــداف المرجوة من هذا
التعاون ،الذي يسرنا أيضا أن نتوجه بالشكر لكل
من ساهم من الطرفين في إنجاحه ليستمر طوال هذه
األعــوام ،كما نشيد بالجهود التي بذلت من جميع
الجهات المعنية ،ليواصل هذا المهرجان إنجازاته،
موسما تلو اآلخر».

وبـ ـ َّـيـ ــن أن مـ ــن ب ـي ــن ال ـع ــوام ــل
الرئيسية في تقليص وقت إنجاز
المعاملة المصرفية؛ توفير أجهزة
ال ـ ـصـ ــراف اآللـ ـ ــي  ATMم ـت ـعــددة
األغــراض ،التي تمكن العميل من
السحب واإليــداع النقدي ،في أي
وق ــت وعـلــى م ــدار الـســاعــة ،كذلك
وج ـ ـ ــود أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ـصـ ــراف اآللـ ــي
ً
التفاعلي  ITMفي  11فرعا ،بينها
ج ـه ــاز ص ـ ــراف آلـ ــي ت ـفــاع ـلــي من
السيارة ،جميعها تعمل من 8:00
ً
ً
مساء.
صباحا حتى 11:30
ون ـ ــوه إلـ ــى أن اع ـت ـم ــاد الـبـنــك
ألحدث إصدار من نظام الرد اآللي
في مركز االتصال ساهم كذلك في
تلبية الطلب المتزايد من العمالء
عـلــى ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة ،وجعل
زيارة العميل للفرع تتم في نطاق
ضيق.
وأكـ ـ ــد أن «ال ـخ ـل ـي ــج» حــريــص
عـلــى تــوفـيــر خــدمــاتــه المصرفية
ل ـل ـع ـمــاء ع ـل ــى مـ ـ ــدار  24س ــاع ــة،
ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـ ـطـ ــرق والـ ــوسـ ــائـ ــل،

م ــن خ ــال ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وتطبيق الخليج على الموبايل،
ومركز االتصال ووسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي وأج ـ ـهـ ــزة ال ـص ــراف
اآللي ،إلى جانب الفروع المنتشرة
في مختلف المناطق.
ولفت إلى أن التدريب المستمر
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ـبـ ـش ــري ــة
وقدرتهم على تطبيق اإلجــراءات
والتسهيالت ،التي يتم إقــرارهــا،
س ــواء ف ــي ال ـس ـيــاســات الــداخـلـيــة
للبنك أو مــن الـجـهــات الــرقــابـيــة،
س ــاه ــم ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي ســرعــة
إنجاز المعامالت.

الـمـعــرفــة وال ـم ـهــارات الـتــي تشكل
جوهر القيادة الفعالة والشاملة
لـتـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات الـمــوظـفـيــن
التدريبية.
وأكــد أن «الــوطـنــي» يفخر بأنه
أكبر جهات القطاع الخاص التي
لــديـهــا مـيــزانـيــة ضـخـمــة لعملية
التدريب والتطوير لموظفيها.
وإضافة إلــى ذلــك ،يؤمن البنك
ب ــأن الـ ـق ــادة ه ــم ال ـعــامــل الـحــاســم
ف ــي خـلــق ال ـم ـنــاخ وال ـث ـقــافــة الـتــي
نسعى جاهدين مــن أجلها وهي
ثقافة تسمح لموظفينا بتحقيق
إمكاناتهم الكاملة واالزدهار .فضال
عن ذلــك ،توفر البرامج التدريبية
اإلم ـكــانــات ال ـتــي يحتاجها قــادة
المستقبل لـكــي ي ـكــونــوا قــادريــن
ع ـلــى الـتـكـيــف وتـحـفـيــز اآلخــريــن
وتمكينهم من أن يكونوا حاسمين

في أوقات عدم اليقين مثلما رأينا
في أزمة جائحة كورونا.
بهذه المناسبة ،قال مدير إدارة
ال ـتــدريــب والـتـطــويــر فــي ال ـمــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــوط ـن ــي
أح ـمــد درويـ ـ ــش« :ن ـحــن ف ـخــورون
فــي ال ـمــوارد البشرية للمجموعة
بالنجاح الكبير الذي حققته ثقافة
التعلم المستمر ،التي أرسيناها
خالل السنوات الماضية لمساعدة
ً
مــوظ ـف ـي ـنــا ع ـل ــى ال ـت ـط ــور مـهـنـيــا
ً
وشخصيا ،والتقدم في مسيرتهم
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ،ف ـق ــد جـعـلـنــا الـتـعـلــم
ً
ً
عنصرا أساسيا في استراتيجية
الـمــوظـفـيــن لــدي ـنــا ،ح ـيــث نسعى
جاهدين لخلق تجربة تعلم جذابة
وشخصية ومتنوعة في متناول
جميع الموظفين وفي كل مرحلة
من مراحل حياتهم المهنية».
وأوض ـ ــح دروي ـ ــش أن ال ـم ــوارد
ا لـبـشــر يــة للمجموعة ،ممثلة في
إدارة الـتــدريــب والـتـطــويــر ،تعمل
وبشكل دائــم على إح ــداث تطوير
شـ ــامـ ــل وم ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
والـمـنـظــومــة الـتــدريـبـيــة لمواكبة
مسيرة النمو الرقمي المتسارع
ً
التي ينفذها البنك ،مؤكدا أن إدارة
ً
ال ـتــدريــب والـتـطــويــر تــركــز أيـضــا
على البرامج المتخصصة ودمج
عـنــاصــر ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي في
المنصة التعليمية للبنك لتقديم
ً
تجارب تعليمية أكثر استهدافا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
ً
يستكشف باستمرار طرقا جديدة

لتقديم التعلم وجعله أكثر مالءمة
لموظفيه ولمساعدتهم على وضع
المواد المكتسبة موضع التنفيذ،
ً
موضحا أنــه وعلى مــدار سنوات
طويلة قــام البنك بتطوير برامج
تدريبية فريدة بالتعاون مع أفضل
الـجــامـعــات على مستوى العالم،
حتى يضمن تقديم أفضل تدريب
عالي الجودة لمختلف المستويات
الوظيفية في المجموعة.

تغيير ثقافي لمستقبل العمل
وأكـ ـ ـ ــد درويـ ـ ـ ـ ــش أن مـ ــا يـمـكــن
تسميته اآلن بـنـمــوذج «مستقبل
الـ ـعـ ـم ــل» لـ ــن يـ ـح ــدث ب ـي ــن عـشـيــة
وضـحــاهــا ،فهو يتطلب التغيير
ال ـث ـقــافــي وال ـت ـك ـيــف م ــن ال ـشــرائــح
الوظيفية المختلفة داخل منظومة
البنك .ولدعم هــذا التحول ،أطلق
ال ـب ـن ــك س ـل ـس ـلــة مـ ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
التدريبية لتعزيز ودع ــم القيادة
النشطة والموظفين األكثر إنتاجية
ً
ل ـم ــواك ـب ــة ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول ،مـبـيـنــا
أن ال ـب ـنــك ش ـهــد خـ ــال ال ـس ـنــوات
ً
ً
الماضية تطويرا كبيرا في البنية
التحتية لمنظومة التدريب ،حتى
تكون على أهبة االسـتـعــداد لهذا
المستقبل سريع التغير.

«المتحد» يرعى دوري البادل للشباب

عدد من موظفي البنك وعبدالعزيز معيوف وعبدالرحمن العوضي مع العبين أجانب
فـ ــي إطـ ـ ــار اه ـت ـم ــام ــه الـ ـمـ ـع ــروف بـتـشـجـيــع
الــريــاضــة والــريــاض ـي ـيــن ،أع ـلــن الـبـنــك األهـلــي
المتحد مشاركته في رعاية بطولة دوري البادل
المقام بالكويت ،من  1حتى  25نوفمبر الجاري،
حيث تستمر المباريات بشكل يومي في ملعب
ال ـب ــادل ،ويـحـضــر ال ـم ـبــاراة االفـتـتــاحـيــة لهذه
البطولة عدد من أشهر العبي البادل من دولة
إسبانيا ،إضافة إلى باقة أبــرز العبي البادل،
سواء من داخل الكويت أو من دول مختلفة.
وتــأتــي ه ــذه الــرعــايــة ضـمــن سـيــاســة البنك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ل ــدع ــم األن ـش ـط ــة الــريــاض ـيــة

واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا ري ــاض ــة ال ـب ــادل
التي تحظى بشعبية على المستوى المحلي
واإلقليمي والعالمي.
ً
وتعليقا على ر عــا يــة البنك لـهــذه البطولة،
أفادت رئيسة االتصال المؤسسي بالبنك األهلي
ً
المتحد فاتن التميمي« :نحرص دائما على دعم
الفعاليات التي تهدف إ لــى تشجيع األنشطة
الــريــاضـيــة ،وتـعـمــل عـلــى أن يكتسب الشباب
من المهتمين بالنشاط الرياضي المزيد من
الخبرات والقدرات الالزمة ليكونوا قادرين على
تحقيق نجاحات مشرفة باسم الكويت».

« KIBتكافل» تدعم شباب الكويت في سباق هانكوك
عقدت شركة الدولي للتأمين التكافلي
ً
( KIBتكافل) اتفاقا لرعاية المتسابقين
محمد الكاظمي وزيد أشكناني وأحمد
الغانم لبطولة سباق هانكوك الكويت
 12H HANKOOK KUWAITالــدولـيــة،
ال ـت ــي ت ـق ــام ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي الـكــويــت
بـمـشــاركــة مــا ي ـقــارب  100متسابق من
 40دولة.
بهذه المناسبة ،عبر رئيس مجلس
إدارة شركة الــدولــي للتأمين التكافلي
( KIBتـكــافــل) د .أســامــة بوخمسين عن
سعادته البالغة بدعم الشركة للشباب
ً
ً
الكويتي ،مضيفا« :سعداء جــدا بإقامة
هذا السباق على أرض الكويت باعتباره
ً
ً
سباقا عالميا».
وبين بوخمسين أن دعم ورعاية «KIB

تكافل» لمثل تلك السباقات ،وارتباطها
بشراكات محلية وعالمية يجسد فلسفة
واستراتيجية الشركة الــرامـيــة لتعزيز
دورها في مجال المسؤولية االجتماعية
وتقديم كل ما هو متميز ومتنوع في هذا
المجال لجميع أفراد المجتمع.
وذكـ ــر الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي «KIB
ً
تكافل» فادي الخطيب« :اننا سعداء جدا
بدعم الشباب الذي يرفع علم الكويت في
ً
نشاط رياضي عالمي أو إقليمي» ،مبينا
أن «الدعم والرعاية للفريق المشارك في
البطولة يعكس حــرص الـشــركــة الــدائــم
على تأدية دورها في مجال المسؤولية
االجتماعية ،وهذا واجبنا ،ونحن سعداء
بــه ،ونتمنى التوفيق للفريق وتحقيق
مراكز متقدمة في البطولة».

د .أسامة بوخمسين ومحمد الكاظمي خالل توقيع االتفاق

ةديرجلا
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اقتصاد

الزيد :تحسين قدرات الدول في الغذاء والصحة بالتقنيات المتقدمة «كامكو إنفست» تنضم إلى االتفاق
العالمي لألمم المتحدة
«الغرفة» نظمت لقاء «ابتكارات األمن الغذائي والرعاية الصحية»
جراح الناصر

ظروف عالمية
دقيقة وحساسة
فرضت تداعيات
سلبية على األمن
الغذائي والرعاية
الصحية

نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــت غـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
وص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ـقـ ــاء
«اب ـ ـت ـ ـكـ ــارات األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
والرعاية الصحية» بالتعاون
م ــع ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـف ــع ال ـع ــام،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـش ــارك ــة وف ــد
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ه ـ ـن ـ ـغـ ــاريـ ــة
َ
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــالـ ــي
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي والـ ــرعـ ــايـ ــة
الصحية ،حيث عرض الوفد
الــزائــر آخــر مــا تــوصـلــت إليه
التكنولوجيا الطبية وأحدث
االبتكارات والبحوث العلمية
َ
المتقدمة في مجالي الرعاية
الصحية واألمن الغذائي.
وافتتح اللقاء المدير العام
المساعد للشؤون الفنية في
الـغــرفــة ع ـمــاد الــزيــد ،مـ ّ
ـرحـبــا
ب ــال ــوف ــد ال ـه ـن ـغ ــاري ال ــزائ ــر،
الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم م ـم ـث ـل ـيــن ع ــن 3
ج ــامـ ـع ــات هـ ـنـ ـغ ــاري ــة رائـ ـ ــدة
برئاسة إستر تــوردا سفيرة
هنغاريا لدى الكويت.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــزي ـ ــد ف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه
أهمية اللقاء والمحاور قيد
ال ـب ـحــث ،قــائــا إن ــه يــأتــي في
ظ ــل ظـ ـ ــروف ع ــال ـم ـي ــة دق ـي ـقــة
وحـســاســة فــرضــت تــداعـيــات
سـلـبـيــة ع ـلــى األم ــن ال ـغــذائــي
وال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ــي
مـخـتـلــف دول ا ل ـع ــا ل ــم ،وذ ك ــر
أن األو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ا لـ ـسـ ـي ــا سـ ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـص ـح ـي ــة
العالمية األ خـيــرةّ ،بما فيها
جــائـحــة ك ــورون ــا ،أث ــرت على
ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ،وأكـ ـ ــدت أهـمـيــة
ت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات جـ ـمـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال األم ـ ـ ــن
الغذائي والرعاية الصحية،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـبـ ـح ــث
العلمي واستخدام التقنيات
المتقدمة.
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه ب ــأن
ي ـس ـهــم ال ـل ـق ــاء ،ب ـمــا تـضـ ّـمـنــه
م ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ولـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاء ات،

صرخوه :التزامنا باالتفاق ينبع من إيماننا بمبادئه الـ 10

ً
متحدثا خالل اللقاء
الزيد
ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
بـ ـي ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت وهـ ـنـ ـغ ــاري ــا،
ال ف ـ ـتـ ــا إ لـ ـ ــى أن ا ل ـم ـن ــا ق ـش ــات
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة لـلـمـتـخـصـصـيــن
فــي كــا البلدين تبني أ قــوى
ال ـج ـس ــور وأفـ ـض ــل ال ـق ـن ــوات
لتعزيز وتوثيق التعاون في
المجاالت كافة.
وخـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،أش ـ ـ ــادت
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـه ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــاريـ ـ ــة
ب ــال ـع ــاق ــات ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـتــي
ت ــرب ــط ب ــاده ــا م ــع ال ـكــويــت،
معربة عن سعادتها بتنظيم
ا لـغــر فــة ا لـلـقــاء بـهــدف تعزيز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـعـلـمـيــة وت ـب ــادل الـخـبــرات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة وال ـب ـح ـث ـي ــة،
وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن تــدعــم
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي وتـ ـح ـ ّـس ــن
مـنـظــومــة الــرعــايــة الـصـحـيــة،
عــوضــا ع ــن تـطــويــر الـبــرامــج
الـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـحـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــة
واألكاديمية بين الجامعات
في كال البلدين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض وف ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ال ـ ـه ـ ـن ـ ـغـ ــاريـ ــة

المشاركة ،عــددا مــن الحلول
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة لـ ـ ـ ــأزمـ ـ ـ ــات ف ــي
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذائ ـ ـ ــي،
م ـن ـهــا ت ـع ــزي ــزق ــدرات الـبـحــث
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر وال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس
ل ـت ـح ـس ـيــن م ـك ــون ــات الـ ـغ ــذاء،
وإيجاد بيئة غذائية صحية
للمزارع العمودية ،وتحسين
إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل
وا سـتـهــاك ا لـطــا قــة ،والبحث
وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار فــي
مجال صحة األغذية.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ــرع ــاي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،فـ ـق ــد اس ـت ـع ــرض
ال ــوف ــد ال ــزائ ــر ت ـكــامــل ح ـلــول
الــذكــاء االصـطـنــاعــي مــع علم
األشعة ،واستخدام البيانات
ا لـعــا لـمـيــة ا لـحـقـيـقـيــة للبحث
ال ـط ـبــي والـ ـع ــاج الـطـبـيـعــي،
و تــو ظ ـيــف ا ل ـب ـيــا نــات لتقدير
االحتياجات الطبية ،وتطوير
األدوية والبحوث العلمية في
مـجــاالت األ م ــراض العصبية
وأمـ ـ ـ ــراض ال ـق ـل ــب واألوع ـ ـيـ ــة
الدموية والسكري.
وتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــل ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـ ــرض
م ــداخـ ـل ــة م ـس ـج ـل ــة ل ـم ـفــوض
رئاسة ا لــوزراء في هنغاريا،

م ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــوس كـ ـ ــاس ـ ـ ـلـ ـ ــر ،ثـ ـ ّـمـ ــن
خ ــالـ ـه ــا االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـك ـب ـي ــر
َ
الذي توليه الكويت بمجالي
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة واألمـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذائ ـ ـ ــي ،م ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــا ع ـ ّـم ــا
أنـ ـج ــزت ــه ه ـن ـغ ــاري ــا فـ ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال مــن إعـ ــداد الـبـعـثــات
ال ــدراس ـي ــة لـلـطـلـبــة ،وإن ـش ــاء
مـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــز عـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة مـ ـعـ ـنـ ـي ــة
بــالـبـحــث الـعـلـمــي بــالـتـعــاون
مـ ــع الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـه ـن ـغ ــاري ــة
المرموقة والمتخصصة في
هذا المجال.
يذكر أن الكويت وهنغاريا
تــرتـبـطــان ب ـعــاقــات تـجــاريــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ــائ ـم ــة ،وع ــدد
م ـ ــن ب ـ ــرت ـ ــوك ـ ــوالت الـ ـتـ ـع ــاون
َ
واالت ـفــاق ـيــات بـيــن حـكــومــتــي
ا ل ـب ـلــد يــن ،إ ض ــا ف ــة إ ل ــى لجنة
م ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
االقتصادي بين البلدين.

كشفت شــركــة كــامـكــو إنفست
أنها انضمت إلى االتفاق العالمي
لألمم المتحدة ،وهي منصة قيادة
تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف
عن ممارسات األعمال المسؤولة.
وأضــافــت أن االتـفــاق العالمي
لألمم المتحدة عــام  2000أسس
لدعم مجتمع األعمال في تحقيق
أه ــداف األم ــم الـمـتـحــدة وقيمها،
م ــن خـ ــال م ـم ــارس ــات ال ـشــركــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة .وبـ ـيـ ـن ــت أنـ ـ ــه عـلــى
مــدى عقدين من الزمن ،نما عدد
المشاركين فــي هــذا االتـفــاق إلى
أك ـثــر م ــن  17000شــركــة و4000
مــؤسـســة م ــوج ــودة فــي أك ـثــر من
 177دولة.
ٌ
وذكــرت أنها دعــوة للشركات
في كل مكان لمواء مة عملياتها
واسـتــراتـيـجـيــاتـهــا مــع الـمـبــادئ
ً
ال ـع ـش ــرة ال ـم ـق ـبــولــة عــال ـم ـيــا فــي
مجاالت حقوق اإلنسان والعمل
والبيئة ومكافحة الفساد ،واتخاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ــدع ــم أه ـ ـ ـ ــداف األمـ ــم
المتحدة وقضاياها الــواردة في
أهداف التنمية المستدامة.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي ك ــام ـك ــو إن ـف ـســت
فـ ـيـ ـص ــل ص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــوه« :ي ـت ـم ــاش ــى
انضمامنا إلــى االتـفــاق العالمي
لألمم المتحدة مع جهود كامكو
إنفست لتعزيز نـمــوذج أعمالها
م ــن خ ــال دم ــج أه ـ ــداف التنمية
الـمـسـتــدامــة لــأمــم الـمـتـحــدة في
عملياتهاوالتزامنا بهذا االتفاق
ينبع من إيماننا بمبادئه العشرة
التي تعد جزءا ال يتجزأ من قيمنا
األساسية».
وأضـ ـ ــاف ص ــرخ ــوه :هـ ــذه هي
ال ـم ـبــادرة الـثــانـيــة مــن قـبــل األمــم
المتحدة التي تلتزم بها كامكو
إنـ ـفـ ـس ــت ،ب ـع ــد الـ ـت ــزامـ ـن ــا ال ـع ــام
الماضي بمبادئ تمكين المرأة.
وبين صرخوه« :يعد تطوير بيئة

فيصل صرخوه

رابعة الجمعة

أعـمــال مستدامة جــزء ا ال يتجزأ
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خ ـلــق الـقـيـمــة
في كامكو إنفست ،فقد أصبحت
االسـ ـت ــدام ــة جـ ـ ــزءا رئ ـي ـس ـيــا مــن
أعمالنا ،مما يؤثر بشكل إيجابي
على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا
مع البيئة والمجتمع وموظفينا».
من جهتها ،ذكــرت رابعة حسين
م ـك ــي ال ـج ـم ـع ــة ،م ــدي ــرة الـشـبـكــة
الــدولـيــة لــأمــم المتحدة للقطاع
الخاص في الكويت وقطر« :نرحب
ب ــان ـض ـم ــام ك ــام ـك ــو إن ـف ـس ــت إل ــى
االتـفــاق العالمي لألمم المتحدة
كــأول شركة مــن قطاع الخدمات
المالية في الكويت».
وق ــال ــت :نـتـطـلــع إل ــى انـضـمــام
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات إل ــى هــذه
المبادرة وااللتزام بمبادئها في
ج ـه ــودن ــا لـلـمـســاهـمــة ف ــي جـعــل
ً
ال ـك ــوي ــت وال ـع ــال ــم م ـك ــان ــا أفـضــل
ل ـل ـع ـيــش .وأض ــاف ــت أن سـيــاســة
االستدامة ،التي تتبعها «كامكو
إنفست» ،ساهمت في تقديم خدمة
أفضل لجميع أصحاب المصلحة
وإح ـ ـ ـ ــداث ت ــأث ـي ــر إيـ ـج ــاب ــي عـلــى
المجتمع ،وتتضح هذه الممارسة
في الجهود التي تبذلها الشركة
لتكون أكثر شفافية وذات مستوى
عــال مــن أخــاقـيــة الـعـمــل ،واألهــم

من ذلك ،خلق قيمة طويلة األجل
لجميع أصحاب المصلحة.
وخ ـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة،
اتخذت «كامكو إنفست» خطوات
كـ ـبـ ـي ــرة نـ ـح ــو قـ ـض ــاي ــا مـتـعـلـقــة
بــالـبـيـئــة والـمـجـتـمــع والـحــوكـمــة
م ــن خـ ــال عـ ــدد م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات،
ف ـق ــد ع ـم ـل ــت الـ ـش ــرك ــة بــال ـتــأث ـيــر
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وطــرحــت
م ـن ـص ــات رق ـم ـي ــة تـ ـع ــزز ت ـجــربــة
الـعـمـيــل وتـحـســن مــن العمليات
الداخلية .ومن منظور اجتماعي،
ت ـســاهــم ال ـشــركــة بـشـكــل مـتــزايــد
فــي م ـجــاالت الـصـحــة والــرفــاهـيــة
ً
وتمكين الشباب والنساء ،فضال
عن التعليم ونشر الثقافة المالية.
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـحــوكـمــة
فـقــد اس ـت ـمــرت «كــام ـكــو إنـفـســت»
في تنفيذ إطــار عمل قــوي يوائم
أعـمــالـهــا مــع أفـضــل الـمـمــارســات
والمعايير األخالقية ،وضمن هذا
النهج االلتزام واالمتثال للقوانين
واللوائح المعمول بها التي تؤثر
على األعمال التجارية .إضافة إلى
ذلك ،ومن خالل المراجعة الدؤوبة
والمستمرة ،تلتزم الشركة بجميع
التطورات والتعديالت التنظيمية
في أسرع وقت ممكن.

«بيتك» يحتفي بموظفيه المتميزين في الربع الثالث ضمن برنامج «قدها»
الرشود :الطاقات البشرية هي المحرك الرئيسي لريادة البنك وتفوقه
احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ،بموظفيه
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ض ـم ــن بــرنــامــج
«قــدهــا» عــن الــربــع الـثــالــث من
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،خ ـ ــال حـفــل
خ ــاص أقـيــم فــي قــاعــة الــرايــة،
بـحـضــور اإلدارة التنفيذية،
مـمـثـلــة بــالــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف
عبدالوهاب الرشود ،ورؤساء
اإلدارات ،وعدد من المسؤولين
في «بيتك».
وي ـغ ـطــي ب ــرن ــام ــج «ق ــده ــا»
كل الجوانب واإلدارات بشكل
متكامل مستند إلى دراســات
ومـمــارســات عالمية لمكافأة
الموظفين ،وتقدير جهودهم
وتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزه ـ ــم ،ع ـ ـلـ ــى م ـخ ـت ـلــف
الفترات ،منها :الشهري ،ربع
السنوي أو حتى الفوري.
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه خ ـ ـ ــال ح ـفــل
التكريم ،قــال الــرشــود« :أبــارك
لجميع الموظفين المتميزين
الــذيــن تــم اختيارهم للتكريم
ع ــن ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن ال ـعــام
الحالي ضمن برنامج قدها»،
ً
م ـب ـي ـنــا أن هـ ــذا ال ـت ـك ــري ــم هــو
تـقــديــر لـجـهــودهــم وتميزهم،
وتعبير عــن مــدى فخر أســرة
«بيتك» بهم وبعطاءاتهم.
وأض ـ ــاف ال ــرش ــود أن حفل
«ق ــده ــا» ل ـلــربــع ال ـثــالــث شهد
وجود فئتين جديدتين ضمن
الـمـكـ َّـرمـيــن ،ه ـمــا :الـمــوظـفــون
الذين تواجدوا في تركيا خالل
فترة الصيف وعملوا في فروع
«ب ـي ـت ــك -ت ــرك ـي ــا» بــإسـطـنـبــول
وب ــورص ــة ،وخ ــدم ــوا الـعـمــاء
ً
بكل مهنية واحترافية ،وأيضا
الـ ـح ــاصـ ـل ــون ع ـل ــى شـ ـه ــادات
ً
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا ،مـبـيـنــا أن
هذا التحصيل العلمي سيكون
له تأثير إيجابي على أدائهم
في البنك.
وأع ـ ــرب ال ــرش ــود ع ــن ثقته
بأن تميز الموظفين سيستمر،
وأن ـه ــم س ـيــواص ـلــون تحقيق
اإلن ـ ـجـ ــازات وال ـن ـج ــاح ــات في

مختلف المجاالت ،ألنهم على
قدر المسؤولية تجاه العمالء
والمؤسسة.
وأكـ ـ ـ ــد أن «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» يـحـقــق
اإلن ـج ــازات ،ويــواصــل التميز
والـنـجــاح ،مــن خــال الطاقات
ال ـب ـش ــري ــة الـ ـت ــي ي ــزخ ــر ب ـهــا،
ً
مبينا أنها المحرك الرئيسي
لريادته وتفوقه.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح
ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» ،وبـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
إخالص الموظفين وتفانيهم،
لتحقيق أعلى معدالت الجودة
ً
ف ــي خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،م ــؤك ــدا
االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـ ــدع ـ ــم وت ـش ـج ـي ــع
الـ ـك ــوادر ال ـم ـت ـم ـيــزة ،وتــوفـيــر
جميع األدوات الالزمة لتنفيذ
مبادرات مبتكرة لطرح أفضل
ا لـحـلــول المصرفية ،وتعزيز
الحصة السوقية ،والمحافظة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدارة ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
تنافسية مليئة بالتحديات.
وأوضح أن برنامج «قدها»
يـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن رؤي ـ ـ ــة «ب ـي ـت ــك»
فــي تحقيق أ عـلــى مستويات
االب ـت ـكــار والـتـمـيــز فــي خدمة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـت ـط ــور
ال ـعــال ـمــي ل ـل ـخــدمــات الـمــالـيــة
اإلس ــام ـي ــة ،م ــن خ ــال تقديم
حـ ـل ــول وم ـن ـت ـج ــات م ـت ـم ـيــزة،
وتبني الرقمنة في الخدمات
الـمـصــرفـيــة ،واالس ـت ـف ــادة من
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
بــال ـش ـكــل األم ـ ـثـ ــل ،ب ـم ــا يـلـبــي
طموحات العميل وتطلعاته.
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» بـ ـ ــادر
بـ ـ ــإطـ ـ ــاق ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «ق ـ ــده ـ ــا»
ال ـم ـت ـك ــام ــل ،ل ـي ـك ــون ال ـم ـظ ـلــة
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ــرامـ ــج
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر وال ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع فــي
«ب ـي ـت ــك» .وي ـع ـت ـبــر ال ـبــرنــامــج
ً
امتدادا لبرنامج «قدها» الذي
تــم إطــاقــه عــام  ،2021بهدف
م ــواصـ ـل ــة االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـخــدمــة
العميل و فــق أ عـلــى المعايير
فــي ج ــودة الـخــدمــة وتحقيق
أعلى مستويات الرضا لديه.

عبدالوهاب الرشود

عبدالوهاب الرشود وأحمد الخرجي ويوسف المطوع خالل تكريم أحد الموظفين

ً
مقدما الحفل
عبدالله السيف

تكريم أحد الموظفين

الرشود وجمال الحميري خالل تكريم موظف

زياد العمر وخالد السبيعي وأمينة الهاملي يكرمون إحدى الموظفات

ً
موظفا
العمر والعبيد يكرمان

ً
موظفا آخر
زياد العمر ومحمد الدويلة يكرمان

الرشود والرويح خالل تكريم أحد الموظفين

الرشود والمسلم والسبيعي خالل التكريم

ً
ّ
إيران تصعد نوويا ...وقصف جديد على كردستان العراق

ً
• رئيسي يقبل استقالة وزير النقل • تقرير أميركي :األمن يبتز المحتجين جنسيا
وسعت إيران تخصيبها
لليورانيوم بدرجة نقاء
 ،%60ليشمل موقع فوردو،
ً
ردا على قرار إدانة أصدره
مجلس حكماء الوكالة الدولية
للطاقة ّ
الذرية ضدها ،في
حين وصف مفوض حقوق
اإلنسان األممي الوضع في
البالد بالحرج ،في ظل تواصل
االحتجاجات
قمع السلطات
ً
المطالبة بالتغيير ،خصوصا في
المدن الكردية.

ب ـ ـعـ ــد  5أي ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن إصـ ـ ـ ــدار
مجلس حكماء الوكالة الدولية
ً
للطاقة الذرية ،قرارا يأمر إيران
بالتعاون « عـلــى نحو عاجل»
مـ ــع ت ـح ـق ـيــق الـ ــوكـ ــالـ ــة ب ـشــأن
آثــار يورانيوم ُعثر عليها في
 3مــواقــع غـيــر مـعـلـنــة ،أعلنت
إيران ،أمس ،إنتاج اليورانيوم
ّ
المخصب بنسبة  60بالمئة
ف ــي مـجـمــع فـ ــوردو ألول م ــرة،
وه ــي نـسـبــة أع ـلــى بـكـثـيــر من
عتبة  3.67بالمئة التي حددها
االتـفــاق حــول برنامج طهران
ً
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،ردا عـ ـل ــى «ال ـ ـقـ ــرار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي» ال ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذ بـ ـ
«ضغط من الواليات المتحدة
والترويكا األوروب ـيــة ،فرنسا
وبريطانيا وألمانيا» ،الخميس
الماضي.
وي ـل ــزم لـصـنــع قـنـبـلــة ذري ــة
يورانيوم مخصب بنسبة 90
بــال ـم ـئــة ،لـ ــذا فـ ــإن الـتـخـصـيــب
ّ
ب ـن ـس ـب ــة  60ب ــالـ ـمـ ـئ ــة ُي ـش ــك ــل
خ ـطــوة مـهـمــة نـحــو تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم إل ـ ــى ال ـم ـس ـتــوى
المستخدم في صنع األسلحة.
ُ
ّ
مجمع ف ــوردو تحت
وبـنــي
األرض ،في محاولة لحمايته
مـ ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة أو
ال ـص ــاروخ ـي ــة م ــن ق ـبــل أعـ ــداء
إيران.
ولـ ـ ــم ت ـس ـت ـب ـع ــد إس ــرائـ ـي ــل،
الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو الـ ـ ـل ـ ــدود لـ ـطـ ـه ــران ،أن
تـ ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة إذا
رأتها ضرورية لمنع إيران من
اكـتـســاب ال ـق ــدرة عـلــى تطوير
أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة نــاصــر
ً
ك ـن ـعــانــي «ردا ع ـل ــى اإلجـ ـ ــراء
األخ ـي ــر الـ ــذي ات ـخــذتــه  3دول
أوروب ـيــة ّ والــواليــات المتحدة
ع ـبــر ت ـبــنــي ق ـ ــرار ض ــد إي ـ ــران،
اتخذت منظمة الطاقة الذرية
اإلي ــرانـ ـي ــة ب ـع ــض اإلجـ ـ ـ ــراءات
األولية».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ّ «ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذه
اإلج ــراء ات تحقق اليوم خالل
وجود مفتشي الوكالة الدولية
ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة ف ــي مـجـ ّـمـعــي
التخصيب في نطنز وفوردو».
ويعد قرار «الوكالة الذرية»
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي ال ـث ــان ــي
ضــد طـهــران هــذا الـعــام ،بشأن
الـتـحـقـيــق الـ ــذي أص ـبــح عقبة
أمــام محادثات إحياء االتفاق
الـنــووي اإليــرانــي ،المبرم عام

ً
 ،2015ن ـظ ــرا لـمـطــالـبــة إي ــران
بإنهاء التحقيق.
وتـ ـ ــوحـ ـ ــي صـ ـيـ ـغ ــة الـ ـ ـق ـ ــرار
ّ
وتلمح إلى
الجديد أنــه أش ــد،
تصعيد دبلوماسي فيما بعد
ربما يحيل إيــران إلى مجلس
األمن الدولي لـ «عدم امتثالها
اللتزاماتها النووية» ،وهو ما
قــد يفتح الـطــريــق أم ــام إع ــادة
فرض العقوبات الدولية ضدها
تحت البند السابع الذي ّ
يخول
استخدام القوة.
ووصف المبعوث األميركي
الخاص إليــران ،روبــرت مالي،
خطوة طهران النووية بأنها
متوقعة ّ
كرد على قرار مجلس
ّ
حكماء وكــالــة الـطــاقــة الــذريــة.
وش ــدد عـلــى أن «ال ـعــالــم يريد
أن يـ ـت ــأك ــد م ـ ــن أن إي ـ ـ ـ ــران لــن
تـحـصــل ع ـلــى س ــاح ن ـ ــووي»،
ً
مــؤكــدا أن هـنــاك أدوات أخــرى
لـلـتـعــامــل مـعـهــا إذا لــم تنجح
الدبلوماسية في ذلك.
وف ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة أن ـتــونــي بلينكن،
أم ــس ،خــال مؤتمر صحافي
مع نظيره القطري إنه ال يمكن
تأكيد صحة اإلعالن اإليراني،
ً
مضيفا أن المفاوضات فشلت،
ألن طـ ـه ــران أق ـح ـم ــت قـضــايــا
أخرى غير نووية فيها.
في موازاة ذلك ،بحث رئيس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ال ـف ــري ــق أف ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي ،مع
جيك سوليفان مستشار األمن
القومي األميركي «التهديدات
ّ
ال ـتــي تـشــكـلـهــا إيـ ـ ــران» وج ــدد
ميلي التزام أميركا بمنع إيران
من حيازة السالح النووي.

الهجوم على كردستان
وجاء التصعيد النووي في
وقت تكافح السلطات اإليرانية
إلخماد االحتجاجات المطالبة
ب ــالـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة
لألسبوع العاشر على التوالي
ب ــأنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،ف ـي ـمــا واف ــق
ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ط ـلــب
اسـتـقــالــة وزي ــر الـنـقــل وإعـمــار
الـ ـم ــدن رسـ ـت ــم ق ــاسـ ـم ــي ،بـعــد
تسريب صورة له مع امرأة من
دون حجاب خالل زيارة له إلى
ماليزيا عام .2011
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـ ــدت مـ ـن ــاط ــق
إيرانية ،ليل االثنين ـ الثالثاء،

بوتين لم يتسلم مسودة
اتفاق سالم مع أوكرانيا

نفى الكرملين ،أمس ،تقارير
أوكرانية أفادت بأن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
ّ
تسلم ،من إحدى الدول
الوسيطة ،مسودة اتفاق
سالم مع أوكرانيا ،قبل قمة
مجموعة العشرين التي
ً
ُع ِقدت أخيرا في جزيرة بالي
اإلندونيسية.
إلى ذلك ،نجت أوكرانيا من
كارثة نووية ،بعدما قالت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
في بيان أمس األول ،إن بعض
المواقع في محطة زابوريجيا
النووية في أوكرانيا ،تضررت
بسبب قصف جرى قبل أيام،
تتبادل موسكو وكييف
المسؤولية عنه ،ما أسفر عن
تسرب مواد غير مشعة.
(عواصم  -وكاالت)

ً
إندونيسيا 268 :قتيال
في زلزال جاوا

صورة عن اإلنترنت لمحتجين إيرانيين خالل تظاهرة
فــي ّ
مقدمتها الـمــدن الـكــرديــة،
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات كـ ــردس ـ ـتـ ــان
وكــرمــان ـشــاه وال ـج ــزء ال ـكــردي
من محافظة أذربيجان الغربية
ف ـ ــي ط ـل ـي ـع ــة االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات،
وت ـضــام ـنــت مـعـهــا م ــدن ع ــدة،
منها بوشهر وطهران ومشهد
وكرج وإيذج وقم.
وم ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـهـ ـج ــوم
األمـ ـن ــي ض ــد الـ ـم ــدن ال ـكــرديــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ،أع ـل ــن الـ ـط ــاب في
عـ ـش ــرات ال ـج ــام ـع ــات بــال ـبــاد
تـضــامـنـهــم م ــع «االن ـت ـف ــاض ــة»
في كردستان اإليرانية ،وسط
ّ
مسيرات
تقارير عن استخدام
ضد المحتجين.
وقـ ــال الـمـمـثــل الـسـيـنـمــائــي
والتلفزيوني اإليراني ،سعيد
آق ــاخ ــان ــي ،ف ــي صـفـحـتــه على
«إنستغرام»« :مهاباد وبوكان
وكل مكان في كردستان ملطخ
بالدماء .ما هي األسلحة التي
يمتلكها الناس إال أصواتهم

وصـ ـ ــدورهـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـحــت
ً
هـ ــدفـ ــا لـ ـل ــرص ــاص والـ ـم ــداف ــع
والــدبــابــات؟» .واعـتـصــم عمال
شركة بهمن مــوتــور وسائقو
محطة أكـبــر أب ــاد فــي طـهــران،
وتوقفوا عن العمل.
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ج ـ ـ ـ ــدد «ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس
الثوري» هجماته الصاروخية
وب ـم ـس ـ ّـي ــرات ان ـت ـح ــاري ــة على
م ـنــاطــق ف ــي إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
ً
الـعــراق ،معلنا استهدافه مقر
حزب انفصالي بمناطق قرب
مــديـنــة ك ــرك ــوك ،وس ــط حديث
ّ
عــن تسلمه الـمـبــادرة فــي قمع
ال ـت ـظــاهــرات بــال ـمــدن الـكــرديــة
الـمـتــاخـمــة ل ـل ـحــدود الـعــراقـيــة
ض ـ ـمـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـتـ ـش ــددة
تـ ــرمـ ــي إلخـ ـ ـم ـ ــاد االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة مـ ـن ــذ مـنـتـصــف
س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي .وع ـل ــى
ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر م ــن الـ ـح ــدود،
عـقــد مجلس ال ـنــواب الـعــراقــي
ً
جـلـســة مـغـلـقــة تـضـ ّـمـنــت بـنــدا

ي ـن ــص ع ـل ــى م ـن ــاق ـش ــة «ح ـفــظ
سيادة البالد» غداة تصريحات
إيـ ــران ـ ـيـ ــة رسـ ـمـ ـي ــة ع ـ ــن ق ـب ــول
حكومة محمد شياع السوداني
ال ـت ـحــرك م ــن أج ــل ن ــزع ســاح
األحـ ـ ـ ــزاب اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـك ــردي ــة
المعارضة الـمــوجــودة بإقليم
كــردسـتــان ،إضــافــة إلــى ضبط
الحدود «خالل مهلة زمنية».
وأعلن التلفزيون الرسمي،
ً
ن ـ ـقـ ــا ع ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة اإليــرانـيــة
مـسـعــود سـتــايـشــي ،أم ــس ،أن
ً
ً
 40مــواط ـنــا أجـنـبـيــا اعتقلوا
خالل االحتجاجات المناهضة
للحكومة ،بحسب «رويترز».
وفـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن آخ ـ ـ ـ ــر ،أغ ـل ـق ــت
الـسـلـطــات اإليــران ـيــة صحيفة
جـيـهــان ســانــات االقـتـصــاديــة،
ب ـ ـعـ ــد ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا ات ـ ـهـ ــامـ ــات
إل ــى ق ــوات األم ــن عـلــى خلفية
االحـتـجــاجــات الـتــي تشهدها
ال ـبــاد مـنــذ أك ـثــر مــن شهرين

«بـ ـسـ ـب ــب انـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا قـ ـ ـ ــرارات
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى لـ ــأمـ ــن
القومي» .وقالت «فرانس برس»
إن اإلغالق على ارتباط بـ «مقال
ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ـي ـفــة ،ال ـس ـبــت،
ّ
ووجـ ـ ـ ــه اتـ ـه ــام ــات إل ـ ــى قـ ــوات
الشرطة واألمن».

اغتصاب
وف ـ ـ ــي تـ ـق ــري ــر لـ ـه ــا ك ـش ـفــت
ق ـن ــاة «سـ ــي إن إن» عـ ــن قـيــام
ال ـ ـقـ ــوات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة بــال ـل ـجــوء
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــف وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــرش
الـجـنـســي بــالـمـتـظــاهــريــن في
مــراكــز االحـتـجــاز .وفــي تقرير
اسـتـقـصــائــي لـهــا ،نـشــر أمــس،
ن ـق ـل ــت ال ـش ـب ـك ــة عـ ــن مـ ـص ــادر
مطلعة تحدثت إلى الضحايا،
قولها إن عمالء إيران صوروا
بعض مشاهد العنف الجنسي
وح ـ ّـول ــوه ــا إلـ ــى أداة الب ـت ــزاز
المتظاهرين وإسكاتهم.

ارتفع عدد ضحايا زلزال ضرب
جزيرة جاوا اإلندونيسية إلى
ً
 268قتيال ومئات الجرحى
وفق آخر حصيلة ،أمس،
بينما ضاعف عناصر اإلنقاذ
جهودهم للعثور على ناجين
تحت األنقاض.
وتم تحديد مركز الزلزال،
الذي بلغت قوته  5.6درجات،
وضرب أمس األول إقليم
ً
جاوا الغربي ،األكثر اكتظاظا
بالسكان في هذا األرخبيل
الواقع جنوب شرق آسيا،
بالقرب من منطقة سيانجور.
وقضى الضحايا في انهيار
المباني ،وانزالقات التربة
األرضية،
التي سببتها الهزات
َ
ً
فضال عن تضرر أكثر من ألفي
منزل.

الصومال :مسلح من «الشباب»
يقتل  3جنود كينيين

لبنان :تسوية على طريقة «اتفاق الترسيم» قد تنهي الجمود السياسي
•

بيروت  -منير الربيع

لم تسجل أي اختراقات داخلية في الجمود
السياسي اللبناني ،وهو ما يدفع اللبنانيين
ً
إلى التأقلم رويدا رويدأ مع الواقع السياسي
المتمثل بالفراغ الرئاسي ووجــود حكومة
ت ـصــريــف أعـ ـم ــال ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن مـســار
جلسات البرلمان االنتخابية التي ستكون
نـتــائـجـهــا مـتـشــابـهــة ف ــي ع ــدم الـ ـق ــدرة على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ووفـ ــق ال ـم ـس ــار ذاتـ ــه يـنـخـفــض مـنـســوب
االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـم ــي ب ـل ـب ـنــان في
ظــل أول ــوي ــات أخ ــرى ومـتـعــددة أكـثــر أهمية
بالنسبة إلى القوى الدولية .وظهر ذلك في
التصريحات الجديدة التي أطلقتها مساعدة
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ل ـشــؤون الـشــرق

األدنى باربارا ليف ،التي نبهت إلى أن عدم
انتخاب رئيس سيؤدي إلى «فــراغ سياسي
ً
غـيــر مـسـبــوق وان ـه ـيــار ال ــدول ــة مجتمعيا».
وقالت ليف إن إدارة الرئيس األميركي جو
ً
بــايــدن «وضـعــت خططا لمساعدة لبنان إن
كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل
اتـفــاقـيــات الـطــاقــة أو دع ــم ال ـم ـفــاوضــات مع
صندوق النقد الدولي ،لكن كل هذه التدابير
ل ــن ي ـك ــون ل ـهــا تــأث ـيــر م ــا ل ــم ي ـقــم ال ـبــرل ـمــان
اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية،
وقد فشل النواب في ذلك».
ويـشـيــر تـصــريــح لـيــف إل ــى أن ــه ال تبلور
ألي م ـب ــادرة خــارج ـيــة مــن شــأنـهــا أن تنتج
ً
ً
حال داخليا ،وأن عدم التزام لبنان بـ «شروط
المجتمع الدولي» للخروج من أزمته ،يعني
ً
أن البلد سيبقى متروكا لمصيره بدون أي

اه ـت ـمــام خ ــارج ــي ،ال سـيـمــا أن األمـيــركـيـيــن
ً
لديهم أولويات متعددة أبرزها دوليا الحرب
الــروسـيــة ـ األوكــران ـيــة وتــداعـيــاتـهــا بـمــا في
ً
ذلك مواجهة ارتفاع أسعار النفط ،وإقليميا
ال ـس ـعــي لـتـحـسـيــن ال ـعــاقــة م ــع ال ـس ـعــوديــة،
وكيفية الـتـعــاطــي مــع الـمـلــف اإلي ــران ــي بعد
مـحــاوالت إيرانية للعودة إلــى المفاوضات
النووية وسط االحتجاجات التي يشهدها
الداخل اإليراني.
وفــي الـمـقــابــل ،إي ــران ال تـبــدو ق ــادرة على
مواكبة التطورات اللبنانية ،إذ لديها أولويات
ً
متعددة أيضا ،أهمها مواجهة االحتجاجات
والتحديات األمنية سواء من ناحية كردستان
ال ـ ـعـ ــراق أم ن ــاح ـي ــة ال ـ ـحـ ــدود م ــع بــاك ـس ـتــان
وأفغانستان ،باإلضافة إلى المواجهات التي
تخوضها طهران في المنطقة ككل .وهذه قد

هاريس تتجول في «بحر الصين»

وسط أخذ ّ
ورد في مجال حيوي
مهم لكل من واشنطن وبكين ،زارت
نــائـبــة الــرئـيــس األم ـيــركــي كــامــاال
ه ــاري ــس أم ـ ــس ،ج ــزي ــرة ب ـ ــاالوان
الفلبينية في مياه تؤكد الصين
أح ـق ـي ـت ـهــا ب ـه ــا إلظ ـ ـهـ ــار دع ـم ـهــا
لحليف الواليات المتحدة القديم
ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد
في المنطقة ،لتصبح أعلى مسؤول
أميركي يزور هذه الجزيرة ،األقرب
إلـ ــى أرخ ـب ـي ــل س ـبــرات ـلــي ،ال ــواق ــع
فــي بحر الصين الجنوبي ،الــذي
تـتـنــازع بكين الـسـيــادة عليه مع
جيرانها.
وج ـ ـ ـ ـ ّـددت هـ ــاريـ ــس ،تــأك ـيــدهــا
وقـ ـ ـ ـ ــوف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الفلبين «ف ــي مــواجـهــة الترهيب
وال ـم ـم ــارس ــات ال ـق ـس ــري ــة» ببحر
الصين الجنوبي ،داعية في الوقت
نفسه إلى الدفاع عن حرية المالحة
في هذا البحر.
وجاءت جولة هاريس البحرية
ّ
استمرت ثالثة أيام
في ختام جولة
في دولــة تعتبر من أقــدم الحلفاء

ً
تدفع حزب الله إلى مزيد من التشدد رئاسيا
على ضــوء المواصفات التي وضعها أمين
ع ــام ال ـحــزب حـســن نـصــرالـلــه ح ــول ض ــرورة
انتخاب رئيس ال يطعن الحزب من الخلف،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـب ــن ع ـل ـنــي ل ـتــرش ـيــح سـلـيـمــان
ً
فرنجية للرئاسة لن يكون الحزب قادرا على
التراجع عنه.
وع ـل ــى وق ــع ه ــذه األولـ ــويـ ــات الـمـخـتـلـفــة،
يــواجــه حــراك فرنسا الدبلوماسي الساعي
لـلــوصــول إل ــى تـســويــة ،عــراقـيــل عـلــى خطى
ط ـ ـ ـهـ ـ ــران والـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ،إذ ت ـ ــرف ـ ــض ط ـ ـهـ ــران
االستجابة لباريس بسبب موقفها الداعم
لالحتجاجات ،في المقابل ،ترفض الرياض
ال ـم ـح ــاوالت الـفــرنـسـيــة الـحـثـيـثــة إلقـنــاعـهــا
بالتخلي عن بعض شروطها.
وعكس لقاء فرنسي ـ سعودي في الرياض

قبل أيام تم خالله البحث في الملف اللبناني،
الحيرة التي تعيشها باريس .فقد تضاربت
التسريبات حول اللقاء بين معلومات أفادت
بــأن الفرنسيين حــاولــوا إقناع السعوديين
بتبني خيار فرنجية ،فيما معلومات أخرى
تفيد بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون
تتمسك ب ـضــرورة انـتـخــاب رئـيــس وسـطــي،
قد يكون قائد الجيش جوزيف عــون أو أي
شخصية أخرى تتوفر فيها مقومات التوافق.
ً
ً
عمليا ،يبقى لبنان متروكا لمصيره ،أما
المسار الوحيد للخروج مــن النفق فتمثل
في قدرة القوى الداخلية على سلوك طريق
مختلف عن المواقف المتضاربة والذهاب
ً
للبحث عــن تـســويــة قــد تـسـتــدعــي اهـتـمــامــا
ً
خ ــارج ـي ــا لـتـمــريــرهــا ك ـمــا ت ــم ت ـمــريــر ات ـفــاق
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

في الهجوم األحدث لمتطرفين
يعارضون وجود أجانب في
بالدهم ،دخل مسلح صومالي
منفرد قاعدة ساريرا العسكرية
بمنطقة جوبا السفلى جنوب
الصومال قرب الحدود مع
كينيا ،وقتل  3من أفراد قوات
السالم الكينية ،في
حفظ ّ
هجوم تبنته حركة الشباب
المرتبطة بتنظيم القاعدة
اإلرهابي .وأصيب في الهجوم
 5جنود آخرين ،قبل أن يسقط
ّ
ً
المسلح قتيال ،حسبما نقلت
وكالة أسوشيتد برس عن
مسؤول عسكري كيني.

إردوغان يهدد بالدخول إلى سورية بالدبابات

طائرة ّ
مسيرة تركية تقصف قاعدة أميركية ـ كردية بالحسكة

هاريس في حديث مع سيدات يبعن السمك في جزيرة باالوان أمس
األمنيين لـلــواليــات المتحدة في
ً
ً
ً
آسيا ،وتؤدي دورا محوريا أيضا
في المساعي األميركية للتصدي
للسياسات الصينية.
إلــى ذلــك ،وفــي اجتماع يندرج
ضمن الجهود التي يبذلها البلدان
إلبـقــاء الـتــوتــرات القائمة بينهما
تحت السيطرة ،التقى وزير الدفاع

األميركي لويد أوستن في كمبوديا
أم ــس ،نظيره الصيني وي فينغ
على هامش اجتماع رابـطــة دول
ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا (آسـ ـي ــان) في
سيم ريب.
وذكرت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،أن أوستن «بحث مع
نظيرهالصيني الحاجة إلى حوار

(رويترز)

حقيقي بشأن الحد من المخاطر
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وت ـع ــزي ــز األمـ ــان
خالل العمليات والمخاوف بشأن
السلوك الخطير الـمـتــزايــد ،الــذي
أظهرته طــائــرات جيش التحرير
ال ـش ـع ـب ــي ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي مـنـطـقــة
المحيطين الهندي والهادي والذي
يزيد من مخاطر وقوع حادث».

وس ــط دع ـ ــوات لـضـبــط ال ـن ـفــس ،وجـهــت
واشـنـطــن ومــوسـكــو تـحــذيــريــن ألن ـقــرة من
المضي بخططها لشن عملية عسكرية برية
داخل الحدود السورية لمواجهة المتمردين
األكـ ــراد ،فيما أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رجب
طيب إردوغان ،أن الدبابات التركية ستدخل
إلى شمال سورية والعراق «في أقرب وقت
ممكن ،لتدمير مقرات اإلرهابيين واقتالع
جذورهم».
وقـ ــال إردوغ ـ ـ ــان ف ــي ك ـل ـمــة« :ك ـن ــا نـهــاجــم
اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن م ـن ــذ أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ب ـطــائــرات ـنــا
ً
ومدافعنا وبنادقنا» ،مضيفا أنه «في وقت
قريب» سنهاجمهم بالدبابات والجنود.
وف ــي تـطــور مـيــدانــي ،اسـتـهــدفــت ّ
مسيرة
تركية أمس ،قاعدة مشتركة للتحالف الدولي
بقيادة الواليات و«قوات سورية الديمقراطية»
(قـ ـس ــد) بـمـنـطـقــة اس ـت ــراح ــة ال ــوزي ــر شـمــال
الحسكة ،ما أدى إلى مصرع مقاتلين كرديين.
وقال المكتب اإلعالمي للقيادة الوسطى

للجيش األميركي إن «القوات األميركية كانت
بمنأى عن الخطر ،ولــم تقع أي غــارات على
ً
مواقع تستضيف قوات أميركية» ،مشيرا إلى
أن الغارات األقرب لمكان وجود قواتها ،وقعت
ً
على بعد حوالي  20إلى  30كيلومترا منها.
وق ــال المتحدث بــاســم الـقـيــادة الوسطى
األميركية ،الكولونيل جو بوشينو« ،نعارض
أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في
ً
سورية» ،مضيفا أن «هــذه التصرفات تهدد
أهدافنا المشتركة ،وبينها قتالنا المستمر
ّ
ً
ضد تنظيم داعش لضمان أل يعود مجددا
ويهدد المنطقة».
وقـبــل الـهـجــوم ،أكــد وزي ــر الــدفــاع التركي
خلوصي أكار لـ «الواليات المتحدة على وجه
الـخـصــوص» ،أن «الــوحــدات الـكــرديــة تعادل
ً
حزب العمال الكردستاني» المصنف إرهابيا
في تركيا ودول غربية.
وغداة اتهام إردوغان موسكو بعدم تنفيذ
التزاماتها بـ «تطهير» المناطق السورية من

الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق
عــام  ،2019حــذرت روسيا أنقرة من زعزعة
اسـتـقــرار ســوريــة ،مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه
«تـفـهـمـهــا واح ـت ــرام ـه ــا ل ـل ـم ـخــاوف الـتــركـيــة
األمنية».
وعـ ـل ــق الـ ـسـ ـن ــات ــور الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
جباروف ،النائب األول لرئيس اللجنة الدولية
لمجلس االتحاد الروسي ،على االتهام التركي
ً
م ـع ـت ـبــرا أن «إردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي وض ــع صـعــب…
االنتخابات الرئاسية العام المقبل ،لذلك نراه
يحتاج إلى تحقيق انتصارات في الحرب».
بــدورهــا ،حــذرت واشنطن تركيا من شن
عملية عسكرية « غـيــر منسقة» فــي ســور يــة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وأك ـ ـ ــد ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية األميركية نيد برايس ،معارضة
إدارة الرئيس جو بايدن «أي عمليات عسكرية
ً
غير منسقة» ،داعيا إلى «وقف التصعيد في
سورية ودعم الهدف المشترك وهو القضاء
على تنظيم داعش».

«األزرق» يكثف استعداداته للقاء الجزائر وبينتو يصحح األخطاء

ً
العتيبي :الالعبون ملتزمون والمعسكر يسير وفقا للبرنامج
حازم ماهر

يواصل «األزرق» تدريباته في ً
معسكره باإلمارات ،استعدادا
للقاء الجزائر ،مساء الجمعة
المقبل ،على ملعب نادي ضباط
الشرطة.

يجري منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
تــدري ـبــاتــه ع ـلــى فـتــرتـيــن ال ـي ــوم (األرب ـ ـعـ ــاء)،
ً
استعدادا لمواجهته أمام المنتخب الجزائري
من دون العبيه المحترفين ضمن معسكره
التدريبي في دبي ،المقرر لها مساء الجمعة
المقبل على ملعب نادي ضباط الشرطة.
وي ــأت ــي ال ـم ـع ـس ـكــر ض ـم ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
ل ـخ ــوض م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة «خـلـيـجــي ،»25
المقرر إقامتها في مدينة البصرة من  6إلى
 19يناير المقبل.

تالفي األخطاء
ويولي الجهاز الفني لمنتخبنا ،بقيادة
ا ل ـمــدرب البرتغالي روي بينتو ،ومساعده
الــوطـنــي أحـمــد عـبــدالـكــريــم ،م ـبــاراة الجزائر
أهمية خاصة ،حيث تشهد التدريبات الحالية
الـعـمــل عـلــى تــافــي األخ ـط ــاء الـتــي شهدتها
مباراة لبنان ،التي أقيمت الجمعة الماضي،
وأهـمـهــا :التركيز ،وع ــدم فقد الـكــرة ،وإنـهــاء
الـهـجـمــات بـشـكــل صـحـيــح ،وع ــدم إه ــداره ــا،
مثلما حدث في اللقاء.
وك ـ ـ ــان «األزرق» ت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
الـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي بـهــدفـيــن م ــن دون رد،
أحرزهما البديالن فيصل زايد ومحمد باجية.
ويــركــز بينتو عـلــى ع ــاج األخ ـط ــاء وعــدم
تكرارها في التقسيمة التي ينهي بها الفريق
تدريباته ،حيث يحرص على إيقافها مع وقوع

العربي يسقط «طائرة»
القادسية في «الممتاز»

حقق الفريق األول لكرة الطائرة بالنادي العربي انطالقة
قوية في الــدوري الممتاز ،بعد فوزه الثمين على غريمه
القادسية ،أمس األول ،بثالثة أشواط مقابل ال شيء ،في
المباراة التي جمعت الفريقين على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله ا لــر يــا ضــي ضمن الجولة الثانية
من المسابقة ،وجــاء ت نتائج األشــواط كالتالي (،29-31
.)22-25 ،21-25
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ضمن المرحلة ذاتها،
فاز الكويت على منافسه الساحل بثالثة أشواط دون رد،
وبواقع أشواط (.)21-25 ،16-25 ،20-25
بذلك تصدر الكويت ترتيب فرق الــدوري ،بفارق نقاط
األشــواط عن كاظمة الثاني ،والعربي الثالث ،والجهراء
ال ــراب ــع ،ول ـكــل مـنـهــم  3ن ـقــاط ،فـيـمــا اح ـتــل بــرقــان الـمــركــز
الخامس ،والقادسية السادس ،والساحل السابع واألخير
من دون رصيد.

العتيبي يشيد بالالعبين
من جهته ،قال عضو مجلس إدارة االتحاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـقــدم ورئ ـيــس الــوفــد جمال
ال ـع ـت ـي ـبــي ،إن الـ ـف ــوز ال ـ ــذي ح ـق ـقــه «األزرق»
أ م ــام المنتخب اللبناني ،السبت الماضي،
يمثل دفعة معنوية للجهاز الفني الجديد
للمنتخب ،بقيادة الـمــدرب البرتغالي روي
ب ـي ـن ـت ــو ،ك ـم ــا أن ـ ــه س ـي ـع ــود ب ــالـ ـف ــائ ــدة عـلــى
ً
ً
ال ــاع ـب ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا أنـ ــه ي ـضــم عـ ـ ــددا من
العناصر الـتــي تـشــارك مــع المنتخب للمرة
األولى.
وأشـ ـ ــاد ال ـع ـت ـي ـبــي ب ــال ـت ــزام الــاع ـب ـيــن في
التدريبات اليومية ،وكذلك بتعليمات األجهزة
ً
الفنية واإلدارية ،معتبرا أن هذا االلتزام يساهم
فــي تحقيق الـفــائــدة الـمــرجــوة مــن المعسكر،
وتحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة.
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـن ـي ـتــه بـ ــأن ي ـس ـيــر معسكر
ً
الـمـنـتـخــب وف ـق ــا لـلـبــرنــامــج الـ ُـم ـعــد م ــن قبل
الجهاز الفني ،ويسهم في الوصول إلى هدف
االنسجام بين عناصر المنتخب ،في ظل ضخ
دماء جديدة للفريق.

بينتو وأحمد عبدالكريم مع الالعبين في التدريب

 5وجوه جديدة في قائمة «أبناء
النادي» النتخابات النصر
•

جانب من المباراة

كــل خـطــأ ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار أن هناك
حالة مــن الــرضــا على مستوى الالعبين في
التدريبات ،وحرصهم على تنفيذ التعليمات،
وااللتزام بما يطالب به الجهاز الفني ،سواء
داخل البساط األخضر أو خارجه.

حازم ماهر

استقر األمر داخل قائمة أبناء
النادي بنادي النصر على اختيار
ً
 11مــرشـحــا لـخــوض انتخابات
مجلس اإلدارة ،التي ستقام 12
يناير المقبل.
والمرشحون لالنتخابات هم:
ً
خالد الشريدة (رئيسا للقائمة)،
وع ـبــدال ـعــزيــز مـطـلــق الـمـطـيــري،
وع ـل ــي حـسـيــن ال ــدس ــم ،وإعـ ــاج
خ ـل ــف ال ـ ـعـ ــاج ،وم ـط ـل ــق مـسـفــر
العدواني ،وعلي حسين المطيري،
وهـ ــزاع شـطــي الـمـطـيــري (عضو
مجلس إدارة اتـحــاد المالكمة)،
ومشعل حجاب المطيري (نجل
رئيس مجلس اإلدارة األسـبــق)،
وأص ـ ـب ـ ـي ـ ــح عـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي،
وسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان خ ـ ــال ـ ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري دخ ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري.
وبــذلــك ،شهدت القائمة السابقة
ال ـتــي تـنــافـســت ف ــي االنـتـخــابــات
وحسمتها لمصلحتها ،د خــول
 5وجـ ـ ـ ـ ــوه ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،هـ ـ ـ ــم :ع ـلــي
ح ـس ـي ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،وس ـل ـط ــان
خالد المطيري ،وض ــاري دخيل
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،وم ـ ـش ـ ـعـ ــل حـ ـج ــاب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،واص ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــح ع ـي ــد
العدواني ،وهزاع شطي المطيري.
وفي حال اجتياز قائمة أبناء
النادي االنتخابات ،فإن منصب
الرئيس محسوم لخالد الشريدة،
ف ـي ـم ــا س ـي ـت ــم ح ـس ــم ال ـم ـنــاصــب

التنفيذية ومــديــري األلـعــاب في
وقت الحق.

الشريدة :أتمنى إجراء االنتخابات

قائمة أبناء النادي ملتزمة بخوض
ً
االنتخابات بعيدا عما يعكر صفو
ً
الجمعية العمومية ،خصوصا أن
الهدف األساسي يتمثل في خدمة
نادي النصر.

وأكد الشريدة أن برنامج قائمة
أبـنــاء الـنــادي يتمثل فــي االرتـقــاء
بمستوى جميع اللعبات الجماعية
والـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــة ،وت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـت ــائ ــج
المرجوة التي تلبي طموح أعضاء
مجلس اإلدارة ،واالهتمام بجميع
فرق المراحل السنية ،والعمل على
صقل خبراتهم ،والمنافسة على
جميع األلقاب الفردية والجماعية.
وأضاف الشريدة ،في تصريح
«راض ع ــن أداء
ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»:
ٍ
مجلس اإلدارة الحالي ،في ظل
غياب االنسجام بين األعضاء،
لكن تمت تنحية أي خالفات
أو اخ ـت ــاف ــات ف ــي وج ـهــات
ً
النظر جانبا ،وعمل الجميع
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،ل ــذل ــك
تـ ــم ت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلنجازات الرياضية على
المستوى المحلي».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أن
الـ ـت ــزكـ ـي ــة ل ـ ــن ت ـح ـســم
االنتخابات لمصلحة
ً
أبناء الـنــادي ،معربا
عن رغبته في ترشح
أكـ ـب ــر عـ ـ ــدد م ـم ـك ــن مــن
األع ـ ـض ـ ــاء ،س ـ ـ ــواء قــائ ـمــة
أو مستقلين .وأك ــد الـشــريــدة أن خالد الشريدة

صعبة لكاظمة أمام الصليبيخات
وسهلة للكويت مع التضامن
مباراتان في الدوري التمهيدي لكرة السلة

•

جابر الشريفي

ُ
ت ـخ ـت ـتــم الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات ال ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة م ــن ال ـ ــدوري
التمهيدي لكرة السلة ،حيث يلتقي كاظمة مع الصليبيخات
الساعة الخامسة والربع ،تليها مباشرة مباراة الكويت مع
التضامن .وتقام المباراتان بصالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.
يملك الصليبيخات  5نقاط ،ولكل من كاظمة والكويت
 4نقاط ،والتضامن  3نقاط .وينص نظام البطولة على أن
يتأهل للدور الثاني أول  6فرق بالدوري التمهيدي للمنافسة
على اللقب.
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع ك ــاظـ ـم ــة م ـ ــع ن ـظ ـيــره
ً
الصليبيخات ،لــن تـكــون سهلة عـلــى «الـبــرتـقــالــي» ،نـظــرا
ً
لـتـطــور الـصـلـيـبـيـخــات ،ق ـيــاســا بــالـمـسـتــوى ال ــذي ظهر
بــه خــال الـمـبــاريــات السابقة ،حيث فــاز على العربي
والشباب ،وخسر من الكويت ،بعد تقديمه مستوى
ً
الف ـتــا رغ ــم الـهــزيـمــة .ويـمـلــك الـفــريـقــان الـعــديــد من
العناصر المميزة ،مثل :أحمد البلوشي وعبدالعزيز
الحميدي ،واألميركيين ميرفي وويليامز ،بقيادة
المدرب الصربي إيفان جيرمج (كاظمة) ،ومحمد
السيسي ومحمد المال وحسين حاجية وعادل
نافع واألميركيين بلير وزيكا ،بقيادة المدرب
الوطني فهد برجس (الصليبيخات).
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،الـتــي تجمع الكويت
مــع الـتـضــامــن ،سيكون «األب ـيــض» على موعد
م ــع ن ـق ـط ـتــي الـ ـف ــوز وت ـس ـج ـيــل أك ـب ــر عـ ــدد مــن
ً
النقاط في سلة منافسه ،نظرا للفارق الفني
بين الفريقين ،السيما أن التضامن يخوض
مـنــافـســات الـبـطــولــة بــا مـحـتــرفـيــن للموسم
الثاني على التوالي.

 3مباريات في الدوري الممتاز لكرة اليد
•

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم ثالث مباريات ضمن
ال ـج ــول ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ال ـ ــدوري
الممتاز لكرة اليد ،حيث يلتقي في
ً
الرابعة والنصف عصرا الكويت
مــع الـقــريــن ،يليها فــي الـســادســة
ً
مساء مباراة
وخمس عشرة دقيقة
الفحيحيل وبرقان ،وفي الثامنة
ً
مساء يلعب فريقا الصليبيخات
والـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـج ـ ــرى ج ـم ـيــع
ال ـم ـبــاريــات عـلــى صــالــة االت ـحــاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،ستكون
ال ـف ــرص ــة ســان ـحــة أم ـ ــام ال ـكــويــت
ال ـم ـت ـص ــدر بـ ـ ـ  8نـ ـق ــاط وبـ ـف ــارق
األه ـ ــداف ع ــن ال ـقــادس ـيــة الـثــانــي،
لتعزيز موقعه في الصدارة على
حـســاب الـقــريــن المتعثر فــي قــاع
ً
الـتــرتـيــب مــن دون رص ـيــد ،نـظــرا
ل ـل ـف ــارق ال ــواض ــح ب ـيــن مـسـتــوى
الفريقين.
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يسعى
القادسية لالستمرار في مطاردة
«األب ـ ـيـ ــض» ع ـل ــى ق ـم ــة ال ـب ـطــولــة،
بـتـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة على
ح ـســاب الصليبيخات ا ل ـســادس
بـ ـ  4ن ـقــاط وال ـطــامــح إل ــى إيـقــاف
تقدم «األصفر» واالرتقاء بجدول
الترتيب في مباراة من المرجح أن
تكون صعبة على الطرفين.

الفحيحيل وبرقان
ً
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،ي ـت ـط ـل ــع ب ــرق ــان

الكويت المتصدر
ال ــراب ــع بـ ـ  4ن ـقــاط السـتـعــادة
ً
ن ـغ ـم ــة ال ـ ـفـ ــوز م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ،بـعــد
تعثره أمام القادسية بنتيجة
 29-28في الجولة الماضية،
إلى تعميق جراح الفحيحيل
ال ـتــاســع ق ـبــل األخ ـي ــر بنقطة
واحدة والساعي للخروج من
كـبــوتــه مـنــذ ب ــداي ــة الـبـطــولــة،
بعدما خسر ثــاث مباريات
أم ـ ــام ال ـي ــرم ــوك وال ـق ــادس ـي ــة،
ً
وأخـ ـي ــرا ال ـكــويــت  39-28في
ال ـج ــول ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،وت ـع ــادل

وحيد أمــام كاظمة ،على أمل
دخول منطقة األمان.

القسم الثاني
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،يـفـت ـتــح
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
بطولة دوري الــدرجــة األولــى
لكرة اليد (الجولة السادسة)،
بإقامة مباراتين على صالة
االتحاد بالدعية ،حيث يلتقي
ً
فــي الــرابـعــة والنصف عصرا

الجهراء الرابع بـ  3نقاط مع
التضامن الـخــامــس مــن دون
رص ـي ــد ،وف ــي الـثــامـنــة مـســاء
يلعب خيطان المتصدر بـ 8
ن ـقــاط م ــع ال ـش ـبــاب ال ـثــالــث بـ
 4نقاط.

سيدات الطائرة
يلتقين سورية
في «غرب آسيا»
يلتقي فــي الـثــانـيــة من
بعد ظهر اليوم منتخبنا
الــوطـنــي لـلـسـيــدات للكرة
الطائرة مع نظيره السوري
على صالة قصر الرياضة
في مباراة تحديد المركزين
ال ـخ ــام ــس وال ـ ـسـ ــادس في
بطولة غــرب آسيا األولــى
لـلـسـيــدات لـلـكــرة الـطــائــرة
ً
ا ل ـتــي تستضيفها حاليا
العاصمة االردنية عمان.
ويسبق ذلك في الثانية
ً
عشرة ظهرا مباراة تحديد
المركزين السابع والثامن
للبطولة وا ل ـتــي ستجمع
منتخبي السعودية وقطر.
وك ــان ــت م ـب ــارات ــا أدوار
الترضية لتحديد المراكز
من الخامس حتى الثامن
الـتــي جــرت أم ــس ،اسفرت
عن فوز منتخبنا الوطني
لـ ـلـ ـسـ ـي ــدات عـ ـل ــى ن ـظ ـي ــره
الـسـعــودي بنتيجة ثالثة
اش ـ ـ ـ ــواط مـ ـق ــاب ــل ال ش ــيء
و بـ ــوا قـ ــع (،9-25 ،15-25
 )14-25وبنفس النتيجة
تغلب منتخب سورية على
منافسه المنتخب القطري
وج ــاءت نتيجة االش ــواط
كــالـتــالــي (،12-25 ،18-25
.)19-25
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آخر كالم
الحكومة بين
توجيهات القيادة
وسندان المجلس

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

العالم في قطر...

أ .د .محمد المقاطع

ال شك أن الحكومة الحالية التي يترأسها سمو الشيخ أحمد
نــواف األحمد ،تتميز عن غيرها من الحكومات السابقة بأنها
أخذت زمام المبادرة بصورة مستقلة إلتمام برنامج توجهاتها،
بما يتفق عليه أعضاؤها بشأن رؤيتهم وتطلعاتهم لكيفية إدارة
شؤون الدولة من الناحية التنفيذية وما يتصل بإعمال المادة
 123من الدستور من حيث هيمنة مجلس الوزراء على الشؤون
التنفيذية بالدولة.
ولـعــل األم ــر الــافــت هـنــا أن ه ــذه الـحـكــومــة إنـمــا تتعامل مع
أمرين يحتاج كالهما للموازنة والـتــوازن؛ األول هو توجيهات
القيادة السياسية ،إذ إن مجلس الوزراء إنما يأتمر بأمر األمير،
والذي يتولى أعماله بواسطة وزرائه ،ومن ثم فإن الوزراء عليهم
أن يستجيبوا لتوجيهات القيادة السياسية ،إضافة إلى تنفيذ
ً
رؤاها وتوجهاتها وفقا لما أعلنته للشعب في مناسبات متعددة.
إال أن ه ـن ــاك م ـســافــة يـنـبـغــي أن تـسـتـقــل ب ـهــا ال ـح ـكــومــة عن
اختصاص وعمل القيادة السياسية بما يحفظ للقيادة السياسية
مــرجـعـيـتـهــا ال ــدس ـت ــوري ــة ،وي ـن ــأى ب ـهــا ع ــن م ــواض ــع الـمـســاء لــة
السياسية ،ومن هنا فإنه ال بد من أن تتمتع الحكومة باستقاللية
ف ــي تـحـمــل ه ــذه الـمـســؤولـيــة ب ـ ــإدارة شــؤون ـهــا ومـســؤولـيــاتـهــا
التنفيذية واإلداريـ ــة ،وأن تتحمل فــي نطاق ذلــك مسؤولياتها
السياسية بكل أبعادها ،وهو أمر ال يستوي على عــوده إال إذا
كــانــت الـحـكــومــة تتمتع بــاالسـتـقــالـيــة الحقيقية فــي قــراراتـهــا
ومسؤولياتها وإدارة شــؤون الــدولــة التنفيذية واإلداري ــة دون
أن تتهاون بتوجيهات القيادة السياسية التي تعينها وتشرف
ُ
وت َ
ساء ل أمامها.
عليها
ً
وف ــي مـقــابــل ذل ــك ،ف ــإن الـحـكــومــة أي ـضــا ينبغي أن تـكــون لها
استقالليتها عــن تــأث ـيــرات الـسـلـطــة التشريعية وتــدخـلـهــا في
مجريات عمل السلطة التنفيذية ،بما يحقق مضامين المادة 50
من الدستور والتي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها،
والتعاون هنا ال يكون بالتهاون أو التنازل عن اختصاص أو
سلطات ينبغي أن تنفرد بها الحكومة ،إذا أردن ــا إعـمــال مبدأ
الفصل بين السلطات ،وال يمكن أن يتم ذلــك فــي حالة اقتحام
السلطة التشريعية لميدان عمل السلطة التنفيذية أو التدخل
في شؤونها ،وإال كنا أمام أحوال تتعارض مع ما قرره الدستور
مــن استقاللية فــي إدارة ش ــؤون الحكومة والــدولــة ،بــل ونكون
ً
أمــام انتهاك للمادة  115من الدستور أيضا ،وهو أمر ال يجوز
القبول به.
ً
ً
إال أن هناك مسلكا مؤسفا يمارسه بعض األعضاء وهو غير
مقبول وفيه خروج على الدستور ،مثل مواصلتهم التدخل في
شؤون الحكومة بمحاولة االبتزاز السياسي أو التكسب االنتخابي
أو االستفادة الشخصية أو العائلية ببعض التعيينات أو بعض
الخدمات التي تقدم لهم أو ألقربائهم أو ناخبيهم ،وهي ممارسات
برلمانية سيئة تتعارض مع الدستور ونزاهة العمل البرلماني
واستقامته ،بــل وتستوجب اتـخــاذ إج ــراء ات صــارمــة ومـحــددة
في مواجهة بعض األعضاء الذين يمارسون االبتزاز السياسي
ويهددون الحكومة باستخدام األدوات الدستورية المتاحة لهم
بصورة تعسفية ،ومن ثم فإنه ال مفر من تصدي الحكومة لكل تلك
التدخالت البرلمانية ،بل وتكون شجاعة للتعبير عن قناعتها
فيما تراه من خيارات لمسيرة البالد وإدارتها دون أن تخضع
للتدخالت البرلمانية ،وأن تكون على مستوى الندية وأن تواجه
أية محاوالت بصرفها عن توجهاتها السياسية واإلصالحية،
ً
ً
وذلك يتطلب حرصا شديدا منها على أال تقبل أي تدخل لحملها
على التراجع عن مساراتها ،ومن ذلك التوجه األخير في طي ملف
العفو والذي عبر عن توجه سياسي مرحب به ،بالعفو عن جرائم
ً
تشمل المواطنين ضمن فترة زمنية كانت سببا لدوامة صراع
وعدم ثقة ،وهي هنا تحاول استعادة الثقة وإطالق عهد جديد من
خالل إصدارها لمرسوم العفو الخاص بطبيعته المتعددة وغير
االعتيادية ،وألجل طي هذه الصفحة التي أرهقت العباد والبالد.
ونقول للحكومة إن عليها أن تقوم بالموازنة بين توجيهات
الـقـيــادة السياسية وسـنــدان الـضـغــوط البرلمانية حتى تكون
حكومة على قدر المسؤولية وباستقاللية كاملة لتمأل موقعها
في إدارة الدولة برؤية وإدارة رشيدة.

(موطن البهجة والفكرة)

ً
ُ
ولدتا بعد  30عاما من وجودهما بالدنيا
شهدت واليــة أوريـغــون ،والدة توأمين
ً
من أجنة مجمدة قد تكون هي األطول عمرا
ً
في الواليات المتحدة ،وفقا للمركز الوطني
للتبرع باألجنة.
وقال تقرير لـ «سي إن إن» ،ونقله موقع
الـ ـح ـ ّـرة نـ ــت ،أم ـ ــس ،إن ل ـيــديــا وتـيـمــوثــي
ريــدجــواي ولدتا في  31أكتوبر الماضي

ّ
ً
من أجنة مجمدة عمرها  30عاما.
وك ــان ــت مــولــي ج ـي ـب ـســون ،صــاح ـبــة الــرقــم
القياسي السابق ،إذ ولدت عام  2020من جنين
ً
تم تجميده لنحو  27عاما ،وأخذت مولي الرقم
القياسي من أختها إيم ،التي ولدت من جنين
ً
تم تجميده لـ  24عاما.
وقـ ـ ـ ــال ف ـي ـل ـي ــب ريـ ـ ــدجـ ـ ــواي ،عـ ـن ــدم ــا ك ــان

وزوجـ ـت ــه ي ـح ـت ـض ـنــان طـفـلـتـيـهـمــا حــديـثـتــي
الــوالدة بمنزلهما في بورتالند« :هناك شيء
ّ
محير للعقل حــول هــذا الـمــوضــوع .كنت في
الخامسة من عمري عندما وهب الله الحياة
لليديا وتيموثي ،وكــان يحافظ عليهما منذ
ذلك الحين».
تــم االحـتـفــاظ باألجنة المجمدة عند 200
ً
درجـ ــة ت ـحــت ال ـص ـفــر ت ـقــري ـبــا م ـنــذ  22أبــريــل
 ،1992عندما ّ
تبرع زوجان باألجنة إلى المركز
الــوط ـنــي لـلـتـبــرع بـهــا ف ــي نــوكـسـفـيــل بــواليــة
تينيسي ،على أمــل أن يتمكن زوج ــان آخــران
من استخدامها.
ويقول ريــدجــواي« :هــم أكبر أطفالنا ،على
الرغم من أنهم أصغر أطفالنا».
ولـ ـ ــدى ال ــرج ــل  4أطـ ـف ــال آخ ــري ــن تـ ـت ــراوح
أعـمــارهــم بين سنتين و ،8ج ــاء وا كلهم عبر
حمل طبيعي.
ُ
ويطلق على العملية التي مرت بها أسرته،
ً
ّ
طبيا «التبرع باألجنة».
ـاص لـلـتـلـقـيــح
وعـ ـن ــدم ــا ي ـخ ـض ــع األشـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ال ـص ـن ــاع ــي ،ف ـق ــد ي ـن ـت ـجــون أج ــن ــة أك ـث ــر مـمــا
يستخدمونه.

توقف قلبه مرتين في جدة
نجح فــر يــق طبي متخصص
في أمراض القلب بمجمع الملك
عبدالله الطبي في جدة ،في إنقاذ
حياة مريض توقف قلبة مرتين
خالل  40دقيقة ،في عملية دقيقة
استغرقت  30دقيقة.
وقالت وكالة األنباء السعودية
(واس) ،أمس ،إن المركز استقبل
الـ ـح ــال ــة ب ـع ــد أن ب ـي ـنــت ن ـتــائــج
ال ـ ـف ـ ـحـ ــوصـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وج ـ ــود

ً
بايدن مذيعا أمام «شوكوالتة»!
ع ـفــا الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
جو بايدن عن «شوكوالتة»
و«تشيب» ،وهما ديكا عيد
ا لـشـكــر ،فــي تقليد مستمر
منذ عقود ،يقام في البيت
األبيض كل عام ،قبل موعد
العيد.
وأف ــاد مــوقــع ال ـحــرة نــت،
أم ـ ــس األول ،ب ـ ــأن «ب ــاي ــدن
انـضــم إلــى رئـيــس االتـحــاد
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـل ــدي ــك ال ــروم ــي
رونـ ـ ـ ــي بـ ـ ــاركـ ـ ــر ،وأل ـي ـك ـس ــا
ستارنز ابنة مالكة المزرعة،
الـ ـت ــي أت ـ ــى م ـن ـهــا ال ــدي ـك ــان
األب ـ ـ ـي ـ ـ ـضـ ـ ــان الـ ـسـ ـمـ ـيـ ـن ــان،
وتخللت المناسبة بعض
ال ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــات وال ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــح
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــرة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث قـ ـ ــدم
ب ــاي ــدن ال ـم ـي ـك ــروف ــون إل ــى
شوكوالتة».
وق ـ ــال ب ــاي ــدن لـلـجـمـهــور
ال ـم ـح ـت ـش ــد ف ـ ــي ال ـح ــدي ـق ــة
الجنوبية للبيت األبيض إن
«األصوات موجودة ،وقد تم
فرزها والتحقق منها ،وال

حشو في بطاقات االقتراع،
وال أ لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاب ،وا لـ ـ ـم ـ ــو ج ـ ــة
الـ ـحـ ـم ــراء ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
ستشاهدونها هذا الموسم
ستكون في حال أوقع الكلب
صلصة التوت البري».
ً
وأضاف الرئيس ساخرا
ً
أن الطائرين كانا جزء ا من
«ق ـط ـيــع آخ ــر ي ــأم ــل ال ـق ــدوم
إل ــى واشـنـطــن ع ــام .»2024
واستنادا إلى التقاليد ،عين
بايدن الطائر «شوكوالتة»
كديك عيد الشكر الرسمي،
ل ـك ـن ــه ع ـف ــا عـ ــن ال ـط ــائ ــري ــن
ً
اللذين يزنان  46و 47رطال.

ً
«هديله» يسمع بعد  ١٤٠عاما

احتشاء بالجدار األمامي لعضلة
القلب ،مما تسبب في توقف قلب
المريض مرتين.
وأشارت الوكالة إلى أن الفرق
الطبية قــررت إخضاع المريض
لـلـتـنـفــس ال ـص ـن ــاع ــي ،وتــرك ـيــب
أجـ ـ ـه ـ ــزة ط ـب ـي ــة داعـ ـ ـم ـ ــة ل ـل ـق ـلــب
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ح ـي ــاة ال ـمــريــض
الستقرار وظائفه الحيوية.
( .د ب أ)

ا ك ـ ـت ـ ـشـ ــف ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء م ـ ـ ــن « American Bird
 »Conservancyمن جديد طائرا نادرا ينتمي إلى
الدراج ،من أسرة ّ
الحمام ّ
الدراج أو طائر الحجل،
ً
لم يتم توثيقه منذ ما يقارب  140عاما.
وق ــام الـعـلـمــاء بـتــركـيــب مـصــائــد لـهــذا الطائر
بواسطة الكاميرا فــي جــزيــرة فيرغسون ،بابوا
غينيا الـجــديــدة ،وأظـهــرت النتائج وجــود طائر
الحمام الـ ّ
ـدراج ذي القفا األســود (black-naped
 )pheasant-pigeonال ـن ــادر ،وه ــو يـتـمــايــل في
الصور.

وذكر فريق «،»American Bird Conservancy
في بيان نقله موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن الحمام
ال ـ ّ
ـدراج هــو «حمامة كبيرة تعيش على األرض»
ولها «ذيل عريض ومضغوط جانبيا» ،وتعيش
فقط في الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشرقي
لبابوا غينيا الجديدة.
وتمثل صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالطائر
المرة األولــى التي يتم فيها توثيقه علميا منذ
عام .1882

وفيات
فاطمة مرزوق عمر مرزوق

زوجة :راشد عبدالله محمد
 55عــامــا ،شيعت ،النساء فقط :قرطبة ،ق ،1ش ،5م،7
ت99794098:

ً
أصبحت والية ّ كاليفورنيا ،أخيرا ،خامس
والية أميركية تقنن عملية التسميد البشري،
التي يتم من خاللها تحويل بقايا الشخص
إلى تربة قابلة لالستخدام.
وقال موقع سكاي نيوز ،في تقرير نشره
أمس ،إن كولورادو وأوريجون وفيرمونت
وواشنطن وافقت على اإلج ــراء ،ويمكن أن
تتبعها نيويورك.
وت ـن ـظــم الـعـمـلـيــة ش ــرك ــة ،Recompose
التي تتولى اإلشراف على مراسم الجنازة،
حيث يتم في البداية وضع الجسم في وعاء
ً
مصمم خصوصا ومحاط بالمواد الطبيعية،
مثل رقائق الخشب والبرسيم.
وم ــن خ ــال الـتـحـكــم فــي نـسـبــة الـكــربــون
والـنـيـتــروجـيــن واألوك ـس ـج ـيــن والــرطــوبــة،
ي ـخ ـلــق ال ـت ـس ـم ـيــد الـ ـبـ ـش ــري ب ـي ـئــة مـثــالـيــة
للميكروبات والبكتيريا المفيدة.
ويتم مساعدة هذه الميكروبات بخطوات
ميكانيكية إلكمال عملية التحول داخل تربة.
وأضاف التقرير أنه يمكن ّ
ألحباء المتوفى
بـعــد ذل ــك أخ ــذ الـنـتـيـجــة بــأكـمـلـهــا ،أو جــزء
منها ،الستخدامها في حديقة المنزل.
وتبلغ تكاليف العملية  7000دوالر ،وهذا
بشكل عام أغلى من الحرق المباشر للجثث،
ّ
لكنه أرخص من الدفن.
وأشارت المؤسسة والرئيسة التنفيذية
لشركة  ،Recomposeكاترينا سبيد ،إلى
أن «الـتـسـمـيــد ال ـب ـشــري ي ــوف ــر ح ــوال ــي 1.2
ط ــن م ـت ــري م ــن ال ـك ــرب ــون ،م ـقــارنــة بــالــدفــن
التقليدي أو حرق الجثث» ،مضيفة أن «مئات
ً
األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  49عاما،
سجلوا معنا ،وأعتقد أن القاسم المشترك
هو أزمة المناخ وحالة البيئة بشكل عام».

شفيقه جمعة خميس الفودري

 75عاما ،تم التشييع ،الرجال :جابر العلي ،ق ،8ش،31
م ،14النساء :الفنطاس ،ق ،4ش ،15م ،26ت55447996 :

عبير علي حسين عبدالله علي غانم

زوجة :أشرف حسين سيد علي الشماع
 45عاما ،شيعت ،الدعية ،مسجد البحارنة ،العزاء اليوم
فقط ،ت97645450 ،66650529 :

غزيل عبدالهادي فالح الكدم العجمي

زوجة :فهد محسن أبوجما العجمي
 68ع ــا م ــا ،ش ـي ـع ــت ،ا ل ـع ـق ـي ـلــة ،ق ،3ش ،327م ،31ت:
94994933

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــزم ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــاس
وال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ــه أهـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــه ون ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــه
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة إرادت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ــر أل ـ ـ ـ ـ ُمـ ـ ـ ــاس
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـع ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــه
مـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــس أو جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرة ن ـ ـ ــاس
وإال ر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــه
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة اشـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــل األج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت انـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــي أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــه
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي يـ ـ ــرت ـ ـ ـفـ ـ ــع ف ـ ـ ـيـ ـ ــه اإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس
م ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوح لـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــان آلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ـ ـ ــه
ُ
وهـ ـ ــذي الـ ــكـ ــره ( ف ــي ال ـ ـكـ ــون) ل ــو ت ـش ـهــق أن ـف ــاس
دل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــط وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــر ّ -
وي ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب  -نـ ـ ــرفـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــراس
ف ـ ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــا ...ألـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــه

رفات «األحبة» سماد للحديقة!

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

5 04:5

العظمى 24 

الشروق

06:18

الصغرى 12  

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  12:02ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:31 

 10:54م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

 04:50

ً
أدنى جزر  05:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11  

 05:28م 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 :

