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العراق :الكويت جار نعتز به
النواف والسوداني بحثا تعزيز العالقات وآخر التطورات اإلقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها
• «جادون في إقامة شراكة حقيقية مع أشقائنا الكويتيين تنعكس على مصلحة الشعبين»
• «استمعنا من القيادة الكويتية لما يؤكد رغبة حقيقية من أجل التواصل والتعاون»
عقب استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والوفد المرافق
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد ،ثم لقائه رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد ،في قصر بيان
أمــس ،قال السوداني إن «زيارتنا لدولة الكويت تعبر
ً
ً
ً
عــن اعـتــزازنــا بها بـلــدا ج ــارا عــزيــزا نرتبط بــه بعالقة
تاريخية».
وأكــد السوداني لـ «كــونــا» قبيل مغادرته الـبــاد ،أن
حكومة بالده «جادة في إقامة شراكة حقيقية مع األشقاء
في دولة الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على
ً
مصلحة الشعبين ال ـجــاريــن» ،مـبـيـنــا أن ــه اسـتـمــع من
القيادة الكويتية لما يؤكد «رغبة حقيقية في المقابل من
أجل التواصل والتعاون والتنسيق في مجاالت مختلفة».
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــدمــا ع ـقــد الـ ـس ــودان ــي وس ـم ــو الـشـيــخ
أحمد نواف األحمد مباحثات رسمية في أجواء ودية،
شملت العالقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل
تعزيزها في شتى المجاالت ،بما يخدم مصالح البلدين
والشعبين الشقيقين ،كما استعرضا آخــر التطورات
اإلقليمية والدولية ،ومواقف البلدين تجاهها ،مؤكدين
أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات
االهتمام المشترك.
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بينما ناقشت لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرلمانية تكليف
مجلس األمة لها بشأن تكويت الوظائف
ف ــي الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ورف ــع سقف
المساعدات االجتماعية لربات البيوت،
قــال رئـيــس لجنة األولــويــات البرلمانية
النائب عبدالله فهاد إن اللجنة ناقشت

تقرير
اقتصادي

24

ً
ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء العراقي أمس

وتعديل القانون رقم  12لسنة  2011بشأن
ال ـم ـســاعــدات ال ـعــامــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــربــات
الـ ـبـ ـي ــوت ،إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـق ــان ــون الـمـتـعـلــق
ً
بــرفــع روات ــب الـمـتـقــاعــديــن ،مـشـيــرا إل ــى أن
الحكومة وافقت على األخير من حيث المبدأ
فـقــط و طــا لـبــت بمهلة لبحث شقيه الفني
والقانوني.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـح ـك ــوم ــة أوضـ ـ ـح ـ ــت ،خ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،أن ب ــرن ــام ــج عـمـلـهــا 02

ّ
العمالت المشفرة« ...اللي ما يطيع يضيع»

22

قالت مصادر مطلعة ،إن بنك الكويت المركزي
منح الضوء األخضر إلطالق خدمة «أبل باي» في
الكويت ،وذلك بعد إجراء عدة عمليات لتجربتها
ً
قبل إطالقها رسميا.
وذكرت المصادر لـ «الجريدة» ،أن هذه الخدمة
ً
ستطرح للجمهور رسميا خالل األسابيع المقبلة،
الفتة إلى أن ثالثة بنوك محلية أجرت 02

●

حسين راضي

ً
ً
رفضت المحكمة الدستورية ،أمــس 24 ،طعنا انتخابيا؛ لعدم
سالمة بعضها من الناحية الشكلية ،ولعدم رفــع بعضها اآلخر
ً
شخصيا أو عبر توكيل خاص يبيح الطعن على االنتخابات ،في
َ
ً
حين قررت إرجاء النظر في  35طعنا أخرى إلى جلستي  26و28
ديسمبر المقبل؛ لالطالع على محاضر تجميع اللجان ،وكشوف
الناخبين ،وكذلك النتائج في الدوائر الخمس.
وبلغت الـطـعــون الـتــي رفضتها «الــدس ـتــوريــة» ،أم ــس ،برئاسة
المستشار محمد بن ناجي ،وعضوية المستشارين عادل البحوه،
وصالح المريشد ،وفؤاد الزويد ،وعبدالعزيز المعجل ،وعبدالرحمن
الــدارمــي ،وإبراهيم السيف ،لعدم سالمتها من الناحية 02

صورة ض

وئية عن خبر «الجريدة»

في خطوة تؤكد صحة ما أوردته «الجريدة»
ع ــن تــأخ ـيــر مــديــر جــام ـعــة ال ـكــويــت ال ـســابــق،
الــذي قدم استقالته منذ أسبوعين ،تسليم 4
ـان بمدينة صـبــاح السالم الجامعية بعد
مـبـ ٍ
طلبه تعديالت على ديكورات مكتبه ،طالبت
مــديــرة الـجــامـعــة بــاإلنــابــة د .سـعــاد الفضلي
بضرورة اإلسراع في تسليم المباني اإلدارية

بصمات لـ «داعش» و«حزب الله» ...وبن غفير يريد إعادة سياسة االغتياالت

 1.00م سويسرا  xالكاميرون
 4.00م أوروغواي  xكوريا ج
 10.00م

البرازيل  xصربيا

عمالء «كريدي سويس»
يسحبون عشرات المليارات
خالل أسابيع

22

دوليات

تفجيران متزامنان يستهدفان حافالت في القدس

مباريات اليوم

 7.00م
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بـ «الشدادية» ،والعمل على االنتهاء من جميع
المالحظات.
وخالل جولة تفقدية للفضلي ،أمس األول،
لـلـمــديـنــة الـجــامـعـيــة ،ل ــاط ــاع عـلــى مـشــروع
المباني اإلداريــة «برج اإلدارة وقاعتي الدانة
ومـجـلــس الـجــامـعــة» ،تــم الـتــأكــد مــن جاهزية
ً
المباني؛ استعدادا لالنتقال للمدينة.

ال يزال «مونديال العرب» كأس العالم  2022في قطر ،يواصل
مفاجآته ،السيما من جانب المنتخبات اآلسيوية ،فبعد مرور 24
ساعة على الفوز التاريخي وغير المسبوق للمنتخب السعودي
على نظيره األرجنتيني بهدفين لهدف في المجموعة الثالثة،
ً
حقق منتخب اليابان أمس مفاجأة تاريخية جديدة وخطف فوزا
ً
مهما من ألمانيا بالنتيجة ذاتها في افتتاح مباريات المجموعة
الـخــامـســة ال ـتــي تـضــم إل ــى جــانـبـهـمــا إسـبــانـيــا وكــوسـتــاريـكــا،
اللتين تقابلتا عقب هذا اللقاء ،وأسفرت مباراتهما عن اكتساح
الماتادور اإلسباني للمنتخب الكوستاريكي بسباعية نظيفة.
ً
عربيا ،انتزع المنتخب المغربي ،أمس ،نقطة ثمينة من نظيره
الـكــرواتــي ،وصـيــف بطل النسخة األخ ـيــرة ،عندما أرغـمــه على
التعادل السلبي على ملعب البيت في الخور بالجولة األولى من
منافسات المجموعة السادسة.
ومن المفارقات الغريبة في البطولة ،توقع النجم 02

البرتغال  xغانا

مؤتمر كلية التقنية
يناقش تحديات المشاريع
الصغيرة والمتوسطة

اقتصاد

الفضلي اختبرت جاهزيتها لالنتقال للمدينة الجامعية

جراح الناصر

محليات

ً
المحكمة ّأجلت  35طعنا على النتائج وبطالن مراسيم الضرورة

مديرة الجامعة :اإلسراع بتسليم
المباني اإلدارية في «الشدادية»

بنوك محلية أجرت عليها تجارب ناجحة

«الروبوت» الياباني يعطل
الماكينات األلمانية

ً
ً
«الدستورية» ترفض  24طعنا انتخابيا

«األسواق» تدعم قضايا تعويض المساهمين ضد الشركات المتالعبة

«أبل باي» على األبواب بعد
منحها الضوء األخضر
●
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«مشاريع الكويت»
تستكمل صفقة االندماج
مع «القرين»

فهاد :وافقت مبدئيا على رفع سقف رواتبهم
علي الصنيدح

ةديرجلا .في ضيافة
«هركليز  »C130بقاعدة
علي السالم الجوية

اقتصاد

تطلب مهلة لدراسة «زيادة المتقاعدين»
الحكومة
ً
في اجتماعها أمس العديد من األولويات
ً
النيابية ،مبينا أن هـنــاك ثــا ثــة قوانين
م ـح ــل ت ــواف ــق م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ،وسـ ـت ــدرج
عـلــى ج ــدول أع ـمــال الـجـلـســة الـمـقـبـلــة أو
التي تليها نظرا لجاهزيتها في اللجان
ال ـم ـع ـن ـيــة ،وسـ ـت ــرى الـ ـن ــور خـ ــال ال ـم ــدة
المقبلة.
وصرح فهاد بأن من بين هذه القوانين
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـمـ ـص ــال ــح،

محليات

جمع األدلة من موقع االنفجار في القدس أمس (أ ف ب)

أفــاقــت إســرائـيــل ،أمــس ،على
نــوع مــن العمليات الـتــي كــادت
تنساها ،بعدما انفجرت عبوتان
عــن ُب ـعــد اسـتـهــدفـتــا محطتين
لـلـحــافــات ف ــي مــديـنــة ال ـقــدس،
فــي ســاعــة الـ ــذروة الصباحية،
مـمــا أدى إ ل ــى مقتل إسرائيلي
وإصابة  18على األقل.
وو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اال ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار األول
ب ــالـ ـق ــدس ،م ـن ــذ أبـ ــريـ ــل ،2016
ف ــي م ـح ـطــة ح ــاف ــات «ج ـف ـعــات
ش ــاؤول» على المخرج الغربي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــدس وت ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب بـ ـمـ ـقـ ـت ــل
إسرائيلي وإصابة  ،12وبعدها
ب ــأق ــل م ــن ن ـص ــف س ــاع ــة ،وق ــع
ال ـثــانــي ف ــي مـحـطــة مستوطنة
«رام ـ ـ ـ ـ ـ ــوت» الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاورة ل ـش ــرق
ال ـم ــدي ـن ــة ،وأسـ ـف ــر ع ــن إص ــاب ــة
ً
 6أش ـ ـخـ ــاص وأل ـ ـحـ ــق أضـ ـ ـ ــرارا
بحافلة.
ووصف وزير األمن الداخلي
عومر بارليف الهجوم المزدوج
بأنه «مركب ومعقد في ساحتين
ونتيجة بنية تحتية منظمة»،
في وقــت طالب رئيس 02

روسيا تقطع الكهرباء
عن نصف مدن مولدوفيا
والبرلمان األوروبي يصنفها
«راعية لإلرهاب» ٢٦

رياضة

«األزرق» استعد للجزائر
و«األولمبي» تعادل
مع فلسطين ٢٧

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ رئيس
كازاخستان بإعادة انتخابه

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى
رئـيــس كــازاخـسـتــان الصديقة قــاســم توكاييف ،عـ ّـبــر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة إعــادة انتخابه رئيسا لبالده لفترة
رئاسية جديدة.
وتمنى سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية
و لـلـعــا قــات الطيبة بين البلدين الصديقين ا لـمــز يــد مــن التطور
والنماء.

«الخدمة المدنية» يطلق خطة
الدورات التدريبية
أطلق ديوان الخدمة المدنية الخطة التدريبية للموسم التدريبي
( )2023 - 2022بناء على دراسة االحتياجات التدريبية لكافة الجهات
الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية .وتعد الخطة
االولى بعد انقطاع موسمين تدريبيين وذلك بسبب جائحة كورونا.
وقــال الوكيل المساعد لـشــؤون التطوير االداري بــديــوان الخدمة
ابراهيم الهاجري في بيان صحافي ان الخطة التدريبية لهذا العام
تضم  43برنامجا لتلبية كافة احتياجات موظفي الجهات الحكومية
والمستويات الوظيفية بدءا من الفئة العليا وحتى الفئة التنفيذية.
وأكد حرص الديوان على تكثيف البرامج التخصصية لهذا الموسم.
وأوضح ان خطة الفئة العليا تضمنت برامج تدريبية وورش عمل
وملتقيات ،وتم التركيز على البرامج الخاصة بتأهيل الصف الثاني من
القيادات لتولي المناصب القيادية ،وتحسين االداء ،ورفع االنتاجية،
ومواكبة التطور والنمو في شتى المجاالت.
وأوض ــح الهاجري أن تنفيذ الخطة التدريبية سيكون فــي بداية
شهر ديسمبر المقبل ،ويستمر حتى نهاية الموسم المالي لعام .2023

الكويت والعراق :تعزيز التعاون لخدمة مصالح البلدين
• ولي العهد استقبل رئيس الوزراء العراقي ...والنواف عقد معه مباحثات رسمية
• السوداني :حكومتنا جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الكويت لمصلحة الشعبين

ً
مستقبال السوداني أمس
ولي العهد
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان صباح أمس ،بحضور رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،رئ ـي ــس مـجـلــس

رئيس الوزراء خالل المباحثات الرسمية مع نظيره العراقي

الوزراء بجمهورية العراق محمد
السوداني والوفد المرافق ،وذلك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وح ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة رئـ ـي ــس
دي ــوان سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ

أحـمــد الـعـبــدالـلــه ،والـنــائــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،
ووزي ــر ش ــؤون الــديــوان األمـيــري
الشيخ محمد الـعـبــدالـلــه ،وكبار

رئيس الوزراء لمزيد من التعاون مع البحرين
أجرى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد
ً
ً
نواف األحمد ،اتصاال هاتفيا ،أمس ،مع أخيه ولي
العهد رئيس مجلس الــوزراء في مملكة البحرين
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد هنأه
فيه بصدور المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة.
ونـقــل سـمــوه خ ــال االت ـصــال تـحـيــات صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ،وسمو
ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،وتمنياتهما
لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم واالزدهــار
في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء عمق العالقات
ً
التاريخية التي تجمع بين ّالبلدين ،معربا عن
تطلعه لمزيد من التعاون البناء وتنمية العالقات

بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
مــن جانبه ،ثمن األمـيــر سلمان هــذه المشاعر
الطيبة والتواصل الكريم ،الــذي يعكس األواصــر
األخوية المتينة بين الكويت ومملكة البحرين.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ب ـع ــث س ـم ــو رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئ ـيــس جـمـهــوريــة
كازاخستان الصديقة قاسم توكاييفّ ،
ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة إع ــادة انتخابه
ً
رئيسا للجمهورية فترة جديدة.
وبـعــث رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،ببرقية تهنئة
إلى رئيس كازاخستان الصديقة قاسم توكاييف،
ضمنها سـمــوه خــالــص تهانيه بمناسبة إعــادة
انتخابه رئيسا للجمهورية فترة جديدة.

العلي التقى سفراء السعودية ومصر وتونس
استقبل وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ عبدالله
العلي ،صباح أمس ،سفير خادم الحرمين
الشريفين األمير سلطان بن سعد والسفير
المصري أسامة شلتوت ،وسفير تونس
الهاشمي عجيلي.
وت ـن ــاول ــت ال ـل ـق ــاءات ت ـب ــادل األح ــادي ــث
ال ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــة واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراض أهـ ـ ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ـ ــور
وال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام المشترك،
وس ـبــل تـعــزيــز أواصـ ــر األخـ ــوة والـتـعــاون
وال ـع ـمــل ًب ـيــن ال ـكــويــت والـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـحـ ــث آخ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
والمستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
كما استقبل الوزير العلي ،وكيل وزارة
الدفاع بالندب السابق ،الشيخ فهد العلي،

ً
كتابا ّ
عبر من خالله عن جزيل
الذي قدم له
شـكــره وعظيم امتنانه وخــالــص تقديره
للقيادة السياسية على مــا منحوه إ يــاه
حرص واهتمام ورعاية
من ثقة غالية ومن
ٍ
طوال فترة عمله في وزارة الدفاع.
وأثـ ـن ــى وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ع ـل ــى ال ـم ـس ـيــرة
الـحــافـلــة والـعـطــاء المخلص للعلي ،ومــا
ب ــذل ــه م ــن ج ـه ــود وع ـم ــل م ـت ــواص ــل خــال
فترة عمله في الوزارة ،والتي كان لها األثر
الطيب واالنطباع الحسن في نفوس جميع
منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين،
ً
مـتـمـنـيــا ل ــه دوام الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح في
حياته المقبلة ،وخدمة الوطن من مختلف
المواقع والمسؤوليات التي يكلف بها.

ً
مستقبال السفير السعودي
وزير الدفاع

المسؤولين بالدولة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـق ــد س ـم ــو رئ ـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء ،فــي قـصــر بيان
أم ــس ،جلسة مـبــاحـثــات رسمية
مع نظيره العراقي.
وجرى خالل جلسة المباحثات
التي سادتها أج ــواء وديــة بحث
ا لـعــا قــات الثنائية الوثيقة بين
البلدين وسبل تعزيزها في شتى
الـ ـمـ ـج ــاالت ب ـم ــا ي ـخ ــدم مـصــالــح
البلدين والشعبين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان آخر
ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
ومـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـبـ ـل ــدي ــن ت ـج ــاه ـه ــا،
مؤكدين أهمية مواصلة التشاور
وال ـت ـن ـس ـي ــق فـ ــي ال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهتمام المشترك.
وحضر المباحثات عن الجانب
الـكــويـتــي ال ـنــائــب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة
ال ـش ـي ــخ ط ـ ــال الـ ـخ ــال ــد ،ون ــائ ــب
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط
الدكتور بدر المال ،ورئيس ديوان
رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز

ولي العهد يستقبل الغانم
استقبل سمو و لــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،بقصر
بيان صباح أمس ،رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغانم.
م ــن جــانــب آخ ــر ،بـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
كازاخستان الصديقة قاسم توكاييفّ ،
ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبالده فترة جديدة،
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.
ال ـ ــدخـ ـ ـي ـ ــل ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـص ـب ــاح ،ووزي ــر
التجارة والصناعة وزيــر الدولة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات مازن الناهض ،وكبار
الـمـســؤولـيــن فــي الــدولــة ودي ــوان
رئيس مجلس الوزراء.
وحضرها عن الجانب العراقي
ال ــوف ــد ال ـمــرافــق لــرئـيــس مجلس
الوزراء بجمهورية العراق.
وقبيل مـغــادرتــه الـبــاد أمــس،
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي
في تصريح لـ «كونا» أن حكومة

بـ ــاده «ج ـ ــادة ف ــي إق ــام ــة شــراكــة
حـقـيـقـيــة م ــع األشـ ـق ــاء ف ــي دول ــة
الكويت تنعكس بشكل ملموس
وواضــح على مصلحة الشعبين
الجارين».
وقــال «زيــارتـنــا لــدولــة الكويت
تعبر عــن اعـتــزازنــا بــه بلدا جــارا
عزيزا نرتبط به بعالقة تاريخية».
وأضاف «استمعنا من القيادة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـ ــى م ــا ي ــؤك ــد رغ ـبــة
حـقـيـقـيــة ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل م ــن أج ــل
التواصل والتعاون والتنسيق في
مجاالت مختلفة».

رئيس األركان يلتقي نظيره اإليطالي
ب ـحــث رئ ـي ــس األرك ـ ــان الـعــامــة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خ ــالــد
الصالح مع رئيس األركان العامة
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة اإلي ـط ــال ـي ــة
األدميرال جوسيبي كافو دراغوني
م ــوض ــوع ــات م ـش ـتــركــة ال سيما
المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقالت رئاسة األركان في بيان
صحافي أمس إن الفريق الصالح
استقبل بــديــوان رئــاســة األرك ــان
األدميرال دراغوني ،يرافقه السفير
اإليطالي لدى دولة الكويت كارلو
ب ــال ــدوت ـش ــي ،ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
للبالد.
وأشارت إلى أن الجانبين عقدا
اجتماعا تم خالله تبادل األحاديث

الصالح ونظيره االيطالي
الودية ،وأهــم األمــور والمواضيع
ذات االهتمام المشترك.
وأشاد الصالح بعمق العالقات

الثنائية بين البلدين الصديقين،
وح ــرص الطرفين على تعزيزها
وتطويرها.

وكيل «الحرس» يبحث التعاون مع إيطاليا تمرين «لؤلؤة الغرب» العسكري ينطلق األحد

●

بمشاركة القوات الفرنسية والجيش الكويتي والحرس الوطني

محمد الشرهان

استقبل وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن هاشم الرفاعي رئيس
األرك ــان العامة للقوات المسلحة
اإليطالية األدميرال جوسيبي كافو
دراغوني والوفد المرافق له ،وذلك
بحضور كبار القادة.
ونقل وكيل الحرس إلى الوفد
اإليـ ـط ــال ــي ت ـح ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادة فــي
ال ـحــرس ممثلة فــي سـمــو رئيس
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـش ـيــخ ســالــم
ال ـع ـلــي ،ون ــائ ــب الــرئ ـيــس الـشـيــخ
فيصل النواف.
وبحث الجانبان فرص التعاون
ال ـع ـس ـكــري الـمـسـتـقـبـلـيــة ف ــي ظل
العالقات المتميزة بين البلدين،
وأك ـ ــد ال ــرف ــاع ــي اه ـت ـم ــام ال ـق ـيــادة
فــي الـحــرس بتبادل الخبرات مع
المؤسسات العسكرية المرموقة،
مـشـيــرا إل ــى وج ــود تــوجــه إلب ــرام

●

ً
مستقبال رئيس األركان اإليطالي
الرفاعي
مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني
والـقــوات المسلحة اإليطالية في
مـجــال الـتــدريــب وإقــامــة ال ــدورات
وال ـت ـمــاريــن الـعـسـكــريــة واألمـنـيــة
واالستشارات التخصصية وتبادل
المعلومات.
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،رح ـ ـ ــب رئ ـي ــس

الحكومة تطلب مهلة لدراسة...
سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على
ً
توقيتات زمنية محددة ،مضيفا أنها أفــادت بأن مجلس الــوزراء
ً
سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيدا إلقراره ،وإحالته
إلى مجلس األمة.
ً
ولفت إلــى أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتـحــديــدا في
شق القضية اإلسكانية يتضمن قوانين بنك االئتمان و«التمويل
ً
العقاري» و«شركات المدن اإلسكانية» ،مبينا أنها ستتقدم بمشروع
ً
قانون البديل االستراتيجي الذي سيكون جاهزا خالل شهر.
ً
وأش ــار إلــى أن الحكومة قالت إن برنامج عملها يشمل أيضا
مشاريع قوانين تتعلق بإصالحات اقتصادية ومالية وسياسية
كقانوني االنتخاب وإنشاء مفوضية أو هيئة عليا لالنتخابات،
إلى جانب مشروع بقانون لتكويت الوظائف في جهاتها05 .

«الدستورية» ترفض  24طعنًا...

ً
الشكلية  11طعنا مقامة مــن المرشحين هــا نــي حسين ،وخالد
الشليمي ،وفيصل العازمي ،وأحمد الحمد ،وفهد بوشيبه ،ووسمي
محمد الــوسـمــي ،وسـلـطــان الـشـمــري ،وفــايــز الـجـمـهــور ،وحسين
العتيبي ،ومعالي البرازي ،وأحمد محمود غلوم.
وفي باقي الطعون الـ  13التي لم يتم قبولها ،أكدت المحكمة
ً
ً
لزوما أن ُي َّ
قدم الطعن من صاحب الشأن شخصيا
أنه يتعين
أو ممن يوكله صراحة بالطعن نيابة عنه ،وذلك في الميعاد
ً
المقرر قانونا ،ومؤدى ذلك والزمه وجوب أن يكون التوكيل
ً
صريحا واضح الداللة على تخويل الوكيل بالحق في الطعن

األرك ــان العامة للقوات المسلحة
اإليطالية بفتح قـنــوات للتعاون
الـعـسـكــري ،وت ـبــادل الـخـبــرات مع
ال ـ ـحـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ب ـم ــا يـحـقــق
االس ـت ـف ــادة ف ــي م ـج ــال التسليح
والتدريب.

محمد الشرهان

ت ـن ـط ـلــق ف ــي مـ ـي ــدان األديـ ـ ــرع
العسكري ،األحد المقبل ،فعاليات
ال ـت ـم ــري ــن ال ـع ـس ـك ــري ال ـم ـش ـتــرك
«لؤلؤة الغرب  ،»22الــذي تشارك
فيه قوات من الجيشين الفرنسي
وال ـكــوي ـتــي ،وال ـح ــرس الــوطـنــي،
وتستمر فعاليات التمرين الى 8
ديسمبر المقبل.
ويـتــزامــن الـتـمــريــن المشترك
مــع م ــرور  40عــامــا على توقيع
ات ـف ــاق ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـس ـكــري
بين فرنسا والـكــويــت ،وتشارك
بالتمرين من الجيش الكويتي
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة
والجوية ،إضافة الى القوة البرية
ب ــالـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي ،ويـ ـش ــارك

ِّ
َّ
االنتخابي أمام هذا الموكل نيابة عن الموكل.
وفــي الطعون الموضوعية الخاصة بالطعن على االنتخابات
ونتائجها التي أرجئت إلى ديسمبر المقبل ،قررت «الدستورية»
تأجيلها لالطالع من المرشحين والناخبين الطاعنين على النتائج
الـ ــواردة مــن إدارة االنـتـخــابــات ،إذ طــالــب مــرشـحــون بــإلــزام وزارة
الداخلية تقديم كشوف تحضير الناخبين في الدوائر ،لتصويت
الموقوفين والعسكريين.
كما طالب مرشحون آخــرون المحكمة بحجز الطعون للحكم
بعدم دستورية مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل قانون االنتخاب
بشأن التصويت على العنوان الوارد في البطاقة المدنية ،والتعديل
على قانون الدوائر بإضافة مناطق جديدة على القانون ،لم تكن
ً
واردة سابقا ،وهو ما تسبب في حرمان الناخبين من التصويت.
ً
وك ــان ــت إدارة االن ـت ـخ ــاب ــات أح ــال ــت ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـك ـش ــوف إل ــى
«الدستورية» بشأن محاضر التجميع ،وتبين نقص بعضها في
الدائرة الثانية ،إال أن باقي الدوائر كانت مكتملة ،وسيتم عرضها
األسبوع المقبل أمام الطاعنين لالطالع عليها.

«أبل باي» على األبواب بعد...

ً
تجارب ناجحة استعدادا إلطالقها.
ً
وأفادت بأن إحدى شركات التقنية المالية أجرت أيضا مع البنوك
ً
ً
ً
المحلية تجارب حية حققت نجاحا كبيرا ،فضال عن إتمام بعض
العمليات التجريبية المحدودة لعدد من العمالء.
وكانت وزارة المالية وهيئة تشجيع االستثمار المباشر توصلتا
إلى اتفاق مع شركة «أبل» لتشغيل الخدمة في البالد بعد إزالة كل
المعوقات التي كانت تمنع تشغيلها.

الجيش الفرنسي بقوات بحرية
وجوية وبرية.
ُ
ويـقــام تمرين «لــؤلــؤة الغرب»
كـ ـ ــل  4س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ب ـ ـيـ ــن ال ـج ـي ــش
ال ـك ــوي ـت ــي ونـ ـظـ ـي ــره ال ـف ــرن ـس ــي،
بهدف تبادل الخبرات والتخطيط
المشترك بين القوات في مسارح
ال ـع ـم ـل ـيــات وت ــوح ـي ــد الـمـفــاهـيــم
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ورف ـ ـ ــع ال ـج ــاه ــزي ــة
القتالية ،وقياس القدرة على إدارة
األزمـ ــات والـعـمـلـيــات المشتركة
والـمـخـتـلـطــة وت ـعــزيــز الـعــاقــات
العسكرية بين البلدين.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــون ع ـل ــى
الـتـمــريــن ال ـ ــدوري ال ـتــي ب ــدأ عــام
 ،2004ا لـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أ هـ ـ ـ ــداف
التمرين ولتنفيذ مفهوم التعاون
ال ـع ـس ـك ــري بــال ـت ـخ ـط ـيــط إلدارة

طالئع القوات البرية الفرنسية
العمليات المشتركة وفق منظومة
عمل موحدة للوصول الى درجة
عالية مــن المستوى العملياتي
والتدريبي للوحدات العسكرية
المشاركة فيه.
وكــانــت طالئع الـقــوات البرية
الـفــرنـسـيــة الـمـشــاركــة بالتمرين

ً
وتعتبر «أبل باي» أكثر الطرق أمانا للدفع التي ستطلق للسوق
ً
قريبا بعد توصل الشركة إلــى اتـفــاق مــع الجهات الحكومية ،إذ
ُ َ
تحفظ أرقام البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق Wallet
بعد توثيق هوياتهم ،السيما أن الخدمة عبارة عن دفع إلكتروني
تسمح للعمالء بالدفع والشراء من المتاجر الداعمة للخدمة ،عن
طريق إضافة البطاقات االئتمانية ،وإدراج البطاقات عبر تطبيق
المحفظة في هواتف «آيفون».

«الروبوت» الياباني يعطل...
السابق لكرة القدم األلمانية يورغن كلينسمان ،قبل  4أيام ،أن يكون
ً
ً
الـمــونــديــال مليئا بــالـمـفــاجــآت فــي نسخته الـحــالـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
ً
منتخبات غير مرشحة قد تذهب بعيدا في المسابقة.
وقال كلينسمان ،في مؤتمر صحافي بالدوحة« :أعتقد أن النسخة
الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة ،ربما
يمكن لمنتخب إفريقي أو آسيوي إذا كان يتمتع بالشجاعة أن يذهب
ً
ً
بعيدا في هذه البطولة» ،مضيفا« :ليست كأس العالم الحالية نسخة
ً
للتقوقع في الدفاع ،بل هي تشجع على أن تكون شجاعا وتتقدم إلى
األمام».
20-09

تفجيران متزامنان يستهدفان...
الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو «بتعزيز وجود قوات الجيش
ً
في الميدان» ،مشددا على أنه سيعمل على إعادة األمن لإلسرائليين
في أسرع وقت.
أمــا وزيــر الداخلية المرتقب فــي حكومة نتنياهو ،العنصري

قد وصلت الى البالد مساء أمس
األول عن طريق البحر ،ورست في
ميناء الشويخ ،قبل أن يتم نقلها
الى ميدان األديرع موقع التمرين.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن ت ـف ـع ـي ــا
التفاقية الـتـعــاون الــدفــاعــي بين
الكويت وفرنسا ،وتأكيدا الهتمام

الجيش الكويتي بعقد مثل هذه
النوعية من التمارين المشتركة،
والتي تعكس الجهود المبذولة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـس ـك ــري
الـمـشـتــرك بـيــن ال ـكــويــت وال ــدول
الصديقة.

إيتمار بن غفير فقد دعا إلى العودة لسياسات االغتيال وفرض
حصار على بلدات منفذي العمليات الفلسطينية والدفع بالحل
األمني إلى أقصاه.
وبعد اعتقال  3من المشتبه في تنفيذهم الهجوم ،رجحت مصادر
أمنية أن يكون مخططو ومنفذو الهجوم من المقدسيين الذين
يحملون هويات إسرائيلية ،مضيفة أن هناك بصمات لـ «داعش»
ولـ «حزب الله» وإيران.
ولم تستبعد المصادر ارتباط الهجوم بإعالن الحرس الثوري
اغتيال القيادي فــي قوته الجوفضائية دوواد الجعفري بعبوة
ناسفة في دمشق أمس األول وتحميله تل أبيب المسؤولية.
وح ــذرت قـنــاة «ك ــان» الــرسـمـيــة مــن أن تـكــون خــايــا مــن الـقــدس
ً
الشرقية وراء التفجيرين ،محذرة من العودة إلى «أيام مظلمة جدا»،
في إشارة إلى االنتفاضة ،التي استخدم فيها الفلسطينيون العبوات
الناسفة في تنفيذ عمليات على نطاق واسع.
ً
وندد البيت األبيض «باألعمال اإلرهابية» في القدس ،مؤكدا أن
إدارة الرئيس جو بايدن عرضت «كل أشكال المساعدة المالئمة»
على إسرائيل للتحقيق فــي الهجوم ،الــذي جــاء بعد ســاعــات من
الـكـشــف عــن ق ــرار إلدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن بتعيين
ً
ً
الدبلوماسي هادي عمرو ،مبعوثا خاصا للشأن الفلسطيني وهو
موقف غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية األميركية.
وباركت حركتا حماس والجهاد الهجوم الذي دانته تركيا ،فيما
ً
كان الفتا امتناع السلطة الفلسطينية عن التعليق.

ةديرجلا
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محليات
البغلي تعاود مخاطبة «ديوان الخدمة» «األعلى لألسرة» يجتمع بالجهات المعنية
بشأن مكافآت االجتماعيين والنفسيين لتوحيد بيانات العنف ضد المرأة

عقب هجرة  30منهم من «الشؤون» إلى جهات حكومية أخرى
جورج عاطف

خاطبت وزيرة الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية ،وزيــرة الدولة
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي،
رئيس ديــوان الخدمة المدنية عصام
ال ــرب ـي ـع ــان ،ب ـش ــأن م ـك ــاف ــآت شــاغـلــي
ال ــوظ ــائ ــف االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـن ـف ـس ـيــة
العاملين بالوزارة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة ،الـ ـت ــي
ح ـص ـل ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ع ـل ــى نـسـخــة
ً
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،أن ذلـ ـ ـ ــك ي ـ ــأت ـ ــي «إلـ ـ ـح ـ ــاق ـ ــا
لكتبنا أر قـ ــام  2020/1517بتاريخ
 ،2020/1/20و2021/37249/4120
ف ـ ــي  2021/10/11و /1100/108
 2022ب ـتــار يــخ  ،2022/1/23بـشــأن
طـ ـل ــب ش ـ ـمـ ــول ش ــاغـ ـل ــي ال ــوظ ــائ ــف
االجتماعية والنفسية بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  16لسنة ،2019
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين
الـكــويـتـيـيــن الـعــامـلـيــن ف ــي م ــدارس
وزارة ال ـتــرب ـيــة شــاغ ـلــي الــوظــائــف
االج ـت ـمــاع ـيــة واألن ـش ـط ــة الـتــربــويــة
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـتــربــويــة والـمـكـتـبــات
وت ـص ـن ـيــف ال ــوث ــائ ــق الـتـخـصـصـيــة
ً
ال ـم ـتــدرجــة ف ـن ـيــا ،وب ـعــض وظــائــف

األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـت ــرب ــوي ــة
ً
المساندة غير المتدرجة فنيا».
وتابعت أنه «بــاإلشــارة إلى كتابكم
رقم  2022/25/571بتاريخ ،2022/8/31
ً
بشأن عــدم الموافقة على ذلــك ،ونظرا
للمستجدات التي طرأت على الموضوع
بهجرة العديد من الكفاء ات أصحاب
الخبرة في مجال علم النفس واالجتماع
والخدمة االجتماعية الذي تجاوز الـ 30
وظيفة فــي اآلون ــة األخـيــرة للعمل في
ّ
جهات حكومية أخرى للتمتع بالمزايا
المالية المخصصة لهذه الفئات ،األمر
ّ
الذي ترتب عليه ظهور مشكالت فنية
عــدة داخــل قطاع الرعاية االجتماعية
والوحدات التنظيمية األخرى بالوزارة،
لذا نأمل إعــادة عرض الموضوع على
ً
مـجـلــس ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،ن ـظ ــرا لما
تـبــذلــه ه ــذه الـفـئــة م ــن الـمــوظـفـيــن من
ج ـهــود فــي سـبـيــل أداء م ـهــام عملهم،
ولـلـحــد م ــن ه ـجــرة ه ــذه الـ ـك ــوادر إلــى
ً
ج ـهــات أخ ـ ــرى ،وع ـم ــا ع ـلــى تحسين
بيئة عملهم واس ـت ـقــرارهــم الوظيفي
ومساواتهم بشاغلي تلك الوظائف في
وزارة التربية».

•

جورج عاطف

ض ـمــن خـطـتـهــا ال ــرام ـي ــة إلـ ــى تنفيذ
برنامج عمل الحكومة «مبادرة القضاء
على أشكال التمييز والعنف كافة ضد
المرأة» ،عقدت األمينة العامة للمجلس
األع ـلــى ل ـشــؤون األس ــرة فــوزيــة الملحم
ً
اجـتـمــاعــا مــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ذات
ال ـع ــاق ــة ،ب ـه ــدف إن ـج ــازه ــا مـشــروعـهــا
الخاص بتوحيد البيانات والمعلومات
المعنية بالعنف األسري.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر «األعـ ـل ــى ل ــأس ــرة»
فــإن أب ــرز الـجـهــات المعنية هــي وزارت ــا
الــداخـلـيــة وال ـص ـحــة ،والـنـيــابــة الـعــامــة،
واإلدارة المركزية لالحصاء ،السيما أن
جميع الجهات السالف ذكــرهــا ،إضافة
إلى المجلس ،تملك بيانات حول ُ
العنف
األس ــري ،وقــد تـكــون الـحــاالت الـتــي وقع
عليها ه ــذا الـعـنــف تـ ّ
ـوج ـهــت ألي منها
دون عـلــم أو مـعــرفــة ال ـج ـهــات األخـ ــرى،
مشيرة إلى أنه من خالل توحيد البيانات
يتسنى الوقوف على المعلومات التالية:
المراحل العمرية للمعنفات ،ومؤهلهن

«التربية» اعتادت فتح باب الطلبات في أكتوبر من كل عام

جانب من اجتماع «األعلى لألسرة» والجهات الحكومية المعنية
ال ــدراس ــي ،وجـنـسـيـتـهــن ،ون ــوع العنف
الذي تعرضن له ،ليتسنى وضع الخطط
المناسبة لمجابهة هذا العنف.
وذكرت المصادر أن هناك  3مبادرات
سيقوم المجلس بإطالقها خالل الفترة
المقبلة هي القضاء على جميع أشكال
العنف والتمييز ضد المرأة ،وتوفير بيئة
تمكينية للمرأة لممارسة ريادة األعمال،
وتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية،

كــاش ـفــة أن ال ـم ـج ـلــس ب ـص ــدد مـخــاطـبــة
وزارة االع ــام لطباعة الـقــانــون رقــم 16
لسنة  2020بـشــأن الحماية مــن العنف
األسري ،في صورة كتيب لتوزيعه على
أكبر شريحة من المجتمع؛ بهدف زيادة
الوعي القانوني والحقوقي واالجتماعي
والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـك ــاف ـح ــة أش ـ ـكـ ــال ال ـع ـنــف
والتمييز كافة ضد المرأة.

الهاجري :مناقشة أحدث الدراسات العلمية والبحوث الطبية في هذا التخصص

فهد الرمضان

بـيـنـمــا ش ـ ــارف ش ـهــر نــوفـمـبــر على
نـ ـه ــايـ ـت ــه ،ال يـ ـ ـ ــزال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـط ـل ـبــة
ال ـم ـح ـتــاج ـيــن مـ ــن ف ـئ ــة «ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون» فــي
ال ـص ـنــدوق الـخـيــري لـمـســاعــدة الطلبة
ً
المحتاجين معلقا ،إذ لــم تعلن وزارة
التربية عــن فتح بــاب التقديم لطلبات
الصندوق حتى اآلن.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة»
أن الـ ــوزارة اعـتــادت فتح بــاب استقبال
طلبات االلـتـحــاق بــالـصـنــدوق للطلبة
المحتاجين في أكتوبر ،إذ يتكفل بنفقات
تعليم الطلبة «ال ـب ــدون» فــي ال ـمــدارس
الخاصة ،موضحة أن «التربية» لم تشكل
الفريق الخاص بالصندوق حتى اآلن.
وأضافت المصادر أن تأخير استقبال
طـلـبــات تسجيل الطلبة «الـ ـب ــدون» في
ال ـص ـن ــدوق ق ــد يـضــع الـطـلـبــة وأول ـي ــاء
أمورهم في مــأزق ،السيما أن المدارس
ستطالبهم بنفقات تعليم أبنائهم ،الفتة
إلى أن بعض المدارس قد توقف الطلبة
عن الحضور لحين تسديد الرسوم.

•

استقبال طلبات االنضمام للصندوق الخيري في السنوات الماضية
وأشارت إلى أن الطلبة من هذه الفئة
ألس ــر ت ـعــانــي ب ــاألس ــاس م ــن ضــائـقــة
مالية ،وبالتالي لن تتمكن من تسديد
ال ــرس ــوم ال ــدراس ـي ــة ألب ـنــائ ـهــم ،الفـتــة
إل ــى أن الـلـجـنــة الـخــاصــة بــالـنـظــر في
تشكيل فرق العمل ستعقد اجتماعها
ل ـت ـحــديــد أعـ ـض ــاء ف ــري ــق ال ـص ـن ــدوق،
وال ـبــدء ب ــإج ــراء ات استقبال الطلبات
لسرعة االنتهاء منها ،وتحديد األعداد
ً
المقبولة ،تمهيدا لمخاطبة المدارس

وإبالغها بأسماء الطلبة المقبولين
في الصندوق.
يذكر أن الصندوق الخيري لمساعدة
الطلبة المحتاجين يتكفل بنفقات تعليم
ً
الطلبة من فئة «البدون» وعدد قليل جدا
من الوافدين الذين تعاني أسرهم ضائقة
مالية ،إذ يتم تخصيص مبلغ يفوق الـ 6
ماليين دينار بالتعاون مع بيت الزكاة
لإلنفاق على الطلبة في المدارس العربية
الخاصة وبعض المدارس النموذجية.

عادل سامي

تـنـطـلــق ال ـي ــوم فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـس ـن ــوي الـ ـ ـ  15ل ـجــراحــة
المسالك البولية برعاية وزير الصحة
د .أحـمــد الـعــوضــي ومـشــاركــة دولـيــة
واسعة.
وقال رئيس المؤتمر رئيس الرابطة
الكويتية لجراحة المسالك البولية
استشاري جراحة المسالك البولية د.
دليم الهاجري ،إن المؤتمر سيناقش
أحـ ــدث م ــا تــوص ـلــت إل ـي ــه ال ــدراس ــات
العلمية والبحوث الطبية في أمراض
المسالك البولية.
وأضــاف أن المؤتمر الــذي تستمر
ً
فعالياته ثالثة أيام سيناقش عددا من
القضايا تشمل  6محاور تستعرض
آخر ما توصل إليه العلم في جراحات
المسالك البولية.
وذكــر أن المتحدثين في المؤتمر
ً
والـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــم  27مـ ـح ــاض ــرا مــن
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف دول الـ ـع ــال ــم

دليم الهاجري

سيتناولون محاور جراحات مناظير
الكلى والحالب وجراحات الحصوات
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـج ــراحـ ـي ــة ال ـم ـع ـق ــدة
وجـ ــراحـ ــات أورام ال ـك ـلــى وال ـح ــال ــب،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن الـمــؤتـمــر ي ـقــدم ألول
مـ ــرة ورش ع ـمــل تــدري ـب ـيــة لــأط ـبــاء
والممرضين منها ورشة في جراحة

المناظير تشتمل على تدريب األطباء
تحت التدريب والزمالة في جراحات
الكلى والمسالك.
وأكد د .الهاجري أنه للمرة األولى
تعقد ورشة علمية لتدريب الممرضين
الـ ـمـ ـم ــارسـ ـي ــن مـ ــع أط ـ ـبـ ــاء ج ــراح ــات
المسالك البولية والتعرف على كيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع األم ـ ـ ــراض والـعـمـلـيــات
وتدريبات المناظير وتجهيزها في
غرف العمليات.
وذكر الهاجري أن المؤتمر سيشهد
ورشة عمل تدريبية أكاديمية أخرى
ً
تعقد أيـضــا ألول مــرة لألطباء حول
ج ـه ــاز تـخـطـيــط ال ـم ـثــانــة وال ـتــدريــب
عليه ،باإلضافة إلى ورشة عمل حول
أم ـ ـ ــراض ال ـض ـع ــف ال ـج ـن ـســي وس ـبــل
العالج العالمية المعتمدة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـع ـ ـهـ ــد ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
لالختصاصات الطبية «كيمز» سيمنح
األطـبــاء المشاركين  16نقطة تعليم
طبي مستمر.

«التربية» :الوزير العدواني لم يدل بأي تصريح «مؤتمر السرطان» إلنشاء مركز خليجي للبحوث
قــال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد
الوهيدة ،إن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث
ـدل بأي تصريح بشأن
العلمي د .حمد العدواني لم يـ ِ
ما تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعي ،أمس
ً
األول ،مؤكدا أن المصدر الوحيد ألي تصريح للوزير
أو مسؤولي الــوزارة هو موقع وزارة التربية الرسمي
فقط وعبر المتحدث الرسمي لها.
وأكد الوهيدة ،في بيان صحافي صباح أمس ،حرص
وزارة التربية على التعاون والتنسيق المشترك مع
جميع الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بالشأن

«تنمية»« :األوقاف» تدعم
مشروع المرضى المعسرين

«معرفة المراحل العمرية للمعنفات ومؤهلهن الدراسي وجنسيتهن»

استقبال طلبة الصندوق الخيري ...معلق! العوضي يرعى مؤتمر جراحة المسالك

•

سلة أخبار

التعليمي ،لتحقيق رؤية التطوير الشامل للتعليم من
خالل وضع كل اآلليات والضوابط التي تضمن لدولة
الكويت االرتقاء بالمنظومة التربوية ،وتطوير العملية
التعليمية ،ومواكبة المستجدات المتغيرة عبر آليات
عديدة حديثة.
وأشــار إلى سعي «التربية» لتقديم خدمة تعليمية
متميزة بمستوى عالي الجودة يتناسب مع المعايير
الـعــالـمـيــة لــارت ـقــاء بـمـكــانــة دول ــة الـكــويــت فــي قائمة
التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم ،فالتعليم
ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره.

أوص ــى الـمـشــاركــون فــي المؤتمر الخليجي المشترك
الخامس للسرطان ،الذي اختتم فعالياته أمس في الشارقة،
بضرورة العمل على إيجاد مركز مرجعي لبحوث السرطان
ً
يكون موحدا في دول مجلس التعاون.
وقال األمين العام لالتحاد ،رئيس مجلس إدارة الحملة
الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) ،د .خالد الصالح،
إن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـمــؤت ـمــر الـ ــذي أق ـيــم بــرعــايــة عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة الشيخ د .سلطان القاسمي،
اتـفـقــوا عـلــى أهـمـيــة الـبـحــث العلمي فــي مـجــال الـســرطــان
وتأثيره اإليجابي على مستوى العالج وتوفير الميزانيات.

وأضاف الصالح ،في تصريح صحافي ،أن المؤتمر دعا
ّ
إلى حث المكونات الخليجية على تبني مبادئ التنمية
الصحية المستدامة التي أقرتها األمم المتحدة ،وبالذات
التعاون مع الجمعيات األهلية وتمكينهم من العمل في
مجال التوعية والكشف المبكر.
ً
وأش ــار إل ــى أن الـمــؤتـمــر بـحــث ع ــددا مــن أوراق العمل
ً
ً
ً
ّ
قدمها أكثر من  50متحدثا دوليا وخليجيا ،كما شارك فيه
االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي
لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لبحوث السرطان.

ثمنت جمعية تنمية الخيرية
شراكتها مع األمانة العامة
لألوقاف ،مشيرة إلى دعمها
مشروع املرضى املعسرين
الذي تنفذه الجمعية كل عام.
وقال نائب رئيس مجلس
اإلدارة املدير العام للجمعية
د .ناصر العجمي ،في تصريح
صحافي ،إن املشروع يشتمل
على كفالة مرضى الفشل
الكلوي ،وكفالة مصروفات
عملية الغسل الكلوي
األسبوعي ،لتخفيف العبء
عنهم ،إضافة إلى توفير
القوقعات الخاصة بمرضى
السمع ،وتركيب السماعات
لهم ،كذلك توفير أجهزة
التنفس والكراسي املتحركة،
وأجهزة فحص مرضى
السكري .وبني العجمي أن
الجمعية مستمرة في تلقي
وجمع الزكوات ،مناشدًا أهل
الخير وأصحاب األيادي
البيضاء واملحسنني إخراج
الزكاة بأنواعها ،سواء زكاة
املال أو الذهب أو غيرها،
السيما أن الكثير من املسلمني
حول العالم ينتظرونها.

«التراث» تنظم دورة
علمية للجاليات األجنبية

نظم مركز الهداية للتعريف
باإلسالم ،في جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،بمحافظتي
العاصمة وحولي ،دورة
علمية باللغة اإلنكليزية
للجاليات األجنبية،
عن الدعوة إلى اإلسالم،
حاضر فيها الداعية الشيخ
عبدالرحمن حسن.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن الدورة تشمل
محاضرات تعليمية على
مدى يومني ،ويوجد مكان
مخصص للنساء ،مضيفة
أن مركز الهداية ينظم مثل
هذه األنشطة بهدف استغالل
وجود الكثير من الجاليات
األجنبية ،وحاجة هؤالء ملن
يرشدهم إلى دين اإلسالم
بالحكمة واملوعظة الحسنة
بتوفير دعاة على دراية بلغة
كل جالية ليسهل التواصل
معهم وتبليغهم دين الله.
وأشارت إلى أن املركز يطرح
مشاريع عديدة للدعوة إلى
اإلسالم بالحكمة واملوعظة
الحسنة ،بهدف التعريف
باإلسالم وتعليم املسلمني
التوحيد.

«زكاة سلوى» لدعم
مشاريعها في  16دولة

«التمييز» تحسم قضية المعاش التقاعدي
«يمنحه مجلس الوزراء وله سلطة إنهائه»
•

إنهاء االستحقاق
االستثنائي
ً
فورا حال إخالل
المستفيد
أو مخالفته
لالعتبارات التي أقر
من أجلها

حسين العبداهلل

أكدت محكمة التمييز اإلدارية،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار د .ع ــادل
بــورسـلــي ،حــق مجلس ال ــوزراء
فـ ــي م ـن ــح الـ ـمـ ـع ــاش ال ـت ـق ــاع ــدي
االس ـت ـئ ـن ــائ ــي أو إنـ ـه ــائ ــه ،ول ــه
السلطة التقديرية في ذلك.
وقالت «التمييز» ،في حيثيات
ح ـك ـم ـهــا ال ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه أم ــس،
إن األص ــل إذا أنـيــط بسلطة من
الـسـلـطــات اإلداريـ ـ ــة اخـتـصــاص
مـعـ ّـيــن بـمـقـتـضــي ال ـق ــان ــون ،فال
يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض
فيه إال بـنــاء على نــص قانوني
ي ـج ـيــز ل ـه ــا ذلـ ـ ــك ،ألن م ـبــاشــرة
االخـتـصــاص على النحو الــذي
ً
حـ ـ ــدده الـ ـق ــان ــون يـ ـك ــون واجـ ـب ــا
ً
عليها وليس حقا لها ،فال يجوز
أن تعهد به لغيرها إال إذا تضمن
ً
ال ـقــانــون ن ـصــا يـجـيــز لـهــا ذل ــك،
وفي هذه الحالة يجب أن يكون
ً
ً
التفويض م ـحــددا ولـيــس عاما
ً
وصــريـحــا ،فــا يـجــوز افتراضه
ً
ضمنا.
وأضافت المحكمة :ولما كانت

المادة  80من قانون التأمينات
االجتماعية رقم  1976 /61تجيز
لمجلس ال ــوزراء منح معاشات
ّ
للمؤمن
أو مكافآت استثنائية
عليهم وأصحاب المعاشات أو
المستحقين عنهم أو لغيرهم
مــن الـكــويـتـيـيــن ،ول ــو كــانــوا من
غير الخاضعين ألحكام القانون
ال ـمــذكــور ،وب ـنــاء عـلــى مــا تـقـ ّـدم
يـ ـح ــق ل ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـنــح
المعاش االستثنائي لموظف أو
شريحة من الموظفين ،وقد ّ
تقرر
ذلــك مــن الـمـشــرع دون أن يضع
ً
ثـمــة قـيــود عـلــى ذل ــك ،وانـطــاقــا
مــن ذلــك ،وبـنــاء على توجيهات
س ـ ـمـ ــو أم ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،أص ـ ـ ــدر
مجلس الوزراء قراره رقم /1034
 2015فــي  2015 /7 /13بتكريم
القياديين في الــديــوان األميري
وديـ ـ ـ ــوان س ـمــو رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء واألمانة العامة لمجلس
ً
الــوزراء ،واستنادا لنص المادة
الرابعة من المرسوم بالقانون
رقم  1992 /116في شأن التنظيم
اإلداري وتحديد االختصاصات
وال ـت ـفــويــض ف ـي ـهــا ،ف ـقــد ف ـ ّـوض

إذا أنيط بسلطة إدارية
اختصاص ّ
معين
بمقتضي القانون ال
يجوز أن تنزل عنه أو
ّ
تفوض فيه إل بناء
على نص قانوني
يجيز لها ذلك

قرار تفويض وزير
الدولة لشؤون مجلس
ً
الوزراء لم يحمل نصا
ً
صريحا بتفويضه
ّ
بسن قيود أو
استثناءات على الحق
المقرر للمجلس

م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون مجلس الوزراء في منح
معاشات أو مكافآت استثنائية
ً
إعماال لحكم المادة  80من قانون
التأمينات االجتماعية للعاملين
الحاليين والسابقين بالجهات
ً
المشار إليها آنـفــا ،والــذيــن يتم
ترشيح تكريمهم من خالل لجنة
ّ
تشكل برئاسة الوزير المذكور،
وق ـ ــد ت ـش ـك ـلــت ال ـل ـج ـن ــة وق ــام ــت
بترشيح المطعون ضده ،وبناء
عليه صدر القرار رقم 2016 /51
في  2016 /6 /1بإحالة المطعون
ضــده إلــى التقاعد بــالـقــرار رقم
ً
 ،2016 /14م ـت ـض ـم ـن ــا مـنـحــه
ً
ً
معاشا استثنائيا يعادل الفارق
بين الراتب الــذى كــان يتقاضاه
في وظيفته قبل إحالته للتقاعد
م ــن دون ع ـ ــاوة األوالد و ب ـيــن
المعاش التقاعدي المستحق له.
وقالت «التمييز» :إنه لما كان
ً
منح هذا الحق منوطا بمجلس
ّ
ال ــوزراء ،وكــان األخير قد فوض
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مجلس
الــوزراء في تحديد المستحقين
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـعـ ــاش

ّ
االستثنائي ،والذي شكل ،بدوره،
ل ـج ـنــة بــرئــاس ـتــه ل ــوض ــع ن ـظــام
لـلـتــرشـيــح وال ـت ـك ــري ــم ،ومـ ــن ثم
فــإن الـقــرار الـصــادر بالتفويض
ل ــوزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
ً
الوزراء لم يحمل في ثناياه نصا
ً
ّ
صريحا بتفويضه بـســن قيود
أو استثناءات على الحق المقرر
لمجلس الوزراء في المادة  80من
قــانــون التأمينات االجتماعية،
وع ـلــى ه ــذا يـبـقــى االخـتـصــاص
في هــذا الشأن لمجلس الــوزراء
ذاتـ ـ ــه إن ك ـ ــان الـ ـق ــان ــون يـسـمــح
ب ــه ،السـيـمــا أن نــص ال ـمــادة 80
ال ـم ـش ــار إل ـي ـه ــا ل ــم ت ـن ــص عـلــى
ت ـع ـل ـي ــق ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـن ــح الـ ـمـ ـع ــاش
االستثنائي الذى يتمتع بشأنه
مجلس الوزراء بسلطة تقديرية
جوازية واسعة دون تعليق ذلك
على أي شــرط واق ــف أو فاسخ،
م ــع ت ــأك ـي ــد أنـ ــه ي ـح ــق لـمـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إن ـ ـه ـ ــاء االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
االس ـت ـث ـنــائــي ب ــأث ــر فـ ــوري حــال
إخ ــال الـمـسـتـفـيــد أو مخالفته
لــاعـتـبــارات الـتــي مــن أجلها تم
إقراره ،أو األسباب التي يقدرها

عادل بورسلي

ال ـم ـج ـل ــس ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـكــون
معه الـقــرار المطعون فيه بعدم
أحقية راف ــع الــدعــوى بالمعاش
ال ـت ـق ــاع ــدي ب ـس ـبــب ج ـم ـعــه بين
رات ـب ــه ف ــي ال ـجــام ـعــة وال ـم ـعــاش
ً
ال ـت ـق ــاع ــدي ،م ـشــوبــا ب ـع ــوار في
رك ـ ــن االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ،بـ ـص ــدوره
مــن غير مختص ،وبالمجاوزة
ً
لحدود التفويض الجائز عمال
بــال ـقــانــون رق ــم  1992 /116في
ش ـقــه الـمـتـعـلــق ب ـس ـقــوط الـحــق
ف ــي ال ـم ـع ــاش االس ـت ـث ـنــائــي في
حــال شغل أي وظيفة حكومية
خاضعة أو غير خاضعة ألحكام
قانون الخدمة المدنية ونظامه
ال ـم ـشــار ال ـيــه واع ـت ـب ــاره ك ــأن لم
ي ـك ــن ،ومـ ــن ث ــم فـ ــإن هـ ــذا الـقـيــد
ً
ي ـض ـح ــي بـ ــاطـ ــا ل ـ ـصـ ــدوره مــن
غير مختص ،ولتجاوزه حدود
ً
التفويض متعينا إلغاؤه.

دعا رئيس زكاة سلوى،
التابعة لقطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ بدر العقيل،
املتبرعني للمساهمة في
املشاريع التنموية بالدول
العربية واإلسالمية ،التي ً
توفر لألسر املحتاجة دخال
ثابتًا ،وتحولها إلى أسر
منتجة .وأوضح العقيل ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
زكاة سلوى ،بالتعاون مع
الجهات املنفذة ،تدرس حالة
األسر ،واختيار األكثر حاجة
منها ،وتوفير التدريب
املناسب على املشروع في
حالة الحاجة إليه.
َّ
وبي أن الدول التي يتم
تنفيذ املشاريع التنموية
تبلغ  16دولة.
وأكد التنوع الكبير في
املشاريع التنموية ،فمنها
مشروع ماكينة الخياطة،
بتكلفة تبدأ من  30دينارًا،
ومشروع البقرة الحلوب
من  160دينارًا ،وغيرها من
املشاريع األخرى.

«البلدي» :اقتراح بإنشاء شركة مساهمة للنفايات الصلبة
• الفارسي :ال جهة مركزية للقرارات البيئية • بهبهاني يسأل عن معايير مشاريع الطرق السريعة
محمد جاسم

العبدالجادر يقترح
إنشاء مسارات
للدراجات الهوائية

ع ـقــدت لـجـنــة ش ــؤون البيئة
فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ورشـ ــة
عمل لمناقشة إدارة النفايات
ال ـ ـص ـ ـل ـ ـبـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،أم ـ ـ ــس،
ب ـح ـضــور مـمـثـلـيــن ع ــن الـهـيـئــة
العامة للبيئة ،واألمانة العامة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط،
ووزارة المالية ،وإدارة شؤون
البيئة في بلدية الكويت.
ون ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــش الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــون
الـ ـمـ ـع ــوق ــات والـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـتــي
تواجه إدارة النفايات الصلبة
في البالد وإمكانية إنشاء شركة
مساهمة للمعالجة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة لـ ـجـ ـن ــة
ش ـ ــؤون ال ـب ـي ـئــة ف ــي «ال ـب ـل ــدي»،
ال ـم ـه ـنــدســة ع ـل ـي ــاء ال ـف ــارس ــي،
أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ف ــي ال ـج ـهــات
ال ـم ـشــاركــة عــرضــوا لمجموعة
من الحلول واالقتراحات ،مؤكدة
أنه تمت مناقشة أهمية التوعية
والـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف وط ـ ـلـ ــب م ـي ــزان ـي ــة
لهذا البند حــول أساليب إدارة
النفايات البلدية إ لــى مناقشة
إن ـش ــاء شــركــة مـســاهـمــة إلدارة
الـنـفــايــات الـبـلــديــة ،إل ــى جانب
الـ ـتـ ـط ــرق ل ـح ــوك ـم ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة،
مــوض ـحــة أن ــه ت ـبـ ّـيــن م ــن خــال
ال ـم ـن ــاق ـش ــة عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود جـهــة
مركزية مهيمنة على الـقــرارات
البيئية في الدولة.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ال ـ ـ ـ ــورش ـ ـ ـ ــة ب ـع ــد
ال ــزي ــارات الـمـيــدانـيــة ال ـتــي قــام
بـهــا أع ـضــاء الـلـجـنــة ال ــى مــردم
الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـس ــاب ــع ال ـج ـن ــوب ــي
ومــردم السالمي واالطــاع على

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع لجنة البيئة
آلية الفرز والــردم للنفايات في
الموقع ،والـتــي ال تتماشى مع
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـب ـي ـئ ـيــة الـسـلـيـمــة،
مبينة أن هدف الورشة هو طرح
موضوع إدارة نفايات البلدية
الصلبة واالستماع واالستفادة
من خبرات الهيئة العامة للبيئة
واألمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط ووزارة المالية حول
هذا المجال.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـفـ ــارسـ ــي أن ـ ـ ــه تــم
تـقــديــم ع ــرض مــرئــي م ــن إدارة
شؤون البيئة في بلدية الكويت
ح ـ ـ ــول رؤي ـ ـت ـ ـهـ ــم والـ ـمـ ـع ــوق ــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــم ،وم ـن ــاق ـش ــة
األمانة العامة للمجلس األعلى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط ووزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة
بخصوص تلك المعوقات.
مشاريع الطرق السريعة
فــي مـجــال اخ ــرّ ،
وج ــه عضو
ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي ،إس ـمــاع ـيــل
ب ـه ـب ـهــانــي 9 ،أس ـئ ـل ــة لـلـجـهــاز

ً
البليهيص مشاركا في حفل االفتتاح

•

شاركت قوة اإلطفاء العام بوفد يترأسه نائب
رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء
جمال البليهيص فــي المعرض الــدولــي للبحث
واإلنـ ـق ــاذ ،والـ ــذي ج ــرت فـعــالـيــاتــه فــي اإلمـ ــارات،
بحضور وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان
بن مبارك ،والــذي نظمه المركز الوطني للبحث
واإلنقاذ التابع للمجلس األعلى لألمن الوطني
اإلماراتي يومي  21و 22الجاري في مركز أبوظبي
الوطني للمعارض تحت شعار «ننقذ األرواح».

األصفر :ندعم المناطق الصحية لتحقيق رؤية الكويت

«طوارئ بلدية
حولي» تغلق محلين

«اإلطفاء» شاركت في المعرض
الدولي للبحث واإلنقاذ باإلمارات

محمد الشرهان

«الدعية» تنضم إلى شبكة
المدن الصحية

وق ـ ــال الـبـلـيـهـيــص إن م ـش ــارك ــة قـ ــوة اإلط ـف ــاء
العام في المؤتمر بجانب مشاركة  80جهة تأتي
لالطالع على كل ما توصلت إليه التكنولوجيا
الحديثة في تطوير مجال البحث واإلنقاذ ،وكل ما
يخص الحفاظ على األرواح والممتلكات ،مضيفا
أن ــه تــم ع ــرض  3طــائــرات متخصصة فــي مجال
البحث واإلنقاذ ،وأكثر من  10آليات ومعدات برية
وبحرية تعرض ألول مرة على مستوى العالم.
ورافـ ــق البليهيص ضــابــط االت ـص ــال الــدولــي
للكويت لدى المنظمة الدولية للحماية المدنية
والدفاع المدني الرائد محمد قاسم.

التنفيذي عــن معايير التقييم
لمشاريع الطرق السريعة.
وأوضح بهبهاني في أسئلته
أن الخطط المرحلية في البالد
تـسـيــر وف ــق م ــا ه ــو مـخـطــط له
في إنشاء بنى تحتية تستوعب
االزدياد السكاني وما يصاحبه
مــن تــأثـيــرات تتطلب مساهمة
الجميع مــن ذوي االختصاص
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار فـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع ال ـ ــرؤي ـ ــة
ال ــواض ـح ــة وال ـش ــام ـل ــة إلي ـجــاد
الـحـلــول الـمـنــاسـبــة الستيعاب
م ـثــل هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة ،م ــؤك ــدا أن
ال ـهــدف الـمـشـتــرك للجميع هو
وض ـ ــع إطـ ـ ــار ع ـ ــام ل ـل ـس ـيــاســات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـهـ ــام
والمسؤوليات ،خصوصا فيما
يتعلق بتطوير شبكة ا لـطــرق؛
أح ــد أه ــم وأب ــرز مـظــاهــر البنى
التحتية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ع ـض ــو
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدي فـ ـه ــد

ً
ال ـع ـب ــدال ـج ــادر اقـ ـت ــراح ــا بـشــأن
إنـشــاء مـســارات دائـمــة ومؤقتة
للدراجات الهوائية.
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة إنـشــاء
مـ ـس ــاري ــن دائـ ـمـ ـي ــن ل ـم ـم ــارس ــة
نشاط ركوب الدراجات الهوائية
َ
فـ ــي م ـن ـط ـق ــت ــي جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
وال ـخ ـي ــران ،إضــافــة إل ــى إنـشــاء
مسار مؤقت في منطقة صبحان
بجانب مبنى وزارة الداخلية
ي ــوم ــي االث ـن ـي ــن واألرب ـ ـعـ ــاء من
كــل أسـبــوع مــن الساعة الثالثة
ً
عصرا إلى الساعة الثامنة مساء
بطول  7كم.
ودع ــا إلــى إع ــادة فتح مسار
ج ـســر ج ــاب ــر ب ــات ـج ــاه الـصـبـيــة
فـقــط خ ــال ال ـف ـتــرة مــن أكـتــوبــر
حتى أبــريــل ،وذل ــك مــن الساعة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف ح ـت ــى
العاشرة والنصف صباح يوم
الجمعة.

ق ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
بفرع بلدية حولي بجولة
مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة
ال ـثــاث ـيــة ،ع ـلــى الـمـعــاهــد
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــات
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـقـ ـت ــي ال ـ ـجـ ــابـ ــريـ ــة
والسالمية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس
فــريــق الـ ـط ــوارئ إبــراه ـيــم
ا ل ـ ـس ـ ـب ـ ـعـ ــان ،أن ا لـ ـج ــو ل ــة
أسفرت عن ضبط عدد من
الـعـمــال يـقــومــون بــأعـمــال
م ـنــاف ـيــة لـ ـ ــآداب ال ـع ــام ــة،
و تـ ـ ـح ـ ــر ي ـ ــر  3مـ ـخ ــا لـ ـف ــات
لمحالت لم تلتزم بالئحة
ا لـمـحــات ا لـعــا مــة ،تمثلت
في إقامة إعالن ،وتشغيل
الـمـحــل بـتــرخـيــص مـنـتــهٍ ،
وت ـش ـغ ـي ــل ع ــام ــل ب ـك ــارت
ً
ص ـح ــة م ـن ـت ــهٍ  ،فـ ـض ــا عــن
ً
غ ـ ـلـ ــق مـ ـحـ ـلـ ـي ــن إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا؛
األول بمنطقة الجابرية،
لقيام صاحبه باستغالل
م ـ ـسـ ــاحـ ــة غ ـ ـيـ ــر م ـ ــذك ـ ــورة
ب ــالـ ـت ــرخـ ـي ــص ،والـ ـث ــان ــي
بمنطقة السالمية ،لقيامه
بــإجــراء تـعــديــل فــي وضــع
المحل قبل الحصول على
ترخيص من البلدية.

األصفر خالل توقيعه انضمام الدعية للمدن الصحية
قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي األصفر،
إن للمدن الصحية أهمية كبرى في تحقيق رؤية الكويت الجديدة،
عبر تطبيق معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة
العالمية.
جاء ذلك خالل توقيعه على تسجيل منطقة الدعية ضمن شبكة
المدن الصحية ،أمــس ،بحضور رئيس مكتب المدن الصحية د.
آمال اليحيى ،ورئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية لمدينة الدعية
الصحية في ديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ حولي خالل اللقاء تقديم الدعم المطلوب للمناطق
الصحية ،ومتابعة شؤونها ،لتحقيق راحــة المواطنين فــي تلك
المناطق.
وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود ،لزيادة أعداد المناطق
الصحية في محافظتي حولي والعاصمة ،عبر التعاون المشترك
بين المؤسسات وأهالي المناطق.
وتقدم محافظ حولي بالشكر ألعضاء اللجنة التنسيقية لمدينة
الدعية الصحية على جهودهم المبذولة ،من أجل المحافظة على
ً
تطبيق االشتراطات المطلوبة ،متمنيا لهم التوفيق وبذل المزيد
ألجل الوطن.

«التقدم العلمي» :بناء شبكة «لوياك» تطلق برنامج «كلمة» للطلبة
تواصل معرفي بين الباحثين

نظمت «يوم الملصق العلمي اإللكتروني»
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام لمؤسسة الـكــويــت للتقدم العلمي د .خالد
الفاضل ،أمس ،أن إقامة الفعاليات العلمية تعزز أواصر التعاون
بين الباحثين وتبادل الخبرات العلمية فيما بينهم ،إضافة إلى
بناء شبكة تواصل معرفي تعمق من خبراتهم المحلية والدولية.
وقال الفاضل ،في كلمة نقلها بيان صادر عن المؤسسة ،بمناسبة
تنظيم فـعــالـيــة «ي ــوم الـمـلـصــق الـعـلـمــي اإللـكـتــرونــي للباحثين»،
بهدف استعراض نتائج المشاريع البحثية التي نفذها باحثون
كويتيون ومولتها المؤسسة ،إن الفعالية تهدف إلى إبراز األبحاث
ذات المستوى الرفيع خاصة التي تتناول مواضيع تقع ضمن
استراتيجية المؤسسة وتتصل باألولويات الوطنية ،مثل الطاقة
والصحة والبيئة واألمن الغذائي والعلوم والهندسة ،وأبحاث بشأن
التصدي لجائحة كورونا.

•

فهد الرمضان

تـحــت رعــايــة الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد ،أطلقت
«لــويــاك» برنامج «كلمة» األح ــد الـمــاضــي ،حيث
سيستمر أسبوعين حتى أول ديسمبر المقبل،
للطلبة من عمر  12إلى  17سنة بمشاركة  34شابا
وشابة ،في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
راع ــي ال ـم ـكــان ،ويـسـلــط الـبــرنــامــج ال ـضــوء على
تطوير مهارات الطلبة في فن المناظرات.
وقــالــت مـســؤولــة الـبــرنــامــج س ــارة ال ـقــاف إن
«ل ــوي ــاك» تــركــز ف ــي ه ــذا ال ـبــرنــامــج عـلــى تطوير
م ـ ـهـ ــارات وفـ ـن ــون م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـث ــل ف ــن ال ـخ ـطــابــة
«الـ ـتـ ـح ــدث أمـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــور» ،وأسـ ـ ــس ال ـق ـي ــادة
واالستماع الفعال ،والعمل ضمن فريق واحــد،
ويتيح البرنامج للطلبة العمل تحت إشراف أمهر
وأفضل المدربين المحليين وخبراء في مجاالت
ع ــدي ــدة ،وس ـت ـتــاح ل ـهــم ال ـفــرصــة لـلـتـنــاظــر أم ــام

إخماد حريق سرداب في السالمية
•

محمد الشرهان

تمكنت ف ــرق اإلط ـف ــاء ،مساء
أم ــس األول ،مــن إخ ـمــاد حريق
سـ ـ ـ ـ ـ ــرداب ب ـ ـنـ ــايـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
السالمية يحتوي على أرشيف
ورقي ومواد بالستيكية وأخرى
غ ــذائـ ـي ــة ،إض ــاف ــة الـ ــى ح ــواج ــز
حديدية ،ولم يسفر الحريق عن
وق ــوع إصــابــات ،واقـتـصــر على
الخسائر المادية.
وقالت إدارة العالقات العامة
واإلعــام بقوة اإلطفاء العام إن
إدارة العمليات المركزية تلقت
بــاغــا ب ــال ـح ــادث ،ف ـتــم تـحــريــك
مراكز إطفاء السالمية والبدع
والهاللي الى موقع الحادث.
وأ ض ـ ــا ف ـ ــت اإلدارة أن ف ــرق
اإلطـفــاء بــاشــرت إخــاء البناية
من السكان ،ومن ثم عملوا على
مكافحة الحريق وإخماده ،الفتة
ال ــى أن ضـبــاط إدارة التحقيق

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق
ف ــي ح ـ ــوادث ال ـحــريــق وض ـبــاط
قطاع الوقاية انتقلوا الى موقع
الحادث للمعاينة والتحقيق في
أسباب اندالع الحريق.

«نماء» تفتتح  3آبار في اليمن

جانب من افتتاح اآلبار
افتتحت «نماء» الخيرية بجمعية اإلصالح االجتماعي ،في
محافظتي حضرموت وشبوة باليمن 3 ،آبار مياه ،اثنتان منها
بمنطقتي بــاقــورة وال ـح ـمــراء ،فــي مــديــريــة حجر بحضرموت
باليمن ،وبئر في منطقة السالمة بشبوة.
وقال مدير إدارة التسويق في «نماء» عبدالعزيز اإلبراهيم ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن المشروع يستفيد منه  2300فرد،
ويهدف إلى توفير المياه النظيفة ألبناء المناطق المستهدفة.
وأضــاف اإلبراهيم أن مكونات المشروع شملت حفر اآلبار
الـثــاث ،وتشغيلها بمنظومة الطاقة الشمسية ،ومــد الشبكة
إلى المناطق المستفيدة ،وتأهيل وبناء خزانات لحفظ المياه.
مــن جهتهّ ،
عبر مدير مديرية حجر باليمن عمر بادبيان،
خالل االفتتاح ،عن امتنانه للكويت أميرا وحكومة وشعبا على
دعمهم السخي والمتواصل تجاه الشعب اليمني في مختلف
المراحل واألزمنة.

جانب من المشاركة في البرنامج

الجمهور في الحفل الختامي للبرنامج .وتابعت
القالف« :أشكر البنك األهلي المتحد على إيمانه
برؤية وأهداف لوياك في تمكين الشباب وتطوير
شخصياتهم ،وكذلك الشكر موصول إلى راعي
المكان جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
على احتضانها للطلبة طوال فترة البرنامج».

«األولويات» :تعارض المصالح و«ربات البيوت»
ورفع رواتب المتقاعدين محل توافق

نافذة نيابية

فهاد :برنامج الحكومة يتضمن قوانين االئتمان والتمويل العقاري والبديل االستراتيجي
الموافقة على تعديل
المادة  43مكرر
من الالئحة المتعلق
باختصاصات
اللجنة

اللجان تنتظر نشر
تعديل الالئحة
الداخلية المقر
من المجلس في
الجريدة الرسمية

واص ـ ـل ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة األول ـ ــوي ـ ــات
البرلمانية مناقشة وضــع خطة
العمل التشريعي ل ــدور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي
ال ـســابــع ع ـشــر ،ومــراج ـعــة ج ــدول
أعمال جلسة مجلس األمة المقبلة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـلـج ـنــة الـنــائــب
عبدالله فهاد في تصريح صحافي
ع ـقــب اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة أمـ ــس ،إن
االجـتـمــاع تـطــرق إل ــى الكثير من
األولـ ــويـ ــات الـ ــذي ي ـت ـحــدث عنها
ً
الـ ـن ــواب ن ـيــابــة ع ــن األم ـ ــة ،مبينا
أن ه ـنــاك  3قــوانـيــن مـحــل تــوافــق
مع الحكومة ،وســوف تــدرج على
جــدول أعمال الجلسة المقبلة أو
التي تليها ألنها جاهزة من اللجان
المعنية في البرلمان ،وسوف ترى
النور خالل المدة الزمنية القليلة
المقبلة.
وأف ــاد فـهــاد ب ــأن مــن بـيــن هــذه
القوانين مشروع قانون تعارض
المصالح ،الذي سوف تنتهي منه
اللجنة التشريعية (أمس) ،كما أبلغ
بذلك رئيس اللجنة النائب مهند
الساير بعد التعديالت التي وردت
إلى اللجنة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ــن الـ ـق ــوانـ ـي ــن
ال ـم ـت ــواف ــق عـلـيـهــا ك ــذل ــك تـعــديــل
قانون رقــم  12لسنة  2011بشأن
الـمـســاعــدات الـعــامــة فيما يتعلق
بربات البيوت الذي سوف يحقق
مـصـلـحــة ك ـب ـيــرة ل ــرب ــات الـبـيــوت
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات،
وال ـث ــال ــث ه ــو ال ـق ــان ــون المتعلق
ً
برفع رواتــب المتقاعدين ،مشيرا
إلى أن الحكومة وافقت على هذا
ال ـق ــان ــون م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ فقط
وطــال ـبــت بـمـهـلــة لـبـحــث الشقين
الفني والقانوني للمقترح.
وذكـ ــر أن ال ـح ـكــومــة أوض ـحــت
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع س ـب ــب تــأخ ـيــر
برنامج عملها أنه سيخرج بشكل
ن ــوع ــي وغـ ـي ــر م ـس ـب ــوق وي ـم ـكــن
قـيــاســه ويـعـتـمــد عـلــى تــوقـيـتــات
ً
زمنية محددة ،مضيفا أنها أفادت
بـ ــأن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سـيـنــاقــش
ال ـبــرنــامــج ف ــي اجـتـمــاعــه المقبل
ً
ت ـم ـه ـيــدا إلق ـ ـ ـ ــراره ،وإح ــال ـت ــه إلــى
مجلس األمة.
وت ـ ــاب ـ ــع :ال ـح ـك ــوم ــة ب ـي ـن ــت أن
ً
برنامج عملها وتحديدا في شق

السعدون يلتقي رئيس «خارجية الشيوخ» األميركي

العجمي والرشيد في اجتماع اللجنة أمس
القضية اإلسكانية يتضمن قانون
بـنــك االئ ـت ـمــان وق ــان ــون التمويل
الـعـقــاري وقــانــون شــركــات المدن
اإلسكانية ،كما ستتقدم بمشروع
قانون البديل االستراتيجي الذي
ً
سوف يكون جاهزا خالل شهر.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرد أن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
قــالــت إن بــرنــامــج عـمـلـهــا يشمل
ً
أي ـض ــا م ـشــاريــع قــوان ـيــن تتعلق
بـ ـ ــاإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ً
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا إص ــاح ــات
سـيــاسـيــة مـثــل قــانــون االنـتـخــاب
وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة
عليا لــانـتـخــابــات ،كما ستتقدم
بـمـشــروع لتكويت الــوظــائــف في
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة مـ ــن خ ــال
قانون.

حق المجلس
وأضاف فهاد أن اللجنة وافقت
على التعديل المقدم على المادة
 43م ـكــرر م ــن الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
ل ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـلــق
باختصاصات لجنة األولــويــات،
ً
مشيرا إلى أن طبيعة عمل اللجنة
كــان عليها اعـتــراض في مجالس
 ،2020 ،2016 ،2013بشأن التدخل
ً
في أعمال اللجان األخرى ،وأيضا
إع ـط ــاء ال ـح ــق لــرئ ـيــس الـمـجـلــس
ب ــاالسـ ـتـ ـئـ ـث ــار ب ـ ـجـ ــدول األعـ ـم ــال
بالحذف واإلضافة ،وإنها تسلب
ح ــق الـمـجـلــس ف ــي ات ـخ ــاذ بعض

اجتماعات الكتل
أشــار النائب عبدالله فهاد إلــى وجــود جهود
ً
نيابية لترتيب األولــويــات التشريعية مــؤكــدا أن
هذه االجتماعات سوف تحقق قفزة نوعية في إقرار
القوانين لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب من
هذا المجلس الذي يتلمس حاجات الناس ،وقال»
أولوياتنا منضبطة وبوصلتنا التشريعية ستكون
ً
واضحة انتصارا لحقوق وتطلعات المواطنين».
وب ـيــن ف ـهــاد أن ــه تــم عـقــد  3اجـتـمــاعــات للكتل
البرلمانية والمجاميع النيابية في مكتب نائب
رئيس مجلس األمة محمد المطير ،تم فيها تناول

الكثير مــن الـقـضــايــا الـتــي تـصــب فــي المصلحة
الـعــامــة لترتيب األول ــوي ــات ،كما تــم اجـتـمــاع في
ديــوان النائب حسن جوهر بمبادرة منه حضره
العديد من النواب والنائبتان د .جنان بو شهري
وعالية الخالد للتنسيق والتباحث في المرحلة
المقبلة من أجل ترتيب األولويات .وأفاد بأن لجنة
األولويات تلقت العديد من األولويات وتم عرضها
(أمس) وتضمنت التعديالت المقدمة من النواب،
د .جنان بوشهري ،وماجد المطيري ،ود .محمد
المهان ،وخالد الطمار ،وعالية الخالد.

ال ـق ــرارات .وبين أن التعديل على
الالئحة ،الذي وافقت عليه اللجنة
يقضي بأن تكون المهام منضبطة
ً
وواض ـحــة ج ــدا وع ــدم االستئثار
ً
بالقرار ،مشيرا إلى أنه تم وضع 3
بنود تحدد عمل اللجنة.
وق ـ ــال إن ال ـت ـعــديــل ن ــص على
أن تشكل لجنة دائمة لألولويات
م ـكــونــة م ــن  5أع ـض ــاء ي ـك ــون من
بينهم رؤساء اللجان التشريعية،
والمالية ،واالقتصادية.
وأض ـ ــاف أن ال ـل ـج ـنــة تختص
بــوضــع خـطــة الـعـمــل التشريعي
بالتنسيق مع الوزراء المختصين
في بداية كل دور انعقاد متضمنة
االقتراحات بقوانين ومشروعات
ال ـقــوان ـيــن ال ـت ــي ت ــرى الـلـجـنــة أن
ي ـن ـظ ــره ــا ال ـم ـج ـل ــس خـ ـ ــال دور
االنعقاد مرتبة بحسب أهميتها
وم ــوزع ــة عـلــى جـ ــدول الـجـلـســات
التي يعقدها المجلس أثناء دور
االنعقاد وتقدم اللجنة هذه الخطة
إلــى مكتب المجلس الــذي يتولى
عرضها على المجلس.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـهـ ــا تـ ـخـ ـت ــص ك ــذل ــك
بمراجعة ج ــدول أع ـمــال الجلسة
وللجنة أن تقترح تعديل الجدول
بالتقديم أو التعديل أو الحذف أو
اإلضافة ويعرض الجدول المقترح
على مكتب المحلس التخاذ قرار
بشأنه ،مع مــراعــاة أحكام المادة
 55من الالئحة الداخلية وتراجع
الـل ـج ـنــة ال ـم ـق ـتــرحــات بـقــانــونـيــن
والمشروعات بقوانين المدرجة
على ج ــدول أعـمــال الـلـجــان ،التي
تضمنتها خطة العمل التشريعية
وتـســري على هــذه اللجنة سائر
األح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـلـ ـج ــان
البرلمانية فيما ال يتعارض مع
طبيعة عملها.
وبين فهاد أن هــذا ما توافقت
عليه اللجنة مــن تـعــديــات حتى
ال تـسـلــب أي اخ ـت ـصــاص م ــن أي
لجنة أو التدخل في أعمال اللجان
أو اسـ ـتـ ـئـ ـث ــار رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس
ً
بــالـتـقــديــم وال ـتــأخ ـيــر ب ـع ـيــدا عن
مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ك ـ ـمـ ــا ي ـل ـغــي
ً
تداخل السلطات ،مشيرا إلــى أنه
ف ــي ال ـســابــق ك ــان ال ـنــص يقضي
بالتشاور مع وزير شؤون مجلس

جانب من اللقاء
األمة ووزير شؤون مجلس الوزراء
وهذا كان فيه تداخل بين السلطات
يتعارض مع ما نصت عليه المادة
 50من الدستور.
وأكـ ــد أن ــه ب ـنــاء ع ـلــى ذل ــك فقد
انضبطت بعض العبارات ونسقت
بعض األع ـمــال فــي اللجنة حتى
تكون واضحة وجلية ومنضبطة
وال تقفز على اللجان األخرى.
وأضـ ـ ــاف «ك ـم ــا تـل ـقــت الـلـجـنــة
أولويات من لجنة شؤون اإلعاقة،
ً
وقدمت اللجنة التشريعية حزما
من القوانين ســوف تكتمل خالل
ً
األيام القليلة المقبلة ،مشيدا بهذه
المجهودات ،وأنها مقدرة وسوف
ً
تكون لجنة األولــويــات معهم يدا
بيد للخروج بخطة عمل تشريعية
خالل دور االنعقاد الحالي».
فــي سياق متصل ،أشــار فهاد
إل ـ ــى أن ال ـل ـج ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة لــم
يــدرج على جــدول أعمالها بعض
االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن ،فيما عــدا
اللجنة التشريعية التي لديها عدد
من االقتراحات بقوانين.
وأوض ـ ــح أن ال ـس ـبــب ف ــي ذلــك
ه ــو أن ق ــان ــون ت ـع ــدي ــل الــائ ـحــة
الداخلية الذي أقر من مجلس األمة
لــم يـصــدر فــي الـجــريــدة الرسمية
حتى اآلن ،وأن اللجان تنتظر نشر
هــذا الـمــرســوم حتى يتم تحويل
االقتراحات إلى اللجان المختصة
ً
مباشرة وهو ما أخر وعطل كثيرا
من أعمال اللجان.
وأوض ـ ــح أن ــه ب ـعــد ذل ــك ســوف
تـتــدفــق الكثير مــن الـقــوانـيــن إلــى
الـ ـلـ ـج ــان ال ـم ـع ـن ـيــة وال ـم ـخ ـت ـصــة
ً
تمهيدا لرفعها والموافقة عليها
كتقارير في جدول أعمال مجلس
األمة.
ً
واخـتـتــم تصريحه قــائــا إن
االج ـت ـمــاع ت ــم بـحـضــور أعـضــاء
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب أح ـ ـمـ ــد الري
وشـ ـعـ ـي ــب الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري وم ـه ـن ــد
الساير ،وحضر االجتماع وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني عمار العجمي ،ووزير
ال ـمــال ـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
عبدالوهاب الرشيد.

«الصحية» ناقشت رفع سقف المساعدات
االجتماعية وتكويت «التعاونيات»
نـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة والعمل
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ت ـك ـل ـيــف ال ـم ـج ـلــس
للجنة بشأن تكويت الوظائف في
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة وتـطــويــر
عملها وتوسيع دائــرة الخدمات
المجتمعية ال ـتــي ت ـقـ ّـدم ـهــا ،كما
نــاقـشــت رف ــع سـقــف الـمـســاعــدات
االجتماعية لربات البيوت والطلبة
المبتعثين في الخارج.
وقال مقرر اللجنة ،النائب هاني
شمس ،في تصريح صحافي عقب
اجتماع اللجنة أمس ،إن االجتماع
ع ـق ــد ب ـح ـض ــور وزي ـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــرأة
والـطـفــولــة ،مــي البغلي ،والفريق
الحكومي المرافق لها.
وأوض ـ ـ ـ ــح ش ـم ــس أن ال ـل ـج ـنــة
ن ــاق ـش ــت ال ـت ـك ـل ـيــف ال ـ ـصـ ــادر مــن
مجلس األم ــة بالنظر فــي قضية
تكويت وتطوير العمل التعاوني،

الوزيرة البغلي حاضرة في االجتماع أمس
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـش ـغ ـل ـهــا
ويديرها العنصر الوطني لتحقيق
اإلنـجــاز والتطوير ،وليكون هذا
القطاع جزءا من جهود حل مشكلة
التوظيف.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة وج ــود
هيكل وظـيـفــي م ــدروس ومطبق
ومعمم على الجمعيات بحسب
حـ ـج ــم ك ـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،وت ـح ـق ـي ــق
االستقرار الوظيفي َلمن يشغلها،

ف ـض ــا عـ ــن ت ــرت ـي ــب االس ـت ـع ــان ــة
بالعمالة األخرى إذا دعت الحاجة
لتبدأ بأبناء الكويتيات والبدون،
ثم أبناء الخليج ،والدول األخرى.
وأكد شمس أهمية الدور الذي
تقوم به الجمعيات التعاونية في
تحقيق األمن الغذائي ،والتي ظهر
دورهــا في أزمــة كورونا األخيرة،
فكانت القلب النابض بكل منطقة
ف ــي ك ــل األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي شـهــدتـهــا

البالد ،كما أكد أهمية دورهــا في
دعم المنتج الوطني.
وذك ــر أن االج ـت ـمــاع نــاقــش ما
يتعلق بالتوسع فــي الجمعيات
وت ـش ـي ـيــد ج ـم ـع ـيــات ج ــدي ــدة في
المناطق التي ال يوجد فيها ،مثل
منطقة المسايل ،وتوفير الخدمات
ألهالي مختلف المناطق ،مضيفا
أن اللجنة طلبت بعض البيانات
الخاصة بالجمعيات من الفريق

الحكومي لمناقشتها مستقبال.
ولفت إلــى أن االجتماع ناقش
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ال ـت ــي
تـقــدمـهــا الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
م ــن تـخـضـيــر ال ـم ـنــاطــق وإن ـش ــاء
الحدائق واالستراحات بالمناطق
ل ـل ـت ــرف ـي ــه وم ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ــري ــاض ــة
بالتنسيق مع هيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية ،مطالبا بزيادة
مخصصات الخدمة االجتماعية،
لما لها من دور في إظهار للجانب
الجمالي لمناطق الكويت.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بموضوع المساعدات االجتماعية،
فقد تمت مناقشة زيادتها ورفع
سـ ـق ــف ال ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـم ــال ـي ــة
لــربــات الـبـيــوت ومــن هــن فــي سن
الشيخوخة ومتلقيها ،مضيفا أن
اللجنة بصدد مناقشة ما يتعلق
بزيادات جميع متلقي المساعدات
االجـتـمــاعـيــة خ ــال االجـتـمــاعــات
المقبلة.

 5نواب لتنظيم الوكاالت العقارية
تقدم  5نواب ،هم :عبدالعزيز الصقعبي ،حسن جوهر،
عبدالكريم الكندري ،أسامة الشاهين ،مهلهل المضف،
بــاق ـتــراح ب ـقــانــون يـقـضــي بتنظيم ال ــوك ــاالت الـعـقــاريــة
للحد من استخداماتها السلبية ،وتأثيرها على قوائم
انتظار الرعاية السكنية ،وااللتفاف على رسوم التسجيل
العقاري.
وذكرت المذكرة اإليضاحية لالقتراح :تعتبر الوكالة
الـعـقــاريــة إح ــدى أدوات ال ـت ــداول ال ـع ـقــاري الــرائ ـجــة في
الكويت ،لما تتمتع به من سرعة في إنجاز المعامالت
م ــن بـيــع وش ـ ــراء ،إال أن ـهــا أصـبـحــت تـسـتـغــل م ــن بعض
الـمـتــداولـيــن للتهرب مــن الــرســوم ومستحقات الــدولــة،

وعليه فــإن بعض المتداولين يقومون بـشــراء القسائم
السكنية عـبــر الــوكــالــة الـعـقــاريــة كــي ال يسقط حـقــه في
الرعاية السكنية ،ونتيجة لكل هذه الظواهر السلبية في
استغالل الوكالة العقارية كان من الالزم تشريع قانون
جديد ينظمها ويحد من هذه الظواهر ،لذا أتى القانون
الماثل من  7مواد لتحقيق هذا الهدف.
ونصت الـمــادة  1على تعريف بعض الـعـبــارات التي
وردت في القانون ،بينما حــددت المادة  2االشتراطات
الالزم توافرها لصحة عقد الوكالة العقارية ،ونصت عجز
المادة على إلزام وزارة العدل بإخطار الجهات المعنية
كــوزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء

والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بــأي وكــالــة تعقد
خــال أسـبــوع مــن تــاريــخ إب ــرام الـعـقــد ،حتى تــرتــب هذه
الجهات اآلثار القانونية الالزمة لعملية البيع التي تمت
عبر الوكالة العقارية.
وحددت المادة ( 7 )3محظورات على الوكالة العقارية،
وفوضت الالئحة التنفيذية إلضافة محظورات أخرى على
الوكالة ،وبينت المادة ( )5اآلثار التي تترتب على الوكالة
العقارية ،وأهمها سقوط حــق مشتري العقار للرعاية
السكنية وفـقــا للضوابط الـمـحــددة فــي قــانــون الرعاية
السكنية ،إضافة إلى انتقال االلتزامات المالية على العقار
من البائع إلى المالك ،وفقا لما هو موجود في الوكالة.

استقبل رئيس مجلس األمة ،أحمد السعدون،
في مكتبه ،أمس ،رئيس لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ األميركي ،السيناتور مايك
مينينديز ،والــوفــد المرافق لــه ،بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون
بين البلدين الصديقين ،والقضايا ذات االهتمام
المشترك.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية
الـبــرلـمــانـيــة ف ــي مـجـلــس األم ـ ــة ،ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
الـمـضــف ،وعـضــو اللجنة الـنــائــب د .عبدالكريم
الكندري ،كما حضر من الجانب األميركي القائم
بأعمال سفارة الــواليــات المتحدة باإلنابة جيم
هوليستايدر ،ونائب رئيس البعثة باإلنابة في
سفارة الــواليــات المتحدة هــادي ديــب ،وعــدد من
المسؤولين األميركيين.

«تحسين األعمال» :مهلة شهر لتقديم رؤية
دعم «الصندوق الوطني» لمشاريع الشباب
قال رئيس لجنة تحسين بيئة
األع ـمــال والـمـشــاريــع الصغيرة،
ال ـنــائــب ع ـب ــدال ــوه ــاب الـعـيـســى،
إن اللجنة أمهلت وزارة المالية
وقيادات الصندوق الوطني لدعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
شـ ـه ــرا ل ـت ـقــديــم رؤي ـ ــة واض ـح ــة
وت ـف ـص ـي ـل ـيــة حـ ـ ــول ال ـص ـن ــدوق
لــدعــم آالف الـشـبــاب المحبطين
ال ــذي لــديـهــم ط ـمــوحــات ،مــؤكــدا
حاجة شباب المبادرين إلى فكر
ورؤية وقانون نوعي جديد لهذا عبدالوهاب العيسى
الصندوق.
وذك ــر الـعـيـســى ،فــي تصريح الكويت في هدوء سياسي نسبي
صحافي عقب اجـتـمــاع اللجنة عـ ــام  2013ومـ ــا ب ـع ــده وب ــداي ــة
أمس ،أن الصندوق الوطني أحد ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،دخــل
أك ـبــر ص ـنــاديــق دع ــم الـمـشــاريــع ال ـص ـن ــدوق ف ــي مــرح ـلــة الـشـلــل،
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة عـلــى نتيجة انتفاء األحداث الموجودة
مستوى العالم ،وفي الوقت نفسه إلنشائه ،وأصبح الصندوق واقفا
هــو أحــد أفـشــل الصناديق على وفاشال طوال هذه السنوات ،ألن
مستوى العالم.
أساس نشأته ليست اقتصادية.
وذكــر أن الصندوق سيدخل،
وتابع أن انهيار أسعار النفط
بعد أشهر قليلة ،عامه العاشر ف ــي  2020وأزم ـ ــة ك ــورون ــا ّأدي ــا
منذ تأسيسه ،من دون أن ّ
يقدم إلـ ــى ت ــدن ــي االح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ــام،
ً
شيئا ملموسا وفعليا للشباب وأص ـب ـح ــت ال ــدول ــة ع ــاج ــزة عن
ّ
الكويتيين إال مشاريع عــدة قد ال ـت ــوظ ـي ــف ،وتـ ـح ــول ــت أس ـب ــاب
يصل عددها إلى .15
ودوافع الدولة في الصندوق من
وب ـ ّـي ــن أن ال ـح ـكــومــة أن ـشــأت أهــداف سياسية إلــى اقتصادية
َ
هذا الصندوق الضخم
بملياري حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ف ــانـ ـتـ ـقـ ـل ــت ت ـب ـع ـيــة
دينار خالل فترة الربيع العربي ال ـص ـن ــدوق م ــن وزارة ال ـت ـجــارة
والحراك السياسي داخل الكويت ،إلى المالية.
وكــانــت أسـبــاب نشأته الرئيسة
وقــال إنه طرح خالل اجتماع
هــي اإلل ـهــاء السياسي وإشـغــال لـجـنــة تـحـسـيــن بـيـئــة األعـ ـم ــال،
الشباب ،حتى يتم إبعادهم عن أمس ،على وزارة المالية وقيادات
السياسيين في ذلك الوقت ،ولم ال ـص ـن ــدوق ف ـكــرة إع ـ ــادة هيكلة
تكن أسباب نشأته اقتصادية.
الصندوق لبناء نهضة جديدة
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد دخـ ـ ــول لكل شاب أو شابة لديه طموح أو

حلم للدخول في قطاع األعمال.
وأض ــافّ :
«وج ـهــت س ــؤاال عن
خطط ورؤية وزارة المالية تجاه
ه ــذا الـصـنــدوق ،ول ــم تكن هناك
إجابات واضحة ،وسألت قيادات
ّ
معنية بشكل
الصندوق ،لكونها
مباشر بهذا الصندوق ،وطلبت
رؤي ـت ـه ــم وخـطـطـهــم ت ـج ــاه هــذا
الـ ـصـ ـن ــدوق ،وك ــان ــت اإلج ــاب ــات
مخيبة لآلمال».
وبـ ـ ّـيـ ــن أن إجـ ــابـ ــات قـ ـي ــادات
ال ـص ـن ــدوق ك ــان ــت م ـخ ـتــزلــة في
أن مـعــاشــات الـمــوظـفـيــن ليست
كافية ،وأن مجلس اإلدارة انتهت
فترة عمله ولم ينعقد ،وأن هناك
تعديالت على الصندوق لم نرها
تقدم جــديــدا ،مضيفا« :ال يمكن
الـتـعــاون مــع الحكومة إن كانت
ح ــدود رؤيـتـهــم ونـظــرتـهــم بهذا
الشكل».
وأوض ــح أنــه بعد هــذا الشهر
لن يكون هناك نهج تعاوني مع
المسؤولين عــن الـمـلــف ،معقبا
«ل ـي ــس م ــن أه ــداف ـن ــا االس ـت ـمــاع
إل ــى مـشــاكــل ق ـيــادات الـصـنــدوق
وم ـشــاكــل ّ وزارة ال ـمــال ـيــة ،إنـمــا
ن ـحــن ن ـمــثــل ال ـش ـعــب ونـسـتـمــع
لشكاوى الشعب ثم نوصلها إلى
المعنيين».
وقال إنه سيتم توجيه الدعوة
ل ــاج ـت ـم ــاع مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
وق ـي ــادات ال ـص ـنــدوق بـعــد شهر
مــن اآلن ،لتقديم رؤي ــة واضحة
وتفصيلية للصندوق الوطني،
حـتــى ل ــو اس ـت ـلــزم األمـ ــر إص ــدار
قانون جديد يساعد الشباب.

العصفور إلنشاء طريق
«صباح األحمد  -المقوع»
تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب سـ ـع ــود
العصفور باقتراح إلنشاء
ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ص ـ ـبـ ــاح
األحمد  -المقوع ،لتسهيل
تنقل سـكــان المدينة ،كما
تقدم باقتراح إلنشاء مركز
م ـت ـخ ـصــص لـ ـع ــاج الـعـقــم

والمساعدة على اإلنجاب،
ل ـتــزايــد ع ــدد الـمـحـتــاجـيــن
إلــى هــذا الـنــوع مــن العالج
المكلف.
سعود العصفور

الحويلة :المزيد من الجهود
لخدمة المؤسسات التعليمية
قــال النائب د .محمد الحويلة« :تشرفت بلقاء اخــوانــي وفد
رابـطــة أعـضــاء هيئة الـتــدريــب للكليات التطبيقية فــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي ،ضمن اجتماعات لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرلمانية ،وبحثنا جملة من القضايا العالقة
التي تهم األعضاء والكلية ،ونشيد بدورهم ونعدهم ببذل المزيد
من الجهد لخدمة المؤسسات التعليمية».
محمد الحويلة

العازمي يسأل عن «إشرافية التربية»
قدم النائب حمدان العازمي سؤاال برلمانيا الى وزير التربية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .حمد العدواني بشأن
استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف اإلشرافية في مراقبة
االخـتـيــار ممن تنطبق عليهم ش ــروط اإلع ــان ،وش ــروط شغل
الوظائف اإلشرافية.
ً
وطلب العازمي في سؤاله ،كشفا بأسماء شاغلي الوظائف
اإلشرافية في مراقبة االختيار التابعة إلدارة الموارد البشرية-
قـطــاع الـشــؤون اإلداري ــة والتطوير اإلداري ،مــع ق ــرارات ندبهم
للوظيفة اإلشرافية ،وبيان من تم تثبيته ،وأسماء أعضاء لجنة
المقابالت ومناصبهم اإلشرافية ،مع بيان كيفية شغلهم المنصب
ً
ً
اإلشــرافــي نــدبــا أو تثبيتا ،مــع صــورة ضوئية مــن اإلع ــان عن
هذه الوظائف اإلشرافية الشاغرة في مراقبة االختيار وأسماء
المتقدمين لـهــا و مــؤ هــا تـهــم العلمية ومسمياتهم الوظيفية
وتدرجهم الوظيفي.

حمدان العازمي
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محليات
مؤتمر كلية التقنية يناقش تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ةديرجلا
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•الكندري :تفعيل دور الجامعات كمؤسسات أكاديمية لتأهيل أصحاب المشروعات
•العجيل :تصميم برامج تعليمية وتدريبية خاصة لتطوير ثقافة ريادة األعمال
فيصل متعب

دور مهم
للقطاع الخاص
في المساهمة
بالتنمية
والخدمة
المجتمعية
بودي

انطلق المؤتمر األول في كلية الكويت التقنية
بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
الـكــويــت :ف ــرص وت ـحــديــات» ،ال ــذي ينظم بدعم
م ــن مــؤس ـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي بــرؤيــة
سامية وهي بناء مجتمع معرفي قائد لالبتكار
واإلبداع يدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
ورسالة واضحة هي تحقيق التنمية للممارسات
المفتوحة والشاملة وتوفير بيئة أعمال مشجعة
داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،من
خالل توفير منصة تجمع أصحاب القرار ورواد
األعمال والباحثين بهدف دعم العملية التنموية
االقتصادية واالجتماعية.
ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى تسليط
الـ ـض ــوء ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة من خالل تعزيز وترسيخ مفاهيم
ريادة األعمال بين الشباب الكويتيين ،وتأهيلهم
التـخــاذ الـمـبــادرات الــريــاديــة فــي عــالــم األعـمــال،
ً
ً
ليشكلوا محركا أساسيا لنشاط وتنوع القطاع
الخاص.
كما يهدف هذا المؤتمر والمعرض المصاحب
له والــذي سيستمر حتى الخميس ،إلــى إتاحة
الفرصة للجهات المختلفة لعرض رؤيتها وإلقاء
ال ـضــوء عـلــى ال ـت ـجــارب وال ـم ـمــارســات العملية
الناجحة والتعرف على المعوقات التي تواجه
الـمـشــاريــع المتوسطة والـصـغـيــرة وإب ــراز دور
الجامعات كمؤسسات تعليمية وبحثية كأداة

فاعلة وتشجيع وتحفيز التعاون والتكامل بين
المؤسسات المختلفة.

دور الجامعات
وافتتحت رئيسة المؤتمر د .أنــوار الكندري
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ب ـك ـل ـم ــة ح ـ ــول أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة من الجوانب االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة والـتـنـمــويــة ،كـمــا أك ــدت ض ــرورة
تفعيل دور الـجــامـعــات كـمــؤسـســات أكــاديـمـيــة
لتأهيل رواد األع ـمــال وأص ـحــاب الـمـشــروعــات
الصغيرة وتقديم االستشارات والمساهمة في
تحديد االستراتيجيات ورسم الخطط التنموية
مــن أكــاديـمـيـيــن مختصين ،الفـتــة إل ــى ض ــرورة
ربــط نتائج األب ـحــاث والـتــوصـيــات الـتــي تنتج
مــن ا لـمــؤ سـســات البحثية بالجهة المستهدفة
للحصول على التأثير المجتمعي المنشود.
كما أشــارت د .الكندري إلــى أن وجــود نخبة
مــن ال ـق ــادة فــي ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي كمتحدثين
وبـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـمـ ـب ــادري ــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـخ ـب ــرة
بــاإلضــافــة إلــى األكــاديـمـيـيــن مــن داخ ــل وخــارج
الكويت في هــذا المؤتمر هو أمــر عظيم يسهم
ف ــي ت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات ف ــي ال ـم ـجــاالت المختلفة
واسـتـعــراض التجارب الناجحة لبعض الــدول
المتقدمة والنامية ،وكيفية االستفادة منها.
وعن أهمية هذا المؤتمر ،أفادت بأنه يعتبر

جانب من جلسات العمل
فــرصــة لـلـتــواصــل بـيــن ال ـج ـهــات الـمـخـتـلـفــة مع
بعضها الـبـعــض فــي م ـجــال مـنــاقـشــة الـبـحــوث
العلمية الـخــاصــة بتنمية ودع ــم الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة ،وفرصة للتواصل بين
الباحثين والمهنيين وصانعي السياسات.

أهمية القطاع الخاص
ومن خالل كلمة ألقاها رئيس مجلس األمناء
مشاري بودي تحدث حول أهمية القطاع الخاص

ودوره في المساهمة في أهداف التنمية وهموم
الــدولــة والخدمة المجتمعية« ،فـهــذا يصب في
مصلحة القطاع الخاص نفسه وتحسين صورته
ً
أم ــام ال ـمــواطــن والـمـسـتـهـلــك ،خـصــوصــا إذا ما
أردن ــا الـتــوســع فــي إش ــراك الـقـطــاع الـخــاص في
برامج التنمية».
كما وجــه بــودي رســالــة إلــى كــل المؤسسات
التعليمية الزميلة في أهمية دعم البحث العلمي
واإلثراء المعرفي في شتى المجاالت« ،فهذا روح
ً
وأساس عمل الجامعات والكليات ،علينا جميعا
مسؤولية دعم الباحثين والمفكرين فذلك أساس
التقدم البشري والتنافسية الدولية واألممية».

ثقافة ريادة األعمال

جانب من افتتاح المؤتمر

جولة داخل معرض المؤتمر

وبدوره ،أكد نائب رئيس كلية الكويت التقنية
عبدالرحمن العجيل أن المؤتمر انعكاس لدور
الكلية فــي خدمة المجتمع ،وبحث المشكالت
الـتــي تــواجـهــه وتـقــديــم الـحـلــول لصناع الـقــرار،
م ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تــذل ـيــل ال ـص ـع ــاب أم ـ ــام رواد
األعمال« ،فنحن نعمل في كلية الكويت التقنية
على مساندة جهود الدولة في مساعدة ودعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتشجيع

الـبـحــث األك ــادي ـم ــي ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال كــذلــك في
مجال تصميم برامج تعليمية وتدريبية خاصة
لتطوير ثقافة ريادة األعمال».
وتابع أن «هدفنا في المقام األول المساهمة
في تحقيق التنوع االقتصادي لدولة الكويت من
خالل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وه ــو األم ــر نـفـســه ال ــذي يتعلق بـتــوفـيــر فــرص
العمل واالستثمار ألبناء هذا الوطن».
ً
وتناقش جلسات وفعاليات الملتقى عــددا
من الجوانب المرتبطة بالمشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة وريـ ــادة األع ـم ــال ،مـثــل مـشــاركــات
الـمـلـصـقــات واألبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة واألكــادي ـم ـيــة،
ً
كما نظم المؤتمر عــددا من الحلقات النقاشية
ذات صلة مـبــاشــرة فــي الـمـشــروعــات الصغيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،م ـث ــل دور ال ـت ـع ـل ـي ــم وع ــاق ـت ــه
بالمبادرين ،العملة الرقمية ،الصناعة ،اإلبداع
واالبتكار ،كما تخلل المؤتمر وعلى مدار يومين
تنظيم مـعــرض الـمـبــادريــن ،الــذي ضــم مختلف
الخدمات والمنتجات التي يحتاجها المبادر
إلطالق مشروعه وحتى توسعته.
يذكر أن هــذا المؤتمر يتم تنظيمه من كلية
الـكــويــت التقنية ورعــايــة مــن مؤسسة الكويت
كراع استراتيجي.
للتقدم العلمي ٍ

«األسترالية» تحتفي بكوكبة جديدة من خريجيها

العمري للطلبة :واصلوا تطوير قدراتكم وساهموا في إعادة هيكلة المجتمع نحو األفضل

●

أحمد الشمري

احتفلت الجامعة األسترالية في الكويت بتخريج كوكبة جديدة
لعام  2022من الطلبة المتميزين من مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس،
بحضور رئـيــس مجلس أمـنــاء الجامعة د .سعد الـعـمــري ،والقائمة
بأعمال السفير االسترالي ميليسا كيلي ،ورئيس الجامعة د .عصام
زعبالوي ،والخريجين وأهاليهم.
وق ــال د .الـعـمــري إن الجامعة اع ـتــادت فــي كــل عــام على االحتفال
بتخريج كوكبة جديدة من الشباب المثابر الطموح لتلتحق بسوق
العمل جاهزة ومسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة هذا الوطن العزيز،
داعيا الطلبة إلى مواصلة تطوير قدراتهم واألخذ بمبدأ التعلم مدى

الحياة والمساهمة في إعادة هيكلة المجتمع نحو األفضل ،وتحقيق
متطلبات التنمية التي بينتها الخطة الوطنية ليكونوا خير سفراء
للجامعة األسترالية.
مــن جانبها ،ذكــرت كيلي أن الجامعة األسترالية تعكس معايير
أستراليا العالية في التحصيل األكاديمي ،فضال عن تعزيز الروابط
البحثية والصناعية ،مبينة أن المستقبل بين أيدي الخريجين في ظل
التحديات التي واجهوها في السنوات الماضية ،والكويت ستستفيد
من مهاراتهم.
ودعــا د .زعـبــاوي الخريجين إلــى أن يكونوا مثابرين ويتمتعوا
بحس المسؤولية والــوالء تجاه وطنهم وشعبهم ويتفانوا في أداء
عملهم ،وأن يتحلوا بالنزاهة واالتقان ،ووضع األهداف والتركيز على

أعمالهم ،وحثهم على «التعامل مع اآلخرين بتواضع بغض النظر عن
اإلنجازات والنجاحات التي تحققونها».
وأفاد بأن الحفل يشهد تخريج مجموعة جديدة من خريجي دفعة
 ،2022الذين استحقوا شهاداتهم الجامعية من طلبة الكلية األسترالية،
تحت مظلة الجامعة األسترالية ،بعد صدور المرسوم األميري لتحويل
الكلية إلى جامعة ،فأصبحت رسميا الجامعة األسترالية .AU

تكريم أحد الخريجين

عقد الشراكة
من جانبه ،قال الشريك االستراتيجي الدولي رئيس جامعة سنترال
كوينزالند د .نــك كلومب إن عقد الـشــراكــة بين الجامعة األسترالية

بالكويت و«سنترال كوينزالند» يأتي ألنها تمتلك رؤيــة اإلمكانات
وتنميتها.
وأعــرب د .كلومب عن فخر جامعة سنترال كوينزالند بمصادقة
جميع ش ـهــادات الجامعة األسـتــرالـيــة ،والـتـعــاون مــع ق ــادة الجامعة
لتحقيق أفضل الممارسات التعليمية.

كسب العلم

جانب من الحضور

ووجهت ممثلة خريجي برنامج البكالوريوس منيرة الرباح رسالة
إلى الخريجين ،بضرورة االستمرار في كسب العلم واستخدامه لصالح
الخير ،وصنع الفرق.
وقــالــت ممثلة خريجي برنامج الــدبـلــوم وضـحــة محمد« :إن قــرار
الدراسة في الجامعة األسترالية كان نقطة تحول منذ اليوم األول حتى
التخرج» ،مشيرة إلى أن الجامعة تعتبر بمنزلة العائلة التي دعمت
الطلبة أمام التحديات ،بدءا من جائحة كورونا ،ومرورا بالتعلم عبر
اإلنترنت ،والتعلم المدمج والتعلم.
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محليات

•

ً
• العقيد بوخ :القاعدة أكثر المنافذ الجوية ازدحاما ...وعائلة «هركليز» تضيف االستقرار إلى المنطقة
• طائرة المهام الصعبة تكشف سجل إنجازاتها ...وآخرها إجالء األجانب من كابول في أغسطس 2021

لم تكن دعوة القوة الجوية في الجيش األميركي ،المتمركز في قاعدة علي السالم
الجوية ،لـ «الجريدة» ،عادية ...فهي ليست إلجراء لقاء تقليدي مع مسؤول عسكري
زائر رفيع المستوى أو ضابط كبير من القوات المرابطة في الكويت ...بل كانت دعوة
ّ
الطائرة « C130هركليز» ،وهي طائرة يؤكد سالح الجو األميركي أنها توفر
لمقابلة ً
ً
تنقال سريعا لألشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم.
الـ «هركليز  »C130في قاعدة علي السالم (تصوير نوفل إبراهيم)

ربيع كالس

الطائرة
ناقلة جنود
ومعدات طبية
وعسكرية
وتساعد
في إخماد
الحرائق

مشاريع
اإلعمار في
القاعدة
تبلغ 160
مليون دوالر
ولها تأثير
اقتصادي
إيجابي على
الكويت

الطقس الحار
والغبار من
أوائل أعدائنا
ونحرص
ً
دائما على
حماية
طائراتنا
وطيارينا

ب ـعــد اس ـت ـع ــدادات لوجستية
اس ـت ـم ــرت ن ـحــو ش ـه ــر ،وب ـعــدمــا
تلقينا «دع ــوة خــاصــة» مــن قبل
القوة الجوية ،ها نحن في حضرة
«ه ــرك ـل ـي ــز» ،ال ـت ــي ت ـعــد م ــن أب ــرز
طائرات الشحن الجوي العسكري
األميركي.
منذ لحظة دخــول «الصخرة»
(قاعدة علي السالم) ،تجد نفسك
وسـ ــط خ ـل ـيــة ن ـح ــل م ــن ال ــرج ــال
والـ ـنـ ـس ــاء ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،ال ــذي ــن
ي ـع ـم ـل ــون م ـع ــا ف ــي ك ــل ال ـم ـه ــام:
حراسة ،قيادة ،تحميل ،توضيب،
أط ـ ـب ـ ــاء ،م ـ ـمـ ــرضـ ــون ،ط ـ ـيـ ــارون،
وغيرهم.
وبعد تجهيزنا بالمعلومات
عـ ـ ــن األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـح ــق ل ـنــا
ت ـص ــوي ــره ــا ،واألمـ ــاكـ ــن األخـ ــرى
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوع تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــره ـ ــا ،ت ـمــت
اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ـ ـت ـ ـنـ ــا حـ ـ ـ ـ ــول ط ـ ــاول ـ ــة
م ـس ـتــديــرة م ــن ق ـبــل ق ــائ ــد جـنــاح
االس ـت ـك ـش ــاف الـ ـج ــوي  ،386فــي
قاعدة علي السالم الجوية ،العقيد
جورج بوخ ،برفقة نائبه العقيد
دانيال سانتورو ،وقائد القيادة
لويس لودوينغ ،وهو قائد قيادة
«الجناح  ،»386متسلحين بثالثة
أكواب من القهوة الصباحية.
فــي الـبــدايــة ،قــال ب ــوخ« :لدينا
نحو  16فرقة مختلفة ،وكل فرقة
لـهــا تـعــريــف خ ــاص ب ـهــا ،وتـقــدم
تقاريرها مباشرة لي» ،مبينا أن
جناح االستكشاف يعمل كمحور
رئ ـي ـســي ل ـج ـســر جـ ــوي لتجهيز
القوات المشتركة وقوات التحالف
ف ــي مـنـطـقــة م ـســؤول ـيــة ال ـق ـيــادة
المركزية األميركية.
وتـعـتـبــر ق ــاع ــدة ع ـلــي الـســالــم
كمدينة الـشـحــن ،وه ــي مــن أكثر
ال ـم ـن ــاف ــذ ال ـج ــوي ــة ازدحـ ــامـ ــا فــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن دع ــم
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة «الـ ـع ــزم
المتأصل» ،بمتوسط سنوي يصل
إلى  600مهمة شهرية ،كما توفر
نـحــو  54أل ــف طــن مــن البضائع
وتنقل  80ألف فرد.
وت ــاب ــع بـ ــوخ« :ي ــدع ــم الـجـنــاح
أيـ ـض ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  4000ج ـنــدي
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك و  8500مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــوات
التحالف» ،مبينا أنه ينتشر داخل
القاعدة عدد كبير من المروحيات
والـطــائــرات المقاتلة والـطــائــرات
المسيرة مــن دون طـيــار ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ط ـ ــائ ـ ــرات
«الهركليز .»C130
وزاد« :ي ـت ــأل ــف ال ـج ـن ــاح 386
ال ـج ــوي م ــن مـجـمــوعــة الـصـيــانــة
االسـتـكـشــافـيــة ،ومـجـمــوعــة دعــم
البعثة االستكشافية ،والمجموعة
الطبية االستكشافية ،والمجموعة
الجوية االستكشافية الموجودة
فــي كــل مــن قــاعــدتــي علي السالم
وأح ـ ـم ـ ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر الـ ـج ــويـ ـتـ ـي ــن،

 ...وتتحول إلى مستشفى طائر

عرض عن كيفية التحميل داخل الطائرة
ومجموعة الرحالت الجوية .»387
وأوضح أن جناح االستكشاف
ي ـ ـ ـضـ ـ ــم أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن  4300م ــن
ال ـع ـس ـكــري ـيــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن وم ــن
ق ــوات ال ـت ـحــالــف ،مـشـيــرا إل ــى أن
الـ ـق ــاع ــدة ت ــوف ــر ع ـم ـل ـيــات الـنـقــل
ا لـجــوي والعمليات اللوجستية
وعمليات االستخبارات والمراقبة
واالستكشاف لدعم العمليات عبر
الـجـنــوب الـغــربــي آلسـيــا ،إضافة
الى تنفيذ الضربات الدقيقة.

مهام تجريبية
وأضاف بوخ« :يقوم نحو 300
م ــن ال ـط ـيــاريــن بـمـهــام تجريبية
مـشـتــركــة لــدعــم متطلبات الــدعــم
ال ـق ـتــالــي لـلـجـيــش األم ـي ــرك ــي في
قواعد العمليات األمامية بجنوب
شرقي آسيا» ،متابعا« :نحن على
اتصال دائم مع القيادة الوسطى
إلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ــوضـ ـ ــع مـ ـسـ ـتـ ـق ــرا فــي
المنطقة ولحلفائنا ،ونعمل مع
حلفائنا ،ليس فقط الكويتيين،
وإن ـ ـم ـ ــا إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــون وكـ ـن ــدي ــون
وب ــري ـط ــان ـي ــون ودانـ ـم ــاركـ ـي ــون،
ونعمل بكل أريحية».
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـ ــن ع ـم ـل ـي ــات
إعمار مستمرة لتحسين البنية
الـتـحـتـيــة ف ــي ال ـق ــاع ــدة ،ب ــدءا من
االن ـت ـهــاء ب ـمــدرج جــديــد ،إضــافــة
إلــى بـنــاء منشآت سكنية إليــواء
العناصر ،مشيرا إلى «اننا نعمل
مع شركائنا الكويتيين في معظم
المشاريع داخــل الـقــاعــدة ،وهــذه
ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي تـشـمــل الـعـقــود
وات ـفــاق ـيــات ال ـش ــراء ه ـنــا ،والـتــي
تبلغ نحو  160مليون دوالر ،لها
تــأث ـيــر اق ـت ـصــادي إي ـجــابــي على
الكويت».

عـنــايــة عــالـيــة ال ــى مستشفيات
مختصة».
ولـفــت إلــى أن «الـطـقــس الحار
والغبار هما عدونا األول ،حيث
تصل الحرارة الى نحو  60درجة
مئوية ،لذلك نحرص دائما على
حماية طائراتنا وطيارينا قدر
اإلم ـك ــان م ــن ه ــذه الـ ـح ــرارة ،كما
أن لــدي ـنــا آل ـي ــة ك ـب ـيــرة لتنظيف
الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــات م ـ ــن ال ـ ــرم ـ ــال ال ـت ــي
ت ـح ـم ـل ـهــا الـ ـع ــواص ــف ال ــرم ـل ـي ــة،
ش ـب ـي ـهــة ب ــاآللـ ـي ــات الـ ـت ــي تــزيــل
الثلوج».
وع ــن ع ــدد الـعـنــاصــر الطبية،
أك ــد أن «لــديـنــا نـحــو  55عنصرا
م ــن ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـط ـب ـي ــة ،لــدي ـهــم
خ ـب ــرة رائـ ـع ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـجــال،
لكن احيانا عندما تكون الحالة
خطيرة بعض الشيء ،وال يمكننا
التعامل معها هنا ،ننقل المريض
إلى قاعدة عريفجان ،حيث يوجد
مستشفى كبير و مـجـ ّـهــز بشكل
كـ ـل ــي ،وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم تـمـكـنـنــا
مــن معالجة ا لـحــا لــة الطبية في
عريفجان فإن لدينا شراكة رائعة
مـ ــع م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـجـ ـه ــراء الـ ــذي
استعنا بــه مــرات عــدة لالهتمام
بـ ـق ــواتـ ـن ــا ،وه ـ ـ ــذا م ــوق ــع ت ـقــديــر

جناح
االستكشاف
يدعم 4000
جندي
مشترك
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من قوات
التحالف

لمستشفى الجهراء وأطبائه».

مهام طائرات عدة
وبعد نهاية اللقاء ،انتقلنا مع
القادة الثالثة بحافلة إلى حيث
تجسم طائرة واحدة قادرة على
أداء مهام الكثير من الطائرات...
إن ـه ــا « C130هــرك ـل ـيــز» ،ال ـت ــي ال
مثيل لها ،وأوضح بوخ ان عائلة
هركليز تضيف االس ـت ـقــرار إلــى
ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ــن خـ ـ ــال م ـس ــاع ــدة
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ال ـ ــرائـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى

تشغيل الطائرة

إخالء مصابين
وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــوخ« :ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
ب ــال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي هـ ــي سـبــب
وجـ ــودنـ ــا هـ ـن ــا ،ف ـن ـحــن ن ـجــري
إخالءات لمصابين بحاجة الى

العقيد جورج بوخ

الوصول إلى حيث يحتاجون أن
يكونوا لتعزيز األمن اإلقليمي.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــام هـ ـيـ ـب ــة هـ ـ ـ ــذا الـ ـن ــاق ــل
العمالق ،كان بانتظارنا مجموعة
ع ـس ـكــريــة مـخـتـلـطــة م ــن الـنـســاء
والـ ــرجـ ــال ،م ــن ف ــرق ال ـت ـمــريــض،
والنقل والتحميل ،حيث شاهدنا
كـيـفـيــة تـحـمـيــل أط ـن ــان ع ــدة من
مـ ـ ـ ـ ــواد م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ـ ـكـ ــل س ــاس ــة
وب ـســرعــة عــال ـيــة ،م ــواد مختلفة
داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،ل ـن ـس ـت ـعــرض
الحقا كيف ّ
تحولت الـ  C130الى
مـسـتـشـفــى ط ــائ ــر بــإم ـكــانــه نقل
المحتاجين لـلـعــاج ال ــى أمــاكــن
مختلفة مــن العالم برفقة فريق
متخصص.
داخــل الـطــائــرة ،تشعر وكأنك
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـخـ ـ ــزن ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ب ــإمـ ـك ــان ــه
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب آالف األط ـ ـ ـنـ ـ ــان مــن
مـعــدات عسكرية ،غذائية طبية،
ك ـم ــا ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـس ـت ـخــدم فــي
إطفاء حرائق الغابات وفــي نقل
المساعدات الى األماكن المنكوبة.
وباستخدام منحدر التحميل
الخلفي وبــابـهــا ،يمكن للطائرة
 C130استيعاب مجموعة واسعة
من البضائع الضخمة ،بدء ا من
طائرات مروحية ومركبات مدرعة
ذات الست عجالت إلى الشحنات
القياسية واألفراد العسكريين.

الزميل ربيع كالس داخل قمرة القيادة

و يـ ـت ــم ت ـش ـغ ـي ــل « »C130مــن
قبل طيارين اثنين وقائد واحد
للشحن فقط فــي معظم المهام،
ً
ويـمـكـنـهــا أن تـحـمــل أط ـنــانــا من
اإلم ـ ــدادات ألكـثــر مــن  3000ميل
وتسليمها إلى قواعد في مواقع
نائية.
وفي كل دقيقة على مدار اليوم،
هـنــاك طــائــرة هركليز تحلق في
مـ ـك ــان مـ ــا حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،حـيــث
يوجد أكثر من  2600طائرة من
هذا الطراز قيد التشغيل مع 70
مـشـغــا ح ــول ال ـعــالــم .وشــاركــت
« »C130فــي العديد مــن عمليات

اإلغــاثــة خ ــال س ـنــوات خدمتها
الطويلة ،واسـتـفــادت منها دول
مختلفة حول العالم.
وه ـ ـ ــذه ال ـف ـئ ــة مـ ــن الـ ـط ــائ ــرات
مــوجــودة فــي الـخــدمــة منذ نحو
نـ ـص ــف قـ ـ ـ ــرن ،وتـ ـعـ ـم ــل فـ ــي نـقــل
القوات والمعدات بمنطقة القتال
عبر اإلن ــزال الـجــوي أو الـمــدارج
القصيرة والـتــرابـيــة ،وتستخدم
فــي العمليات الخاصة ،وتنفيذ
م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـم ـه ــام
ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة ف ــي ح ـ ــاالت الـسـلــم
والحرب ،كما أنها من الطائرات
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ق ــوات
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ل ـل ـق ـف ــز
بالمظالت من ارتفاعات منخفضة
أو ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال
ه ـج ــوم ـي ــة فـ ــي عـ ـم ــق االراضـ ـ ـ ــي
المعادية.

مهمات سابقة
وع ـلــى غـ ــرار م ـه ـمــات ســابـقــة،
استخدمت «هركليز  »C130بشكل
أســاســي بــال ـجــزء الـتـكـتـيـكــي من
مهمة جسر جوي هو األكبر في
التاريخ العسكري ،عندما سابقت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وحـلـفــاؤهــا
الزمن إلجالء أجانب وأفغان من
ك ــاب ــول ،الـمـعــرضـيــن للخطر في
أغ ـس ـطــس  ،2021ق ـبــل ان ـق ـضــاء
مهلة باالتفاق مع حركة طالبان
المتشددة التي عــادة الى الحكم
في أفغانستان.
وتــم استخدام « »C130بشكل
م ـل ـح ــوظ فـ ــي ت ــوف ـي ــر مـ ــا ي ـقــرب
م ــن  200أل ــف مـنـصــة ن ـقــالــة من
اإلمـ ـ ـ ــدادات إل ــى بــاك ـس ـتــان لــدعــم
اإلغ ــاث ــة اإلن ـســان ـيــة لـلـبـلــد ال ــذي
دم ـ ــرت ـ ــه الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــان ـ ــات ،وه ـ ــذا
مـ ـج ــرد واحـ ـ ـ ــد مـ ــن الـ ـع ــدي ــد مــن
األم ـث ـل ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـحــدي ـثــة
لكيفية اس ـت ـخــدام ال ـج ـنــاح 386
االس ـت ـك ـش ــاف ــي ،لـ ـه ــذه ال ـط ــائ ــرة
لتعزيز االستقرار اإلقليمي.

تاريخ وطرازات C130
خالل الحرب الكورية ،التي بدأت في يونيو  ،1950تبين للقيادة األميركية
حاجتها إلى تحديث أسطول النقل الجوي الذي يعود إلى الحرب العالمية
الثانية .وبناء على ذلك ،طلب سالح الجو األميركي عام  1951المتطلبات الالزمة
لتصميم طائرة نقل جديدة ،حيث وضعت الشروط لشركات صناعة الطائرات
األميركية ،على أن تستطيع الطائرة نقل  94راكبا و 72من الجنود بتجهيزاتهم.
في عام  ،1952اختار سالح الجو مشروع شركة لوكهيد ،الذي اطلق عليه
االسم  YC - 130Aوبنى نموذجين ،وتعد « »C130أحدث إضافة إلى أسطول
الطائرات القديمة من الـطــراز نفسه ،ويشتمل على أحــدث التقنيات ،وتطير
لمسافة أبعد وبسرعة أعلى ،وبإمكانها اإلقالع والهبوط على مسافة أقصر.
وتتميز الطائرة أيضا بأنظمة دفاعية متكاملة تماما ،ورادار ملون منخفض
الطاقة ،وعرض خرائط رقمي متحرك ،ومحركات توربينية جديدة مع مراوح
ذات  6شفرات مركبة بالكامل وطيار آلي رقمي.

مهام عملياتية في السلم والحرب
لقطة تذكارية مع ضباط وعناصر من الجناح ٣٨٦

تعمل  C130في جميع وحدات القوات الجوية األميركية ،وتخدم مع قيادة
التنقل الـجــوي ،وقـيــادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية ،وقـيــادة القتال
الجوي ،والقوات الجوية األميركية في أوروبا ،وقوات المحيط الهادئ ،والحرس
الوطني الجوي ،وقيادة القوات الجوية االحتياطية ،مما يحقق مجموعة واسعة
من المهام العملياتية في كل من حاالت السلم والحرب.
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معرض الكتاب يناقش «تقنيات السرد في األدب المعاصر»
خالل ندوة شارك فيها إستبرق أحمد وحجي جابر ومخلد بركات
فضة المعيلي

خصصت إدارة معرض
الكويت للكتاب ندوة أدبية
تركز على تقنيات السرد في
القصة والرواية في األدب
المعاصر ،شارك فيها عدد
من الروائيين.

ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات «الـ ـمـ ـقـ ـه ــى
ال ـث ـقــافــي» ،الـمـصــاحـبــة لمعرض
الكويت للكتاب في دورت ــه ال ـ ،45
أق ـي ـمــت ن ـ ــدوة ب ـع ـن ــوان «تـقـنـيــات
السرد :القصة والرواية في األدب
ال ـم ـع ــاص ــر» ،ق ـ َّـدم ـه ــا ال ــروائ ـي ــون:
اس ـت ـب ــرق أحـ ـم ــد ،وح ـج ــي جــابــر،
ومخلد بركات ،وأدار الحوار ياسر
حسن.
فــي ال ـبــدايــة ،ق ــال يــاســر حسن:
«هــا هي الكلمة العربية في زيها
َّ
تتصدر مكانتها
الفكري واإلبداعي
المحلية واإلقليمية والعالمية؛
ً
ً
نشرا وحوارات وفكرا ،وفعاليات،
تـحــت راي ــة ه ــذا المحفل الثقافي
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ت ـق ـي ـمــه ال ـك ــوي ــت،
وه ـ ــو مـ ـع ــرض ال ـك ــوي ــت لـلـكـتــاب
ف ــي دورت ـ ــه ال ـ ـ  ،45وت ـحــت ظــالــه
ً
الــوارفــة وإطــاالتــه الــدائـمــة؛ علما
ً
وإبداعا ،وثقافة ورؤى .خالل هذه
المحاضرة ،التي يرعاها المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
نلقي الضوء على أهم مالمح هذا
العنوان عبر هذه المساحة الزمنية،
لـنـسـتـمــع إلـ ــى لـفـيــف م ــن األدب ـ ــاء
البارزين بساحة األدب المعاصر
قـ ـص ــة ورواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،ومـ ـ ـ ــن ث ـ ــم ق ــام
بالتعريف بضيوف المحاضرة.

الفضاء الطباعي

وق ـ َّـدم ــت اسـتـبــرق أح ـمــد ورقــة
ثــر يــة غنية بالتفاصيل الدقيقة
بعنوان «تقنيات السرد في رواية
ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـف ـض ــاء الـطـبــاعــي،
وأنــواع الرؤية السردية» ،وأخذت
رواية تسنيم الحبيب (السقوط من
ً
جنة األسماء) نموذجا.
وأوضحت أن الورقة عبارة عن
رحلة سلسة مركزة على تقنيتين
فـ ـق ــط؛ أواله ـ ـمـ ــا ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـضــاء

الطباعي ،والتقنية الثانية الرؤية
ال ـســرديــة .أم ــا بـخـصــوص تقنية
ال ـف ـضــاء ال ـط ـبــاعــي ،فـمـظــاهــرهــا:
ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ،وال ـ ـ ـغـ ـ ــاف ،وال ـش ـك ــل،
والكتابة ،والتأطير ،والبياض.
وم ــن مقتطفات ال ــورق ــة ،قالت
استبرق إن عنوان الرواية (السقوط
مــن جنة األس ـمــاء) ج ــاذب ،وقــادر
عـلــى إي ـقــاظ ف ـضــول ال ـق ــارئ عبر
جملة اسـمـيــة ،هــي «الـسـقــوط من
جنة األسماء» ،والجملة االسمية
لــدى النحويين تــدل على الثبات
واالستقرار ،لكنها كانت النقيض
في فعلها المحرك لتوارد المعاني
حـ ــول الـ ـ ُـمـ ــراد أو ال ـم ـق ـص ــود من
معنى ،فهل هناك سقوط لألسماء،
ومن مكان يرتبط بهم كجنة؟ هل
االسـ ــم كــائــن يـعـيــش وق ــد ينزلق
ويسقط؟ وما سبب هذا السقوط؟
َ
ومن المتسبب فيه؟
وأضــافــت« :يجب أال ننسى أن
للعنوان مغناطيسيته التي ينشأ
ع ـن ـهــا ت ـح ـقــق وظ ــائ ـف ــه األخـ ـ ــرى،
ومـنـهــا ال ـت ـجــاريــة ،ال ـتــي تـمــارس
سطوتها على ال ـق ــارئ ،القتنائه
وتأمله واكتشافه ،وهو المطلوب».
وعن الغالف ،أوضحت« :نحن
أمام غالف يرتسم عليه وجه بلون
أزرق وصــور ألمكنة بلون أســود
ً
كأنها ظل لحكاية ،واللوحة غالبا
ً
تمثل حــدثــا بــالـقـصــة ،أو توحي
إل ــى تـقــاطـعـهــا مــع ال ـنــص ،غــاف
صـمـمــه ال ـكــاتــب حـسـيــن الـمـطــوع
بـجـهــد ج ـمــالــي ،لــوحــة تعبيرية
تجريدية تشي بوجه رجل وخلفه
هذه الصور أو اللوحات التي لها
دالالتها الجمالية».

مصطلح السرد
أما الروائي مخلد بركات ،فبدأ

المشاركون في الندوة
ً
حــدي ـثــه بـ ـس ــؤال« :ن ـس ـمــع ك ـث ـيــرا
ع ــن م ـف ـهــوم أو مـصـطـلــح ال ـســرد
الــروائــي أو القصصي ،فما هو؟
ل ـي ـج ـي ــب :الـ ـس ــرد م ـف ـه ــوم ي ـعـ ِّـبــر
عــن طــريـقــة ع ــرض الـمـحـتــوى أو
الـنــص الـلـغــوي أو الـشـكــل ،وهنا
نـتـكـلــم عــن فــن الـقـصــة الـقـصـيــرة
أو الــروايــة أو المسرحية .يوجد
ً
ترابط بين القصة والرواية ،فمثال
تعرف الرواية بأنها قصة طويلة،
والـقـصــة رواي ــة قـصـيــرة ،وهـنــاك
ت ـش ــاب ــه فـ ــي األبـ ـنـ ـي ــة واألن ـ ـسـ ــاق
ً
والـ ـخـ ـص ــائ ــص ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ه ـن ــاك
اخـتــافــات بين هــذيــن الجنسين
األدبيين».
ً
وذكــر بــركــات أن الـســرد أيضا
مـنـهـجـيــة خ ــاص ــة ت ـس ـت ـخــدم من
أج ــل نـقــل الـجـنــس اإلب ــداع ــي إلــى

سفير كوريا :الكويتيون يحبون ثقافتنا
ويقبلون على الدراما والموسيقى

السفير الكوري

•

عزة إبراهيم

أك ــد السفير ال ـكــوري ل ــدى ال ـبــاد تشونغ
بـيــونــغ ،أهمية الـتـعــاون الثقافي بين بــاده
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــرص ع ـل ـي ــه بـشـكــل
ً
ً
ً
شخصي ،الفتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا
مــن الكويتيين على االط ــاع وتعلم الثقافة
ً
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ـج ــال الـ ــدرامـ ــا
والموسيقى والمطبخ الكوري.
وأض ــاف تشونغ بيونغ أن الـفــن الـكــوري
غ ـ ــزا الـ ـع ــال ــم ،وأثـ ـب ــت جـ ــدارتـ ــه ف ــي ال ــدرام ــا
والموسيقى والسينما ،وهو من دواعي فخر
كوريا الجنوبية ،وأحد أهم أسباب تواصلها
ً
ومـخــاطـبـتـهــا ال ـش ـعــوب ،خـصــوصــا الـكــويــت
ودول الخليج ،التي تربطها بكوريا عالقات
ناجحة ومتينة.
َّ
ورحب سفير كوريا بالزوار الذين يحبون

من أجواء الفعالية
ً
وتحديدا الكيمشيَّ ،
وقدمه
األطعمة الكورية،
ك ـط ـعــام روحـ ــي كـ ــوري ل ــه رواب ـ ــط تــاريـخـيــة
وعاطفية وهوية مميزة.
وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ال ـف ـع ــال ـي ــة ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
المواطنين والمواطنات من ُمحبي المطبخ
ً
الكوري ،وتحديدا الكيمشي.
وعن مشاركة المغني الكوري جانغكوك،
من فريق  BTSالكوري ،بافتتاح كأس العالم
في قطر ،قال السفير الكوري إن هذا دليل كبير
على قوة الثقافة الكورية في منطقة الخليج،
وعلى المساهمة في إنجاح كأس العالم.
وأش ــار بيونغ ،فــي تصريح للصحافيين
على هامش االحتفال الــذي أقامته السفارة
بــال ـت ـعــاون م ــع مـجـلــس األس ــاس ــات لـلــوحــدة
السلمية في كــوريــا -فــرع الكويت ،بمناسبة
ي ــوم الـكـيـمـشــي ،إل ــى حـضــور خـبـيــرة كــوريــة
متخصصة فــي صناعة الكيمشي ا لـكــوري،

والـتــي غطت تفاصيل الــوصـفــات السحرية،
وأسهل الطرق في صناعة الكيمشي ،باعتبار
األطعمة الشعبية أحد سبل التبادل الثقافي
والهوية بين الشعوب.
وكشف تشونغ عن انطالق مهرجان أكل
الـ ـش ــوارع ال ـكــوي ـتــي ف ــي األول م ــن ديـسـمـبــر
ً
بمقر الـسـفــارة الـكــوريــة ،الفـتــا إلــى أن كوريا
تترقب المشاريع الـجــديــدة الـتــي ستطلقها
الكويت ضمن رؤيتها الجديدة  2035خالل
العام المقبل ،والتي «ستتيح لنا المزيد من
الفرص للدخول في المناقصات التي سيتم
ً
طرحها» ،مشيرا إلى إنجازات كوريا الجنوبية
في تنفيذ مشروع الوقود النظيف في مصفاة
الـ ــزور ،وه ــو أح ــد الـمـشــاريــع االستراتيجية
الكبرى للكويت ،وأحد سبل التعاون المشترك
بين البلدين ،ليس في الجوانب الثقافية فقط،
بل على كل المستويات.

ً
القراء والمتلقين عموما« ،السرد
هنا بناء لغوي متابع ضمن أبنية
وأنساق يهدف إلى إيصال حقيقة
أو ح ــدث م ــا إل ــى نـقـطــة مـعـيـنــة،
وانـتــزاع الحدث اللفظي الصرف
مـ ــن الـ ــزمـ ــن ال ـ ُـمـ ـع ــاش ال ـم ـت ـعــدد
وال ـم ـت ــراك ــب ،وي ـس ـعــى لتشكيل
رواب ـ ـ ـ ــط م ـن ـط ـق ـيــة مـ ــع األح ـ ـ ــداث
والقضايا األخرى ،ليشكل الحركة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـع ــال ــم ،ويـ ـبـ ـق ــى عـلــى
تراتبية خاصة بالوقائع».

أول رواية مسجلة

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ َّـدم ال ـ ــروائ ـ ــي
حـجــي جــابــر لـمـحــة ع ــن ال ــرواي ــة
االريـتــريــة ،وبـهــذا الـصــدد قــال إن
أول روايـ ــة اري ـتــريــة مسجلة في
فترة نهاية السبعينيات ،كتبت

باللغة العربية ،وكتبتها مؤسس
أول حركة سياسية تحررية في
اري ـتــريــا ،وبــالـتــالــي «ه ــذا الــربــط
بين الكتابة والنضال السياسي
ً
سوف يستمر معنا» ،الفتا إلى أن
الحالة االريترية الروائية لصيقة
بالوضع السياسي.
وأضــاف أنــه يستطيع تقسيم
المراحل الزمنية التي مــرت بها
الـ ــروايـ ــة االريـ ـت ــري ــة م ــن دون أن
يكون لهذا التصنيف الزمني أثر
كبير على التجربة ،لذلك يستطيع
تقسيمها إلى ثالث مراحل؛ أوالها
مــرح ـلــة م ــا ق ـبــل الـ ــدولـ ــة ،وال ـتــي
بـ ــدأهـ ــا م ـح ـم ــد س ـع ـي ــد مــؤســس
ح ــرك ــة ت ـح ــري ــر ب ـ ــرواي ـ ــة «رح ـل ــة
ال ـش ـتــاء» ،وكــانــت رواي ــة وحـيــدة،
ومـ ــرت س ـن ــوات طــوي ـلــة ،وكـتـبــت

هــذه الــروايــة كـجــزء مــن التثقيف
السياسي .أمــا المرحلة الثانية،
فكانت من خــال بواكير الدولة،
وتحقيق االستقالل ،فكانت معظم
الكتابات قصص قصيرة ،حتى
األعمال التي ُسميت روايات كانت
بنفس القصة القصيرة.
وذكر جابر أن المرحلة الثالثة
هــي مــرحـلــة مــا بـعــد االس ـت ـقــال،
ووص ـ ــف ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة بــأن ـهــا
ُ
ممتدة ،والكتاب ما زالوا يدورون
بنفس الدائرة.

انضمت الفنانة عبير
صبري لفريق عمل
مسلسل «جميلة» ،الذي
تقوم ببطولته الفنانة
ريهام حجاج ،واملقرر
عرضه خالل السباق
الرمضاني املقبل ،حيث
ُ
سيعرض العمل عبر عدة
شاشات ،وفق اتفاق املنتج
جمال العدل مع املحطات
املصرية والعربية.
وجاء انضمام صبري
لتكون من أواخر املنضمات
للمسلسل ،الذي يعتمد
على البطولة الجماعية،
مع وجود عدد كبير من
الفنانني املشاركني في
العمل ،منهم :سوسن
بدر ،وأحمد وفيق ،ويسرا
اللوزي ،إضافة إلى عدد من
الوجوه الجديدة.
بطلة العمل ريهام حجاج
بدأت عقد جلسات
مكثفة مع املخرج سامح
عبدالعزيز ،لالستقرار على
تفاصيل العمل ،بجانب
السيناريست أيمن سالمة،
الذي أوشك على االنتهاء
من كتابة جميع حلقات
العمل خالل الفترة الحالية،
تمهيدًا لبداية التصوير.

بن ناجي :التحول الرقمي قادم ضمن
استراتيجية «اإلعالم» وخطة التنمية
أك ــد وكـيــل وزارة اإلعـ ــام محمد بــن نــاجــي،
أن ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ق ــادم ضـمــن خـطــة الــدولــة
التنموية واستراتيجية الوزارة.
وقـ ـ ــال ب ــن ن ــاج ــي ع ـق ــب ال ـح ـل ـقــة ال ـن ـقــاش ـيــة
(التحديات التي تواجه المطبوعات الورقية)،
الـتــي أقـيـمــت ضـمــن فـعــالـيــات مـعــرض الكويت
الدولي للكتاب الـ  ،45إن «اإلعالم» أطلقت العام
الماضي استراتيجية مهنية لخمس سنوات،
ً
مشيرا إلى «وضع اللبنات األساسية الخاصة
بالتحول الرقمي».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة رص ـ ــدت مـتـطـلـبــات
التحول الرقمي للسنوات المقبلة ،وتم إنشاء
مركز اتصال ،وتشكيل فــرق تقنية للمساهمة
ً
في إنجاح تلك العملية ،مستدركا أن «تصاريح
دخول وزارة اإلعالم ستتحول إلى إلكترونية».
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه «تـ ـ ــم ت ــركـ ـي ــب ن ـ ـظـ ــام ال ـب ــري ــد
اإللكتروني في الوزارة ،وتدريب العاملين عليه،
ً
ويتم حاليا العمل باستخدام النظام بنسبة 40
في المئة ،ونطمح إلى زيادتها».
وأشاد بن ناجي ،في كلمة ألقاها عقب الحلقة
النقاشية ،بجهود «الوطني للثقافة» في إقامة
ال ـم ـع ــرض ،وك ــذل ــك ب ـج ـهــود ق ـط ــاع الـصـحــافــة
والـمـطـبــوعــات فــي الـ ـ ــوزارة ،وكـلـيــة اآلداب في
جامعة الكويت ،لتنظيم هذه الفعالية الخاصة
بالتحول الرقمي.
ب ــدوره ،قــال عميد كلية اآلداب بــالــوكــالــة د.
عـبــدالـلــه ال ـهــاجــري ،إن ال ـت ـطــورات فــي وســائــل
الـتــواصــل اإللـكـتــرونــي والتكنولوجيا أحدثت
ً
ً
ت ـطــورا فــي مـجــال الـنـشــر ،مـتــابـعــا« :الــدراســات
تبين أن الصحف الورقية ستختفي خالل الـ 30
سنة المقبلة».
من جانبه ،قــال عميد كلية اآلداب المساعد

من أجواء حفل الختام
وحـصــد الـكــاتــب كــوســوكــي مــوكــاي جائزة
نجيب محفوظ ألفضل سيناريو عن فيلم
«رجل ما» ،والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا،
ون ــال مــديــر الـتـصــويــر مصطفى الـكــاشــف

عبير صبري تنضم إلى
فريق عمل «جميلة»

بسنت شوقي بطلة
قصة في «نصي الثاني»

محمد بن ناجي
لالستشارات والتدريب والتطوير د .عبدالهادي
العجمي ،في كلمة ،إن ما يميز اإلنسان عن بقية
المخلوقات ،هــي ال ـقــدرة على صياغة األفـكــار
ُ
والجمل.
ونطق الكلمات
وأوضــح العجمي أن اإلنسان أبــدع في رسم
ً
الكلمة التي يقولها صوتيا ،ليرسمها ويكتبها،
وقد بدأ التاريخ عندما بدأ اإلنسان في الكتابة
التي أوصل من خاللها أفكاره على مر العصور.
وأكد رئيس قسم اإلعالم في جامعة الكويت
د .ح ـس ـي ــن م ـ ـ ـ ــراد ،ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
التكنولوجيا ومواكبة التطور.
بدورها ،قالت رئيسة تحرير مجلة الكويت
عائشة العسعوسي ،إن العاملين فــي المجلة
الـتــي تـصــدرهــا وزارة اإلع ــام حــريـصــون على
االنتشار الجيد ،وإقامة فعاليات ثقافية تناسب
ً
طرحها الثقافي ،مبينة أن «المجلة تصدر ورقيا
ً
وإلكترونيا».
(كونا)

َ
«علم» يحصد جائزتي الهرم الذهبي والجمهور بـ «القاهرة السينمائي»

َ
حصد فيلم «علم» جائزتي الهرم الذهبي
والجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي في
دورته الـ  ،44في وقت شهد حفل الختام أزمة
جديدة ،بعد تصريحات رئيسة لجنة تحكيم
المسابقة الدولية المخرجة ناعومي كاوسي،
بمطالبتها منح الجوائز فــي كــل العالم من
دون ت ـفــرقــة ب ـيــن مـمـثــل وم ـم ـث ـلــة ،ومـنـحـهــا
ألحسن ممثل بشكل عام.
َّ
وعبرت ناعومي عن سعادتها بكونها أول
سيدة تترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية
بــالـمـهــرجــان ،مشيرة إلــى أنـهــم شــاهــدوا 14
ً
فيلما شاركت في إخراجهن  3مخرجات فقط،
ً
وهو رقم تتمنى زيادته مستقبال.
وأض ــاف ــت أن م ــا جـعـلـهــا تـطــالــب بتقديم
الجوائز دون تفرقة بين ممثل وممثلة يرجع
إلـ ــى أن أحـ ــد األف ـ ـ ــام ال ـت ــي ُع ــرض ــت ضـمــت
شخصية تتحول مــن رجــل الم ــرأة ،وهــو ما
دفعها للتفكير بهذا االتجاه.
وخــال الحفل ،أكــد الفنان حسين فهمي،
رئيس المهرجان ،في حديثه مع وزيرة الثقافة
نـيـفـيــن ال ـك ـيــانــي ،ال ـس ـعــي لـجـعــل مـهــرجــان
ً
ال ـقــاهــرة واح ـ ــدا مــن أك ـبــر  3مـهــرجــانــات في
ً
العالم ،موجها الشكر لفريق العمل المشاركين
في الدورة األخيرة.
وف ــي الـمـســابـقــة الــدول ـيــة ،مـنـحــت لجنة
الـتـحـكـيــم إي ـمــانــويــل نـيـكــو ،مـخــرجــة فيلم
«الحب بحسب دالفا» ،جائزة الهرم الفضي،
ك ـمــا ف ــاز الـفـيـلــم ال ـبــول ـنــدي «خ ـب ــز وم ـلــح»
بجائزة الهرم البرونزي ألفضل عمل أول،

خبريات

جائزة هنري بركات ألحسن إسهام فني.
وذهـ ـب ــت ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل مـنــاصـفــة
بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم
«الـ ـس ــد» ،والـمـمـثــل مـحـمــود ب ـكــري ع ــن فيلم

َ
«ع ــلــم» ،فيما ف ــازت الممثلة زي ـلــدا سمسون
بجائزة أحسن ممثلة.
وفــي مسابقة آفــاق السينما العربية ،فاز
فيلم «أرض الوهم» بجائزة سعد الدين وهبه

ألحسن فيلم عربي ،كما منحت لجنة التحكيم
فيلم ِ«بركة العروس» جائزة صالح أبوسيف،
وهو نفس الفيلم الذي حصدت بطلته كارول
عبود جائزة أفضل أداء تمثيلي ،فيما حصد
ً
فيلم «بـعـيــدا عــن النيل» جــائــزة أحسن فيلم
غير روائي.
وحصلت الممثلة الجزائرية لينا خضري
على تنويه خــاص عن فيلم «حــوريــة» ،ونال
ً
ً
فـيـلــم «نــرجـعـلــك» تـنــويـهــا خــاصــا مــن لجنة
التحكيم.
وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولية ،حصل
فيلم «بامفير» على جائزة شادي عبدالسالم
ألحسن فيلم ،فيما فاز بجائزة فتحي فرج،
وهــي جــائــزة لجنة التحكيم الـخــاصــة ،فيلم
«جويالند» ،وحصل فيلم «ضحية» على تنويه
خاص من لجنة تحكيم المسابقة.
وضـمــن مسابقة األف ــام القصيرة حصل
فيلم «روزم ــاري ب .أ -بعد أبــي» على جائزة
يــوســف شــاهـيــن ألفـضــل فيلم قـصـيــر ،فيما
فاز فيلم «صاحبتي» بجائزة لجنة التحكيم
ال ـخ ــاص ــة ،ك ـمــا ح ـصــد فـيـلــم «أم ـن ـيــة واح ــدة
لعينة» على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
وحصد فيلم « 19ب» جــائــزة أفضل فيلم
عربي ،إضافة إلى جائزة الفيبرسي ،فيما نال
ً
ً
فيلم «بركة العروس» تنويها خاصا من لجنة
تحكيم أفضل فيلم عربي.

وافقت الفنانة بسنت
شوقي على القيام
ببطولة إحدى قصص
مسلسل «نصي الثاني»،
املقرر عرضه قريبًا على
الشاشات.
بسنت ستقوم بالبطولة
النسائية أمام بطل
املسلسل علي ربيع ،في
وقت تصل حلقات العمل
إلى  10حلقات فقط ،وتدور
األحداث في إطار كوميدي
اجتماعي ،من خالل حلقات
منفصلة متصلة تعتمد
على بطولة نسائية في كل
قصة.
املسلسل املقرر انطالق
تصويره الشهر املقبل
تواصل من خالله بسنت
التواجد بالدراما القصيرة،
بعدما شاركت في مسلسل
«بنون» ،املقرر عرضه عبر
إحدى املنصات الرقمية
خالل األسابيع املقبلة مع
عدد من الفنانني املصريني
والعرب تحت إدارة املخرج
أسد فوالدكار.

ناجي تفتتح مهرجان شرم
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تفتتح الفنانة مروة
ناجي الدورة السابعة
من مهرجان شرم الشيخ
الدولي للمسرح الشبابي،
غد،
املقرر انطالقها مساء ٍ
وتستمر حتى  30الجاري،
برئاسة شرفية من الفنانة
سميحة أيوب ،وبحضور
عدد من نجوم املسرح.
وتشارك ناجي في حفل
االفتتاح مع املطرب وائل
الفشني بتقديم أوبريت
«ألن الحلم عاش» على
خشبة املسرح ،وهو
أوبريت غنائي تجري
بروفات على تقديمه
بخشبة املسرح فور
وصولها إلى شرم الشيخ.
األوبريت الجديد كتب
أشعاره د .مصطفى
سليم ،وقام بتلحينه
وتوزيعه أحمد مصطفى،
في وقت سيتضمن إلى
جوار األغنية الجديدة
استعراضات ِّ
تعبر عن روح
املهرجان ُيشرف عليها
املخرج محمد هشام ،الذي
استعان بعدد من املواهب
الشابة لالشتراك في حفل
االفتتاح.

رياضة
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اليابان تلجم أفواه األلمان

كـ ّـم العـبــو المنتخب األلـمــانــي أفــواهـهــم خالل
الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في
افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال
ً
قطر  ،2022احتجاجا على رفــض االتـحــاد الــدولــي
لكرة القدم (الفيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم
المثليين.

وكانت ّ
النية لدى قادة  7منتخبات أوروبية ارتداء
تلك الشارات ،في إطــار حملة لرفض التمييز خالل
ّ
البطولة بقطر ،لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح
«الفيفا» بعقوبات تأديبية.
وي ــوم االثـنـيــن ،أعلنت منتخبات إنكلترا ،ويلز،
بلجيكا ،والدنمارك ،وهولندا ،وألمانيا ،وسويسرا،

بارتداء قادتها شارة
في بيان ،أنها عدلت عن قرارها
ّ
دعــم المثليين خــال المباريات لتجنب العقوبات،
معربة عن «خيبة أملها» من «الفيفا» ،الذي كان رئيسه
ً
جاني إنفانتينو حاضرا في الملعب أمس.
ُ
وبعيد الحركة االحتجاجية ،نشر االتحاد األلماني
لكرة الـقــدم تغريدة عبر حسابه على «تــويـتــر» قال

ُ
كشر
إسبانيا ت ِ
عن أنيابها بسباعية
تاريخية في مرمى
كوستاريكا
11

البرتغال بالقليل
من رونالدو
في مواجهة
«النجوم السوداء»

16

ً
ً
فيها إن «هذا ليس موقفا سياسيا ،حقوق اإلنسان
غير قابلة للتفاوض ...حظر الشارة يضاهي حظر
ّ
التحرك من المنتخبات
حقنا في التعبير» .ويأتي هذا
األوروبية في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي
طالتها انتقادات عدة حيال ّ
سجلها الحقوقي على
(أ ف ب)
مدى األعوام الماضية.

المغرب ينتزع
نقطة ثمينة
من كرواتيا
12

تاريخ األوروغواي
أمام طموحات
كوريا الجنوبية
17

السيليساو يبدأ
رحلة النجمة
السادسة بمواجهة
صربيا

١٤

األرجنتين
الجريحة ...هل
تضحك
في النهاية؟

18
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رياضة
اليابان تفجر مفاجأة جديدة
بإسقاط «المانشافت»

المدافع دوان يسجل الهدف األول لمنتخب اليابان

مفاجأة جديدة شهدها
مونديال  2022أمس
األربعاء ،بفوز المنتخب
الياباني على نظيره األلماني
 ،1-2ضمن منافسات
المجموعة الخامسة.

ّ
استهلت ألمانيا الساعية إلى
محو خروجها المحبط من الدور
األول في مونديال روسيا ،2018
مـ ـش ــواره ــا ف ــي م ــون ــدي ــال قـطــر
 ،2022بسقوط مدو أمام منتخب
الـيــابــان ( )2 - 1أم ــس األرب ـعــاء،
على استاد خليفة الدولي ضمن
منافسات المجموعة الخامسة.
ون ـج ـح ــت الـ ـي ــاب ــان ف ــي قـلــب
تخلفها ب ـهــدف سـجـلــه ايـلـكــاي
غوندوغان من ركلة جــزاء (،)33
ال ـ ـ ــى ف ـ ـ ــوز ب ـه ــدف ـي ــن س ـج ـل ـه ـمــا
ا لـ ـب ــد ي ــان ر ي ـت ـس ــو دوان ()75
وتاكوما اسانو (.)83
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،ف ـ ــان صــاح ـبــي
الهدفين يدافعان عن ناديين في
الدوري األلماني (بوندسليغا)،
ّ
األول مع فرايبورغ والثاني مع
ً
شالكه ،علما بأن تشكيلة اليابان
ّ
تتضمن ثمانية
فــي النهائيات
العبين في أندية ألمانية.
وهي ثاني مفاجأة مدوية في
البطولة ،بعد االنتصار الكبير
للسعودية على األرجنتين 1 - 2
الثالثاء ضمن المجموعة الثالثة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا خـ ـس ــرت
م ـبــارات ـهــا األخـ ـي ــرة ف ــي روس ـيــا
أمـ ـ ــام ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة صـفــر
  ،2ل ـت ـت ـ ّـذي ــل م ـج ـمــوعــة كــانــت
ّ
ف ــي م ـت ـنــاول ـهــا وض ــم ــت أي ـضــا
المكسيك والسويد.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان فـ ـحـ ـقـ ـق ــت فــي
مشاركتها السابعة على التوالي

أهــم نتيجة لـهــا فــي النهائيات
حتى اآلن.
وشارك مهاجم بايرن ميونيخ
تـ ــومـ ــاس م ــول ــر أس ــاسـ ـي ــا رغ ــم
عـ ــدم خ ــوض ــه سـ ــوى  60دقـيـقــة
ف ــي ص ـفــوف ن ــادي ــه مـنــذ أواخ ــر
سبتمبر الماضي ،علما بأنه احد
افضل ّ
الهد افين فــي النهائيات
العالمية برصيد  10أهداف.
فــي الـمـقــابــل ،غــاب زميله في
الـفــريــق الـبــافــاري ل ــوروا سانيه
بداعي االصابة في ركبته.
والمواجهة كانت االولى بين

المنتخبين فــي بـطــو لــة كـبــرى،
سبقها مباراتان وديتان انتهت
واحـ ـ ــدة ب ـف ــوز أل ـمــان ـيــا 3-ص ـفــر
والثانية بالتعادل .2-2

فرصة لروديغر
وك ـ ــان ـ ــت ّأول ك ـ ــرة أل ـم ــان ـي ــة
خ ـط ـيــرة م ــن رأسـ ـي ــة النـتــونـيــو
روديغرّ ،
مرت إلى جانب القائم
اثر ركلة ركنية (.)16
وسـ ـ ـ ّـدد يـ ـ ــوزوا كـيـمـيــش كــرة
قوية من خارج المنطقة تصدى

مباراة ألمانيا واليابان في سطور
المباراة :ألمانيا -اليابان 2-1
الملعب :استاد خليفة الدولي ،الدوحة
الجمهور 42608 :متفرجين

الدور األول

المجموعة الخامسة
الحكم :السلفادوري إيفان بارتون
اإلنذارات:
المانيا» 0 -
اليابان0 - :

التشكيلتان:

أل ـم ــان ـي ــا :م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ،ن ـي ـكــو ش ـلــوتــرب ـيــك،
انتونيو روديغر ،دافيد راوم ،يــوزوا كيميش،

إي ـل ـكــاي غ ــون ــدوغ ــان (ل ـي ــون غــوريـتـسـكــا ،)67
سيرج غنابري (يوسوفا موكوكو  ،)90توماس
مــولــر (يــونــاس هــوفـمــان  ،)67جـمــال موسياال
(ماريو غوتسه  ،)79كاي هافيرتس (نيكالس
فولكروغ .)79
المدرب :هانزي فليك
ال ـيــابــان :شــويـتـشــي غ ــون ــدا ،هـيــروكــي ســاكــاي
(تاكومي مينامينو  ،)75مايا يوشيدا ،يوتو
ناغاماتو (كاورو ميتوما  ،)57واتارو إندو ،آو
تاناكا (ريتسو دوان  ،)71جونيا إيتو ،دايتشي
كامادا ،تاكيفوسا كوبو (تاكيهيرو تومياسو
 ،)46دايزن ماييدا (تاكوما أسانو .)57
المدرب :هاجيمي مورياسو

مــن نــاحـيـتــه ،ص ــرح مــايــا يــوش ـيــدا ،العــب
منتخب اليابان ،لشبكة «بي إن سبورتس»
هو جمال كرة
القطرية بعد المباراة بأن هذا ً
القدم ،هذه األمــور تحدث أحيانا! «نجحنا
في اجـتــذاب األض ــواء علينا اآلن ،حــان وقت
الرقص».
ويعد هذا هو االنتصار األول
لمنتخب الـيــابــان فــي تاريخ
ل ـقــاء اتــه مــع المنتخب
األلماني.

وكان سيناريو الشوط الثاني
ً
مماثال ،ضغط ألماني وتراجع
ياباني ،وقام الموهبة الصاعدة
جمال موسياال بفاصل ترقيص
ً
داخل المنطقة لكنه ّ
سدد عاليا
(.)51
ّ
تعزز ّ
تقدمها،
وكادت ألمانيا
ل ـك ــن ت ـس ــدي ــدة غ ــون ــدوغ ــان مــن
داخل المنطقة ارتطمت بالقائم
وخرجت (.)59
ولعب الحارس الياباني دور
الـمـنـقــذ بـتـصــديــه لـكــرة يــونــاس
هوفمان ( )68ثم لثالث محاوالت
على التوالي (.)70
وخرج المنتخب الياباني من
حــذره ولعب بحرية ،وجــاء دور
ٍّ
تصد
مانويل نوير ليقوم بأول
له بشكل مذهل عندما أبعد كرة
جونيا ايتو (.)73

دوان يعادل النتيجة
ً
لكن نوير وقف عاجزا عندما
ت ـص ـ ّـدى لـتـســديــدة ج ــدي ــدة قبل
أن يتابعها ريتسو دوان داخل
ً
الشباك مدركا التعادل لليابان

مانويل نوير

فليك يطالب العبيه بنسيان الخسارة
أبدى هانزي فليك ،المدير الفني لمنتخب ألمانيا ،خيبة أمله،
بسبب خسارة فريقه المباغتة أمام اليابان ،أمس ،في مستهل
مباريات المنتخبين ببطولة كــأس العالم لكرة القدم المقامة
حاليا في قطر.
وقــال فليك في تصريحات صحافية عقب المباراة «إنــه أمر
ً
ً
مخيب لآلمال جدا .نشعر باالنزعاج لخسارتنا المباراة» ،مضيفا
«سنحت لنا العديد من الفرص السهلة .لكن يتعين علينا أن
نتطلع إلى األمام .لدينا فرصة للحصول على ست نقاط».
وأصبحت هذه هي المرة األولى منذ نسخة مونديال 1978
باألرجنتين ،التي يخسر فيها منتخب ألمانيا إحدى مباريات
المونديال بعد تقدمه في النتيجة خالل الشوط األول.
(د ب أ)

ضغط ألماني وهدفان لليابان

فرحة العبي المنتخب الياباني
( ،)75بعد أربع دقائق من نزوله.
ّ
وتقدمت اليابان عندما كسر
تاكوما اسانو مصيدة التسلل،
اث ــر ركـلــة ح ــرة ســريـعــة ،فانفرد
ّ
وسددها في
بالحارس األلماني
أعلى الشباك (.)83
رمـ ـ ــى األلـ ـ ـم ـ ــان بـ ـك ــل ث ـق ـل ـهــم،
وأش ـ ــرك مــدرب ـهــم ه ــان ــزي فليك
أسلحته الهجومية الواحد تلو

اآلخر ،لكن الدفاع الياباني صمد
ليخرج بـفــوز تاريخي بهدفين
لهدف.
(أ ف ب)

نوير
وغوندوغان:سهل خبرة العبي اليابان في
ّفرطنا في انتصار
«البوندسليغا» رجحت الكفة

هاجيمي يكشف سر الفوز التاريخي
أشــاد هاجيمي موريياسو ،المدير الفني
لمنتخب اليابان ،بانتصار فريقه التاريخي
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب أل ـم ــان ـي ــا ،ف ــي ب ــداي ــة م ـش ــوار
المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم،
المقامة حاليا في قطر.
وقال موريياسو عقب المباراة «كنا ندرك
أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل .ولهذا
غـيــرت أس ـلــوب الـلـعــب .ع ــرف الــاعـبــون على
الفور ما أقصده وما هو التصرف األمثل في
مواجهة األلمان».
وأع ـ ــرب مــوري ـيــاســو ع ــن تـطـلـعــه ل ـم ـبــاراة
الفريق المقبلة أمــام كوستاريكا في الجولة
الثانية للمجموعة ،األحــد الـقــادم ،حيث قال
«لـقــد احتفلنا بـهــذا االنـتـصــار الـعـظـيــم ،لكن
يتعين علينا االستعداد للمواجهة المقبلة».

ل ـهــا ال ـ ـحـ ــارس ال ـي ــاب ــان ــي (،)21
وأخـ ـ ـ ــرى إليـ ـلـ ـك ــاي غ ــون ــدوغ ــان
أحبطها الدفاع (.)28
وح ـصــل المنتخب األلـمــانــي
على ركلة جزاء إثر إعاقة دافيد
راوم داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن قـبــل
الـ ـح ــارس ال ـيــابــانــي شــويـتـشــي
غـ ـ ــونـ ـ ــدا ان ـ ـ ـبـ ـ ــرى ل ـ ـهـ ــا ب ـن ـج ــاح
غوندوغان ( ،)33رافعا رصيده
ً
ال ـ ــى  17ه ــدف ــا ف ــي  64مـ ـب ــاراة
دولية.
وسجل هاي كافيرتس هدفا
فــي الــوقــت الـضــائــع مــن الـشــوط

االول ل ــم يحتسبه ا لـحـكــم بعد
اللجوء الى تقنية حكم الفيديو
ال ـم ـســاعــد «فـ ــي أيـ ــه آر» بــداعــي
التسلل.

هانزي فليك

أكد حارس مرمى منتخب ألمانيا وقائد الفريق،
مانويل نوير ،والعــب الوسط المخضرم إيلكاي
غوندوغان ،أن منتخب (الماكينات)ّ ،
فرط في فوز
سهل كان في متناوله أمام منتخب اليابان ،ليتلقى
خسارة موجعة في بداية مشواره بنهائيات كأس
العالم لكرة القدم ،المقامة حاليا في قطر.
وأضاف نوير« :الفرص الضائعة وعدم التمركز
ّ
الدفاعي الجيد كلفتنا خسارة المباراة» .وذكر« :لم
يكن لدينا الصبر في الدفاع في الشوط الثاني.
ك ــان يـجــب أن نلعب بشكل أفـضــل وبـثـقــة أفضل
في الهجوم».
من جانبه ،قال غوندوغان لمحطة (إيه آر دي)
ً
األلـمــانـيــة التلفزيونية «لـقــد جعلنا األم ــر سهال
للغاية بالنسبة إليهم .رغم سيطرتنا على معظم
مجريات المباراة» .وأضاف غوندوغان« :الطريقة
التي استقبلت بها شباكنا الهدفين كانت سهلة
للغاية بالنسبة لمباراة في كأس العالم .كنا نفتقر
إلــى القليل مــن االقـتـنــاع بحيازة الـكــرة .يبدو أن
الجميع لم يرغب في الحصول على الكرة».
(د ب أ)

يضم المنتخب ا لـيــا بــا نــي نحو
 10العبين محترفين فــي الــدوري
األل ـم ــان ــي (بــونــدس ـل ـي ـغــا) .ث ــأر كل
ه ـ ـ ــؤالء أمـ ـ ــس فـ ــي اس ـ ـتـ ــاد خـلـيـفــة
الــدولــي مــن األل ـمــان ،وتمكنوا من
هزيمتهم في واحــدة من مفاجآت
كأس العالم  2022في قطر بهدفين
لهدف.
ويضم المنتخب الياباني أسماء
أخرى تلعب في كرة القدم األلمانية
مـثــل ك ــو إي ـت ــاك ــورا وواتـ ـ ــارو إن ــدو
ودايتشي كامادا وأوو تاناكا ومايا
يوشيدا وهيروكي إيتوّ .
ومـ ـن ــذ ع ـ ــدة أي ـ ـ ــام ،حـ ـ ــذر هـ ــؤالء
الالعبون ،ومعهم مدربهم هاجيمي
موريساو ،من أنهم يطمحون إلى
الذهاب بعيدا في هذه النسخة من
الـمــونــديــال ،بسبب خـبــرة أغلبهم
في الدوري األلماني ،ومن النسخة
السابقة من كأس العالم.
وأع ـ ـلـ ــن كـ ــوبـ ــو ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مــن
ض ـمــن نــاش ـئــي ال م ــاس ـي ــا ،ولـعــب
فــي ري ــال مــدريــد ومــايــوركــا وريــال
ســوسـيـيــداد ،أن الـفــريــق سيحاول
ارت ـ ـكـ ــاب أق ـ ــل أخ ـ ـطـ ــاء م ـم ـك ـنــة فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ألـ ـم ــانـ ـي ــا م ـ ــع ال ـت ـح ـلــي
بالصبر.
وسارت كل األمور بشكل مثالي،
ارتـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــوا خ ـ ـطـ ــأ ،ودف ـ ـ ـعـ ـ ــوا ث ـم ـنــه
بــركـلــة ج ــزاء تـقــدم األل ـمــان عبرها
فــي ال ـم ـبــاراة حـيــن سجلها إلـكــاي
جوندوجان.

وم ــع ذل ــك تـمـكـنــوا م ــن التحلي
بالصبر ومواجهة هجمات األلمان،
وعـ ـب ــر إي ـم ــان ـه ــم الـ ـ ــذي ال يـنـكـســر
وأخ ـطــاء «الـمــاكـيـنــات» استطاعوا
تحقيق المستحيل وقلب النتيجة
والفوز.
وتمكن دوان وأسانو ،اللذان بدآ
ال ـم ـبــاراة مــن عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء،
أم ـ ــام ج ـن ــون ال ـج ـم ـهــور ال ـيــابــانــي
وذه ـ ــول ال ـيــابــان ـي ـيــن ،م ــن تحقيق
المطلوب وانتزاع فوز تاريخي.
واعتاد اليابانيون المحترفون
فــي الـ ــدوري األل ـمــانــي أن يـكــونــوا،
أسبوعا تلو اآلخر ،بمثابة فرائس
سهلة لبايرن ميونيخ أو بروسيا
دورت ـمــونــد ،لكنهم أم ــس التهموا
«المانشافت» نفسه.
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار
ل ـل ـيــابــان ـي ـيــن بـ ــأن ي ـح ـل ـمــوا بـثـمــن
النهائي ،وإن كــان سيجب عليهم
أن يروا ما سيفعلونه أمام عقبتي
كوستاريكا وإسبانيا.
ويعد هــذا سابع مونديال على
التوالي تخوضه اليابان ،وهي من
أكبر القوى في كرة القدم اآلسيوية،
ولو تمكن فريق «الساموراي» من
التأهل لثمن النهائي فستكون هذه
رابع مرة في تاريخهم.
(إفى)

ُ ِّ
إسبانيا تكشر عن أنيابها
بسباعية تاريخية في مرمى كوستاريكا
نجح المنتخب اإلسباني في
تحقيق الفوز في بداية مشواره
في بطولة كأس العالم،
بتغلبه الكبير على المنتخب
الكوستاريكي بنتيجة .0-7

ّ
ً
كشرت إسبانيا عن أنيابها باكرا في مونديال
قطر  ،2022وذلك باكتساحها كوستاريكا  -7صفر،
أمــس األربـعــاء ،في الجولة األولــى من منافسات
المجموعة الثالثة التي شهدت سقوط ألمانيا
أمام اليابان .2-1
و ف ــي أول ل ـقــاء بـيــن المنتخبين عـلــى صعيد
الـ ـبـ ـط ــوالت ،بـ ــدت إس ـبــان ـيــا ب ـق ـي ــادة ال ـك ـث ـيــر من
نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب
ما حصل مع العمالقين األلماني واألرجنتيني
ً
الذي خسر أيضا الثالثاء أمام السعودية  2-1في
المجموعة الثالثة.
وبــانـتـظــار ال ـم ـبــارزة بـيــن إسـبــانـيــا وألـمــانـيــا
األحـ ــد ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،ق ــام رجـ ــال ال ـمــدرب
لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر ،حاسمين
الـنـقــاط ال ـثــاث فــي ال ـشــوط األول بـعــدمــا أنـهــوه
بـثــاثـيــة نظيفة قـبــل أن يـضـيـفــوا  4فــي الـثــانــي،
مانحين بالدهم أكبر فــوز في تاريخ مشاركتها
ً
في النهائيات (األكبر سابقا كان  1-6على بلغاريا
عام .)1998
ّ
وسجل داني أولمو ( ،)11وماركو أسنسيو (،)21
وفيران توريس ( 31من ركلة جزاء و ،)54وغافي
( )74والـبــديــان كــارلــوس سولير ( ،)90وألـفــارو

ً
فيليبي السادس حاضرا
لمؤازرة «الروخا»

ملك إسبانيا بجوار رئيس االتحاد الدولي إنفانتينو
حضر فيليبي السادس ملك إسبانيا ،أمس في مباراة منتخب
بالده التي استهلها إسبانيا في مونديال قطر  2022بالفوز على
منتخب كوستاريكا بسباعية على استاد الثمامة ،بجوار رئيس
االتحاد اإلسباني لكرة القدم ،لويس روبياليس.
وإضافة لدعم منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي،
فإن زيارة فيليبي السادس تأتي تلبية لدعوة أمير قطر ،تميم
بن حمد.
وستلعب إسبانيا مباراتها المقبلة في منافسات المجموعة
الخامسة ضد ألمانيا يوم  27الجاري ،واليابان مطلع ديسمبر
المقبل.

موراتا ( )90+2األهداف السبعة التاريخية.
وب ـقــي ال ـقــائــد الـمـخـضــرم ب ــراي ــن رويـ ــس على
مقاعد بدالء كوستاريكا التي عولت على حارس
بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي كـيـلــور نــافــاس،
ً
للوقوف في وجه اإلسبان الذين يعرفهم تماما بعد
أعوامه الطويلة بين الخشبات الثالث لريال مدريد.
وب ــدا مـنــذ الـبــدايــة أن «ال روخ ــا» مصمم على
تجنب أي مفاجأة ضد آخر المنتخبات المتأهلة
لهذه النهائيات بفوزه على نيوزيلندا في الملحق
ً
الــدولــي ،وك ــان قــريـبــا مــن افـتـتــاح التسجيل عبر
أولمو بعد تمريرة متقنة من بيدري ،لكنه سدد
ال ـك ــرة خ ــارج الـخـشـبــات ال ـث ــاث ( ،)5ث ــم أتبعها
أسنسيو بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة
مرت بمحاذاة القائم األيسر (.)9

نادي الـ  100هدف
وسرعان ما أسفر الضغط عن هدف جميل بطله
أولمو الذي تبادل الكرة مع غافي وسيطر عليها
بالتفاف رائع سمح له بالتخلص من المدافع ،قبل
ً
أن يسدد في الشباك ( ،)11مسجال بذلك الهدف
المئة إلسبانيا في كأس العالم ،ما جعلها سادس

منتخب يصل إلى  100هدف أو أكثر بعد البرازيل
( )229وألمانيا ( ،)227واألرجنتين ( ،)138وإيطاليا
( )128وفرنسا ( )124وفق «أوبتا» لالحصاءات.
ً
ولم ينتظر رجال إنريكي طويال إلضافة الهدف
الثاني ،وهــذه المرة عبر أسنسيو الــذي وصلت
إليه الكرة من جــوردي ألبا المتقدم على الجهة
الـيـســرى ،فتلقفها مهاجم ري ــال مــدريــد مباشرة
بشكل رائــع في شباك زميله السابق في النادي
الملكي نافاس (.)21
وحـسـمــت الـنـتـيـجــة ال ــى حــد كـبـيــر بـعــد مــرور
نصف ساعة فقط ،وذلك بإضافة هدف ثالث من
ركلة جزاء نفذها فيران توريس بعد خطأ انتزعه
جوردي ألبا من أوسكار دوارتي (.)31
وه ــذه ال ـمــرة الـثــانـيــة فـقــط فــي تــاريـخـهــا التي
تسجل فيها إسبانيا ثالثة أهداف في شوط أول
من مباراة في كأس العالم ،بعد األولى عام 1934
ً
ضد البرازيل في الدور األول الذي كان إقصائيا
في حينها (انتهت المباراة .)1-3
ولم يتوقف «ال روخا» عند هذا الحد ،إذ أضاف
ً
ً
هدفا رابعا في مستهل الشوط الثاني عبر توريس
الذي استغل سوء تفاهم بين الدفاع الكوستاريكي
وحارسه نافاس في محاولة قطع الطريق عليه

أولمو يسجل هدفه األول مع المنتخب اإلسباني
بعد تمريرة من أسنسيو ،فالتف على نفسه وسدد
في الشباك (.)54
وب ـعــدمــا اط ـم ــأن عـلــى ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،أج ــرى
أنريكي تبديالت بالجملة من دون أن يؤثر ذلك
ً
ً
على انــدفــاع الـفــريــق ال ــذي أض ــاف هــدفــا خامسا
ً
رائـعــا عبر غافي الــذي وصلته الكرة من البديل
مـ ــوراتـ ــا ،فــأطـلـقـهــا «ع ـل ــى ال ـط ــاي ــر» م ــن م ـشــارف
المنطقة ( ،)74ليصبح أصـغــر العــب يسجل في
ك ــأس الـعــالــم مـنــذ أس ـطــورة ال ـبــرازيــل بيليه (17
ً
ً
عاما و 249يوما) خالل نهائي  1958ضد السويد
(ثنائية في الفوز .)2-5
وواص ــل اإلس ـبــان مـهــرجــانـهــم بـهــدف ســادس
بطله الـبــديــل سولير ال ــذي سقطت الـكــرة أمامه
بـعــد عــرضـيــة مــن الـبــديــل اآلخ ــر نـيـكــو ولـيــامــس
اعترضها نافاس ،فتابعها
فــي الـشـبــاك ( )90قـبــل أن
يـضـيــف م ــورات ــا الـســابــع
بـعــد تـمــريــرة مــن أولـمــو
(.)90+2
(أ ف ب)

أولمو :ليلة مثالية
ق ـ ـ ـ ـ ــال دان ـ ـ ـ ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو الع ـ ــب
المنتخب اإلسـبــانــي بعد الفوز
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ع ـل ــى ك ــوس ـت ــاري ـك ــا
ب ـس ـبــاع ـيــة نـظـيـفــة ف ــي مستهل
مشوار الفريقين بمونديال قطر
 2022إنها كانت «ليلة مثالية».
وافـ ـتـ ـت ــح أول ـ ـمـ ــو ال ـت ـس ـج ـيــل
إلس ـب ــان ـي ــا ،وه ـ ــو ن ـف ــس ال ــوق ــت
هدف إسبانيا رقم  100في تاريخ
مشاركاتها عبر المونديال.
وقال في تصريحات صحافية

عقب المباراة «كانت ليلة مثالية.
حلم اللعب في المونديال صار
حـقـيـقــة ،وه ــذه ب ــداي ــة .ال يــوجــد
شيء أفضل منها».
وصرح الالعب «كانت مباراة
متكاملة من كل الفريق .علينا أن
نصب تركيزنا اآلن على مباراة
أل ـم ــان ـي ــا .االتـ ـح ــاد م ــع ال ـم ــدرب
وال ـج ـهــاز الـفـنــي مـثــالــي .أثبتنا
األمـ ــر ،ول ـيــس ال ـيــوم ف ـقــط ،إنـمــا
طوال الوقت الذي قضيناه معا.

المباراة
في سطور
المباراة :إسبانيا  -كوستاريكا:
 - 7صفر
الملعب :الثمامة ،الدوحة
ً
الجمهور 40013 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الخامسة
الحكم :اإلماراتي محمد عبدالله
حسن محمد

األهداف:

إسـ ـب ــانـ ـي ــا :دان ـ ـ ــي أول ـ ـمـ ــو ()11
ومــاركــو أسنسيو ( )21وفـيــران
توريس ( 31من ركلة جزاء و)54
وغــافــي ( )74وكــارلــوس سولير
( )90وألفارو موراتا ()90+2
اإلنذارات:كوستاريكا :فرانسيسكو كالفو
( )68وجويل كامبل ()90+7

التشكيلتان:

ه ـ ــذا هـ ــو الـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـي ــح».
وع ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــذي س ـج ـلــه
ق ــال «إنـ ــه أم ــر ال ي ـص ــدق .كــانــت
لحظة فريدة ومميزة .أنا ممتن
ل ـل ـمــدرب ع ـلــى ث ـق ـتــه .أح ـ ــاول أن
أضيف دائـمــا ،ســواء كنت داخل
أم خارجه».
(إفي)

غافي األصغر في التاريخ
بدأ المدرب اإلسباني لمنتخب «ال روخــا» أنريكي
اللقاء بــإشــراك أسنسيو على حساب ألـفــارو مــوراتــا،
في حين تواجد ثالثي برشلونة سيرجيو بوسكيتس،
وبيدري ،وغافي في الوسط وجناح اليبزيغ األلماني داني أولمو
على الجهة اليسرى على حساب أنسو فاتي.
ً
وبات غافي عن  18عاما و 110أيام ،أصغر العب يدافع عن ألوان إسبانيا
في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) في التاريخ.
َ
ً
وبوجود بيدري أيضا ،بدأت إسبانيا مباراة في كأس العالم بمراهقين
(أ ف ب)
					
ألول مرة في تاريخها.

مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــو أسـ ـيـ ـنـ ـسـ ـي ــو
يحتفل مع زمالئه بعد
تسجيله الهدف الثاني

إسـ ـب ــانـ ـي ــا :أونـ ـ ـ ــاي س ـي ـم ــون -
سيسار أسبيليكويتا ،رودري
هرنانديس ،أيميريك البورت،
ج ــوردي ألـبــا (ألـيـكــس بــالــدي،
 - )64س ـيــر خ ـيــو بــو سـكـيـتــس
(كـ ــوكـ ــي ،)64 ،غ ــاف ــي ،ب ـي ــدري
(كارلوس سولير - )57 ،فيران
تـ ـ ــوريـ ـ ــس (أل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارو مـ ـ ــوراتـ ـ ــا،
 )57م ــارك ــو أس ـن ـس ـيــو (نـيـكــو
وليامس ،)69 ،داني أولمو
المدرب :لويس أنريكي
كــوسـتــاريـكــا :كـيـلــور نــافــاس -
كيشر فولر ،أوسـكــار دوارتــي،
فــران ـس ـي ـس ـكــو ك ــالـ ـف ــو ،ب ــراي ــن
أوف ـي ـي ــدو (رون ــال ــد مــاتــاري ـتــا،
 - )82ك ـ ــار ل ـ ــوس مــار ت ـي ـن ـيــس
( ك ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدال وا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــون،)46 ،
سيلسو بــورخـيــس (بــرانــدون
أ غ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،)72 ،ي ـل ـت ـس ـي ــن
ت ـي ـخ ـي ــدا ،ج ــويـ ـس ــون بـيـنـيــت
(بــرايــن روي ــس - )61 ،أنتوني
كونتريراس (ألـفــارو ســامــورا،
 ،)61جويل كامبل
ال ـ ـمـ ــدرب :ال ـكــولــوم ـبــي لــويــس
فرناندو سواريس
(أ ف ب)

12

العدد  / 5192الخميس  24نوفمبر 2022م  30 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة

المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا
تعادل المنتخب المغربي
ً
سلبيا مع نظيره الكرواتي،
أمس ،في الجولة األولى
من منافسات المجموعة
السادسة لمونديال .2022

ا ن ـتــزع ا لـمـنـتـخــب ا لـمـغــر بــي نقطة
ثمينة مــن نظيره ا لـكــروا تــي ،عندما
أرغ ـم ــه عـلــى ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أمــس
(األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء) ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـب ـي ــت فــي
الخور بالجولة األولى من منافسات
المجموعة السادسة لمونديال 2022
بقطر.
ال ـت ـع ــادل ه ــو الـ ـس ــادس ل ـ ـ «أس ــود
األط ـل ــس» فــي مـشــاركـتـهــم الـســادســة
بــال ـن ـهــائ ـيــات ،م ـقــابــل ف ــوزي ــن وتـســع
هزائم.
ً
ووقــف الـمـغــرب نــدا أمــام كــرواتـيــا
ونجومها ،في مباراة رتيبة لم تشهد
الكثير من الفرص.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة ثـ ـمـ ـيـ ـن ــة ف ــي
مـجـمــو عــة قــو يــة تضمهم إ لــى جانب
بلجيكا ،ثالثة المونديال ا لــرو ســي،
والتي ستكون منافستهم في الجولة
ال ـثــان ـيــة األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى مـلـعــب
ال ـث ـمــامــة ،فـيـمــا تـلـتـقــي ك ــروات ـي ــا مع
كندا في اليوم ذاته على ملعب خليفة
الدولي.
وهـ ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي الـتـقــى
فيها المنتخبان المغربي والكرواتي
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة رس ـم ـي ــة ،وال ـث ــان ـي ــة فــي

تـ ــاري ـ ـخ ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ب ـ ـعـ ــد األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
كــانــت بــالـمـغــرب فــي ديـسـمـبــر 1998
ب ــال ـن ـس ـخ ــة األولـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ــدورة ال ـح ـســن
الـثــانــي الــدولـيــة فــي ال ــدار الـبـيـضــاء،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت ب ـ ـفـ ــوز كـ ــروات ـ ـيـ ــا ب ــرك ــات
ا ل ـت ــر ج ـي ــح ،ب ـعــد ت ـعــاد ل ـه ـمــا  2-2فــي
الوقت األصلي.
ودف ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــراك ـ ـ ــي ب ـت ـش ـك ـي ـل ـت ــه
ً
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــززا خـ ـ ــط الـ ــوسـ ــط
بــال ـث ـنــائــي ال ــدف ــاع ــي س ـف ـيــان أمــربــط
وس ـل ـيــم أم ـ ــاح ،ف ـس ـ ّـد ال ـم ـنــافــذ عـلــى
صانع ألعاب كرواتيا ور يــال مدريد
اإلسباني مودريتش.
وح ــاول ــت ك ــروات ـي ــا ال ـض ـغــط مـنــذ
ا ل ـ ـبـ ــدا يـ ــة ،ل ـك ــن دون ف ــا ع ـل ـي ــة ،فـيـمــا
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد «أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود األطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــس» ع ـل ــى
الهجمات المرتدة كانت أ بــرز هــا في
ا لــد قـيـقــة  14أ نـهــا هــا أ ش ــرف حكيمي
بتسديدة جانبية زاحفة تصدى لها
حــارس المرمى ا لـكــروا تــي دومينيك
ليفاكوفيتش.
وك ــاد ج ـنــاح تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي
إيفان بيريشيتش يفعلها بتسديدة
خـ ــادعـ ــة مـ ــن خ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـق ــة ،إث ــر
ت ـ ـمـ ــريـ ــرة خ ــاطـ ـئ ــة ألمـ ـ ـ ـ ــاح ،ب ـع ــدم ــا

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى
اشبيلية اإلسباني ياسين بونو من
عــري ـنــه ،لـكـنـهــا م ــرت ف ــوق الـعــارضــة
بسنتيمترات قليلة (.)16
وانتظرت كرواتيا الثواني األخيرة
لتشكيل خ ـطــورة عـلــى مــر مــى بــو نــو،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا م ـ ـ ــرر مـ ـ ــدافـ ـ ــع شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت
األلماني بــور نــا سوسا كــرة عرضية
مــن ا لـجـهــة ا لـيـســرى ،تابعها مهاجم
تورينو اإليطالي نيكوال فالشيتش
ب ـي ـم ـنــاه م ــن م ـســافــة قــري ـبــة أب ـعــدهــا
بونو بقدمه قبل أني شتتها الدفاع
(.)45
وسـ ــدد م ــودري ـت ــش ك ــرة ق ــوي ــة مــن
خارج المنطقة فوق العارضة (.)2+45

فرصة مزراوي
وكـ ـ ـ ــاد ج ـ ـنـ ــاح أنـ ـجـ ـي ــه ال ـف ــرن ـس ــي
سفيان بوفال يفعلها مطلع الشوط
ال ـث ــان ــي ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة م ــن خ ــارج
المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين،
وارتدت من الحارس إلى مدافع بايرن
مـيــونـيــخ األل ـم ــان ــي نـصـيــر مـ ــزراوي،
الذي تابعها بارتماء ة رأسية أبعدها

الركراكي :لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية
قـ ـ ــال ولـ ـي ــد الـ ــركـ ــراكـ ــي مـ ــدرب
م ـن ـت ـخ ــب الـ ـمـ ـغ ــرب بـ ـع ــد تـ ـع ــادل
مـنـتـخـبــه أم ــام نـظـيــره الـكــرواتــي
ك ــرواتـ ـي ــا (ص ـ ـفـ ــر -صـ ـف ــر) أمـ ــس:
ً
«يـ ـمـ ـلـ ـك ــون خ ـ ــط وس ـ ـ ــط رائـ ـ ـع ـ ــا،
ً
ركـ ـض ــوا ك ـث ـي ــرا ول ــدي ـه ــم نــوعـيــة
ً
فنية مـمـيــزة .احترمناهم كثيرا
فــي بـعــض ا لـفـتــرات .لعبنا بـقـ ّـو ة
وتـ ـعـ ـبـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة .أشـ ـك ــر
الـشـبــان ،لـقــد أظـهــرنــا أنـنــا فريق
ج ـ ـيـ ــد .يـ ـج ــب أن نـ ـت ــا ب ــع ا ل ـع ـم ــل
ولدينا أربعة أ يــام للتعافي قبل
م ـبــاراة بـلـجـيـكــا .كـنــا نـبـحــث عن
الـ ـف ــوز .اس ـت ـح ــوذوا ع ـلــى ال ـك ــرة.
وهذه نتيجة جيدة».
ب ــدروه ،قــال مهاجم المنتخب
يوسف النصيري« :بالنسبة لي
كانت مباراة صعبة ،والمهم أننا
ً
لم نتلق هدفا و لــم نكن موفقين
كفاية للتسجيل .أشكر الالعبين
على الجهد ا لــذي بــذ لــوه وأشكر
الـجـمــاهـيــر عـلــى مـســانــدتـهــا لنا
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة األخـ ـي ــرة .ونــأمــل
أن نـهــديـهــا ال ــرب ــح ف ــي ال ـم ـبــاراة
المقبلة إن شاء الله».
وم ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ن ــاي ــف أك ــرد

م ــداف ــع ال ـم ـغ ــرب« :ل ـس ـنــا س ـعــداء
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل لـ ـكـ ـن ــه (الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــي) يـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى وص ـ ـيـ ــف
ال ـب ـط ــل وال ـن ـق ـط ــة ت ـب ـقــى نـتـيـجــة
إ ي ـج ــا ب ـي ــة .ك ـن ــا ن ـع ـلــم أن لــد ي ـهــم
األس ـل ـح ــة لـكـنـنــا ج ــاري ـن ــاه ــم .لــم
ً
نستحوذ كـثـيــرا على ا لـكــرة لكن
ُ
َ
م ـبــاريــات م ــن ه ــذا ال ـن ــوع تـلــعــب
عـلــى ا لـتـفــا صـيــل ...تـبـقــى نتيجة
إيـجــابـيــة وتـبـقــى أمــامـنــا مـبــاراة
بلجيكا وبعدها كندا ،ونأمل أن
نحصل على أكبر عدد ممكن من
النقاط (للتأهل)».
أم ــا يـحـيــى عـطـيــة ال ـلــه مــدافــع
الـمـنـتـخــب الـمـغــربــي ف ـقــال« :حــظ
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ،ألن ـ ـ ـ ــه رغ ـ ـ ـ ــم تـ ـق ــديـ ـمـ ـن ــا
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة جـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،كـ ـ ـ ــان بـ ــودنـ ــا
ت ـح ـق ـيــق االنـ ـتـ ـص ــار .ل ـك ــن يـبـقــى
التعادل نتيجة إيجابية ونأمل
ف ــي ا ل ـم ـب ــاراة ا ل ـثــا ن ـيــة أن نحقق
االنتصار .إنها مسألة حظ (عن
الفشل في التسجيل السيما في
الشوط األول)».

ً
الـ ـح ــارس م ـ ـجـ ــددا ،ق ـبــل أن يـشـتـتـهــا
الدفاع (.)51
وتـ ـع ــرض م ـ ـ ــزراوي ل ــإص ــاب ــة إث ــر
هذه المحاولة ،ولم يتمكن من إكمال
المباراة ،فدخل مكانه مدافع ا لــوداد
البيضاوي يحيى عطية الله (.)60
وحـ ــرك زيـ ــاش ك ــرة م ــن رك ـلــة حــرة
غ ـيــر م ـبــاشــرة إل ــى حـكـيـمــي ســددهــا
ً
بيمناه من  23مترا أبعدها الحارس
بصعوبة بقبضتي يديه (.)64
ودفع الركراكي بمهاجم أوساسونا
اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
عـبــدالـصـمــد ال ــزل ــزول ــي م ـكــان بــوفــال
(.)65
و كــاد النصيري يـخــدع بــو نــو ،إثر
رك ـلــة ح ــرة جــانـبـيــة ح ــاول إب ـعــادهــا،
فـمــرت ف ــوق ا ل ـعــار ضــة بسنتيمترات
قليلة (.)71
وأشـ ــرك ال ــرك ــراك ــي م ـهــاجــم ات ـحــاد
جدة السعودي العائد بعد استبعاد
لـثــاثــة أعـ ــوام ،ع ـبــدالــرزاق حـمــدالـلــه،
والع ــب وس ــط س ـم ـبــدوريــا اإليـطــالــي
عبدالحميد صابيري دون أن تتغير
النتيجة.
(أ ف ب)

المباراة في سطور
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة :الـ ـمـ ـغ ــرب  -ك ــروات ـي ــا
صفر -صفر
الملعب :استاد البيت ،الخور
الجمهور 59407 :متفرجين

الدور :األول

المجموعة :السادسة
ال ـح ـك ــم :األرج ـن ـت ـي ـن ــي ف ــرن ــان ــدو
راباليني
اإلنذارات:
المغرب :سفيان أمرابط ()78

 -التشكيلتان:

ال ـم ـغ ــرب :يــاس ـيــن ب ــون ــو ،روم ــان
ســايــس ،أش ــرف حـكـيـمــي ،نصير
م ــزراوي (يحيى عطية الله،)60 ،
نايف أكرد ،حكيم زياش ،سفيان
ب ــوف ــال (ع ـبــدال ـص ـمــد ال ــزل ــزول ــي،
 ،)65سفيان أمرابط ،سليم أمالح،
عــزالــديــن أون ــاح ــي (عـبــدالـحـمـيــد

صابيري ،)81 ،يوسف النصيري
(عبدالرزاق حمدالله.)81 ،
المدرب :وليد الركراكي
كرواتيا :دومينيك ليفاكوفيتش،
دي ـ ــان ل ــوف ــري ــن ،ب ــورن ــا س ــوس ــا،
يوسيب يــورانــوفـيـتــش ،يوشكو
غفارديول ،لوكا مودريتش ،إيفان
بيريشيتش (ميسالف أورشيتش،
 ،)90مـ ــا ت ـ ـيـ ــو ك ــو ف ــا تـ ـشـ ـيـ ـت ــش
(لـ ــوفـ ــرو م ــاي ــر ،)79 ،مــارس ـي ـلــو
بروزوفيتش ،نيكوال فالشيتش
(مــاريــو باشاليتش ،)46 ،أنــدري
كراماريتش (ماركو ليفايا.)71 ،
المدرب :زالتكو داليتش

مايير :لعبنا للفوز
ّ
والمغرب قدم
مباراة جيدة
أب ـ ــدى الع ـب ــو ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي خ ـي ـبــة أمـ ــل إث ــر
التعادل السلبي مع المنتخب المغربي أ مــس ،في الجولة
األولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم
 2022المقامة حاليا في قطر.
وأهدر المنتخب الكرواتي ،وصيف بطل كأس العالم ،2018
نقطتين في مباراته األولى بمونديال قطر على ملعب استاد
البيت ،حيث عانى أمام نظيره المغربي الذي ّ
تفو ق في أغلب
فترات المباراة ،خاصة في الجانب الهجومي ،وكان قادرا على
تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثالث.
وقال لوفرو مايير ،الذي شارك من مقعد البدالء ضمن صفوف
المنتخب ا لـكــروا تــي فــي الدقيقة « :79قبل ا لـمـبــاراة كنا نتطلع
بالطبع إلى الفوز ،وال يمكن أن نكون سعداء بالتعادل».
وأضاف في تصريحات عقب المباراة« :لم نحقق الفوز ،لكن
أمامنا مباراتان ،لسنا راضين ،ألننا كنا نلعب من أجل الفوز،
ّ
لكن المنتخب المغربي فريق جيد ّ
وقد م مباراة جيدة».
(د ب أ)

وليد الركراكي مدرب المغرب

مودريتش :المنتخب المغربي صعب
أبدى لوكا مودريتش ،قائد منتخب كرواتيا
وصيف بطل العالم الحالي والذي اختير أفضل
العب في المباراة التي جمعت بالده والمغرب
وانتهت بالتعادل السلبي ،أسفه لعدم تمكنه
من إنهاء المواجهة ،لكنه توقع أداء أفضل
ً
لفريقه «مع المضي قدما في البطولة».
وص ـ ـ ــرح الع ـ ــب وس ـ ــط ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
عـقــب ال ـم ـبــاراة ب ــأن «الـمـغــرب منتخب
مخادع وصعب .لكنني متأكد من أننا
سنتحسن مــع م ــرور الـمـبــاريــات .كان
ً
األمـ ــر ص ـع ـبــا ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـشــوط
األول .فــي الــدقــائــق العشر أو الخمس
عشرة األخيرة من الشوط األول بدأنا
اللعب بشكل أفضل واتتنا فرص».
وتابع« :من المؤلم أننا لم نستغل هذه

الفرص .لو كنا سجلنا لكان المغرب ليضطر
لفتح مساحات وكــان الوضع ليصبح أسهل.
أردنــا أن نبدأ البطولة بالفوز لكننا لم نفعل
ذلك .بالتأكيد سيكون من األسهل على فريق
مثل فريقنا اللعب مع تقدم البطولة .آمــل أن
نلعب بشكل أفضل».
نأت إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز
وزاد «لم ِ
دور المجموعات ،فطموحنا أكبر من ذلك ً
بناء
عـلــى الـخـبــرة الـتــي اكتسبناها مــن مــونــديــال
ً
روسيا» ،مستدركا «لكن طموحنا األولــي هو
ت ـج ــاوز دور ال ـم ـج ـمــوعــات وف ــي ح ــال تمكنا
ً
ّ
مــن ذلــك سنشكل خ ـطــرا عـلــى كــل منتخب .ال
تفهموني بطريقة خاطئة ،هدفنا تجاوز دور
المجموعات ولكن طموحنا أبعد من ذلك».

يورانوفيتش:
لم نستغل الفرص

يورانوفيتش نجم كرواتيا
والزلزولي نجم المغرب

قـ ـ ــال مـ ــدافـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ج ــوزي ــب
يورانوفيتش« :كــان لقاء صعبا ،لكن أعتقد أننا
سيطرنا على المباراة ولم نستغل الفرص التي
أتـيـحــت ل ـنــا ،علينا اس ـت ـغــال ال ـفــرص إذا أردن ــا
الذهاب بعيدا في المونديال».
وأضاف« :هذه بطولة كأس العالم ،وكل الفرق
الموجودة هنا هي فرق قوية ،فقد رأينا السعودية،
وقد فازت أمس على األرجنتين ،كأس العالم هي
أقوى منافسة رياضية».
وعن رأيه في األجواء بقطر ومالعب البطولة،
قال الالعب« :المالعب هنا ممتازة للغاية ودرجة
الحرارة جيدة ،لكن بشكل عام ،يجب على الالعبين
(د ب أ)
التأقلم مع أي أجواء سريعا».

باتشواي يقود بلجيكا
إلى فوز صعب على كندا
نجح المنتخب البلجيكي في
تحقيق الفوز على نظيره
كندا بهدف نظيف ،خالل
منافسات المجموعة السادسة
لبطولة كأس العالم في قطر.

اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ث ــال ـث ــة
ال ـن ـس ـخــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـش ــواره ــا
ب ـفــوز بـشــق األن ـف ــس عـلــى كـنــدا
 -1ص ـفــر ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،على
ملعب أحـمــد بــن علي بــالــريــان،
ف ــي خ ـت ــام ال ـج ــول ــة األول ـ ــى مــن
منافسات المجموعة السادسة
في مونديال قطر لكرة القدم.
و يــد يــن المنتخب البلجيكي
ب ـف ــوزه إل ــى م ـهــاجــم فـنــربـغـشــه
التركي ميتشي باتشواي ،الذي
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة
 .44و ت ـصــدرت بلجيكا ترتيب
المجموعة بفارق نقطتين أمام
ك ــروات ـي ــا الــوص ـي ـفــة ،وال ـم ـغــرب
اللذين تعادال سلبا في الخور.
وقـ ــال ب ــات ـش ــواي ب ـعــد ال ـفــوز
«كانت مباراة معقدة .لم نشاهد
أ فـضــل نسخة مــن بلجيكا هــذا
ّ
سنتقدم خطوة خطوة».
المساء.
وأضـ ـ ـ ــاف «أتـ ــوقـ ــع أن ي ـكــون
ف ــري ـق ـن ــا أف ـ ـضـ ــل فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة .سـ ـنـ ـش ــاه ــد ش ــري ــط
الـمـبــاراة بهدف التقدم والعمل
ع ـلــى تـصـحـيــح أخ ـطــائ ـنــا» ،في
إشـ ـ ــارة إلـ ــى م ــواج ـه ــة ال ـم ـغــرب
األحد المقبل.
وح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــت بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ع ـل ــى
سجلها خاليا من الخسارة في
مبارياتها األولى في مشاركاتها

فرحة العبي المنتخب البلجيكي مع جماهيرهم
السبع األخيرة في كأس العالم
( 5انتصارات ،وتعادالن) .ويعود
تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـمـ ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ــي
تـعـثــر فـيـهــا الـشـيــاطـيــن الحمر
فــي ب ــاك ــورة مــواج ـهــات الـعــرس
العالمي إلــى نسخة  1986أمام
المكسيك.
كـ ـم ــا بـ ـقـ ـي ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا دون

خـســارة فــي آخــر  13م ـبــاراة في
دور المجموعات لكأس العالم
( 8انـ ـتـ ـص ــارات ،و 5تـ ـع ــادالت)،
وحـقـقــت فــوزهــا الـثــامــن تواليا
فــي دور الـمـجـمــوعــات ،أمــا آخر
هزيمة لها في هذا الدور فتعود
إلى نسخة  1994عندما سقطت
أمام السعودية صفر.1-

المباراة في سطور
المباراة :بلجيكا  -كندا -1صفر
الملعب :أحمد بن علي ،الريان
ً
الجمهور 40432 :متفرجا

الدور األول

المجموعة السادسة
الحكم :الزامبي جاني سيكازوي

الهدف:

بلجيكا :ميتشي باتشواي ()44

اإلنذارات:

بلجيكا :يانيك كاراسكو ( ،)9توما مونييه
( ،)54أمادو أونانا ()56

ك ـن ــدا :ألـفــونـســو ديـفـيــس ( ،)81أليستير
جونستون ()83

التشكيلتان:

بلجيكا :تيبو كورتو ،لياندر ديندونكر،
توبي ألدرفيرلد ،يان فيرتونغن ،تيموتي
كاستاني ،يوري تيليمانس (أمادو أونانا،
 ،)46أكسل فيتسل ،يانيك كاراسكو (توما
مونييه ،)46 ،كيفن دي بروين ،إدين هازار
(لياندرو تروسار ،)62 ،ميتشي باتشواي
(لويس أوبندا.)78 ،
المدرب :اإلسباني روبرتو مارتينيس

كندا :ميالن بوريان ،كمال ميلر ،ستيفن
فـيـتــوريــا ،أليستير جــونـسـتــون ،ريتشي
الري ـ ــا (س ـ ــام أديـ ـك ــوغـ ـب ــي ،)74 ،سـتـيـفــن
اوس ـتــاك ـيــو (ج ــون ــاث ــان أوسـ ــوريـ ــو،)81 ،
أتـيـبــا هــاتـشـيـنـســون (إسـمــاعـيــا كــونـيــه،
 ، )58ج ــون ـي ــور هــوي ـل ـيــت (ك ــاي ــل الريـ ــن،
 )58ألفونسو ديفيس ،جــونــاثــان ديفيد،
تايجون بيوكانن (ليام ميالر.)81 ،
المدرب :اإلنكليزي جون هيردمان
(أ ف ب)

وهو الفوز الـ 21لبلجيكا في
 49مباراة في المونديال مقابل
 9تعادالت و 19هزيمة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـج ـلــت ك ـنــدا
التي تتقاسم شــرف استضافة
الـنـسـخــة الـمـقـبـلــة م ــن الـبـطــولــة
عام  2026مع الواليات المتحدة
والمكسيك ،عودتها إلى العرس
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى مـنــذ
مــونــديــال  1986فــي المكسيك،
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا خـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــورة
مشاركاتها بخسارة.
وهــي الـمــواجـهــة األول ــى بين
المنتخبين ر سـمـيــا ،وا لـثــا نـيــة
ب ـ ـعـ ــد ودي ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي الـ ـث ــام ــن
م ــن يــون ـيــو  ،1989ع ـنــدمــا فــاز
الشياطين الحمر -2صفر.
وخاض المنتخب البلجيكي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب هـ ــدافـ ــه
الـتــاريـخــي مـهــاجــم إنـتــر ميالن
اإليطالي روميلو لوكاكو بسبب
اإلصابة.

مشوار رائع
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ل ـع ـب ــت ك ـن ــدا

التي حجزت بطاقتها للعرس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ـف ـض ــل مـ ـش ــواره ــا
الرائع في تصفيات الكونكاكاف
وصـ ــدارت ـ ـهـ ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـك ـس ـيــك
والواليات المتحدة ،بتشكيلتها
المثالية يتقدمها قائدها أتيبا
هاتشينسون الــذي بــات بعمر
ً
ً
 39عاما و 288يوما ،ثاني أكبر
العب ميدان في تاريخ البطولة،
بعد الكاميروني روجـيــه ميال
ً
ً
( 42عاما و 39يوما).
وعانت بلجيكا ،التي مازالت
ت ـل ـه ــث خـ ـل ــف ل ـق ـب ـه ــا الـ ــدولـ ــي
األول ،األمرين في المباراة ،ألن
الكنديين كــانــوا األخـطــر أغلب
ف ـتــرات ـهــا ،وك ــان بــإمـكــانـهــم هز
الشباك في أكثر من مرة.
وك ـ ــان ـ ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا الـ ـب ــادئ ــة
بــالـتـهــديــد اث ــر ت ـســديــدة قــويــة
لباتشواي مــن خــارج المنطقة
بين يــدي حــارس مرمى النجم
األحمر الصربي ميالن بوريان
(.)1
ورد م ـه ــاج ــم كـ ـل ــوب بـ ــروج
البلجيكي تــا يـجــون بيوكانن
ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة ق ـ ــوي ـ ــة مـ ـ ــن داخـ ـ ــل

المنطقة اثر ركلة ركنية لمست
يد جناح أتلتيكو مدريد يانيك
كـ ــاراس ـ ـكـ ــو ،ف ــاح ـت ـس ــب ال ـح ـكــم
الزامبي جاني سيكازوي ركلة
جـ ـ ــزاء ب ـع ــد ال ـل ـج ــوء الـ ــى حـكــم
الفيديو المساعد «فــي أيــه آر»،
انـ ـب ــرى ل ـه ــا أنـ ـت ــون ــي دي ـف ـيــس
وت ـص ــدى ل ـهــا ك ــورت ــوا ق ـبــل أن
يشتتها الدفاع (.)10
وأنـ ـق ــذ ح ـ ــارس م ــرم ــى ري ــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي الـ ـع ــري ــن
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي مـ ــن ه ـ ــدف مـحـقــق
بتصديه لتسديدة قوية للقائد
هاتشينسون من داخل المنطقة
(.)30

افتتاح التسجيل
ونجح باتشواي في افتتاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ع ـن ــدم ــا ت ـل ـقــى ك ــرة
طويلة خلف الدفاع من مدافع
أنتورب توبي ألدرفيرلد ،فتوغل
داخــل المنطقة وســددهــا قوية
ب ـي ـس ــراه ع ـلــى ي ـس ــار ال ـح ــارس
(.)44
وت ــاب ـع ــت كـ ـن ــدا أفـضـلـيـتـهــا

الغندري :كان بإمكاننا التسجيل أمام الدنمارك
أبدى العبو المنتخب التونسي لكرة القدم حالة
مــن الثقة والـحـمــاس قبل الـمـبــاراة الـمـقــررة أمــام
المنتخب األسترالي يوم السبت المقبل في الجولة
الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس
العالم  2022لكرة القدم المقامة في قطر.
واس ـت ـه ــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـتــون ـســي مـ ـش ــواره فــي
مــونــديــال قـطــر بــالـتـعــادل مــع نـظـيــره الــدنـمــاركــي
سـلـبـيــا أم ــس ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ــى م ــن م ـبــاريــات
المجموعة الرابعة .وقدم المنتخب التونسي أداء
مرضيا ،وســط دعــم جماهيري كبير على ملعب
استاد المدينة التعليمية ،ويتأهب حاليا لخوض
مباراة الجولة الثانية ضد نظيره األسترالي الذي
تلقى هزيمة ثقيلة أمس أمام نظيره الفرنسي .4 / 1
وق ــال الـمــدافــع ن ــادر الـغـنــدري فــي تصريحاته
للصحافيين ،عـلــى هــا مــش تــدر ي ـبــات المنتخب
التونسي ،أمس« :لدينا مباراة مهمة أمام أستراليا
يوم السبت المقبل ،من الممكن أن تحسم التأهل
للدور الثاني».
وأضاف« :بعد المباراة الماضية أمام الدنمارك،
أبدى المدرب (جالل القادري) رضاه عن األداء ،كان
بإمكاننا التسجيل ،ولكننا بشكل عام أدينا بشكل
جيد وكنا متماسكين كفريق».
وت ــاب ــع« :األجـ ـ ــواء داخ ــل ال ـفــريــق م ـم ـتــازة .كل
الالعبين كــانــوا على مستوى عــال مــن التركيز،
والــوص ـفــة الـسـحــريــة تتمثل بــالــرغـبــة فــي الـفــوز
وإسعاد الجماهير التي تساندنا».

وأض ــاف الـغـنــدري مــدافــع اإلفــريـقــي التونسي:
«يجب على الجميع بذل كل ما بوسعه للفوز ،وقد
طلب منا المدرب بــذل  200في المئة من الجهد،
وليس  100في المئة فقط».
من جانبه ،قال المدافع محمد دراغر« :عناصر
ال ـم ـن ـت ـخــب لــدي ـهــا عــزي ـمــة ق ــوي ــة .ك ـنــا نستطيع
االنتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ .سنحاول
بذل جهد أكبر أمام أستراليا ،ونطلب من الجمهور
الوقوف إلى جانبنا في بقية المشوار كما ساندنا
من قبل في البطولة العربية».
وأض ــاف« :هدفنا هــو إسـعــاد شعبنا ،أمامنا
مباراتان يمكننا من خاللهما إسعاد الجماهير
التونسية» .وتابع« :أتينا إلى هنا عاقدين العزم
للمرور إلى الدور الثاني ،أمامنا مباراة بعد أقل
من ثالثة أيــام ،وعلينا أن نكون جاهزين بنسبة
 100في المئة».
وقال زميلهما غيالن الشعاللي العب الترجي،
بـشــأن منتخب أسـتــرالـيــا« :لـكــل فــريــق نـقــاط قــوة
ون ـق ــاط ض ـعــف .شــاهــدنــا م ـب ــاراة أس ـتــرال ـيــا ضد
فرنسا ،ونحن نستعد اآلن لهذا المنافس».
وأضاف« :علينا التركيز بشكل جيد واإلصرار
على الفوز وحصد النقاط الثالث ،هذا أمر مهم ،كل
شيء ممكن ويبقى التركيز والجهد بمنزلة مفتاح
العبور للدور القادم».
(أ ف ب)

جانب من تدريبات المنتخب التونسي أمس

مطلع الـشــوط الـثــانــي ،وكــادت
تدرك التعادل عندما مرر العب
وسط بورتو البرتغالي ستيفن
اوستاكيو كرة عرضية تابعها
مهاجم ليل الفرنسي جوناثان
دي ـف ـيــد ب ــرأس ــه بـ ـج ــوار ال ـقــائــم
األمن (.)48
وجرب مدافع بانيتوليكوس
اليوناني ديريك كورنيليوس
حظه بتسديدة قوية من خارج
الـمـنـطـقــة م ــرت ب ـج ــوار الـقــائــم
األيسر لكورتوا (.)67
وكاد البديل مهاجم سيركل
بـ ــروج الـبـلـجـيـكــي كــايــل الري ــن
ي ــدرك الـتـعــادل بـضــربــة رأسـيــة
إثــر تمريرة عرضية من مدافع
مونتريال أليستير جونسون
تصدى لها كورتوا ببراعة (.)80
وتـ ــوغـ ــل دي بـ ــرويـ ــن داخـ ــل
المنطقة ،وسدد كرة زاحفة بين
يدي الحارس (.)1+90
(أ ف ب)

اإلعالم التونسي يشيد
بأداء نسور قرطاج
أشادت وسائل اإلعالم التونسية أمس بأداء
الـمـنـتـخــب الـتــونـســي ف ــي مـسـتـهــل مـشــاركـتــه
بنهائيات كأس العالم بقطر  ،2022في المباراة
ال ـتــي ت ـع ــادل خــالـهــا سـلـبـيــا أم ــام الــدن ـمــارك
الثالثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ووصفت صحيفة «الصباح» عبر صفحتها
األولى نتيجة المباراة بـ «التعادل غير العادل
م ــع ال ــدنـ ـم ــارك» ،وأض ــاف ــت ف ــي عـ ـن ــوان كبير
«الـفــرصــة ال ـم ـه ــدورة» ،فــي إش ــارة إل ــى انـفــراد
المهاجم عصام الجبالي وفشله في هز شباك
ال ـح ــارس كــاسـبــر شـمــايـكــل أم ــام ش ـبــاك شبه
خالية.
وكتب موقع «الصباح نيوز» :رغم أن التعادل
أمـ ــام ال ــدن ـم ــارك ي ـعــد إي ـجــاب ـيــا ،ف ــإن الـنـســور
كانوا يستحقون الفوز ،حيث كانوا أفضل من
الـمـنــافــس ،خصوصا فــي الـشــوط األول حين
أضــاع المنتخب فرصا سهلة قبل أن يواجه
ضغط الدنمارك في الشوط الثاني ولكن دون
خطر على أسد الشباك أيمن دحمان .وأشادت
جريدة «الـشــروق» بــأداء المنتخب التونسي،
وأش ــارت فــي عنوانها بالصفحة األول ــى إلى
أن نتيجة المباراة كانت بمنزلة «تعادل بطعم
االنتصار».
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رياضة
«السيليساو» يبدأ رحلة النجمة
السادسة بمواجهة صربيا
يستعد المنتخب البرازيلي لخوض أولى
مبارياته في مونديال قطر  ،2022بمواجهة
المنتخب الصربي ،ضمن منافسات المجموعة
السابعة.

ت ـ ـي ـ ـتـ ــي مـ ـ ــدرب
البرازيل

نيمار نجم البرازيل

تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة
وال ـل ـقــب األول مـنــذ  ،2002بــاخـتـبــار حقيقي،
اليوم ،بمواجهة دوشان فالهوفيتش ورفاقه
بالمنتخب الصربي ،في الجولة األولى من
منافسات المجموعة السابعة لمونديال
قطر.
وبعد المشوار الرائع الذي حققته في
تصفيات أميركا الجنوبية ،التي أنهتها
ً
فــي ال ـصــدارة ب ـ  14ف ــوزا وثــاثــة تعادالت
من دون أي هزيمة ،تبدو البرازيل من أبرز
المنتخبات المرشحة للفوز باللقب،
السيما مع تألق معظم نجومها ،على
رأسهم :نيمار ،فينيسيوس جونيور
ورودريغو.
ووضع المدرب تيتي فريقه على
السكة الصحيحة ،ونفض عنه غبار
الهزيمة التاريخية أمــام ألمانيا 7-1
فــي نصف نهائي مونديال  ،2014من
خ ــال ق ـيــادتــه إل ــى ال ـت ـتــويــج بـ ـ «كــوبــا
أميركا» عام  ،2019ثم بخوض تصفيات
أمـيــركــا الجنوبية مــن دون أي هزيمة،
إض ــاف ــة ل ـلــوصــول إل ــى ن ـهــائــي «كــوبــا
أميركا»  ،2021حيث خسر أمام غريمه
األرجنتيني صفر .1 -
وم ـنــذ ال ـس ـقــوط أمـ ــام لـيــونـيــل ميسي
ورف ــاق ــه فــي  10يــولـيــو  ،2021لــم يــذق
رجـ ـ ــال ت ـي ـتــي ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي  15م ـب ــاراة
متتالية ،آخرها أربع تحضيرية للنهائيات
خـ ــرجـ ــوا م ـن ـه ــا ج ـم ـي ـع ـهــا ب ــان ـت ـص ــار عـلــى
منتخبات مشاركة في المونديال القطري،
هــي :كــوريــا الجنوبية ( ،)1-5والـيــابــان (- 1
ً
صفر) ،وغانا ( - 3صفر) وأخيرا تونس (.)1-5

باكيتا فخر جزيرة بأكملها
أن ترتدي قميص المنتخب
ً
األكثر فوزا بكأس العالم وتكون
م ــن ع ـنــاصــره األس ــاس ـي ــة ،لهو
فخر كبير ألي العب ،لكن األمر
يـتـجــاوز ذل ــك بالنسبة لالعب
وسـ ــط وسـ ــت هـ ــام اإلن ـك ـل ـيــزي
لوكاس باكيتا ،الذي بات يرمز
إل ــى جــزيــرة بأكملها ت ــرى فيه
خ ـيــر س ـف ـيــر ل ـهــا ف ــي تشكيلة
البرازيل.
قلة من الناس خارج البرازيل
يعرفون ذلــك ،لكن باكيتا ليس
اس ــم عائلة لــوكــاس تولنتينو
كويليو دي ليما ،بــل إن ــه اسم
الجزيرة الصغيرة ،حيث نشأ في
خليج ريو دي جانيرو.
م ـ ــن ُع ـ ـمـ ــر الـ ـت ــاسـ ـع ــة حـتــى
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ك ـ ــان بــاكـيـتــا
ي ـت ــدرب ف ــي فــامـنـغــو ،ال ـنــادي
األكثر شعبية في البرازيل،
والذي بدأ فيه مسيرته
االحترافية عام 2016
حين كان في التاسعة
عشرة من عمره.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــوات ـ ــه
األول ــى بمالعب كرة

القدم كانت في النادي المحلي
مونيسيبال فوتيبول كلوب دي
ً
باكيتا ،حيث كــان جــده مدربا
ً
لفرق الشباب ،ووالده العبا في
دوريات الهواة.
ويــروي مدربه األول في فئة
الصغار أيراكيتان فيلوسو دي
ألميدا ،أنه «كان يأتي معنا إلى
النادي عندما كان في الخامسة
م ــن ُعـ ـم ــره ،وكـ ــان ي ــرك ــل ال ـكــرة
باتجاه ج ــدار غــرفــة المالبس،
لديه قدم يسرى رائعة».
غادر لوكاس الشاب الجزيرة
م ــع وال ــدي ــه ف ــي س ــن ال ـحــاديــة
عشرة ،لكن عقبات أخرى كانت
ف ــي طــريـقــه.فــي س ــن الخامسة
ً
عشرة ،كانت موهبته جلية جدا،
لكنه عانى مشكلة في النمو ،إذ
كان طوله  1.53متر فقط ،قبل أن
ً
يكتسب  0.30سم الحقا.
واخـتـبــر فـتــرة نـجــاح رائعة
فــي الفريق األول لفالمنغو،
ً
حيث بات محترفا من 2016
حتى  2020قبل االنتقال إلى
ميالن.

لوكاس باكيتا

المهمة ليست سهلة
ولـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ال ـم ـه ـم ــة س ـه ـل ــة بــال ـتــأك ـيــد
للبرازيل أمام منتخب منظم يضم مجموعة
من النجوم ،مثل :فالهوفيتش ،وزميله في
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي فـيـلـيــب كــوسـتـيـتــش،
وصانع ألعاب أياكس الهولندي
دوشان تاديتش ،ومحور وسط

س ـت ــوي ـك ــوف ـي ـت ــش
مدرب صربيا

البرازيل  xصربيا

١٠:٠٠م

ميلينكوفيتش سافيتش نجم صربيا

ِّ
صربيا تعول على الهداف فالهوفيتش

ت ـعـ ِّـول صــربـيــا عـلــى مـهــاجــم يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي الـشــاب
دوش ـ ــان فــاهــوف ـي ـتــش ،ال ـعــائــد م ــن إص ــاب ــة ،ع ـنــدمــا تستهل
مشوارها بمواجهة قوية مع البرازيل ،المرشحة بقوة إلحراز
اللقب ،اليوم ،على استاد لوسيل ،ضمن منافسات المجموعة
السابعة في مونديال قطر  2022في كرة القدم.
ً
ويخوض فالهوفيتش ( 22عاما) أول مونديال له في قطر،
وهو يملك الفرصة إلبراز موهبته التهديفية على أبرز مسرح
كروي ،ليؤكد أنه أحد نجوم المستقبل.
أنفق يوفنتوس  70مليون يــورو للحصول على خدماته،
وهو رقم قياسي لصفقة خالل سوق االنتقاالت في إيطاليا.
حصل على تكوينه الكروي في صفوف بارتيزان بلغراد ،قبل
االنتقال إلى فيورنتينا ُ
بعمر الثامنة عشرة.
َّ
تطور مستوى هذا الالعب الفارع الطول ( 190سنتم) من
موسم إلى آخر ،وهو يتمتع بالسرعة واألعصاب الباردة أمام
المرمى ،وبتسديد الكرات الرأسية ،ليذكر بعض الشيء بقدوته
النجم السويدي زالتان ابراهيموفيتش.

ثقة يوفنتوس
َّ
ً
وقع يوفنتوس عقدا طويل األمد معه حتى عام  ،2026لثقته
بقدرة المهاجم على ملء الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو
رونــالــدو (يــرتــدي رقــم  7مثله) ،الــذي رحــل عن الفريق صيف
 2021واألرجنتيني باولو ديباال ،الذي تركه الصيف الماضي
ً
متجها إلى روما.
وبعد نصف موسم واعد ،إثر عملية انتقاله ،مر فالهوفيتش
بفترة مخيبة بعض الشيء في مطلع الموسم الحالي ،رغم
تسجيله  7أهداف بمختلف المسابقات في  15مباراة.
ً
ويكرر مدربه في يوفنتوس ماسيميليانو اليغري دائما
ّ
يحسنها فالهوفيتش في أسلوب
على النقاط التي يمكن أن
لعبه ،ليكمل عملية تطويره.
لكن فالهوفيتش ال يـعــرف كيف يــوفــر جـهــوده فــي بعض
األح ـي ــان ،فـهــو يـقــوم بالضغط عـلــى دف ــاع الـفــريــق المنافس
بشكل دائ ــم ،وال ي ـتــردد بــالــدخــول فــي صــراعــات بــدنـيــة على

رودريغو «الجوكر»
ق ــد ي ـكــون الـتــركـيــز بــأكـمـلــه عـلــى نـجــم بــاريــس
سان جرمان الفرنسي نيمار ،الذي يشكل واجهة
ً
ً
ً
المنتخب البرازيلي ،لكن هناك العبا شابا مرشحا
ً
ل ـل ـعــب دور م ــؤث ــر ج ـ ــدا ف ــي ه ـج ــوم «سـيـلـيـســاو»
لمونديال قطر  ،2022بشخص رودريغو.
ً
ُي ـعــد الع ــب ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ( 21عــامــا)
المهاجم المثالي بالنسبة ألي مدرب ،ألنه ّ
يؤمن
له العديد من الخيارات الهجومية ،بما أنه قادر
على اللعب على الجهة اليمنى أو اليسرى ،كصانع
ألعاب ،أو حتى كرأس حربة «وهمي».
لكن الالعب الذي ساهم في قيادة الريال إلحراز
ثـنــائـيــة ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ودوري أب ـطــال أوروب ــا
ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،ي ــواج ــه مـنــافـســة ش ــرس ــة في
تشكيلة ال ـم ــدرب تـيـتــي ،فــي ظــل وج ــود تــرســانــة
هجومية كبيرة مكونة من زميله في النادي الملكي
فينيسيوس جــو نـيــور ،نيمار ،رافينيا ،أنتوني،
غابريال جيزوس وريشارليسون.
وتحدث ماتيوس باتشي ،ابن ومساعد المدرب
تيتي في الطاقم الفني للمنتخب ،عن رودريغو،
ً
قائال« :رأيناه يلعب في ريال مدريد كرقم  9وهمي
أو كــرقــم  ،10على طريقة نـيـمــار ،مــع ال ـقــدرة على
اللعب فــي الجهة اليسرى أو اليمنى ،إ نــه جوكر
(ورقة رابحة)».
وشاهد العالم ُّ
تنوع مواهب وقدرات رودريغو،
حين قــرر ال ـمــدرب اإليـطــالــي لــريــال مــدريــد كارلو

وفي تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة
من تسعة العبين بين أجنحة ورؤوس حربة،
أمل مهاجم توتنهام اإلنكليزي ريشارليسون
أن «تأتي األهداف بشكل طبيعي» بالنسبة له
ً
وزمالئه ،مضيفا« :عندما ترتدي القميص رقم
 9مع المنتخب البرازيلي الوطني ،فإن كل ما
تريد فعله هو تسجيل األهداف».
ورأى أنه «بوجود زمالء من هذا النوع ،أنا
متأكد من أن األهداف ستأتي».
لـ ـك ــن ق ـ ـ ــوة الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ل ـي ـس ــت م ـح ـص ــورة
بالهجوم ،إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة،
ً
بدءا من الحارس أليسون بيكر ،وقطبي قلب
ً
الــدفــاع تياغو سيلفا وماركينيوس ،م ــرورا
بخط الوسط بوجود كازيميرو.
وتختبر هذه الترسانة حجم استعدادها
لمحاولة قيادة «سيليساو» للقب سادس حين
تتواجه اليوم على استاد لوسيل مع صربيا،
في إعادة للدور األول من مونديال  2018حين
فــاز المنتخب األمـيــركــي الجنوبي  - 2صفر
سجلهما باولينيو وتياغو سيلفا.

التسيو اإليطالي سيرغي ميلينكوفيتش
 سافيتش.ول ــم تـتـخــط صــرب ـيــا دور الـمـجـمــوعــات
من قبل في كأس العالم منذ االنفصال عن
يوغوسالفيا ،وودعت من دور المجموعات
ف ــي نـسـخـتــي  2010و ،2018ول ــم تـتــأهــل
لنسخة  ،2014وهــذه المرة يأمل المدرب
دراغ ـ ـ ــان سـتــويـكــوفـيـتــش ال ــوص ــول إلــى
أبعد ما يمكن في البطولة ،واالعتماد
على نجوم الفريق ،بعد أن غرس فيهم
العقلية الصحيحة ،حيث تمكنوا من
تصدر المجموعة في التصفيات على
ح ـس ــاب ال ـب ــرت ـغ ــال ،ل ـت ـتــأهــل م ـبــاشــرة
لنهائيات مونديال قطر .2022
وقبل أيام اعترف كل من ميتروفيتش
وحارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش-
ســاف ـي ـتــش ،ب ــأن الـمـنـتـخــب الـ ـق ــادم من
أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة من
ال ـم ــرش ـح ـي ــن ل ـل ـفــوز
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ،ل ـك ــن
المنتخب الصربي لن
يـخـشــى مــواج ـهــة بطل
الـعــالــم خمس م ــرات في
وقت مبكر بالبطولة.
وقـ ـ ـ ــال م ـي ـل ـي ـن ـكــوف ـي ـتــش-
س ـ ــافـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ع ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـم ـن ــاف ــس« :الـ ـك ــل ي ـع ــرف تــاري ـخــه
وعقلياته وجودة الالعبين ،لكني أعتقد
ً
أنه من الرائع أن نلعب ضد البرازيل مبكرا».

فالهوفيتش
الكرات الهوائية ،كما أنه عانى بعض اإلصابات ،أبرزها في
أسـفــل عـضــات البطن ،فلم يـشــارك فــي آخــر خمس مباريات
ليوفنتوس ،وبالتالي حامت الشكوك حــول وضعه البدني
قبل بداية المونديال.

شكوك حول الجاهزية
وتأمل صربيا أن يكون فالهوفيتش وزميله في خط الهجوم
الكسندر ميتروفيتش من فولهام ،الذي يعاني بدوره إصابة
أبعدته عن مباريات فريقه قرابة الشهر ،جاهزين لمواجهة
البرازيل بكامل قواهما.
وللمفارقة ،سيواجه فالهوفيتش على األرجح ثالثة مدافعين
برازيليين يلعبون معه في يوفنتوس ،هم :الظهيران دانيلو
واليكس ساندرو ،إضافة إلى غليسون بريمر ،وال شك في أن
هؤالء يعرفون نقاط القوة والضعف لديه.

تيتي يرفض الكشف
عن تشكيلته

رودريغو
أنشيلوتي أن يعيد تموضع البرازيلي في أرض
الملعب ،بجعله في قلب الهجوم كمساند للفرنسي
ً
كريم بنزيمة ،عوضا عن االعتماد عليه كجناح في
أي من جهتي الملعب.
لعب رودريغو كصانع ألعاب في فئات الشباب،
ق ـبــل أن يـنـتـقــل إل ــى ال ـج ـنــاح األي ـس ــر ف ــي بــدايـتــه
االحترافية عام .2017
لكن هذا المركز المفضل لنيمار في المنتخب
الوطني ،ما دفع بمدرب سانتوس في حينها جاير
فنتورا إلى تشجيع رودريغو على العمل من أجل
التأقلم في مراكز أخرى إذا ما كان يريد شق طريقه
إلى المنتخب البرازيلي.

لم يرغب مدرب منتخب البرازيل ،تيتي ،في
الكشف عن التشكيلة التي ينتظر أن يخوض
بها أولى مبارياته بمونديال قطر  2022ضد
صربيا اليوم.
وردا عـلــى سـيــل مــن األسـئـلــة ح ــول ال ــ11
العبا الذين سيدفع بهم في اللقاء ،وما إذا
كان سيدفع بفينيسيوس جونيور أو لوكاس
بــاكـيـتــا ،وف ــري ــد أم فــابـيـنـيــو ،ص ــرح م ــدرب
الكناري« :لن أقول ما هو التشكيل ألنني ال
أريد إيصال أي معلومات للمنافس».
وأردف« :عـنــدمــا نـخـتــار ،هـنــاك البعض
يشعر بالرضا والبعض اآلخر ال يشعر بذلك،
لكن الالعبين أيضا جزء من القرار ،اآلن علينا
العمل معهم .نحن منتخب متوازن وعلينا
إيجاد هذا التوازن بين الدفاع والهجوم».
وتـ ــابـ ــع« :ي ـج ــب أن أم ـت ـل ــك ال ـ ـقـ ــدرة على
استغالل مــزايــا هــذا الفريق ،لدينا العبون
رائعون مثل نيمار وفينيسيوس .ينبغي أن
نأخذ في االعتبار أنه من خالل وجود خمسة
تبديالت يمكننا تغيير إيقاع اللعب كثيرا،
وهذا شيء يجب أن نأخذه في االعتبار عند
وضع الخطة».

ً
داني ألفيش وخبرة بـ  43لقبا
بسجل حافل باأللقاب ،يصل الظهير األيمن المخضرم
داني ألفيش إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم
لكرة الـقــدم ،رغــم االنـتـقــادات التي أث ــارت استدعاء الالعب
البالغ  39عاما إلى تشكيلة البرازيل .ماذا سيكون دوره؟
ّ
محفز في غرفة تبديل المالبس أم العب مساهم على
أرض الملعب؟
عندما تبدأ «سيليساو» مشوارها في كأس العالم
ضد صربيا ،يملك ألفيش ( 39عاما و 202يوم في يوم
المباراة) الفرصة ليصبح أكبر العب برازيلي
ع ـلــى اإلط ـ ــاق ي ـش ــارك ف ــي نـهــائـيــات
كأس العالم ،متقدما على دجالما
سانتوش في  37( 1966عاما)،
وأح ــد العـبــي ال ـم ـيــدان االكـبــر
سنا في تاريخ البطولة.
لكن وجوده في الدوحة
لم يكن واضحا بالنسبة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن :ف ـقــد
تـعــرض ال ـمــدرب تيتي
الن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات شـ ــديـ ــدة
السـ ـت ــدع ــائ ــه ،وهـ ـ ــو لــم
يلعب في مباراة رسمية منذ سبتمبر
مع فريقه بوماس أونام المكسيكي.
وحلل المهاجم البرازيلي السابق
وال ـتــر ك ــازاغ ــران ــدي ،ال ــذي ش ــارك في

مونديال « ،1986لم يلعب بشكل جيد منذ فترة .كيف هو
أداؤه؟ لم يحدد تيتي معايير استدعائه وسعى لتبرير ذلك.
عندما تبرر االستدعاء ،يكون األمر مريبا».
وخاض العب باريس سان جرمان الفرنسي
السابق ( )2019-2017المباراتين الوديتين
ضــد كــوريــا الجنوبية ( )1-5والـيــابــان ()0-1
فــي يــونـيــو ،لكن لــم يتم اسـتــدعــاؤه للقاءين
التحضيريين األخيرين في سبتمبر بفرنسا،
ضد غانا ( )0-3وتونس (.)1-5
ودافع تيتي عنه بالقول« :يجلب قيمة
فنية تساهم بشكل مثير في صنع
الفريق للفرص» ،مؤكدا أنه يرى
فيه «منظما للعب» ،ويرفض
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات عـ ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي« :أنا
لست هنا إلرضاء الناس
على تويتر».
وسيجلب المخضرم
البرازيلي خبرته الهائلة
الـ ـت ــي م ـك ـن ـتــه م ــن ال ـف ــوز
بـ ــ 43لقبا فـ ـ ــي مسيرته ،وهو رقم قياسي ال
ينقص منه سوى كأس واحدة :كأس العالم.

داني ألفيش

نزال غامض لألسود الكاميرونية وسويسرا

موتينغ نجم منتخب الكاميرون إلى جانب
المدرب سونغ خالل التدريبات

يلتقي المنتخبان الكاميروني
والسويسري اليوم ضمن
منافسات المجموعة السابعة
من مونديال قطر .2022

جانب من تدريبات المنتخب السويسري (أ ف ب)

لم يسبق للمنتخبين الكاميروني
والـســويـســري أن تواجها مــن قبل؛
س ـ ــواء رس ـم ـيــا أو ّ
ودي ـ ـ ــا ،وهـ ــو ما
يجعل المواجهة ا لـمـقــررة بينهما
عـ ـن ــد الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
استاد الجنوب في الجولة األولــى
من منافسات المجموعة السابعة،
استثنائية وغامضة ،وسط تطلعات
من المنتخبين لوضع قدم في الدور
َ
الـ ـث ــان ــي ،ق ـب ــل م ــواج ـه ــت ــي صــربـيــا
والبرازيل.
ويـعــود منتخب الكاميرون إلى
ال ـم ـشــاركــات ف ــي ال ـمــونــديــال تحت
الـقـيــادة الفنية لـلـمــدرب ريغوبرت
ب ــاه ــان ــاغ س ــون ــغ ،ب ـعــد غ ـي ــاب عن
النسخة الماضية في روسيا ،2018
ف ــي حـيــن بـلــغ ع ــدد م ـشــاركــاتــه في
نهائيات كأس العالم  8مرات.
وتـعـتـبــر أف ـضــل نـتـيـجــة حققها

ّ
المروضة،
منتخب األسود غير
هي بلوغ دور ربع النهائي
من مونديال إيطاليا ،1990
إث ــر ع ـب ــوره م ــن ال ـ ــدور األول
باقتدار بجيل األسطورة روجي
ُ
للمشاركة
ميال ال ــذي اســتــدعــي
ّ
فــي البطولة ،رغــم اعـتــزالــه بتدخل
مـبــاشــر مــن الــرئ ـيــس الـكــامـيــرونــي
(بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـ ـلـ ــى األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف) ،ث ـ ــم روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ب ـن ـت ـي ـجــة
( ،)1-2قـ ـب ــل ا ل ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ا لـ ـف ــاد ح ــة
مــن منتخب االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
برباعية بيضاء ،ليواصل عروضه
المميزة باالنتصار على كولومبيا
وحارسها «المثير للجدل» رينيه
هـيـجـيـتــا بـنـتـيـجــة ( ،)1-2ق ـبــل أن
تتوقف مسيرة األســود بالخسارة
من اإلنكليز في األشواط اإلضافية
(.)3 -2

الكاميرون  xسويسرا

1:00م

أمـ ــا ع ــن مـ ـش ــوار بطل
أمــم إفريقيا  5م ــرات نحو
الـمـشــاركــة فــي ك ــأس ال ـعــالــم بقطر
 ،2022ف ـ ـ ـجـ ـ ــاء ت ع ـ ـقـ ــب تـ ـ ـص ـ ـ ّـد ره
المجموعة الرابعة  Dمن التصفيات
اإلفريقية المؤهلة للمونديال ،بعد
أن حصد  15نقطة وفارق  9أهداف،
ً
مبتعدا بنقطتين عن منتخب كوت
ديفوار وصيف المجموعة.
وضمت القائمة الرسمية للمدرب

سونغ أندريه زامبو أنجيسا ،وإريك
مكسيم تـشــوبــو مــوتـيـنــغ ،تشوبو
موتينغ صاحب  9أهداف في آخر 8
مباريات مع بايرن ميونخ األلماني.

سويسرا مستعدة للنزال
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،جـ ـ ــاءت م ـشــاركــة
سويسرا عقب نجاحه في الهروب
ب ـ ـصـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة

فــي الـتـصـفـيــاتً ،بــرصـيــد  18نقطة
ً
مبتعدا بفارق
وصــافــي  13هــدفــا،
نقطتين عن المنتخب اإليطالي بطل
يــورو  ،2020الــذي فشل ب ــدوره في
التأهل للمونديال بعد الخسارة من
مقدونيا الشمالية في نصف نهائي
الملحق األوروبي.
وفـ ـ ـ ـ ــي رحـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــه ب ــالـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة ل ـل ـن ـس ـخــة
الـ ـج ــدي ــدة مـ ــن ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال ،حـقــق
المنتخب الــوطـنــي الـســويـســري 5
انتصارات و 3تعادالت ،بينما خلت
سجالته من الهزيمة.
أمـ ـ ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ال ـف ــري ـ ًـق
ال ـم ـص ـنــف رق ـ ــم  16ع ــال ـم ـ ًـي ــا وف ــق ــا
للفيفا للنهائيات ،فعلى غرار معظم
المنتخبات األوروبية المونديالية،
خ ــاض الـســويـســريــون مـنــذ مــارس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي  9مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات 3 ،م ـن ـهــا

ّ
وديـ ــة ،و 6ل ـقــاء ات فــي دوري األمــم
األوروبية.
وفــي ال ــودي ــات ،حققت سويسرا
ً
تـ ـ ـع ـ ــادل إيـ ـج ــاب ـ ًـي ــا م ـ ــع ك ــوس ــوف ــو
بنتيجة ( ،)1-1بينما خـســرت من
إنكلترا ( ،)2-1وسقطت أمــام غانا
بثنائية نظيفة.
وي ـض ــم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـســوي ـســري
تـحــت ا لـقـيــادة الفنية للسويسري
مـ ــراد يــاكـيــن ف ــي صـفــوفــه الـثـنــائــي
غـ ــران ـ ـيـ ــت تـ ـش ــاك ــا نـ ـج ــم أرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي وشيردان شاكيري العب
وسط ليفربول السابق.

إيتو يحضر تدريبات
منتخب بالده
شهدت تدريبات المنتخب الكاميروني أمــس حضور
رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي ل ـكــرة ال ـقــدم الـنـجــم العالمي
صــامــويــل إيـتــو قـبــل مــواجـهــة ســويـســرا بـكــأس الـعــالــم ،لتحفيز
الالعبين قبل افتتاح مشوارهم في مونديال قطر  .2022وكان إيتو رشح
خالل تصريحات سابقة حصول منتخب بالده على اللقب.
وتخوض الكاميرون منافسات البطولة ضمن مجموعة هي األصعب
بين المجموعات الى جانب منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.

إمبولو أسد سويسري
ّ
غير مروض

إذا كان بريل إمبولو ُولد في الكاميرون ،فإنه نشأ في سويسرا ،وهذا
ً
سبب اختياره الدفاع عن ألوان «ناتي» بدال من «األسود غير المروضة» .وقال
إمبولو ،قبل مواجهة اليوم« :إذا ّ
سجلت (هدفا) ،فسأحاول عدم االحتفال.
لكن كرة القدم هي رياضة المشاعر .إذا احتفلت ،فلن يكون ذلك
ضد بلدي األم .ولكن ألنني أريد الفوز».
وأضـ ــاف الــاعــب ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  25عــامــا وأحــد
ُ ّ
الالعبين الذين ستسلط عليهم األضواء في مواجهة
سويسرا والكاميرون بملعب الجنوب في الوكرة:
«إنها مباراة خاصة جدا جدا بالنسبة لي ولجميع
أفراد عائلتي .ألنها نوع من الصراع! ستكون هناك
الكثير من المشاعر في هذه المباراة».
ووصـ ــل إم ـبــولــو إل ــى ســوي ـســرا ف ــي س ــن الــراب ـعــة مع
َّ
والدته وشقيقه ،ألن والديه كانا ُمطلقين ،وتم اكتشاف موهبته في سن
الثالثة عشرة من قبل نادي بازل ،وسرعان ما تم اختياره للعب للمنتخب
السويسري ،لكنه لم يكن يحمل الجنسية السويسرية ،وتواصل معه «األسود
غير المروضة» بالكاميرون ،في سن السابعة عشرة ،والتي ما زال يكن لها
حبا جارفا؛ ألن اسرته تقيم فيها.

أوتشوا يتحول إلى «قديس» في المكسيك
بوصفهم مؤمنين بالمعجزات ،كما
هم دائماّ ،
أقر المشجعون المكسيكيون
ب ـم ـه ــارات ح ـ ــارس م ــرم ــى منتخبهم
ال ــوطـ ـن ــي ج ـي ــري ـم ــو أوت ـ ـش ـ ــوا ،الـ ــذي
صـ ّـوروه كما لو كان قديسا ،للتعبير
ّ
تصدى لركلة
امتنانهم له ،بعدما
عن
ّ
جـ ــزاء نــفــذهــا م ـهــاجــم بــول ـنــدا وب ــرت
ليفاندوفسكي في مستهل مشوارهما
بمونديال قطر .2022
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لـ ـ ـ «إفـ ـ ـ ـ ــي» ،أك ــد
مشجع من العاصمة مكسيكو سيتي
ُيــدعــى يــوفــانــي مــايــا «أوت ـش ــوا ،يــا لك
من شجاع ،أنقذت ركلة جــزاء عندما
ّ
كــنــا نعتقد أن ــه غـيــر مـمـكــن .أوت ـشــوا،
أنت األفضل».
ولعب أوتشوا ،حارس كلوب أميركا
المكسيكي ،دور البطولة في المباراة
األولــى للمكسيك أمام بولندا ،بعدما
ت ـصـ ّـدى بـنـجــاح لــركـلــة ال ـج ــزاء ،التي
نفذها المهاجم البولندي في الدقيقة
 58م ــن ع ـمــر الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي انـتـهــت
بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وع ـلــى عـكــس أن ـص ــار «الـ ـت ــري» في
ّ
ق ـط ــر ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـمــك ـنــوا م ــن شــرب

الكحول ،فإن أولئك الذين احتفلوا في
س ــاح ــات الـمـكـسـيــك ش ــرب ــوا جـعــة في
أجــواء احتفالية عقب نهاية المباراة
األولى.
وردد المشجعون هتافات لتشجيع
المنتخب الوطني ،بينما توسلوا للرب
من أجل دعم «التري» في مونديال قطر.
وقـ ــال رافـ ــا بــول ـيــدو ،مـشـجــع آخ ــر،
تعقيبا على المباراة «أظهر أوتشوا
أنه دائما ّ
يقدم أداء جيدا في نهائيات
كــأس العالم؛ المكسيك لعبت مباراة
م ـم ـتــازة .أعـتـقــد أن ـنــا سـنـقـضــي على
األرجنتين بانتصار ( ،)1-2في مباراة
رائعة أخرى ألوتشوا».
وك ــان الـنـصــب ال ـت ــذك ــاري لـلـثــورة،
وه ــو أح ــد أك ـث ــر ال ـم ـعــالــم رم ــزي ــة في
مكسيكو سـيـتــي ،مـســرحــا الحـتـشــاد
اآلالف مــن أنـصــار «الـتــري» لمشاهدة
المباراة عبر شاشات عمالقة ،حيث
ص ــرخ ــوا ب ــأع ـل ــى أص ــواتـ ـه ــم ع ـنــدمــا
أن ـقــذ أوت ـش ــوا الــرك ـلــة م ــن األس ـط ــورة
ليفاندوفسكي.
وعـ ـن ــدم ــا أن ـ ـقـ ــذ حـ ـ ـ ــارس ال ـم ــرم ــى
تسديدة نجم برشلونة ،قام مستخدمو

شعبية كبيرة
ويشعر إمبولو إنه في موطنه في سويسرا أيضا ،حيث يتمتع بشعبية
كبيرة.
ّ
يؤكد ليونيل بيتيه الصحافي في جريدة «لو تــان»« :لديه هذه القدرة
عـلــى الـتـحــدث إل ــى ســويـســرا بــأكـمـلـهــا» ،مضيفا «إن ــه مــواطــن كاميروني
ّ
ّ
ويتحدث الفرنسية
يتحدث الفرنسية نشأ في سويسرا الناطقة باأللمانية،
واأللمانية بشكل مثالي .ال يكاد يوجد أحد باستثناء (المتزلجة الرا) غوت-
بهرامي أو (روجيه) فيدرر من بين أفضل الرياضيين في سويسرا لإلجابة
على الجميع بلغتهم .من أجل أن تصبح نجما رياضيا وطنيا ،ذلك مهم».
وفي صفوف سويسرا ،لعب في الجناحين األيمن واأليسر بحكم أن مركز
رأس الحربة كان محجوزا لهاريس سيفيروفيتش .كان إمبولو أكثر على
الجناح ،أو مهاجم مزيف ،أو حتى على مقاعد البدالء ...هو اآلن في مستوى
جيد مع فريقه موناكو بتسجيله
ثمانية أهداف في  23مباراة.

هيكتور مورينو يهنئ زميله أوتشوا بعد انتهاء المباراة أمام بولندا

ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ب ــإظـ ـه ــار
إب ــداع ــات ـه ــم م ــن خ ــال إشـ ـ ــارات شكر
لالعب المكسيكي.
وكان أكثر عمل إبداعا هو المونتاج
الذي يظهر فيه القديس تداوس (واحد
من رسل المسيح عيسى االثني عشر)
بوجه جييرمو أوتشوا للتعبير ّ
عما
فعله للمنتخب الوطني هذه الليلة.
وأصبح مونديال قطر هو الخامس
بالنسبة ألوتشوا ،حيث كان بديال في
ألمانيا  2006وجنوب إفريقيا 2010
قبل أن يصبح الحارس األساسي في
البرازيل  2014وروسيا .2018
وف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ال ـس ـل ـب ــي،
ان ـفــرد المنتخب الـسـعــودي بـصــدارة
المجموعة بثالث نقاط ،بينما تأتي
كل من بولندا والمكسيك خلفه بفارق
نقطتين ،بينما يتذيل األرجنتين قاع
الترتيب دون نقاط.
(إفي)
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رياضة
البرتغال بـ«القليل» من رونالدو في مواجهة «النجوم السوداء»
يخوض منتخب البرتغال أولى
مبارياته في نهائيات كأس
العالم لكرة القدم اليوم أمام
منتخب غانا ،ضمن الجولة
األولى من المجموعة الثامنة
في الدور األول للبطولة.

يـسـتـهــل مـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال
م ـش ــواره ف ــي ال ـمــونــديــال الـيــوم
بلقاء نظيره منتخب غانا ضمن
الـجــولــة االولـ ــى مــن المجموعة
الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االول
«المجموعات».
وبعدما كان مركز الثقل أينما
ً
حــل ،بــات رونــالــدو يشكل عبئا
حتى على المنتخب الوطني بعد
الهجوم ال ــذي شنه على فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ومدربه الهولندي إريك تن هاغ،
ما يجعل البرتغال مثقلة بهمه.
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــاعـ ــب بـحـجــم
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ص ـ ــورة
المنتخب لقرابة عقدين من الزمن
بمبارياته الـ 191وأهدافه الـ117
(رقم قياسي دولي) ،أن تخوض
بـ ـط ــول ــة ب ـح ـج ــم كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
وكثيرون يتحدثون عن ضرورة
أال ي ـش ــرك ــه ال ـ ـمـ ــدرب ف ــرن ــان ــدو
ً
سانتوش أساسيا كي ال يؤثر
على أداء المنتخب ،فهذا مؤشر
ً
كبير ج ــدا على حجم المشكلة
ال ـتــي أوقـ ــع نـفـســه فـيـهــا أفـضــل
العب في العالم خمس مرات.
ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر بـصـحـيـفــة «آ
ب ــوال» البرتغالية ال ــى الـخــروج
بـعـنــوان «الـقـلـيــل مــن رون ــال ــدو،
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال» ،رغـبــة
مـنـهــا ب ــأن ي ـكــون الـتــركـيــز على
المنتخب الوطني الباحث عن
محاولة االنضمام الى العمالقة،
وال ـف ــوز بـلـقـبــه الـعــالـمــي األول،
ليضيفه ال ــى تـتــويـجــه ال ـقــاري
األول والــوح ـيــد ع ــام  2016في
كأس أوروبا.

سيلفا :نحن جاهزون
وح ــاول العـبــو البرتغال
تـ ـخـ ـفـ ـي ــف وطـ ـ ـ ـ ـ ــأة م ـش ـك ـل ــة

البرتغال  xغانا

7:00م

سانتوس :نركز مع المنتخب فقط

سانتوس
أكد مــدرب منتخب البرتغال األول لكرة القدم ،فرناندو سانتوس،
أن الفريق ال يتناول داخل المعسكر مسألة فسخ مانشستر يونايتد
لعقد كريستيانو رونالدو ،مضيفا أن النجم البرتغالي ال يعلق حتى
على القضية.
وص ــرح ســان ـتــوس ،خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عشية مــواجـهــة غانا
بمونديال قطر « 2022لم نتحدث عن تلك المسألة داخــل المجموعة،
وال حتى هو .األهم أن الالعبين يركزون فيما ينبغي عليهم القيام به،
وعن أهدافهم».
وتابع« :ما نرغب فيه أن يستمتع البرتغاليون ،وهذا هو هدفنا .البقية
أمور ثانوية ،نركز مع المنتخب فقط».
وكان رونالدو قد صرح بأنه «حان الوقت المناسب للبحث عن ّ
تحد
جديد» .وأوضح« :أنا أحب مانشستر يونايتد ،وأحب الجماهير ،وهذا
لن يتغير أبـ ًـدا .ومع ذلك ،إنه الوقت المناسب للبحث عن ّ
تحد جديد.
أتمنى للفريق األفضل لبقية الموسم وفي المستقبل».
وبذلك تنتهي عودة كريستيانو إلى أولد ترافورد ،المكان الذي دفعه
إلى النجومية ،حيث فاز للمرة األولى بـ «الكرة الذهبية» ،بعد  6سنوات
( )2009 /2003في المرحلة األولى له بالنادي اإلنكليزي.

لياو

رافايل لياو

رونـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،وب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم ن ـج ــم
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ب ــرن ــاردو سيلفا ال ــذي ق ــال إن
األجواء «ممتازة».
وانهالت األسئلة على سيلفا
ً
بشأن رونالدو ،مؤكدا أن زميله
مــركــز ومـتـحـفــز .وق ــال سيلفا:
األخ ـب ــار اآلت ـيــة مــن إنـكـلـتــرا ال
شــأن لها بالمنتخب الوطني.
ً
كما ال تعنيني أ نــا شخصيا ،
وبــالـتــالــي لــن أق ــوم بالتعليق
عليها.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ـه ــا «م ـســألــة
تتعلق بــه (رون ــال ــدو) ويتعين
عـلـيــه حـلـهــا بـشـكــل فـ ــردي مع
ً
الشخص الـمـنــاســب» ،مضيفا
ً
ً
«أرى رونالدو متحمسا ومركزا،
م ـث ــل أي ش ـخ ــص آخ ـ ـ ــر ،وه ــو
العب آخر هنا لمساعدة بلدنا
والمنتخب الوطني».
وتألق منتخب البرتغال في
فوزه الودي التحضيري األخير
عـ ـل ــى ن ـي ـج ـي ــري ــا  1-4ب ـغ ـيــاب
رونالدو.
ورأى سيلفا أنه من الطبيعي
أن يـعـمــل ال ـفــريــق بـشـكــل جيد
ً
من دون رونالدو ،مضيفا «من
الــواضــح أنــه جــزء مــن الفريق،
ً
لـكــن عـنــدمــا ال يـكــون مــوجــودا
نعرف كيف نرد .عندما ال يكون
هـنــاك ،نستجيب بشكل جيد.
نحن جاهزون».
ً
واعتبر أن «هناك ( 26العبا)
منا ،وال يهم ما إذا كان شخص
أو آخر (يلعب)».

مجموعة مفتوحة
ويخوض رونالدو مشاركته
الخامسة في كأس العالم التي
يفتتحها أبطال أوروب ــا 2016
ضد غانا اليوم.
ً
ً
وبدا ابن الـ 37عاما ظاهريا
غير متأثر بالجدل الذي تسبب
ً
به ،مطمئنا «الجو العام ممتاز.
الالعب التالي الــذي يأتي إلى
ه ـنــا ،لـيــس عليكم أن تـســألــوه
عن ذلك ،ال تتحدثوا عني ،ليس
عليكم التحدث عن كريستيانو
رونالدو .ساعدوهم واسألوهم
عن كأس العالم».

أنــدريــه (دي ــدي) أيــو نجم
غانا وزميله ساليس
وفـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـف ـت ــوح ــة
ي ـص ـع ــب ال ـت ـك ـه ــن ب ـن ـتــائ ـج ـهــا،
س ـي ـحــاول رون ــال ــدو ان يصبح
ً
أول العب يحرز هدفا على االقل
في خمس نسخ مختلفة لكأس
الـعــالــم (م ــن  2006إل ــى ،)2022
ل ـي ـت ـفــوق ع ـلــى أسـ ـم ــاء عظيمة
أمـ ـث ــال االس ـ ـطـ ــورة ال ـبــرازي ـل ـيــة
بيليه وااللمانيين ميروسالف
كلوزه وأوفه زيلر.
ول ـ ـكـ ــن مـ ـث ــل نـ ـجـ ـم ــه ،ي ـب ــدو
المنتخب البرتغالي في تراجع،
ل ـك ــن س ــان ـت ــوش ال ي ـف ـت ـقــر ال ــى
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،إذ تـ ـض ــم كـتـيـبـتــه
ً
وجـ ــوهـ ــا بـ ـ ـ ــارزة أم ـ ـثـ ــال جـ ــواو

فيليكس ،ورافايل لياو ،وبرونو
فرنانديش ،وج ــواو كانسيلو،
وروبن دياش ،وبرناردو سيلفا
وغيرهم.
لكنه اآلن أمام تحدي تجديد
أسلوب فريق ُبني بالكامل حول
رون ــال ــدو ال ـمــرشــح لـلـمـشــاركــة
ً
أس ــاس ـي ــا ض ــد غــانــا ف ــي ت ـكــرار
لـ ــدور الـمـجـمــوعــات ع ــام 2014
حين فاز «سيليساو» أوروبا 1-2
بفضل هدف «سي آر  »7بالذات.

ثقة غانا
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـب ــدو

ا لـمـنـتـخــب ا ل ـغــا نــي ع ـلــى ثقة
بقدرته على تخطى الصعاب
وعبور دور المجموعات.
وأ ك ـ ـ ــد أو ت ـ ـ ــو ادو ا ل ـم ــد ي ــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـم ـن ـت ـخ ــب غـ ــانـ ــا أن ــه
ي ـضــع ن ـصــب عـيـنـيــه الـتــأهــل
ل ـ ـ ــأدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة ل ـكــأس
العالم للمرة األو لــى منذ 12
عاما.
وب ـل ــغ م ـن ـت ـخــب غ ــان ــا دور
الثمانية في مونديال 2010
فــي أفـضــل إنـجــاز لــه ،وأشــار
ادو إ ل ــى أن فــر يـقــه يستطيع
تـ ـك ــرار هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ورب ـم ــا
تخطيه ،ليصبح أول منتخب

رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ن ـ ـجـ ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البرتغالي خالل مباراة سابقة
إفريقي يبلغ المربع الذهبي.
و ق ـ ـ ــال ادو قـ ـب ــل م ــوا ج ـه ــة
ال ـبــرت ـغــال «ن ــأم ــل ب ـل ــوغ دور
الستة عشر ،لدينا فريق جيد
وبإمكانه الفوز على أي فريق
بالمجموعة».
وتضم المجموعة الثامنة
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
ا ل ـج ـنــو ب ـيــة ،و ك ــذ ل ــك منتخب
أورو غــواي الذي أطاح بغانا
بـسـيـنــار يــو مثير لـلـجــدل من
دور ا لـثـمــا نـيــة فــي مــو نــد يــال
جنوب إفريقيا .2010
ويعول منتخب غانا الذي
فـ ـش ــل ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــوغ م ــون ــدي ــال

رو سـيــا  ،2018عـلــى عــدد من
الــاعـبـيــن الـمــولــوديــن خــارج
غــا نــا ،مـثــل إ يـنــا كــي ويليامز
المولود في بيلباو.
و قـ ـ ـ ــال ادو ا ل ـ ـمـ ــو لـ ــود فــي
هــا مـبــورغ « لــد يـنــا الكثير من
األ ف ــراد ا لـجــدد ،أيضا بسبب
أن ـهــم غ ـيــروا جـنـسـيـتـهــم ،لــذا
م ــن ال ـم ـهــم أن نـنـضــج ســويــا
كفريق وأن يعرف الالعبون
أفكاري».
(أ ف ب)

برونو فرنانديز من مدافع إلى صانع ألعاب
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـول بـ ـ ــرونـ ـ ــو ف ــرن ــان ــدي ــز
م ــن م ــداف ــع نـحـيــف ون ــاش ــئ في
ض ـ ــواح ـ ــي ب ـ ــورت ـ ــو إل ـ ــى ص ــان ــع
ألـعــاب منتخب البرتغال وقائد
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
بمساعدة من صديقه لوسيو،
ً
أجـ ـ ــرى ف ــرن ــان ــدي ــز اخـ ـتـ ـب ــارا مع
الفريق المحلي المتواضع لمدينة
ساو ماميدي دي إنفيستا ،الذي
ت ـجــد مـنـشــآتــه ال ـقــدي ـمــة نفسها
محصورة بين الضواحي وتقاطع
الطريق السريع.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـكــن يـمـلــك والـ ــداه
ال ـق ــدرة عـلــى تــأمـيــن مــواصــاتــه،
تمكن نادي إف سي إنفيستا من
اصـطـحــابــه إل ــى ال ـتــدري ـبــات .في
الثامنة مــن عـمــره ،تمتع برونو
بموهبة كبيرة ،لدرجة أن المدرب
قــرر تخصيص جلسة فــرديــة له
كل أسبوع.
انضم الشاب «المعجزة» إلى
فــريــق تــابــع ل ـبــورتــو ،أي دي أر
بــاسـتـيـلـيــرا ،ح ـيــث أم ـضــى عــدة
مــواســم .تسلم الـمــدرب أنتونيو
ري ـب ـيــرو ،فــرنــانــديــز ،وه ــو يبلغ
ً
 15عاما.

برونو فرنانديز خالل مباراة سابقة
وفي سن السابعة عشرة ،عاد
فرنانديش إلى بوافيستا ،حيث
ُر ّقي إلى فئة عمرية واحدةً ،
بناء
على طلب مدربه في ذاك الوقت،
جواكيم سيلفا.
ح ـي ـن ـمــا كـ ــان م ــوس ــم /2011
 2012يـقـتــرب مــن نـهــايـتــه ،كــان
فرنانديز على وشــك االنضمام

إلى الفريق األول في بوافيستا،
لكن النادي عانى حينها قضية
فساد هزت كرة القدم البرتغالية
بأكملها ،حيث تم تنزيل النادي
إلى الدرجة الثالثة.
انتقل فرنانديز إلــى نــوفــارا،
فــريــق م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة في
إيـطــالـيــا ،مقابل  40ألــف يــورو،

يحمل آمال «سيليساو أوروبا»
يـخــوض رافــايــل لـيــاو مونديال
قطر وعالم كرة القدم تحت قدميه،
إذ تشخص عيناه إلى كأس العالم،
ح ـي ــث يـ ـب ــدو أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ال ـن ـج ــوم
الـصــاعــديــن فــي أوروبـ ــا مستعدا
الرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ع ـ ـ ـبـ ـ ــاءة م ــواطـ ـن ــه
كريستيانو رونــالــدو مع
أفــول نجمه مع منتخب
البرتغال.
ت ـط ــور لـ ـي ــاو ،ابــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــ 23عـ ـ ــامـ ـ ــا ،مــن
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ــاب
موهوب مع أداء
غـ ـي ــر م ـس ـت ـقــر
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــاح
متألق وعامل
أس ـ ــاس ـ ــي فــي
الفوز ،ليساهم
الموسم الماضي
في تتويج ميالن بلقب
الدوري اإليطالي.
وســاعــدت أه ــداف لياو
( )7وتـمــريــراتــه الحاسمة

( )10ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات هــذا
الموسم ،على إعادة «روسونيري»
إلـ ـ ــى دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـص ـ ــراع فـ ــي سـعـيــه
لالحتفاظ بلقب «سكوديتو» وبلوغ
دور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي م ــن مـســابـقــة
دوري أبـطــال أوروبـ ــا وذل ــك للمرة
األولى منذ  9أعوام ،وتحديدا منذ
عام .2014

تحركات سريعة
ويتميز لياو بتحركاته السريعة
وبتوازنه داخل المستطيل األخضر،
فــي حين صقل موهبته بــإشــراف
المدرب ستيفانو بيولي ليتحول
إلى ممرر حاسم وهــداف ويصبح
قبلة أنظار عشاق الكرة المستديرة
فــي كــل مــرة يـشــارك فيها بقميص
نادي مدينة ميالنو.
وم ــن بـعــض ال ـن ــواح ــي ،تعكس
مسيرته ص ــورة طـبــق األص ــل عن
السنوات األولى لمواطنه المخضرم
ً
رونــالــدو ( 37عــامــا) ،والــذي انتهى

ال ـث ــاث ــاء مـ ـش ــواره م ــع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ويمر بمرحلة
تراجع سريع إن كان من ناحية األداء
أو مكانته في كرة القدم العالمية،
ليعتبر البعض أن «سي آر  »7وصل
إل ــى نـهــايــة مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة في
المالعب.
واعتبر الـمــدرب السابق لفريق
ال ـش ـب ــاب ف ــي س ـبــورت ـي ـنــغ تـيــاغــو
فرنانديش عام  2019أن لياو كان
أفـضــل الع ــب فــي تــاريــخ أكاديمية
ال ـنــادي ،ال بــل أفـضــل مــن رونــالــدو
كالعب شاب.
وعن هذه الحقبة يقول لياو في
مارس« :أردت أن أظهر للجميع من
أنا ،حتى لو لم أكن هدافا حقيقيا،
مثل مبابي أو رونالدو ،وهذان هما
المهاجمان الـلــذان أدرسهما على
يوتيوب ،وهما مصدر إلهامي .أريد
أن أصل إلى مستواهما».

لكن مسار العقبات لم ينتهِ هنا.
أكمل تكوينه هناك قبل صعوده
السلم.
بعد أودينيزي وسمبدوريا،
ع ــاد إل ــى ال ـبــرت ـغــال لـ ُـي ـبــدع في
سبورتينغ ،ثم وصل إلى «مسرح
األحالم» بمانشستر يونايتد في
يناير .2020

دجيكو جاهز إليقاف كريستيانو
ت ـحــدث الـغــانــي ألـكـسـنــدر دجـيـكــو ،ال ـمــولــود في
مــونـبـلـيـيــه ،ع ــن س ـعــادتــه «ب ـج ـعــل والـ ـ ــدي ف ـخ ــورا»
باختياري الدفاع عن ألــوان النجوم الـســوداء ،وأكد
جاهزيته لخوض تحدي المونديال.
المدافع األيسر لنادي ستراسبورغ ،والبالغ 28
عــامــا ،ال ي ـصــدق أن ــه سـيـبــدأ مـشــاركـتــه األولـ ــى في
نهائيات كأس العالم مع غانا في مواجهة البرتغال
ونجمها كريستيانو رونالدو اليوم.
• ستلعب أول كأس عالم في مسيرتك االحترافية؟
إنه شعور ال يصدق! عندما أقصينا نيجيريا ،قلت
لعائلتي أنا لن أصدق أنني سأشارك في كأس العالم
طالما أنني لست موجودا هناك ،إنه شيء عظيم ،نحن
واعون بذلك ،لكن طالما لم ألعب بعد المباراة األولى،
فأنا ال أريد أن أصدق ذلك.
• بإمكانك اكتشاف البطولة العالمية من خالل
مواجهة ثنائية ضد كريستيانو رونالدو ،هل هذا
مرهق؟
لكن كل المدافعين يأملون مواجهة أفضل الالعبين
تحد أن أشاهد مثل
في العالم! هذا جيد ،أنا سعيد .إنه ٍ
هذا الالعب القوي ،وأنا أحب التحديات.
• المباراة األخيرة في دور المجموعات ستكون
ضد األوروغواي ،وقد تكون حاسمة من أجل التأهل.
هل ستكون ثأرية من «السيليستي» ونجمها لويس
سواريز بلمسة يده الشهيرة؟
لقد تم إخباري بذلك بالفعل ،بعد القرعة ،بدأت في
قراءة تعليقات من قبيل دجيكو ،ضد سواريز ،عليك

ألكسندر دجيكو
أن تظهر له أن ما فعله ليس جيدا .إنــه اللعب ،هذا
مضحك ،وسنفكر فيه بالضرورة.
• م ــا ه ــو ش ـع ــورك بــالــدفــاع ع ــن أل ـ ــوان «الـنـجــوم
السوداء»؟
أنا سعيد جدا بجعل والدي فخورا ،خصوصا أنه
غاني ،وبالتأكيد عائلته .أنا سعيد باللعب من أجل
جذوري ،بلدي .اآلن هم (عائلته) يجتمعون جميعا
لمشاهدة مباريات االختيار .غالبا ما يذهب معي
الى هناك (غانا).

تاريخ األوروغواي أمام طموحات كوريا الجنوبية

جانب من تدريبات المنتخب األوروغواياني
يلتقي منتخب األوروغ ــواي ،بطل
العالم  1930و ،1950الـيــوم ،منتخب
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ضـمــن المجموعة
الثامنة من الــدور األول في مونديال
قطر لكرة القدم .2022
على الــورق ،من المتوقع أن تكون
األوروغواي ،المنافسة الرئيسة على
صدارة المجموعة الثامنة ومرشحة
بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية أ مــام
كوريا الجنوبية على ملعب المدينة
التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة
األضـ ـع ــف ،س ـي ـحــدد وت ـي ــرة ال ـصــراع
ويمنح «ال سيليستي» الــدفــع الــازم
لمحاولة الوصول الى ثمن النهائي
ً
للمرة الرابعة تواليا ،رغم أن المنتخب
ً
االميركي الجنوبي لم يعد متوهجا
كـمــا ك ــان قـبــل أرب ــع س ـن ــوات بـعــد أن

بات نجما الهجوم لويس سواريس
وإدينسون كافاني في سن الخامسة
والثالثين.
وع ــان ــت االوروغ ـ ـ ـ ــواي ف ــي م ـشــوار
التأهل إذ اضـطــرت خــالــه الــى إقالة
مدربها االسطوري أوسكار تاباريس
ً
بعد  15عاما على رأس الجهاز الفني،
وتـ ـعـ ـيـ ـي ــن دي ـي ـغ ــو
أل ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي
ق ــاده ــا الـ ــى أرب ـعــة
ً
انـ ـتـ ـص ــارات تــوال ـيــا
ض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت عـ ـل ــى
إثــرهــا المشاركة
الــراب ـعــة ع ـشــرة في
العرس الكروي.
ويعود المنتخبان
األوروغوياني والكوري

 ...وآخر من تدريبات المنتخب الكوري الجنوبي

بالذاكرة الى عام  2010حين تواجها
ً
في ثمن النهائي وخرج األول منتصرا
 1-2بثناية لويس سواريس في طريقه
لنيل المركز الرابع في أفضل نتيجة
له منذ .1970
وس ـب ــق لـلـمـنـتـخـبـيــن أن تــواج ـهــا
ً
أي ـض ــا ف ــي دور
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
عام  1990حين

فازت األوروغواي بهدف في الثواني
األخيرة بفضل دانييل فونسيكا.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب سـ ــواريـ ــس الـ ـه ــداف
ً
ال ـتــاري ـخــي للمنتخب م ــع  68هــدفــا،
ً
ووص ـي ـفــه كــافــانــي ( 58ه ــدف ــا) ،تعج
التشكيلة بالعبين يتمتعون بخبرة
َ
المدافعين دييغو غودين
كبيرة مع
ً
( 36عــامــا) ومارتين كاسيريس ()35
والحارس فرناندو موسليرا (.)36

األوروغواي  xكوريا ج

7:00م

وتـ ـ ـب ـ ــرز الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،مــع
داروين نونييس وإرنستو فالفيردي
ورودريغو بنتانكور.
ً
وضم ألونسو أيضا المدافع رونالد
أراوخ ـ ــو رغ ــم خـضــوعــه ل ـجــراحــة في
عضلة فخذه.

كوريا الجنوبية
من جانبه ،سيسعى منتخب كوريا
الجنوبية الى ايقاف القوة الهجومية
الضاربة لمنافسه في مباراة اليوم،
ومن المحتمل ان يلجأ المدرب بابلو
بـيـنـتــو ال ــى الـلـعــب بــأس ـلــوب دفــاعــي
بـ ـح ــت واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات
المرتدة في حال سنحت الفرصة.
وتــأهــل منتخب كــوريــا الجنوبية

بينتو :هيونغ  -مين ألونسو :العبونا األفضل في العالم

سون جاهز

أفــاد الـمــدرب البرتغالي لمنتخب كوريا الجنوبية
باولو بينتو بأن نجم توتنهام اإلنكليزي هيونغ  -مين
سون قادر على المشاركة ضد األوروغواي اليوم.
وخـضــع ســون لعملية جــراحـيــة فــي وقــت ســابــق من
الشهر ا لـحــا لــي ،بعد تعرضه لكسور فــي محيط عينه
اليسرى خالل مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال
أوروبا.
ً
ويتدرب ابن الثالثين عاما مع المنتخب بقناع على
وجهه منذ وصوله إلى قطر ،وسط ترقب من الجمهور
الـكــوري الجنوبي الــذي كــان يخشى غيابه عــن مـبــاراة
اليوم.
وقــال بينتو ،في مؤتمر صحافي« ،بإمكان ســون أن
يلعب ...لن تزعجه مسألة ارت ــداء قـنــاع» ،مشيرا إلــى أن
سون تأقلم مع ذلك.
وأردف« :يجب االلتزام بالخطة التي وضعناها منذ
وصــولـنــا الــى هـنــا ،كما أن طريقتنا فــي إدراج ــه ضمن
ُ
ً
المجموعة تظهر أنه بات طبيعيا (تأقلمه مع القناع)».
وتــابــع« :سـنــرى غــدا كيف سيكون الــوضــع .نــأمــل أن
يشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة» ،محذرا «لكنه يعلم
ونحن نعلم أنه بعد هذه العملية ،ال يمكن المخاطرة».

مخاوف من غياب نونيز
كشفت صحيفة «الصن» البريطانية
أن مهاجم ليفربول داروين نونيز مهدد
بالغياب عن مباراة أوروغواي وكوريا
الجنوبية اليوم في كأس العالم .2022
وأشارت إلى أن نونيز غادر تدريبات
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة ال ـتــي
تعرض لها في الكاحل.
وأوضـحــت أنــه في حــال تأكد غياب
ً
نــون ـيــز ف ـس ـي ـشــارك ب ـ ــدال م ـنــه ديـيـغــو
ألــون ـســو أو إدي ـس ــون كــافــانــي لـقـيــادة
هجوم األوروغواي.
وختمت بأن مهاجم ليفربول تلقى
العالج في الملعب ،ويأمل الجهاز الفني
أال تــؤثــر اإلص ــاب ــة ع ـلــى ح ـظــوظــه في
المشاركة أمام كوريا الجنوبية.

هوانغ هي  -تشان لن يشارك
لن يتمكن هوانغ هي  -تشان ،مهاجم
المنتخب الكوري الجنوبي ،من المشاركة
فــي م ـب ــاراة فــريـقــه األولـ ــى بالمجموعة
الثامنة ضد أوروغواي اليوم ،مع تباطؤ
تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وعانى مهاجم نادي ولفرهامبتون
واندرارز من مشاكل في أوتار الركبة
قبل وصوله إلى قطر للمشاركة في
كأس العالم ،ويتعافى بوتيرة أبطأ
مقارنة بما كان متوقعا ،وقال المدرب
باولو بينتو ،في مؤتمره الصحافي
أمس قبيل المباريات ،إن هوانغ «لن

يكون مستعدا للعب غدا».
ولم يدرج االتحاد الكوري لكرة القدم
هوانغ رسميا كـ«مصاب» ،لكنه غاب عن
تــدري ـبــات فــري ـقــه ،أم ــس األول ال ـثــاثــاء،
وبدال من ذلك قام بممارسة الرياضة على
دراجة ثابتة ،ومارس بعض التدريبات
الفردية .كان هذا بعد  4أيام من مشاركته
في بعض التدريبات االستراتيجية مع
باقي أفراد فريقه.
ويعد هوانغ عنصرا مهما في الهجوم
الـ ـك ــوري ،بـفـضــل ق ــدرات ــه ع ـلــى الـهـجــوم
والتعامل مع المدافعين.

اعتبر مدرب األوروغــواي دييغو
ألونسو أن العبي فريقه هم األفضل
في العالم ،مشددا على ضرورة عدم
اختزال المنتخب الكوري الجنوبي
بـ«سون وحده».
وق ــال ألــونـســو« :عـنــدمــا أق ــول إن
العبي األوروغ ــواي هم األفضل في
العالم ،فأنا أقــول ذلــك ألنهم العبو
فــري ـقــي .ه ــذا ل ـيــس ت ـع ـجــرفــا ،أب ــدا.
إنها مشاعر تخالجني .العبونا هم
األف ـض ــل» ،مضيفا« :هــدفـنــا واضــح
جدا :المباراة األولى .السالح األفضل
لنا هو الشعور باالنتماء الى الكرة
األوروغويانية».
وتطرق إلى المخضرمين لويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــس ،وإدي ـ ـن ـ ـسـ ــون ك ــاف ــان ــي
ومسألة انتقال األول لفريق بداياته
نــاسـيــونــال لـفـتــرة وج ـيــزة مــن أجــل
تعزيز حظوظه بخوض النهائيات
لـلـمــرة ال ــراب ـع ــة ،وان ـض ـم ــام الـثــانــي
لفالنسيا اإلسباني بصفقة انتقال
حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،حيث عجز عن
فرض نفسه أساسيا.
ورأى أن أي « ق ـ ـ ــرار ا تـ ـخ ــذه فــي

دييغو ألونسو
األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،ك ــان عـلــى عــاقــة
بسيليستي .هذا األمر يجعلنا نشعر
ً
بالفخر ،نحن ،كطاقم فني ،لكن أيضا
البلد بأكمله».
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـخ ـصــم األول فــي
النهائيات كــور يــا الجنوبية ،حذر
ألــونـســو مــن أن «األم ــر ليس مجرد
سـ ـ ـ ــون» ،وحـ ـس ــم م ـس ــأل ــة م ـش ــارك ــة

مدافعه رونالد أراوخو الذي خضع
لعملية جــرا ح ـيــة ف ــي  28سبتمبر
لعالج تمزق في وتر الفخذ األيمن،
ً
مؤكدا غيابه.

األنظار نحو كيم مين  -جاي «الوحش»
سيطرت اإلصابة في وجه سون هيونغ -مين
على استعداد كوريا الجنوبية لبدء مشوارها
في نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،لكن
وجود كيم مين -جاي ُ
الملقب بـ «الوحش» في
قلب دفاعها يمكن أن يكون بنفس األهمية في
مونديال قطر.
وحظي ا لـمــدا فــع المميز بتقدير كبير منذ
انتقاله من نادي فناربغشة التركي إلى نادي
نابولي اإليطالي في الصيف الماضي مقابل
ً
ما يزيد قليال على  18مليون يورو.
مـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،لـعــب ال ـمــدافــع الـبــالــغ من
ً
ً
ً
العمر  26عاما دورا حاسما في عدم تعرض
نابولي ألي خسارة في دوري الدرجة األولى
اإليطالي وتمسكه بالصدارة قبل توقف الدوري
ً
مؤقتا بسبب بطولة كأس العالم في قطر.
ي ــرت ـب ــط ك ـي ــم ط ــوي ــل الـ ـق ــام ــة بـ ـط ــول 1.90
متر ،منذ فترة طويلة باالنتقال إلــى الــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ومانشستر يونايتد هو
ـاد إنكليزي ُيقال إنــه ُمهتم بالتعاقد
أحــدث نـ ٍ
معه.
للتأكيد على مدى روعته في إيطاليا ،اختير
كيم في دوري الدرجة األولى اإليطالي كأفضل
العب عن شهر سبتمبر.
وفي شهر أكتوبر كان أفضل العب من اتحاد
العبي كرة القدم اإليطاليين.
ووصفت وكالة األنـبــاء الكورية «يونهاب»
المدافع كيم  -الــذي ُ
سيكلف بمهمة الحد من
خـطــورة لــويــس ســواريــز ودارويـ ــن نونيز في

مباراة كوريا الجنوبية األولى في كأس العالم
 - 2022بأنه «صخرة في الدفاع».
حصل كيم على لقب «الوحش» بسبب بنيته
الـجـســديــة الـقــويــة وكــذلــك قــدرتــه عـلــى إيـقــاف
المنافسين بشراسته.
لكن كيم أكثر من مجرد مدافع يمتاز بالقوة
وق ـط ــع الـ ـك ــرة ف ــي ال ـخ ـل ــف ،ف ـلــديــه س ــرع ــة في
التحرك والـتـقــدم لــأمــام ،وتمركز جيد ،وهو
ً
هادئ جدا في السيطرة على الكرة.
ظ ـه ــر ك ـي ــم ألول م ـ ــرة م ــع م ـن ـت ـخــب ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ع ــام  2017وخ ــاض حـتــى اآلن 44
مباراة دولية ،لكن هــذه ستكون أول مشاركة
له في نهائيات كأس العالم.
انتقل كيم إلى نابولي بعد أن غادر المدافع
ك ــال ـي ــدو كــول ـي ـبــالــي الـ ُـم ـف ـضــل لـ ــدى جـمــاهـيــر
الـ ـجـ ـن ــوب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إلـ ـ ــى نـ ـ ـ ــادي تـشـيـلـســي
اإلنـكـلـيــزي ،لكن كيم أوض ــح منذ الـيــوم األول
أنــه ال يرغب فــي أن ُينظر إليه على أنــه بديل
للدولي السنغالي.
وقـ ــال ك ـيــم ،الـ ــذي يـتـضـمــن وش ــم ع ـلــى يــده
العبارة الالتينية «كارب ديم» أو «اغتنم اليوم»:
أنا مجرد مدافع يريد بذل كل ما لديه من أجل
فريقه.
وأكمل :كوليبالي أسطورة ،وأنا مدافع شاب
تعلمت الكثير في فترة زمنية قصيرة.

لكاس العالم قطر  2022بعدما تصدر
المجموعة الثامنة للدور الثاني من
الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة ل ـك ــأس الـعــالــم
ثــم حــل ثــانـيــا فــي الـمـجـمــوعــة ال ــدور
النهائي (الثالث) للتصفيات اآلسيوية
بعد إيران.
وي ـب ــدو مـنـتـخــب ك ــوري ــا ف ــي أبـهــى
صورة بل في حالة ربما هي األفضل
في تاريخ المشاركة الكورية العشرة
الـســابـقــة ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،ويتطلع
ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي بــاولــو
بينتو إلى تكرار إنجاز  2002وربما
الى ابعد من ذلك في حال حالف الحظ
نـجــوم الـفــريــق وعـلــى رأسـهــم هيونغ
مين سون.
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رياضة
هل تضحك األرجنتين الجريحة في النهاية؟
يـتـعـ َّـيــن ع ـلــى األرج ـن ـت ـيــن ،بـقـيــادة
ً
ليونيل ميسي ،أن تنحي جانبا هزيمة
مفاجئة أ مــام السعودية تسببت في
جــرح غــائــر لكرامتها ،وأن تستدعي
ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة لـجـيــل ســابــق واج ــه
انتكاسة مماثلة في  1990إذا أرادت
الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.
وب ــدأت مـحــاولــة ميسي الخامسة
واألخـيــرة لتخليد اسمه مثل دييغو
مارادونا بين األرجنتينيين من خالل
الفوز بأكبر لقب في كرة القدم بشكل
ك ــارث ــي ،ح ـي ــث ت ـج ـ َّـرع ــت األرج ـن ـت ـيــن
هــزيـمــة مـنـكــرة  2-1أم ــام الـسـعــوديــة،
أمـ ــس األول (ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء) ،ف ــي واحـ ــدة
مــن أك ـبــر مـفــاجــآت الـبـطــولــة عـلــى مر
تاريخها.
ومع ذلك ،قد يتشجع ميسي وفريقه
البائس حين يتذكر ما حدث قبل 32
ً
عــامــا عـنــدمــا ب ــدأت األرجـنـتـيــن كــأس
العالم في إيطاليا بخسارة مفاجئة
أمام الكاميرون ،لكنها واصلت طريقها
لتبلغ النهائي.
وقـ ــال م ــداف ــع األرج ـن ـت ـيــن الـســابــق
بابلو زاباليتا« :هل مازلنا نستطيع
ً
الفوز بها؟ بالطبع نعم» ،مستشهدا
بنسخة  ،1990رغم أن الفريق القادم
مــن أميركا الجنوبية خسر المباراة
النهائية وقتها أمام ألمانيا الغربية.
ً
ال يزال المشوار طويال».
ول ــم يـنـطــق الع ـبــو األرج ـن ـت ـيــن من
الـ ـص ــدم ــة أث ـ ـنـ ــاء مـ ـغ ــادرتـ ـه ــم مـلـعــب
لوسيل ،بعد خسارة سجلهم الرائع
بعدم الهزيمة في  36مباراة متتالية،

الشهراني يطمئن الجماهير
وسيكمل عالجه في الرياض
ط ـ ـ ـمـ ـ ــأن العـ ـ ـ ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـ ـسـ ـع ــودي ي ــاس ــر ال ـش ـه ــران ــي
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ع ـل ــى ح ــال ـت ــه بـعــد
تعرضه لــإصــابــة خ ــال الفوز
التاريخي لألخضر على نظيره
األرجـنـتـيـنــي  1-2ف ــي مستهل
مشوار الفريقين بمونديال قطر.
وق ــال الـشـهــرانــي ،فــي مقطع
ف ـيــديــو ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي مـســاء أم ــس األول
بعد نقله لمدينة حمد الطبية
في الدوحة« :أحب أطمنكم أني
بخير وأم ــوري طيبة ومـبــروك
الفوز ،ودعواتكم لي».
وذك ـ ـ ــر االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـع ــودي
لكرة القدم ان الشهراني سيكمل
ع ــاج ــة ب ـم ـس ـت ـش ـفــى الـ ـح ــرس
الوطني في الرياض.
وتعرض الشهراني إلصابة
قــويــة ،بـعــد اص ـطــدامــه بزميله

ياسر الشهراني
ال ـح ــارس مـحـمــد ال ـعــويــس في
كرة مشتركة بالدقائق األخيرة
من المباراة ،اضطر على إثرها
للخروج من الملعب ونقله إلى
(د ب أ)
مستشفى لفحصه.

ف ـي ـمــا اح ـت ـف ــل ال ـس ـع ــودي ــون بـجـنــون
حولهم.

إظهار القوة الحقيقية
لـكــن م ــع تــاشــي ال ـغ ـبــار ،اسـتـعــاد
العبو األرجنتين حماسهم ،وتحول
تركيزهم إلى مباراتين هائلتين في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ض ــد الـمـكـسـيــك
وبولندا.
ً
وق ــال ميسي ( 35ع ــام ــا) لــزمــائــه:
«حـ ــان ال ــوق ــت اآلن ل ـن ـكــون مـتـحــديــن
أكثر من أي وقت مضى ،إلظهار قوتنا
الحقيقية .األمر متروك لنا إلصالح ما
فعلناه بشكل سيئ .لنفعلها من أجل
ميسي وروح مارادونا».
َّ
ووج ــه الـمــدرب ليونيل سكالوني
نـفــس الــرســالــة لـفــريـقــه ،وق ــال« :ليس
خيار سوى رفع المعنويات
لدينا أي ُ
ً
وال ـ ُـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا .سـنـحـلــل الـهــزيـمــة
بهدوء ،ويجب أن نعمل على الجوانب
التي لم تسر على ما يرام».
وقد يركز سكالوني في التدريبات
على ضــرب مصيدة التسلل ،بعد أن
وضـ ــع م ـي ـســي والوتـ ـ ـ ــارو مــارتـيـنـيــز
ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ـبــاك أربـ ــع مـ ــرات فيما
بينهما بالشوط األول أمــام منتخب
ً
السعودية ،لكن الحكم احتسب هدفا
ً
واحدا فقط لمصلحة ميسي من ركلة
جزاء.
ورغم أن األرجنتين عززت دفاعها
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ل ـيــواكــب قــوتـهــا
الـهـجــومـيــة ال ـضــاربــة ،عــانــى الـفــريــق

العبو المنتخب األرجنتيني بعد نهاية المباراة أمام السعودية
فـتــرة ع ــدم تــركـيــز ل ـمــدة عـشــر دقــائــق
مـجـنــونــة س ـجــل خ ــال ال ـس ـعــوديــون
هدفين ،ليقلبوا المباراة.
وي ـج ــب ع ـلــى س ـكــالــونــي أن يعيد
بسرعة الصالبة الدفاعية التي خدمت

(د ب أ)

ً
ً
ً
األرجنتين كثيرا ،لتحقق سجال رائعا
بـعــدم الهزيمة منذ منتصف ،2019
لتحتل المركز الثالث في التصنيف
الـعــالـمــي ،وتصبح أب ــرز المرشحين
للقب في قطر.

وق ــال الـمـشـجــع لـيــونـيــل رودري ـغ ـيــز
ً
وه ــو ي ــرت ــدي ع ـل ـمــا بــالـلــونـيــن األزرق
ً
واألبـ ـي ــض مــزي ـنــا ب ــوج ــه مـيـســي وهــو
ي ـس ـي ــر مـ ــع أص ــدق ــائ ــه ب ــأح ــد ش ـ ــوارع
العاصمة القطرية (الدوحة)« :يجب أن

جورج وياه فخور بنجله تيموثي

الفرنسية فرابارت تدخل
تاريخ كأس العالم
دخـلــت الفرنسية ستيفاني فــرابــارت
التاريخ من جديد بعد أن أصبحت أول
ح ـكــم م ــن ال ـس ـي ــدات ت ـش ــارك ف ــي م ـب ــاراة
بكأس العالم ،بعد مشاركتها كحكم رابع
في مباراة بولندا والمكسيك الثالثاء في
أولى جوالت المجموعة الثالثة بمونديال
 2022بقطر.
ً
وت ـعــد صــاحـبــة ال ـ ـ  38ع ــام ــا ضـمــن 6
س ـي ــدات وقـ ــع عـلـيـهــن اخ ـت ـي ــار االت ـح ــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) لـتـسـجـيــل
أسمائهن في تاريخ اللعبة بالمشاركة
ف ــي ال ـح ــدث ال ـك ــروي األك ـب ــر ف ــي الـعــالــم،
إلى جانب الرواندية ساليما موكاسانغ
واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمي
ســاحــة ،باإلضافة إلــى البرازيلية نويزا
باك والمكسيكية دياز ميدينا ،واألمريكية
كاثرين نيسبيت كحكمات مساعدات.

نفعلها من أجل ميسي وروح مارادونا
وكل األرجنتينيين.
م ـبــاراة الـسـعــوديــة مـجــرد كـبــوة .دع
العالم يستمتع بها اآلن ،لكننا فريق
رائع ،وسنضحك في النهاية»( .رويترز)

وشاركت فرابارت في مباراة المكسيك
وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت عـ ـل ــى م ـل ـعــب
( )974وانتهت بتعادل سلبي ،وأداره ــا
األسترالي كريث بيث.
وك ـ ــذل ـ ــك أدارت ال ـف ــرن ـس ـي ــة م ـ ـبـ ــاراة
تشيلسي ولـيـفــربــول فــي ك ــأس السوبر
األوروب ــي في  ،2019لتصبح أول سيدة
ً
تـنــل ه ــذا ال ـشــرف أي ـضــا ،كـمــا كــانــت أول
سيدة تدير مباراة في دوري الدرجتين
ً
األولــى والثانية في بالدها ،وأيضا في
ديسمبر  2020عندما بــاتــت أول سيدة
تمسك الـصــافــرة فــي دوري األبـطــال ،في
م ـب ــاراة يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي وديـنــامــو
كييف األوكراني.

فرابارت

أبــدى رئيس ليبيريا ،جورج
وياه ،فخره بنجله تيموثي ،الذي
يـشــارك مــع المنتخب األميركي
في مونديال قطر .2022
ونـ ـش ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـي ـب ـيــري
ونجم كرة القدم السابق جورج
ويـ ـ ـ ــاه صـ ـ ـ ــورا ت ـج ـم ـع ــه بـنـجـلــه
تيموثي خــال عـشــاء جمعهما

أمس األول ،وكتب تعليقا «والد
فخور».
وكــان تيموثي ويــاه قد أحرز
هــدفــا فــي الـمـبــاراة الـتــي انتهت
بـتـعــادل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مع
و ي ـ ـلـ ــز  ،1-1ضـ ـم ــن م ـن ــا ف ـس ــات
المجموعة الثانية لكأس العالم
لكرة القدم.

إلصابة تهدد السنغالي كوياتيه
بيكفورد :كين بخير وتدرب ااإلصابة

معنا بشكل طبيعي

أك ـ ــد ج ـ ـ ـ ــوردان ب ـي ـك ـف ــورد حـ ـ ــارس م ــرم ــى
منتخب إنكلترا أمس أن هاري كين «بخير»
وتـ ــدرب بـشـكــل طـبـيـعــي بـعــد إج ــرائ ــه أشـعــة
بسبب متاعب في الكاحل.
وتـعــرض كـيــن لـتــدخــل قــوي أثـنــاء مـبــاراة
إيران وعانى من آالم في الكاحل األيمن قبل
أن يجري فحوصات عليه األربعاء.
وكشف بيكفورد أثناء مؤتمر صحافي أن
العب توتنهام بخير وشارك في التدريبات
ً
الجماعية ،مضيفا «أعتقد أنه على ما يرام،
ش ـعــر ب ـب ـعــض األل ـ ــم ،ل ـك ـنــه تـ ــدرب م ـع ـنــا فــي
الملعب».
(إفي)

بيكفورد وكين

أعـلــن االت ـحــاد الـسـنـغــالــي لكرة
القدم أن العب خط وسط المنتخب
شيخو كــويــاتـيــه يـعــانــي فـقــط من
«ال ـت ـه ــاب غ ـيــر ظ ــاه ــر» ف ــي الـفـخــذ
اليمنى ،وسيكون «غير متاح على

األرجح» لمواجهة قطر غدا ،ضمن
الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن م ـنــاف ـســات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ل ـكــأس الـعــالــم
 .2022وأصـ ـي ــب الع ـ ــب نــوتـنـغـهــام
ف ــورس ــت اإلن ـك ـل ـيــزي خ ــال الـهــزيـمــة

روح المونديال تتأجج في الهند
عكست صور جدارية لكيليان مبابي ونيمار،
وتماثيل عمالقة لميسي وكريستيانو رونالدو
في الهند ،تأجج روح المونديال هناك ،بالتزامن
مع كأس العالم  2022في قطر.
وم ـ ــن م ــدي ـن ــة ب ـي ـن ـج ــاال ال ـش ــرق ـي ــة إل ـ ــى والي ــة
كيراال الجنوبية ،ازداد الحماس للمونديال في
الهند في األسابيع األخـيــرة ،حيث يعد منتخبا

ديشامب :كنا قادرين على زيادة األهداف
أكد ديدييه ديشامب ،مدرب
مـنـتـخــب ف ــرن ـس ــا ،ع ـقــب ال ـفــوز
الكبير على أستراليا ( )1-4في
بداية مشواره الدفاع عن لقبه
فــي مــونــديــال  2022بـقـطــر ،أن
ا لـفــر يــق كــان بــإ مـكــا نــه تسجيل
المزيد من األهداف.
وقال ديشامب :بدأنا الدقائق
األول ـ ـ ــى ب ـش ـكــل طـ ـي ــب ،ولـكـنـنــا
ت ـل ـق ـي ـنــا ه ــدف ــا ك ـ ــان بــإم ـكــان ـنــا
تـ ـ ـف ـ ــادي ـ ــه وسـ ـ ـب ـ ــب ل ـ ـنـ ــا ب ـعــض
االرتباك .رد فعل الالعبين كان
جيدا ،واستعدنا األفضلية ،رغم
أن المنافس أصابنا بالخوف
في نهاية الشوط.
وتابع :سيطرنا بشكل أكبر
على المباراة في الشوط الثاني،
وأجبرنا المنافس على الدفاع،
وصنعنا فرصا كثيرة ،وسجلنا
في النهاية أربعة أهداف ،ولكن
كــان بإمكاننا تسجيل المزيد.
المباراة األولى ليست حاسمة،
ولكنها مهمة.

و هـنــأ ديشامب العبيه على
«رد الـفـعــل واألداء الـجـمــاعــي»
داخل الملعب.

غريزمان :يجب التحسن
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الــاعــب
الفرنسي أنطوان غريزمان عن
رضــاه عن فوز منتخب بالده
ع ـلــى أس ـت ــرال ـي ــا ،لـكـنــه اعـتـبــر
أنـ ــه ل ــم ي ـح ـقــق ب ـعــد مـسـتــوى
كــرة القدم الــذي يسعون إليه،
م ــؤك ــدا أن ثـمــة أش ـي ــاء «يـجــب
تحسينها».
وقال غريزمان بعد المباراة:
كنا متوترين بعض الشيء في
ال ـبــدايــة ،بــالـنـسـبــة للكثيرين
كانت هذه المباراة األولى في
بـطــولــة مـثــل هـ ــذه ،وكـ ــان هــذا
ملحوظا .كانت هناك العديد
من التغييرات في الفريق ،لم
يتبق سوى ستة أو سبعة منذ
عام .2018

ديشامب
وذكر العب أتلتيكو مدريد
أنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـقـيــق
ال ـ ـفـ ــوز «ه ـ ـنـ ــاك أش ـ ـيـ ــاء يـجــب
تحسينها».
وتابع :لم نصل بعد إلى ما
نريده ،وعلينا تحسين األمور
د فــا عـيــا وتكتيكيا ،علينا أن
نعمل بجد.

أمـ ــام منتخب الـطــواحـيــن صـفــر ،2 -
وخــرج على ّ
حمالة ،ما أثــار الخشية
من انسحاب نهائي لالعب ،ليزيد من
معاناة «أسود تيرانغا» التي خسرت
خدمات أفضل العبيها ساديو مانيه.

ويمكن لباب غي ،العب وسط مرسيليا
ّ
ً
الفرنسي الــذي حل بــدال من كوياتيه
ّ
خالل المباراة ،أن يعوض مرة أخرى
غيابه أمام قطر المضيفة.

م ــن جــان ـبــه ،أبـ ــدى الـمـهــاجــم
الفرنسي المخضرم أوليفييه
جـ ـ ـي ـ ــرو ،س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـت ـس ـج ـي ـلــه
ث ـنــائ ـيــة ف ــي ان ـت ـص ــار منتخب
ب ــاده على أسـتــرالـيــا  1 - 4في
مستهل م ـشــوارهــا لـلــدفــاع عن
لـقـبـهــا ب ـمــونــديــال ق ـطــر ،2022
وم ـعــادل ـتــه رق ــم ت ـي ـيــري هـنــري
كأفضل هداف في تاريخ فرنسا.
وص ـ ــرح ج ـي ــرو م ـس ــاء أمــس
األول « ه ـ ـ ـ ـ ــذا ا نـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ج ـي ــد
الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـثـ ـق ــة ،وي ـس ــاع ــدن ــا
بعد قدرتنا على قلب الطاولة
فــي ال ـم ـب ــاراة» إذ كــانــت فرنسا
م ـتــأخــرة ب ـهــدف قـبــل أن تنهي
اللقاء برباعية لمصلحتها.
ورغم ذلك ،فقد أقر جيرو بأن
بــدايــة الـمـبــاراة كــانــت يمكن أن
تكون أفضل من ذلك «إذا ما كان
منتخب بالده يبحث عن األداء
المثالي».
وق ـ ــال «ك ـ ــان ع ـل ـي ـنــا ان ن ـبــدأ
بشكل أفضل ،امتلكنا الخوف،

رغم أننا قمنا بردة الفعل على
الفور .نجحنا في إدراك التعادل
ثم قلب النتيجة ،كان بإمكاننا
تـسـجـيــل ال ـمــزيــد م ــن األهـ ــداف،
لكننا لعبنا بفعالية ،رغم أن كل
ً
شيء لم يكن مثاليا».
وأكـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـي ـ ــرو أن الـ ـ ـم ـ ــدرب
ديــدي ـيــه ج ـي ــرو طــالـبـهــم خــال
ف ـ ـتـ ــرة االسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة ب ـ ـضـ ــرورة
«االستيقاظ».
وقــام مهاجم ميالن صاحب
ً
الـ  36عاما بإهداء هذا االنتصار
لزميله لوكاس هرنانديز الذي
أصيب خالل كرة الهدف األول،
وال ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـغ ـيــب ف ـتــرة
طويلة عن المالعب.
وع ـ ـ ـ ــادل جـ ـي ــرو رقـ ـ ــم ه ـن ــري
ب ـع ــدم ــا س ـج ــل ث ـن ــائ ـي ــة رف ـعــت
رص ـيــده مــع منتخب «الــديــوك»
ً
إلى  51هدفا.
(إفي)

البرازيل واألرجنتين األكثر شعبية ،مع نجميهما
التاريخيين بيليه ومارادونا.
وقـ ــال ال ـص ـحــافــي ال ــري ــاض ــي ال ـه ـنــدي ليسلي
خــاب ـي ـيــر ل ــوك ــال ــة «إفـ ـ ــي»« :دائـ ـم ــا م ــا كـ ــان هـنــاك
م ـت ـع ـص ـبــون لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ك ـ ـيـ ــراال .يــدع ـمــون
البرازيل منذ تتويج بيليه بأول مونديال وكانوا
أيضا يعشقون األرجنتين عقب مونديال 1986

مع مــارادونــا» .وتمأل قمصان منتخبي البرازيل
واألرجـنـتـيــن ش ــوارع المنطقة فــي كــل مــرة يلعب
فيها المونديال.
وشـهــدت الشبكات االجتماعية أيـضــا معركة
إعالمية وامتألت الحسابات الشخصية للفريقين
على االنترنت بصور ومقاطع مصورة لجماهير
(إفي)
		
هندية تدعم العبيها.

ّ
لوكا هرنانديز يودع المونديال
س ـي ـغ ـيــب ال ـظ ـه ـي ــر األي ـس ــر
لــوكــا هــرنــانــديــز عــن الـمـشــوار
المتبقي لمنتخب فرنسا في
مــونــديــال قـطــر  2022فــي كــرة
القدم ،بعد ّ
تعرضه أمس األول
إلصابة قوية في ركبته اليمنى
خالل الفوز الكبير لبالده على
أستراليا .1 - 4
ويستمر كابوس اإلصابات
فــي تشكيلة ال ـم ــدرب ديــديـيــه
ديـشــان ،بعد أفـضــل العــب في
العالم المهاجم كريم بنزيمة،
العـ ـب ــي الـ ــوسـ ــط ب ـ ــول بــوغ ـبــا
ونـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي والـ ـم ــداف ــع
بريسنيل كيمبيمبي والعبين
آخــريــن أم ـثــال ال ـح ــارس مايك
مينيان والمهاجم كريستوفر
نكونكو.
وخرج العب بايرن ميونيخ
ً
ً
األل ـم ــان ــي ( 26ع ــام ــا) م ـب ـكــرا،
بعد هجمة افتتاح التسجيل
لمنتخب أستراليا (.)9
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارس هـ ـ ــوغـ ـ ــو ل ـ ــوري ـ ــس

لوكا هرنانديز
«بصراحة ،بدأت األمور تصبح
مقلقة».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــارس ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
اإلنكليزي المخضرم «شعرنا
بسرعة أن األمر جدي ...يجب أن
ً
نتطلع قدما ،هذا األمر يمنحنا
المزيد من القوة».
وفي تشكيلة ديشان ،سيلعب
تيو ،الشقيق األصغر لوكا ،دور

البديل في مركز الظهير األيسر.
وك ــان بـطــل الـعــالــم  2018قد
تـ ـع ـ ّـرض إلص ــاب ــة بــال ـع ـضــات
ّ
المقربة في  13سبتمبر ،وعاد
إلى المالعب في  5نوفمبر.
وتسعى فرنسا إلى أن تصبح
أول منتخب يحرز لقب البطولة
ً
مرتين تواليا منذ البرازيل في
 1958و.1962

مشجعو اليابان يعرضون الفتة دعم
لمدرب بالدهم هاجيمي مورياسو في
المدرجات قبل المباراة (رويترز)

فعاليات لدعم المنتخب
القطري اليوم في قلب الدوحة
تنظم منطقة «مشيرب قلب الــدوحــة» مـســاء الـيــوم الخميس،
فعاليات ومسيرات خاصة لدعم منتخب قطر والتعبير عن روح
المؤازرة لـ «األدعم» مع استمرار اإلثارة في مباريات كأس العالم
 FIFAقطر  2022واحتفاالت العالم بالمونديال.
وتعكس هذه الفعاليات ثقة المشجعين والجمهور في العبي
المنتخب ،وتعبر عــن دعمهم الكامل للعنابي فــي مبارياته
المقبلة.
ت ـبــدأ الـفـعــالـيــات ف ــي قــريــة الـعـنــابــي بـمـتــاحــف مـشـيــرب،
وتتواصل في مسيرات راجلة بشوارع مشيرب قلب الدوحة،
ويمكن للزوار والجماهير المشاركة في هــذه االحتفاالت
للتعبير عن حبهم ودعمهم لفريقهم الوطني ،وعيش تجربة
مميزة في المحفل العالمي.

وفي هذا اإلطــار ،قالت مريم الجاسم ،مديرة العالقات العامة
واالتصال في «مشيرب العقارية» في تصريح لها بهذه المناسبة،
إن هــذه الفعاليات واألنـشـطــة والـمـسـيــرات يتم تنظيمها لدعم
الفريق الوطني ،ومنح الجماهير وعشاق المنتخب فرصة إظهار
محبتهم ودعمهم للعنابي في قلب الدوحة.
ودع ــت الـجــاســم الجميع إلــى الـمـشــاركــة الفاعلة والحضور
لمؤازرة المنتخب ،وإظهار الروح الرياضية العالية ،وتجديد
ً
الثقة بفريقهم ،وكذلك االحتفال معا في أجواء ممتعة في أكبر
حدث رياضي عالمي على اإلطالق.
تقع «قرية العنابي» في بيت الشركة بمتاحف مشيرب وسط
ّ
وتعد مركز االحتفاالت
الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة،
الرئيسي لمنتخب قطر الوطني.
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هل يحق لمراجع الشيعة
عزل «الولي الفقيه»؟
خليل علي حيدر
إذا كان الحرس الثوري اإليراني ال يميز بين الصاروخ القادم
والطائرة المدنية ،فيختلط عليه األمر ،ويطلق نيرانه ويسقط
الطائرة ويقتل الركاب المتجهين بأمان إلى أوروبا وكندا ،فال
عجب أال يفرق كذلك بين حق الشعب في التعبير بالتظاهر
السلمي ،وبين إعالن الحرب على الدولة والنظام القائم ،وأن
تـحــول ق ــوات الـحــرس مــدن كــردسـتــان اإليــرانـيــة فــي «مهاباد»
و«س ـقــز» ،إلــى مـيــدان معركة دامـيــة وجبهة قـتــال ،وأن يغرق
شوارع وحارات المدينة بالرصاص الحي القاتل بال رحمة!
فهذا الجهاز األمني «الثوري» ،كما يعتبر نفسه ،والغارق
منذ أكثر مــن أربـعــة عقود فــي سلب اإليرانيين حــق التعبير
ال ـحــر عــن إرادت ـه ــم الــوطـنـيــة ،ي ـحــاول «ع ـس ـكــرة» ال ـص ــراع مع
المتظاهرين السلميين ،وإجبار المدنيين على اللجواء للعنف
والقتال كي تسهل تصفيتهم بالمدرعات والدبابات في وقت
قصير ،و«إعــادة الهدوء» إلى البالد ،ويقال إن أحد زعمائهم
«قاسم سليماني» ،كان يسخر من صبر العراقيين وتحملهم
ً
للمظاهرات السلمية ،ويقول علنا« :لو كانت هذه المظاهرات
فــي إي ــران لـتــم الـقـضــاء عـلــى الـحــركــة فــي ي ــوم أو بـعــض يــوم،
ً
ً
معتبرا هذه التصفية والمذبحة لونا من البطولة والحسم،
ويتساءل العالم كله :أال تخجل السلطة اإليرانية من فتح النار
على شعبها رجاال ونساء ،في النصف األول من القرن الحادي
والعشرين؟ وأن تقتل بال رحمة المتظاهرين السلميين الذين
ال يحملون أي سالح؟
وإذا ك ــان ــت إي ـ ـ ــران ت ـع ــام ــل مــواط ـن ـي ـهــا ب ــال ـن ــار وال ـق ـنــابــل
والرشاشات ،وهم ال يحملون إال هواتفهم النقالة ومحافظهم،
فكيف سترد على من يستخدم معهم خــارح إيــران ذات يوم،
المزيد من العنف واالحتقار؟ ثم أين ما يطنطن به نظام والية
الفقيه من دفاعه عن «الثقافة الشيعية :وحمايته للمعارضة؟
أين ثقافة «هيهات منا الذلة» ،ودعوة المنابر الشيعية إلى «عدم
إطاعة الحاكم الظالم»؟ بل أين اعتراض رجال الدين الشيعة
داخل وخارج إيران؟ هل تمثل هذه السياسة القمعية اإلسالم
والتشيع الصحيح؟ هل يجوز قتل البلوش والكرد وغيرهم،
بهذه األسلحة ،وقتلهم بالعشرات وإصابتهم يالمئات لحماية
«الجمهورية اإلسالمية» المبنية على كل هذه الجماجم؟
ً
فلماذا تهاجم إذا إيــران القوات اإلسرائيلية وهي ال تفعل
بمعارضيها ما يفعله حرس إيران الثوري بالكرد والبلوش،
والمعارضين من الرجال والنساء والطالب؟
إن «الجمهورية اإلسالمية» على مفترق طرق ،وقد يتحسر
حكامها قريبا ،على هذه الفرصة الضائعة وهذه األيام ! ال بد
أن يرتفع صوت من داخل النظام والوسط الشيعي أو اإلسالمي
العام إلنقاذ إيران من حرب أهلية مدمرة ،أال تكفي أربعون سنة
ً
انـفــرادا بالحكم وبمليارات النفط ،وضياع مستقبل ثمانين
مليون إيــرانــي ،و«فوقهم» الكثير من اللبنانيين والعراقيين
وغيرهم؟

د .سلطان ماجد السالم

عن االغتراب البيئي ...قطر والمونديال األخضر
ً
بداية أوجه خالص التحايا األخوية
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة إل ـ ــى دولـ ـ ــة قـطــر
الـشـقـيـقــة مـمـثـلــة بــال ـق ـيــادة والـحـكــومــة
والشعب على التنظيم الرائع والحرفي
إ لــى أبعد ا لـحــدود فيما يخص بطولة
وف ـعــال ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم (ال ـمــونــديــال)
 2022وا ل ـتــي تـجــري أ حــدا ث ـهــا اآلن في
العاصمة (الدوحة) ،فالتنظيم والروح
العامة والهالة التطويرية التي تحيط
ب ــدو ل ــة ق ـطــر اآلن ه ــي ل ـع ـمــري مـفـخــرة
ل ـكــل عــربــي ع ـلــى وج ــه ال ـم ـع ـمــورة .أمــا
عن ازدواجية معايير النقاد من الغرب
والشرق وعدم احترامهم قوانين الدول
وسيادتها باستثناء دولهم وأحبابهم،
فقد أشبع هذا الموضوع ردا وتشريحا
في كل وسائل اإلعالم ،ولن أضيع وقت
قــرا ئــي فـيــه ،فــدو لــة قـطــر دو ل ــة مستقلة
ذات س ـ ـيـ ــادة و فـ ـ ـ ــازت بـ ـش ــرف ت ـن ـظ ـيــم
البطولة وعلى الجميع احترام سيادتها
وقوانينها و لــوا ئــح التنظيم الخاصة
بها ،ونقطة وسطر جديد وانتهى.
هـنــاك أيـضــا جــانــب ت ـفــردت بــه دولــة
ق ـط ــر م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــري ال ـف ـن ـي ــة ،وه ــو
ج ــان ــب م ـش ــرق م ـض ــيء ال ي ـق ــل أه ـم ـيــة
عــن بقية الـجــوانــب الــريــاضـيــة األخــرى
ال ـخــاصــة بــال ـب ـطــولــة ،فـعـلــى ال ــرغ ــم من
ص ــرف مـبــالــغ تـفــوق  220مـلـيــار دوالر
أميركي ،وهو مبلغ يفوق ذاك المجموع
ال ـك ـلــي ل ـكــل م ـي ــزان ـي ــات بـ ـط ــوالت كــأس
الـعــالــم الـســابـقــة عـلــى مــر الـتــاريــخ ،فــإن
قطر لــم تغفل ا لـجــا نــب البيئي مــع ذاك
ا لـمـقــرون بـتــد شـيــن بنية تحتية للبلد
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ف ـق ــد ت ـع ـه ــدت دولـ ـ ــة قـطــر
الـشـقـيـقــة أن ت ـقــوم بــاسـتـغــال وإع ــادة
تدوير ما ال يقل عن  ٪60من النفايات
المتوقع تراكمها بسبب (ا لـمــو نــد يــال)
وه ـ ــذا ع ـلــى خ ـطــى كـ ــأس الـ ـع ــرب كــذلــك
المنظم في وقت سابق.

بمثل هذا النهج والتفكير (القطري)
يـفـخــر ال ـم ــرء ،وه ــو ذاك ال ـن ـهــج ونـمــط
ا ل ـت ـف ـك ـي ــر ا ل ـ ـ ــذي ي ــد ل ــل عـ ـل ــى أن ا ل ـب ـلــد
م ــواك ــب ل ـجــوانــب الـتـنـظـيــم ك ــاف ــة ،وقــد
اهـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــون لـ ـ ـك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم
ً
بــدقــائــق األم ـ ــور أيـ ـض ــا ،وع ـل ــى رأس ـهــا
االهتمام بالجوانب البيئية ليكون هذا
ال ـمــونــديــال هــو (ال ـمــونــديــال األخ ـضــر)
نسبة الهتمامه بالجانب البيئي وما
ي ـتــرتــب عـلـيــه م ــن أمـ ــور أخ ـ ــرى ،ع ــاوة
ً
ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم وإعـ ـط ــاء ال ـب ــاد وج ـهــا
ً
جديدا كليا الستضافة الدول ووفودها،
وكـمــا كــان لـنــا أن نـفــاخــر بــإنـجــاز قطر
الحبيبة ،فإننا أيضا نرى األمور بعين
الحسرة لضياع عدد من الفرص بسبب
وجود المونديال في المنطقة دون أن
نـسـتـغـلــه أي ـض ــا لـمـصـلـحــة اق ـت ـصــادنــا
ورف ــاه ـي ــة شـعـبـنــا ،ف ـمــن ج ــان ــب ،كــانــت
هـ ـ ـن ـ ــاك ف ـ ــرص ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ـح ـســب
ً
األق ــاوي ــل أن ت ـن ـظــم ال ـكــويــت ع ـ ــددا مــن
م ـبــاريــات الـ ــدور الـتـمـهـيــدي لـلـبـطــولــة،
كما أننا ومن الممكن أن نستغل توافد
الجماهير واستغاللها لمطار الكويت
وضخ األموال من خالل بطاقات (هيا)
وخــا فــه ،إال أ نـنــا مــن جــا نــب آخــر نفكر
ونـقــول :هــل نحن (أصــا) ق ــادرون على
هذا كله؟!
استقرار المناخ العام السياسي في
تـلــك الـبـلــدان كــان عــامــا رئـيـســا للعمل
ب ـ ـهـ ــدوء و مـ ـ ــن دون صـ ـخ ــب و ض ـج ـيــج
ا لـقــال والقيل ،أ مــا نحن فما زلنا نفكر
في أسلمة القوانين من جهة ،وتدشين
فرق للتبليغ عن الشواذ والمتشبهين
والمتشبهات بالجنس اآلخر من جهة
أ خ ــرى ،فــر غــم تحفظي الشخصي على
المسألتين وعدم موافقتي لهما وأرى
أ ن ـه ـمــا خـ ــارج األدب ا ل ـع ــام واألخ ـ ــاق،
فــإن ـنــا م ــا زل ـن ــا ف ــي ع ـق ـل ـيــة ت ــرك ــز عـلــى

ص ـغ ــائ ــر األم ـ ـ ــور ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وت ـت ــرك
كبرياتها.
ن ـع ــود ونـ ـق ــول ل ــدول ــة ق ـط ــر ،خــالــص
ال ـ ـت ـ ـحـ ــايـ ــا ل ـ ـكـ ــم ول ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم
والتطوير في اإلنسان والبنيان بقادم
األيام.

على الهامش:
احـتـفـلـنــا األس ـب ــوع ال ـمــاضــي بـمــرور
ً
ستين عــا مــا على د سـتــور ا لــدو لــة ،وما
زلنا في صراع أفقي هالمي بين أطياف
ال ـم ـج ـت ـمــع وع ـ ـمـ ــودي ل ـت ــوزي ــع ال ـث ــروة
ّ
واألمر أننا
بعدالة بين فئاته ،واألدهى
نسمع أن نظام (الجاهية) ما زال فاعال
ً
فيما بيننا ،فأتساء ل حقا :كيف للنائب
أن ي ــذ ه ــب إ ل ـ ــى ق ـب ــة ع ـب ــدا ل ـل ــه ا ل ـس ــا ل ــم
ليقسم على دستور قد خرق فحواه؟!

هامش أخير:
بوادر (وتسريبات) برنامج الحكومة
ت ـش ـي ــر ال ـ ــى وجـ ـ ــود ت ـع ــدي ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية كنقطة رئيسة فيه ،وهذا أمر
حـســن وج ـيــد عـلــى أن تــواكــب الـلــوائــح
والتشريعات الجديدة لتعديل التركيبة
السكانية الحالة الكويتية دون اإلضرار
بمصالح القطاعات المختلفة ،وال أن
يـتــم اسـتـبــدال ال ـكــوادر األجـنـبـيــة بتلك
الكويتية دون تدريب كــاف ،كما وجب
أن يتم التعامل مع هذا الملف بتوازن
م ــا ب ـي ــن ال ـن ـظ ــرة اإلن ـس ــان ـي ــة م ــن جـهــة
واالحتياجات الحقيقية من جهة أخرى،
والتخلص من العمالة الهامشية كذلك،
وأال ندخل في أزمة (خيايط ودشاديش)
ً
جديدة كما كان قبل عام تقريبا .

أبارنا باندي*

عالقات الهند بروسيا لن تعوق
شراكتها مع الواليات المتحدة
زار وزير الخارجية الهندي ،سوبرامانيام جايشانكار ،موسكو
قبل أسبوع على انضمامه إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مــودي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي ،وتأمل
ً
الهند استعمال الدبلوماسية الـهــادئــة ،انـطــاقــا مــن عالقتها
العميقة مــع االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي فــي حـقـبــة ال ـحــرب ال ـب ــاردة،
إلقناع الرئيس الروسي فالديمير بوتين بالموافقة على صفقة
الحبوب التي أدت فيها األمم المتحدة دور الوساطة ،بانتظار
ً
انتهاء األعمال العدائية في أوكرانيا .تستفيد الهند اقتصاديا
ُ
مــن روابطها مــع موسكو ،وتعتبر مشترياتها العسكرية من
ً
روسيا إرثا يشتق من التحالف الذي نشأ بين الواليات المتحدة
ّ
وعدوتها باكستان خالل الحرب الباردة ،فقد استاء جزء كبير
من األميركيين حين رفضت الهند وقف شراء النفط والمعدات
العسكرية من روسيا وامتنعت عن التصويت على القرارات التي
تدين موسكو في األمم المتحدة ،ومع ذلك تبقى الهند في صلب
المقاربة األميركية المرتبطة بالتنافس مع الصين.
قد ال تحبذ الواليات المتحدة روابط الهند مع روسيا ،لكنها
تبدو مستعدة ّ
لتقبلها كثمن ضــروري مقابل إبقاء الهند في
محورها للتعامل مع صعود الصين ،فقد نشرت إدارة بايدن
ً
حديثا استراتيجية األمن القومي التي تشدد على أهمية الهند
َ
في االستراتيجية األميركية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي
والهادئ .تجاوزت الهند والواليات المتحدة المسافات والشكوك
واشنطن بعد
التي اشتقت من رفض نيودلهي االصطفاف مع
َ
ً
استقاللها مباشرة عام  ،1947وفي آخر ثالثة عقودَ ،بنت أقدم
َ
وأكبر ديموقراطيتين في العالم شراكة عميقة ومتعددة األبعاد
لالستمرار على األرجح.
وهي قابلة ّ
كــذلــك ،يـفــضــل الـ ــرأي ال ـعــام فــي الـبـلــديــن الـحـفــاظ عـلــى هــذه
العالقات الوثيقة ،فوفق استطالع رأي أجرته مؤسسة «غالوب»
عام  ،2022يحمل  %77من األميركيين نظرة إيجابية عن الهند،
وف ــي الـسـنــة الـمــاضـيــة ،ك ــان  %79مــن الـهـنــود يـحـمـلــون نظرة
َ
وتق ّل البلدان التي ُت ّ
عبر عن هذا
إيجابية عن الواليات المتحدةِ ،
المستوى من الدعم للواليات المتحدة حول العالم.
الهند شريكة أساسية للواليات المتحدة في مجال الدفاع،
َ
أكثر من أي
وأصبح البلدان اليوم متقاربين في القطاع العسكري َ
وقت مضى ،وتتعدد مظاهر التعاون الدفاعي بين الطرفين ،منها
تقاسم المعلومات ،والتدريبات العسكرية الثنائية ومتعددة
األطراف ،وتنسيق العمليات ،والتعاون لدعم الهندسة األمنية
اإلقليمية .تريد الواليات المتحدة من الهند أن تشتري المزيد من
المعدات الدفاعية األميركية ،فلم تكن الهند تشتري أي أسلحة
أميركية عام  ،2008لكنها عادت واشترت معدات عسكرية تفوق
قيمتها العشرين مليار دوالر في العقد الماضي.
ّ
تتفهم تفضيل الهند إنتاج المعدات
بدأت الواليات المتحدة
ً
محليا مع مرور الوقت ،وانطلقت مبادرة التجارة والتكنولوجيا
الــدفــاعـيــة بـيــن الـهـنــد وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مـنــذ عـشــر سـنــوات،
ويتعاون البلدان بموجبها لتنفيذ مشروع بقيمة  22مليون
دوالر لـتـطــويــر ط ــائ ــرات م ـسـ ّـيــرة تـنـطـلــق م ــن ال ـج ــو ،وال ت ــزال
النقاشات مستمرة إلضافة معدات أخرى إلى القائمة ،بما في
ّ
المسيرة.
ذلك أنظمة جوية مضادة للطائرات
في غضون ذلك ،زاد مستوى التعاون التجاري والتكنولوجي
ُ
بين الهند والواليات المتحدة بدرجة ملحوظة ،وتعتبر الواليات
المتحدة أكبر شريكة َتجارية للهند ،وتصل قيمة تجارة السلع
ً
والـخــدمــات بين الـطــرفـيــن إلــى  160مليار دوالر تـقــريـبــا ،وفي
الوقت نفسه ،زاد التعاون الهندي األميركي في مجاالت الذكاء
االصطناعي ،والتكنولوجيا الحيوية ،والتكنولوجيا ّ
الكمية،
وأشباه الموصالت.
في عام  ،2021أنتجت شركات التكنولوجيا الهندية عائدات
بقيمة  103مليارات دوالر ،وساهمت بمبلغ  40مليار دوالر في
الناتج المحلي اإلجمالي األميركي ،ووظفت  207آالف شخص
ً
مباشرة ،لكن ال تزال هذه التبادالت التجارية أقل مستوى من
الوعود التي كانت تتوقع وصول قيمة التجارة الثنائية إلى 500
مليار دوالر بحلول عام .2020
ً
ّ
تتقبل ،ولــو على مضض،
أخ ـيــرا ،ب ــدأت الــواليــات المتحدة
ّ
وتمسكها بعالقتها الوثيقة مع
تفضيل الهند لتعدد األقطاب
روسيا ،حتى أنها قد تضطر لالعتراف بأن عالقاتها التجارية
مع الهند ستبقى شائكة وتتطلب مفاوضات دائمة ،لكن ُيفترض
أال يـعــوق ٌّ
أي مــن ه ــذه ال ـعــوامــل الـعــاقــة الـمـمـيــزة الـتــي تجمع
الواليات المتحدة والهند وتشتق من المخاوف المشتركة من
الصين.
* «دبلومات»
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زوايا ورؤى
وثائق «البعث» السرية
وعالقة صدام بالمشهد الديني
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

بعد سقوط نظام صدام حسين على يد األميركيين والمعارضة عام
 2003تم نقل «األرشيف» ،أي الوثائق السرية والخاصة لحزب البعث
ً
ً
إلى واشنطن لحمايتها ،وكان قرارا مثيرا للجدل حتى بعد إعادته
إلى «النظام الجديد» ،المهم أن الباحث والبحار األميركي الذي شارك
في غزو بغداد «صموئيل هيلفونت» شرع كما اآلخرين في التنقيب
عن محتويات تلك الوثائق التي احتوتها ملفات حزب البعث ،وكانت
حصيلة ذلك كتاب «اإلكراه في الدين -صدام حسين واإلسالم» بطبعته
العربية ،ترجمة د .نور محمد الحبشي ،ومراجعة د .نهار محمد نوري.
سـيــرى ال ـقــارئ كيف تسلل البعثيون إلــى المشهد الــديـنــي في
العراق عن طريق عملية االستماله واإلكراه للزعماء الدينيين ،فشكلوا
المؤسسات الدينية وما تبعها من ممارسات ،وعلى مدى ثالثين
ً
عاما ،بالرغم من محاولة البعثيين إخفاء أيديهم في السيطرة على
«الحياة الدينية».
هنا يأخذك المؤلف للقول إن البعثيين أرادوا أن يمارسوا لعبة
خفية بحيث يتم االعتقاد عند العامة من الجمهور أن الزعماء الدينيين
ً
كانوا يدعمون النظام «بدافع الحب لصدام» ،لكن هذا النظام فعليا
ً
ً
كان قويا ومتوغال ارتكب عددا من الفظائع ومنع العناصر المتطرفة
من أي طائفة من العمل عالنية.
ً
المفارقة العجيبة والغريبة في آن معا أن المتطرفين الطائفيين
الذين تعرضوا إلى القمع على يد نظام البعث وصدام حسين أصبحوا
ً
أحرارا ،وكانت النتيجة انفجار عنف ديني وطائفي لم يكن الجيش
ً
األميركي مجهزا للتعامل معه ،كما يدعي المؤلف.
مسألة استغالل الدين من نظام استبدادي ومحاولة خلق مشهد
ديني يتوافق مع استراتيجيته وينسجم مع مبادئه ،هو ما سعى إليه
صدام حسين كما تشير مترجمة الكتاب ،وفي تحليلها ترى أن تفسير
حزب البعث للدين وكيف أدى إلى االقتتال الطائفي جرى التعبير عنه
بظهور تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) عقب سقوط صدام عام .2003
لقد حكم صدام حسين العراق على مدى ربع قرن ()2003 –1979
وفرض تفسيرا مختلفا للدين من خالل حزب البعث على قطاع واسع
من المجتمع ،كان من آثارها االنتفاضة والتمرد الذي حصل في البالد
في أعقاب السقوط على .2003
أهم االستنتاجات التي توصل إليها الكتاب تقول إن صدام حسين
ً
قرأ ماو تسي تونغ حينما كان شابا واستشهد به خالل المناقشات
السرية ،واعتمدت على «الكتيبات العراقية» -أي الخطاب الديني -طوال
رئاسته بشأن مكافحة التمردات على الزعيم الصيني ماو تسي تونغ،
ً
وكان يقتبس منه مباشرة ،وغالبا ما كانت هذه الكتابات تشير إلى
أقوال الزعيم الصيني بأن المتمردين يشبهون السمك في الماء ،وال
يعيشون في الفراغ ،وبالتالي ال يمكن أن ينشطوا إال في بيئة سياسية
معينة ،وهــي هنا بيئة دينية ،ولهزيمة هــؤالء يجب حرمانهم من
بيئتهم التي ينتعشون فيها ،ولذلك وجب على البعثيين بناء مشروع
ديني– سياسي ،كما صاغه الفرنسي المشهور ديفيد جاال صاحب
نظرية مكافحة التمرد الصادر عام  ،1964ومن هنا اختار البعثيون
مؤسسات دينية جرى إنشاؤها بهدف تشكيل مشهد ديني عراقي
جديد ومختلف يمكنه خنق التمرد الديني المحتمل.
إضافة ثانية وذات قيمة أوردهــا المؤلف بالخالصات ،وهي أن
النظام استند على ركيزتين :األولى ،خلق مجموعة من القادة الدينيين
يمكن الوثوق بهم ،والثانية ،بقاء العراقيين ضمن المعايير المحددة
ً
للنظام في الخطاب الديني .ويبدو أن أميركا اكتشفت مؤخرا وبعد
فوات األوان مدى حاجتها لتوظيف قادة محليين ذوي كفاءة عالية
لشغل مناصب مهمة في قطاعات األمن والجيش والشرطة والبلديات.
جملة أخـيــرة يسجلها ه ــذا الـمــؤلــف تـقــول «إذا مــا ق ــدر للعراق
ً
ً
أن يستعيد اسـتـقــراره ويبقى بـلــدا مــوحــدا فــإن الزعماء العراقيين
سيحتاجون إل ــى بـنــاء م ـشــروع سياسي جــديــد ،دون الـلـجــوء إلى
الوحشية التي استخدمها صدام حسين».

ماريان سيليغا *
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بوادر التغير في العالقات األميركية  -اإلسرائيلية
إع ــان مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات االت ـحــادي
ع ــن تـحـقـيــق مـسـتـقــل وش ـي ــك ف ــي مـقـتــل
ال ـص ـح ــاف ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة
شـيــريــن أبــو عــاقـلــة لـيــس ،كـمــا قــال أحــد
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن« ،ل ـح ـظــة
م ـف ـص ـل ـيــة» ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وإسرائيل ،لكن العوامل التي
أدت إلى هذا القرار والتوترات الناجمة
عـ ـن ــه ت ـل ـق ــي ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الجارية في مواقف ا لــوال يــات المتحدة
تـجــاه إ ســرا ئـيــل وسلوكياتها ،ود عــو نــا
نتذكر أنه بعد مقتل أبو عاقلة مباشرة،
تـ ـح ــرك ــت آل ـ ـ ــة ال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
بـكــا مــل طاقتها وبمزيجها المميز من
اإلن ـك ــار وال ـك ــذب والـتـعـتـيــم ،فــي سبيل
شراء الوقت ،حتى تالشت القضية من
العناوين الرئيسة.
و تـ ـ ــدر جـ ـ ــت ا لـ ـتـ ـص ــر يـ ـح ــات م ـ ــن «ال
نعتقد أننا قتلناها» إ لــى «اإلرهابيون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ،ال ــذي ــن أط ـل ـق ــوا ال ـن ــار
بشكل عشوائي ،هم على األرجح الذين
أ صــا بــو هــا» ،ثم ظهرت تصريحات مثل
«ردت قــواتـنــا عـلــى ال ـن ـيــران بــأكـبــر قــدر
ممكن مــن ا لـ ُـد قــة وا لـحــذر والمسؤولية.
ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــف ...قـ ـتـ ـل ــت ف ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــادل إط ـ ــاق
النار» و«كانوا مسلحين بالكاميرات»،
ث ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــرح اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون بـ ــال ـ ـقـ ــول
« ب ـع ــدم ا ل ـت ـع ــاون م ـع ـن ــا ...ر ب ـمــا يتستر
الفلسطينيون على الحقيقة».
وربما كــان الممكن ،في الماضي ،أن
تنجح مثل هذه الحملة ،لكن هذه المرة
مختلفة ،فقد كــا نــت شيرين أ بــو عاقلة
صـحــافـيــة مــرمــوقــة ومــواطـنــة أمـيــركـيــة،
كما توافر عدد كبير من مقاطع الفيديو
إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ،وفـ ــي ت ـجــل لـلـتـغـيـيــرات
ال ـم ـت ـطــورة فــي الـ ــرأي ال ـعــام األم ـيــركــي،
طالب بعض أعضاء الكونغرس بإجراء
تحقيق مستقل في وفاتها ،فأبو عاقلة
كـ ــانـ ــت م ــواطـ ـن ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة وع ــائ ـل ـت ـه ــا
ضـ ـغـ ـط ــت ب ـ ـبـ ــراعـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ــدع ــم،
وقــامــت الـمـنــافــذ اإلخ ـبــاريــة األمـيــركـيــة
الرئيسة بتحقيقاتها الخاصة ،وأجرت
مقابالت مع الشهود ،وراجعت اللقطات
ومسحت المشهد ،ووجدت في كل حالة
أن مزاعم إسرائيل باطلة.
واأل هـ ـ ـ ــم مـ ــن هـ ـ ــذا أن ر بـ ـ ــع األ عـ ـض ــاء

«الــديـمــوقــراطـيـيــن» فــي مـجـلــس ال ـنــواب
ب ـع ـثــوا ب ــرس ــال ــة إلـ ــى وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
وم ــدي ــر م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات االتـ ـح ــادي
يطالبون فيها بإجراء تحقيق مستقل
في حادث إطالق النار ،ووقع على طلب
مماثل نصف أ عـضــاء مجلس الشيوخ
«الديموقراطيين» في رسالة إلى الرئيس
جوزيف بايدن.
وك ـ ـ ــان اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون يـ ــأم ـ ـلـ ــون أن
يـ ـ ـ ــؤدي ت ـح ـل ـي ــل ال ـ ـطـ ــب ال ـ ـشـ ــرعـ ــي غ ـيــر
ال ـح ــاس ــم ل ـل ــرص ــاص ــة الـ ـت ــي ق ـت ـلــت أب ــو
عــاق ـلــة إل ــى إغـ ــاق م ـلــف ال ـق ـض ـيــة ،لـكــن
أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ
«ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـيـ ـي ــن» أدان ـ ـ ـ ــوا ال ـن ـت ــائ ــج
ووصـ ـف ــوه ــا ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة بــأن ـهــا
غـ ـي ــر ك ــافـ ـي ــة وت ـف ـت ـق ــر إل ـ ــى ال ـش ـف ــاف ـي ــة،
وال «ت ـف ــي ب ــأي ح ــال م ــن األحـ ـ ــوال بــأي
تعريف معقول لتحقيق مستقل ودقيق
وشفاف» ،وبعد أربعة أشهر ،أعلن مكتب
التحقيقات اال ت ـحــادي إ ج ــراء تحقيقه،
ووص ــف أح ــد أع ـضــاء مـجـلــس الـشـيــوخ
االستجابة بأنها «خطوة متأخرة لكنها
ضــرور يــة و مـهـمــة فــي ا لـسـعــي لتحقيق
العدالة والمساء لة».
و ك ــان رد فـعــل إ ســرا ئـيــل هــو الغضب
ال ـمـتــوقــع ،ووص ــف وزي ــر ال ــدف ــاع بيني
غـ ــان ـ ـتـ ــس إع ـ ـ ـ ــان مـ ـكـ ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
االتـ ـح ــادي بــأنــه «خ ـطــأ ف ـ ــادح» ،وتـعـهــد
ب ـع ــدم ال ـت ـع ــاون ،وقـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الذي توشك واليته على االنتهاء يائير
الب ـي ــد «لـ ــن ي ـتــم ال ـت ـح ـق ـيــق م ــع ال ـج ـنــود
اإلسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات
االتحادي».
و مــع تحديد خطوط المعركة ،سعى
الـبـيــت األبـيــض ووزارة الـخــارجـيــة إلــى
الـ ـن ــأي بــأن ـف ـس ـه ـمــا ع ــن األمـ ـ ــر ،زاع ـم ـيــن
عــدم علمهما بـقــرار مكتب التحقيقات
اال ت ـ ـحـ ــادي ،و ه ــو أ م ــر غ ـيــر وارد ،و مــن
ً
األقل ترجيحا ،أن يتم إجهاض التحقيق
م ــن دون إ ق ـص ــاء أ ك ـبــر لــز ع ـمــاء مجلس
ا لـ ـشـ ـي ــوخ ا ل ـم ـه ـم ـي ــن و ت ــو لـ ـي ــد رد فـعــل
سياسي مضاد شديد.
وس ــاح ــة الـ ـح ــرب ت ـ ــدور ع ـلــى خـلـفـيــة
ال ـت ــوت ــرات ال ـم ـتــزايــدة ف ــي ال ـعــاقــة بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإســرائ ـيــل وتــزايــد
االنقسام الحزبي حول تحميل إسرائيل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ح ـق ــوق

اإل نـســان ،وتظهر استطالعات ا لــرأي أن
«الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن» ي ــؤي ــدون ب ـقــوة مثل
هـ ــذه ال ـم ـس ــاء ل ــة ،ل ـك ــن «ال ـج ـم ـهــوري ـيــن»
ليسوا كذلك ،وعلى سبيل المثال ،عند
االستماع إلى تحقيق مكتب التحقيقات
االتحادي ،دعا السيناتور «الجمهوري»
تـيــد ك ــروز إل ــى مـقــاضــاة الـمــدعــي الـعــام
ميريت غارالند.
وهـ ـ ــذا االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـمـ ـت ــزاي ــد ي ـفــاق ـمــه
انتخاب حكومة يمينية متشددة بقيادة
ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ت ـض ــم عـنـصــريـيــن
ً
وقوميين متطرفين وأ حــزا بــا سياسية
دينية متطرفة تطالب بمناصب أمنية
عليا ،وحذر «الديموقراطيون» نتنياهو
مـ ــن م ـخ ــاط ــر ضـ ــم ه ـ ــذه ال ـع ـن ــاص ــر إل ــى
حكومته ،و هــي تحذيرات سيتجاهلها
ً
على األر ج ــح ،و فــي غضون ذ لــك ،ونظرا
ل ـل ــدور الـ ـب ــارز الـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـقــوم ـيــون
الـمـسـيـحـيــون فــي ال ـحــزب «الـجـمـهــوري»
اليوم ،فإن «الجمهوريين» إما صامتون
أو يدعمون حكومة نتنياهو.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،ه ـن ــاك دور ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
العامة األميركية اإلسرائيلية (إ يـبــاك)،
اللوبي المؤيد إلسرائيل ،في االنتخابات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ـقـ ــد أيـ ـ ـ ـ ــدت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـعـ ـم ــل
السياسي المتمتعة بتدفق من األموال
المظلمة أكثر من  100من «الجمهوريين»
من «منكري االنتخابات» وأنفقت عشرات
الماليين على معارضة «الديمقراطيين
التقدميين» ،ال سيما استهدافها النساء
اليهوديات داكنات البشرة الليبراليات
الالئي يحتللن مقاعدهن ُ
ويعتبرن غير
دا ع ـمــات إل ســرا ئ ـيــل بـمــا يـكـفــي ،وتسهم
ه ــذه ال ـع ــوام ــل ف ــي تـفـتـيــت ال ــدع ــم ال ــذي
كــا نــت تتمتع بــه إ ســرا ئـيــل مــن الحزبين
ذات يوم في الكونغرس.
ص ـح ـيــح أن ـ ــه ل ـي ــس م ــن الـ ـم ــؤك ــد أن ــه
ُي ـسـمــح لـمـكـتــب الـتـحـقـيـقــات االت ـح ــادي
بإجراء تحقيق مستقل ،لكن اإلعالن عن
التحقيق وا ل ـقــوى ا لـمـحــر كــة لمجريات
الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ال ـيــوم تـشـيــر إلــى
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ج ـ ــاري ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وإس ــرائـ ـي ــل ،إن ـهــا
لـيـســت « ل ـح ـظــة مـفـصـلـيــة» ب ـعــد ،لكنها
تسير في هذا االتجاه.
*رئيس المعهد األميركي العربي
في واشنطن.

ً
ردا على االحتجاجات المعادية للحكومة في كازاخستان ،في يناير
توكاييف إلى تطبيق
 ،2022دعا الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت
ّ
إصالحات قادرة على تغيير المشهد السياسي المحلي ،فوقع توكاييف
على مرسوم مرتبط بالتعديالت الدستورية ،في  17سبتمبر ،للحد
من مدة الوالية الرئاسية وحصرها بسبع سنوات ،ودعا إلى إجراء
انتخابات مبكرة في  20نوفمبر.
ّ
نصدق أن الرجل الــذي أمضى معظم حياته
لكن من السذاجة أن
المهنية وهو يعمل داخل أنظمة استبدادية سينجح في إصالح النظام
ً
السياسي الكازاخستاني بطريقة جذريةّ ،فتوكاييف رجل مثقف جدا،
ّ
لكنه يمثل النخبة الكازاخستانية التي تفضل شخصية جديرة بالثقة
ذات صالحيات واسـعــة ،وفــي النهاية تبقى العالقات بين العشائر
ومظاهر االحترام للسلطة راسخة في عمق هذا البلد الواقع في آسيا
الــوسـطــى .تثبت دع ــوة توكاييف إل ــى تطبيق اإلص ــاح ــات وإج ــراء
انتخابات مبكرة أنه يحاول ترسيخ سلطته واسترجاع االستقرار بعد
االحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة في يناير ،فقد أدت أعمال الشغب
حينها إلى نشوء أعمق أزمة سياسية في البلد ونشر قوات منظمة
معاهدة األمن الجماعي.
ُت ّ
وجه اإلصالحات السياسية واالقتصادية المعلنة رسالة إيجابية
للمستثمرين األجانب ،لكن إلصالح صورة كازاخستان بالكامل وتحريك
عجلة نموها االقتصادي ،يجب أن ّ
تطبق أستانا سياسة خارجية
ّ
متوازنة وتكثف تعاونها االقتصادي مع الشرق والغرب.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا ،حاولت روسيا أن تدفع كازاخستان
ً
ً
إلى التعاون معها عسكريا وتكنولوجيا ،لكنها لم تحقق ما تريده ،فلم
يدعم الرئيس توكاييف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ،وأعلن
في إحدى المقابالت مع قناة تلفزيونية روسية ،في يونيو الماضي ،أن
كازاخستان لن تساعد روسيا للتحايل على العقوبات.
يبدو أن كازاخستان تتجه في المقابل إلــى تكثيف تعاونها مع
ُ
الــواليــات المتحدة والـصـيــن ،إذ تعتبر الــواليــات المتحدة مــن أهم
المستثمرين في االقتصاد الكازاخستاني ،فقد بلغت قيمة استثماراتها
المباشرة نحو  1.9مليار دوالر خالل الربع األول من عام  ،2022أي ما
ً
ّ
المسجلة في الفترة نفسها من عام  2021تقريبا.
يساوي ضعف القيمة
ً
تنشط الصين أيضا في كازاخستان ،وليست مصادفة أن تكون
كازاخستان أول دولة يزورها الرئيس الصيني ،شي جين بينغ ،قبل
ً
حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند ،علما أنه لم يغادر
الصين منذ أكثر من سنتين .أثبتت زيارة شي أن الصين تعطي أهمية
كبرى لتقوية عالقاتها مع كازاخستان ،فقد استثمرت الصين نحو 20
مليار دوالر في االقتصاد الكازاخستاني منذ عام  ،1991مما يجعلها
من أهم خمسة مستثمرين أجانب في البلد ،وستكون االستثمارات
الصينية واألميركية ركيزة صلبة ألي نمو اقتصادي مرتقب.
يأمل الكازاخستانيون أن تستمر اإلصالحات بعد إعادة انتخاب
توكاييف خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة ،حيث يدرك الرئيس أن
ّ
استرجاع األمن االقتصادي سيساعده في ترسيخ سلطته ،واتضح
هذا المنطق حين تعهد توكاييف ،في سبتمبر  ،2022برفع الحد األدنى
لألجور بنسبة  %17وزيادة معاشات التقاعد بنسبة .%27
ّ
سيما في مجال
لكن ال يزال مسار تقدم اإلصالحات غير كـ ٍ
ـاف ،ال ّ
االنتخابات الرئاسية ،إذ يفرض القانون الراهن على المرشح للرئاسة أن
ً
ً
يكون موظفا حكوميا في آخر خمس سنوات وأن يقيم في كازاخستان
طوال  15سنة ،فهذه المتطلبات تستبعد المرشحين المدنيين وقادة
المعارضة الذين هربوا من كازاخستان.
ً
ً
أخيرا ،تحتاج بيئة العمل المحلية إلى اإلصالح أيضا ،فبشكل عام،
يعني االنخراط في قطاع األعمال داخل كازاخستان التعامل مع شركات
محلية تكون في معظمها على صلة بعائالت قــادة البلد السابقين.
لطالما كانت مظاهر الفساد المستفحل ،والالمساواة االجتماعية،
ً
وشبكة سماسرة السلطة المعقدة ،عائقا أمام تدفق االستثمارات من
الشركات األجنبية إلــى كازاخستان ،يجب أن يعالج توكاييف هذه
ّ ً
جديا في مساعيه إلصالح كازاخستان وتطويرها.
المسألة إذا كان
* «منتدى شرق آسيا»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٧.٥٥٥

٥.٦٥٩

٨.٤٥٩

٢.٧٢٠ ٣.١٤٦ ٣.٢٤٨

ّ
العمالت المشفرة« ...اللي ما يطيع يضيع»

تقرير اقتصادي

َ
إفالس « »ftxنتيجة منطقية الستثمار عالي التقلبات مرتفع المخاطر في «عالم الكريبتو»
سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية العالمية قللت جاذبيتها ربكة في المنصات المختلفة مع نمو مخاطر االنكشاف المالي
ّ
العمالت المشفرة
أقرب إلى كونها
ُّ
فقاعة من تمتعها
بصفات العملة
المتعارف عليها

القيمة السوقية
للعمالت المشفرة
تدهورت بما يوازي
َ
ثلثي أسعارها
مقارنة ببداية العام

ّ
لم يمثل إفــاس منصة  ftxللعمالت
المشفرة  -ثاني أكبرمنصة بعد منصة
باينانس  -مطلع الشهر الجاري صدمة
لمن يتابع ما ُيعرف بـ «عالم الكريبتو»
الحافل بالتقلبات والتعامالت والمخاطر
التي تنافي كل ما تم التعارف عليه في
قطاعات تداول األصول المختلفة.
فــإفــاس «إف تــي إك ــس» ( ،)ftxالتي
وصـ ـفـ ـه ــا رئ ـي ـس ـه ــا الـ ـج ــدي ــد ال ـم ـك ـلــف
بتصفيتها ،جــون راي ،بأنه «لــم يـ َـر في
حياته المهنية مثل ما رآه في  ،FTXمن
حيث الفشل التام في الضوابط والغياب
الـ ـت ــام ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــرة
ً
ً
بالثقة» ،لم يكن حادثا استثنائيا ،إنما
نتيجة منطقية ألحداث متتالية بطريقة
أحـ ـج ــار ال ــدوم ـي ـن ــو ش ـهــدت ـهــا مـنـصــات
متعددة في عالم العمالت المشفرة قد
تجعل من افالس  FTXمجرد رأس جبل
الجليد لعمليات افــاس وانهيارات في
«عالم الكريبتو».
ف ـف ــي ش ـه ــر ي ــول ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ،قــالــت
منصة سلسيوس نتورك األميركية ،إنها
ً
ّ
تقدمت بطلب إعالن إفالسها رسميا ،في
إشارة إلى عمق المشاكل واالضطرابات
التي يعانيها سوق العمالت المشفرة،
وراف ـق ـت ـه ــا ف ــي ن ـفــس اإلج ـ ـ ــراء ال ـخــاص

بالتقدم لطلب ّاإلفالس ،منصة فوييجر
للعمالت المشفرة ،بعد تعليق عمليات
السحب واإليداع ،أما منصة جينيسيس
الـتــي ش ــددت فــي وقــت ســابــق على أنها
ل ـي ـســت م ـع ـ ّـرض ــة ل ــإف ــاس ،ف ـت ـح ــاول -
حسب بيانها األسبوع الجاري  -جمع
تمويالت لمواجهة موجة السحب التي
تجتاح عالم الكريبتو.
وعـ ـل ــى وق ـ ــع إفـ ـ ــاس « ،»ftxش ـهــدت
العديد من المنصات األخرى ،مثل «كوين
هاوس» و«جي ميني» و«بلوكفاي» ربكة
في عمليات السحب واإلي ــداع ،مع نمو
م ـخــاطــر االن ـك ـش ــاف ال ـم ــال ــي ،إذ فــاقــت
السحوبات أحجام اإليداعات.

إفالس وسرقة وتدهور
وت ـ ــأت ـ ــي ظ ـ ــاه ـ ّــرة إف ـ ـ ـ ــاس م ـن ـص ــات
الـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـش ــف ــرة ض ـم ــن ال ـم ـخــاطــر
الـعــالـيــة ف ــي ت ــداوالت ـه ــا ،خـصــوصــا مع
عمليات سرقة أو اختراق هذه المنصات
بقيمة تـقـ ّـدر ب ـ  4مليارات دوالر ،وهــذه
كلها كانت عوامل أضيفت إلــى العامل
األه ـ ّـم المتمثل فــي سـيــاســات التشديد
الـنـقــدي ال ــذي تبنته الـبـنــوك الـمــركــزيــة
العالمية ،خصوصا المجلس االحتياطي

الفدرالي األميركي المتعلق برفع أسعار
العالية
الفائدة ،مما قلل جاذبية األصول ّ
المخاطر ،خصوصا العمالت المشفرة،
القيمة
الى تدهور
َ
وهو األمر الذي أدى ّ
السوقية للعمالت المشفرة من ترليوني
دوالر في مطلع العام الحالي الــى 750
الجاري ،بتراجع
مليارا مطلع األسبوع
ّ
حــاد لكبريات الـعـمــات الـمـشــفــرة ،مثل
بتكوين وإثيريوم وكاردانو ،بما يوازي
َ
ثلثي أسعارها مقارنة ببداية العامّ .
وفي الحقيقة ،فإن العمالت المشفرة
أقرب الى كونها فقاعة أكثر من أن تصبح
أصال يتمتع بصفات العملة المتعارف
ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــي أش ـب ــه بـ ـب ــذور ال ـتــول ـيــب
الهولندية في القرن السابع عشر ،التي
فاقت فيها أسعار البذور أسعار مزارع
كاملة ،وغيرها من الفقاعات المالية على
مــر الـتــاريــخ ،كــأسـعــار ع ـقــارات فـلــوريــدا
والـيــابــان فــي فـتــرات زمنية مختلفة ،أو
ح ـتــى م ــا ن ـعــرفــه ف ــي ال ـكــويــت بـ ـ «س ــوق
المناخ».

ً
ليست عملة أصال

فمصطلح العملة يستوجب أن تحظى
اإلداة بعدد من الصفات ،أهمها أن تكون

مخزنا للقيمة ،و ه ــذا أ مــر غير متوافر
بــال ـع ـمــات ال ـم ـش ـف ــرة ،ن ـظ ــرا لـلـتــذبــذب
ال ـحــاد وال ـســريــع فــي أس ـعــارهــا هبوطا
وارت ـفــاعــا ،الــى جــانــب أن تـكــون وسيلة
تـبــادل للمعامالت التجارية والـفــرديــة،
أو أداة لتسعير السلع والمنتجات ،وهذا
أمــر أيضا غير مـتــاح ،لكون التعامالت
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـك ــري ـب ـت ــو م ـق ـت ـص ــرة فــي
معظمها على مضاربات في بورصات
ومنصات ال أثر لها في التجارة الدولية،
كما أن أي عملة ُيفترض أن تكون معلومة
الـ ـمـ ـص ــدر ،وه ـ ـ ــذا ي ـن ــاف ــي أه ـ ــم ص ـفــات
ال ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة ف ــي أن ـه ــا مـجـهــولــة
المصدر ،فهي لم تصدر ال من دولة وال
منظمة وال حتى من شركة معروفة.

تحذيرات ومخاطر والتفاف
ول ـعــل ه ــذا ال ــوض ــع غـيــر م ــأل ــوف في
عــالــم األع ـم ــال ،وب ــات م ـصــدر قـلــق لــدى
العديد من متخذي ّالسياسات المالية
ح ــول ال ـعــالــم ،إذ ح ــذر بـنــك الـتـســويــات
الدولية من خطورة االستثمار بالعمالت
ّ
المشفرة ،وطالب باستبدالها بعمالت
رقمية مركزية خاضعة للحكومات ،في
حين شدد المجلس االحتياطي الفدرالي

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  39.5مليون دينار
●

علي العنزي

ً
استمر الـلــون األحـمــر مــازمــا
لمؤشري بورصة الكويت العام
واألول وللجلسة الــرابـعــة خــال
هـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ح ـقــق
مؤشر السوق الرئيسي مكاسب
مـ ـح ــدودة ،وف ـقــد مــؤشــر ال ـســوق
ال ـع ــام نـسـبــة  0.22ف ــي الـمـئــة أي
 16.79نقطة ليقفل على مستوى
 7555.34نقطة وبسيولة مستقرة
قريبة من  40مليون دينار كانت
ً
 39.5مليونا تداولت  152.4مليون
سهم عبر  8311صفقة ،وتم تداول
ً
 124سهما ربح منها  56وخسر
 50بينما استقر  18دون تغير.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـعــام
نـسـبــة بـلـغــت  0.29فــي الـمـئــة أي
 24.44نقطة ليقفل على مستوى
 8459.27نقطة بسيولة مستقرة
حول  31.5مليون دينار تداولت
 84.4مليون سهم تمت عبر 5229
ً
صفقة ،وتم تداول  25سهما ربح
منها  8وخسر  14بينما استقرت
 3دون تغير.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي أن يـ ـص ــل لـلـمـنـطـقــة
الـ ـخـ ـض ــراء ب ـم ـك ــاس ــب مـ ـح ــدودة
ً
جـ ــدا ه ــي نـسـبــة  0.05ف ــي الـمـئــة
أي  2.9نقطة ليقفل على مستوى
 5659.12نقطة ،بسيولة تراجعت
إلى حدود  8ماليين دينار تداولت
 68مليون سهم كانت عبر 3082
ً
صـفـقــة ،ورب ــح  48سـهـمــا مقابل

األم ـي ــرك ــي ع ـلــى أن ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
ّ
تشكل مخاطر تتعلق بالسالمة وحماية
المستهلك واالستقرار المالي ،في حين
اع ـت ـب ــر ب ـن ــك إن ـك ـل ـت ــرا أن هـ ـن ــاك حــاجــة
واضحة إلى حماية النظام المالي بعد
 ،ftxأ مــا البنك المركزي
انهيار منصة ّ
بداية العام من
منذ
ر
حذ
األوروبــي فقد
ّ
اسـتـخــدام الـعـمــات الـمـشــفــرة لاللتفاف
على العقوبات الروسية.
وفــي الحقيقة ،فــإن خـطــورة التعامل
ب ــال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ن ـت ـي ـجــة إفـ ــاس
منصاتها أو سرقة محتوياتها ،أو نظرا
لـتـحــذيــرات ج ـهــات الـتـنـظـيــم الـعــالـمـيــة،
ً
بــاتــت ال ـيــوم واق ـع ــا أم ــام المستثمرين
والمخاطرين برؤوس األموال ،وهي ربما
تحقق بعض المكاسب في وقت ما ،لكن
وق ــت وق ــوع ال ـخ ـســارة ،ف ــإن الـتـحــذيــرات
تبدو ماثلة بالمثل الشعبي المعروف
«اللي ما يطيع يضيع».

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

متخذو السياسات
المالية حول
ّ
العالم حذروا منها
وطالبوا بتقنينها

«األسواق» تدعم قضايا تعويض
المساهمين ضد الشركات المتالعبة

ً
 59قضية ضد مجالس إدارات مشطوبة والهيئة تساندها وثائقيا
●

ت ــراج ــع  36ف ـقــط واسـ ـتـ ـق ــرار 15
دون تغير.

الهدوء مستمر
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة
ال ـج ـي ــدة ،ال ـتــي ارت ـف ـعــت خــالـهــا
الـسـيــولــة وت ـج ــاوزت  1.5مليون
دي ـن ــار وبـعـمـلـيــات ك ـب ـيــرة مــالــت
للشراء ،فــإن الفتور ّ
خيم بعدها
وفـ ـ ـق ـ ــدت األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ــراب ـ ـحـ ــة فــي
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إي ـج ــاب ـي ـت ـه ــا وع ـ ـ ــادت

أخبار الشركات
«المركز» :استرداد  984ألف دينار
استردت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) كامل مبلغ
الخسارة بسبب حريق في مشروع تحت التطوير بالواليات
المتحدة األميركية وقــع عــام  ،2020اذ حــدد فريق العمل في
الواليات المتحدة  3.2مليون دوالر ( 984ألف دينار) كتأمين
ضد انقطاع األعمال.
وقالت الشركة ،إنه تم تضمين المبلغ في إجمالي العائدات
المستردة ،وسيتم االعتراف به كدخل في الربع الرابع من عام
 ،2020متوقعة أن ينتج مساهمة بقيمة  472ألــف ديـنــار في
صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الرابع من .2022

«إنجازات» تربح  1.6مليون دينار
قامت شركة إنجازات للتنمية العقارية بالحجز على عدد
من األصول المملوكة لشركة سيف بالحصا للعقارات ،إذ تمت
مخاطبة دائرة األراضي واألمالك لتثمين العقارات المحجوز
عليها والطلب من قاضي التنفيذ مباشرة إجراءات البيع.
وتــوقـعــت الـشــركــة تحقيق أرب ــاح قــدرهــا  1.6مليون ديـنــار،
ستظهر في نتائج الربع الرابع من العام الحالي.

«أركان» تحقق  2.21مليون دينار
ً
حققت شركة أركان الكويت العقارية أرباحا قدرها  2.21مليون
ديـنــار بــواقــع  8.83فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي 31
ً
أكتوبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بـ  2.02مليون دينار بما
يعادل  8.07فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ً
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـحـ ـم ــراء خ ـص ــوص ــا
بيتك وأجـيـلـيـتــي وبـنــك بوبيان
وال ــدول ــي وم ـي ــزان وخ ـســر كــذلــك
سهم الوطني.
وكانت الخسارة األكبر وللمرة
الـثــانـيــة خ ــال ه ــذا األس ـبــوع من
نصيب سهم مشاريع وبنسبة 8.2
ً
ً
في المئة الذي سجل نموا كبيرا
ً
في السيولة وحل ثانيا بعد بيتك
في قائمة األفضل سيولة للمرة
األول ــى ،وكــانــت أسهم زيــن وبنك
ورب ـ ــة وال ـم ـت ـكــام ـلــة ه ــي األس ـهــم

الرابحة بين األفضل سيولة.
في المقابل خيم اللون األحمر
على جميع األسهم ذات السيولة
فــي الـســوق الرئيسي وتراجعت
األس ـ ـعـ ــار ب ـن ـســب م ـت ـق ــارب ــة ك ــان
أبرزها سهم الصفاة بنسبة 0.7
فــي المئة وخـســرت أسهم أعيان
وج ـ ـ ــي إف إت ـ ـ ــش وال ـص ــال ـح ـي ــة
وكان االستقرار من نصيب سهم
الوطنية العقارية لتنتهي الجلسة
حـمــراء وبـحــال مشابه لجلسات
األسبوع السابقة.

وم ــال أداء مــؤشــرات األس ــواق
ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة ال ـس ـتــة إلــى
االرتـفــاع بقيادة مؤشر أبوظبي
وبـنـمــو ف ــاق نـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة،
ك ـم ــا ربـ ـح ــت م ـ ــؤش ـ ــرات أسـ ـ ــواق
قـطــر وع ـم ــان وال ـب ـحــريــن ،بينما
ت ــراج ــع م ــؤش ــرا ال ـك ــوي ــت ودب ــي
وغـ ــاب ال ـس ـع ــودي بـسـبــب عطلة
رسمية بمناسبة فــوز المنتخب
ال ـس ـعــودي ع ـلــى األرج ـن ـت ـيــن في
إطـ ــار م ـنــاف ـســات م ــون ــدي ــال قطر
.2022

محمد اإلتربي

فيما يشبه التأكيد على تطبيق مـبــدأ حماية
مصالح و حـقــوق المساهمين والمستثمرين في
ال ـبــورصــة م ــن جــانــب هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،أك ــدت
م ـصــادر قــانــونـيــة معنية لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن هيئة
األسواق تدعم كل المساهمين في طلب التعويض
ال ـجــابــر ل ـل ـضــرر ض ــد م ـجــالــس إدارات ال ـشــركــات
وقياداتها التنفيذية الــذيــن ق ــادوا هــذه الشركات
للوقف أو الشطب.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن هـيـئــة األس ـ ــواق جــاهــزة
ومستعدة كخصم متداخل في القضايا التي ترفع
ْ
بقصد طلب التعويض ضد َمن تسبب في اإلضرار
بحقوقهم أو تسبب في تجميد أموالهم عبر اإليقاف
ً
أو الشطب ،حيث دورها سيكون داعما ،من خالل
تقديم ما لديها من مالحظات ووثائق ومستندات
تؤكد سالمة قرار اإليقاف أو الشطب والممارسات
التي تسببت في ذلك.
ً
وشددت على أن الكرة حاليا في ملعب المساهم،
حيث لــن تـبــادر الهيئة فــي رفــع قضايا نيابة عن
المستثمر أو السعي لطلب حق المساهم ،فما على
المساهم إال المبادرة ،والهيئة ستدعم هذا الحق
بالمستندات القانونية.
وشــددت على أنــه على المساهم أن يتطور مع
تطورات الهيئة التشريعية ،بحيث يعرف حقوقه،
ب ـعــد أن نـجـحــت ف ــي ب ـن ــاء أك ـب ــر هـيـكــل تـشــريـعــي
قانوني ،واستحداث التشريعات لمواكبة المتغيرات
والمستجدات لمزيد من توفير التشريعات التي
تحمي الحقوق الجابرة لألضرار.

عمالء «كريدي سويس» يسحبون عشرات
المليارات خالل أسابيع
سـحــب عـمــاء كــريــدي سويس
غروب ،ما يصل إلى  84مليار فرنك
سويسري ( 88.3مليار دوالر) من
أموالهم من البنك خالل األسابيع
القليلة األولى من الربع الرابع ،ما
يؤكد المخاوف المستمرة بشأن
ج ـهــود إع ـ ــادة هـيـكـلــة الـبـنــك بعد
سنوات َّمن الفضائح.
وحـ ــذر الـبـنــك ،ال ــذي يتخذ من
ً
زي ــورخ مـقــرا لــه ،األرب ـع ــاء ،مــن أنه
س ـيــواجــه خ ـس ــارة تـصــل إل ــى 1.5
مليار فرنك سويسري ( 1.6مليار
دوالر) لــأشـهــر ال ـثــاثــة األخ ـيــرة
ً
من العام ،ويرجع ذلك جزئيا إلى
تراجع أموال العمالء إلدارة الثروات
واألص ـ ــول م ــن ب ــداي ــة أك ـتــوبــر إلــى
 11نوفمبرُ ،يحتمل أن يكون هذا
هو أســوأ نــزوح نقدي منذ األزمــة
المالية.
وقال البنك إن التدفقات الخارجة
من عمالء إدارة الثروات الدوليين
كــانــت األش ــد ،حيث بلغت  10في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن األصـ ـ ـ ـ ــول ال ـخ ــاض ـع ــة
لإلدارة في تلك الفترة ،رغم تراجع
وتـيــرة التدفقات الـخــارجــة بشكل
كـبـيــر عــن الـمـسـتــويــات المرتفعة

في األسبوعين األولين من أكتوبر
 2022إال أنها لم تنعكس بعد.
وان ـخ ـف ـض ــت األس ـ ـهـ ــم بـنـسـبــة
تصل إلى  6.2في المئة بالتعامالت
ال ـم ـب ـكــرة ،مـتــراجـعــة ع ــن مستوى
اإلغالق القياسي المنخفض الذي
سجله في أواخر سبتمبر.
وي ـخ ـض ــع «ك ـ ــري ـ ــدي س ــوي ــس»
لعملية إص ــاح شــامـلــة ستشهد
ً
تقسيم بنكه االستثماري ،وتركيزا
أك ـبــر ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الخاصة بعد سنوات من الفضائح
والعثرات اإلدارية .وستسعى اإلدارة
للحصول على موافقة المساهمين
فــي وق ــت الح ــق مــن أم ــس ،لــزيــادة

رأس المال بنحو  4مليارات فرنك،
وت ـع ـتــزم خـفــض ع ــدد الموظفين
بنحو  9000بحلول عام .2025
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ال ـس ــوي ـس ــري ،في
ب ـيــان ،إن ــه يـتــوقــع خـســائــر فــي كل
مــن قسم إدارة ال ـث ــروات ووحــدتــه
المصرفية االسـتـثـمــاريــة ،بسبب
«النشاط الضعيف ،وظروف السوق،
وال ـتــدف ـقــات ال ـخــارجــة المستمرة
ألصول العمالء وبيع األعمال غير
األساسية».
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر ال ـم ـح ـل ــل
الـمـصــرفــي فــي Bank Vontobel
 AGفي زيورخ ،أندرياس فينديتي،
أن «التدفقات الصافية الهائلة في

قسم إدارة الثروات ،وهي األعمال
األساسية لشركة كريدي سويس،
ً
جنبا إلــى جنب مــع أعـمــال البنك
ً
ً
السويسري ،تثير قلقا عميقا ،إذ
يــرى أن (كــريــدي ســويــس) يحتاج
إلى استعادة الثقة في أسرع وقت
م ـم ـكــن ،ل ـكــن ق ــول ذل ــك أس ـه ــل من
ً
فعله» ،وفقا لما نقلته «بلومبرغ»
عـ ــن ف ـي ـن ــدي ـت ــي ،واطـ ـلـ ـع ــت عـلـيــه
«العربية .نت».
وق ــال المحللون فــي «جـيــه بي
م ــورغ ــان» ،إن التدفقات الخارجة
إلدارة الـثــروات كانت أســوأ بكثير
ً
مما كان متوقعا.
ويرى البنك أن النتائج الفعلية
ستعتمد على «عــدد من العوامل،
بما في ذلــك األداء المتبقي لبقية
الـعــام ،وتـخــارج العمالء المستمر
مــن الـمــراكــز غير األســاس ـيــة ،وأي
انخفاض في قيمة الشهرة ،ونتائج
مبيعات األصول األخرى».
َّ
وحذر البنك الشهر الماضي من
توقع خسارة الربع الرابع ،حيث قال
الرئيس التنفيذي أولريش كورنر،
ً
إن البنك «سيكون بالتأكيد مربحا
ً
اعتبارا من عام .»2024

ـادر إل ــى ضـ ــرورة االس ـت ـف ــادة من
ودع ــت ال ـم ـصـ َّ
التشريعات التي سنتها الهيئة ،وكذلك جاهزيتها
للتعاون ،وأخــذ الحق من كل َمــن تسبب في وقف
شــركــة أو شـطـبـهــا أو ض ـيــاع ح ــق ع ـلــى مـســاهــم،
فالهيئة شاهد بالوثائق والمستندات ،حيث على
المساهم المبادرة ،وعلى الهيئة القرائن والدالئل،
ما يفتح الباب ألكبر عملية ردع لكل َمن يتهاون في
حقوق المساهمين.
وكشفت مـصــادر قانونية ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن أي
قضية يتم رفعها من مساهمين على أعضاء مجلس
اإلدارة للمطالبة بالتعويض على األض ــرار التي
أصابتهم يتم إدخــال الهيئة بالمواجهة ،لتقديم
ما بيدها من مطالبات تدعم طلبات المساهمين.
وأفصحت عــن أنــه خــال سنة  ٢٠٢١و ٢٠٢٢تم
رفع  ١٩قضية من المساهمين ضد شركتين بشأن
مسؤولية مجلس اإلدارة عن وقــف السهم وإلغاء
اإلدراج والـمـطــالـبــة بــالـتـعــويــض ،ويـتــم اختصام
الهيئة لتقديم ما تحت يدها من مستندات تؤيد
دعوى المساهمين بطلب التعويض.
وف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــوم تـ ــم رص ـ ــد  ٤٠ق ـض ـي ــة م ــرف ــوع ــة
مــن المساهمين خ ــال ذات الـفـتــرة بـشــأن بطالن
الجمعيات العمومية ،ومسؤولية مجلس اإلدارة،
والمطالبة بالتعويض ،ما يجعل عدد القضايا ٥٩
قضية مختصمة بها الهيئة بالمواجهة ،لتقديم
مــا تحت يدها مــن مستندات لمساعدة المحكمة
التخاذ الحكم الصحيح.
ً
وواقعيا ،لم يعد هناك مجال للتذمر من وقف
شركة أو شطبها طالما تدعم الهيئة حق المساهم
وتسانده في طلب التعويض.

فريق عمل لتقييم
مشروع مصفاة الدقم

●

أشرف عجمي

ذكر مصدر نفطي مطلع ،أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك
يمثل الشركاء في شركة مصفاة الدقم ،من أجــل إعــادة تقييم
مشروع الدقم للبتروكيماويات ،لرفع التوصيات بشأنه.
ولفت المصدر إلى أن فريق العمل المشترك قام بمساعدة أحد
االستشاريين العالميين بدراسة المشروع من جميع جوانبه
االقتصادية والفنية ،وإعداد التوصيات الخاصة به ،ليتم اتخاذ
القرار المناسب وفق اإلجراءات المعمول بها.
وأشــار إلــى أنــه تم عــرض نتائج الــدراســات إضافة إلــى آخر
ما توصلت إليه المفاوضات مع الطرف العماني على اللجنة
ً
التوجيهية للمشروع ،الفتا إلى أنه تم إخطار مؤسسة البترول
الكويتية بنتائج هذه الدراسات والمفاوضات في يونيو ،2020
لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة ،آنــذاك ،لإلحاطة بسير
ً
ت ـطــورات ال ـم ـشــروع ،مــوضـحــا أن ــه ط ــرأت بـعــض المستجدات
ً
أخيرا ،من أهمها احتمالية تغيير نسب اللقيم لوحدة التكسير
الهيدروجيني ،ليشمل الغاز الطبيعي والنافثا والغاز البترولي
ً
المسال ،لتعظيم فرص التكامل مع المصفاة قدر اإلمكان ،فضال
عن العمل على تحديث المنتجات المطلوبة من كال الشريكين؛
الـكــويـتــي وال ـع ـمــانــي ،وال ـتــي مــن شــأنـهــا تحسين اقـتـصــادات
المشروع.
ً
وأكد المصدر أن المشروع تضرر اقتصاديا ،بسبب التقلبات
الحادة واالنخفاض في األسعار المستقبلية البتروكيماوية
ً
في فترة ما قبل «كــورونــا» ،وزادتـهــا أزمــة الجائحة ،الفتا إلى
أنه بناء على توصيات مجلس إدارة شركة المصفاة تم تعليق
أعمال المشروع ،منوها إلى أن قرار إعادة عمل المشروع قيد
النظر ،في حال تحسن الحالة االقتصادية باألسواق العالمية.

٢٣
مجموعة السبع تناقش فرض حد أقصى للنفط الروسي
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

بهدف التوصل إلى موقف مشترك للسعر بين  65و 70دوالرا للبرميل
قال دبلوماسي من االتحاد األوروبــي ،أمس ،إن
مـجـمــوعــة الـسـبــع ت ــدرس وض ــع حــد أق ـصــى لسعر
ً
النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين  65و70
ً
دوالرا للبرميل.
ويناقش سفراء من دول االتحاد األوروبي ،البالغ
عددها  27دولة ،هذا االقتراح ،بهدف التوصل إلى
موقف مشترك في نهاية األمر.
ومــن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع واالتـحــاد
األوروبي في  5ديسمبر تطبيق الحد األقصى للسعر
ً
على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا ،لمعاقبة
موسكو على غزوها ألوكرانيا.
وانخفضت أسعار النفط بعد أن ذكرت «بلومبرغ»
النطاق السعري المقترح .وأحد األسباب التي تجعل
التجار يتجاهلونه ،أن شركات التأمين والشحن
سيتعين عليها ببساطة ا لـتــأ كــد مــن أن البضائع
التي يحملونها بيعت بأقل من سعر الحد األقصى.
وقال سيمون تاجليابيترا ،الزميل البارز بمركز
أبـحــاث  Bruegelفــي بــروكـســل« :يـتــم ت ــداول النفط
ً
الروسي حاليا بخصم كبير مقارنة ببرنت ،بحوالي
ً
 65دوالرا لـلـبــرمـيــل .إذا تــم تـحــديــد سـقــف أسـعــار
مجموعة السبع للنفط الروسي عند مستوى مماثل،
ً
ً
فلن يلحق ذلك ضررا كبيرا بروسيا».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخزانة األميركية،
ً
أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا
ً
سقف أسعار صــادرات النفط الروسية ،مشيرا إلى

أن المجموعة ستعدل المستوى على األرجح بضع
ً
مرات في السنة ،وليس شهريا.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـب ــدأ ت ـط ـب ـيــق ال ـح ــد األق ـص ــى
لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس
من فبراير .وأفاد المسؤول في «الخزانة» األميركية
للصحافيين ،بــأن االت ـحــاد األوروبـ ــي يـتـشــاور مع
األعضاء بشأن سقف السعر.
وأضاف« :نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في
ً
وقــت قريب نسبيا ،وأن يضعونا في موقف يمكن
لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر».
وسيسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات
تشمل التأمين والشحن والتمويل لــواردات النفط
الــروسـيــة ألع ـضــاء الـتـحــالــف ،طــالـمــا أن ش ــراء هــذا
النفط تم تحت سقف السعر .وذكــرت مصادر هذا
الشهر ،أن التحالف وافــق على تحديد سعر ثابت
للنفط الــروســي ،وليس نسبة متحركة مــن مؤشر
لسعر النفط.
وقــال المسؤول األمـيــركــي« :أي إجــراء يتخذونه
لرفع األسعار سيكون له تأثير على عمالئهم الجدد،
مثل الهند والصين ،الذين تريد (روسيا) أن يظلوا
عمالء لنفطها في المستقبل» .وارتفع سعر برميل
ً
ً
النفط الكويتي  95سنتا ،ليبلغ  86.31دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت أمس األول ،مقابل  85.36دوالرا للبرميل
ً
في تــداوالت االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن
(رويترز)
من مؤسسة البترول الكويتية.

«أركان» تربح  2.2مليون دينار في 2022

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع  %6أرباحا نقدية
أعـلـنــت شــركــة أرك ــان ال ـكــويــت الـعـقــاريــة
تحقيقها أرباحا صافية بلغت  2.2مليون
دينار عن السنة المالية المنتهية في -31
 ،2022-10بارتفاع بنسبة  %9عن نتائج
ا لـسـنــة الـمــا لـيــة الـمــا ضـيــة ،و بـلـغــت ربحية
السهم  8.8فلوس للسهم مقارنة بـ  8فلوس
عن نتائج السنة المالية السابقة.
وقالت «أر كــان» إن إجمالي الموجودات
نما بنسبة  %67من  89.7إلى  149.6مليون
دي ـنــار ،مـشـيــرة إلــى أن إجـمــالــي الـعـقــارات
ً
ال ـم ــدارة بـلـغــت أك ـثــر مــن  570مـلـيــونــا في
م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،وب ـل ـغ ــت اإليـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية  7.7مــا يـيــن ،بــار تـفــاع نسبته
 ،%57كما بلغت اإل يــرادات التأجيرية 6.3
ماليين بــار تـفــاع  %23عــن السنة المالية
السابقة .وأو صــى مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة  ،%6ما يعادل  6فلوس
للسهم الواحد.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـه ــدف
األسواق ذات الجاذبية والعوائد المرتفعة،
بما يعطي صورة عن حرصها على تحقيق
األهداف بخطوات ناجحة ،كما أن أهدافها
تتمثل فــي مجموعة متنوعة و كـبـيــرة من
المشاريع وا لـخــد مــات العقارية المتميزة
مع كل ما يتبعها من خدمات وتسهيالت
عقارية الحقة.
وأفادت بأنها تحرص على الدخول في
مناقصات الـ ،B O Tالمطروحة من الدولة،
كما أنها تهتم بتنويع عقاراتها المدارة،
سواء العقارات االستثمارية أو التجارية أو
الصناعية أو حتى الطبية ،مشيرة إلى أنها

ً
تـحــرص دا ئـمــا مــن خــال إدارة االستثمار
لــد يـهــا عـلــى ا لـمـتــا بـعــة وا ل ـب ـحــث المستمر
لجميع الفرص المتاحة في السوق.
وفي مايو الماضي ،استحوذت «أركان»
ع ـل ــى ح ـص ــة ب ـن ـس ـبــة  %46.3ف ــي ا ل ـشــر كــة
األول ــى لــاسـتـثـمــار الـعـقــاري ،وهــي شركة
مساهمة مقفلة بقيمة  7.3ماليين دينار.
وفـ ــي س ـع ـي ـهــا ل ـت ـح ـق ـيــق أفـ ـض ــل ن ـتــائــج
ممكنة ومستمرة ،أو ضـحــت الشركة أنها
نــالــت ثـقــة شــركــة ال ـم ـشــروعــات الـسـيــاحـيــة
لبناء ناد صحي بأعلى مستوى ،كما أنها
فازت بمزايدة االتحاد الكويتي لكرة القدم
لبناء وتطوير المقر الرئيسي له ،وبانتظار
بدء اإلجراء ات لتنفيذ العقد.

ّ
الزميل رضا السناري يوقع كتابه
«هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل»

جانب من التوقيع
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـمـ ـث ــل وزيـ ـ ــر
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة وزيــر
الــدولــة لـشــؤون االتـصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات،
م ـ ـ ـ ـ ــازن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــض ،مـ ــديـ ــر
إدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة
واإلع ــام فــي ال ــوزارة خالد
ال ـع ـب ــدال ـه ــادي ،وح ـشــد من
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،ول ـ ـف ـ ـيـ ــف م ــن
الشخصيات العامة ،احتفى
رئ ـيــس قـســم االق ـت ـصــاد في
جريدة الراي ،الزميل رضا
ال ـس ـن ــاري ،ب ـتــوق ـيــع كـتــابــه
«هـ ـك ــذا ت ـع ـبــر ال ـك ــوي ــت إلــى
ً
المستقبل…  20اقتصاديا
ً
و سـيــا سـيــا» ،خــال معرض
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب،
دا خـ ـ ــل جـ ـن ــاح م ـك ـت ـبــة ذات
السالسل.
ّ
ّ وش ــخ ــص ال ـك ـت ــاب ال ــذي
وقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاري ،أمـ ــس
األول ،ضمن صفحاته أزمة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مــع
ً
ً
 20اق ـت ـصــاديــا وسـيــاسـيــا،

استمزج آراء هم وخبراتهم
ف ـ ــي اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ة ع ـ ـلـ ــى أزم ـ ــة
ً
الـ ـك ــوي ــت م ــالـ ـي ــا وخ ــري ـط ــة
ّ
حلها.
ويـ ـت ــأل ــف الـ ـكـ ـت ــاب الـ ــذي
صـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــة ذات
السالسل مــن  335صفحة،
اس ـت ـعــرض فـيـهــا الـسـنــاري
أبـ ــرز م ــا ق ــال ــه ض ـيــوفــه فــي
مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات أجـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
ً
م ـ ـ ـ ــدار  35يـ ـ ــو مـ ـ ــا  ،مـ ـ ــن 22
ح ـ ـتـ ــى  25أ بـ ــر يـ ــل
مـ ـ ـ ـ ــارس ُ
 ،2021ونـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرت ض ـم ــن
صفحات جريدة الراي ،في
س ـل ـس ـلــة ل ـ ـقـ ــاء ات م ـت ـنــوعــة
وخـ ـ ــارجـ ـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـمـ ــألـ ــوف،
ً
ً
سـ ــؤاال وج ــواب ــا ،وحــرصــت
ع ـل ــى اإلض ـ ـ ـ ــاء ة ع ـل ــى أبـ ــرز
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
واالقتصادية والسياسية،
مـ ـ ــع وض ـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـت ــوص ـي ــات الـ ـت ــي يـنـبـغــي
األخـ ــذ ب ـهــا لـلـسـيــر بـنـجــاح
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــط الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق

أهداف رؤية  2035التنموية
على أرض الواقع بنجاح.
ً
وت ـضـ ّـمــن ال ـك ـتــاب أي ـضــا
م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـلــة جــام ـعــة،
ُو ّجهت إلى جميع الضيوف
لـمــلء الـفــراغــات الـ ُـمـتـعــددة،
الـ ـ ـت ـ ــي أوج ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـح ــال ــة
ال ـج ــدل ـي ــة الـ ُـم ـش ـت ـع ـلــة مـنــذ
فترة بين مختلف ّ
مكو نات
المجتمع ،حــول تشخيص
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
ال ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـم ـيــزان ـيــة
الـعــامــة فــي الــوقــت الـحــالــي
رغـ ـ ــم وض ـ ـ ــوح خ ـط ــورت ـه ــا،
وح ـ ـ ّـدتـ ـ ـه ـ ــا ،حـ ـي ــث أف ـل ـح ــت
السلسلة في توحيد اللغة
لـتـشـخـيــص األزمـ ـ ــات ال ـتــي
ً
تــواجــه الـكــويــت اقـتـصــاديــا
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
المختلفة.

«كامكو إنفست» %8 :تراجع أرباح الشركات
الخليجية في الربع الثالث
بعد وصول األرباح ربع السنوية للشركات المدرجة
فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي إلــى مستويات
قياسية في الربع الثاني من عام  ،2022تراجعت أرباح
الربع الثالث من عام  2022بنسبة  8.0في المئة على
أساس ربع سنوي ،أو ما يعادل  6.1مليارات دوالر،
فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع أرباح شركات
الطاقة والمواد األساسية.
وحسب تقرير صــادر عن شركة «كامكو إنفست»،
ً
انـعـكـســت ت ـلــك ال ـت ــراج ـع ــات أي ـض ــا ع ـلــى ال ـمــؤشــرات
القطاعية ذات الصلة ،إذ انخفض مــؤ شــر بلومبرغ
ا لـعــا لـمــي للسلع األ ســا س ـيــة بنسبة  10.5فــي المئة
خ ــال الــربــع الـثــالــث مــن ع ــام  2022بينما تــراجـعــت
أسعار النفط بنسبة  23.4في المئة خالل نفس الفترة،
لكن ارت ـفــاع أرب ــاح عــدد مــن الـقـطــاعــات مثل األغــذيــة
والمشروبات والتبغ والسلع الرأسمالية والمرافق
ً
العامة ساهم جزئيا في تعويض خسائر القطاعات
المتراجعة.
ً
ً
في التفاصيل ،سجلت البنوك أرباحا أعلى هامشيا
على أس ــاس ربــع سـنــوي بلغت قيمتها  11.3مليار
دوالر خــال الربع الثالث من عــام  2022مقابل 10.9
مـلـيــارات دوالر فــي الــربــع الـســابــق .أم ــا عـلــى صعيد
الدول ،فاقتصر ارتفاع األرباح المسجلة على أساس
ربع سنوي على الشركات المدرجة في اإلمارات فقط،
ً
في حين سجلت بقية الدول الخليجية انخفاضا في
أرباحها على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من
عام .2022
وم ــن ح ـيــث األداء ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي« ،شـهــدنــا
استمرار نمو صافي األربــاح خالل الربع الثالث من
عام  2022بتسجيل ارتفاع بنحو  70.7مليار دوالر
ً
مقابل  57.2مليارا في الربع الثالث من عام .»2021
ك ـمــا ع ـكــس ت ــزاي ــد األرب ـ ـ ــاح تـحـســن وتـ ـي ــرة األداء

سعر الدوالر
في مصر يرتفع
ً
مجددا
سـ ـ ـج ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ـ ـ ــي م ـص ــر
ارت ـفــاعــات جــديــدة مقابل الجنيه
ً
فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــامـ ــات أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـس ـج ــا
م ـس ـتــوى  24.58ج ـن ـي ـهــا ،لـلـمــرة
األولى على اإلطالق .ويشهد سوق
الصرف في مصر تحوالت كبيرة
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي ،وعقب
التعويم األول ال ــذي أعلنه البنك
الـمــركــزي الـمـصــري ،فــي اجتماعه
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ،مـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي،
تراجع سعر صرف الجنيه بنحو
 ،%24ب ـعــدمــا ق ـفــز س ـعــر صــرف
ً
الدوالر من مستوى  15.74جنيها
ً
إلى نحو  19.64جنيها في نهاية
أكتوبر الماضي .لكن منذ التعويم
الـثــانــي فــي نهاية أكـتــوبــر وحتى
اآلن ،تــراجــع سعر الجنيه مقابل
الـ ـ ــدوالر بـنـحــو  ،%25.15بعدما
ً
ارتـفــع مــن مستوى  19.64جنيها
ً
إلى نحو  24.58جنيها في الوقت
الـحــالــي .وفيما يتعلق بإجمالي
خسائر الجنيه منذ مارس الماضي
وحتى اليوم ،فقد تراجعت العملة
الـمـصــريــة نـحــو  %56.15مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر ،ب ـعــدمــا ص ـع ــدت ال ــورق ــة
األمـيــركـيــة الـخـضــراء بنحو 8.84
جنيهات .وفي سوق الصرف جاء
أع ـل ــى س ـعــر ل ـص ــرف الـ ـ ـ ــدوالر في
بنوك االستثمار العربي ومصرف
أبوظبي اإلســامــي عند مستوى
 24.54جنيها للشراء ،مقابل 24.56
ً
جنيها للبيع .وبـلــغ سعر صرف
الدوالر لدى بنوك األهلي الكويتي
والمصري الخليجي مستوى 24.53
ً
جنيها للشراء ،مقارنة بنحو 24.56
ً
جنيها للبيع .ولدى البنك المركزي
المصري ،ارتفع سعر صرف الورقة
األميركية الخضراء إلــى مستوى
ً
 24.49جنيها للشراء ،مقابل 24.58
ً
ج ـن ـي ـهــا ل ـل ـب ـيــع .وك ـ ــان أقـ ــل سعر
ً
لصرف الدوالر في  15بنكا ،بقيادة
البنك األهلي المصري وبنك مصر،
ً
عند مستوى  24.46جنيها للشراء،
ً
مقابل نحو  24.56جنيها للبيع.
(العربية .نت)

االق ـت ـصــادي عـلــى مـسـتــوى المنطقة مـقــارنــة بالعام
الـمــاضــي ،وكــان تحسن األرب ــاح على أســاس سنوي
ً
واسع النطاق إذ أظهر أكثر من ثلثي القطاعات أرباحا
أعلى في الربع الثالث من عام .2022
وكــانــت أرب ــاح قـطــاعــات الـطــاقــة والـبـنــوك والسلع
الرأسمالية واألغــذيــة والمشروبات والتبغ من أبرز
محركات النمو الرئيسية فــي الــربــع الثالث مــن عام
 2022مقارنة بأداء الربع الثالث من عام  ،2021وهو
ً
ما قابله جزئيا انخفاض أرباح شركات النقل والمواد
األساسية بصفة رئيسية.
وش ـه ــدت ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة ف ــي س ــوق أبــوظـبــي
لألوراق المالية أعلى معدل نمو للربحية على أساس
سنوي في الربع الثالث من عــام  ،2022إذ تضاعف
ً
صافي الربح تقريبا ليصل إلــى  9.1مليارات دوالر
مقابل  4.7مليارات في الربع الثالث من عام  ،2021بما
يعكس عمليات اإلدراج الجديدة وارتفاع أرباح معظم
الشركات المدرجة في البورصة.
ك ـمــا س ـج ـلــت ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ف ــي بــورص ـتــي
ً
السعودية ودبي نموا في األرباح على أساس سنوي
بما يقرب من نسبة  30في المئة ،في حين تراجعت
أرب ـ ــاح ال ـش ــرك ــات الـكــويـتـيــة والـبـحــريـنـيــة بـمـعــدالت
ثنائية الرقم.
من جهة أخرى ،ارتفعت أرباح الشركات المدرجة
ضمن قطاع الطاقة بنسبة  40.6في المئة أو ما يعادل
نحو  12.1مليار دوالر على أساس سنوي بدعم قوي
من ارتفاع أرباح أرامكو السعودية والشركة الوطنية
ً
السعودية للنقل البحري ،قابله جزئيا تراجع أرباح
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) عن
تسجيل خسائر خالل نفس الفترة.
أم ـ ــا مـ ــن ح ـي ــث األداء ع ـل ــى أسـ ـ ــاس رب ـ ــع س ـن ــوي،
فـتــراجـعــت أربـ ــاح الـقـطــاع بنسبة  11.5فــي الـمـئــة أو

ما يعادل  5.5مليارات دوالر نتيجة انخفاض أرباح
أرامكو السعودية بنسبة  10.3في المئة أو ما يعادل
 4.8مليارات دوالر.
ووصلت أربــاح عمالق النفط إلى  42مليار دوالر،
ال ـتــي تـعــد ثــانــي أع ـلــى أربـ ــاح رب ــع سـنــويــة تسجلها
ال ـشــركــة م ـنــذ إدراجـ ـه ــا ف ــي ع ــام  ،2019وس ــاه ــم في
تحقيقها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المبيعة.
وعـلــى صعيد قـطــاع الـبـنــوك ،ارتـفــع صــافــي الربح
بنسبة  15.4في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3.4
في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى  11.3مليار
دوالر في الربع الثالث من عام .2022
وارتفعت أرباح معظم البنوك الخليجية على خلفية
رفــع أسعار الفائدة هــذا الـعــام ،ما كــان له انعكاسات
إيجابية على صافي هوامش الفائدة وسط عمليات
اإلقراض خالل هذا الربع.
لكن زيادة مخصصات خسائر القروض التي وصلت
إلى أعلى مستوياتها في ثالثة أرباع عند مستوى 3.2
ً
مليارات دوالر ،قابلت جزئيا الزيادة اإلجمالية التي
شهدتها األرباح.
ووص ــل إجـمــالــي ال ـق ــروض الـتــي منحتها البنوك
ال ـمــدرجــة ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي إلــى
مستوى قياسي جديد بلغ  1.9تريليون دوالر بنهاية
ً
الربع الثالث من عام  ،2022بينما وصلت الودائع أيضا
إلى مستوى قياسي جديد بلغ  2.2تريليون دوالر.
ومن حيث األداء العام ،استفادت البنوك هذا الربع
من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة
ً
 8.4في المئة ليصل إلى  18.6مليارا ،بينما انخفضت
اإليرادات من غير الفوائد بنسبة  5.2في المئة خالل
ً
هذا الربع لتصل إلى  7.4مليارات ،مما أثر سلبا على
إجمالي اإليرادات إلى حد ما.

«مشاريع الكويت» تستكمل صفقة االندماج مع «القرين»
أدانا الصباح :نسعى إلى توسعة أنشطتنا في قطاعات المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة)
استكمالها تنفيذ صفقة االندماج عن طريق
الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات
البترولية .وبــدأ تــداول الكيان المندمج اآلن
فــي بــورصــة الـكــويــت تحت مــؤشــر واح ــد هو
«مشاريع».
وم ــن أج ــل اسـتـكـمــال صـفـقــة االن ــدم ــاج تم
ت ـحــويــل جـمـيــع أس ـه ــم «ال ـق ــري ــن» إل ــى شــركــة
مشاريع الكويت ،بعد الزيادة العينية لرأس
َّ
المصرح
الـمــال .وأصـبــح رأسـمــال «مـشــاريــع»
َّ
والمصدر والمدفوع  504.8ماليين دينار،
به
موزعة على  5.048مليارات سهم .وكان قد تم
تحديد معدل مبادلة األسهم عند  2.24سهم
في رأسمال «المشاريع» مقابل كل سهم واحد
في رأسمال «القرين».
وارتفعت القيمة السوقية لشركة مشاريع
الـكــويــت بعد استكمال صفقة االنــدمــاج إلى

أكثر من  600مليون دينار ( 1.94مليار دوالر)،
لـتـكــون بــذلــك واح ــدة مــن أكـبــر عـشــر شــركــات
مدرجة في السوق األولــي لبورصة الكويت.
وسـتـعـمــل الـمـحـفـظــة الـمــدمـجــة عـلــى تـنــويــع
مصادر اإليرادات ،وإتاحة الفرصة للتوسع في
استثمارات ومشاريع جديدة .ومن المتوقع أن
ترتفع حقوق المساهمين إلى حوالي الضعف،
وه ـ ــي م ـس ــأل ــة ت ـخ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـيــة مـحــاسـبـيــة
ستنعكس في البيانات المالية لنهاية العام.
وبهذه المناسبة ،قالت الرئيسة التنفيذية
لـمـجـمــوعــة شــركــة ال ـم ـشــاريــع الـشـيـخــة ادان ــا
ناصر صباح األحمد« :يشكل هذا اليوم عالمة
فارقة في تاريخ شركة مشاريع الكويت .ننظر
إلى هذا االندماج باعتباره صفقة ستعمل على
تحويل (المشاريع) إلى شركة أقوى توفر قيمة
أكبر لمساهميها القدامى والجدد .تم تنفيذ
صفقة االندماج بسالسة ،ما يعكس ثقة جميع

األطراف بالفوائد التي يحققها هذا االندماج».
وأضافت« :بهذه المناسبة ،أود باإلنابة عن
مجلس إدارة (المشاريع) أن أعرب عن تقديري
لمجلس إدارة (القرين) السابق ،وللمساهمين
فــي الـشــركـتـيــن عـلــى ثقتهم بـنــا .كـمــا أتــوجــه
بالشكر إلــى الجهات الرقابية؛ هيئة أســواق
المال وجهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة
والصناعة وبورصة الكويت والشركة الكويتية
للمقاصة ،عـلــى الـجـهــود الـتــي تــم بــذلـهــا في
سبيل ضمان توافق جميع جوانب الصفقة
مع مصالح جميع األطراف».
وت ــاب ـع ــت« :ن ـت ـط ـلــع اآلن إلـ ــى الـمـسـتـقـبــل.
لـقــد عـمـلــت (ال ـم ـشــاريــع) عـلــى تـعـيـيــن شــركــة
اس ـت ـشــاريــة عــالـمـيــة لـلـقـيــام ب ــدراس ــة معمقة
لـشــر كــات محفظتنا .نستهدف تأمين تدفق
متنوع لإليرادات ،مع موازنة مستوى تركيز
األص ــول فــي سبيل تخفيف مخاطر السوق.

ً
نسعى أيـضــا إلــى تعزيز عملياتنا الحالية،
بالتزامن مع تقليص التزاماتنا المالية وزيادة
القيمة للمساهمين .إن شركة المشاريع ترى
أن هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها تتطلب
العودة لالستثمار بالقطاعات األساسية ،مثل
المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم،
ً
لذلك فإننا نتطلع أيضا إلى توسعة عملياتنا
ً
في هذه المجاالت مستقبال».
ُي ــذك ــر أن «ال ـم ـش ــاري ــع» أع ـل ـنــت ف ــي م ــارس
الماضي توصلها إلــى اتفاق مبدئي لتنفيذ
صـفـقــة ان ــدم ــاج ع ــن طــريــق ال ـضــم م ــع شــركــة
القرين لصناعة الكيماويات البترولية ،وتم
منذ ذلك الحين القيام بالعناية الواجبة من
كال الطرفين ،والحصول على الموافقات من
الجهات الرقابية وموافقة أصحاب المصالح
لكلتا الشركتين.

أدانا الصباح

منتدى القانون التجاري :ضرورة تطوير التشريعات والقوانين
أكــد المدير الشريك في (مجموعة الياقوت
وال ـفــوزان القانونية) خليفة الياقوت أن أكبر
نجاح ألي أمــر هــو االسـتـمــراريــة؛ ألنها تــؤدي
إلى غرس الثقافة القانونية ،وبالتالي التحسن
ً
في بيئة األعمال ،الفتا أن هذه الثقافة يمكن أن
تكون هي األهم ألي دولة.
وبين الياقوت في كلمته االفتتاحية ضمن
فـعــالـيــات مـنـتــدى الـكــويــت لـلـقــانــون الـتـجــاري
السادس ،أمــس ،أن الكويت سباقة في القطاع
ً
القانوني ،ودائما ما تمتلك أفضل القانونيين
وأفـ ـض ــل اقـ ـتـ ـص ــاد ،ون ـس ـع ــى م ــن خ ـ ــال ه ــذه
المنتديات الى تحسين بيئة األعمال.
وأوضــح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة
من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا
وف ــرن ـس ــا وه ــون ــغ ك ــون ــغ وت ــرك ـي ــا وال ـب ـحــريــن
ً
واإلمـ ـ ـ ــارات ،جـ ــاءوا جـمـيـعــا لـمـثــل ه ــذا الـنــوع
مــن المنتديات التي ستقدم خالصة الخبرة،
وأفـضــل الـتـجــارب القانونية العالمية .وقــال:
ن ـح ــاول تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى قــوان ـيــن هــامــة
مثل الشراكة والوساطة والتحكيم في خطوة
تسهم فــي الــدفــع بالتشريعات الـجــديــدة التي
تحقق الطموح ،مبينا أن المنتدى يسعى كذلك
لطمأنة المستثمر األجنبي القادم للكويت بأن
يعلم أن عجلة الـحـلــول مــوجــودة فــي الكويت
بشكل مستمر.

 200عام
وبدوره ،بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس
نيكسيس إريــك مايس أن الشركة تتواجد في
مجال القانون الدولي ألكثر من  200عام ،وتدعم
المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا
والـمـحـتــوى ،ولــديـهــا  10آالف مــوظــف فــي 60
دولة ،كما أننا عضو في مجموعة من الشركات
تـسـتـثـمــر ق ــراب ــة م ـل ـيــاري دوالر إلعـ ـ ــادة بـنــاء
المحتوى العالمي .وقــال :إننا يمكننا القيام
بــأمــور تعبر عــن نـمــو بيئة األع ـم ــال للعمالء
لـيـكــونــوا أك ـثــر ك ـف ــاءة وإن ـتــاج ـيــة وأس ـ ــرع من
جانب االبتكار.
وبدوره ،أشار األمين العام للمجلس األعلى
للتخطيط والـتـنـمـيــة د.خــالــد مـهــدي إل ــى أن

اإلص ــرار يعني الــوقــوف فــي وجــه التحديات
لالستمرار في المسيرة.
وب ـيــن م ـهــدي أن أهـمـيــة الـمـنـتــدى تكمن
ف ــي أن ـ ــه ي ـج ـســد االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـتـشــريـعـيــة
المتنامية لرؤية كويت جديدة  ،2035وكانت
هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت
جــديــدة ،الفـتــا الــى أن المنتدى يــؤكــد أهمية
القاعدة القانونية والتشريعية الستمرارية
األع ـ ـمـ ــال ،وخ ـل ــق ب ـي ـئــة م ـش ـج ـعــة ل ـم ـمــارســة
األعمال ،وأن البيئة التشريعية هي الوسيلة
والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في
المدى البعيد.

تحديث القوانين
ومن جانبه ،قال رئيس اتحاد الشركات
االسـتـثـمــاريــة صــالــح السلمي إن المنتدى
يــؤكــد أن تـطــور المجتمع وال ــدول ــة يترافق
مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر؛
ليحاكي الـعـصــر والـتـحــديــات االقـتـصــاديــة
المتزايدة.
وبـيــن أن مـشــاريــع الـشــراكــة فــي الكويت
تـشـهــد الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـشــاريــع ال ــواع ــدة في
المستقبل ومــن بينها مـشــروع أم الهيمان
الذي من المتوقع االنتهاء منه نهاية .2023
وأض ـ ــاف :تـسـهــم م ـشــاريــع ال ـشــراكــة في
تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات
العامة إلــى التركيز على وضــع السياسات
واألول ــوي ــات لمشروعات البنية التنموية،
ً
وتـفـتــح حـ ّـيــزا اقـتـصــاديــا لــدخــول الـشــركــات
ّ
الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع وخدمات
كانت مستبعدة منها .كما تساعد مشاركة
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن الـعــبء
الواقع على كاهل الدولة فـي دراسة وتمويـل
الـمـشــروعــات الـتـنـمــويــة ،كــي تـعــود بمنافع
اقتصادية واجتماعية ذات مــرود عــال بما
يحقق الهدف االستراتيجي للتنمية.
وبين أنه من أبرز التحديات الحالية التي
تواجه القطاع الخاص في مشروعات الشراكة
االفتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه
المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية

نسعى إلى تحسين
بيئة األعمال وطمأنة
المستثمر األجنبي

خليفة الياقوت

صالح السلمي

ثامر عرب

للبت فــي المنازعات التي قــد تحدث خالل
تنفيذ وإدارة هذه المشاريع.

عــرب أن الـخــدمــات الصحية الـتــي ستقدمها
ال ـشــركــة سـتـســاهــم بـشـكــل مـلـحــوظ ف ــي دعــم
الرعاية الصحية المستدامة في الكويت من
خالل تبني نموذج فريد يستند على الوقاية.
وقال عرب ،إن شركة ضمان انطلقت ضمن
رؤيــة «كويت جديدة  »2035كأحد المشاريع
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـ ـحـ ــور الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـح ــي،
وأصـبـحــت أهــم ركــائــز هــذا الـقـطــاع فهي أول
جهة رعاية صحية في الكويت تؤسس بنظام
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي وال ـخــاص
بنسبة  %26للقطاع الحكومي و  %24للقطاع
الـ ـخ ــاص و  %50س ـي ـتــم ط ــرح ـه ــا الك ـت ـتــاب
المواطنين بعد التشغيل.
ً ً
وأضــاف أن شركة ضمان تقدم مثاال حيا
على تطبيق قــانــون الـشــراكــة بين القطاعين
ً
الـعــام والـخــاص على أرض الــواقــع ،موضحا
ً
أن فـكــرة ضـمــان مميزة جــدا وغـيــر مسبوقة،
إذ س ـت ـكــون أول ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة ع ــام ــة في
ً
القطاع الطبي فــي الكويت وستطرح الحقا

لالكتتاب العام للمواطنين .وذكــر أن الهدف
من قوانين الشراكة هو تمكين القطاع الخاص
م ــن ال ـم ـشــاركــة واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـقـطــاعــات
الرئيسية في الدولة بهدف تحسين إنتاجية
وربحية هذه القطاعات وتقديم خدمات أفضل،
إضافة إلى تخفيف الضغط واألعباء عن كاهل
الجهات الحكومية المختلفة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة
وبــإمـكــانـيــاتـهــا الــواس ـعــة م ــن حـيــث ال ـك ــوادر
ً
والتجهيزات الطبية ،مبينا أن ضمان ستسهم
في تخفيف العبء عن الوزارة من خالل تقديم
خدماتها الصحية لنحو مليون و 800ألف
شخص مــن المقيمين العاملين فــي القطاع
ال ـخــاص عـبــر مــرافــق ض ـمــان الـصـحـيــة الـتــي
تـتـكــون مــن مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولـيــة
والـمـسـتـشـفـيــات ،مـمــا س ـيــؤدي إل ــى تخفيف
الـضـغــط بـشـكــل مـلـمــوس عـلــى مــرافــق وزارة
ّ
الصحة ويمكنها من تقديم خدمات صحية
أفضل للمواطنين.

تشريعات وقوانين
وأوض ــح نــائــب رئـيــس جمعية المحامين
الكويتية عــدنــان أبــل أن هـنــاك حــاجــة ماسة
لالرتقاء بالتشريعات والقوانين ،والوصول
إلـ ـ ــى ق ـ ـ ــرار يـ ـع ــزز ال ـت ـش ــري ـع ــات وال ـق ــوان ـي ــن
الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة األعمال
ومعالجة الخلل.
وفــي الجلسة األول ــى مــن وقــائــع المنتدى
بعنوان «الشراكة والتنمية المستدامة» ،ذكر
ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ال ـشــورب ـجــي أن م ـشــروعــات
الـشــراكــة تحقق التنمية المستدامة ،وهناك
ت ـطــور م ـل ـحــوظ ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات الـقــانــونـيــة
المنظمة للشراكة.
من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي في شركة
مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر

«زين» الراعي االستراتيجي لـ «»GulfRun

«وربة» شريك استراتيجي
لمعرض «فيد ماركت»

أيمن المطيري

ُ
زين تشارك في تكريم أحد الفائزين
ش ــارك ــت ش ــرك ــة زيـ ــن ف ــي ت ـك ــري ــم ال ـفــائــزيــن
بفعالية  GulfRunالرياضية ،التي تعد إحدى
أضخم المسابقات اإلقليمية في رياضة سباقات
السيارات على مستوى الكويت ومنطقة الخليج
العربي ،ضمن رعايتها االستراتيجية للحدث
الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات.
وأتى دعم «زيــن» االستراتيجي لهذا الحدث
ً
ال ــري ــاض ــي الـم ـمـيــز ل ـل ـمــرة ال ـخــام ـســة ان ـطــاقــا
مــن ج ـهــودهــا للمساهمة فــي تـطــويــر قطاعي
الــريــاضــة وال ـش ـبــاب ،وف ــي إط ــار حــرصـهــا على
تشجيع مختلف الفعاليات واألنشطة الرياضية
المتميزة الـتــي تــوفــر بيئة آمـنــة للشباب وفق
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدولـ ـي ــة ب ـم ــا يـمـكـنـهــم م ــن إط ــاق
العنان إلبداعاتهم وتنمية شغفهم بمختلف
الرياضات ،بما فيها رياضة سباق السيارات
بمختلف فئاتها.
وشهدت فعالية  GulfRunهذا العام تنظيم
العديد من األنشطة المتميزة في حلبة مدينة
ال ـكــويــت لــريــاضــة ال ـم ـحــركــات ،وس ــط حـضــور
جماهيري كبير ،منها سباقات الزمن بمختلف
فئاتها بمشاركة سائقين محترفين من الكويت
وال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ت ـنــاف ـســوا لـتـسـجـيــل أعـلــى
النتائج في أجــواء اتسمت بالحماس واإلثــارة
وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ـع ــرض الـ ـسـ ـي ــارات
السـ ـتـ ـع ــراض م ـخ ـت ـلــف الـ ـسـ ـي ــارات الــريــاض ـيــة
والفارهة أمام الجمهور.
ك ـم ــا شـ ـه ــدت ال ـف ـع ــال ـي ــة ت ـن ـظ ـيــم م ـه ــرج ــان
السوق ،الذي وجدت فيه العديد من العالمات

مشاريع الشراكة
تسهم في تغيير
سياسة الحكومة

«ضمان» مثال حي
على الشراكة بين
القطاعين

التجارية المحلية والعالمية لعرض منتجاتها
وخ ــدم ــاتـ ـه ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــزوار ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـطــاع ــم
وال ـم ـقــاهــي وال ـم ـنــاطــق الـمـخـصـصــة لــأطـفــال
وغيرها الكثير ،وشــاركــت «زيــن» في الفعالية
ـال جـنــاحـهــا ال ـخ ــاص ال ــذي ع ـ ّـرف ــت من
م ــن خ ـ ّ
خالله عشاق الرياضة على عروضها الخاصة
لمشاهدة كأس العالم.
وت ــؤم ــن «زي ـ ــن» ب ــال ــدور ال ـم ـهــم الـ ــذي تـبــذلــه
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بـتـنـمـيــة قـطــاعــي
الشباب والرياضة في الكويت ،إذ تقوم الشركة
بنقل هــذا المفهوم إلــى أرض الــواقــع من خالل
رع ــاي ـت ـه ــا ودعـ ـمـ ـه ــا ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـعــال ـيــات
الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ،ومنها
هذا الحدث اإلقليمي.
ً
وت ـ ـحـ ــرص أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى رعـ ــايـ ــة وت ـش ـج ـيــع
مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الــريــاضـيـيــن الكويتيين
الــذيــن يمثلون الـكــويــت فــي المحافل المحلية
واإلقليمية والعالمية ،من خالل إنجازاتهم التي
تفخر الشركة بها ،ومنهم الكثير في رياضات
سباقات المحركات بأنواعها.
 GulfRunشعبية كبيرة
واكتسبت فعالية
ّ
في السنوات األخيرة ألنها توفر البديل المثالي
لسباقات ال ـشــوارع الـتــي تـهــدد أرواح الشباب
الشغوف برياضة سباق الـسـيــارات ومــرتــادي
ال ـطــرق ،وتـقــدم الـبــدائــل اآلمـنــة مــن خــال حلبة
مــديـنــة ال ـكــويــت لــريــاضــة ال ـم ـحــركــات ال ـتــي تم
تصميمها وفقا لمعايير السالمة الدولية وتقام
عليها سباقات احترافية عالمية مختلفة.

«الكويتية لالستثمار» تنظم ندوة
صحية لموظفيها
في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع ،أقامت الشركة الكويتية
لالستثمار ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،ندوة صحية توعوية تحت
عنوان «شهر نوفمبر شهر صحة الرجل» ،بمشاركة د .علي عبدالله،
اختصاصي أمراض المسالك البولية (جراحة المناظير والروبوت
بمستشفى جابر) ،ود .محمد الرويشد اختصاصي جراحة الكلى
والمسالك البولية بمستشفى جابر ،وبحضور ومشاركة موظفي
الشركة من الرجال.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلع ــام بالشركة إن «الكويتية
لــاسـتـثـمــار» دأبـ ــت عـلــى إق ــام ــة مـثــل ه ــذه األن ـش ـطــة المجتمعية
ً
المتنوعة ،في إطــار مسؤوليتها تجاه المجتمع ،وحــرصــا منها
على االطمئنان على صحة موظفيها ونشر الثقافة الصحية في
صفوفهم ،وتوعيتهم فيما يتعلق بأمراض البروستاتا.
وأشارت إلى أن الشركة سبق لها أن تعاونت مع وزارة الصحة
في إقامة ندوات صحية مماثلة ،آخرها ندوة توعوية في أكتوبر
الماضي للتوعية بسرطان الـثــدي لموظفات الشركة ،مــؤكــدة أن
الشركة لن تتوانى في إقامة وتنظيم كل ما من شأنه نشر الوعي
ً
وتثقيف الموظفين وأفراد المجتمع عموما في مختلف القضايا.

عروب المطوع

أعلن بنك وربة توقيع شراكة لمعرض «فيد ماركت» ليومي
ً
ً
غدا وبعد غد ،من  9صباحا حتى  9مساء ،في مجمع التالل
بمنطقة الشويخ ،وسيسلط الضوء على أهمية الغذاء الصحي
والـنـشــاط والعناية بالعافية وسـهــولــة الــزراعــة فــي البيت،
وماهية آلية الغذاء الصحي في مكافحة السمنة ،والمحافظة
على الصحة.
وأكد مدير قطاع التسويق واالتصال المؤسسي في البنك
أيمن المطيري حرص «وربة» ،من خالل برنامجه الرائد في
المسؤولية االجتماعية ،على دعــم المجتمع الكويتي على
اختالف شرائحه لنشر الثقافة والتوعية الصحية ،عبر رعايته
للعديد مــن الفعاليات االجتماعية ا لـتــي تــر كــز على توفير
الحلول المصممة لخدمة المجتمع والبدائل الصحية لهم،
وتحقيق أعلى قدر من الفائدة على مختلف الصعد.
وأوضح المطيري أن مشاركة ورعاية ودعم «وربة» لمعرض
ً
«فيد ماركت» تأتي انطالقا من اهتمامه المتواصل بمجال
الـخــدمــات الصحية ،ومــا يتعلق بــه مــن أنشطة وفعاليات،
ً
تـقــديــرا ل ــدوره األســاســي فــي حـيــاة المجتمع وأف ـ ــراده ومــا
تمثله من أهمية كونها تنعكس على مختلف جوانب الحياة
واألنشطة ،وفي مقدمتها االقتصاد الذي يعد عصب الحياة
المعاصرة.
من جهتها ،قالت مؤسسة ومنظمة معرض «فيد ماركت»
عــروب المطوع« :نحن سعداء وفخورون بتعاوننا مع بنك
ورب ــة ،ونشكره على إتاحته الفرصة لنا فــي هــذه الشراكة
االستراتيجية ،ونقدر دور البنك المستمر وسعيه لترك بصمة
واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية».
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـط ــوع« :ان ف ـك ــرة ال ـم ـع ــرض ه ــي االه ـت ـمــام
والمساهمة فــي صحة األطـفــال مــن الــدرجــة األول ــى ،وتوفير
الغذاء المناسب لهم والذي يغطي احتياجهم اليومي ،والهدف
من وجود المعرض هو توعية أولياء األمور لصحة أبنائهم
وتثقيفهم لمدى أهمية التغذية الصحية لعقل وجسم أطفالهم،
ً
وأيضا تعريف األطفال على المنتجات الصديقة للبيئة».

وأشـ ــار إل ــى أن شــركــة ض ـمــان تـعـمــل وفــق
نموذج صحي جديد وفريد في منطقة الشرق
األوسـ ــط هــو ن ـظــام الـمـحــافـظــة عـلــى الصحة
( )HMOالـ ــذي يـعـتـمــد ع ـلــى تــوف ـيــر الــرعــايــة
ال ـص ـح ـيــة ض ـمــن م ـن ـظــومــة مـتـكــامـلــة تشمل
التأمين الصحي والرعاية الصحية األولية
والـثــانــويــة ونـشــر الــوعــي الصحي والتركيز
على الوقاية المسبقة.
وذك ـ ــر أن ش ــرك ــة ضـ ـم ــان ،ووف ـ ــق رؤي ـت ـهــا
الريادية للرعاية الصحية المستدامة ،تطبق
الرعاية الصحية الذكية تقود عملية التحول
الرقمي التي تتمحور حول المريض وتضعه
في مركز االهتمام من خالل الملف اإللكتروني
الموحد الذي يتيح له وللطاقم الطبي االطالع
على تفاصيل التاريخ الطبي من خــال نظم
معلومات وقواعد بيانات تكنولوجية متطورة
وعلى درجة عالية من األمان وتوفر للمستفيد
الـقــدرة على الــوصــول السلس والـســريــع إلى
الخدمة الطبية المطلوبة.
وأوضح نائب المدير العام رئيس تمويل
المشاريع فــي مجموعة الـشــركــات األجنبية
في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا أن العمل
المصرفي يركز على المخاطر ،فإذا كان البنك
ً
راض ـي ــا ع ــن ال ـم ـشــروع يـمـكــن الـتـعــامــل مـعــه،
مبينا أن الكويت من أوائل الدول التي وضعت
قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.
وم ــن جــانـبـهــا ،أوض ـحــت االسـتـشــاريــة في
صناعات الغانم د.مجدولين شيت أن العالقة
ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص والـتـنـمـيــة
المستدامة عالقة تعاون طويلة المدى يقدم
مــن خاللها الـقـطــاع الـعــام والـقـطــاع الخاص
االبتكار والتكنولوجيا.
وبــدورهــا ،أوضحت األسـتــاذة المساعدة
فــي كلية الـحـقــوق بـجــامـعــة الـكــويــت د .منى
الهاجري أن الكويت دولة نفطية أسست على
االقتصاد الريعي ،وسعت إلى تنويع مصادر
الــدخــل مــن خــال القطاع الـخــاص ،الفـتــة الى
أن م ـشــاريــع ال ـشــراكــة هــي ال ـتــي خـطــت فيها
الكويت خطوات واسعة في مجال مشاريع الـ
 BOTالتي نفذ من خاللها العديد من مشاريع
الشراكة.

«األڤنيوز» :انطالق «ماراثون التسوق»
اليوم بنسخته الرابعة
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة األ ڤ ـ ـن ـ ـيـ ــوز
انـ ـط ــاق «مـ ــاراثـ ــون األڤ ـن ـيــوز
للتسوق» في نسخته الرابعة،
ويـتـضـمــن م ـشــاركــة أك ـثــر من
 150ع ــام ــة تـ ـج ــاري ــة داخـ ــل
األڤ ـ ـن ـ ـيـ ــوز ،مـ ــن خ ـ ــال ت ـقــديــم
عروض حصرية وتخفيضات
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ل ـي ـت ـس ـنــى ل ـ ـلـ ــزوار
االس ـت ـم ـت ــاع ب ـت ـجــربــة تـســوق
إضــافـيــة جــديــدة مــن مختلف
مـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــة ألشـ ـه ــر
ا لـعــامــات التجارية المحلية
وا لـعــا لـمـيــة المتخصصة في
مـجــاالت مختلفة ،كالمالبس
واألح ــذي ــة وال ـع ـطــور واألث ــاث
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات وال ـس ــاع ــات
واإلكـ ـسـ ـس ــوارات ،إضــافــة إلــى
المطاعم والكافيهات ،من اليوم
حتى  26نوفمبر الجاري.
وإلض ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ــن

القيمة والمتعة على تجربة
ت ـســوق الـ ـ ــزوار ف ــي «م ــاراث ــون
التسوق» ،تعاون األڤنيوز مع
بنك الكويت الوطني لتوفير
حقائب صديقة للبيئة مجانية
لـ ـ ـل ـ ــزوار ،ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـح ـصــول
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـك ــات ــب
االستعالمات في األڤنيوز ،إذ
ً
تأتي هذه المبادرة انطالقا من
إيمان إدارة األڤنيوز بأهمية

حـمــايــة الـبـيـئــة والـتـقـلـيــل من
استخدام البالستيك ،وبهدف
تشجيع الزوار على استخدام
األكياس القابلة للتدوير بما
يـتـمــاشــى مــع مـعــايـيــر البيئة
والمجتمع والحوكمة.
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ً
«اإلنماء» :بيع  27عقارا للرجعان بـ  28.6مليون دينار
ةديرجلا
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باعت شركة اإلنماء العقارية  26أرضا وعقارا
سكنيا ،إضافة إلى بناية استثمارية ،من إجمالي
 42عقارا مملوكا للمدير العام السابق لمؤسسة
التأمينات االجتماعية فهد الرجعان بـ 28.69مليون
دينار ،خالل المزاد الذي أقيم أمس األول ،تنفيذا
للحكم الجزائي الصادر في القضية  1499لسنة
 - 2008حصر نيابة األموال العامة وتحت إشراف
النيابة العامة.
وتوزعت العقارات المبيعة في مناطق الشويخ
وقرطبة واليرموك وأبوفطيرة ،إضافة إلى منطقة
أبوالحصانية ،والمسيلة ومنطقة السالمية ،فيما
بلغت القيمة االبتدائية لتلك العقارات ما قيمته 23.5
مليون دينار ،حيث بلغت نسبة االرتفاع  21.8في
المئة ،أي بزيادة قدرها  5.1ماليين دينار.
وش ـهــد ال ـم ــزاد إق ـبــاال ومـنــافـســة شــديــدة بين
المزايدين على بعض العقارات ،ومن أبرز العقارات
التي تم بيعها أرض فضاء سكنية واقعة على ثالثة
شوارع في منطقة المسيلة ،مساحتها  3974مترا
مربعا ،بسعر  6.6ماليين دينار ،مقارنة بالسعر
االبتدائي البالغ  3.75ماليين ،بارتفاع نسبته 76
في المئة.
كما تم بيع فيال مساحتها  1000متر مربع ،تقع
على ثالثة شــوارع في منطقة الشويخ السكنية،

بسعر  3.4ماليين دينار ،بزيادة نسبتها  13.6في
المئة عن السعر االبتدائي ،وتم بيع عدد  4أراض
سكنية فضاء مساحة كل منها  810أمتار مربعة،
وتقع في منطقة قرطبة بسعرها االبتدائي البالغ
 750الفا.
وشهد المزاد أيضا منافسة كبيرة على فيال
مـســاحـتـهــا  913م ـت ــرا مــرب ـعــا ،ت ـقــع ع ـلــى ش ــارع
رئيسي وسكة خلفية في منطقة اليرموك بسعر
 1.56مليون دينار ،بارتفاع نسبته  30.4في المئة،
مقارنة بالسعر االبتدائي البالغ  1.2مليون ،إضافة
إلى بيع فيال مساحتها  863مترا مربعا تطل على
شارع وسكة جانبية بنفس المنطقة بسعر 1.03
مليون ،بارتفاع طفيف عن السعر االبتدائي البالغ
مليون دينار.
وت ــم خ ــال ال ـم ــزاد ط ــرح ع ــدد  7أراض فضاء
سكنية واقعة جميعها في منطقة اليرموك ،لم تبع
منها ســوى واح ــدة مساحتها  920مترا مربعا،
بطن وظهر وسكة ،بسعرها االبتدائي البالغ 1.15
مليون دينار.
كما تم طرح عدد  17أرض فضاء سكنية تقع في
منطقة أبوفطيرة ،مساحة كل منها  500متر مربع،
وتم بيع معظمها عدا أرضا واحدة ،حيث شهدت
بعض األراضي منافسة كبيرة من المزايدين ،ليتم

جانب من المزاد
بيع بعضها بأسعار تراوحت بين  412و 620الف
دينار باختالف موقع العقارات ،وتم بيع  5أراض
بسعرها االبتدائي البالغ  400ألف.
وكانت منطقة أبوالحصانية من أبرز المناطق
التي شهدت منافسة محتدمة ،إذ تم بيع أرضين

مساحة كــل منهما  2000متر مربع بطن وظهر
بسعر  1.9مليون دينار ،وسعر  1.8مليون ،على
التوالي ،بارتفاع نسبته  41و 33.3في المئة ،عن
السعر االبتدائي البالغ  1.35مليون لكل منهما.
وخالل المزاد تم بيع بناية استثمارية مساحتها

 756مترا مربعا ،تطل على شارع واحد وتقع في
منطقة السالمية بسعرها االبـتــدائــي البالغ 1.4
مليون دي ـنــار ،ولــم يــزايــد أحــد على  6أراض في
منطقتي الزهراء وحطين ،إذ إن مساحة كل منها
 750مترا مربعا ،وتبدأ بأسعار  730ألفا الى مليون.

«الوطني» :تفاعل كبير مع تطبيق «« »Bankeeبوبيان» يطلق خدمة Boubyan Send
للتحويالت المالية الدولية السريعة بالتعاون مع «ماستركارد»
لتعريف طلبة المدارس بالثقافة المالية
انـ ـطـ ـل ــق ب ــرن ــام ــج Bankee
ف ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدارس
ال ـم ـخ ـتــارة .وف ــي إط ــار متابعة
بنك الكويت الوطني للبرنامج
عقب تدشينه قبل أيام ،تواصل
البنك مع القائمين على تطبيق
ال ـبــرنــامــج ل ـلــوقــوف عـلــى طــرق
التطبيق والممارسات المتبعة
وردود األف ـع ــال ،وم ــا يحتاجه
من دعم لتعزيز تحقيق األهداف
المنشودة منه.
وك ــان بـنــك الـكــويــت الوطني
أطـلــق قـبــل أي ــام ،بــالـتـعــاون مع
وزارة التربية و«نزاهة» ،برنامج
« ،»Bankeeفي مدارس مختارة
ب ــال ـك ــوي ــت ،والـ ـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
زيادة الوعي المالي لدى طلبة
وطــالـبــات ال ـم ــدارس ،مــن خــال
ت ـع ــري ـف ـه ــم ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـمــال ـيــة
بأسلوب عملي وتفاعلي.
وي ـعــد « »Bankeeالـبــرنــامــج
األول م ــن ن ــوع ــه ف ــي ال ـك ــوي ــت،
حيث كان نتيجة عمل مجموعة
من الشباب المتدربين برعاية
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،إليـجــاد
حـ ـ ـل ـ ــول م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ل ـت ـح ـس ـي ــن
مستويات الثقافة المالية بين
أبناء المجتمع بشكل مستدام.

وي ـه ــدف ه ــذا ال ـبــرنــامــج إلــى
ت ـع ــري ــف ال ـ ـطـ ــاب وال ـط ــال ـب ــات
بمكونات االقتصاد الرئيسية
(ال ـك ـســب وال ـص ــرف والـتــوفـيــر/
إدارة ال ـ ـمـ ــال) ،وتـمـكـيـنـهــم من
ممارستها وتطبيقها على أرض
الواقع بصورة مبتكرة من خالل:
الوظيفة ،والمكافأة ،والمخالفة،
والمصاريف/االلتزامات المالية.
ً
وتعقيبا على انطالق أنشطة
البرنامج ،قالت المديرة العامة
ومؤسسة كرييتف كونفيدنس
لالستشارات والتدريب سمية
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم« :أشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ب ــال ـف ـخ ــر
وال ـ ـس ـ ـعـ ــادة مـ ــن ح ـج ــم ت ـفــاعــل
الطلبة والمعلمين والمعلمات
المشرفين على البرنامج وردود
األف ـعــال اإليـجــابـيــة الـتــي تؤكد
أنـ ـن ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ــار الـصـحـيــح
لتحقيق أهداف البرنامج ونشر
الثقافة المالية بين أبنائنا من
الطالب والطالبات».
وأض ــاف ــت ال ـجــاســم« :يتمتع
برنامج  Bankeeبمرونة عالية
تسمح باستيعاب خصوصية
الـتـجــربــة فــي كــل مــن ال ـمــدارس
الحكومية والخاصة ،وحرصنا
مـ ــن خـ ـ ــال إقـ ــامـ ــة ورش عـمــل

متكررة على التعاون الفعلي مع
المدارس والمعلمين في كل من
مرحلتي التصميم والتطبيق،
وذل ــك لتسهيل دمــج البرنامج
في المدارس المشاركة».
وأوض ـح ــت أن أه ــم مــا يميز
البرنامج ترسيخه لقيم أخالقية
ومفاهيم اقتصادية ضرورية،
مــن خ ــال التطبيق والـتـجــربــة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـث ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـع ــام
واحترام القانون والنزاهة ،كما
يوفر هذا البرنامج مساحة آمنة
للتعلم والخطأ ،حيث يتعرض
ال ـطــالــب لـتـحــديــات اقـتـصــاديــة
عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ت ـ ــدرب ـ ــه عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
القرارات المدروسة ،كما تصقل
شـخـصـيـتــه وتـ ـع ــده ل ـمــواج ـهــة
َ
الـتـحــديــات الـتــي قــد ت ـعـ ِـرض له
في المستقبل.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن بــرنــامــج
ّ
 Bankeeيـ ـم ــك ــن ا ل ـم ـع ـل ـم ـيــن
والمعلمات مــن إدارة الفصل
بـ ـ ـص ـ ــورة فـ ـع ــال ــة وإيـ ـج ــابـ ـي ــة
وت ـح ـف ـيــزيــة ،وي ـع ـيــن ال ـطــاب
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـب ــط
سلوكهم في الفصل وخارجه،
وي ـش ـج ـع ـهــم ع ـل ــى ال ـم ـشــاركــة

سمية الجاسم

ال ـف ـعــالــة ف ــي مـخـتـلــف أنـشـطــة
المدرسة.
وي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الــوطـنــي عـلــى تـكــريــس جـهــوده
وإمـكــانـيــاتــه مــن أج ــل الـتـعــاون
المثمر مع كل مؤسسات الدولة
وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،ب ـه ــدف
تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وتـ ـط ــوي ــر
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ال ـت ــي تمثل
ال ــركـ ـي ــزة األس ــاسـ ـي ــة لـتـحـقـيــق
النمو واالزدهـ ــار ،وخــاصــة في
مجال التعليم الذي يلتزم البنك
بتقديم كل أوجه الدعم لتطويره.

أط ـ ـلـ ــق بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان خ ــدم ــة
ال ـت ـحــويــات الــدول ـيــة Boubyan
 ،Sendبالتعاون مع ماستركارد،
ب ـه ــدف ت ـقــديــم أع ـل ــى مـسـتــويــات
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ،وضـ ـم ــان
ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى أم ــن
وســامــة المعلومات والبيانات
المصرفية للعمالء.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخدمات المصرفية الشخصية
والرقمية فــي «بــوبـيــان» ،عبدالله
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوي ـ ـ ـجـ ـ ــري ،إن ـ ـ ـ ــه «ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـهــدهــا
قطاع العمل المصرفي أصبحت
هـنــاك ض ــرورة حتمية تستدعي
استثمارنا في العديد من قنواتنا
الرقمية ،لتوفير خدمات جديدة
ومميزة وخاصة لعمالئنا ،تلبية
الح ـت ـيــاجــات ـهــم ،وإلتـ ـم ــام جميع
المعامالت المالية بشكل فــوري
ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ب ـش ـكــل آم ــن
وسريع».
وأض ـ ــاف« :م ــن ه ــذا المنطلق
جاءت شراكتنا مع (ماستركارد)،
ُ
الـ ـت ــي تـ ـع ــد مـ ــن أكـ ـب ــر ال ـش ــرك ــات
العالمية الـمـعــروفــة للتحويالت
ال ـ ـف ـ ــوري ـ ــة ال ـ ـع ـ ــاب ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود،
ً
ح ـ ـتـ ــى نـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء فـ ــرصـ ــا
أكـ ـب ــر ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات

للتحويالت المالية تضمن لهم
ال ـس ــرع ــة وال ـس ـه ــول ــة م ــع تـقــديــم
مـسـتــويــات مـمـيــزة مــن خدماتنا
ومنتجاتنا».
وأوضـ ـ ــح ال ـت ــوي ـج ــري أنـ ــه من
خ ـ ــال خ ــد م ــة Boubyan Send
سيحصل عـمــاء «بــوبـيــان» على
خ ـ ــدم ـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ل ـل ـت ـح ــوي ــل،
وإح ــداه ــا ال ـخــدمــة ال ـم ـم ـيــزة من
خ ــال «مــاس ـتــركــارد» عـنــد إج ــراء
التحويالت المالية ألكثر من 35
دولــة حــول العالم عبر استخدام
تطبيق بوبيان واتـبــاع خطوات
سهلة إلتمام عملية التحويل.

«ماستركارد» الشركة الرائدة
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـمــديــر الـعــام
ل ـم ــاس ـت ــرك ــارد ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا جهاد
خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ،أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مــع
«ب ــوبـ ـي ــان» ،ال ـ ــذي ُي ـع ــد م ــن أب ــرز
ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة ال ـت ــي شـهــدت
ً
ً
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ب ــال ـس ـن ــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،م ــا أث ـبــت
نجاح استراتيجيته نحو التوسع،
وت ـع ــزي ــز م ـف ـهــوم الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـطــاع
ً
ً
المصرفي محليا ودوليا.

وأضاف« :سعداء بالتعاون مع
ً
(بــوب ـيــان) ،ال ــذي سيكون شريكا
ً
م ـه ـمــا ل ـنــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،السـيـمــا
ب ـعــد ن ـجــاحــه ف ــي ال ـت ـحــول بـقــوة
نحو الخدمات المصرفية الرقمية،
ً
ً
حيث يحتل البنك حــالـيــا مــركــزا
ً
متقدما في خدمة العمالء والثقة
واالب ـت ـكــار واإلب ـ ـ ــداع ،إل ــى جانب
حصول تطبيقه على مركز متقدم
بين التطبيقات األفضل واألكثر
ً
استخداما في الكويت».
وأوضــح خليل أن التحويالت
ً
ال ـم ــال ـي ــة ال ــرق ـم ـي ــة ت ـ ـ ــؤدي دورا
ً
أساسيا في االنتعاش االقتصادي
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ،وه ـ ـن ـ ــا ي ـ ــأت ـ ــي دور
«م ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــارد» م ـ ــع ش ــرك ــائ ـه ــا
العالميين ،كبنك بوبيان ،لتزويد
عمالئهم مــن األفـ ــراد والـشــركــات
ً
بطرق أكثر أمانا وسهولة للدفع
وتحويل األموال عبر الحدود.

البساطة والسهولة
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،قـ ـ ــال
ُ
التويجري إن هــذه الشراكة تعد
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـس ـل ـس ـلــة إن ـ ـجـ ــازات
«بــوبـيــان» فــي مـجــال المدفوعات
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث نـ ـج ــح ال ـب ـن ــك
بالسنوات األخيرة في نقل الكويت
من خالل خدماته التقنية المميزة

عبدالله التويجري

ً
إلى مصاف الدول األكثر تطورا في
مجال الخدمات المصرفية الرقمية
عـبــر إطــاقــه الـعــديــد مــن خــدمــات
الــدفــع اآلم ــن عــن ُبـعــد ،منها على
سبيل المثال خدمة  ،UTapالتي
كان أول من أطلقها في الكويت.
وت ــاب ــع« :ي ـب ــدو أن المستقبل
مليء بالتحديات ،لكننا على ثقة
في (بوبيان) أننا سنكون جاهزين
لهذه التحديات والتغلب عليها،
مستندين إلى قدراتنا في اإلبداع
واالب ـت ـك ــار والـ ـق ــدرة ع ـلــى خــدمــة
عمالئنا بالشكل المطلوب وتلبية
احتياجاتهم».

«الخليج» :عرض حصري لحاملي بطاقات «روز غولد» «التجاري» يقدم الدعم لـ«الرميثية التعاونية»
ً
ً
أطلق بنك الخليج عرضا حصريا
لـحــامـلــي ب ـطــاقــات مــاس ـتــركــارد روز
غـ ــولـ ــد االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــدات،
يمنحهن من خالله  25في المئة نسبة
اسـتــرداد نقدي لــدى جميع المطاعم
والمقاهي أو عبر طلبات «األون الين»
في الكويت ،حتى  30الجاري.
يأتي ذلك في إطار حرص «الخليج»
على مكافأة حاملي بطاقة ماستركارد
ُ
روز غولد االئتمانية ،التي تعد أكثر
بـطــاقــة ائـتـمــان تـكــافــئ ال ـس ـيــدات في
الـ ـك ــوي ــت ،إذ ت ـغ ـطــي فـ ـئ ــات اإلنـ ـف ــاق
ال ـم ـه ـم ــة ،مـ ـث ــل :الـ ـم ــوض ــة وال ـل ـي ــاق ــة
والمطاعم.
وقالت نائبة المدير العام للخدمات
المصرفية الشخصية -إدارة التسويق
في «الخليج» ،نجالء العيسى« :يسعدنا
أن نوفر هذا العرض الحصري إلحدى
الشرائح المهمة مــن عمالء (الخليج)،

وهـ ـ ـ ــن حـ ـ ــامـ ـ ــات ب ـ ـطـ ــاقـ ــة روز غ ــول ــد
للسيدات ،بالتعاون مع عــدد كبير من
أشهر المطاعم والمقاهي في الكويت».
وأشــارت إلــى أن الحد األدنــى لقيمة
المشتريات للحصول على االسترداد
ال ـن ـقــدي ط ــوال ف ـتــرة ال ـعــرض هــو 100
دي ـن ــار ،ف ــي حـيــن يـبـلــغ ال ـحــد األقـصــى
ً
لالسترداد النقدي لكل عملية  40دينارا،
ع ـلــى أن ي ـتــم إيـ ـ ــداع ق ـي ـمــة االسـ ـت ــرداد
النقدي في بطاقة «روز غولد» بحلول
 29ديسمبر  ،2022وإبالغهن باإليداع
عبر الرسائل النصية القصيرة.
وتوفر بطاقة ماستركارد روز غولد
ً
ل ـل ـس ـيــدات خ ـصــومــات وع ــروض ــا لــدى
أك ـثــر مــن  1000مـحــل ت ـجــاري تناسب
حـيــاة ال ـمــرأة الـعـصــريــة ،وتكافئها مع
كل عملية شراء ،إضافة إلى اشتراكهن
في برنامج نقاط الخليج ،وهو أسرع
برنامج مكافآت في الكويت ،الذي يمنح

ً
العمالء نقاطا يمكن استبدالها برحالت
ط ـي ــران وإق ــام ــة فـنــدقـيــة وب ــاق ــات سفر
موسمية وحصرية.
ويكافئ البنك حامالت بطاقات روز
غــولــد االئ ـت ـمــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ـســوق عبر
اإلنترنت ،حيث تحصلن على  5نقاط
من نقاط «الخليج» مقابل كل دينار يتم
إنفاقه على كل عملية عبر اإلنترنت في
المواقع العالمية.
وتـحـصــل الـعـمـيــات عـلــى نقطتين
من نقاط «الخليج» على كل دينار يتم
ً
ً
إن ـفــاقــه مـحـلـيــا أو دولـ ـي ــا .وتستطيع
حامالت بطاقة ماستركارد روز غولد
االئتمانية من خالل هذه النقاط إجراء
ح ـجــوزات عبر أي شــركــة ط ـيــران ،وفي
أكـثــر مــن  300.000فـنــدق حــول العالم،
دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.

قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية لدعم األنشطة
والفعاليات المجتمعية لجمعية الرميثية التعاونية ،ضمن
جهود البنك وفي إطار برنامجه للمسؤولية االجتماعية ،حيث
استقبل المدير العام للجمعية عبدالعزيز بن سالمة محمد
القطان ،مدير منطقة البنك التجاري ،حيث جرى تسليم شيك
المساهمة للجمعية.
من جانبه ،قال بن سالمة« :يحرص البنك التجاري الكويتي
ً
دوما على توطيد عالقاته مع مؤسسات المجتمع المدني» ،مؤكدا
أن الدعم الذي قدمه البنك للجمعية سيتم توجيهه كالعادة لرعاية
بعض األنشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي عادة ما
تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية بما يخدم الوطن
والمواطن ،ويساهم في تأكيد معاني المسؤولية االجتماعية
الشاملة التي ينشدها البنك بتعاونه مع مؤسسات المجتمع
المدني.
بهذه المناسبة ،أشــاد القطان بالدور الفعال الــذي يقوم به
«التجاري» في دعم مختلف األنشطة االجتماعية الهادفة إلى
خدمة جميع شرائح المجتمع ،مضيفا أن برامج المسؤولية
االجتماعية للتجاري تمتد لتشمل رعاية الفعاليات التربوية
والثقافية والــريــاضـيــة والـتــوعــويــة والصحية الـتــي تنظمها
الجمعية لقاطني منطقة الرميثية.

نجالء العيسى

تسليم شيك الدعم

«تراي سيت» تنظم أول بطولة عربية مفتوحة للبادل في الكويت
ً
برعاية «زين» و«الراي» وبمشاركة  512العبا وجوائز تتخطى  60ألف دوالر

تشهد الكويت إقامة أول وأكبر بطولة عربية
للعبة الـبــادل على مستوى دول المنطقة من
 24إلى  26الجاري على مالعب PADEL TIME
ً
ً
بالعارضية ،بمشاركة  256فريقا ( 512العبا
من الجنسين) ،وبجوائز مالية تتجاوز  60ألف
دوالر تحت تنظيم شركة تراي سيت.
وق ــال مـنـظــم الـبـطــولــة مــاجــد ال ـمــاجــد ،إن
البطولة ستشهد مشاركة العديد من الالعبين
الخليجيين والـعــرب المعروفين مــن جميع
دول ال ـخ ـل ـيــج وم ـص ــر وت ــون ــس وال ـم ـغ ــرب،
حيث تم تقسيم الفرق إلى  7مستويات؛ فئة
ً
المحترفين والهواة وما دون سن  16عاما من
الجنسين ،إلى جانب فئة من هم أكبر من 45
ً
عاما من الرجال.

البطولة األبرز
وقال الماجد إن «انتشار اللعبة في الكويت
خالل العامين الماضيين جعلها محط أنظار
الالعبين في المنطقة والعالم ،حيث يحرص
الكثير منهم على المشاركة في البطوالت التي

ً
تقام هنا ،نظرا الرتفاع مستواها ،إلى جانب
الجماهيرية والشعبية ا لـتــي بــا تــت تتمتع
بها البطولة».
وحـ ــول أبـ ــرز م ــا يـمـيــز ال ـب ـطــولــة الـعــربـيــة
المفتوحة للبادل ،قال الماجد إنه رغم الكم
الكبير من البطوالت التي أقيمت بالكويت في
اآلونة األخيرة ،فإن هذه البطولة تتميز كونها
أول بطولة تشارك فيها العبون محترفون من
دول عربية متعددة ،وهــو أمــر يحدث للمرة
األولى على مستوى الدول العربية.
وتقدم الماجد بالشكر للجهات الراعية،
وفــي مقدمتها شــركــة زيــن ومــؤسـســة الــراي
اإلعالمية ،وشركة اليسرة ويلنس ،وشركة
دروب ــس ،ومــركــز ذا بــورو للعالج الطبيعي،
وكريم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب م ـن ـظــم ال ـب ـطــولــة فهد
المنصور ،عن توقعاته بــأن تشهد البطولة
ً
إقـ ـ ـب ـ ـ ً
ـاال كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـت ـح ـمــس
للمشاركة بالحضور ،في ظل عوامل مختلفة،
أب ــرزه ــا عـلــى اإلطـ ــاق وج ــود مـجـمــوعــة من

ماجد الماجد

فهد المنصور

ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـع ــروف ـي ــن ف ــي م ـج ـت ـمــع لـعـبــة
الـبــادل ،إلــى جانب التغطية اإلعالمية التي
ي ـتــوقــع أن تـشـهــدهــا ال ـب ـطــولــة م ــن مختلف
وسائل اإلعالم ،وفي مقدمتها مؤسسة الراي،
باعتبارها الــراعــي اإلعــامــي للبطولة ،إلى

زياد مجذوب

جانب المؤثرين في مختلف وسائل التواصل
االجتماعي.

«زين» و«الراي»
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي للعالقات

وليد الخشتي

والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت،
ول ـيــد الـخـشـتــي« :س ـع ــداء بــإعــان رعــايــة زيــن
الرئيسة لبطولة ال ـبــادل العربية المفتوحة
ُ
األولى ،والتي تعد من أكبر البطوالت اإلقليمية
م ــن نــوعـهــا ال ـتــي ت ـقــام بــال ـكــويــت ،وستشهد

مشاركة مميزة من محترفي البادل من جميع
أنحاء العالم العربي».
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
للمبيعات والتسويق لمجموعة الراي اإلعالمية
ً
ً
زياد مجذوب ،إن اللعبة القت انتشارا ملحوظا
ً
ً
وإقباال واسعا بين أوساط الشباب الكويتيين
ً
مــن الجنسين ،خصوصا فــي األع ــوام القليلة
الماضية ،كما ساعد في انتشار هذه الرياضة
اعتمادها من قبل اللجنة األولمبية الكويتية،
وسهولة قواعد ممارسة اللعبة ومناسبتها
لمختلف الفئات العمرية.
من ناحية أخــرى ،قال المنصور إن انتشار
اللعبة في الكويت والعالم يرجع إلى مجموعة
كبيرة من العوامل ،في مقدمتها أنها مناسبة
لجميع األع ـم ــار ،وصـغــر مــاعـبـهــا ،وسهولة
تعلمها ،كما أنها من األلعاب الجماعية التي
تعتمد على ض ــرورة وج ــود فــريــق مـكــون من
العبين ،مــا يجعلها مــن األلـعــاب االجتماعية
والتي تخلق المزيد من األواصــر االجتماعية
الجميلة.

ةديرجلا

•
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دوليات

رئيسي :نستمع للمحتجين لكن ليس لمثيري الشغب

• عبداللهيان :بغداد تعهدت بنزع سالح الجماعات الكردية وإبعادها عن الحدود
• شمخاني يستنجد بعائلتي رفسنجاني والخميني لتهدئة االضطرابات
خاطب الرئيس اإليراني
إبراهيم رئيسي قطاعات
إيرانية غاضبة في محاولة
منه لثنيها عن مواصلة دعم
الحراك الشعبي المطالب
بالتغيير وسط احتمال انزالق
البالد إلى الفوضى ،في حين
أعلن وزير الخارجية حسين
أمير عبداللهيان ،أن حكومة
بغداد اتفقت مع طهران على
ضرورة نزع سالح الجماعات
اإليرانية المعارضة بإقليم
كردستان العراق.

س ـع ــى ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئـيـســي ،أم ــس ،إلــى استمالة وتخويف
بـعــض ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة الغاضبة
الـ ـت ــي تـ ـش ــارك ف ــي تـ ـظ ــاه ــرات «الـ ـح ــراك
الشعبي» المطالب بالتغيير منذ شهرين،
ً
قائال إن «الحكومة تستمع إلــى مطالب
المحتجين والمعارضين لكن االحتجاج
يختلف عن الفوضى وإثارة الشغب».
وفـ ــي وقـ ــت ت ـص ـ ّـعــد الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة
ح ـم ـلــة ق ـمــع االح ـت ـج ــاج ــات ال ـم ـعــارضــة
ً
لنظام الجمهورية اإلسالمية خصوصا
بــال ـم ـنــاطــق الـ ـك ــردي ــة ،قـ ــال رئ ـي ـس ــي ،إن
«زعــزعــة أمــن الـبــاد خــط أحمر واألع ــداء
ً
ي ـش ـن ــون ح ــرب ــا م ــرك ـب ــة ت ـس ـت ـهــدف ثـقــة
المجتمع بــالـحـكــومــة» .وتــابــع« :مثيرو
الـشـغــب يـعــوقــون ال ـحــوار ويـعــوقــون أي
شكل من أشكال التنمية والشعب يريد
منا أن نتصدى لهم بحزم».

استنجاد شمخاني

مناورات أميركيةـ
ً
إسرائيلية قريبا
تحاكي «ضربات
محتملة» ضد إيران

وم ــع اج ـت ـيــاح االح ـت ـج ــاج ــات جميع
أنحاء البالد التي تعيش على وقع أزمات
اق ـت ـصــاديــة ومـعـيـشـيــة مـتـشـعـبــةّ ،
وج ــه
ً
كبار قــادة إيــران نــداء سريا إلــى اثنتين
م ــن ال ـع ــائ ــات ال ـمــؤس ـســة لـلـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة ،وهـمــا عشيرتا رفسنجاني
وال ـخ ـم ـي ـنــي ال ـم ـع ـتــدل ـتــان ال ـل ـتــان أط ــاح
بهما المتشددون من السلطة ،حسب ما
قاله أشخاص مطلعون لصحيفة «وول
ستريت جورنال» األميركية.
وطـلــب رئـيــس مجلس األم ــن القومي
عـلــي شـمـخــانــي م ــن مـمـثـلــي العائلتين
الـتـحــدث عــانـيــة لتهدئة االض ـطــرابــات.
وقالت المصادر ،إنه لو حدث هذا األمر
لكان من الممكن أن يتبعه اتخاذ إجراءات
إصالحية يسعى إليها المتظاهرون ،لكن
العائلتين رفضتا هذا التوجه .وبحسب
«وول ستريت» ،فمن المرجح أن تشمل
ال ـخ ـط ــوات ال ـتــال ـيــة ل ـط ـه ــران لـمـحــاولــة
تــرويــض االحتجاجات السعي لتقسيم
ال ـم ـت ـظــاهــريــن بــاس ـت ـخــدام الـمـعـلــومــات
الـخــاطـئــة لـتـصــويــر االح ـت ـجــاجــات على
أنها من عمل جواسيس أجانب ،وتنفيذ
عمليات إعدام على أمل ردع األشخاص
الذين يفكرون في المشاركة .كما يمكن
ل ـل ـمــرشــد األعـ ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي إقــالــة
شمخاني نفسه ،أو الضغط على رئيسي
للتنحي لفشله فــي وقــف االضـطــرابــات.
ويشير التواصل مع عائلتي الخميني

ورفـسـنـجــانــي إل ــى أن الـحـكــومــة تبحث
عن إج ــراءات أخــرى إلخماد المظاهرات
وتـنـظــر ف ــي ت ـن ــازالت كــانــت تـعـتـبــر قبل
أشهر فقط غير واردة.
وف ــي أواخ ـ ــر أك ـتــوب ــر ال ـم ــاض ــي ،دعــا
شمخاني مــاجــد أن ـصــاري ،الـمـقــرب من
عائلة الخميني ،وحسين مرعشي ،أحد
أق ــارب زوج ــة الــرئـيــس الــراحــل هاشمي
رفسنجاني ،إلى اجتماع في مكتبه في
ط ـهــران .وك ــان مــن بـيــن الـحـضــور بـهــزاد
ن ـبــوي الـ ــذي أس ــس ج ـهــاز اسـتـخـبــارات
الجمهورية اإلسالمية ،وهو اآلن مقرب
م ــن الــرئ ـيــس اإلص ــاح ــي ال ـســابــق علي
خاتمي .وأعرب شمخاني في االجتماع
ً
ع ــن ث ـقـتــه ب ـم ــرون ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،قــائــا
إنــه تلقى معلومات تفيد بــأن الــواليــات
المتحدة ال تسعى لتغيير النظام.
لـكــن مـنــذ هــذا االجـت ـمــاع ،دعــم بعض
ً
أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـل ـت ـيــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن ع ـل ـنــا.
كـمــا أص ــدر حـســن الخميني وه ــو رجــل
ديـ ــن إص ــاح ــي ب ـ ــارز وح ـف ـي ــد مــؤســس
الجمهورية اإلسالمية روح الله الخميني،
دعوة عامة لتغيير سياسي شامل.

تشديد «الحرس»
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ش ــدد نــائــب الـقــائــد

في غضون ذلك ،صرح وزير الخارجية
اإليراني عبداللهيان ،بأن «حكومة العراق
المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد
الجماعات اإلرهابية عن حدودنا ونزع
سالحها ،وأعلنت التزامها بذلك».
وأض ــاف فــي أول مؤتمر صحافي له
بطهران منذ توليه منصبه بأغسطس
العام الماضي أن «االتفاقيات مع بغداد
مستمرة لضمان أمن حدود إيران كي ال
تكون هناك حاجة إلــى اتـخــاذ إجــراء ات
مباشرة».
مــن جــانــب آخ ــر ،اتـهــم وزي ــر خارجية
إيـ ــران ال ـس ـعــوديــة ب ــ«ع ــدم تـنـفـيــذ م ــا تم
االتـ ـف ــاق عـلـيــه بــال ـجــولــة ال ـخــام ـســة من
المحادثات الثنائية» التي تتم بوساطة
عـ ــراق ـ ـيـ ــة وتـ ــوق ـ ـفـ ــت م ـ ـنـ ــذ أشـ ـ ـه ـ ــر دون
تـحــديــد مــوعــد عـقــد ال ـجــولــة ال ـســادســة.
وقـ ـ ــال ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان« :دعـ ـ ــم ال ـس ـعــوديــة
لوسائل إعالم معادية لنا يتعارض مع
تعهداتها» .وأع ــرب الــوزيــر عــن اعتقاده
بــأن الـحــوار بين الــريــاض وطـهــران مهم
من أجل أمن المنطقة ،فيما أكدت وزارة
الخارجية العراقية أن جلسات الحوار
اإليراني السعودي الرامية إلنهاء التوتر
والقطيعة بينهما مستمرة برعاية بغداد
بعد انتقال الحوار من مساره األمني إلى
الدبلوماسي.

وبشأن النزاع الحدودي على المثلث
الحدودي الرابط بين إيــران وأذربيجان
وأرمينيا ،قــال عبداللهيان« :أي تغيير
جيوسياسي على الحدود الشمالية مع
أذربـيـجــان وأرمـيـنـيــا سيقابل بــرد فعل
من إيــران» .وعن التعاون المتنامي بين
طهران القوى الشرقية ،لفت الوزير إلى
أنــه منذ الـعــام الماضي «دخلنا مرحلة
ً
تنفيذ اتفاقية مدتها  25عاما مع الصين»
ً
مشيرا إلى أن زيارة الرئيس اإليراني إلى
بكين على جدول األعمال».

هجوم محتمل
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،نـ ــاقـ ــش رئ ـ ـيـ ــس األرك ـ ـ ـ ــان
اإلسرائيلي أفيف كوخافي ،ورئيس هيئة
األركان المشتركة األميركية الجنرال مارك
ميلي «إجـ ــراء م ـنــاورة مشتركة للقوات
الجوية خــال األسابيع المقبلة ،بهدف
تــدريــب الـجـنــود على مــواجـهــة محتملة
بـيــن إســرائ ـيــل وإيـ ـ ــران ،أو وك ــاء إي ــران
العسكريين في المنطقة» ،فيما طالبت
قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـتـســريــع
«خـ ـط ــط ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة» ضــد
الجمهورية اإلسالمية.

قصف تركي شمال سورية يستهدف قاعدة روسية ومواقع نفطية
كشف قائد عسكري في «الجيش الوطني
السوري» الموالي ألنقرة ،أن القوات الروسية
أخلت أمس أحد مواقعها في منطقة تل تمر
بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية ،فيما
أحرق موالون لـ «قوات سورية الديمقراطية»
(قسد) سيارة تابعة للقوات الروسية.
وت ـن ـت ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط ل ـل ـج ـي ــش الـ ـ ــروسـ ـ ــي فــي
مـنــاطــق شـمــال ش ــرق ســوريــة بــالـتــوافــق بين
القوات الروسية والحكومة السورية و«قسد»
الـمــدعــومــة مــن األميركيين .وواص ـلــت تركيا

أمس استهداف مواقع المقاتلين األكــراد في
شمال ســوريــة فــي حين أكــد الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان «تصميمه» على التدخل
لتأمين الحدود الجنوبية لبالده.
وقــال إردوغ ــان أمــس خــال اجتماع الكتلة
النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة
أنقرة «لدى تركيا الوسائل لمالحقة ومعاقبة
اإلرهابيين المتورطين في الهجمات ضدها
ً
داخــل وخــارج حــدودهــا» ،مضيفا «سنواصل
عملياتنا الجوية دون توقف وسندخل أراضي

ً
اإلرهابيين عندما نرى ذلك مناسبا» .ودعت
كل من روسيا والواليات المتحدة إلى خفض
التصعيد.
ً
وحـ ّـدد اردوغــان أهدافه الرئيسية متحدثا
عن مناطق «تــل رفعت ومنبج وعين العرب»
(كوباني) ،بهدف تأمين حدود تركيا الجنوبية
عبر إقامة منطقة آمنة بعمق  30كلم.
وأك ــد الـمــرصــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلنـســان
وم ـ ـسـ ــؤولـ ــون أكـ ـ ـ ــراد تـ ــواصـ ــل شـ ــن ض ــرب ــات
بــواسـطــة مـسـ ّـيــرات أمــس على نـقــاط عــدة في

روسيا تقطع الكهرباء عن نصف مدن مولدوفيا
والبرلمان األوروبي يصنفها «راعية لإلرهاب»

ً
ً ً
موسكو تستنفد «إمدادات طهران» وواشنطن «تستغرب» لقاء إيرانيا ـ أوكرانيا
أدى قـ ـ ـص ـ ــف رو سـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـن ـي ــف
استهدف منشآت للطاقة األوكرانية،
أمس ،إلى انقطاع التيار الكهربائي
عن نصف مدن مولدوفيا المجاورة،
حسبما أعلن نائب رئيس الــوزراء
المولدوفي أندريه سبينو.
وفي كييف ،أسفر قصف روسي
مماثل ،عن سقوط  3قتلى في مبنى
سكني من طابقين تعرض للتدمير
كما أعلن عمدة العاصمة األوكرانية
ً
ف ـي ـتــالــي ك ـل ـي ـت ـش ـكــو ،م ـش ـي ــرا إل ــى
انقطاع امــدادات المياه والكهرباء
عن العاصمة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أفـ ــاد رئ ـي ــس بـلــديــة
لـفـيــف ف ــي غ ــرب أوك ــران ـي ــا أنــدريــه
ســادوفــي ب ــأن «الـمــديـنــة بكاملها»
ً
ت ـ ـعـ ــانـ ــي انـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـي ــار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،وحـ ـ ــذر م ــن اح ـت ـمــال
«م ــواج ـه ــة م ـش ـكــات ف ــي إمـ ـ ــدادات
المياه».
إلى ذلــك ،أفــادت وزارة الدفاع
البريطانية ،أم ــس ،بــأن روسيا
اس ـت ـن ـفــدت م ـخــزون ـهــا بــالـكــامــل
ً
تـقــريـبــا مــن األسـلـحــة اإليــرانـيــة،
بعدما أطلقت على األرجح مئات
الـ«درون» اإليرانية منذ سبتمبر
الـ ـم ــاض ــي ،م ــرج ـح ــة أن تـسـعــى
موسكو للحصول على المزيد

عنصران من «الكتيبة الشيشانية» الموالية ألوكرانيا في بلدة
باخموت (رويترز)
من تلك اإلمدادات.
وغداة إعالن إيراني ـ أوكراني عن
عقد اجتماع لبحث مسألة استخدام
مــوسـكــو لـلـمـسـيــرات اإليــران ـيــة في
قـصــف ال ـمــدن األوكــران ـيــة ،وصفت
ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع
األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون) سابرينا
سـيـنــغ فــي مــؤتـمــر صـحــافــي هكذا
ً
اجـ ـتـ ـم ــاع ب ــأن ــه «م ـس ـت ـغ ــرب ن ـظ ــرا
ألن إي ــران ت ـ ّ
ـزود روس ـيــا بـطــائــرات
مـ ــن دون طـ ـي ــار ل ـق ـت ــل ال ـمــدن ـي ـيــن
األوكرانيين».

في غضون ذلك ،اعتمد البرلمان
ً
األوروبي أمس ،قرارا يصف روسيا
بأنها «دولة راعية لإلرهاب ودولة
تـسـتـخــدم وس ــائ ــل إره ــاب ـي ــة» على
خـلـفـيــة هـجــومـهــا ع ـلــى أوك ــران ـي ــا،
ً
داعيا دول االتحاد األوروبي الـ 27
إلى ُأن تحذو حذوه.
وأقـ ـ ـ ّـر ال ـن ــص ف ــي س ـتــراس ـبــورغ
ً
ب ــأ غـ ـلـ ـبـ ـي ــة  191ص ـ ــو ت ـ ــا م ـق ــا ب ــل
ً
م ـعــارضــة  58صــوتــا وام ـت ـنــاع 44
عن التصويت.
ووصـ ـ ــف ال ـ ـنـ ــواب األوروب ـ ـيـ ــون

«ال ـه ـج ـمــات وال ـف ـظــائــع الـمـتـعـمــدة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي
ضد السكان المدنيين في أوكرانيا
و تــد مـيــر البنية التحتية المدنية
وغيرها من االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
ال ــدول ــي بــأن ـهــا ت ــرق ــى إلـ ــى أع ـمــال
إرهابية».
ورح ـ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ــران ـ ــي
فــولــوديـمـيــر زيـلـيـنـسـكــي بــال ـقــرار،
وق ــال« :يجب عــزل روسـيــا على كل
المستويات ومساء لتها مــن أجل
وض ـ ــع حـ ــد ل ـس ـيــاس ـت ـهــا ال ـقــدي ـمــة
المتمثلة ب ــاإلره ــاب فــي أوكــرانـيــا
وفي أنحاء العالم».
وبعكس الواليات المتحدة ليس
لدى االتحاد األوروبي إطار قانوني
لـتـصـنـيــف دول عـلــى قــائـمــة «دول
راعية لإلرهاب».
وامـتـنـعــت واش ـن ـطــن حـتــى اآلن
عــن إدراج مــوسـكــو عـلــى قائمتها
تلك ،وهي خطوة من شأنها تفعيل
مزيد من العقوبات وإلغاء الحصانة
للمسؤولين الروس.
ويدعو القرار األوروبي بروكسل
إلــى وضــع «إط ــار قــانــونــي» للقيام
بالخطوة والنظر في إدراج روسيا.
(عواصم ـ وكاالت)

مـحــافـظــة الـحـسـكــة (ش ـم ــال س ــوري ــة) ،بينها
مصفاة غاز ومحطة لضخ النفط .وأكد مسؤول
تــركــي ل ـ «فــرانــس ب ــرس» أن العملية الجوية
«س ـت ـتــواصــل عـلــى األرجـ ــح ل ـف ـتــرة» ،وعـنــدمــا
يصبح الوضع مواتيا ،ستبدأ القوات التركية
في سورية توغال بريا ،في إشارة إلى تواجد
وحــدات عسكرية تركية في الجانب السوري
من الحدود منذ ثالث سنوات.
إلــى ذلــك ،قصفت المدفعية التركية سجن
ّ
متطرفون
جيركين في القامشلي حيث ُيحتجز

من تنظيم «داعش» ،بحسب المصدرين.
وق ــال وزي ــر الــدفــاع الـتــركــي خلوصي أكــار
ً
إن ـ ــه «ت ـ ــم ق ـص ــف  471هـ ــدفـ ــا وت ـ ّح ـي ـي ــد 254
ً
إرهابيا» في ضربات «عقابية» شنتها القوات
ّ
الجوية والمدفعية التركية .و ش ــد د على أن
«القوات المسلحة التركية ال تستهدف سوى
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة والـ ـم ــواق ــع الـتــابـعــة
ً
لها» ،مضيفا «ليس لدينا أي مشاكل مع أي
مجموعة إ ثـنـيــة أو د يـنـيــة أو طائفية أو مع
إخواننا األكراد أو العرب».

القضاء البريطاني يمنع اسكتلندا
ثان على االستقالل
من تنظيم استفتاء ٍ

ستيرجون :الحكم ِّ
يقوض فكرة أن المملكة تمثل شراكة طوعية
قضت المحكمة العليا في بريطانيا ،أمس،
ب ــأن الـحـكــومــة االسـكـتـلـنــديــة ال تملك سلطة
إجراء استفتاء جديد على االستقالل من دون
موافقة البرلمان البريطاني.
وج ــرت إحــالــة الـقـضـيــة للمحكمة بـعــد أن
وضـ ـع ــت رئ ـي ـس ــة وزراء اس ـك ـت ـل ـنــدا نـيـكــوال
ً
ثان بشأن
ستيرجون خططا إلجراء تصويت ٍ
االستقالل في  19أكتوبر 2023
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت جون
ريد ،إن القضاة خلصوا باإلجماع إلى أن مثل
هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة
المملكة المتحدة ،بالتالي يتطلب موافقة من
السلطة المركزية في لندن.
وع ـل ــى االث ـ ــر أع ــرب ــت س ـت ـي ــرج ــون ،زعـيـمــة
«ال ـح ــزب الـقــومــي االس ـك ـت ـل ـنــدي» ،عــن «خيبة
أملها» إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها
تحترم قرار القضاء.
وكـتـبــت عـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :ال ـق ــان ــون ال ــذي ال
يسمح السكتلندا باختيار مستقبلنا من دون
موافقة المملكة المتحدة ،يفضح الفكرة القائلة
بأن المملكة تمثل ّشراكة طوعية».
في المقابل ،حضت الحكومة البريطانية،
التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد
ً
بــأكـمـلــه ،ورف ـضــت مـ ــرارا مـنــح إدن ـبــره سلطة
إجــراء استفتاء ،الحكومة االسكتلندية على
«التركيز» على احتياجات سكان اسكتلندا،
بعد صدور الحكم.
وأيــد رئيس المحكمة العليا االسكتلندي
ً
روبــرت ريد الحكم ،معتبرا إن سلطة الدعوة

«العليا» تأذن بتسليم بيانات
ترامب الضريبية للكونغرس

أعطت املحكمة األميركية العليا
الضوء األخضر لتسليم سجالت
الرئيس السابق دونالد ترامب
الضريبية للجنة بمجلس
النواب ،الذي يهيمن عليه
الديموقراطيون .وسعى ترامب
« 76عامًا» ّالذي أعلن األسبوع
املاضي ترشحه لخوض السباق
إلى البيت األبيض في ،2024
جاهدًا إلخفاء عائداته الضريبية.
وبخالف الرؤساء منذ
سبعينيات القرن املاضي ،رفض
ترامب كشف بياناته الضريبية
أثناء توليه منصبه وتوجه إلى
القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.
ووصلت املعركة القانونية إلى
خواتيمها ،أمس األول ،عندما
قضت املحكمة العليا بأنه يتعني
تسليم العائدات الضريبية إلى
لجنة الطرق والوسائل بمجلس
النواب.

ً
مستقبال رئيس وزراء بيالروسيا رومان جولوفتشينكو في طهران أمس (إرنا)
رئيسي
ال ـعــام ل ـ «ال ـحــرس ال ـث ــوري» العميد علي
فـ ــدوي عـلــى أن «ال ـت ـعــامــل سـيـكــون بكل
ح ـ ـ ــزم م ـ ــع ك ـ ــل م ـ ــن ارتـ ـ ـك ـ ــب ج ــريـ ـم ــة أو
ش ــارك ف ــي أع ـم ــال الـشـغــب وق ــام بتهدد
اآلخرين واعتدى على الممتلكات العامة
ً
والخاصة» ،مشيرا إلى ضرورة «الفصل
بين المعارضة واألعداء الذين نزلوا إلى
الشوارع».
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت شـ ـ ــددت ق ــوات
«الحرس» حملة القمع ضد االحتجاجات
خاصة في المدن الكردية؛ حيث قتلت 56
ً
شخصا مــن أصــل  70سقطوا األسـبــوع
الماضي.
وشهدت مدن عدة في مناطق يسكنها
األكـ ـ ـ ـ ــراد غ ـ ــرب إيـ ـ ـ ـ ــران؛ ت ـش ـم ــل م ـه ــاب ــاد
وجوانرود وبرانشهر ،مظاهرات واسعة،
ً
غالبا ما تبدأ في جنازات ضحايا قمع
االحتجاجات.
ومع استمرار االحتجاجات الشعبية
ضد نظام الجمهورية اإلسالمية ،تواصل
إض ــراب موظفي وعـمــال بعض شركات
األلمنيوم والديزل.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت تـ ـس ــود حــالــة
ترقب لالستجابة التي ستلقاها دعوات
للدخول في إضراب شامل اليوم الخميس
من أجــل الوحدة والتعاطف مع الشعب
الكردي المناضل».

سلة أخبار

إلـ ــى اس ـت ـف ـتــاء «م ـن ــاط ــة» ب ـبــرل ـمــان الـمـمـلـكــة
المتحدة بموجب تشريع تفويض الصالحيات
الس ـك ـت ـل ـن ــدا .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ي ـم ـلــك ال ـبــرل ـمــان
االسكتلندي سلطة التشريع إلجراء استفتاء
على االستقالل االسكتلندي».
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي أن دوروث ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــن ،أبـ ـ ــرز
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن الـ ـق ــان ــونـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسـكـتـلـنــديــة ،لــن تستطيع تـمــريــر مـشــروع
القانون من خالل البرلمان اإلسكتلندي.
وكانت بين هي من أحالت مشروع القانون
ال ـخــاص بــاالسـتـفـتــاء ،إل ــى الـمـحـكـمــة العليا
لـمـعــرفــة ق ــراره ــا بـشــأن مــا إذا ك ــان الـبــرلـمــان
اإلسكتلندي لديه األهلية لتمرير التشريع.
وتعتبر لـنــدن أن آخــر استفتاء أج ــري في
 ،2014عندما رفض  %55من االسكتلنديين
االس ـت ـقــال ،حـســم ال ـســؤال لجيل كــامــل .لكن
ستيرجون وحــزبـهــا يـقــولــون إن لديهم اآلن
ً
ـان على
«تـفــويـضــا ال ج ــدال فـيــه» الستفتاء ث ـ ٍ
االستقالل ،ال سيما في ضوء خروج المملكة
المتحدة من االتحاد األوروبــي ،الذي عارض
مـعـظــم ال ـنــاخ ـب ـيــن ف ــي اس ـك ـت ـل ـنــدا ،وب ـع ــد أن
ف ــازت ف ــي االن ـت ـخــابــات الـبــرلـمــانـيــة األخ ـيــرة
فــي اسكتلندا أغلبية مــن ا ل ـنــواب المؤيدين
لالستقالل.
(لندن ،إدنبرة ـ أ ف ب ،د ب أ)

البرازيل :حزب بولسونارو
يطعن في نتائج االنتخابات

بعد نحو  3أسابيع من
التصويت على خروجه من
منصبه ،دعا حزب الرئيس
ّ
املتطرف
البرازيلي اليميني
املنتهية واليته جايير
بولسونارو إلى إعالن بطالن
بعض األصوات.
وقدم الحزب الليبرالي بزعامة
بولسونارو طلبًا إلى املحكمة
االنتخابية العليا ،زاعمًا بأن
آالت التصويت اإللكترونية لم
تعمل جميعها بشكل صحيح.
وهزم بولسونارو بفارق ضئيل
أمام منافسه اليساري لويس
إيناسيو لوال دا سيلفا في
جولة اإلعادة التي أجريت في
 30أكتوبر.
ومن املقرر أن يتولى لوال
منصبه رسميًا في يناير املقبل.

الجزائر تضاعف ميزانيتها
الدفاعية لعام 2023

زادت الجزائر ،إحدى القوى
العسكرية الرئيسية في إفريقيا،
ميزانيتها الدفاعية لعام 2023
بأكثر من الضعف مقارنة بالعام
الجاري ،لتصل إلى أكثر من 22
مليار دوالر ،بحسب مشروع
قانون املالية الذي أقره مجلس
النواب أمس األول.
وبذلك تبقى موازنة وزارة
الدفاع في املركز األول في بنود
امليزانية العامة للدولة ،تليها
موازنة وزارة املالية التي بلغت
قيمة مخصصاتها أكثر من
 21مليار دوالر ،وتأتي الزيادة
غير املسبوقة في سياق توترات
شديدة بني الجزائر واملغرب.

الصين :احتجاجات
في أكبر مصنع «آيفون»

اشتبك مئات من العمال في
مصنع «آيفون» ،التابع لشركة
أبل ،في مدينة تشنغتشو ،وسط
الصني ،وهو أكبر مصنع لهذه
الهواتف في العالم تملكه شركة
فوكسكون التايوانية ،والذي
يوظف أكثر من  200ألف شخص،
ويخضع لقيود صارمة ملكافحة
«كورونا».
وأظهرت مقاطع فيديو ،أمس،
حشدا من العمال يسيرون خالل
النهار في شارع ،وفي مواجهتهم
عناصر من شرطة مكافحة
الشغب وأشخاص يرتدون بزات
عازلة بيضاء.
وبدأ االحتجاج الليلة قبل
املاضية ،بسبب عدم دفع الرواتب
ومخاوف من انتشار العدوى،
طبقا لشاهد عيان.

ةديرجلا
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رياضة

ً
عبيد مدربا لخيطان بعد إقالة هاني الصقر

«األزرق» يختتم
ً
تدريباته استعدادا
للجزائر...
و«األولمبي» تعادل
مع فلسطين
جانب من مباراة فلسطين والمنتخب األولمبي

حازم ماهر

يـخـتـتــم مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ت ــدري ـب ــات ــه ال ـي ــوم
ع ـلــى اس ـت ــاد ض ـب ــاط ال ـشــرطــة،
ً
اسـتـعــدادا لمواجهة المنتخب
غد
الجزائري ،المقرر لها مساء ٍ
(ال ـج ـم ـعــة) ع ـلــى الـمـلـعــب ذات ــه،
ضـمــن مـعـسـكــره الـتــدريـبــي في
دبي.
ً
ويــأتــي المعسكر اسـتـعــدادا
لـ ـ ـخ ـ ــوض م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ب ـط ــول ــة
«خليجي  ،»25التي تستضيفها
مــدي ـنــة ال ـب ـصــرة م ــن  6إل ــى 19
يناير المقبل.
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي

غوارديوال مع السيتي
حتى 2025
أعـ ـل ــن مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي،
ب ـط ــل إن ـك ـل ـت ــرا ،ت ـج ــدي ــد عـقــد
مـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــه اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ب ـي ــب
غــوارديــوال عامين إضافيين،
لـ ـيـ ـبـ ـق ــى فـ ـ ــي أروقـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـل ـعــب
االتحاد حتى .2025
وقــال غــوارديــوال ،في بيان
ً
للنادي« ،أنا سعيد جدا للبقاء
ف ــي مــانـشـسـتــر سـيـتــي لـمــدة
عامين آخرين».
وفـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة
وب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ال ـس ــاب ــق
بتسعة ألقاب مع سيتي منذ
و صـ ــو لـ ــه فـ ــي  ،2016بـيـنـهــا
أربعة في الدوري الممتاز،
لـكـنــه ال ي ـ ــزال يبحث
ع ـ ــن لـ ـق ــب أول
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــادي فــي
دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا

ب ـعــد ق ـيــادتــه ع ــام  2021إلــى
ال ـن ـهــائــي األول ف ــي تــاري ـخــه
الذي خسره ضد تشلسي.
وكـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـقـ ــد غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال
ال ـح ــال ــي م ــع س ـي ـتــي يـنـتـهــي
ف ــي نـهــايــة ال ـمــوســم .ويحتل
ً
سيتي حاليا المركز الثاني
في ترتيب الدوري اإلنكليزي
بــرصـيــد  32نـقـطــة ،ب ـف ــارق 5
ن ـق ــاط ع ــن أرس ـ ـنـ ــال مـتـصــدر
الترتيب.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
لـمــواجـهــة الي ـبــزيــغ األلـمــانــي
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي م ــن
دوري األبطال
ف ـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر
المقبل.
(أ ف ب)

ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ،بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
البرتغالي روي بينتو ،لمساته
األخيرة على التشكيل األساسي
الــذي سيخوض بــه المواجهة،
الـ ــذي سـيـشـهــد ت ـغ ـي ـيــرات على
التشكيل الذي دفع به أمام لبنان
السبت الـمــاضــي فــي المعسكر
ذات ـ ــه ،وان ـت ـهــى ب ـف ــوز «األزرق»
بهدف من دون رد.
وتـ ــأكـ ــد غـ ـي ــاب الـ ــاعـ ــب ب ــدر
جمال عن لقاء الجزائر ،إلصابته
بالتواء في الكاحل.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اخ ـت ـتــم
منتخبنا األول ـم ـبــي تــدريـبــاتــه

بالتعادل السلبي مع المنتخب
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا أ مـ ـ ــس األول عـلــى
استاد الشباب.
ويستعد منتخبنا األولمبي
لـلـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لبطولة
ك ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا تـ ـح ــت  23س ـن ــة،
المؤهلة بدورها إلى أولمبياد
باريس .2024
ودفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
لـلـمـنـتـخــب األولـ ـمـ ـب ــي ،ب ـق ـيــادة
الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي إيـمـيـلـيــو
ب ـي ـك ـس ـل ــي ،ب ـت ـش ـك ـيــل مـخـتـلــف
ً
تماما عن الذي خاض المباراة

األول ــى الـتــي جمعت الفريقين
السبت الماضي ،وانتهت بفوز
المنتخب الفلسطيني بهدفين
لهدف.
وشـهــدت م ـبــاراة أمــس األول
ً
ً
تحسنا مـلـمــو ســا فــي مستوى
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ـ ـبـ ــادلـ ــوا
الـسـيـطــرة مــع العـبــي المنافس
في شوطي اللقاء.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـت ـج ـمــع
ً
ال ـم ـن ـت ـخــب األولـ ـمـ ـب ــي مـ ـج ــددا
فــي يناير المقبل خــال توقف
ال ـن ـش ــاط ،ل ـم ـشــاركــة المنتخب
الوطني في «خليجي .»25

وقع اختيار جهاز الكرة بنادي
خيطان ،برئاسة فهد المطيري،
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ــدرب إبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـبـيــد
ل ـق ـيــادة ال ـفــريــق األول بــال ـنــادي،
ً
خلفا للمدرب هاني الصقر ،حتى
انتهاء الموسم الجاري.
وسبق لعبيد ،الذي يعمل في
ً
ال ـمــراحــل الـسـنـيــة حــالـيــا بـنــادي
الـنـصــر ،قـيــادة أكـثــر مــن منتخب
لـ ـلـ ـم ــراح ــل الـ ـعـ ـم ــري ــة األش ـ ـبـ ــال
والناشئين.
وج ـ ـ ــاء ت ــول ــي ع ـب ـي ــد ال ـم ـه ـمــة
ب ـعــد ق ـ ــرار إق ــال ــة الـ ـم ــدرب هــانــي
صقر الذي تولى المسؤولية في
الـمــوســم الــريــاضــي ،2021-2020
مساء أمس األول.
ً
وكــان المطيري عقد اجتماعا
مع الصقر عقب لقاء النصر ،مساء
االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي ،ال ـ ــذي تـفــوق
فيه خيطان على النصر بهدف
دون رد ،أش ــاد فـيــه بــالـمـسـتــوى
ال ــذي قــدمــه الـفــريــق فــي الـمـبــاراة
التجريبية ،ثم أبلغ الصقر بقرار
ً
إنهاء مهمته رسميا.

ُ
تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة
الـثــالـثــة مــن الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـلـكــرة ال ـطــائــرة ،إذ
ً
مساء
يلتقي في الخامسة وخمس عشرة دقيقة
ب ــرق ــان م ــع ال ـق ــادس ـي ــة ،وفـ ــي ال ـســاب ـعــة وخـمــس
ُ
عشرة دقيقة يلعب كاظمة مع الجهراء ،وتجرى
الـمـبــاراتــان على صــالــة االت ـحــاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.
ويتطلع كاظمة ،ثــانــي الترتيب بـفــارق نقاط
األش ــواط خلف الكويت المتصدر ،ولكل منهما

باغت الفريق األول لكرة السلة بالنادي
العربي نظيره القادسية ،وهزمه بنتيجة
 75-83فــي الـمـبــاراة التي جمعتهما ،أمس
األول ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من
الدوري التمهيدي لكرة السلة.
وب ـهــذا ال ـفــوز رف ــع الـعــربــي رص ـيــده إلــى
 6نقاط ،فيما ارتفع رصيد القادسية إلى
 7نقاط.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق
الـسـتــة األول ــى فــي الـ ــدوري التمهيدي إلــى
الدور الثاني ،الذي يقام بنظام الدوري من
ثالثة أدوار ،على أن يلتقي بعدها األول مع
ال ــراب ــع ،والـثــانــي مــع الـثــالــث بـنـظــام «بــاي
أوف» من ثالث مواجهات في نصف النهائي.
وي ـع ـت ـبــر ف ــوز «األخـ ـض ــر» ع ـلــى غــريـمــه
مفاجأة غير متوقعة ،كون العربي خاض
ث ــاث م ـبــاريــات (ق ـبــل م ـب ــاراة الـقــادسـيــة)
خ ـس ــر ف ــي اث ـن ـت ـي ــن أمـ ـ ــام ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
والـجـهــراء ،وف ــاز بــواحــدة عـلــى التضامن
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواضـ ــع ،ف ـي ـم ــا فـ ـ ــاز الـ ـق ــادسـ ـي ــة فــي
م ـبــاريــاتــه ال ـث ــاث أم ــام ال ـقــريــن والـنـصــر
ً
واليرموك ،وهو ما جعله مرشحا للفوز
عـلــى «األخـ ـض ــر» ،ال ــذي ب ــدأ ال ـل ـقــاء بـقــوة،

صراع تحت سلة العربي في محاولة للتسجيل
ً
مستغال حالة االسترخاء التي كان عليها
العبو خصمه ،لينهي الربع األول .12-20
حـ ــاول ال ـقــادس ـيــة االس ـت ـفــاقــة ف ــي الــربــع
ال ـثــانــي ،وبـ ــادل خـصـمــه الـتـسـجـيــل ،إال أن
العربي واصــل تفوقه ،وتمكن من توسيع
الفارق في نهاية الربع إلى  13نقطة (.)32-45
ول ــم يختلف الــربــع الـثــالــث عــن ســابـقــه،
وســط سيطرة عــربــاويــة قــادهــا المحترف

المتميز األمـيــركــي تــوريــن جــونــس ،أفضل
مـسـجــل ف ــي ال ـم ـب ــاراة بـ ـ  32نـقـطــة ،لينهي
«األخضر» الربع بفارق  19نقطة (.)45-64
وعــاد القادسية بقوة في الربع األخير،
ً
وسجل  30نقطة ،محاوال تدارك األمور ،إال
أن العربي تمكن من المحافظة على تفوقه،
وأنهى المباراة بفوز مستحق .75-83

رونالدو ودع يونايتد وفكرة بيع النادي وارده
غوارديوال

مساهمته الهائلة خالل فترتين
فــي أولــد تــرافــورد ،حيث سجل
ً
 145هـ ــد فـ ــا فـ ــي  346م ـ ـبـ ــاراة،
ويتمنى لــه وألســرتــه التوفيق
في المستقبل».
ً
ك ـمــا أصـ ــدر رون ــال ــدو بـيــانــا
ً
خـ ـ ــاصـ ـ ــا بـ ـ ــه قـ ـ ـ ــال فـ ـ ـي ـ ــه« :بـ ـع ــد
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـ ـ ــع م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يونايتد اتفقنا بشكل متبادل
ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ع ـق ــدن ــا فـ ــي وق ــت
مبكر».
وتــابــع« :أنــا أحــب مانشستر
يونايتد وأحب الجماهير ،وهذا
ً
لــن يتغير أب ــدا .مــع ذل ــك ،يبدو
أنــه الــوقــت الـمـنــاســب بالنسبة
لــي للبحث عن
ّ
تحد جديد.
أت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـفـ ــريـ ــق

رونالدو

كــل التوفيق فــي بقية الموسم
وفي المستقبل».
وبـعــد ســاعــات ،أعـلــن مالكو
ي ــون ــاي ـت ــد الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـس ـل ـمــوا
م ــن انـ ـتـ ـق ــادات رونـ ــالـ ــدو أن ـهــم
مستعدون لبيع النادي.
وج ــاء فــي ب ـيــان أن «مجلس
اإلدارة س ـي ـن ـظ ــر ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الـ ـب ــدائ ــل االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،بـمــا
في ذلــك االستثمار الجديد في
ال ـنــادي أو الـبـيــع أو الصفقات

األخرى التي تشمل الشركة».
وتملك عائلة غاليزرز النادي
م ـن ــذ عـ ــام  ،2005ل ـك ــن عـهــدهــا
ش ــاب ــه ت ــراج ــع مـ ـ ــردود ال ـفــريــق
ع ـل ــى أرض ال ـم ـل ـع ــب ،السـيـمــا
فــي ال ـس ـنــوات الـتـســع األخ ـيــرة،
واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ال ـم ـش ـج ـع ـي ــن
المتكررة.
(أ ف ب)

 3نقاط ،إلــى تحقيق فــوزه الثاني على التوالي،
واستعادة صدارة البطولة على حساب الجهراء،
الرابع بنفس الرصيد ،والطامح إلــى المحافظة
ً
على سجله خاليا من الهزائم لحجز مقعده في
المراكز األولى.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يــدخــل كــل مــن بــرقــان
الخامس بفارق األشواط عن القادسية السادس
قبل األخير ،وكالهما من دون رصيد ،بهدف واحد،
هو اللحاق بركب الفرق المتنافسة.

مباراتان في «ممتاز اليد»
•

جابر الشريفي

ستنتهي فـتــرة كريستيانو
رون ــال ــدو الـثــانـيــة الـجــدلـيــة مع
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد بـ ـ «ات ـفــاق
مـ ـتـ ـب ــادل وبـ ـمـ ـفـ ـع ــول فـ ـ ـ ــوري»،
حسبما كشف النادي اإلنكليزي
والنجم البرتغالي أمــس األول
الثالثاء ،قبل ساعات من إعالن
بطل إنكلترا  20مــرة أن عائلة
غاليزرز األميركية المالكة تفكر
في بيع النادي.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي رح ـ ـي ـ ــل رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو
عـ ــن ي ــون ــاي ـت ــد ب ـع ــد ال ـم ـقــاب ـلــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة الـ ـم ــدوي ــة ال ـتــي
أجراها األسبوع الماضي ،وقال
فيها إنه شعر بـ «الخيانة» من
مسؤولي النادي ،متهما إياهم
بمحاولة إطاحته ،وأنه ال يكن
ً
احتراما للمدرب الهولندي
إريك تن هاغ.
وجاء في بيان للنادي:
«كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــادر م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد باتفاق متبادل
وبـ ـمـ ـفـ ـع ــول ف ـ ـ ـ ــوري» قـبــل
ق ـ ــراب ـ ــة سـ ـت ــة أش ـ ـهـ ــر مــن
نهاية عقده ،متابعا:
«يـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــره
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ع ـ ـلـ ــى

ومــن الـمـقــرر أن يعقد مجلس
إدارة ن ـ ــادي خ ـي ـط ــان ،بـحـضــور
ً
جهاز الكرة ،اجتماعا مع الصقر،
خالل الساعات القليلة المقبلة.
وأكد الصقر أن أسباب إقالته
ليست لها عالقة باألمور الفنية،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن ــه ب ــذل كــل مــا في
وسعه خالل توليه مهمة تدريب
الفريق.

وأشار في تصريح لـ «الجريدة»
ً
إلى أنه في حال تلقيه عرضا من
ً
أحد األندية فسيدرسه جيدا ،قبل
أن يتولى المهمة.

«طائرة» كاظمة تلتقي الجهراء في الدوري

العربي أسقط القادسية في «تمهيدي السلة»
•

هاني الصقر

ابراهيم عبيد

محمد عبدالعزيز

ُ
تـخـتـتــم ال ـي ــوم مـنــافـســات ال ـجــولــة الـخــامـســة م ــن ال ــدوري
الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـيــد ،بــإقــامــة مـبــاراتـيــن عـلــى صــالــة االت ـحــاد
بـمـجـمــع ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،إذ يـلـتـقــي في
ً
مساء
الخامسة مـســاء كاظمة مــع السالمية ،و فــي السابعة
تقام مباراة العربي مع اليرموك.
في المباراة األولى ،يتطلع السالمية ،ثالث الترتيب بـ  6نقاط،
جمعها من ثالثة انتصارات وهزيمة واحــدة ،للمحافظة على
صحوته في البطولة ،وتخطي عقبة كاظمة ،صاحب المركز
السابع بـ  3نقاط ،والساعي لتعويض تأخره في جدول الترتيب
واالقتراب من فرق المقدمة.
وسـيـحــاول م ــدرب الـســالـمـيــة ،الـتــونـســي المنجي البناني،
استغالل نشوة فوزه الثمين على العربي في الجولة الماضية،
ً
معتمدا على توليفة العبيه المدعومين بالتونسي نورالدين
ً
ماوه ،تاركا مهمة حراسة المرمى على عاتق الحارس الجزائري
يحيى زموشي.
في المقابل ،يأمل مدرب كاظمة ،اإلسباني غارسيا ،تحقيق
الفوز الثاني على التوالي في الدوري ،بعد تغلبه على القرين
ً
في الجولة الماضية ،مدعوما بتألق الثنائي التونسي أنور بن
عبدالله ومحمد فراد.

العربي والصليبيخات
وفي المباراة الثانية يطمح العربي ،الخامس بـ  4نقاط ،إلى
تعويض خسارته أمــام السالمية على حساب الصليبيخات،
ال ـس ــادس بـنـفــس الــرص ـيــد ،وال ـطــامــع ف ــي االرتـ ـق ــاء ف ــي ج ــدول
الترتيب.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

األميركيون متمسكون بالديك الرومي
رغـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـخـ ـ ــم ،فـ ـ ــإن
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،عـ ــادوا بـعــد وب ــاء
كورونا يمارسون طقوسهم
الخاصة بشراء الديك الرومي
ب ـم ـنــاس ـبــة ع ـي ــد ال ـش ـك ــر ،بــل
وبحجم أكبر ،وفق ما كشف
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ألك ـبــر
عالمة تجارية مشهورة تبيع
هذا النوع من الطيور.
وقــال الرئيس التنفيذي
لـ «باتر بول» ،جاي جندرين،
لـ «ياهو فاينانس» في الخبر
الــذي نقله موقع الـحــرة نت،
أمــس« :نشهد اآلن تجمعات
ً
أ ّك ـبــر ح ـج ـمــا ،وذلـ ــك بـعــد أن
أث ـ ــر ال ــوب ــاء خـ ــال الـعــامـيــن
الماضيين على عادات الناس
واجتماعهم فــي مجموعات
أصغر بعيد الشكر»ّ .
وف ــي اس ـت ـطــاع تــوق ـعــات
ع ـيــد ال ـش ـكــر ل ـل ـعــام ال ـحــالــي
ال ــذي أجــرتــه ال ـشــركــة ،أعــرب

 90في المئة أنهم سيحتفلون
ويخططون لشراء ديك رومي
بنفس حجم الـعــام الماضي
أو أكبر.
وأج ـ ــري اس ـت ـطــاع ال ــرأي
عـ ـل ــى  1005أ شـ ـ ـخ ـ ــاص فــي
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ع ـلــى
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ش ـهــر يــولـيــو
الماضي.
وأعرب  8في المئة فقط من
الذين شملهم االستطالع ،عن
قلقهم بشأن تأثير التضخم
على التكاليف ،وقالوا إنهم
ي ـع ـت ــزم ــون ت ـق ـل ـيــص قــائ ـمــة
ضيوفهم من أجل التعامل مع
التكاليف المرتفعة.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا مـ ــع ارتـ ـف ــاع
تكلفة االحتفال بعيد الشكر
ب ـش ـكــل عـ ــام ب ـن ـس ـبــة  20فــي
المئة على أساس سنوي.

أندرويد محمي بـ «غوغل بالي بروتيكت»
تحاول «غوغل» بشكل مستمر زيادة مستويات األمان
المرتبطة بتطبيقاتها ،حيث د عــت مستخدمي أجهزة
«أنــدرويــد» إلــى التحقق مــن ميزة خاصة يمكن أن توفر
لهم ذلك.
والميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف «أندرويد»،
يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات
االختراق المدمرة.
وقالت صحيفة «الصن» البريطانية ،في الخبر الذي
نقلته «سكاي نيوز» ،أمس ،إن هذه الميزة تسمى «غوغل
بــاي بروتيكت» ،وتعمل من خــال متجر «غوغل بالي»
الرسمي.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الميزة تفحص التطبيقات
ً
واألجهزة بحثا عن أي سلوك ضار ،وتعمل على تعطيلها
أو إزالتها ،الفتة إلى أنها ترسل تنبيهات الخصوصية
حول التطبيقات التي يمكنها استخدام األذونات للوصول
إلى بيانات المستخدم الشخصية.
وحول التحقق من فاعلية وعمل الميزة قالت الصحيفة:
«اف ـتــح تطبيق غــوغــل ب ــاي ،ثــم ان ـقــر ف ــوق أيـقــونــة ملف
التعريف الخاص بك في الجزء العلوي األيمن ،ثم انقر على
ً
اإلعــدادات ،ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعوما بالميزة،
وإذا كان كذلك فاضغط على زر تفعيلها».

حول مرسوم العفو

األس َّرة غير النظيفة ...مرض
أغطية ِ
ت ــوص ــف أغ ـط ـيــة األسـ ـ ــرة الـمـتـسـخــة
ً
غالبا بأنها مستودع للكائنات الحية
الدقيقة ،التي يحتمل أن تكون خطيرة،
وأثـبـتــت دراس ــات مختلفة أن المراتب

ً
ً
ً
تستغرق وقتا قصيرا لتصبح مصدرا
لمسببات األمراض ،حتى عندما تكون
مغطاة بالمالء ات ،يمكن أن يمهد هذا
الطريق للعديد من الظروف المميتة.

ً
الشمس انكسفت جزئيا على المريخ
التقطت مركبة برسفيرنس،
ً
التابعة لـ «ناسا» ،كسوفا للشمس
عـ ـن ــدم ــا تـ ـق ــاط ــع قـ ـم ــر ال ـك ــوك ــب
األحمر فوبوس مع الشمس ،مما
أدى إلى حجب جزء من القرص
الشمسي.
ورصد هواة الفضاء الكسوف
في الصور ّ
األولية التي التقطتها
المركبة الجوالة في  18الجاري.
ون ـش ــر ع ــال ــم الـ ـك ــواك ــب ،ب ــول

بيرن ،المشهد عبر حسابه على
«ت ــوي ـت ــر» ،ونـقـلــه مــوقــع روسـيــا
اليوم ،أمس ،وقــال« :هذا كسوف
جزئي للشمس شوهد من سطح
المريخ يوم الجمعة».
ووض ــع معالج الـصــور كيفن
ً
ج ـيــل ال ـل ـق ـطــات م ـع ــا ف ــي مقطع
فـ ـي ــدي ــو قـ ـصـ ـي ــر يـ ـظـ ـه ــر ال ـق ـم ــر
ف ـ ــوب ـ ــوس وه ـ ـ ــو ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك أم ـ ــام
الشمس ،مما يمنح البشر على

ورب ـط ــت ب ـعــض الـ ــدراسـ ــات ال ـف ــراش
المتسخ بتطور أ م ــراض خطيرة ،مثل
االلـ ـتـ ـه ــاب الـ ــرئـ ــوي والـ ـتـ ـه ــاب ال ــزائ ــدة
الدودية والسيالن (الناتج عن البكتيريا
المكورة).
وق ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي «Bed
 ،»Kingdomفــي دراس ــة نشرها موقع
روسيا اليوم أمس األول إن الجسم يفرز
السوائل والزيوت كل ليلة أثناء النوم،
ً
جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع اآلالف مــن خاليا
الجلد الميتة ،وهــذا يجذب عث الغبار
الذي يفرز البراز المرتبط بالحساسية
والربو والتهاب األنف واألكزيما.
وأوضــح الخبراء أن هــذا هو السبب
ف ــي أن ال ـعــديــد م ــن ال ـعــوامــل الصحية
تـتـطـلــب غ ـســل م ـ ــاء ات ال ـســريــر بشكل
مـتـكــرر ،مثل الــربــو ،وأوص ــوا «بتغيير
ً
م ـ ـ ــاء ات ال ـس ــري ــر ي ــوم ـي ــا لــأش ـخــاص
المرضى» ،مضيفين أن البراز والجثث
الـمـيـتــة ل ـعــث ال ـغ ـبــار يـمـكــن أن تسبب
ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض
الناس.

ُم ـن ـح ــت ال ـس ـح ــال ــي الـ ــزرقـ ــاء
اللسان القزمية ،وهــي نــوع من
الــزواحــف الـمـهــددة باالنقراض
بشكل خطير تستوطن جنوب
أسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــا ،وضـ ـ ـ ــع الـ ـحـ ـم ــاي ــة
األك ـ ـثـ ــر صـ ــرامـ ــة فـ ــي ال ـمــؤت ـمــر
العالمي الـ  19التفاقية التجارة
الدولية بشأن األنــواع المهددة
بـ ــاالن ـ ـقـ ــراض مـ ــن الـ ـحـ ـي ــوان ــات
وال ـن ـبــاتــات ال ـبــريــة (ســاي ـتــس)،

األرض ،وجهة نظر جيدة للشكل
الــذي سيبدو عليه الكسوف من
سطح المريخ.
ُ
وي ـعــرف فــوبــوس بــأنــه القمر
األقرب للمريخ من بين القمرين
ال ـل ــذي ــن ي ـ ـ ــدوران حـ ــول ال ـكــوكــب
األحـ ـم ــر ،وال ـق ـم ــر اآلخـ ــر يـسـ ّـمــى
ديموس.

ُ
ت ـس ـت ـخــدم ال ـس ـن ــوري ــات وال ـق ـطــط
ً
مثاال للرشاقة والتوازن ّ المثالي ،ولكن
ُ
تظهر ص ــورة طــريـفــة ،وثقتها مصورة
ً
ً
ّ
للحياة البرية في تنزانيا ،جانبا مختلفا
ً
تماما لهذه المخلوقات.
وقالت «سي إن إن» ،في تقرير نشرته أمس ،إن
المصورة الروسية األصل ،جينيفر هادلي ،كانت في
ُ
سيرينجيتي ،التي تعتبر واحدة من أشهر الوجهات
السياحية فــي ال ـقــارة اإلفــريـقـيــة ،تــراقــب شبل أســد فوق
شجرة مع أحد أشقائه ،بينما كانت بقية عائلته على مقربة
منهما في المنطقة.
ّ
ّوبدا الشبل 3( ،أشهر فقط) ،وكأنه أراد النزول من الشجرة،
ً
متأكدا من كيفية القيام بذلك.
لكنه لم يكن
ً
وقالت هادلي ،التي تعيش في أميركا حاليا «ربما كانت
هذه المرة األولى له فوق شجرة».
وتـ ّ
ـوجــه الشبل نحو شقيقه النائم إليقاظه ،كما لــو كان
ّ
يطلب المساعدة منه ،لكنه قرر القفز بعد ذلك.
ّ
وان ـت ـه ــى ال ـم ـط ــاف بــال ـش ـبــل غ ـي ــر ال ـم ـح ـظ ــوظ بــال ـت ـعــثــر
و«التشقلب» في الهواء بطريقه لألسفل.
وأك ــدت هــادلــي أن الشبل كــان على مــا يــرام بعد سقوطه،
ّ
«توجه إلى عائلته بعد هبوطه على أطرافه
مشيرة إلى أنه
األربعة .وكان األمر الوحيد الذي ُجرح فيه هو ِح ّس الكبرياء
لديه».
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يومية سياسية مستقلة

قفزة رائـعــة للحرية حققها المرسوم األمـيــري ًالخاص
بالعفو عن العديد من جرائم الضمير ،وهي ،حقيقة ،ليست
جــرائــم بالمفهوم اإلنـســانــي التقدمي ،بــل ممارسة عادية
للتعبير تــم تجريمها عبر القوانين الجزائية المختلفة،
وم ــرت واسـتـقــرت عبر مجالس نيابية كـثـيــرة ،ولــم ُيظهر
أغلبية نــواب تلك المجالس المتعاقبة اهتمامهم بقضية
ً
حرية التعبير ،فالوعي بحرية الكلمة ليس غائبا عن السلطة
فقط ،بل هو ّ
مغيب في الثقافة السائدة بالمجتمع وإفرازاته
النيابية ،ولم يكن ذا شأن في الوعي العام ،لوال األحكام التي
صدرت ضد عدد من النواب السابقين قبل سنوات.
ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي صـ ــدرت بـهــا أح ـك ــام بــالـعـقــوبــة بتقييد
الحريات هــي ،دون استثناء ،تصادر حرية التعبير ،وفي
عدد منها هي وليدة دبلوماسية المجامالت لدول صديقة،
حددها الواقع العملي بدول لديها حساسية مفرطة نحو أي
نقد سياسي لنهجها ،ولو كان ذلك النقد من خارج حدود
سيادتها اإلقليمية.
ً
ال يـهــم أب ــدا ال ـكــام لــو ك ــان مــن األف ـضــل عـفــو ع ــام ،وهــو
هنا عفو خــاص ،فالعبرة بالنتائج التي تقول إن حوالي
ً
ً
سبعين مواطنا ومئة وثالثين أجنبيا سيستفيدون من
ّ
هذا العفو .صفحة بيضاء خطها سمو األمير إلدخال الفرح
ً
شيئا غير أنهم ّ
عبروا عن
لقلوب الكثير من البشر لم يفعلوا
وجهات نظرهم في قضايا عامة.
ً
الطريق ال يزال طويال ،فالقيادة السياسية كانت حكيمة
بهذا المرسوم ،ولكن يظل هناك دور لمجلس األمة الحالي
الذي عليه التزام بإعادة النظر في تلك القوانين المصادرة
لحرية التعبير ،ويلغي ما يستحق اإللغاء أو تعديلها بإلغاء
عقوبة الحبس من باب «أضعف اإليمان».
َمن يتابع طرح عدد من النواب اليوم في أولويات الحرية،
أو باألصح مصادرتها تحت ذريعة العادات والتقاليد والفهم
الديني أو التفوق العرقي حسب األصل ،يرى أن عشمنا بتلك
الحريات تحت ظالل ثقافتنا االجتماعية السائدة في النهاية
كعشم إبليس في الجنة.

سرقة كنز من متحف ألماني
ً
اقتحم لصوص متحفا في بلدة مانشينغ بوالية بافاريا
ً
ً
العليا في ألمانيا ،وسرقوا كنزا ذهبيا من فترة الكلت بقيمة
عدة ماليين من اليوروهات.
وقالت الشرطة البافارية ،في بيان ،إن اللصوص اقتحموا
متحف الكلت والرومان أمس األول وسرقوا الذهب.
وتم اكتشاف مخبأ يضم  450عملة ذهبية في مانشينغ،
وهي بلدة بالقرب من إنغولشتات ،في عام  ،1999وكان هذا
االكتشاف أكبر اكتشاف للذهب الكلتي في القرن الماضي،
وهي معروضة للجمهور منذ عام ( .2006د ب أ)
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ُ
سقط من الشجرة فجرحت كبرياؤه
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حسن العيسى

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

اإلعالنات:

ً
الـ ـ ــذي ُي ـع ـق ــد ح ــالـ ـي ــا فـ ــي بـنـمــا
سيتي.
وقـ ــرر مـمـثـلــو ال ـح ـكــومــات من
 184دول ـ ــة ،ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ،حظر
ً
التجارة بتلك السحالى مستقبال
في جميع أنحاء العالم.
ّ
يتعين على الجلسة
وال يــزال
العامة للمؤتمر تأكيد القرار في
ّ
نهاية األسـبــوع ،لكن هــذا يعتبر
مجرد إجراء شكلي.

القصيرة
واعـتـبــرت السحلية
ّ
األرج ـ ـ ـ ــل ،وه ـ ــي ذات ج ـل ــد ُب ــن ــي
صغير يبلغ طــولـهــا حــوالــي 10
سنتيمترات ،منقرضة قبل إعادة
اكتشافها عام .1992
وي ّ
ُ
قدر عدد تلك السحالي في
ً
البرية حاليا بنحو  5آالف ،عبر
ً
منطقة صغيرة جدا ومجزأة في
والية ساوث أستراليا.
(د ب أ)

وفيات
مريم عبدالله محمد حسن

 79عاما ،شيعت ،مسجد النقي ،الدسمة ،عصرا ،ت،99737677 :
97543335 ،90053002

كاظم محمد أحمد الجمعة

 71عاما ،شيع ،الرجال ،حسينية بوعليان ،الدعية ،ق ،5النساء:
بيان ق ،5ش ،3م ،26ت25388188 ،99713330 :
نجاة هديب عبدالله خادم زوجة :جمال إبراهيم سكيني
 63عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الروضة،
ق ،5شارع البارودي ،م ،5ت96663004 ،97923336 :

نيران ياسين محمود الرديني

 70عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :العدان،
ق ،8ش ،14م ،19ت99939796 :

علي معيوف علي الظفيري

 62عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99784480 :

وليد عبداللطيف أحمد الناصر

 62عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت66260667 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

5 04:5

العظمى 23 

الشروق

06:19

الصغرى 12  

الظهر

11:35

ً
أعلى مد  12:52ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:31 

 11:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

 04:50

ً
أدنى جزر  06:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11  

 06:09م 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 :

