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»الشال«: الحساب الختامي أظهر 
تخلف الكويت في فهم أهمية األرقام

 أكثر من 3 أشهر... وفجوات االقتصاد الهيكلية قائمة وفي ازدياد 
ً
صدر متأخرا

• على الحكومة إدراك مخاطر ضياع الوقت وأثره السلبي على نجاح أي مشروع إصالحي 

الصين: مبادرة تجاه كوريا 
الشمالية... وحريق يثير 

احتجاجًا في شينجيانغ

»األزرق« يستأنف 
تدريباته في دبي على 

فترتين اليوم

26

دوليات

رياضة

الهاجري لـ ةديرجلا.: 
المخزون المائي آمن ووافر 
ويكفي حاجة المستهلكين

»القوى العاملة« تدرس إقرار 
امتيازات لمساواة مواطني 

»الخاص« بـ »الحكومي«

محليات

محليات

0404

0303

إبراء ذمة مجلس اإلدارة 
من »العمومية« ال يحّصنه 

من المساءلة 

أ.د. علي الجعفر:
كارثة تعليمنا مدمرة 

وخسائرها فادحة 
وضحاياها كثر )5-1(

اقتصاد

دراسة

٢٥

٠٧
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وزير الدفاع 
يكرم الفائزين 
بمسابقة حفظ 
القرآن الكريم 
في السعودية

الحديث عن االستقرار االقتصادي والمالي 
والنقدي في ظل الوضع الحالي مجرد وهم 

ضمان أمن مستقبل المتقاعدين يتطلب استدامة 
 على النفط  

ً
المالية العامة المعتمدة كليا

االرتقاء باإلنتاجية يحتاج إلى تطوير التعليم 
العام المتخلف سنوات عن المستوى المتواضع  

ميزانية »2022-2023« تؤكد استمرار 
االختالالت الهيكلية وتوسعتها

ــال االقــــتــــصــــادي،  ــ ــشـ ــ قــــــال تـــقـــريـــر الـ
إن وزارة الـــمـــالـــيـــة نـــشـــرت الــحــســاب 
الختامي للسنة المالية 2022/2021 
 أكثر من 3 أشهر عّما اعتدناه، 

ً
متأخرا

ــف الكويت 
ّ
وفـــي ذلـــك مــأخــذ عــلــى تــخــل

ــام  ــ فــــي فـــهـــم أهـــمـــيـــة حــــداثــــة ودقــــــة أرقـ
االقتصاد الكلي، وهو ما ينطبق على 

كــل الــحــســابــات الــقــومــيــة، مــثــل الناتج 
المحلي اإلجمالي والتضخم والسكان 
 إلى أنه من دون حداثة 

ً
والعمالة، الفتا

ووفرة في التفاصيل، ودقة تلك األرقام، 
فإن الحديث عن اإلصالح ال معنى له.

وأكد التقرير أن كل فجوات االقتصاد 
ــزداد، فال  ــ ــزال قــائــمــة، وتـ الهيكلية ال تـ

ــي بــنــشــاط  إيــــــــــــرادات ضـــريـــبـــيـــة تــــوحــ
إنــتــاجــي اقــتــصــادي مــســتــدام، والــواقــع 
أن إيــراد الضرائب والــرســوم انخفض 
 في السنة المالية الفائتة، وال تزال 

ً
قليال

تركيبة الموازنة منذ عقود نحو 90 في 
المئة لإليرادات النفطية، وال يزال ميزان 
العمالة غير مستدام، وأكثر من 83 في 

المئة عمالة مواطنة في القطاع العام.
ة فــي ميزانية  ولــفــت إلـــى أن الـــقـــراء
الــســنــة الــمــالــيــة 2023/2022، ال تؤكد 
فقط استمرار تلك االختالالت الهيكلية، 
 أن 

ً
بل تــؤدي إلــى توسعتها، موضحا

االستقرار االقتصادي والمالي وحتى 
النقدي، من منظور الدول ليس صورة 

فوتوغرافية لوضع في نهاية عام، بل 
خالصة عملية إسقاط على مستقبل 
تلك المؤشرات تؤكد استدامتها على 

مدى طويل من الزمن.
وذكر أن االرتقاء بمستوى اإلنتاجية 
يحتاج إلى االرتقاء بمستوى التعليم 

الــعــام المتخلف فــي الكويت 

»الصحة«: انتشار »الكوليرا« 
بالكويت غير وارد والوضع آمن

● عادل سامي
فـــي أعـــقـــاب رصـــدهـــا إصــابــة 
ــــرض »الــــكــــولــــيــــرا«  ــمـ ــ ــن بـ ــ ــواطــ ــ مــ
بــعــد عـــودتـــه مـــن إحـــــدى الــــدول 
المجاورة، أكــدت وزارة الصحة 
أن الــوضــع داخـــل الــكــويــت فيما 
يخص هــذا الــمــرض آمـــن، الفتة 
إلى أن فرص انتشاره في البالد 

غير واردة. 
وقالت الــوزارة، في بيان، أمس 
األول، إنه تم تقديم العالج الالزم 
للمريض فــي أحــد المستشفيات 
ــــه حــتــى  ــزلـ ــ ــا، مـــــع عـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــابــــعــ ــتــ الــ
استكمال شفائه، موضحة أنه تم 
التعامل مع المخالطين له حسب 

البروتوكوالت المعتمدة.

ًخامنئي يتهّرب من لقاء محمد خاتمي 
 وإقليميا

ً
ويصّعد لهجته محليا

حشد عسكري إيراني متواصل على حدود العراق
● طهران - فرزاد قاسمي

ــاع وتـــيـــرة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى وقـــــع ارتـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ االحــــــتــــــجــــــاجــــــات اإليــ
المندلعة منذ أكثر من شهرين، 
وفــشــل السلطات فــي كبحها، 
أكد مصدر مقرب من الرئيس 
اإليــــــــرانــــــــي الـــــســـــابـــــق مــحــمــد 
ــــذي يــعــد »الــزعــيــم  خــاتــمــي، الـ
الــــروحــــي« لــإلصــالحــيــيــن في 
إيران، أن المرشد األعلى علي 
خامنئي، رفــض لقاء خاتمي 
 بــاتــفــاق تـــم الــتــوصــل 

ً
الـــتـــزامـــا

إلــيــه خــالل لــقــاء مجموعة من 
اإلصالحيين مع األمين العام 
للمجلس األعلى لألمن القومي 
ــيـــــس  ــ ــــي، ورئـ ــانـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــي شـ ــلـ ــ عـ
السلطة القضائية غالمحسين 
محسني أجآي ومجتبى نجل 

خامنئي. 
وقــــــال الـــمـــصـــدر، إن لــجــنــة 
ــــي أجـــــرت  ــتـ ــ اإلصــــالحــــيــــيــــن الـ
لـــقـــاءات مـــع الــمــســؤولــيــن في 
ــبــــواًل لـــدى  ــدت قــ ــ الـــنـــظـــام، وجــ

هؤالء لفكرة عقد لقاء 

 في »التمييز« 
ً
الهويدي وكيال

والمزروعي لـ »المحاسبة«
هيكل تنظيمي جديد 
في »التربية« خالل عام

بناًء على موافقة المجلس األعلى للقضاء 
فــي جلسته بـــ 27 أكتوبر الماضي، وعلى 
عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، 
صـــدر الــمــرســوم 216 لــســنــة 2022، أمـــس، 
 
ً
بتعيين المستشار عــادل الهويدي وكيال

 من 1 - 10 - 2022، 
ً
بمحكمة التمييز، اعتبارا

شر المرسوم في جريدة »الكويت اليوم« 
ُ
ون

الرسمية.
كــمــا صـــدر الــمــرســوم األمـــيـــري رقـــم 219 

لـــســـنـــة 2022 بـــتـــعـــيـــيـــن يـــوســـف 

● فهد الرمضان
 سيشهد 

ً
عقب جمود استمر 30 عاما

 
ً
الهيكل التنظيمي لوزارة التربية تحديثا
بالسنة المقبلة، إذ تعمل إدارة التطوير 
والتنمية بالوزارة على مشروع الستحداث 
ــل  ــ ــداخــ ــ ــكـــــالت وتــ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــج الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــل يـ ــكــ ــيــ هــ

االختصاصات في الهيكل الحالي.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر لـــــ »الـــــجـــــريـــــدة«، أن 
هــــذا الـــمـــشـــروع ســيــتــضــمــن مـــراجـــعـــة 10 

هياكل تنظيمية مكونة لــلــوزارة، وبحث 
استحداث أو إلغاء أو دمج بعض الوحدات 
التنظيمية وفق الحاجة الفعلية؛ للوصول 
ــوان الــخــدمــة  ــ ــ ــــى هــيــكــل مــعــتــمــد مــــن ديـ إلـ

المدنية بنسبة %100.
وأوضــــحــــت الـــمـــصـــادر أن وضــــع آلــيــة 
ــراء  ــ الـــتـــطـــويـــر ســيــســتــغــرق 6 أشـــهـــر إلجـ
مراجعة شاملة للهيكل الحالي، ليتم بعد 
ذلك االنتقال للمرحلة الثانية التي تتطلب 

6 أشهر أخرى.

دمج شركات 
مؤسسة البترول 

على مرحلتين

»الوطني - مصر« 
يربح 1.28 مليار 

جنيه في 9 أشهر 
بنمو %22.55

٢٢ ٢٤

رئيس الوزراء لطلبة أميركا: تسلحوا بالعلم 
فالوطن يتوسم فيكم الخير لنهضته

»زيادة مخصصاتهم تجسيد إليمان الدولة بثروتها الحقيقية«
● حمد العبدلي - لوس أنجلس

أكــد رئــيــس مجلس الــــوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد أن الوطن 
 في سبيل توفير 

ً
لم ولن يدخر وسعا

جــمــيــع اإلمـــكـــانـــات ألبــنــائــه الــطــلــبــة، 
 إلى أن موافقة الحكومة على 

ً
مشيرا

زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين 
 
ً
بالخارج 50 في المئة تأتي تجسيدا
إليمان الكويت بأن هؤالء األبناء هم 

مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها 
سمو رئيس الوزراء، أمس األول، إلى 
أبنائه الطلبة المشاركين في المؤتمر 
السنوي الـ 38 لالتحاد الوطني لطلبة 
الكويت- فرع الواليات المتحدة، الذي 
ُعِقد بمدينة لوس أنجلس في والية 
كــالــيــفــورنــيــا، بــرعــايــة ســـمـــوه تحت 

شعار »شباب يسمو به الوطن«.
ــوه: »أشـــــــــــــدُّ عـــلـــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف سـ

أيديكم أبنائي لالجتهاد والمثابرة 
ــي الــتــحــصــيــل لــتــحــقــيــق أهـــدافـــكـــم  فــ
المنشودة وطموحات وآمــال ذويكم 
 أن »الوطن يتوسم 

ً
ووطنكم«، مؤكدا

ــل الـــخـــيـــر ألجــــــل الـــنـــهـــوض  ــ فـــيـــكـــم كـ
بـــدوركـــم اإليــجــابــي، والــمــشــاركــة في 
نمائه وازدهــــاره، متسلحين بالعلم 
والمعرفة وتقاليدنا األصيلة، واثقين 
بأنفسكم وقــدراتــكــم متوكلين على 

الله«.
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إيرانية إلى جانب تمثال لقاسم سليماني في طهران خالل احتفاالت بفوز منتخب إيران على ويلز 
في مونديال قطر )أ ف ب (

فرنسا أول المتأهلين والمنتخبات 
د موقفها

ّ
العربية تعق

ــد المنتخبان الــعــربــيــان السعودي 
َّ
عــق

والتونسي موقفيهما في حسابات التأهل 
لــلــدور الــثــانــي مــن مــونــديــال قــطــر 2022، 
بعد خسارة أولهما أمــام بولندا صفر-2 
خـــالل مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 
البطولة، بينما خسر الثاني من نظيره 
األسترالي صفر-1 في المجموعة الرابعة، 
التي شهدت إعالن فرنسا أول المتأهلين 
لثمن النهائي بثنائية نظيفة في شباك 

الدنمارك بتوقيع مبابي.
وبهذه النتائج بقي األخضر السعودي 
عــلــى رصـــيـــده الــســابــق بــثــالث نــقــاط من 
ــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن 2-1 فــي  ــــالل فـــــــوزه عـ خــ
الجولة األولى، ويتبقى له مباراة حاسمة 
مــع المكسيك بعد غــد الــثــالثــاء ستحدد 

مــصــيــره بــشــأن الــتــأهــل نــحــو الـــدور 
الثاني. 

في مــوازاة ذلــك، أبقت خسارة منتخب 
»نــســور قــرطــاج« مــن »الكنغر األســتــرالــي« 
ــدة من  ــ ــيـــده بــنــقــطــة واحــ ــــس، عــلــى رصـ أمـ
تعادله مع الدنمارك في افتتاح منافسات 
 
ً
المجموعة، لتتبقى له مباراة صعبة جدا

أمام حامل اللقب المنتخب الفرنسي الذي 
حسم تأهله بالفعل.

أمـــا األرجــنــتــيــن، الــتــي تــجــرعــت مـــرارة 
ــي افـــتـــتـــاح  ــ ــة فـ ــعــــوديــ الـــهـــزيـــمـــة مـــــن الــــســ
مشوارها، فاستعادت توازنها، وتمكنت 
من التغلب على المكسيك بثنائية نظيفة 
من توقيع ميسي وإنزو فرنانديز، لتحيي 
آمالها في مواصلة مشوار السعي نحو 
التتويج بالبطولة، التي كانت من أبرز 

مرشحيها قبل انطالق المونديال.

٠٩-٢٠
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»الشال«: الحساب الختامي أظهر...

 في »التمييز«...
ً
الهويدي وكيال

خامنئي يتهّرب من لقاء محمد خاتمي...

بــنــحــو 4.8 ســـنـــوات عـــن الــمــســتــوى الــمــتــواضــع، وأن ضــمــان أمــن 
المستقبل للمتقاعدين يتطلب استدامة المالية العامة المعتمدة 
 على بيع أصل زائل أو متقادم، أي النفط، وأي حديث 

ً
 تقريبا

ً
كليا

عن االستقرار االقتصادي والمالي والنقدي في المستقبل في ظل 
الوضع الحالي هو مجرد وهم.

ــــذري، ومـــازالـــت  ــازال فـــي الـــوقـــت مــتــســع إلصــــاح جـ ــ ــد أنـــه مـ وأكــ
احتماالت نجاحه كبيرة، لكن، عامل الوقت والوعي بتلك المتغيرات 
يحتاجان إلــى اســتــدارة سريعة تتبناها إدارة حكومية مدركة 
ــره الــســلــبــي عــلــى نــجــاح أي مــشــروع  ــ لــمــخــاطــر ضــيــاع الـــوقـــت وأثـ

إصاحي.
 وذكر »الشال« أن الكويت ليست مستثناة في الهبوط المتصل 
لمعدل زيادة أعداد السكان المواطنين، فقد بلغ ذلك المعدل نحو 
3.8% في ثمانينيات القرن الفائت، وأصبح 3.7% في تسعينياته، 
ثم 3.2% في العقد األول لأللفية الثالثة، ثم 2.4% في العقد الثاني 

منه، وبلغ 2.0% في عام 2021.
وأوضح أن ذلك المعدل ظل ضعف المعدل العالمي في عام 2021، 
بينما يــزداد في الوقت نفسه معدل التدفق إلى فئة المتقاعدين، 
مما يعني أن مسؤولية سلطات اتخاذ القرار في الكويت مضاعفة، 

٢٣

٢٦
 لديوان المحاسبة، بناًء على ترشيح رئيس 

ً
المزروعي وكيا

ديوان المحاسبة وموافقة رئيس مجلس األمة، وعلى عرض 
سمو رئيس الوزراء وموافقة الحكومة.

بين خامئني وخاتمي يكون بمنزلة تتويج لمصالحة داخلية 
كبيرة تساهم في تمتين جبهة النظام، وبناًء عليه تم التوافق 
على أن يبعث الرئيس السابق رسالة إلى المرشد، يطلب فيها 
ه، على أن يدعم المسؤولون، وبينهم نجل خامنئي، هذا  لقاء

الطلب. 

وأضاف أن خاتمي بعث برسالة إلى المرشد يطلب فيها لقاء 
 من »غرق 

ً
زعماء اإلصاحيين في استقبال عام وعلني، محذرا

 
ً
المركب بالجميع«، لكن خامنئي رفــض إجــراء اللقاء، متذرعا

بانشغاالت. 
وأشار إلى أن اإلصاحيين يعتبرون أن حصر السلطة بيد 
مجموعة واحــدة من األصوليين المتطرفين أدى إلــى وصول 
الــبــاد لــلــوضــع الــحــالــي، وأنــهــم إلـــى جــانــب شــرائــح كــبــيــرة من 
األصوليين الوسطيين، بــاتــوا متيقنين أن الرئيس اإليــرانــي 
إبــراهــيــم رئيسي وحكومته ال يستطيعون إدارة الــبــاد، وأن 
استمرارهم في مناصبهم سيؤدي إلــى انهيار النظام بشكل 
كــامــل، ولــن تهدأ األمـــور مــا لــم يستقل رئيسي، وتشهد الباد 
استفتاًء على تغييرات في الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية 

حرة، وهذا ما يرفضه المرشد، وفق المصدر.
وأوضـــح أن خامنئي شــدد مــن موقفه، أمــس، فــي كلمة أمــام 
 إلى قمع االحتجاجات 

ً
اآلالف من متطوعي »الباسيج«، داعيا

 بتصعيد إقليمي، بإشارته إلى استمرار تقديم الدعم 
ً
وملّوحا

لحلفاء ووكاء إيران في لبنان والعراق وسورية واليمن وغيرها.
من جهة أخرى، قال مصدر في قيادة أركان القوات المسلحة 
اإليرانية، إن خامنئي أصدر األوامر للحرس الثوري والجيش 
اإليراني بحسم الموقف في المناطق الكردية بأسرع ما يمكن؛ 

فمن جانب، هناك ضرورة توفير ضعف المعدل العالمي لوظائف 
القادمين إلى سوق العمل، ومن جانب آخر، ال بد من ضمان أمان 
المتقاعدين في بلد أكثر من 83% من مواطنيه موظفو قطاع عام، 
تدفع الخزينة العامة مستحقاتهم المباشرة وغير المباشرة البالغة 
 نحو ثاثة 

ً
نحو 75% من اإلنفاق العام، وتدفع الخزينة العامة أيضا

أرباع مستحقات أقساط تأمين تقاعدهم.

ــادة الــضــغــوط  ــ ألن إطـــالـــة أمـــد الـــوضـــع الــحــالــي تــــؤدي إلـــى زيـ
 إلى أن المرشد أكد أنه يجب 

ً
السياسية الدولية على إيران، الفتا

القضاء على »التمرد« حتى لو لزم ذلك عبور الحدود العراقية.
وذكر المصدر، أن الحرس الثوري والجيش االيراني ال يزاالن 
يــحــشــدان، مــنــذ أيــــام، تــعــزيــزات عسكرية ثقيلة إلـــى المناطق 
الكردية قرب الحدود مع العراق، بانتظار األوامر ببدء عملية 

عسكرية.
مــن جهته، استقبل رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شّياع 
الــســودانــي، أمــس األول، السفير اإليــرانــي لــدى بــغــداد محمد 
ــادق، الـــذي نــقــل إلــيــه دعـــوة الــرئــيــس اإليـــرانـــي له  كــاظــم آل صــ

لزيارة طهران.
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»زيادة 
مخصصات 
المبتعثين« 

تجسيد 
إليمان الدولة 

بأن الطلبة هم 
مستقبلها

حريصون 
على التواصل 

مع الطلبة 
ومشاركتهم 

أفراحهم 
وأنشطتهم

البديوي

األمير يهنئ رئيس سورينام بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــاد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشان 
ســانــتــوخــي رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ــر فــيــهــا ســمــوه  ــّبـ ــنــــام، عـ ســــوريــ
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
 
ً
العيد الوطني لــبــاده، متمنيا

لــــه مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
ولجمهورية سورينام وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ رئيس سورينام
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس تشان سانتوخي رئيس 
جمهورية سورينام الصديقة، 
ضّمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لباده، 
 له وافر الصحة والعافية.

ً
راجيا

 في توفير جميع اإلمكانات للطلبة
ً
 في توفير جميع اإلمكانات للطلبةرئيس الوزراء: لن ندخر وسعا
ً
رئيس الوزراء: لن ندخر وسعا

خالل رعايته مؤتمر »اتحاد أميركا« الـ 38 تحت شعار »شباب يسمو به الوطن«
• حمد العبدلي - لوس أنجلس

أكد رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد، أمس األول، أن الوطن لم ولن يدخر 
 في سبيل توفير جميع اإلمكانات ألبنائه 

ً
وسعا

 ســمــوه ترحيب ومــوافــقــة مجلس 
ً
الطلبة، معلنا

الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين 
 إليمان الدولة بأنهم 

ً
بالخارج بواقع 50% تجسيدا

مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها سمو رئيس 
الوزراء إلى الطلبة المشاركين في المؤتمر السنوي 
الـ 38 لاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات 
المتحدة األمــيــركــيــة، الـــذي عقد فــي مدينة لوس 
أنجلس بوالية كاليفورنيا برعاية سموه تحت 

شعار »شباب يسمو به الوطن«.
وأعرب سموه عن سعادته بالتواصل مع أبنائه 
 
ً
 لهم جميعا

ً
الطلبة من خال هذا المؤتمر، متمنيا

 هــذه المناسبة 
ً
كــل التوفيق والــســداد، ومغتنما

ليتحدث إليهم حديث األب ألبنائه.
وقـــال ســمــوه إنـــه »مـــن هـــذا المنطق أشـــد على 
أيديكم أبنائي لاجتهاد والمثابرة في التحصيل 
لتحقيق أهــدافــكــم المنشودة وطــمــوحــات وآمــال 

ذويكم ووطنكم فالوطن يتوسم فيكم كل الخير 
ألجـــل الــنــهــوض بـــدوركـــم اإليــجــابــي والــمــشــاركــة 
في نمائه وازدهـــاره متسلحين بالعلم والمعرفة 
وتقاليدنا األصيلة واثقين بأنفسكم وقدراتكم 

متوكلين على الله«.
وتــوجــه ســمــوه فــي هـــذا الــمــقــام بتحية إجــال 
وتقدير إلــى أولياء األمــور »األيـــدي الحانية التي 
ذللت الصعاب وهيأت المناخ المائم لتتحملوا 

 المولى تبارك وتعالى أن 
ً
هذه المسؤولية، سائا

يرشدكم طريق الصواب وأن يوفق الجميع الجل 
رفعة ورقي وطننا الغالي الكويت«. 

التواصل مع الطلبة 
مــن جــانــبــه، قـــال السفير جــاســم الــبــديــوي، إن 
حضور السفارة والقنصليات العامة والمكاتب 
الملحقية فــي واشنطن ولـــوس أنجلس فــي هذا 

المؤتمر الــســنــوي يعتبر أولــويــة وقـــد »حرصنا 
على التواصل مع الطلبة ومشاركتهم أفراحهم 
وأنشطتهم واالستماع منهم إلى كل ما من شأنه 

أن يسهل مهامهم وتواجدهم للدراسة«. 
 من جهته، قال رئيس اتحاد طلبة الكويت 
فــي الــواليــات المتحدة يوسف أشكناني، إن 
المؤتمر جاء من منطلق إيماننا بأن الشباب 
هـــم الـــركـــيـــزة األســـاســـيـــة لــبــنــاء الـــوطـــن، فهم 

قادرون على نهضته وتنميته. 
وأضـــاف أشكناني، أن مــا تمّر بــه الكويت في 
اآلونة األخيرة من أمور سياسية تبعث األمل في كل 
مواطن وتشكل ترابط وقوه وإصرار للنهوض به.

دعم المؤتمر
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة »زين« 
إيـــمـــان الــــروضــــان: »إن زيـــن ســعــت إلـــى دعـــم هــذا 
 الماضية، وكنا فيها 

ً
المؤتمر على مدار 20 عاما

من الداعمين األساسيين له«.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــمــديــرة الــعــامــة لــلــمــوارد 
الــبــشــريــة فـــي بــنــك الــخــلــيــج ســلــمــى الــحــجــاج، إن 
استراتيجية الكويت 2035 فيها 7 ركائز إحداها 
هي »رأس المال البشري اإلبداعي، وهذا ما يتطابق 
مــع عــنــوان المؤتمر الــحــالــي«، داعــيــة الطلبة إلى 

االستفادة من وجودهم في الخارج »واالستفادة 
مـــن الـــوقـــت الــحــالــي مـــن خــــال تــطــويــر تعليمكم 

ودراستكم«.
فيما قال مدير الموارد البشرية في »صناعات 
الغانم« حمد العنزي، إن الصناعات كونت برنامج 
»الغانم أكاديمي« عن طريقه يتم توظيف الطلبة من 
خال عمل برنامج لمدة من 6 إلى 9 أشهر ممكن 

 للشركة.
ً
من خاله أن يفتح الطالب مجااًل جديدا

 للطلبة في كلمة متلفزة
ً
المشاركون في المؤتمررئيس الوزراء متحدثا

عايدة العلي: »المعلوماتية« رائدة في مجال الرقمية
قــــالــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس أمـــنـــاء 
جــائــزة سمو الشيخ ســالــم العلي 
للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم 
العلي، إن الجائزة تعد رائـــدة في 
مجال الرقمية والمعلوماتية على 
الــمــســتــويــيــن الــوطــنــي والــــدولــــي، 
وأثبتت نجاحاتها وتميزها عبر 
أعمالها ونشاطاتها المتميزة التي 
مــألت اآلفـــاق المحلية واإلقليمية 

والعالمية.
جاء ذلك خال حضورها اللقاء 
الـــســـنـــوي لـــجـــائـــزة الــمــعــلــومــاتــيــة 
فــي دورتـــهـــا الــحــاديــة والعشرين 
ومـــــــعـــــــرض الــــــجــــــائــــــزة وتــــكــــريــــم 
المتطوعين بــالــجــائــزة، بحضور 
كبار الشخصيات من وزراء وسفراء 
ومــبــتــكــريــن رقميين ومتطوعين 
ــائــــزيــــن فــــي مــقــدمــتــهــم ضــيــف  وفــ
الــشــرف وزيــــر الــحــج والــعــمــرة في 
المملكة العربية السعودية الدكتور 

توفيق الربيعة.
وأشــــــــــــارت الـــعـــلـــي إلـــــــى تـــفـــوق 
الــجــائــزة فــي تــكــويــن بيئة رقمية 
عربية مــتــطــورة، بــاالعــتــمــاد على 

ــاء  ــنـ ــن أبـ ــ ــود الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن مـ ــهــ جــ
الكويت والوطن العربي، وبخاصة 
 متفردة 

ً
أولئك الذين يعدون نخبا

فــي المجال المعلوماتي والــذكــاء 
ــى أن هــذا  االصـــطـــنـــاعـــي، الفـــتـــة إلــ
 من الشكر 

ً
 مستحقا

ً
يعطيهم وساما

واالمتنان واالحترام والتقدير.
 
ً
ن مناخا وأضافت أن اللقاء كــوَّ

 للحوارات التي دارت حول 
ً
واسعا

 
ً
معرض الجائزة الذي يوثق تاريخا

 مــن اإلنــجــاز، 
ً
مــن الــعــطــاء، وســجــا

 
ً
 من مسيرة الجائزة، وتميزا

ً
وفصا

بــالــحــيــويــة والــتــفــاعــلــيــة والــصــور 
المرئية والعروض المتحركة التي 
تستحضر إنــجــازات الحائز على 
وســـــام الــمــعــلــومــاتــيــة والــفــائــزيــن 
بجائزة المعلوماتية فــي الـــدورة 

الحادية والعشرين 2021.
وبــــيــــنــــت أن هــــــــذا الــــمــــعــــرض 
احـــــــــتـــــــــوى عــــــلــــــى ركــــــــــــن وســـــــــام 
المعلوماتية الذي تصدر استقبال 
 لهم معلومات ثرية 

ً
الزوار مقدما

عن أسماء الحائزين هذا الوسام 
مــنــذ عـــام 2007 حــتــى عـــام 2021 
بطريقة مشوقة ومثيرة لانتباه 
مــع التفصيل بمعلومات وزارة 
ــرة فـــــي الــمــمــلــكــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــحــــج والـ
العربية السعودية الشقيقة التي 

حازت الوسام عام 2021.

جانب من المشاركين في اللقاء السنوي للجائزة في دار عجبة

السفير البلغاري: عودة الطيران المباشر
 مع الكويت أحد أكبر همومي

• ربيع كالس
أعلن السفير البلغاري لدى الباد ديميتار 
ديــمــيــتــروف أن إعــــادة الــطــيــران الــمــبــاشــر بين 
بــاده والكويت أحــد الهموم الكبيرة بالنسبة 
: »أنا أسعى إلعادة إحياء هذا الخط 

ً
له، مضيفا

المباشر مــجــددا، وهــنــاك اتفاقية قديمة بين 
بلدينا في مجال الطيران، والمفاوضات ال تزال 

جارية بهدف تحديثها«.
كام ديميتروف جاء خال تصريح صحافي 
عــلــى هـــامـــش حــفــل مــوســيــقــي أقـــامـــه فـــي مقر 
إقامته، بحضور عــدد كبير مــن أبــنــاء جاليته 

ومن المواطنين.
وحول كيفية الحصول على تأشيرة لدخول 
باده، أكد ديميتروف أن »كل كويتي ومقيم لديه 
تأشيرة صادرة من إحدى دول شنغن، بإمكانه 
دخــول بلغاريا من دون الحاجة إلــى تأشيرة، 
ورغـــم أن بلغاريا ال تتبع منطقة شنغن بعد 
لكننا في الوقت نفسه، نحن كعضو في االتحاد 
األوروبي، نطبق بالكامل المعايير التي تطبقها 
الـــدول التابعة لشنغن لــدى إصـــدار التأشيرة 

الوطنية البلغارية، وال يزال يجب أن يكون لدى 
القادمين تأشيرة لدخول بلغاريا إذا لم تكن 

لديهم تأشيرة شنغن«.
وتابع: »بلغاريا دائما كانت تدعو إلى إزالة 
 ،

ً
التأشيرات عن الكويتيين، وموقفها إيجابي جدا

لكن هناك إجراءات تخص المؤسسات التابعة 
لاتحاد األوروبــي، وهي المفوضية األوروبية 
والــبــرلــمــان األوروبـــــي، ليتم إعــفــاء المواطنين 

الكويتيين من التأشيرة«.
وعن الشهادات الصادرة من جامعات باده، 

أضاف ديميتروف: »نحن نسعى ألن يكون هناك 
اعتماد للشهادات البلغارية، وهناك الكثير من 
المواطنين البلغار الذين يعملون في الكويت 
بشهاداتهم البلغارية، ولم يواجهوا أية مشكلة 
بشهاداتهم، ونأمل أن يتم اعتماد الجامعات 
والمعاهد البلغارية العليا للدراسة، السيما أن 
 من الكويتيين الذين تخرجوا في 

ً
هناك عــددا

 في مجال الطب، 
ً
جامعات بلغارية خصوصا

 في تطوير قطاع الصحة 
ً
 كبيرا

ً
وأسهموا إسهاما

بالكويت«.

الكويت... المستثمر األول في األردن 
بـ 18 مليار دوالر

قــــال ســفــيــر الــكــويــت لــــدى األردن عــزيــز 
الديحاني، أمس، إن الكويت تعد المستثمر 
األول في األردن بنحو 5.5 مليارات دينار، 

أي ما يعادل نحو 18 مليار دوالر.
ــــرب الــديــحــانــي، خـــال لــقــاء نظمته  وأعـ
ــيـــن تحت  ــيـ ــال األعـــمـــال األردنـ ــ جــمــعــيــة رجـ
عنوان »تطور العاقات االقتصادية األردنية 
- الكويتية« عن أمله في أن يتوسع التعاون 
االقــتــصــادي بــيــن الــبــلــديــن الشقيقين إلــى 

مستوى التعاون السياسي.
ــعــا 

ّ
ولـــفـــت الــــى أن األردن والـــكـــويـــت وق

حتى اآلن نحو 73 اتفاقية مشتركة أغلبها 
ــاٍر لترتيب عقد  اقــتــصــاديــة، وأن العمل جـ
اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية 

بين البلدين.
وأكد الديحاني عمق العاقات التاريخية 

التي تربط الكويت واألردن بفضل رعاية 
واهــتــمــام وحـــرص الــقــيــادة السياسية في 
البلدين بقيادة سمو أمــيــر الــبــاد الشيخ 
نواف األحمد وأخيه العاهل األردني الملك 

عبدالله الثاني.
مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس جــمــعــيــة رجـــال 
األعمال األردنيين حمدي الطباع، إن الكويت 
من أبــرز الــدول المستثمرة في األردن، إلى 

جانب أنها أحد أهم الشركاء التجاريين.
وأضاف الطباع أن الكويت تحتل المرتبة 
الثانية على مستوى الدول العربية بحجم 
االستثمارات في البورصة األردنية، حيث 

بلغت 1.128 مليار دوالر خال عام 2021.
ولـــفـــت إلــــى أن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
البلدين خال أول 8 أشهر من العام الحالي 

بلغ نحو 199 مليون دوالر.

ــبـــاب،  ــلـــشـ أكـــــــد مـــمـــثـــل الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـ
عــبــدالــرحــمــن الـــجـــاســـر، حــــرص الــهــيــئــة على 
الــمــشــاركــة فـــي الــمــؤتــمــر الــســنــوي لــاتــحــاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات المتحدة 
 للطلبة الدارسين في 

ً
 ودعما

ً
 وتشجيعا

ً
رعاية

الخارج، إذ يعتبر أكبر تجّمع شبابي كويتي 
خارج الباد.

جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا الــجــاســر أمـــام 

المؤتمر السنوي الـ 38 لاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع الواليات المتحدة، الذي يعقد 
في مدينة لوس أنجلس بوالية كاليفورنيا، 
برعاية رئيس مجلس الـــوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد، وبحضور سفير الكويت 
ــات الــمــتــحــدة جـــاســـم الـــبـــديـــوي،  لــــدى الــــواليــ

ويحمل شعار »شباب يسمو به الوطن«.
وقــــال الــجــاســر إنـــه ألجـــل شــبــاب الــكــويــت 

»نعمل ونجتهد في ابتكار المشاريع ووضع 
الخطط واالستراتيجيات لمستقبل مشرق لكل 

شبابنا المبتعثين«.
وأكد حرص هيئة الشباب على دعم قطاع 
التعليم وتشجيع الطلبة الستكمال تعليمهم 
األكاديمي »في أول يوم منذ حصولهم على 
شـــهـــادة الــثــانــويــة مـــن خــــال مـــشـــروع مــركــز 

اإلرشاد األكاديمي«.

»الشباب« تؤكد دعمها للطلبة الدارسين في الخارج»الشباب« تؤكد دعمها للطلبة الدارسين في الخارج

رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء يهنئ 
سورينام بالعيد الوطنيسورينام بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية 
سورينام بمناسبة العيد الوطني لباده.

السفير البلغاري خالل المناسبة

https://www.aljarida.com/article/5780
https://www.aljarida.com/article/5779
https://www.aljarida.com/article/5773
https://www.aljarida.com/article/5771
https://www.aljarida.com/article/5769
https://www.aljarida.com/article/5667
https://www.aljarida.com/article/5643
https://www.aljarida.com/article/5643
https://www.aljarida.com/article/5643
https://www.aljarida.com/article/5780
https://www.aljarida.com/article/5779
https://www.aljarida.com/article/5773
https://www.aljarida.com/article/5771
https://www.aljarida.com/article/5769
https://www.aljarida.com/article/5667
https://www.aljarida.com/article/5643
https://www.aljarida.com/article/5643
https://www.aljarida.com/article/5643


العدواني تابع مطالب المراجعينالعدواني تابع مطالب المراجعين

3محليات
العدد 5194 / األحد 27 نوفمبر 2022م / 3 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●com

استحداث وإلغاء 
ودمج وحدات 
تنظيمية وفق 
الحاجة لتكون 

معتمدة 100% من 
»الخدمة المدنية«

استطالع آراء 
الجهات المختصة 

والخبرات 
األكاديمية من 

الجامعة لتالفي 
المالحظات 

المتكررة للجهات 
الرقابية

فهد الرمضان

سلة أخبار

تصادف اليوم الذكرى 
الـ56 عاما الفتتاح جامعة 

الكويت، والتي أنشئت 
في أكتوبر 1966 بموجب 

القانون رقم 29 لسنة 1966 
في عهد األمير الراحل 

الشيخ صباح السالم، طيب 
الله ثراه، وهي أول جامعة 

حكومية بحثية في الكويت.
وذكرت الجامعة، في بيان 

صحافي أمس، أن الجامعة 
شهدت توسعًا يكاد يكون 

متسارعًا في إنشاء املزيد من 
الكليات، تلبية الحتياجات 

املجتمع املختلفة، إلى أن 
بلغت الكليات 16 كلية علمية 

وإنسانية.
وكشفت أن عدد طلبتها 
بلغ نحو 38 ألف طالب 

وطالبة، وعدد أعضاء الهيئة 
األكاديمية 1690 عضوًا، 
و594 عضوًا من أعضاء 

الهيئة األكاديمية املساندة 
ومدّرسي اللغات.

جامعة الكويت تطوي 
عامها الـ 56

أعلنت جمعية الهداية 
الخيرية، اجتياز 495 طالبًا 
منتسبًا لحلقاتها القرآنية 

الختبارات الفصل األول، 
بدعم من األمانة العامة 

لألوقاف.
وصرح رئيس مجلس إدارة 

»الهداية« بندر بن دليل، على 
هامش حفل تكريم الطالب 

املتميزين، بأن املشروع 
يهدف باألساس إلى تشجيع 

الناشئة على االرتباط 
بالقرآن، وحفظ كتاب الله 

وترتيله وتجويده، ومعرفة 
آدابه وأحكامه.

وأوضح بن دليل أن 
نشاط حلقات مصابيح 

الهداية القرآنية ال يقتصر 
على التحفيظ فقط، بل 

يشتمل على تعليم الطالب 
ألساسيات اللغة العربية، 

ودروس التجويد، إلى جانب 
تزويدهم بجملة من تعاليم 

اإلسالم وآدابه عبر الخواطر 
التربوية.

وأشار إلى أن فعاليات 
الفصل الثاني بدأت مطلع 

أكتوبر املاضي وتنتهي 
آواخر ديسمبر املقبل، على 

أن يشهد العام الجديد 
)2023( انطالقة الفصل 

الدراسي الثالث.

مت 495  »الهداية« كرَّ
خريجًا بحلقاتها القرآنية

أعلن املدير العام لجمعية 
التكافل لرعاية السجناء، 

أمني السر، زيد الذايدي، قيام 
الجمعية بسداد مديونيات 

نحو 1248 حالة من الغارمني 
والغارمات وممن عليهم 

إجراءات قانونية وبعض 
السجناء بمبلغ يقدر بأكثر 
من مليون و300 ألف دينار.

وشدد الذايدي، في تصريح 
صحافي، على حرص 

الجمعية على االستمرار 
في تنفيذ سياساتها 

االستراتيجية الهادفة 
إلى تقديم الرعاية والعون 
واملساعدة للمحتاجني من 

السجناء وأسرهم والغارمني 
والغارمات واألسر املتعففة، 

إضافة إلى الحاالت املرضية، 
وسداد رسوم الطالب 

والطالبات من أبناء السجناء، 
ملواصلة دراستهم، وكذلك دعم 

ورعاية العديد من األنشطة 
االجتماعية والدينية، 

وتعزيز أطر التكافل بني أبناء 
املجتمع. وأوضح أن الجمعية 

سددت خالل العام الحالي 
إيجارات األسر املتعففة وأسر 

السجناء، وقدمت مساعدات 
مالية لألسر وبعض الحاالت 

املرضية.

»التكافل« سددت مديونيات
 1248 من الغارمين

 من الجمود
ً
تطوير الهيكل التنظيمي لـ »التربية« بعد 30 عاما

إدارة التنمية أعدت آلية لمشروع بناء هيكل جديد يعالج المشكالت وتداخل االختصاصات
ــثـــر مــــن 30 عـــامـــا مــن  بـــعـــد أكـ
ــــود اإلداري، حــــيــــث لــم  ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
يـــطـــرأ أي تــعــديــل عــلــى الــهــيــكــل 
التنظيمي لـــوزارة التربية منذ 
التسعينيات، تتجه الوزارة إلى 
إدخال تعديالت جذرية لمعالجة 
مشاكل الهيكل التنظيمي، بما 
يــتــمــاشــى مـــع الـــتـــطـــورات الــتــي 
حصلت في الوزارة خالل العقود 

الثالثة الماضية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
»الـــجـــريـــدة«، مـــن مـــصـــادرهـــا، أن 
إدارة التطوير والتنمية انتهت 

من وضــع آلية لمشروع تطوير 
ــوزارة،  ــ ــلـ ــ الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي لـ
حــيــث يـــجـــرى حــالــيــا الــتــنــســيــق 
مـــع قــطــاعــات الــــــوزارة لترشيح 
موظفين من كل القطاعات للعمل 
ــة مــقــتــرحــات الهيكل  عــلــى دراســ
التنظيمي الجديد، تمهيدا لعقد 
ورش عـــمـــل لــمــنــاقــشــة الــهــيــكــل 

والبدء بخطوات إقراره.
ــالــــت الــــمــــصــــادر إن مــديــر  وقــ
إدارة التطوير والتنمية، فيصل 
الــجــطــيــلــي، عــمــل مـــع فــريــقــه في 
اإلدارة عــلــى مــراجــعــة الــهــيــاكــل 

التنظيمية للوزارة منذ نشأتها، 
ــذه  ــ ــــث جـــــــــــرى تــــفــــصــــيــــل هــ ــيــ ــ حــ
الهياكل ومعرفة نقاط الضعف 
والــقــوة فــيــهــا، وكــذلــك المشاكل 
ــتـــداخـــالت بين  والــمــعــوقــات والـ
االخـــتـــصـــاصـــات لـــلـــوصـــول إلــى 
ــة شــامــلــة لــهــيــكــل تنظيمي  ــ رؤيـ
يتسم بالالمركزية والــوضــوح، 
ال يعاني التعقيد والتشابك الذي 

يعانيه الهيكل الحالي.
وأضــافــت أن مــشــروع الهيكل 
ــايــــات  ــغــ ــالــ الـــــجـــــديـــــد يــــرتــــبــــط بــ
االســتــراتــيــجــيــة لــنــظــام التعليم 
العام التي تتناولها استراتيجية 
التعليم بالكويت 2005- 2025 
من خالل المساهمة في تحقيق 
الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي 
ــة الــفــكــر  ــريـ بـــمـــا يــتــطــلــبــه مــــن حـ
والــــــتــــــجــــــارب مــــــع ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الــــتــــغــــيــــيــــر دن تــــــــعــــــــارض مـــع 
الخصوصية الثقافية للمجتمع، 
ــة إلـــــى إحـــــــداث اإلصـــــالح  ــافــ إضــ
الــمــؤســســي فـــي قــطــاع التعليم 
الــــعــــام مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات تــحــقــيــق 

الغايات االستراتيجية.
ومــــن جــهــتــه، ذكــــر الجطيلي 
ــذلـــك  أن الـــــمـــــشـــــروع يــــرتــــبــــط كـ
بـــاإلطـــار الــمــرجــعــي والتنفيذي 
لــبــرنــامــج وزارة الــتــربــيــة نحو 
تــطــويــر الــمــنــظــومــة التعليمية 

ــتــــحــــدي الــمــتــعــلــق بــتــنــظــيــم  والــ
الــقــطــاع التعليمي ومؤسساته 
الــرســمــيــة، والــمــتــمــثــل فـــي بــنــاء 
الهياكل األساسية، حيث تتحول 
الوظيفة األولى لإلدارة التربوية 
إلى التركيز على أعمال التطوير 
والـــرقـــابـــة والــتــقــويــم والتحفيز 

والدعم للمدارس.
ــه ســـيـــتـــم مــن  ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
ــمــــشــــروع مـــراجـــعـــة 10  خـــــالل الــ
هياكل تنظيمية مكونة للوزارة، 
ــه الــقــصــور  ــ لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أوجــ
وتالفي المالحظات التي أسفرت 
عنها عمليات الفحص والتدقيق 
ــوان الــمــحــاســبــة  ــ فـــي تــقــاريــر ديــ
بـــشـــأن اســــتــــمــــرار عـــــدم اعــتــمــاد 
العديد من الوحدات التنظيمية 
في الهيكل الحالي، واستحداث 
أو إلغاء أو دمج بعض الوحدات 
التنظيمية وفق الحاجة الفعلية 
لــلــوصــول إلــــى هــيــكــل تنظيمي 
تــكــون جــمــيــع وحـــداتـــه معتمدة 
ــــن ديـــــــــوان الــــخــــدمــــة الـــمـــدنـــيـــة  مـ
بنسبة 100 بــالــمــئــة، الفــتــا إلــى 
أنه سيتم ربط مؤهالت وخبرات 
موظفي التربية والوظائف التي 
يشغلونها بالهيكل التنظيمي 
الجديد، لتسهيل الرقابة ومنع 
التكرار وتداخل االختصاصات.

وبّين الجطيلي أن آلية تطوير 

الـــهـــيـــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي وضـــعـــت 
ــم خـــــــــالل 6 أشــــهــــر  ــ ــتـ ــ ــيــــث يـ ــحــ بــ
مراجعة شاملة للهيكل الحالي 
والهياكل السابقة للوقوف على 
أوجه القصور والتطورات التي 
ــاة الــعــامــة  ــيـ حــصــلــت عـــلـــى الـــحـ
والتكنولوجيا، واستطالع آراء 
الجهات المختصة بالقطاعات 
ــأن  ــة بــــــــالــــــــوزارة بـــشـ ــفـ ــلـ ــتـ ــمـــخـ الـ
الصعوبات والمشكالت الحالية 
والــنــظــر فـــي الــمــقــتــرحــات، ليتم 
بعدها االنتقال للمرحلة الثانية 
الــــتــــي تــتــطــلــب 6 أشــــهــــر أخــــرى 
لالستعانة بالخبرات األكاديمية 
مـــن جــامــعــة الــكــويــت فـــي مــجــال 

التنظيم واإلدارة.
وتــــــــــابــــــــــع أنــــــــــــــه بـــــــعـــــــد هـــــــذه 
اإلجراءات، سيتم عرض الهيكل 
التنظيمي المقترح على الجهات 
المستفيدة من خالل ملتقى يتم 
خالله شرحه تفصيليا، لُيعرض 
بعد ذلك على لجنة التنظيم ومن 
ثــم عــرضــه عــلــى ديــــوان الخدمة 

المدنية لالعتماد النهائي.

فيصل الجطيلي

واصــل وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، استقبال 
المراجعين بمكتبه في الديوان العام للوزارة، 
ضــمــن إطـــار تــفــعــيــل ســيــاســة الــبــاب الــمــفــتــوح، 
 مــــع تـــوجـــيـــهـــات مــجــلــس الــــــــوزراء، 

ً
ــا ــيـ وتـــمـــاشـ

ــل وزارات  بـــضـــرورة تــســهــيــل آلــيــة الــعــمــل داخــ
وقطاعات الدولة. 

وقد اطلع العدواني على معامالت المراجعين 
ــوزارة، والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا،  ــ ــ فـــي قــطــاعــات الـ
واســتــمــع إلـــى مــطــالــبــهــم ومــشــكــالتــهــم، للسعي 
نحو حلها وفق اإلمكانات المتاحة، مع االلتزام 

باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في 
»التربية«.

ع المدير العام للهيئة 
َّ
وفي موضوع آخر، وق

العامة للبيئة، عبدالله األحمد، مع وكيل »التربية« 
بالتكليف، فيصل المقصيد، مذكرة تفاهم تقضي 
باستثمار خــبــرات »البيئة« فــي مجال التوعية 
كــشــريــك أســاســي يسهم فــي رفـــع جـــودة النظام 
 أنه سيتم التنسيق لبحث 

ً
التعليمي، موضحا

إمكانية استحداث تخصص علوم البيئة، ضمن 
تخصصات كليات ومعاهد التعليم والتدريب، 

حيث يتم تخريج معلمين في المجال البيئي.

»القوى العاملة« تدرس إقرار امتيازات 
لمساواة مواطني »الخاص« بـ »الحكومي«
• القانون 2000/19 عجز عن تحقيق األمان الوظيفي للكويتيين

»ISIC4« التجارة« على استعجال االرتقاء إلى« 
ّ

• مجلس الوزراء حث
• جورج عاطف

علمت »الــجــريــدة« أن أبـــرز أهـــداف وخطط 
الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع 
شؤون العمالة الوطنية للسنة المقبلة، العمل 
على درس إقــرار بعض امتيازات يتسنى من 
خاللها مساواة المواطنين العاملين بالقطاع 
الخاص ونظرائهم في الحكومي، من منطلق 
حرص الهيئة على تشجيعهم على االنخراط 
وااللتحاق بهذا القطاع الحيوي والهام، لبلوغ 

أعلى نسب اإلحالل والتكويت.
 لمصادر »القوى العاملة« فإن الهيئة 

ً
ووفقا

تسعى جــاهــدة إلــى تحقيق األمـــان الوظيفي 
للمواطنين العاملين بـ »الخاص«، السيما أن 
القانون رقم 19 لسنة 2000، الصادر بشأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات 
غير الحكومية، عجز عن تحقيق ذلك، وحال 
دون زيادة أعداد هذه العمالة بـ »األهلي« وعدم 

بلوغها النسب الــمــرجــوة، مــؤكــدة أن الفترة 
المقبلة ستشهد درس بعض التوجهات التي 
تسعى الحكومة من خاللها إلى جعل القطاع 

الخاص جهة جاذبة للمواطنين.

»نسب العمالة« الجديد
إلى ذلك، وبشأن آخر تطورات ومستجدات 
التصور الخاص بالقرار الجديد لتحديد نسب 
العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، 
بينت المصادر أن مجلس الوزراء حث وزارة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة عــلــى االســتــعــجــال في 
اعتمادها وتطبيقها تصنيف مسميات المهن 
فــي جميع القطاعات وفــق الدليل الخليجي 
الـــمـــوحـــد، واالرتـــــقـــــاء بــالــتــصــنــيــف الــوطــنــي 
 
ً
لألنشطة االقتصادية من المعمول به حاليا
وهو )ISIC2( إلى )ISIC4(، السيما بعد نجاح 
معظم الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات الــعــالقــة في 
االرتـــقـــاء بتصنيفها والــعــمــل وفـــق األحــــدث، 

مؤكدة جاهزية »القوى العاملة« لتطبيق القرار 
اتها  فور إعــالن »التجارة« االنتهاء من اجراء

بهذا الصدد.
وذكرت المصادر أن الهدف من تعديل القرار 
حــث الشركات على االلــتــزام بما تضمنه من 
نسب لتوظيف العمالة الوطنية، بما يساهم 
في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين 
في العمل بالقطاع الخاص، وتخفيف الضغط 
عن القطاع الحكومي، مؤكدة أن القرار الجديد 
يــســاهــم بــصــورة فــاعــلــة فــي مجابهة ظــاهــرة 
التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، السيما 
عــقــب تــحــديــد الـــشـــركـــات وأصـــحـــاب األعــمــال 
ــلـــي ألنــشــطــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة،  بــالــقــطــاع األهـ
ــالـــي الـــعـــمـــالـــة الــوطــنــيــة  ــمـ  أن إجـ

ً
ــا خـــصـــوصـ

الــمــســجــلــة عــلــى الــبــابــيــن الــثــالــث والــخــامــس 
 يتقاضون 

ً
تتراوح أعدادهم بين 65 و68 ألفا

.
ً
ما يزيد على 600 مليون دينار سنويا

»الصحة«: فرص انتشار الكوليرا
 بالكويت غير واردة... والوضع آمن

رصد إصابة مواطن عائد من دولة مجاورة وعزله
• عادل سامي

رصـــدت الــجــهــات المختصة فــي وزارة الصحة 
إصـــابـــة مـــواطـــن بــمــرض الــكــولــيــرا، بــعــدمــا ظــهــرت 
عليه أعــراض المرض بعد عودته من إحــدى الدول 

المجاورة التي تعاني تفشي المرض. 
وأكدت الــوزارة، في بيان صحافي، أنه تم تقديم 
العالج الالزم للمريض في أحد المستشفيات التابعة 
لها، وعــزل الحالة حتى استكمال الــشــفــاء، كما تم 
التعامل مــع المخالطين لــه حسب الــبــروتــوكــوالت 
ــتـــم حـــالـــيـــا مــتــابــعــتــهــم لــلــتــأكــد مــن  الـــمـــعـــتـــمـــدة، ويـ

سالمتهم.
وذكرت أن فرص انتشار المرض داخل البالد غير 
واردة، مشددة على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر 
للمواطنين والمقيمين عند السفر ألي دولة يتفشى 
فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب 

واألطعمة غير اآلمنة. 
من جانبها، أكدت مصادر صحية لـ »الجريدة« أن 
الوضع في الكويت فيما يخص مرض الكوليرا آمن، 
وأن الجهات المختصة في الوزارة تتابع عن كثب، 
وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، أوضــاع 

المرض في دول الجوار والمنطقة.

وفي مجال آخر، أكدت وزارة الصحة أنها أولت 
أمراض المسالك البولية اهتماما كبيرا من خالل 

مركز صباح األحمد للكلى والمسالك. 
وشدد مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د. 
وليد البصيري، في افتتاح المؤتمر السنوي الـ 15 
لجراحة المسالك، على أهمية المؤتمرات العلمية 

البحثية وما ينبثق عنها من توصيات.
وأوضح أن صحة اإلنسان تمثل حجر األساس 
في تقدم الشعوب ورفاهيتها، وأن البحث العلمي 
أولـــى خــطــوات الــتــوصــل إلـــى حــلــول لــمــا يعانيه 

المجتمع من أمراض ومشكالت صحية.
وأضــاف أن ورش العمل المصاحبة لجلسات 
المؤتمر مــن شأنها فتح آفــاق جــديــدة فــي عالج 
ــراض الــمــســالــك الــبــولــيــة، معربا  ــ وتــشــخــيــص أمـ
ــل فـــي أن يــتــوصــل الــمــؤتــمــر إلـــى نتائج  عـــن األمــ

وتوصيات تخدم القطاع الصحي.
من جانبه، أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة، اســتــشــاري جــراحــة المسالك 
البولية، رئــيــس المؤتمر، د. دلــيــم الــهــاجــري، أن 
المؤتمر يهدف إلى مواكبة كل جديد في مجال 

أمراض جراحة المسالك البولية فى العالم.

»المواصالت«: طرح مزايدة بشأن 
التخليص واإلفراج الجمركي المسبق

للنقل والتوصيل والتوزيع للبريد الممتاز
أعــلــنــت وكــيــلــة وزارة الــمــواصــالت المهندسة 
خلود الشهاب طرح مزايدة عامة بشأن التخليص 
ــراج الــجــمــركــي المسبق للنقل والتوصيل  ــ واإلفـ
والتوزيع للبريد الممتاز والطرود والرزم البريدية 
تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. ومن 
المتوقع دخولها حيز التنفيذ في فبراير 2023. 

وأوضحت الشهاب، في تصريح صحافي، أن 
طــرح مثل هــذه الــمــزايــدة مــن شــأنــه إحـــداث نقلة 
م 

ّ
نوعية فــي الخدمات المقدمة كتوصيل وتسل

م 
ّ
البعائث البريدية الى محل االقامة، وكذلك تسل

البعائث وترحيلها وتصديرها الى بلد المورد، 
مشيرة إلى أن هذه الخدمات ستقدم مقابل مبلغ 

مالي رمزي يتم تحصيله من قبل العمالء. 
وأشــارت إلى أنه سيتم استحداث موقع على 
شبكة اإلنترنت لتتّبع البعائث البريدية أوال فأوال 
وكذلك استحداث خدمة تتّبع البعائث البريدية 

عبر الهواتف الذكية.

»الحرس« يبحث تبادل الخبرات اإلعالمية 
مع ممثلي المؤسسات العسكرية بالخليج

استقبل مدير مديرية التوجيه 
المعنوي، العقيد د. جدعان جدعان، 
الوفود اإلعالمية العسكرية لدول 

مجلس التعاون.
وتخلل اللقاء بحث التعاون في 
المجال اإلعالمي، وتبادل الخبرات 
فــــي مــــجــــاالت اإلعـــــــالم والــتــوعــيــة 
ــعــــالقــــات الـــعـــامـــة، بـــمـــا يسهم  والــ
فــي تحقيق الــتــطــور ومــواكــبــة كل 
الــمــســتــجــدات اإلعــالمــيــة وحماية 
منتسبي المؤسسات العسكرية 
في دول الخليج الشقيقة والحفاظ 

على الروح المعنوية العالية لهم.
وقـــام الــوفــد اإلعــالمــي الشقيق 
بجولة في أقسام مديرية التوجيه 
المعنوي، مثمنا جــهــود الحرس 

الوطني في دفع عالقات التعاون 
مع المؤسسات العسكرية في دول 

المجلس.
ــزيـــارة بالتنسيق بين  تــأتــي الـ

األمــانــة الــعــامــة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ووزارة الدفاع 
فــي الــكــويــت، لــالطــالع على العمل 
اإلعالمي في المؤسسات العسكرية.

جدعان خالل لقاء الوفد الخليجي

»المركزي لتكنولوجيا المعلومات« يطلق »مسار«
بالتعاون مع »مايكروسوفت« لتسريع التحول الرقمي بالقطاع الحكومي

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
إطالق مبادرة »مسار«، لتسريع عجلة التحول 
الرقمي في القطاع الحكومي، بالشراكة والتعاون 
مـــع شـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت، أحــــد رواد قــطــاع 
التكنولوجيا العالميين، وبحضور ممثلين من 
16 جهة حكومية مستفيدة من المبادرة، للتعرف 
على آلية سير العمل فيها، واالطالع على تجارب 

إقليمية ودولية مماثلة.
وفي آخر مشاركة لها قبل استقالتها، قالت 
المديرة العامة السابقة للجهاز هيا الودعاني 
إن »مسار« هي مبادرة وطنية رقمية متكاملة 
تؤسس لبناء خــارطــة طريق للتحول الرقمي 
للجهات الحكومية، باالستناد إلى اختصاصات 
وأولويات كل جهة، مشددة على أهميتها في رفع 
مؤشرات الحياة الرقمية بالبالد، وتعزيز معايير 
االستدامة في األعمال لتحسين جودة الخدمات 
ــقـــاء بتجربة المتعاملين،  اإللــكــتــرونــيــة واالرتـ
لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، التي تضع 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي كـــجـــزء أســـاســـي فـــي أجــنــدة 

اإلصـــالح والتطوير للمخططات االقتصادية 
الــطــويــلــة األمــــــد، حــيــث تــشــكــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتقنية المعلومات عامل تمكين رئيسيا من 

أجل التغيير.
بدوره، قال المدير العام لمايكروسوفت في 
الــكــويــت عـــالء الــديــن كــريــم إن مــبــادرة »مــســار« 
تعمل على تحديد أولويات واحتياجات مختلف 

الــمــؤســســات الحكومية مــن الــتــحــول الــرقــمــي، 
واالطــــالع على مــا وصلت إليه حكومات دول 
المنطقة والعالم من تجارب ناجحة في التحول 
الرقمي، ووضع خارطة طريق مفصلة للمشاريع 
المراد تنفيذها بما يتوافق مع أولويات وأهداف 
الجهة المعنية، وتقييم الوضع الحالي والقيمة 

المضافة من التحول الرقمي.

جانب من إطالق المبادرة

»الرسالة«: العفو األميري يعزز المصالحة الوطنية
تقّدمت جمعية الرسالة اإلنسانية الوطنية إلى سمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد بأسمى آيات الشكر 
والعرفان على مبادرة سموه اإلنسانية التي تقضي 
 صدرت 

ْ
باستكمال ملف العفو األميري ليشمل بقية َمن

بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، وليضمهم 
تحت جناح العطاء األميري السامي، الذي ُعِرف به أمير 

التواضع والمكرمات.
 النظرة 

ً
وثمنت الجمعية، فــي بــيــان أمـــس، عــالــيــا

األبوية الحانية الصادقة من قبل سموه ألبناء الوطن، 
 لطّي صفحة 

ً
 للمصالحة الوطنية، وتمهيدا

ً
تعزيزا

علي قــدر الكويت، 
ُ
الــمــاضــي، وبـــدء صفحة جــديــدة ت

وتحفظ لها أمنها وسالمها ووحدتها الوطنية.

وأشادت بموقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد وبــدعــمــه وتــأيــيــده ومباركته خطوة 
صاحب السمو اإلنسانية األبوية المباركة، كما تقّدمت 
بعظيم الشكر وجزيل التقدير إلى رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، الذي وضع ملف العفو 
 من سموه 

ً
على رأس قائمة أولويات الحكومة، إيمانا

بأنه يخدم الوطن والمواطنين.
وتــمــنــت الجمعية أن يشمل هـــذا الــعــفــو األمــيــري 
ــــوي الــســامــي جميع مــن دانــهــم الــقــضــاء وأصـــدر  األبـ
؛ سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها، 

ً
ضدهم أحكاما

لتعم الفرحة وتكتمل البهجة، وتلتقي األسر الكويتية 
بأبنائها في ود وخير وصفاء.
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الهاجري لـ ةديرجلا•: المخزون المائي آمن ووافر ويكفي المستهلكين
 في جودة المياه العذبة«

ً
»600 مليون دينار قيمة المشاريع المستقبلية والكويت من الدول األولى عالميا

مــــــــــديــــــــــرة إدارة سيد القصاص كـــــــــــــــــدت  أ
المشاريع المائية فــي قطاع 
مـــــشـــــاريـــــع الـــــمـــــيـــــاه بــــــــــوزارة 
الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء م. مــهــا 
ــــرص الـــــــــوزارة  ــ ــــري حـ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
على زيــادة المخزون المائي 
ــة الـــتـــي  ــ ــذبـ ــ ــعـ ــ ــاه الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
تنتجها بما يزيد على حاجة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، وتـــمـــاشـــيـــا 
ــع الـــتـــوســـعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة  مــ
ــة وفــقــا  ــدولــ ــتـــي تــنــفــذهــا الــ الـ
لخطط التنمية الموضوعة، 
ــلـــف  ــتـ بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع مـــخـ

الجهات الحكومية. 
وقــــــــالــــــــت الـــــــهـــــــاجـــــــري فـــي 
ــدة« إن  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ تــــصــــريــــح لــــــ »الــ
المياه المستقبلية  مشاريع 
الــتــي تــنــفــذهــا الــــــوزارة تــقــدر 
ـــ 600 مــلــيــون  ــ ــقــــارب الـ بـــمـــا يــ
دينار، ومنها مشاريع طرحت 
ومشاريع تدرس حاليا ليتم 
ــا وتــــنــــفــــيــــذهــــا خــــال  ــهــ طــــرحــ

المرحلة المقبلة. 
وأضافت أن مخزون المياه 
فــــي الـــكـــويـــت آمـــــن مــــن خـــال 

خــزانــاتــنــا األرضــيــة الــمــوزعــة 
فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الــكــويــت، 
والــوزارة تحرص دائما على 
أن يكون هناك مــخــزون وافــر 
ــيــــاه لــلــمــســتــهــلــكــيــن،  ــــن الــــمــ مـ
وذلـــك يــتــم مــن خــال القياس 
عــلــى كــمــيــات االســتــهــاك في 
األعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة، وإنــــشــــاء 
مـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة تــلــبــي 
احتياجات المناطق الجديدة، 
ومتى ما حدث أي طارئ تتم 
االســـتـــعـــانـــة بـــهـــذا الـــمـــخـــزون 

الوافر من المياه. 
وأضافت أن وزارة الكهرباء 
والـــمـــاء والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
ــا عـــنـــد تــنــفــيــذ  ــمــ تـــحـــرص دائــ
مشاريع المياه أن يتم األخذ 
فــي االعــتــبــار »كــمــيــات المياه 
الــمــســتــهــلــكــة خـــال الــســنــوات 
الماضية، والتوسع العمراني 
الــذي تنفذه الــدولــة«، لتوفير 
ــمــــخــــزون الـــمـــائـــي الـــمـــائـــم  الــ
ــه تــم  ــ ــى أنــ ــ ــة إلــ ــتــ ــة، الفــ ــدولــ ــلــ لــ
تـــنـــفـــيـــذ عـــــدد مــــن الـــخـــزانـــات 
األرضية في منطقة المطاع، 

وجار تنفيذ خزانات أرضية 
في منطقة غــرب الفنيطيس، 
وهـــذه الــخــزانــات تــهــدف إلــى 
زيـــــــــادة الـــســـعـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة 
ــة  ــ ــافـ ــ لــــلــــمــــيــــاه الــــــعــــــذبــــــة، إضـ
إلــــى تــنــفــيــذ خـــطـــوط لــتــغــذيــة 
ــرى  ــ ــــوط أخــ ــطــ ــ ــــطـــــاع وخــ ــمـ ــ الـ
لزيادة سعة الشبكة المائية 

في جميع مناطق الكويت.
 

ترشيد االستهالك 

وقالت الهاجري إن الكويت 
مــن الـــدول الــتــي تعاني نقص 
مـــــــــوارد الــــمــــيــــاه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
وتــعــتــمــد اعـــتـــمـــادا كــلــيــا عــلــى 
ــر لــيــتــم  ــحــ ــبــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــة مـ ــيـ ــلـ ــحـ تـ
تــزويــد المستهلكين بالمياه 
العذبة الصالحة للشرب وهذه 
العمليات ذات تكلفة مرتفعة 
على الدولة، والوزارة تحرص 
من خال حماتها التوعوية 
ورسائلها للمستهلكين على 
تقنين االستهاك والمحافظة 
على مصادر المياه بما يعود 

بالنفع على المستهلك بتقليل 
فاتورته، ويعود على الدولة 
بتقليل تكاليف إنتاج المياه. 
وأضــافــت أن فــاتــورة إنتاج 
الــكــهــربــاء والــمــاء على الــدولــة 
ــدا بـــخـــاف مــــا يــتــم  ــ كـــبـــيـــرة جـ
تــحــصــيــلــه مـــن الــمــســتــهــلــكــيــن 
والـــمـــدعـــوم مـــن الــــدولــــة وفــقــا 
ــن الـــمـــنـــظـــمـــة لـــذلـــك،  ــيـ ــوانـ ــقـ ــلـ لـ
وعــلــى الــمــســتــهــلــك أن يحافظ 

على تلك النعمة. 
وأوضـــــــحـــــــت أن الـــــــــــوزارة 
لــديــهــا مــنــظــومــة ربــــط مــائــي 
ــي فــي  ــ ــنـ ــ ــز تـــحـــكـــم وطـ ــ ــركــ ــ ومــ
الــشــويــخ، وجــمــيــع الــمــنــشــآت 
الــمــائــيــة فـــي مــخــتــلــف الــبــاد 
ــة بــــمــــركــــز الـــتـــحـــكـــم،  ــوطــ ــربــ مــ
الـــذي يــتــم مــن خــالــه مــراقــبــة 
المياه والتحكم فــي الشبكة 
ومتابعتها، ومتابعة جودة 
الــمــيــاه، ولــلــه الحمد الكويت 
من الــدول األولــى عالميا في 

جودة مياه الشرب. 
ــر  ــيــ ــوفــ وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص تــ
الــمــيــاه الــعــذبــة فــي المناطق 

ــدة، قــــالــــت الـــهـــاجـــري  ــديــ ــجــ الــ
إن الـــــــــوزارة بــالــتــنــســيــق مــع 
الجهات المعنية فــي الدولة 
مـــــثـــــل الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة، والــهــيــئــة 
العامة للطرق والنقل البري، 
لـــعـــامـــة  ووزارة االشــــــغــــــال ا
تــقــوم بالتنسيق بخصوص 
الــمــنــاطــق الــجــديــدة، وإعــــداد 
خطة عمل وطرح المناقصات 
ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وتــــــصــــــمــــــيــــــمــــــهــــــا لـ
ــذه الــمــنــاطــق  ــ ــيـــاجـــات هـ ــتـ احـ
لـــســـد االحـــتـــيـــاجـــات بــحــســب 
كــــمــــيــــة االســـــتـــــهـــــاك فــــــي كـــل 
منطقة، مع األخذ في االعتبار 
مدة االنجاز الازمة بالتوافق 
مع الجهات المختلفة، بحيث 
ــم االنـــــتـــــهـــــاء مــن  ــ ــا تــ ــ ــتــــى مــ مــ
هـــذه الــمــنــاطــق تــكــون البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي هـــذه الــمــنــاطــق 

جاهزة للمستهلكين. 
وأضــــــــــافــــــــــت: حـــــالـــــيـــــا مـــن 
أهــــــــم الــــمــــنــــاطــــق الـــــتـــــي يـــتـــم 
العمل فيها مدينة المطاع 
ــة الـــوفـــرة  ــنـ ــديـ الـــســـكـــنـــيـــة، ومـ

مها الهاجري

ومــنــطــقــة الـــنـــعـــايـــم، وجــمــيــع 
ــتـــم تــنــفــيــذ  ــنـــاطـــق يـ ــمـ هـــــذه الـ
الــمــشــاريــع الــخــاصــة بالمياه 
ــاء خـــزانـــات  بـــهـــا ســــــواء إنــــشــ
ــيــــاه أو مـــجـــمـــعـــات تـــوزيـــع  مــ
أو أبـــــــــــراج عــــلــــويــــة لـــلـــمـــيـــاه 
ــلــــة لــنــقــل  والــــخــــطــــوط الــــواصــ
المياه، مبينة أن »مجمعات 

ــــي  تــــــــــــوزيــــــــــــع الـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــاه« هـ
الـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــي تــســتــقــبــل 
المياه المقطرة من محطات 
ــلـــطـــهـــا  الــــتــــقــــطــــيــــر ويــــــتــــــم خـ
وتخزينها ونقلها إلى أبراج 
الــمــيــاه، ومــن ثــم إلــى خطوط 
الشبكة المائية وصــوال إلى 

المستهلكين.

االتحاد األوروبي يشيد بالتطورات 
اإليجابية لتمكين المرأة في الكويت

أشاد االتحاد األوروبي بالتطورات اإليجابية األخيرة بالكويت، ال 
سيما في مجال تمكين المرأة، بعد الحوار الثالث بين الجانبين حول 

حقوق اإلنسان، الذي عقد في الكويت الثاثاء الماضي.
وقالت دائرة العمل الخارجي األوروبية، في بيان، إن الحوار أتاح 
فرصة لمواصلة التبادل المفتوح لآلراء حول التطورات األخيرة في 
االتحاد األوروبــي ودولــة الكويت، بهدف التقييم المشترك للتقدم 
المحرز و»التحديات المتبقية« فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات 
األســاســيــة. وأضـــاف البيان أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة 
من الموضوعات، بما يتضمن حرية التعبير، بما في ذلك الحقوق 
الرقمية، إلى جانب قضايا المقيمين بصورة غير قانونية وسيادة 
القانون والحق في محاكمة عادلة وعقوبة اإلعدام وحقوق العمال 
والمرأة والطفل، وتبادال وجهات النظر حول التعاون في منتديات 
حقوق اإلنسان متعددة األطــراف، في حين شاركت الدول األعضاء 

باالتحاد األوروبي في الحوار بصفة مراقب.
وأشار إلى أن الرئيسين المتشاركين في الحوار اتفقا على تعزيز 
حوارهما حــول وضــع حقوق اإلنــســان وعقد االجتماع المقبل في 
بروكسل العام المقبل، مبينا أن االتحاد األوروبي أعرب عن معارضته 
المبدئية لعقوبة اإلعـــــدام، مــجــددا دعــوتــه المستمرة إلـــى تعليق 

استخدامها لتكون خطوة أولى نحو اإللغاء الكامل لها.

الهذال يقترح تخصيص منتزه وناٍد رياضي في الجهراءالهذال يقترح تخصيص منتزه وناٍد رياضي في الجهراء
منيرة األمير تسأل عن المدن العمالية

●   محمد جاسم
قــــّدم عــضــو الــمــجــلــس الــبــلــدي 
 بــشــأن 

ً
عــبــدالــلــه الـــهـــذال اقـــتـــراحـــا

تخصيص قطعتي أرض؛ األولى 
إلنشاء منتزه ترفيهي كبير يشمل 
جميع الخدمات، والثانية إلنشاء 
ناد رياضي وترفيهي وأحواض 
سباحة وألــعــاب مائية وماعب 
ــة شـــامـــلـــة فــــي مــحــافــظــة  ــيـ ريـــاضـ

الجهراء؛ أسوة ببقية األندية.
وأوضــح الــهــذال، في مقترحه، 
أن شركة المشروعات السياحية 
شركة مساهمة كويتية مملوكة 
لــلــدولــة، وهـــي الــجــهــة المختصة 
والـــمـــســـؤولـــة عــــن تــنــظــيــم قــطــاع 

السياحة والترفيه فــي الكويت، 
ــل وتــــطــــويــــر  ــيـ ــغـ ــتـــشـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــعــ ومــ
ــق  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ وإجــــــــــــــارة األصــــــــــــول والـ
السياحية والترفيهية، السيما 
أنها ساهمت منذ تأسيسها في 
إنشاء عدة منتزهات وأندية في 
مواقع مختلفة من المحافظات. 
ــار إلـــى أنـــه مــنــذ تأسيس  وأشــ
»المشروعات السياحية« لم يتم 
إنشاء أي منتزه او ناد في موقع 
مــحــافــظــة الـــجـــهـــراء، الســيــمــا أن 
تعّد من أكبر المحافظات، وهي 
ذات كثافة سكانية كبيرة تقدر 
بنحو 610 آالف نسمة تقريبا من 
المواطنين والمقيمين، لهم الحق 
فـــي أن تـــكـــون مـــشـــاريـــع الــشــركــة 

ضــــمــــن خـــطـــتـــهـــا الــمــســتــقــبــلــيــة. 
ــوة  بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــــّدمــــــــت عــــضــ
المجلس البلدي م. منيرة األمير 
ــشـــأن الــــمــــدن الــعــمــالــيــة  ســـــــؤااًل بـ
ــي الـــكـــويـــت،  ــ ــن الـــعـــمـــالـــة فـ ــكــ وســ
ــن تــقــيــيــم الــبــلــديــة  لــــت عــ وتــــســــاء
لتجربة مدينة الشدادية ومدينة 
ــان لــــلــــعــــمــــال مـــــــن حـــيـــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ صـ
الــفــاعــلــيــة واســتــقــطــاب الــشــركــات 
الستغالها، وعن حجم اإلشغال 
 )مدينة 

ً
في المدن القائمة حاليا

ــداديــــة ومـــديـــنـــة صـــبـــحـــان(،  الــــشــ
ــألـــت عــــن »أســــبــــاب تــأخــر  كـــمـــا سـ
ــمـــدن  ــالـ ــع الــــخــــاصــــة بـ ــاريــ ــشــ ــمــ الــ
العمالية ومشاريع سكن العمال 

كل هذه السنوات«.

عبدالله الهذال

 ننفذ مشاريع 
في »المطالع 

السكنية 
والوفرة 

والنعايم«... 
وخطط 

مستقبلية 
لزيادة السعة 

التخزينية 
للمياه
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جلسة الثالثاء... استكمال »الخطاب« وأسئلة... واستجواب بوقماز
يعقد مجلس األمــة جلسته 
ــة والــتــكــمــيــلــيــة يــوَمــي  ــاديـ ــعـ الـ
ــاء واألربـــــعـــــاء 29 و30  ــثـــاثـ الـ
الجاري للنظر في بنود جدول 
األعـــمـــال الــمــكــون مــن 14 بندا 
و48 فقرة، ومدرج على الجدول 
7 رســائــل واردة و56 شكوى 

وعريضة.
ويواصل المجلس مناقشة 
الخطاب األمــيــري الــذي افتتح 
به دور االنعقاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 
عـــشـــر، كــمــا يــســتــكــمــل تشكيل 
عـــــضـــــويـــــة بـــــعـــــض الـــــلـــــجـــــان، 
واالســـــتـــــجـــــواب الــــمــــوّجــــه مــن 
الــنــائــب حــمــدان الــعــازمــي إلــى 

وزيرة األشغال. 
ــلــــس فــــــي 3  ــمــــجــ ويــــنــــظــــر الــ
طلبات بتشكيل لجان تحقيق 
في توزيع القسائم الصناعية 
وأسباب عدم االكتفاء الغذائي، 
والمعوقات التي تواجه المنتج 
الــغــذائــي المحلي، إضــافــة إلى 
طــلــب بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــؤقــتــة 
ــقـــاعـــديـــن، وعــقــب  ــتـ بــــشــــأن الـــمـ
الــتــصــديــق عــلــى المضبطتين 
)1497/ا( بتاريخ 15 الــجــاري، 
و)1497/ب( بتاريخ 16 منه في 
البند األول، وأدرج على جدول 
أعمال جلسة الثاثاء 7 رسائل 

واردة جاء نصها كالتالي:
)۱( رسالة مـن رئيس لجنة 
الــعــرائــض والـــشـــكـــاوى يطلـب 
فيهـا إحــالــة الــشــكــوى رقـــــم 70 
ــــى لـــجـــنـــة شـــــــؤون الــتــعــلــيــم  ـــ إلــ
والثقافة واإلرشـــاد، لارتباط 
عــمــا بــحــكــم الــــمــــادة 156 من 

الائحة الداخلية.
)2( رســـــالـــــة مـــــن عــــضــــَوي 
مجلس األمــة مهلهـل المضف 
ــــــعـــبـــان، يــطــلــبـــــان  وشـــعـــيـــب شـ
ــا تــكــلــيـــــف لــجــنــة حــمــايــة  فــيــهـــ
األمـــوال العامة بإعـداد تقريـر 
ــل بــحــســـــب الــمــضـــــمــون  مــفــصـــ
المحـدد بـنص الرسالة، وذلـك 
ــوال  ــ ــــــن قـــضـــيـــة اخــــتــــاس أمــ عـ
المؤسسة الــعــامــة للتأمينات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى أن تنجز 
اللجنة تقريرها خال 3 أشهر.

)3( رسالة من مجموعة من 
أعضاء مجلس األمــة يطلبون 
فــيــهـــــا تــكــلــيــف لــجــنــة الــشــؤون 
الصحية واالجتماعيـة والعمل 
بــالــتــحــقــيــق فـــــي أســـــبــاب عـــــدم 

تطبيـق القـانون وســوء اإلدارة 
ــة الـــعـــامـــــــة لــلــغـــــذاء  فـــــــي الــهــيــئـــ
والــتــغــذيــة واآلثـــــار الــمــتــرتــبـــــة، 
وخــتــمــه بــالــتــوصــيــات الــازمــة 
ورفعهـا إلـى المجلـس التخاذ 
ــــع مـــــراعـــــاة الـــنـــقـــاط  الــــــــــازم، مـ
الــمــحــددة بـنص الــرســالــة عند 

البحث والتقصي.
ــيــــس  )4( رســـــــالـــــــة مـــــــن رئــ
لجنـة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 
الختامي يطلـب فيهـا تكليف 
اللجنـة بدراسـة وبحث النظـام 
الــمــالــي الــمــقــتــرح مـــن الــلــجــنــة 
الــمــشــّكــلــة بـــيـــن وزارة الــنــفــط 
ومؤسسـة الــبــتــرول الكويتية 
ووزارة الــمــالــيـــــة والــمــتــعــلـــــق 
بأسـس التحاسب على عمليات 
استكشـاف وإنــتــاج وتسويق 

النفط الخام والغاز.
)5( رسـالـة مـن رئيس لجنـة 
شـؤون المـرأة واألسرة والطفـل 
يــطــلـــــب فــيــهـــــا تكليـف اللجنـة 
بدراسـة الموضـوعات المحـددة 
ــافــة إلـــــى  بـــــنــص الـــرســـالـــة، إضـــ
ــــــع الـــمـــشـــــــاريـــع  ــيـ ــمـ ــــة جـ ــــ ــ ــالـ ــ إحـ
واالقتراحـات بقـوانين المدرجـة 

عـــلـــــــى جـــــــــدول أعـــمـــــــال بــعـــــض 
اللجـان، والتـي تتعلـق بـالمرأة 

واألسرة والطفل.
)6( رسالة مـن عضو مجلس 
األمــة عبـدالله المضـف يطلب 
فــيــهـــــا تــكــلــيــف لــجــنـــــة حــمــايـــــة 
األمــوال العامـة ببحـث أسباب 
تضـارب فتـاوى إدارة الفتـوى 
ــا عـلـى  والتشـريـع فـي ردودهـــ
الجهـات الحكوميـة فـي قضايا 
ــا  ــــ ــهـ ــاعـ ــنـ ــتـ ــال الــــــعــــــام، وامـ ــ ــمــ ــ ــ ال
ــرد أو اإلفـــــصـــــاح عـــــن  ــ ــــ ــ عـــــــن الـ
الــمــعــلــومـــــات الــمــتــعــلــقــة بتلك 

القضايا.
ــوي  ــن عــضـــ ــــ ــة مـ ــ ــالـ ــ )7( رسـ
مجلـس األمـة مهلهـل المضـف 
ــــــامـــة الــشـــــاهــيــن يــطــلــبــــــــان  وأسـ
ــا تــكــلــيــف لــجــنـــــة شـــــــؤون  فــيــهـــ
الــتــعــلـــــيــم والــثــقــافــة واإلرشـــــاد 
ــا الـــمـــحـــــــددة  ــايـ ــقـــضـ بــبــحـــــث الـ
ــالـــة والـــتـــــــي تــهـــــّم  بـــــنــص الـــرسـ
ــــة الــــتـــــــــدريــــب  ـــ ــئــ ــيــ أعـــــضـــــــــــاء هــ
فـــــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وعاد بند األسئلة إلى جدول 
ــدد من  ــم عـ

ّ
ــال، بــعــد تــســل ــمـ األعـ

اإلجابات بشأن أسئلة النواب، 
كما أدرج االستجواب الموجه 
مـــن الــعــضــو حـــمـــدان الــعــازمــي 
إلـــــى وزيـــــــرة األشــــغــــال وزيـــــرة 
ــانـــي  الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء د. أمـ
بــــوقــــمــــاز فـــــي شـــــــأن تــــعــــارض 
الــمــصــالــح واإلضـــــــرار بــالــمــال 
الــــعــــام وتــضــلــيــل نــــــواب األمــــة 
واإلخـــال بمبدأ التعاون بين 

السلطتين.
ومــــــــن الـــــمـــــقـــــرر اســـتـــكـــمـــال 
تشكيل عضوية بعض اللجان، 
ومــنــهــا انــتــخــاب عــضــو جديد 
ــر فــي  ــاغــ ــان الــــشــ ــكــ ــمــ لـــشـــغـــل الــ
ــان بــنــاء  ــ ــــسـ لــجــنــة حـــقـــوق اإلنـ
عــلــى االســتــقــالــة الــمــقــّدمــة من 
النائب محمد المطيري، وبّت 
طلب مقّدم من بعض األعضاء 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق فــي 
ــع الــقــســائــم الــصــنــاعــيــة،  تـــوزيـ
وطــــــــلــــــــب مــــــــقــــــــدم مـــــــــن بـــعـــض 
األعضاء بتكليف لجنة حماية 
األمــوال العامة بصفتها لجنة 
تحقيق في تجاوزات القسائم 
الصناعية وتوزيعاته، وطلب 
ــاء  ــ ــــضـ مـــــقـــــّدم مـــــن بــــعــــض األعـ

بتشكيل لجنة تحقيق لبحث 
أســبــاب عــدم االكتفاء الغذائي 
والمعوقات التي تواجه المنتج 
الغذائي المحلي، وطلب مقدم 
مــن بــعــض األعـــضـــاء بتشكيل 
لجنة تحقيق برلمانية بشأن 

المتقاعدين. 
كـــــمـــــا أدرج عـــــلـــــى جـــــــدول 
أعمال الجلسة تقارير اللجان 
عــــــــن الــــــمــــــراســــــيــــــم بــــقــــوانــــيــــن 
والـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات بــــقــــوانــــيــــن 
واالقتراحات بقوانين؛ ومنها 
ــات  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ ــر لـــجـــنـــة الـ ــاريــ ــقــ تــ
والحساب الختامي والمدرجة 
بصفة االستعجال عن اعتماد 
الـــــحـــــســـــاب الــــخــــتــــامــــي لـــعـــدد 
ــهـــات الــحــكــومــيــة عــن  مــــن الـــجـ
السنتين الماليتين 2019/2018 

.2020/2019 -
وكذلك لتقرير األول للجنة 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع 
والمدرج بصفة االستعجال عن 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 
2022 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
القانون رقم 35 لسنة 1962 في 
شأن انتخابات أعضاء مجلس 

األمــة، والتقرير الثاني للجنة 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع 
والـــمـــدرج بــصــفــة االســتــعــجــال 
عـــن الـــمـــرســـوم بــقــانــون رقــــم 6 
لسنة 2022 بتعديل الــجــدول 
المرافق للقانون رقم 42 لسنة 
2006 بــإعــادة تحديد الــدوائــر 
االنتخابية لعضوية مجلس 
ــة، والــتــقــريــر الــــ 84 للجنة  األمــ
الشؤون الصحية واالجتماعية 
والــعــمــل عــن مــشــروع الــقــانــون 
بـــإبـــدال عــبــارة )عــامــل منزلي( 
بــكــلــمــة )خــــــــادم(، حــيــثــمــا ورد 
النص عليها في القوانين ذات 

الصلة.
ومـــن االقـــتـــراحـــات بـــقـــرارات 
ــــدول أعــمــال  الـــمـــدرجـــة عــلــى جـ
جلسة الغد، اقتراح بقرار مقدم 
مــــن بـــعـــض األعــــضــــاء بــإحــالــة 
ــلــــب تـــفـــســـيـــر الــــــمــــــواد )87،  طــ
90، 104، 106( إلـــى المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، واقــــتــــراح بــقــرار 
مــقــدم مــن الــعــضــو عبدالكريم 
الكندري بشأن تكويت جميع 
الـــوظـــائـــف فـــي مــجــلــس األمــــة، 
وكذلك تقارير ديوان المحاسبة 

ــأن تــكــلــيــف مــجــلــس األمــــة  بـــشـ
ــوان الـــمـــحـــاســـبـــة بــــإعــــداد  ــ ــديـ ــ لـ
ــن نـــتـــائـــج الــفــحــص  ــ تـــقـــريـــر عـ
والــمــراجــعــة والــتــحــقــق مــن كل 
ما يثار من شبهة التجاوزات 
الــمــتــعــلــقــة بــعــقــد صــفــقــة شـــراء 
طــائــرات »الــيــوروفــايــتــر«، ومن 
كتب الحكومة الحالة المالية 
لــمــشــاريــع الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة فـــي نــهــايــة 
الــســنــة الــمــالــيــة 2020/2019، 
وكتاب موّجه من رئيس الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد بشأن 
التقرير نصف السنوي األول 
للهيئة عــن عـــام 2021/2020، 
الذي صدر ليغطي الفترة من 1 
يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 
ــا حــــصــــرا  ــنــ ــمــ ــتــــضــ مــ  ،2020
ألنشطة وجهود الهيئة الفنية 
المتعلقة بالوقاية من الفساد 
ومكافحته، فضا عن تضمنه 
جـــمـــيـــع مــــا رصــــدتــــه »نــــزاهــــة« 
خــال تلك الفترة من سلبيات 
ومعوقات، وما تقترحه الهيئة 
من توصيات إلزالة أسباب تلك 

السلبيات والمعوقات.

جلسة سابقة لمجلس األمة

 للنواب خالل أسبوع
ً
223 سؤاال

شهد األسبوع الماضي نشاطا نيابيا على مستوى تقديم 
االقتراحات بقوانين، التي تناولت عددا من القضايا، منها 
تنظيم الوكاالت العقارية، ومنح الموظف الذي يرافق مريضا 
إجــازة تفرغ بمرتب كامل، في حين شهد تقديم اقتراحات 
بــرغــبــة، الــتــي اســتــعــرضــت عـــددا مــن الــقــضــايــا، منها إنــشــاء 
مدارس في مناطق عدة، وإلغاء قرار حظر الجمع بين الدراسة 

والوظيفة، كما شهد توجيه 223 سؤاال لعدد من الوزراء.
وبموجب إحصائية أعدتها »شبكة الدستور اإلخبارية«، 
الــتــي تــصــدر عــن األمــانــة الــعــامــة لمجلس األمـــة، فقد جــاءت 
االقــتــراحــات بقوانين التي تــم تقديمها األســبــوع الماضي، 
وتحديدا خال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري على 
النحو اآلتــي: قدم النائب خالد الطمار اقتراحين بقانونين 
أحدهما بإضافة المادة 49 مكرر إلى المرسوم رقم 15 لسنة 
1979 بــشــأن الــخــدمــة الــمــدنــيــة وتــعــديــاتــه، بمنح الموظف 
إجــازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض الــذي يعالج في 
الخارج وذلك للمدة المقررة للعاج، واالقتراح اآلخر بشأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱6 بشأن إنشاء 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف 

عن الذمة المالية.
وقــدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء 
شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للصناعات 

الدوائية،
كما قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل 

الــمــادة 2 مــن الــقــانــون رقــم 114 لسنة 2014 بــشــأن التأمين 
الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت 

إلى القانون.
وقدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم )2 مكررا( إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن 

المساعدات العامة.
ويقضي االقتراح بأن تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 
40 سنة ميادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر 

دخل ثابت خاص بها.
وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 
من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، ويقضي 
االقتراح، الذي تقدم به النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، 
ود. مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، بمعاقبة 
كــل مــن اتــخــذ مظهرا خارجيا خــاف جنسه الفطري ســواء 
في لباسه أو كامه أو حركته في مكان عام بالحبس لمدة ال 
تجاوز سنة واحــدة وبغرامة ال تجاوز ألف دينار أو إحدى 

هاتين العقوبتين.
وتقدم النواب د. عبدالعزيز الصقعبي ود. حسن جوهر 
ود. عبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف 
بــاقــتــراح بــقــانــون بــشــأن تنظيم الــوكــاالت الــعــقــاريــة، يقضي 
بتنظيم الوكاالت العقارية للحد من استخداماتها السلبية 
وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية وااللتفاف على 

رسوم التسجيل العقاري.

»الخدمة المدنية«: تعيين المستشارين
في الدولة ال يتطلب موافقتنا

أكــــد ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة أن 
»تــعــيــيــن الــمــســتــشــاريــن فـــي الـــدولـــة 
ــــي حــيــن  ــنــــا«، فـ ــتــ ــقــ ال يـــتـــطـــلـــب مــــوافــ
ُيعرض المرشحون لشغل الوظائف 
القيادية على مجلس الخدمة المدنية 

لاختيار من بينهم.
وقـــال الــديــوان، فــي الــمــذكــرة التي 
أرفــقــهــا نــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيــر 
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء براك 
الشيتان في رده على سؤال برلماني 
للنائب عبدالله المضف، إن وظيفة 
»مــســتــشــار« هــي درجـــة مــالــيــة ضمن 
درجات جدول مرتبات كل من: أعضاء 
السلكين الــدبــلــومــاســي والقنصلي 
بوزارة الخارجية، ووظائف الفتوى 
والتشريع بإدارة الفتوى والتشريع، 
ووظــائــف اإلدارة القانونية ببلدية 
ــال الــقــضــاء  ــ الـــكـــويـــت، ووظــــائــــف رجـ
)السلطة القضائية( بـــوزارة العدل، 
 مــن هــذه الوظائف 

ً
 إلــى أن كــا

ً
الفــتــا

 لـــــــأداة 
ً
ــيـــن بــــهــــا وفـــــقـــــا ــيـ ــتـــعـ ــتــــم الـ يــ

القانونية المحددة بالنظام الوظيفي 
الـــــخـــــاص بــــكــــل جــــهــــة، وال يــتــطــلــب 
التعيين بها موافقة مجلس الخدمة. 
وأضــــــاف: وبــخــصــوص الــقــيــاديــيــن، 
 للمرسوم رقم )338( لسنة 

ً
فإنه وفقا

2018 بإضافة فقرة إلى المادة )30( 

ــادر فـــي 4  مــكــرر مـــن الـــمـــرســـوم الـــصـ
ابريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة 
الــمــدنــيــة، فــإنــه ُيــعــرض الــمــرشــحــون 
لشغل الوظائف القيادية على مجلس 

الخدمة لاختيار من بينهم.
وعــمــا إذا كــانــت اللجنة الثنائية 

أصدرت قرارات تتعلق باختصاصات 
مــجــلــس الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والــســنــد 
الــقــانــونــي إذا تــم ذلـــك، أفـــاد الــديــوان 
بأنه سبق أن أصدرت بعض مجالس 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة الــســابــقــة - قـــرارات 
بتشكيل لجنة ثــنــائــيــة منبثقة عن 
مــجــلــس الـــخـــدمـــة وتـــفـــويـــضـــهـــا فــي 
الــبــت فــي بعض الــمــوضــوعــات التي 
تتطلب العرض على مجلس الخدمة 
المدنية، وأن السند القانوني في ذلك 
هو ما قضت به الفقرة األخــيــرة من 
أحــكــام الــمــادة رقــم )4( مــن المرسوم 
ــم )116( لــســنــة 1997  بــالــقــانــون رقــ
فــي شــأن التنظيم االداري وتحديد 
االخــتــصــاصــات والــتــفــويــض فــيــهــا، 
والتي قضت بأنه يجوز للمجالس 
المتخصصة بأغلبية أعضائها ان 
تــعــهــد بــبــعــض اخــتــصــاصــاتــهــا الــى 
رئــيــســهــا او وزيــــر مــن اعــضــائــهــا او 
الــى لجنة فرعية منها يرأسها احد 

الوزراء.

الشيتان والعجمي في جلسة سابقة

 على رفع الحد األدنى لمعاشات المتقاعدين: 
ً
»التشريعية« موافقة

باالقتراح عيب في الصياغة ويحتاج للمزيد من الدراسة المالية
أكدت ضرورة مراعاة مستوى الخدمة المقدمة إلى الجمهور عند تطبيق »التكويت«

أدرج رئــيــس مجلس األمــة 
أحــمــد الــســعــدون عــلــى جــدول 
 
ً
أعـــمـــال جــلــســة بــعــد غــــٍد عــــددا

مــــن تـــقـــاريـــر لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
ــة  ــيــ ـــونــ ــانـ ـــقــ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
البرلمانية التي انتهت منها، 
بينها التقرير السادس عشر 
عــن االقــتــراح بقانون بتعديل 
قانون التأمينات االجتماعية 
الـــــذي يــنــص عــلــى رفــــع الــحــد 
األدنـــى للمعاشات إلــى 1500 
دينار، موصية مع موافقتها 
عــلــى االقـــتـــراح الــــذي وصفته 
 في الصياغة 

ً
بأنه تضمن عيبا

بضرورة دراسته من الناحية 
المالية.

وجــــــــــاء فــــــي الــــتــــقــــريــــر عــن 
ــانــــون بــتــعــديــل  ــقــ االقــــــتــــــراح بــ
 
ً
الـــمـــادتـــيـــن رقـــمـــي )19 مـــكـــررا
ــــر األمـــيـــري  ا(، و)21( مـــن األمـ
بالقانون رقم )61( لسنة 1976 
بــــإصــــدار قــــانــــون الــتــأمــيــنــات 
ــة الـــــمـــــقـــــدم مـــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

ــاء فــيــصــل الـــكـــنـــدري،  ــ ــــضـ األعـ
وأســــامــــة الـــشـــاهـــيـــن، ومـــاجـــد 
الــــمــــطــــيــــري مــــــا يـــــلـــــي: أحــــــال 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس األمــــــــــة إلــــى 
لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة 
والـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة االقــــــــــتــــــــــراح 
بــقــانــون الــمــشــار إلــيــه بتاريخ 
2022/10/26 لدراسته وتقديم 
تقرير بشأنه إلى مجلس األمة.
وأفــــادت اللجنة بتقريرها 
بأن موضوع االقتراح بقانون 
ــدال بــنــص  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــقــــضــــي بـ يــ
 ا( و)21( 

ً
المادتين )19( مكررا

ــر األمـــيـــري بــالــقــانــون  مـــن األمــ
رقم )61( لسنة 1976 بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية، 
 يــقــرر رفـــع الــحــد األدنـــى 

ً
نــصــا

لــلــمــعــاش الــتــقــاعــدي ليصبح 
 لكافة 

ً
)1500( ديــنــار شــهــريــا

الــمــســتــحــقــيــن لـــه وفـــق قــانــون 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــأمــــيــــنــــات االجــ
وذلــك بــداًل عــن الــوضــع القائم 
 أدنـــى مــقــداره 

ً
الـــذي يــقــرر حـــدا

 لــمــن 
ً
ــا ــريـ ــهـ  شـ

ً
)650( ديـــــنـــــارا

يــعــول خــمــســة أوالد أو أكــثــر، 
وجـــواز زيـــادة الــحــدود الدنيا 
لـــلـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة عــن 
طــريــق قـــرار مــن وزيـــر المالية 

بعد موافقة مجلس اإلدارة.

ويـــهـــدف االقــــتــــراح بــقــانــون 
- حــســبــمــا ورد فــــي مــذكــرتــه 
ــــى مــواجــهــة  اإليـــضـــاحـــيـــة - إلـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــــــــظــــــــــــروف االجــ
والمعيشية لكافة المتقاعدين 
 
ً
في جميع نواحي الحياة نظرا

ــتــــصــــادي  إلــــــى الـــتـــضـــخـــم االقــ
العالمي الــذي أدى إلــى زيــادة 
أســـعـــار جــمــيــع أنــــــواع الــســلــع 

التي يحتاجها المتقاعدون.
ــد الـــبـــحـــث  ــ ــعـ ــ وتــــــابــــــعــــــت: بـ
والدراسة تبين للجنة أن فكرة 

ــراح بـــقـــانـــون نــبــيــلــة وال  ــتــ االقــ
تشوبها شبهة مخالفة أحكام 

الدستور، 
كــمــا أوردت الــلــجــنــة حــول 
 مــن 

ً
ــانـــون عـــــــددا ــقـ ــراح بـ ــ ــتـ ــ االقـ

الماحظات وذلك على النحو 

الـــــتـــــالـــــي: تــــضــــمــــن االقــــــتــــــراح 
 فـــي الــصــيــاغــة 

ً
بـــقـــانـــون عــيــبــا

يتمثل بتضمين المادة األولى 
 يقضي بتحديد قواعد 

ً
حكما

وشروط اإلعالة بموجب قرار 
ــر الـــمـــخـــتـــص بــنــاء  ــ ــــوزيـ ــن الـ مــ
عــلــى مــوافــقــة مجلس اإلدارة، 
فــي حين أن االقــتــراح بقانون 
ــإلــــغــــاء هـــذه   بــ

ً
ــا جــــــاء صــــريــــحــ

الـــحـــالـــة، كــمــا أوصــــت اللجنة 
ــــة أحــــكــــام  ــعـ ــ ــــراجـ ــة ومـ ــ ــدراســ ــ بــ
قانون التأمينات االجتماعية 
ــن الــلــجــنــة الـــمـــخـــتـــصـــة، فــي  مــ
ضــوء التعديات الــــواردة في 
 عن أن 

ً
االقتراح بقانون، فضا

الموضوع في مجمله يحتاج 
ــدراســــة الســيــمــا  ــن الــ  مـ

ً
مــــزيــــدا

فيما يــخــص الــجــانــب المالي 
وأخذ رأي الجهات المعنية في 

هذا الشأن.
وفــي تقريرها الــعــاشــر عن 
االقتراحات بقوانين بتكويت 
الوظائف العامة قالت اللجنة 

ــراحـــات  ــتـ الــتــشــريــعــيــة إن االقـ
بــقــوانــيــن جــيــدة فــي مجملها 
والغرض الذي شرعت من أجله 
غــرض نبيل، وأبـــدت بشأنها 
 مـــن الــمــاحــظــات، وهــي 

ً
ــددا ــ عـ

كالتالي: التوصية بأن يوضع 
بعين االعتبار عند إقــرار هذا 
الــــقــــانــــون مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــة 
المقدمة للجمهور، فالغرض 
من الوظيفة العامة هو تقديم 
الــــخــــدمــــة الــــعــــامــــة بــالــطــريــقــة 
المثلى سواء من خال التدرج 
أو استثناء بعض الــخــبــرات، 
 لــلــمــصــلــحــة الــعــامــة 

ً
تــحــقــيــقــا

 لحسن سير المرفق 
ً
وضمانا

العام. جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

تستكمل جلسة مجلس األمة 
بعد غد مناقشة الخطاب 

األميري، كما ستشهد 
عودة بند األسئلة إلى جدول 
م عدد من 

ّ
أعمالها، بعد تسل

الردود على أسئلة النواب، 
 عن االستجواب الموجه 

ً
فضال

من النائب حمدان العازمي إلى 
وزيرة األشغال.

المجلس ينظر في 
3 طلبات بتشكيل 
لجان تحقيق في 

»القسائم الصناعية« 
و»عدم االكتفاء 

الغذائي« ومعوقات 
المنتج المحلي
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● محمد الشرهان
ذ قطاع المرور والعمليات، 

ّ
نف

خالل عطلة نهاية األسبوع، حملة 
أمنية موسعة، بتعليمات من وكيل 
وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
الــمــرور والعمليات، الــلــواء جمال 
الـــصـــايـــغ، وإشـــــــراف مـــيـــدانـــي من 
المدير العام لإلدارة العامة للمرور، 
الــلــواء يــوســف الــخــدة، استهدفت 
الــمــســتــهــتــريــن داخـــــــل الــمــنــاطــق 
السكنية وضبط األشخاص الذين 
يقودون مركبات من دون رخص.

وقـــــال ضـــابـــط قــســم الــعــالقــات 
الــعــامــة والــتــوعــيــة الـــمـــروريـــة في 
ــمـــرور، الـــرائـــد  ــلـ اإلدارة الـــعـــامـــة لـ
عبدالله بوحسن، إن قطاع المرور 
والــــعــــمــــلــــيــــات الحــــــــظ، مـــــن خــــالل 
عمليات الرصد الميداني على مدار 
الساعة، ارتفاعا في عدد مخالفات 
الــمــســتــهــتــريــن داخـــــــل الــمــنــاطــق 
السكنية، فتم تنفيذ حملة موسعة 
أفضت الى تحرير 4339 مخالفة 
مرور متنوعة، وضبط 72 مركبة 
ــاج بالمناطق  ــ تسببت فـــي االزعــ
الــســكــنــيــة، وكــذلــك ضــبــط حدثين 

يـــقـــودان مــركــبــات دون الحصول 
على رخص قيادة.

حبس 5 مستهترين
 فــي مــجــال آخـــر، قـــال بوحسن 
إن قاضي محكمة الــمــرور - بناء 
على عرض قسم االدعاء العام في 
إدارة تحقيق المخالفات باإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور - أمــــر بــحــبــس 5 
ــتــــراوح بين  مــســتــهــتــريــن لـــمـــدد تــ
ــات  ــرامــ ــيـــن وغــ ــبـــوعـ ــبــــوع وأسـ أســ
مــالــيــة تــفــاوتــت مـــن 60 الــــى 245 
ديـــنـــارا، بــعــد أن تــم ضــبــط هــؤالء 
المستهترين يــقــودون مركباتهم 

باستهتار ورعـــونـــة، ويــعــّرضــون 
حياة مستخدمي الطريق للخطر.
ــــرور  ــمـ ــ وأضـــــــــــاف أن رجـــــــــال الـ
ضـــبـــطـــوا هــــــــؤالء الــمــســتــهــتــريــن 
ــابــــق، وتـــــم حــجــزهــم  فــــي وقـــــت ســ
فـــي الــحــجــز الــتــحــفــظــي بــــــاإلدارة 
العامة للمرور، ومــن ثم إحالتهم 
الـــى محكمة الـــمـــرور، وذلـــك نظرا 
لــجــســامــة الــمــخــالــفــات الــمــروريــة 
ــا  ــبـــة، والــــتــــي تــــم رصـــدهـ ــكـ الـــمـــرتـ
بالصوت والصورة وتوثيقها من 
قبل قسم ادعـــاء الــمــرور فــي إدارة 

تحرير المخالفات.
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تشغيل كاميرات
السرعة على طريق 306 
ــط قـــســـم الـــعـــالقـــات  ــابــ أكــــــد ضــ
الــعــامــة والــتــوعــيــة الــمــروريــة في 
ــلـــمـــرور، الـــرائـــد  اإلدارة الـــعـــامـــة لـ
عبدالله بوحسن أن اإلدارة العامة 
للمرور بــدأت بتشغيل كاميرات 
السرعة على طريق 306، إضافة 
الـــى تشغيل كــامــيــرات P2P التي 
تــعــمــل عـــلـــى احـــتـــســـاب الــمــســافــة 
والــســرعــة عــلــى الــطــريــق الفاصل 
بين الــوفــرة ومــيــنــاء عبدالله في 

االتجاهين.

● محمد الشرهان
لقي مواطن في العقد الرابع من عمره مصرعه، 
مساء أمس االول، جراء حادث مرور مروع وقع على 
طريق االرتال، كما أصيب 6 أشخاص، إصابة اثنين 
منهم حرجة للغاية جراء حادث مرور مروع وقع 
بين 3 مركبات على طريق الجهراء باتجاه العبدلي.
وفـــــي تــفــاصــيــل الــــحــــادث االول، ذكــــــرت ادارة 
العالقات العامة واإلعالم في قوة االطفاء العام ان 
ادارة عمليات قوة االطفاء العام تلقت بالغا مساء 
أمــس االول يفيد بوقوع حــادث مــرور على طريق 
االرتـــال، ووجــود شخص محشور داخــل المركبة، 

فتم توجيه مركز اطفاء الوفرة الى موقع الحادث.
ــاء أن  ــفـ ــافـــت اإلدارة أنـــه تــبــيــن رجــــال االطـ وأضـ
الــحــادث عــبــارة عــن انــقــالب مــركــبــة ربــاعــيــة الــدفــع 
وانحشار قائدها بداخلها، فاستخدموا المعدات 
الــخــاصــة بـــحـــوادث الـــطـــرق، وتــمــكــنــوا مـــن إخـــراج 
قائد المركبة الذي تبين انه مواطن فارق الحياة، 
وتم تسليم الجثة الى رجال األدلة الجنائية الذين 

أحالوها بدورهم الى إدارة الطب الشرعي.
وفي تفاصيل الحادث الثاني، ذكرت اإلدارة ان 
غرفة عمليات القوة تلقت بالغا مساء امس االول 
بوجود حادث تصادم ثالثي على طريق الجهراء 
بــاتــجــاه الــعــبــدلــي ووجــــود أشــخــاص محشورين 

داخــل المركبات، فتم تحريك مركز إطــفــاء السور 
الى موقع البالغ.

وأضافت االدارة انه فور وصــول رجــال االطفاء 
تبين لهم وجود 7 اشخاص مصابين ومحشورين 
داخــل مركباتهم جــراء شــدة االصــطــدام، الفتة الى 
ــال االطـــفـــاء عــمــلــوا عــلــى الـــفـــور بــاســتــخــدام  أن رجــ
معدات القطع الهيدروليكية على إخراج االشخاص 
الــمــحــشــوريــن، وتــبــيــن اصــابــتــهــم جميعا بــجــروح 
مــتــفــرقــة، فــضــال عــن اصــابــة اثــنــيــن مــنــهــم بــجــروح 
خطيرة للغاية ووصــفــت حالتهم بالحرجة، وتم 

تسليم المصابين الى فنيي الطوارئ الطبية.

ضبط إحدى مركبات المستهترين

رجال اإلطفاء يتعاملون مع المركبة داخل النفق

العلي مكرمًا أحد الفائزين

إحدى المركبات في حادث طريق الجهراء

ين منفصلين
َ
ين منفصلين بحادث
َ
مصرع مواطن وإصابة مصرع مواطن وإصابة 66 بحادث

وزير الدفاع يكّرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن 
من ضباط وضباط صف وأقيمت بالسعودية

كــرم وزيــر الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
ــيـــس األركــــــــان الـــفـــريـــق الـــركـــن  بـــحـــضـــور رئـ
 مــن منتسبي الجيش 

ً
خالد الصالح عـــددا

الكويتي مــن ضــبــاط وضــبــاط صــف الذين 
حققوا مراكز متقدمة خالل مشاركتهم في 
المسابقة الــدولــيــة التاسعة لحفظ الــقــرآن 
 في 

ً
الكريم للعسكريين والتي أقيمت مؤخرا

المملكة العربية السعودية، وأحرز العقيد 

أحمد الغانم من مديرية التوجيه المعنوي 
والعالقات العامة بالجيش الكويتي المركز 

األول بفرع التالوة في هذه المسابقة.
ــر الـــدفـــاع بــتــوزيــع الــشــهــادات  ــام وزيــ وقــ
والجوائز على المكرمين، وهنأهم بفوزهم 
وتــمــيــزهــم فـــي مــنــافــســات هـــذه الــمــســابــقــة، 
 
ً
والتي تعنى بالقرآن الكريم وأهله، معربا
عن فخره واعــتــزازه بما حققوه من نتائج 

متقدمة جاءت ثمرة لجهودهم واهتمامهم 
وحرصهم على حفظ كتاب الله عــز وجــل، 
 إيــاهــم بــإخــالص الــنــيــة فــي الــقــول 

ً
مــوصــيــا

والعمل، واإلقبال على القرآن، واإلكثار من 
تــالوتــه، وتــفــهــم مــعــانــيــه، والـــتـــأدب بــآدابــه، 
 حــرص 

ً
والــعــمــل بــمــوجــب أحــكــامــه، مـــؤكـــدا

وزارة الدفاع على دعم مشاركة منتسبيها 
يمة.

ّ
في مثل هذه المسابقات الق

إصابة 4 عمال في انهيار سقف منزل بالعمرية
إنقاذ خليجي علقت مركبته في نفق الصليبية

● محمد الشرهان
أصـــــيـــــب 4 عــــــمــــــال، إصــــابــــة 
أحـــدهـــم حـــرجـــة لــلــغــايــة، جـــراء 
حــادث انهيار سقف منزل قيد 
اإلنشاء في منطقة العمرية، كما 
أسفر الحادث عن خسائر مادية 

في المنزل جراء االنهيار.
وفي التفاصيل، قالت إدارة 
ــات الــــعــــامــــة واإلعـــــــالم  ــالقــ ــعــ الــ
بــقــوة اإلطـــفـــاء الــعــام إن إدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الــــقــــوة تــلــقــت 
بالغا صباح أمس يفيد بوقوع 
حادث انهيار سقف منزل أثناء 
عمليات صــب الــخــرســانــة في 
منطقة الــعــمــريــة، فــتــم توجيه 
ــة  ــيــ ــروانــ ــفــ ــاء الــ ــ ــفــ ــ ــزي إطــ ــ ــركــ ــ مــ
ــاذ الـــى مــوقــع  ــقـ والــبــحــث واإلنـ

البالغ.
وأضــافــت اإلدارة أنـــه تبين 
ــفـــاء وجــــود عــامــل  لـــرجـــال اإلطـ
عربي محشور تحت األنقاض، 
ــة الـــــى وجــــــود 3 عــمــال  ــافــ إضــ
آســيــويــيــن مــصــابــيــن بــجــروح 
مــتــفــرقــة، فــعــمــلــوا عــلــى إنــقــاذ 
الــعــامــل الــمــحــشــور وإخــراجــه، 
وتبين إصابته بجروح خطيرة 
ــه بــالــحــرجــة  ــتـ ــالـ ووصــــفــــت حـ
للغاية، وتم تسليم المصابين 
الــــى فــنــيــي الــــطــــوارئ الــطــبــيــة 
لنقلهم الى المستشفى، الفتة 
الـــى أن ضــبــاط قــطــاع الــوقــايــة 
وضـــبـــاط إدارة الــتــحــقــيــق في 
حــــوادث الــحــريــق انــتــقــلــوا الــى 
الــمــوقــع للتحقيق فــي اسباب 
الـــحـــادث وإعــــــداد تــقــريــر فني 

بما حدث.
من جانب آخر، وفي حادث 
منفصل، قالت إدارة العالقات 
العامة واإلعــالم بقوة اإلطفاء 
العام إن غرفة العمليات تلقت 
بالغا مساء أمــس األول يفيد 
بوجود مركبة عالقة داخل نفق 
الصليبية مــع وجــود شخص 

محشور بداخلها.
ــه تــــم تــوجــيــه  ــ ــافـــــت أنــ ــ وأضـ
مركز إطفاء السور الــى موقع 
البالغ، وتبين لرجال االطفاء 
أن النفق مغمور بالمياه جراء 
األمــطــار الــغــزيــرة التي هطلت 
على البالد األسبوع الماضي، 
وقــــد تــمــكــنــوا مـــن إنـــقـــاذ قــائــد 
الـــمـــركـــبـــة )خـــلـــيـــجـــي( ونــقــلــه 
بسالم دون أي إصابات، ومن 
ثم عملوا على سحب المركبة 

من النفق.

ضبط 72 مركبة يستخدمها مستهترون
في حملة خالل عطلة األسبوع حصيلتها 4339 مخالفة

محمد الشرهان
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ــــن الــخــطــط  بـــعـــد أن اطـــلـــعـــت عـــلـــى كـــثـــيـــر مـ
اإلصـــاحـــيـــة لــلــنــظــام الــتــعــلــيــمــي فـــي الــكــويــت؛ 
وشاركت في كثير منها، ما عاد يعتريني شكٌّ 
 
ً
فــي أنــنــا مــن أفــضــل شــعــوب الــعــالــم تشخيصا
لواقعهم، ومــن أكثرهم قــدرة على مــلء األدراج 
بخطط رائعة لكنها محرومة من نعمة التنفيذ، 
فــنــحــن بـــذلـــك كــالــعــفــيــف تــجــتــاحــه الـــرغـــبـــة في 

الوصال وتمنعه الموانع من تحقيقه.

مشروع المسؤولية التضامنية
في النظام التربوي الكويتي

ت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
َّ
لقد تبن

العربية، مشروع »المسؤولية التضامنية في 
الــنــظــام الــتــربــوي الــكــويــتــي« أحــد تجليات تلك 
م بــه إجــابــة عن  الــحــال الغريبة، وسعت أن تــقــدِّ
سؤالين ما انفّكا يلّحان على عقول المهتمين 
والمهمومين بالشأن التربوي: »من المسؤول عن 
تردي التعليم في الكويت؟ ومن يعوق مشاريع 

إصاح النظام التعليمي؟«.
ولــم يكن مــن السهل تقديم إجــابــاٍت علميٍة 
رصينٍة عن هذين السؤالين، فالنظام التعليمي 
ذو طــبــيــعــة شــــديــــدة الــتــعــقــيــد، فـــهـــو يــتــداخــل 
مــع جميع الــظــروف السياسية واالقــتــصــاديــة 
والقانونية واالجتماعية واألسرية في الدولة، 
لــذا فــإن هــدف المشروع ال يتحقق إال بــدراســٍة 
علميٍة تتجاوز حــدود وزارة التربية، وتبحر 
فــي أفــق تلك الــعــوامــل المعقدة، لتؤكد مفهوم 
الشراكة المجتمعية والمسؤولية التضامنية 
التي تتحملها الــدولــة بسلطاتها، والمجتمع 

بمؤسساته، واألسرة بأفرادها.
وعليه جاءت الدراسة في محاور بدأت بتحليل 
مساحة الخطاب التربوي في الخطابات األميرية، 
فــهــذه الــخــطــابــات صــــادرة عــن رئــيــس السلطات 
الـــثـــاث فـــي الـــدولـــة، ومـــن الــمــتــوقــع أن تنعكس 
مضامينها في سلوك تلك السلطات، وقد ظهر من 
تحليل الخطابات األميرية أن قضية التعليم ذات 
مكانة مركزية، لما لها من دور حاسم في تحقيق 
آمال األمير الراحل الشيخ صباح األحمد- رحمه 
الله- بخلق دولــة عصرية حديثة قوامها العلم 
ــى إال بــإحــداث نقلٍة 

َّ
والــمــعــرفــة، ألن ذلـــك ال يــتــأت

ة في النظام التعليمي. نوعيٍة وجذريَّ

مقترحات يتيمة

ثــــم انـــتـــقـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى قــــاعــــة عــبــدالــلــه 
السالم، وما يجاورها من قاعات تجتمع فيها 
ــر عـــن رأي  لـــجـــان الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وتــعــبِّ
لت خطاباتهم، ووضعت 

ِّ
ممثلي الشعب، فُحل

ــاتـــهـــم فــــــوق مــنــضــدة  مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم وتـــشـــريـــعـ
التشريح، فوجدت بعض المقترحات اليتيمة 

الــــصــــادرة عـــن إحـــســـاٍس عــمــيــٍق بــالــمــســؤولــيــة 
ـــال تــلــك الــمــقــتــرحــات كــحــال  الـــوطـــنـــيـــة، لــكــن حـ
األيتام في موائد اللئام، فأغلبية المقترحات 
والتشريعات ال تستند إلى أسس علمية تربوية 
ر 

ِّ
رصــيــنــة، وال تــصــدر عــن رؤيـــة تشريعية توف

 من القوانين الحامية للنظام التربوي، وال 
ً
سورا

تسهم في تسهيل تحقيق أهــداف التعليم، أما 
 الرقابي من عمل النواب فهو مقصور على 

ُّ
الشق

رقابة ضعيفة على أعمال وزارة التربية ال دور 
لها في إحداث تغيير حقيقي يعود بالنفع على 
النظام التعليمي، ومجموع العملين التشريعي 
والــرقــابــي ال يتناغم مــع الرغبة األميرية التي 
 ،

ً
ت في تحليل الخطابات السامية عموما

َّ
تجل

.
ً
وخطابات افتتاح أدوار االنعقاد خصوصا

وبعد ذلك وّجه الباحثون أنظارهم إلى وزارة 
الــتــربــيــة، الــجــهــة الــمــنــفــردة بــالــنــظــام الــتــربــوي 
ــت 

َ
ــط

ِّ
، وهـــنـــا ُســل

ً
 وتــقــيــيــمــا

ً
 وتـــنـــفـــيـــذا

ً
تــخــطــيــطــا

األدوات الكمّية والنوعية من مقابات شخصية 
واستبانات لتقديم وصــف علمي عميق لحال 
ــادات الـــتـــربـــويـــة،  ــيــ ــقــ الــــــــــوزارة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
والتواجيه الفنية، واإلدارات المدرسية، والهيئة 
 
ً
 مــرعــبــا

ً
ــا الــتــعــلــيــمــيــة، وأظـــهـــرت الــنــتــائــج وجـــهـ

عت كل  للمأساة، فعلى مستوى القيادات تجمَّ
الصاحيات والـــقـــرارات الرئيسة وتــرّكــزت بيد 
الوزير )ذلك المنصب غير المستقر(، ورأس تلك 
الصاحيات آلــيــات تعيين المناصب القيادية 
في الوزارة، التي لم تخضع لمعايير موضوعية، 
ويــعــمــل الــوزيــر فــي ظــل صــراعــات صــامــتــة بين 
قــيــادات وزارتـــه كالقبطان يقود سفينة يتوزع 
ــرى إال  ــ طــاقــمــهــا عـــلـــى أحـــــــزاب وجـــمـــاعـــات ال تـ
مصالحها الضيقة، وفي هذا الوضع ال يصدر 
القرار التربوي وفق أسس تربوية واضحة ورؤية 
رسمية لــلــدولــة، فالمنطق الــســائــد فــي صناعة 
القرارات هو منطق ردود األفعال غير المدروسة، 
التي تخضع لــرؤى الـــوزراء وطاقمهم القيادي 

المشتت بفعل الحروب الداخلية في الوزارة.

التوجيه الفني

أما جهاز التوجيه الفني ذو الدور الحساس 
المتغلغل في كل مفاصل العملية التعليمية؛ 
فقد أظهرت النتائج تقليدية دور هذا الجهاز، 
ونـــزوعـــه إلــــى فــــرض ســلــطــتــه عــلــى المعلمين 
من دون إقناع، وممارسته دور المفتش الذي 
يتقّصى التطبيق الحرفي للتعليمات، من دون 
كَبت عادة بحجة 

ُ
دعم إلبداعات المعلمين التي ت

مخالفتها للتعليمات الصادرة عنه، ويضاف 
إلـــى ذلـــك غــيــاب مــرجــعــيــات واضــحــة لممارسة 
الموجه عمله، وعدم إلمام الموجهين باللوائح 
ــة على  ــ التنظيمية، وطــغــيــان الــجــوانــب اإلداريـ
الجوانب الفنية، ليظل الجهاز يعيش في حال 
من الغموض في دوره التقييمي لعمل المعلم 
نتيجة النزاع على ملف التقييم بين الجوانب 

اإلدارية والجوانب الفنية.

األمير الراحل وّجه بضرورة إطالع السلطة 
التنفيذية على نتائج مشروعنا وتوصياته

ــــى الـــــمـــــدارس، تــقــابــلــنــا بــعــد  ــقـــال إلـ ــتـ وبـــاالنـ
الولوج إليها اإلدارات المدرسية، التي أظهرت 
 تعانيه فــي تصورها 

ً
نــتــائــج الـــدراســـة ضــعــفــا

اإلداري حــول أدوارهـــا وممارساتها اليومية، 
وعاقاتها بالمعلمين والمتعلمين، وهــذا ما 
 في أقسام 

ً
ينعكس خارج أبواب اإلدارة، وتحديدا

الهيئة التعليمية، حيث تسود بين المعلمين 
نــظــرة دونــيــة عــن دورهـــم المهني، ويعتقدون 
أن عاقاتهم غير صحية بـــاإلدارات المدرسية 
والــتــواجــيــه الــفــنــيــة، ويــــرون أنــفــســهــم ضحايا 
اإلخفاقات اإلداريـــة، وحين الحديث عن تردي 
الــتــعــلــيــم تـــوّجـــه إلــيــهــم وحـــدهـــم مــســؤولــيــة كل 

إخفاق وفشل.

فراغ فكري

وتتجمع كل هــذه العوامل لتسهم في خلق 
 بـــدور 

ً
، وجـــهـــا

ً
ــا ــريـ ــكـ  فـ

ً
ــا ــراغــ ــٍم يــعــيــش فــ

ّ
مــتــعــل

المدرسة في حياته، واتكالّية مفرطة في عاقته 
بمعلميه وأسرته، مما يؤدي إلى ضعف شعوره 
بالمسؤولية عن تعلمه الذاتي، ويوهن دافعيته 
نحو التعلم، ويضاف إلى ذلك ما يعانيه كثير 
من المتعلمين من خلل في االنضباط السلوكي 
واألخــاقــي، فصار الهّم الوحيد لهم تحصيل 
الــــدرجــــات بــــأي وســيــلــة كـــانـــت، حــتــى لـــو كــان 
ذلك بالتوسل بــأدوات الغش أو االعتماد على 
الواسطة لغض الطرف عن إخفاقاته وتحصيل 
درجات ال يستحقها، مما جعل المدرسة بيئة 
موبوءة بكثير من الظواهر السلبية التعليمية 

واالجتماعية.
وينتقل هوس تحصيل الدرجات إلى األسرة 
 
ً
ت عن مسؤولياتها واعتمدت اعتمادا

ّ
التي تخل

 على المدرسة في تربية األبناء وتعليمهم 
ً
كبيرا

ودعم تكوينهم لشخصياتهم المستقلة، وفي 
ظــل ضعف عــاقــة الــمــدرســة بــاألســرة؛ أظهرت 
نتائج الدراسة اتجاهات سلبية لدى الوالدين 
 ما يعكس الوالدان تلك 

ً
تجاه المدرسة، وغالبا

االتــجــاهــات أمـــام أبــنــائــهــم مــمــا يــفــاقــم مشكلة 
ــرة،  ــ الــقــطــيــعــة بــيــن دور الـــمـــدرســـة ودور األسـ
وبـــهـــذا تــتــشــتــت الــجــهــود، بـــل تــتــنــاقــض فيما 
بينها، خالقة حااًل من الفشل في تحقيق تعليٍم 
مــتــمــيــز يــفــي بــاحــتــيــاجــات الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، 
وُيــحــِبــط التطلعات المستقبلية الــتــي عــّبــرت 
ِتَحت الدراسة 

ُ
عنها الخطابات السامية التي افت

بتحليلها.
ا استوفت الدراسة محاورها، وانتهت  ولمَّ
إلــى وصــٍف دقيٍق لمشكات النظام التربوي؛ 
وضع القائمون على الدراسة تصورات علمية 
إلصاح التعليم، جاءت في صورة مقترحات 
إصاحية عملية عامة شملت محاور الدراسة 
مــن الــقــيــادة السياسية والسلطة التشريعية 
والــقــيــادات الــتــربــويــة، والــهــيــئــات التوجيهية 
الفنية واإلداريــة والتعليمية، كما شملت دور 
األســرة في دعم العملية التعليمية بما يخلق 
 لعبء المسؤولية 

ً
 للجهود وتوزيعا

ً
تضافرا

التضامنية. 

* أستاذ المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية في جامعة الكويت

لّما كان البحث العلمي غير كاٍف وحده 
لتغيير الواقع، وكانت التوصيات المقدمة 
عقيمة مــن دون اقــتــرانــهــا بـــإرادة التنفيذ؛ 
فقد اقــتــرح الباحثون على رئيس جمعية 
الطفولة د.حسن اإلبراهيم عرض التقرير 
النهائي على المقام السامي األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، فهو رئيس السلطات 
الــثــاث حسب الــدســتــور، رحــمــه الــلــه، وهو 
الذي لم يدخر فرصة في خطاباته للتأكيد 
على أهمية تطوير التعليم، وقــد سعى د. 

اإلبراهيم لترتيب ذلك اللقاء مع سموه.
وعــنــد الــتــشــرف بــعــرض الــمــشــروع على 
 
ً
 رحبا

ً
الــمــقــام الــســامــي، وجــدنــا منه صـــدرا

ــقــتــه الــمــأســاة الــتــي أظــهــرتــهــا النتائج  ضــيَّ
 على 

ً
المعروضة عليه، ورأينا منه تشجيعا

طـــرح الــمــواضــيــع بــصــدق وشــفــافــيــة، حتى 
 للحزن واأللــم الــذي بدا 

ً
لو كــان ذلــك جالبا

اه وهو يستمع إلى ما نعرضه،  على محيَّ
لقد كــان لخطورة النتائج وقــٌع كبير على 
ســــمــــوه، فـــانـــطـــلـــق يـــحـــدثـــنـــا عــــن الــتــعــلــيــم 
فــــي الـــمـــاضـــي، ويــــقــــارن بـــيـــن الــمــتــعــلــمــيــن 
والــمــعــلــمــيــن فـــي الــمــاضــي والـــحـــاضـــر، ثم 
ســألــنــا مــن مــنــطــلــق الـــراعـــي الــمــســؤول عن 
رعــيــتــه، المهموم بهمومها، المتطلع إلى 
صــاح أحــوالــهــم، عــّمــا نــريــد فعله إلصــاح 
األمـــور، فــأخــذنــا نــعــرض عليه التوصيات 
الــعــمــلــيــة، وســألــنــاه عــرضــهــا عــلــى الــجــهــاز 
التنفيذي، ثم استعرضنا بعض التجارب 
العالمية ذات الظروف المشابهة بظروف 
 مــن األمــل 

ً
 شــيــئــا

ُّ
ــنــا بــذلــك نــبــث

َّ
الــكــويــت، عــل

بعد أن جثا اليأس على صدورنا من هول 
ما أطلعناه عليه.

وانتهى ذلك اللقاء بتوجيهات من سموه 
بـــضـــرورة إطـــاع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة على 
نــتــائــج الــمــشــروع وتــوصــيــاتــه، وصــحــبــنــا 
مستشار سموه، في لقاء آخر، إلى اللجنة 
رة المعنية بملف التعليم، 

َّ
الوزارية المصغ

ق 
َّ
حق

ُ
نا أمل أن ت

ُّ
فاجتمعنا بأعضائها وكل

اإلصـــاحـــات الــمــنــشــودة الــتــي نــالــت شــرف 
الدعم المباشر من سمّو األمير، وعرضنا 
ــتــــمــــاع الـــثـــانـــي مــــا عـــرضـــنـــاه فــي  فــــي االجــ
االجتماع األول، مع تركيز على التوصيات 
واإلصاحات المنشودة. وبعد إبداء اللجنة 
 بــالــمــشــروع، وانــتــهــاء االجــتــمــاع 

ً
اهــتــمــامــا

بــأمــٍل مــضــاٍف إلــى األمـــل الـــذي انتهى إليه 
االجــتــمــاع األول، بعد كــل ذلــك وصلنا إلى 
النهاية الطبيعية لكل مــشــاريــع اإلصــاح 
ــــدرج، ذلـــك الــمــكــان  الــمــحــتــفــى بــهــا، أعــنــي الـ
الــذي تفوق كنوزه كنوز مغارة علي بابا، 
ففيه من المشروعات الجادة ما من شأنه أن 
يجعل الكويت جنة الله في األرض، ويجعل 
أهــل الكويت منافسين ألهــل جميع المدن 
ات الفاسفة  الفاضلة التي رسمتها مخيِّ
والعلماء والمفكرين والحالمين من الشعراء 

والفنانين.
وأثـــار هــذا الـــدرج حــيــرتــي واســتــغــرابــي، 
فــكــيــف لــقــطــعــة أثـــــاٍث- مــهــمــا غـــا ســعــرهــا- 
أن تــكــبــت طــمــوحــات الــعــلــمــاء والــمــفــكــريــن 
والخبراء المحليين والدوليين؟! بل كيف 
لـــهـــذه الــقــطــعــة الــحــقــيــرة الــمــلــحــقــة بــأثــاث 
الــمــكــاتــب الــفــاخــرة أن تـــعـــارض طــمــوحــات 
أعلى سلطة في الباد؟! ومن أين للدرج تلك 
القوة على إحباط آمال الشعب مصدر كل 

السلطات في بادنا؟
إذا كــــانــــت الــــــمــــــادة 55 مـــــن الــــدســــتــــور 
تجعل الـــوزراء أداة لممارسة سمو األمير 
صــاحــيــاتــه الـــدســـتـــوريـــة، وإذا كـــان وزيـــر 
ذا طموحاته، 

ِّ
 لسموه، منف

ً
التربية ممثا

 بأوامره، وإذا كان الخطاب األميري 
ً
تِمرا

ْ
ُمؤ

فــي افــتــتــاح أي دور لــانــعــقــاد فــي مجلس 
 مــســار الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 

ً
األمــــة راســـمـــا

فلماذا لم تتحقق رغبة سموه في إصاح 
ــــدرج« كل  الــتــعــلــيــم؟ ولـــمـــاذا دخــلــت إلـــى »الــ
ــتـــي أحـــالـــهـــا ســـمـــّوه  مـــشـــاريـــع اإلصــــــاح الـ
ــــوزراء؟ ولــمــاذا لــم يتجاوب  إلــى مجلس الـ
نواب األمة مع دعوات سموه إلى تحصين 
 قوانين تضمن تطوره وتزيل 

ّ
التعليم بسن

العقبات أمام مشاريع إصاحه؟
ــن نـــتـــمـــكـــن مــن  ــ ــا لـ ــنــ  الـــمـــعـــقـــول أنــ

َ
ِمــــــــــن

َ
 أ

الخاص من سلطة األدراج إال إذا رحمتنا 
منها كارثة عظيمة يخفي وجهها الكريه 
نعمة جميلة وجليلة؟! كنت أظن ذلك، لكن 
َبت اآلمــال، فقد  الواقع وسلطة األدراج خيَّ
ــت الــكــارثــة وانــتــهــت، ومــا زالـــت األدراج 

َّ
حــل

ــل راكــمــت  ــنـــوز، بـ ــن كـ ضــنــيــنــة بــمــا فــيــهــا مـ
 من الدراسات ومشروعات اإلصاح 

ً
مزيدا

ــال واألحــــام، وهـــذا ما  والــطــمــوحــات واآلمــ
سنبّينه في المقال التالي إن شاء الله.

صناعة 
القرارات في 

»التربية« 
قائمة على 

ردود األفعال 
الخاضعة 

لرؤى الوزراء 
وطاقمهم 

القيادي 
المشتت 

بفعل الحروب 
الداخلية في 

الوزارة

أهدي الجزء 
األول إلى 
د. حسن 

اإلبراهيم 
قارئي 

االفتراضي

التواجيه 
الفنية تنزع 

إلى فرض 
سلطتها على 

المعلمين 
وممارسة 

دور المفتش 
الذي يتقّصى 

التطبيق 
الحرفي 

للتعليمات 
ويتجاهل 

دعم إبداعات 
المعلمين

الجمعية 
الكويتية 

لتقدم الطفولة 
ت مشروع 

ّ
تبن

»المسؤولية 
التضامنية 
في النظام 

التربوي 
الكويتي«

لقضية 
التعليم دور 

حاسم في 
تحقيق آمال 

خلق دولة 
عصرية 
حديثة 

قوامها العلم 
والمعرفة

المعلمون 
يعتقدون أن 

عالقاتهم 
غير صحية 

باإلدارات 
المدرسية 

والتواجيه 
الفنية

ٍم يعيش 
ّ
• عوامل عدة أسهمت في خلق متعل

 بدور المدرسة في حياته
ً
 وجهال

ً
 فكريا

ً
فراغا

• مشروع النظام التربوي الكويتي وجد بعض 
المقترحات اليتيمة في مجلس األمة

• عمل النواب مقصور على رقابة ضعيفة على 
أعمال وزارة التربية

• للوالدين اتجاهات سلبية نحو المدرسة 
 على أبنائهما

ً
تنعكس غالبا

 لنظام يؤدي إلى الدمار 
ً
في النظام البيئي ال تعدُّ الكوارث الطبيعية اختالال

والهدم، فللكوارث وجٌه جميٌل ال تستطيع رؤيته عيون الكائنات التي ال 
ترى أبعد من أنفها، وال تنشغل بغير قوت يومها، فكثير مما نسميه كوارث 
هو في حقيقته إعادة للتوازن المختل في البيئة الطبيعية، ولنا في البراكين 

خير شاهد، فما تنفثه من أدخنة ورماد يسهم في خفض درجات الحرارة 
في األرض، وما يسيل منها من حمٍم تحرق األخضر واليابس ينتج عنه أرٌض 

 للكائنات، كما أن التقاء تلك الحمم بمياه البحر 
ً
 حيويا

ً
خصبة تخلق مجاال

 لنمو حياٍة جديدة. نعم إنها 
ً
 رحبا

ً
ُع مساحة األرض، خالقة بذلك مجاال ُيوسِّ

 آخر ال 
ً
كارثة مدمرة، وخسائرها فادحة، وضحاياها كثر، لكن لها وجها

 يجعلها نعمة في صورة النقمة، وهذا بالضبط ما 
ً
ينبغي أن نهمله، وجها

نحتاج إليه في تعليمنا، وما ينبغي أن يحدث في تربيتنا، وما هذا االستدعاء 
ى بعد خيباٍت راكمتها محاوالت إصالح التعليم 

َّ
للكارثة سوى أمٍل وحيٍد تبق

في بلدنا الصغير الغني، حتى بات أكثر المهتمين بالشأن التربوي متشائمين 
من نجاعة أيِّ مشروٍع جديٍد ُيطرح تحت عنوان اإلصالح. وتذكرني غرابة 

هذه الفكرة بما اعتراني من غرابة حين وقفت أمام متحف العلم والفن 
 لرئيس غرفة التجارة 

ٌ
ت على المدخل عبارة طَّ

ُ
في سنغافورة، فقد خ

والصناعة السنغافورية، وليس هذا بغريب، فسنغافورة وضعت نفسها 

ضت هذا البلد  على الخريطة بما أنشأته من بنية تجارية وصناعية صلبة عوَّ
 أن يكون رئيس تلك 

ً
ا يفقده من موارد طبيعية، لذا ليس غريبا الصغير عمَّ

طُّ قولها أمام متحف علمي فني ذي طبيعة 
َ
الغرفة من الشخصيات التي ُيخ

ف بمنصبه الوظيفي، بل  تربوية، بل الغريب أن صاحب العبارة لم يعرَّ
ِفَع اسمه بلقب »شاعر«، ليكون الخيال الخالق 

ُ
ف بشغفه الجمالي، فش ُعرِّ

ل ما يرحب بزائر متحف العلم والفن، وما العلم والفن سوى  للشاعر أوَّ
ق المتمّرد على بؤس الواقع وجموده، ومن هذا 

ِّ
أبناء شرعيين للخيال المحل

ِون بـ »عالم المستقبل: عندما يلتقي 
ْ
ُعن س قسٌم في المتحف  المنطلق أسِّ

الفن بالعلم«، وفيه يخوض األطفال تجربة تشكيل المستقبل وفق خياٍل 
ؤون بها  تتحداه المشكالت لوضع خطط يواجهون بها التبعات، ويتهيَّ

د منفعلين بها.   من أن يكونوا مجرَّ
ً
لإلسهام في خلق ظروف حياتهم بدال

وبين التجربة الكويتية والتجربة السنغافورية أجد نفسي أمام سؤال عن 
اليأس الذي يعتريني حتى أستدعي كارثة ترحمنا من تعليمنا، وقد أفضى بي 

التفكير بيأسي إلى ماٍض قريٍب عايشته وأود مشاركته معكم لعل فيه ما 
يبرر غرابة ما افتتحت به الدراسة... وفيما يلي تفاصيل الحلقة األولى:

محاوالت إصالحه جعلت أكثر المهتمين بالشأن التربوي متشائمينمحاوالت إصالحه جعلت أكثر المهتمين بالشأن التربوي متشائمين

كارثة تعليمنا مدمرة وخسائرها فادحة وضحاياها كثركارثة تعليمنا مدمرة وخسائرها فادحة وضحاياها كثر  ))11--55((
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ــى  ــهـ ــقـ ــمـ ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات »الـ
الــثــقــافــي«، الــمــصــاحــب لــمــعــرض 
الــكــويــت الــدولــي للكتاب، أقيمت 
محاضرة قدمها سفير إيطاليا 
لــدى الــكــويــت كــارلــو بالدوتشي، 
وأســتــاذ األنــثــروبــولــوجــيــا وعلم 
اآلثــار بجامعة الكويت د. حسن 
أشكناني، وتناولت موضوعين، 
األول »بعثة اآلثــار بالتعاون مع 
الــســفــيــر بـــالـــدوتـــشـــي«، والــثــانــي 
»الرحالة ماركو موسيزانو« أثناء 

زيارته للكويت عام 1862.

رتبة فارس

ــال د. أشــكــنــانــي إن عالقته  وقـ
بالجمهورية اإليطالية تتوجت 
من خالل منح الرئيس اإليطالي 
ــال لــــه وســــام  ــاريــ ــاتــ ســـيـــرجـــيـــو مــ
»نــجــمــة إيــطــالــيــا« بــرتــبــة فـــارس 
2021، بـــســـبـــب  فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر 

سلسلة طويلة من التعاون على 
المستويين الشخصي والرسمي 
 أن من 

ً
مع جامعة الكويت، مضيفا

أفضل وأجمل األنشطة التي كانت 
تــحــت رعــايــة الــســفــارة اإليطالية 
 
ً
تنظيم جــامــعــة الــكــويــت مــؤتــمــرا
يــقــام أول مــــرة بــتــاريــخ إيــطــالــيــا 
ضــمــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وكـــان فــي يناير 2020 قبل أزمــة 
كورونا بعنوان مؤتمر المدرسة 
اإليــطــالــيــة – الــكــويــتــيــة الشتوية 
ــــى الــــذي أقــيــم  ــار األولـ ــ لــعــلــوم اآلثـ
بــالــتــعــاون بين متحف ومختبر 
اآلثار واألنثروبولوجيا في كلية 
الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــجــامــعــة 
الـــكـــويـــت، وقـــســـم عــلــم اآلثــــــار في 

جامعة السابينزا – روما.
ــمــــر  ــمــــؤتــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن الــ
استمرت فعالياته مــدة أسبوع، 
ــارك فــيــه خمسة أســتــاذة في  وشــ
علم اآلثار من جامعة روما، الذين 

 ومحاضرات مكثفة 
ً
أعطوا ورشا

 أن المؤتمر 
ً
في علم اآلثار، مضيفا

تـــضـــمـــن رحــــــــالت مـــيـــدانـــيـــة إلـــى 
بعض المواقع األثرية في مناطق 
الصبية، وكاظمة، وجزيرة فيلكا.

البعثة اإليطالية

ــانــــي إلــــى  ــنــ ــكــ ــرق د. أشــ ــ ــطــ ــ وتــ
ــارات الــمــيــدانــيــة الــتــي كانت  ــزيـ الـ
بإشراف السفير اإليطالي كارلو 
بــالــدوتــشــي، حــيــث زاروا جــزيــرة 
فـــيـــلـــكـــا، وتــــمــــت مـــقـــابـــلـــة الــبــعــثــة 
اإليطالية فــي مــوقــع »القرينية«، 
ــــت هــــنــــاك  ــانــ ــ  إلـــــــــى أنـــــــــه كــ

ً
ــا ــ ــ ــتـ ــ ــ الفـ

ــع،  ــواقــ مـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى أرض الــ
، وهـــو أن 

ً
واكــتــشــاف جــمــيــل جــــدا

عمر موقع »القرينية« ليس 300، 
 الموقع بأنه 

ً
بل 600 سنة، واصفا

، إذ يبلغ 500 متر على 
ً
ضخم جدا

الساحل الشمالي لجزيرة فيلكا، 
بـــعـــد مـــنـــطـــقـــة ســـعـــيـــدة ودشــــــت، 

ودخــلــت مــن جــهــة الـــغـــرب، وقبل 
ــــوازم« مـــن جهة  ــعـ ــ ــل الـ مــنــطــقــة »تــ
الشرق في منتصف شمال جزيرة 

فيلكا. 
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أفــــــــــــاد د. 
أشكناني بأنهم أخـــذوا أســتــاذة 
جامعة السابينزا في جولة إلى 
مــنــطــقــة الــصــبــيــة، الـــتـــي يـــتـــراوح 
عــمــرهــا نــحــو 7000 ســنــة، وهــي 
أقـــــدم مـــوقـــع أثـــــري فـــي الــكــويــت، 
ــانـــت هـــنـــاك زيـــــــارات لــجــامــعــة  وكـ
الكويت، ومتحف الكويت الوطني، 

وغيرهما من األماكن.

تعاون مثمر

ــتــــه، تــــوجــــه الــســفــيــر  مـــــن جــــهــ
ــكــــر إلــــــــى د.  ــالــــشــ ــــي بــ ــــشـ ــــدوتـ ــالـ ــ بـ
أشكناني على جهوده والتعاون 
الــــمــــثــــمــــر مـــــعـــــه فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
ــيـــع الـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــطـــرق  الـــمـــواضـ
إلــى مــوضــوع البعثة اإليطالية، 

ــن اآلثـــــــار،  ــ ــــود الـــتـــنـــقـــيـــب عـ ــهـ ــ وجـ
ــى الـــرحـــالـــة اإليــطــالــي  ــا إلــ وأيـــضـ
ماركو موسيزانو الذي جاء إلى 
ا من  الـــكـــويـــت، والــــــذي كــــان جـــــزء
الكتاب الذي أعد بمناسبة الذكرى 
الستين لــلــعــالقــات بــيــن إيطاليا 

والكويت. 
وثـــمـــن بـــالـــدوتـــشـــي الــعــالقــات 
اإليـــطـــالـــيـــة الــكــويــتــيــة، مــوضــحــا 
أنها تشتمل على مجاالت في عدة 
تعاونات، ومنها الدبلوماسية، 
واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والــــثــــقــــافــــيــــة، 
ووصــفــهــا بأنها قــويــة ووطــيــدة، 
ــزانـــو كـــان  ــيـ  إلـــــى أن مـــوسـ

ً
ــا ــتــ الفــ

مهتما آنذاك بزيارة الخليج لفهم 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي كــانــت 

سائدة في الماضي.
وتــطــرق إلــى الشق الثاني من 
: »هــو جــزء من 

ً
المحاضرة، قــائــال

اهــتــمــامــي بــالــعــالقــات الكويتية 
ــة الــــتــــي بــــــــدأت مــنــذ  ــيــ ــالــ ــطــ - اإليــ
عــام 2019«، وهــو قصة الرحالة 

اإليطالي ماركو موسيزانو الذي 
 أنه 

ً
زار الكويت عام 1862، مضيفا

اقتنى الــكــتــاب األصــلــي للرحالة 
اإليـــــطـــــالـــــي، الــــــــذي يــــعــــد نــســخــة 
، وطــبــعــت فــي تــوريــن 

ً
نــــادرة جــــدا

بــشــمــال إيــطــالــيــا ســنــة 1863، ثم 
قرأ د. أشكناني للحضور بعض 
الـــفـــقـــرات الــمــهــمــة فــــي صــفــحــات 
كتاب »مــذكــرات الرحالة الطبيب 
ــزانـــو عـــــام 1862«، الــتــي  ــيـ مـــوسـ

 للكويت.
ً
أعطت وصفا

 
مقاطعة تورينو

وأضاف السفير بالدوتشي أن 
الكثير من الكويتيين يحضرون 
الـــخـــيـــول الــعــربــيــة إلــــى مــقــاطــعــة 
ــا، وهـــــذه  ــيــ ــالــ ــطــ تــــوريــــنــــو فـــــي إيــ
ــدى الـــصـــالت الــمــشــتــركــة بين  إحــ
 إلــى أنه 

ً
إيطاليا والكويت، الفتا

عند االتــفــاق على إعـــداد الكتاب 
كانوا يكملون المراحل النهائية 
مــن فــعــالــيــة الــمــدرســة اإليــطــالــيــة 
– الــكــويــتــيــة الــشــتــويــة فــي يناير 

.2020
وأوضــــــــــــح أنــــــــه ســــيــــكــــون فــي 
المستقبل تعاونا كثير، وتسليط 
الضوء على عدة مواضيع جديدة 
وكتابتها، وتبين في مضامينها 
الــصــداقــة المتينة بــيــن البلدين، 
 أنــه سعيد كــون إيطاليا 

ً
مضيفا

ضيف شرف في معرض الكويت 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب بــــدورتــــه الــــــ45، 
»وأهنئكم على هذا التنظيم، فكل 
.»

ً
 جدا

ً
 ومنظما

ً
شيء كان ناجحا

تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وبحضور األمين العام المساعد لقطاع 
الــفــنــون مــســاعــد الـــزامـــل، وقــنــصــل أرمــيــنــيــا لــدى 
الكويت آرا ماتيفوسيان، افتتح معرض الفنان 
األرميني تيكران بيات )روح المحبة( بقاعة أحمد 

العدواني في منطقة ضاحية عبدالله السالم. 
ضــم المعرض أكــثــر مــن 65 منحوتة ولوحة 
فــنــيــة، وزخـــرفـــيـــات تــجــريــديــة. وتــضــم األعــمــال 
الفنية عــدة مــحــاور بعناوين: راقــصــات البحر، 
والمحبة، والجمال، والشوق، ورحلتك، والفرح، 

وطالل الالمنتهي. 
وبهذه المناسبة، قال الزامل، إن الكويت لديها 
 اهتمام بالثقافة والفن، وتحتضن الفنانين 

ً
دائما

من كل دول العالم. 
 إلــى أن تكون 

ً
وأضـــاف أنــهــم يتطلعون دومـــا

العالقات الفنية والثقافية وطيدة على جميع 
األصــعــدة والــمــســتــويــات مــع الــعــديــد مــن الـــدول، 
 إلــــى أن تــلــك االســتــراتــيــجــيــة يــســعــى لها 

ً
الفـــتـــا

 
ً
، مؤكدا

ً
المجلس الوطني، ويحرص عليها دائما

أن الفنون التشكيلية تحظى بحضور وتفاعل 
من الجماهير.

● عزة إبراهيم
قالت الكاتبة منيرة العيدان 
عــــن مــشــاركــتــهــا فــــي فــعــالــيــات 
جناح الطفل بمعرض الكويت 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب الــــــذي أســــدل 
ستاره أمس، إنها حرصت على 
مـــدى 6 ســـنـــوات عــلــى مــشــاركــة 
مـــركـــز الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي للنشر 
ة الــقــصــص لــلــصــغــار  فـــي قــــــراء
ــهــــم بـــالـــحـــكـــي  ــل مــــعــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ

والقصة.
وأعــــــــــربــــــــــت الــــــــعــــــــيــــــــدان عـــن 
ــهـــا بـــــروايـــــة الــقــصــص  ــادتـ ــعـ سـ
لـــأطـــفـــال، مـــؤكـــدة أنـــهـــا مــهــارة 
لــهــا أســالــيــب مـــحـــددة، لضمان 
ــفـــل بــالــحــكــايــة  ــطـ ــتـــاع الـ ــمـ ــتـ اسـ
والتعلم منها والتفاعل معها، 
مؤكدة أن أمتع أوقاتها ليست 
 في 

ً
في الكتابة فحسب، بل أيضا

رواية القصص لأطفال.
وأشارت إلى أن »قاعات أرض 
 
ً
الـــمـــعـــارض الـــتـــي كـــانـــت مــعــقــال
للتطعيم ضد فيروس كورونا، 
ــن أفـــضـــل  ــ ــدة مـ ــ ــواحــ ــ تـــحـــولـــت لــ

دورات معرض الكتاب الدولي 
بعد االنقطاع بسبب الجائحة، 
ــنـــحـــة  لــــيــــعــــود الــــعــــمــــل فــــــي أجـ
المعرض، لكن لنطعم األطفال 

بالقصص في هذه المرة«.
ــال الكبير  ــبـ ولــفــتــت إلــــى اإلقـ
عـــــلـــــى الــــــمــــــعــــــرض بــــأقــــســــامــــه 
 من طلبة 

ً
المختلفة، خصوصا

المدارس واألطفال مع أسرهم، 
 
ً
ــا قـــضـــت أوقــــاتــــا ــهــ مــضــيــفــة أنــ
ــايـــات  ــكـ ــــص الـــحـ ــي قـ ــ مـــمـــتـــعـــة فـ
لـــأطـــفـــال، وشـــاهـــدت تفاعلهم 
وحـــمـــاســـهـــم وتـــشـــوقـــهـــم لــتــلــك 
الــفــعــالــيــات الــتــي ُحـــرمـــوا منها 
بـــالـــســـنـــوات الــمــاضــيــة فـــي ظل 
الــجــائــحــة، مـــؤكـــدة أن األطــفــال 
يحتاجون إلــى المزيد من تلك 
الــفــعــالــيــات، لــتــعــويــضــهــم عما 
افتقدوه وهــم ما زالــوا في عمر 

الزهور.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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منة شلبي تنتظر تقرير الطب الشرعي

 في معرض روح المحبة
ً
 فنيا

ً
٦٥ عمال

● القاهرة - هيثم عسران
تنتظر الفنانة منة شلبي النتيجة التي سيسفر 
عنها تقرير الطب الشرعي بشأن الماريغونا، وما 
عثر عليه بحوزتها خالل عودتها من نيويورك 
الجمعة، ليتحدد على أثره موقفها القانوني في 
القضية، بعدما وجهت لها اتهامات حيازة مواد 
مخدرة، وجرى توقيفها في المطار واحتجازها 
عدة ساعات، قبل أن تعود إلى منزلها فجر أمس.

وكانت النيابة العامة أمرت بإخالء سبيل منة 
شلبي على ذمة التحقيقات في أعقاب العثور على 
مواد يشتبه في أنها مخدرات، بضمان مالي قدره 
50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بحيازة المواد 
المخدرة بقصد التعاطي، فيما جرى إرسال المواد 
التي عثر عليها إلــى الطب الشرعي لبيان مدى 

احتوائها على المواد المخدرة.
واتهمت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات منة 
بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، بحسب 
محضر التحريات وما جرى تدوينه في السجالت 
الرسمية، في وقت نفت الفنانة المصرية حيازتها 
ألي مواد مخدرة بقصد التعاطي، وأكد محاميها 
شعبان سعيد أن موكلته نفت عالقتها بجميع 

األحراز الموجودة في القضية.
وأكد سعيد نفي منة عالقاتها بالمضبوطات 

 إلى أنها 
ً
باستثناء علبة ماكياج خضراء، الفتا

أكــدت فتح حقائبها في غيابها وعــدم معرفتها 
ــعـــت فــيــهــا الــمــضــبــوطــات  ــتـــي وضـ بــالــطــريــقــة الـ
ونسبت إليها، يأتي ذلــك فــي وقــت طلبت نقابة 
الممثلين احترام خصوصية منة، وعدم استباق 
نتائج التحقيقات، بعدما سربت صور لها خالل 
انتظارها في النيابة، إضافة إلى تسريب صورة 

جواز سفرها الخاص.

ب الوضع الصحي  تسبَّ
للفنانة أنغام في إرباك 
برنامجها التلفزيوني 

)أنغام(، الذي ُيعرض بواقع 
حلقتني أسبوعيًا، في 

وقت كان يفترض أن تقوم 
بتصوير حلقات جديدة 

خالل الفترة املقبلة، فيما 
أجبرت، بسبب ظروفها 

الصحية، على إلغاء جميع 
ارتباطاتها الفنية حتى 

إشعار آخر.
الشركة املنتجة للبرنامج 
الجديد تبحث في الوقت 

الحالي إمكانية إعادة بعض 
الحلقات، بالتنسيق مع 

قنوات العرض، أو االكتفاء 
بما تم تصويره حتى اآلن، 
باعتباره املوسم األول من 
البرنامج، مع إرجاء باقي 

الضيوف املتفق معهم ملوسم 
جديد بعد تعافيها بشكل 
كامل، وهذا الوضع تسبب 

في مأزق كبير لكل األطراف 
املعنية. أنغام تخضع لرعاية 
طبية في الوقت الحالي بأحد 

املستشفيات، بعد تدهور 
حالتها الصحية في أعقاب 
جراحة قامت بإجرائها، في 

وقت حرص على زيارتها 
عدد من أصدقائها املقربني، 
لالطمئنان عليها، ورافقها 

عدد من أفراد عائلتها، حيث 
ستعود ملنزلها قريبًا.

بعد تحضيرات استمرت أكثر 
من عام، يطلق الفنان محمد 

صبحي عرضه املسرحي 
الجديد )عيلة اتعملها بلوك(، 

املقرر عرضها على خشبة 
مسرح سنبل في 15 الجاري، 

حيث ستعرض املسرحية 
أسبوعيًا، ليعود من خاللها 
للوقوف بشكل منتظم على 

خشبة املسرح.
أحداث املسرحية تدور من 

خالل تناول قصة أسرة 
مصرية في مراحل مختلفة 

من حياتها بقالب اجتماعي 
كوميدي عبر مواقف عديدة 

وقصص ألبطال هذه العائلة 
على مدار أكثر من ساعتني 

بخشبة املسرح.
املسرحية الجديدة، التي 

يشارك في بطولتها أعضاء 
فرقة »ستوديو املمثل«، 

تقوم بالبطولة النسائية 
فيها الفنانة وفاء صادق، 
فيما سيجري تصويرها 
تلفزيونيًا وعرضها على 

الشاشات الحقًا.

احتفلت الفنانة رنا رئيس 
بخطبتها إلى الشاب يسري 
علي، بعد قصة ُحب طويلة 
استمرت عدة سنوات، وفي 
أعقاب مفاجأة خطيبها لها 
خالل ظهورها في برنامج 
»معكم« مع اإلعالمية منى 

الشاذلي.
واقتصر حفل الخطبة على 

عائلة العروسني فقط، 
حيث تم باملنزل، فيما جرى 

االتفاق على إقامة حفل كبير 
بالزفاف تتم فيه دعوة جميع 

أصدقاء العروسني بعد 
االنتهاء من جميع الترتيبات 

الخاصة بالفرح، وفق ما 
جرى االتفاق عليه بينهما.

رنا تباشر في الوقت الحالي 
التحضير ملشاركتها في 
مسلسل »نصي التاني«، 

الذي تشارك في بطولته مع 
علي ربيع، حيث ستظهر في 

العمل بشخصية محورية 
في األحداث، علمًا بأن 

لديها مشروعًا سينمائيًا 
آخر تحضر له خالل الفترة 

الحالية.

خبريات

برنامج أنغام التلفزيوني 
يقع في مأزق كبير

محمد صبحي يعرض 
»عيلة اتعمل لها بلوك«

رنا رئيس تحتفل بخطبتها 
في أجواء عائلية

منة شلبي

منيرة العيدان: نطعم األطفال 
بالقصص في معقل التطعيم

منيرة العيدان

شعيل والمطرف يجتمعان في خورفكان
يجتمع الفنانان الكويتيان 
نــبــيــل شــعــيــل )بــلــبــل الــخــلــيــج(، 
ومـــطـــرف الــمــطــرف، فـــي أمسية 
غــنــائــيــة ســاحــرة فــي 28 يناير 

2023 على مدرج خورفكان.
وسيقدم الفنانان الكويتيان 
ألول مرة على مــدرج خورفكان 
ــالــــهــــمــــا  بــــــاقــــــة مـــــــن أبــــــــــــرز أعــــمــ
الغنائية التي رسخت في قلوب 

معجبيهما.
وأعــــرب شعيل عــن سعادته 
بلقاء جمهوره في الشارقة مرة 
أخــــرى، إلحــيــاء أمــســيــة غنائية 
ــة والـــــطـــــرب،  ــ ــالـ ــ ــاألصـ ــ مـــلـــيـــئـــة بـ
وقـــال: »اإلمــــارات بــلــدي الثاني، 
وجــمــهــورهــا أهــلــي، وشـــرف لي 
 للمرة األولى على 

ً
أن أقيم حفال

مدرج خورفكان، الذي استضاف 
نخبة من كبار الفنانين«.

ر المطرف عن سعادته،  وعبَّ
: »مــــتــــشــــوق لـــلـــغـــنـــاء فــي 

ً
قـــــائـــــال

الــشــارقــة، الــتــي تستقطب أبــرز 
 
ً
 وعربيا

ً
األسماء الفنية؛ خليجيا

، وعلى مدرج خورفكان، 
ً
وعالميا

وأن أكـــــون وســــط عـــشـــاق الــفــن 
األصيل، ألقدم لجمهور اإلمارة 
ــة مــــن األغـــنـــيـــات الــمــحــبــبــة  ــاقـ بـ

لديهم«.
وكان شعيل أحيا في سلطنة 
 
ً
 غــنــائــيــا

ً
عــمــان قــبــل أيــــام حــفــال

بــــمــــســــرح الـــــــمـــــــروج بــــصــــاللــــة، 

ــال بــالــعــيــد  ــفــ ــتــ بــمــنــاســبــة االحــ
الوطني الـ 52 للسلطنة، وشارك 
ــانـــة بــلــقــيــس  ــنـ ــفـ فــــي الـــحـــفـــل: الـ
فتحي، والــفــنــان ناصر الحمر، 
ــــد الـــبـــطـــحـــري،  ــعـ ــ ــان أسـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
وسط حضور جماهيري كبير 
ــدم  ــيــــث قــ ــز، حــ ــيــ ــمــ ــاس مــ ــ ــمــ ــ وحــ
الــفــنــانــون الــعــديــد مــن األغــانــي 

الخاصة بهم التي تفاعل معها 
جمهور المسرح. 

 
ً
وقـــــال شــعــيــل: »ســعــيــد جـــدا
بــوجــودي ومشاركتي فــي هذه 
المناسبة الغالية، وأذكـــر آخر 
حــفــلــة شــاركــت بــهــا فــي صاللة 
كانت من سنوات عــدة، واليوم 
ألــتــقــي جــمــهــور صـــاللـــة لــلــمــرة 
، وجـــمـــهـــور 

ً
الـــســـابـــعـــة تـــقـــريـــبـــا

ــاز بــــالــــحــــب، فــهــو  ــتـ ــمـ ــة يـ صــــاللــ
جمهور ُمحب ورومانسي، ألن 
 
ً
الطبيعة غالبة عليه، وسابقا

استمتعنا بالكثير من الحفالت 
مع الجمهور، وأتذكر في إحدى 
الحفالت أنني نزلت للجمهور 
من المسرح، ألشاركهم تفاعلهم، 
واليوم نعيد ذلك، ونجتمع مع 
جمهورنا الحبيب في صاللة، 
 بعد تلك الــســنــوات، 

ً
خــصــوصــا

 لعمان أن تظل في 
ً
وأتمنى دائما

تقدم وازدهار«.

مطرف المطرفنبيل شعيل

تيكران بيات

معرض الكتاب يسلط الضوء على الرحالة اإليطالي موسيزانو
خالل محاضرة شارك فيها السفير بالدوتشي وحسن أشكناني

تحدث سفير إيطاليا لدى 
الكويت كارلو بالدوتشي عن 

الجهود اإليطالية في التنقيب 
عن اآلثار بالكويت، كما ركز 

على الرحالة اإليطالي ماركو 
موسيزانو الذي زار الكويت عام 

.1862

كارلو بالدوتشي وحسن أشكناني أثناء المحاضرة

فضة المعيلي

كتاب »مذكرات الرحالة الطبيب 
موسيزانو عام 18٦2«

حــــــول كــــتــــاب »مــــــذكــــــرات الــــرحــــالــــة الــطــبــيــب 
مــوســيــزانــو عــــام 1862«، ذكــــر د. أشــكــنــانــي أن 
مذكرات الطبيب اإليطالي ماركو موسيزانو، التي 
صدرت تحت عنوان »ذكريات رحلة إلى آسيا في 
العامين 1861 و1862«، تعتبر أحد أقدم المصادر 
 
ً
باللغة اإليطالية التي ذكــرت الــكــويــت، مضيفا
أن موسيزانو وصف ترحاله من جنوب العراق 
وصواًل في صباح اليوم التالي إلى مجموعة من 

المنازل تسمى »Giaharra« )يقصد بها الجهراء 
شمال مدينة الكويت وكانت قرية زراعية(، حيث 
كانت لهم استراحة أكلت خاللها الخيول واإلبل، 
وبــعــد هـــذه المحطة تــحــركــت الــقــافــلــة بــمــحــاذاة 
الساحل فوصلت إلى الكويت، التي كانت محاطة 
باألسوار، في الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان 
في استقبال المسافرين التاجر جوزيف بن بيدر 

)يقصد به التاجر يوسف البدر(.

https://www.aljarida.com/article/5647
https://www.aljarida.com/article/5703
https://www.aljarida.com/article/5700
https://www.aljarida.com/article/5701
https://www.aljarida.com/article/5697
https://www.aljarida.com/article/5696
https://www.aljarida.com/article/5694
https://www.aljarida.com/article/5690
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»الديوك« أول المتأهلين...»الديوك« أول المتأهلين...
واألرجنتين تعود من جديدواألرجنتين تعود من جديد

 بنشوة الفوز، وإعالن منتخب »الديوك« أول المتأهلين للدور الثاني بهدفين 
ً
نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، يحتفل بتسجيل هدفه الثاني أمام عدسات الكاميرات متباهيا

يحمالن توقيعه في مرمى الدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

األخضر السعودي 
يخسر أمام بولندا 

بثنائية

د 
ّ
تونس تعق

مهمتها بخسارة 
أمام أستراليا

خبرة كرواتيا 
تصطدم 

بطموحات كندا

اليابان تحلم 
بانتصار جديد أمام 

كوستاريكا

ألمانيا لتجنب 
 الخروج المبكر 

في مواجهة 
إسبانيا اليوم

القطريون فخورون 
ببالدهم... 

»فائزون رغم 
الخسارة«

١٢ ١٠

١٧ ١5

١٤

١٨

األرجنتين تعود لرقصة التانغو من جديد في الدوحة، بعد أن أنعش 
آمالها ليونيل ميسي بتسجيل هدفه األول، ووإنزو فرنانديز الهدف 
الثاني في مرمى المكسيك، وتبدو الفرحة مع جوليان ألفاريز، وأنخيل 

دي ماريا، وناهويل مولينا في استاد لوسيل.  )رويترز(
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رياضة
١٠

دت تونس مهمتها في التأهل للدور الثاني للمرة األولى 
ّ
عق

 بخسارتها أمــام أستراليا صفر - 1 على 
ً
في تاريخها كثيرا

استاد الجنوب في الــوكــرة، ضمن منافسات الجولة الثانية 
للمجموعة الرابعة.

 
ً
وسّجل هدف اللقاء الوحيد العب التعاون السعودي سابقا

وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك 
من ضربة رأسية )23(.

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، 
ــام الـــدنـــمـــارك )صـــفـــر- صـــفـــر(، فـــي حين  لــهــا بــتــعــادل ثــمــيــن أمــ
تعّرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 1 - 4. 
وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، 
 أنها تالقي فرنسا بطلة العالم في الجولة األخيرة.

ً
خصوصا

 من بن سليمان
ً
السليتي بدال

 
ً
 وحيدا

ً
وأجرى مدرب تونس جالل القادري تغييرا

على تشكيلته األساسية التي خاضت المباراة االولى، 
فأدخل في خط المقدمة نعيم السليتي، بداًل من أنيس 
بن سليمان، وحذا غراهام أرنولد مدرب أستراليا 

حذوه بإدخاله مدافع بريشيا اإليطالي فران كاراتشيتش بداًل 
من مدافع هارتس االسكتلندي ناثانيال أتكينسون.

، إال أن 
ً
واستهل المنتخب االسترالي الشوط األول ضاغطا

تونس تحررت من الدفاع وفي لعبة جماعية وصلت الكرة من 
عصام الجبالي على الرواق االيمن إلى يوسف المساكني داخل 
المنطقة لم يحسن استغاللها )20(، قبل أن يسدد بعد دقيقة 

محمد دراغر كرة علت المرمى.
ومن هجمة منسقة مرر كريغ غودين من الجناح االيسر كرة 
عرضية اصطدمت بــدراغــر وحولت مسارها داخــل المنطقة، 
لــيــتــابــعــهــا ديــــوك ضــربــة رأســـيـــة هـــزت شــبــاك الـــحـــارس أيــمــن 

دحمان )23(.
وبات ديوك ثاني العب استرالي يسجل من ضربة رأسية في 
نهائيات كأس العالم منذ تيم كايهل صاحب هدفين رأسيين 

)أمام صربيا 2010 وتشيلي 2014(.
وكـــادت تــونــس تـــدرك الــتــعــادل بعد رمــيــة تــمــاس إلى 
الجبالي، ومنه إلى المساكني داخل المنطقة ليمررها 
بــدوره إلــى دراغــر ســددهــا، وأبعدها المدافع كــاي رولز 
)41(، قــبــل أن يــهــدر الــمــســاكــنــي فــرصــة تـــعـــادل جــديــدة 
بتسديدة إلى جانب القائم األيسر لم يحرك لها حارس 

.)3+45( 
ً
كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي مــاثــيــو رايــــن ســاكــنــا

مع بداية الشوط الثاني، زج القادري بالعب الدحيل القطري 
فرجاني ساسي بداًل من المدافع دراغر بهدف تنشيط الوسط، 
فتالعب المساكني بالمدافع على الــــرواق األيــمــن ومـــرر كرة 

عرضية أبعدها الحارس )60(.
ومنح المدرب، وهبي الخزري دقائقه االولى في المونديال 
بدخوله بداًل من العيدوني )67(، لتهدر أستراليا فرصة محققة 
بعد تمريرة أرضية داخل المنطقة من البديل جايمي ماكالرين 

.)71( 
ً
مرت من أمام الجميع وصل إليها ماثيو ليكي متأخرا

وفي يقظة تونسية سدد منتصر الطالبي كرة من مسافة 
 من دون خطورة التقطها الحارس راين )84(، ليحبط 

ً
27 مترا

ــار هــجــمــة  ــوتــ الـــمـــدافـــع هــــــاري ســ
خطيرة باعتراضه الكرة من 

بين قدمي مهاجم الكويت 
ــيـــن  الــــكــــويــــتــــي طــــــه يـــاسـ
الخنيسي )86(، من دون 

أن تتبدل النتيجة.  
)أ ف ب(

د 
ّ
د تونس تعق
ّ
تونس تعق

مهمتها بخسارة مهمتها بخسارة 
أمام أسترالياأمام أستراليا

صّعب المنتخب التونسي من 
مهمته في التأهل للدور 

الثاني لمونديال 2022، وذلك 
بالخسارة أمس أمام أستراليا 

صفر - 1، في المجموعة 
الرابعة للبطولة.

السليتي: خسرنا في أول 
نصف ساعة

قال مهاجم تونس نعيم السليتي: »أعتقد أننا 
خسرنا المباراة خالل الدقائق الثالثين األولى. 
 فـــي أجـــــواء الـــلـــقـــاء، وخــســرنــا 

ً
لـــم نــدخــل جـــيـــدا

الــمــواجــهــات، وأعــتــقــد أن أســتــرالــيــا درستنا 
، وأغلقت المساحات أمامنا ومنعتنا 

ً
جيدا

من التقدم لألمام«.
وتــــــابــــــع: »احــــتــــجــــنــــا فــــقــــط إلـــــــى إنــــهــــاء 
ى في 

ّ
الهجمات، ألننا خلقنا الفرص. حت

الشوط االول عندما لم نكن األفضل حصلنا 
عـــلـــى فــرصــتــيــن أو ثــــــالث. عــلــيــك أن نــقــتــل 

المباراة، وأن نكون فعالين. في الشوط الثاني 
كنا أخطر وأفضل، ولكن لألسف لم نسجل«.

أرنولد: فخور باألداء والفوز
أعــرب مــدرب أستراليا غراهام أرنولد عن فخره بالعبيه، عقب 

فوزه على تونس 1 - صفر أمس.
وقـــال غــراهــام: صحيح أن هــذا هــو الــفــوز األول ألستراليا منذ 
2010 فــي كــأس الــعــالــم، لكن هــي مــجــرد مــبــاراة، وأنـــا أؤمـــن بأنها 
أفضل »ودية« لعبناها كانت ضد فرنسا )الخسارة 1 - 4 في الجولة 
األولى(، عوقبنا على أخطائنا. اليوم لم يكن الخصم بمستوى بطل 
العالم، ولكن كــان لديهم اإلصـــرار والتصميم، ونحن كــذلــك، وأنــا 

فخور باألداء والفوز«.
وأضاف: »يجب أن ننتظر نتيجة المباراة الثانية بين فرنسا 

والدنمارك لمعرفة حظوظنا، لكننا سنركز على 
أنفسنا، ونضمن أن تكون األمور في مصلحتنا، 
وأن نكون متأهبين. أنا فخور بالالعبين، الفوز لم 
يحقق منذ 12 عاما، ونحن لسنا هنا من أجل ذلك، 
ولكن من أجــل أن نصل إلــى أبعد المراحل«. وتابع: 
»أن المنتخب األســتــرالــي رســم البسمة على وجــوه 
المشجعين، يجب أن نستمتع بهذا الــفــوز ونرتاح 

ونتعافى ونستعد لمواصلة المشوار«. 
)أ ف ب(

ديوك: المباراة كانت صعبةديوك: المباراة كانت صعبة
ــــوك، مــهــاجــم أســتــرالــيــا  أكـــد مــيــتــشــل ديـ
وصاحب هدف الفوز على تونس 1 - صفر، 
أمس، أن المواجهة التي انتهت لمصلحة 

منتخب بالده كانت صعبة.
وقـــال ديـــوك: »كــانــت مــبــاراة صعبة في 
الــحــقــيــقــة كـــنـــا نـــعـــرف أن تـــونـــس تــلــعــب 
بــشــراســة ونــحــن نلعب على أرض ليست 
ــان عــلــيــنــا الــتــأقــلــم مـــع ذلــك  ــ بـــأرضـــنـــا، وكـ

ونــجــحــنــا«، مــتــابــعــا: »بــعــد الــمــبــاراة ضد 
فرنسا قلت لعائلتي إنني سأسجل هدفا 
وأهديه البني )جاكسون(، وبالتالي قمت 
بــتــلــك الــحــركــة )جـــــاي( احــتــفــاال بــالــهــدف، 
وأعـــتـــقـــد أنــــه قــــام بــهــا وهــــو يــتــفــرج على 

المباراة في التلفزيون«.
وأردف: »فـــي الحقيقة، ضحيت كثيرا 
في العامين األخيرين )العيش في اليابان 

وعائلتي في إنكلترا(، بكيت عندما تحدثت 
إليهم عقب الجولة األولـــى، لكن هــذه هي 
العقلية الــتــي يــجــب أن تــكــون عليها كي 
تنتصر، وأنــا سعيد لمساعدة أستراليا 

على التقدم في كأس العالم«.
واســــــتــــــدرك: »عـــنـــدمـــا أحــــــــرزت الـــهـــدف 
كنت منتشيا وفــي قمة الــســعــادة. لعبنا 
وضغطنا بشراسة ألننا كنا نعتقد أنها 

الطريقة الوحيدة للفوز بالمباراة وهذا 
كان ناجحا«.

وذكــر زميله كريغ غــوديــن »كنا نتوقع 
مباراة صعبة، ولكننا هنا ليس من أجل 
مجرد المشاركة بل من أجــل تجاوز دور 
المجموعات. حصدنا 3 نقاط مهمة واآلن 
ــام  ســـنـــخـــوض مــــبــــاراة صــعــبــة أخــــــرى أمــ

الدنمارك«.

    المباراة في سطور

المباراة: تونس - أستراليا صفر-1
الملعب: استاد الجنوب في الوكرة

ً
الجمهور: 41823 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الرابعة

الحكم: األلماني دانيال سييبيرت
أستراليا: ميتشل ديوك )23(

اإلنذارات: تونس: عيسى العيدوني )26(، علي العابدي 
)64(، فرجاني ساسي )3+90(

- التشكيلتان:
تونس: أيمن دحمان - منتصر الطالبي، ديالن برون 
)وجـــدي كشريدة، 74(، ياسين مــريــاح، محمد دراغــر 
)فرجاني ساسي، 46(- علي العابدي، عيسى العيدوني 
)وهـــبـــي الـــخـــزري، 67(، الـــيـــاس الــســخــيــري، - يــوســف 
المساكني، عــصــام الجبالي )طــه ياسين الخنيسي، 

73(، نعيم السليتي.
المدرب: جالل القادري

ــن، فـــران كاراتشيتش )ميلوش  أســتــرالــيــا: ماثيو رايـ
ديــغــيــنــيــك، 75(، هــــاري ســـوتـــار، عــزيــز بــهــيــتــش، كــاي 
رولز، رايلي ماكغري )أيدين هروستيتش، 64(، آرون 
موي، جاكسون إيرفاين، ماثيو ليكي 
)كيانو باكوس، 85(، ميتشل 
ديوك )جايمي ماكالرين، 
64(، كريغ غودوين )أوير 

مابيل، 85(.
الــــــــمــــــــدرب: غـــــراهـــــام 

أرنولد

القادري: خيبة أمل كبيرة
أعرب مدرب المنتخب 
الــتــونــســي لـــكـــرة الــقــدم 
جــــــــالل الــــــــقــــــــادري عــن 
ــة أمـــــــلـــــــه عـــقـــب  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ خـ
خــــــــــســــــــــارة »نـــــــســـــــور 
قرطاج« أمام أستراليا 

صفر - 1 أمس.
وقــال الــقــادري بعد 
الهزيمة: »مــع األســف، 
إنــهــا خيبة أمــل كبيرة. 
الــــحــــضــــور الــــــقــــــوّي لــلــمــنــتــخــب 
 في الشوط 

ً
األسترالي خصوصا

األول والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــقــويــة 
لالعبيه ساهما بشكل كبير في 
ـــا نـــعـــرف ذلــك 

ّ
نــتــيــجــة أمـــــس. كـــن

جيدا. قّدمنا مباراة كبيرة أمام 
الدنمارك في الجولة األولى وكنا 
األخـــطـــر عــلــى الـــمـــرمـــى واألكـــثـــر 
صــنــاعــة لــلــفــرص، وكــنــا قريبين 
من تحقيق الفوز، لكننا لم ننجح 
في هز الشباك. مرة أخرى دفعنا 
ثمن غياب الفعالية الهجومية. 

كــانــت الــمــبــاراة صعبة كــمــا كــان 
ــة بــالــنــســبــة  ــمــ ــاســ ــا وحــ ــعـ ــتـــوقـ مـ
إلــــــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، لــــــم نــظــهــر 
بالمستوى الذي كنا نتمناه في 
الشوط األول، وأستراليا فرضت 
أفضليتها وسيطرتها على وسط 

الملعب«.
وأضـــاف الــقــادري »لــم نفاجأ 
بأداء المنتخب األسترالي، هو 
فريق محترم، ضغط علينا منذ 
البداية، ولــم يترك لنا الفرصة 
للعب بالطريقة التي كنا نرغب 
بــهــا خـــوض الــمــبــاراة. أرغمني 
على تغيير الخطة التكتيكية 
ــــي الــــمــــبــــاراة،  ــــن مــــــرة فـ ــر مـ ــثــ أكــ
ــا عــــلــــى لــــعــــب الـــــكـــــرات  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أرغـ
الــطــويــلــة وتــفــّوق فــي اســتــعــادة 
الكرات الثانية واستغل البنية 
الجسمانية لالعبيه، ونجح في 
 الــشــبــاك مــن نــصــف فــرصــة، 

ّ
هـــز

وهذا ُيحسب له.
 أتـــــــيـــــــحـــــــت لـــــــنـــــــا فــــــرصــــــتــــــان 

فـــــي الـــــشـــــوط األول فـــشـــلـــنـــا فــي 
تــرجــمــتــهــا. ضــغــطــنــا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي وقــمــنــا بــتــغــيــيــرات على 
التشكيلة، وصنعنا خمس فرص 
ولـــم نترجمها أيــضــا. ولـــو كانت 
الفعالية حاضرة لكان هناك كالم 
ــر. مـــرة أخـــرى عابتنا اللمسة  آخـ
األخــيــرة، وخسرنا المباراة التي 

لم يكن يجب أن نخسرها«.
وعــــــــن حـــــظـــــوظ تـــــونـــــس عــقــب 
الــــــخــــــســــــارة قـــــــــــال: »ال نـــســـتـــحـــق 
الــخــســارة عطفا عــلــى مــا قــّدمــنــاه 
ــوال الـــمـــبـــاراة. مــصــيــرنــا ليس  ــ طـ
بأيدينا اآلن، ســنــرى مــا ستؤول 
ــيـــه نــتــيــجــة الــــمــــبــــاراة الــثــانــيــة،  إلـ
مهمتنا لــن تــكــون ســهــلــة، ونحن 

نتحمل مسؤوليتنا«.
)أ ف ب(

فرحة ديوك بإحراز الهدف

https://www.aljarida.com/article/5681


تأهل المنتخب الفرنسي 
لمنافسات دور الـ 16 من 

بطولة كأس العالم بعد تغلبه 
على المنتخب الدنماركي بنتيجة 

.1 - 2

بــاتــت فــرنــســا، حــامــلــة الــلــقــب، أول 
ــيـــن لـــــلـــــدور ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي  ــلـ ــأهـ ــتـ ــمـ الـ
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية 
لنجمها كليان مبابي 2 - 1، أمس على 
ملعب 974 في الدوحة في ختام الجولة 
ــن مـــنـــافـــســـات الــمــجــمــوعــة  الـــثـــانـــيـــة مــ

الرابعة.
وكــانــت فرنسا البادئة بالتسجيل 
عــبــر مــبــابــي )61(، ورّدت الـــدنـــمـــارك 
بــواســطــة مــدافــع بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــدريـــاس كــريــســتــنــســن )68(، قــبــل أن  أنـ
ــان  ــرمـ ــاريـــــس ســــــان جـ ــ ــم بـ ــجـ يـــحـــقـــق نـ
 رصيده 

ً
ثنائيته في الدقيقة 86، رافعا

إلى ثالثة أهداف في النسخة الحالية 
والــــ31 مع منتخب بــالده فلحق بزين 
الدين زيــدان الــى المركز السابع على 

الئحة الهدافين التاريخيين للديوك.
ــوز الـــثـــانـــي لـــفـــرنـــســـا فــي  ــفــ وهـــــو الــ
ــيـــة بـــعـــد األول عــلــى  ــالـ الـــنـــســـخـــة الـــحـ
أســتــرالــيــا 4 - 1 فـــي الــجــولــة األولــــى، 
فعززت موقعها في الصدارة برصيد 
ســـت نـــقـــاط، بـــفـــارق ثــــالث نـــقـــاط أمـــام 
أستراليا الفائزة على تونس 1 - صفر 
في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في 
الــوكــرة. وبــاتــت الــصــدارة فــي متناول 
، فـــحـــتـــى بــحــال 

ً
ــا ــريــ ــظــ الـــفـــرنـــســـيـــيـــن نــ

خسارتها مباراتها االخيرة أمام تونس 
، يتعين على أستراليا 

ً
بفارق هدف مثال

التغلب على الدنمارك بفارق خمسة.
ونــــجــــحــــت فــــرنــــســــا فـــــي الـــــثـــــأر مــن 
الـــدنـــمـــارك الــتــي هــزمــتــهــا مــرتــيــن هــذا 
العام وتحديدا الصيف الماضي عندما 
تغلبت عليها فــي دور الــمــجــمــوعــات 
ــة 2  ــ ــيـ ــ لــمــســابــقــة دوري األمـــــم األوروبـ
- 1 فـــي بـــاريـــس و2 - صــفــر ايـــابـــا في 

كوبنهاغن.
كما تغلبت فرنسا على الــدنــمــارك 
ــع مـــواجـــهـــات  ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي أربــ
فــي الــعــرس الــعــالــمــي بــعــد االول على 
ارضـــهـــا 2 - 1 عــــام 1998 فـــي دور 
المجموعات، مقابل خسارة 
فـــــــــــي الـــــــــــــــــــــدور ذاتـــــــــــه 
فــــــــــي الــــنــــســــخــــة 
 - 2 ــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ الــ
صفر عام 2002، 
ــادل ســلــبــي  ــ ــعـ ــ وتـ
في النسخة االخيرة 

في روسيا 2018.
وهو الفوز السادس تواليا 
لــفــرنــســا فـــي كـــأس الــعــالــم، في 
إنجاز تحققه للمرة األولــى في 
تاريخها معادلة ما حققه الجيل 

الذهبي إلسبانيا عام 2010.
ــد الـــدنـــمـــارك  ــيـ وتـــجـــمـــد رصـ

عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز 
الــثــالــث وبـــاتـــت مــطــالــبــة بــالــفــوز على 
أستراليا فــي الجولة الثالثة األخيرة 
األربــعــاء المقبل لحجز بطاقتها إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي، وهـــو األمــــر ذاتــــه الــذي 
تحتاجه تونس في مباراتها مع فرنسا 
في اليوم ذاته. وفي حال تساوي تونس 
والــدنــمــارك نــقــاطــا يــتــم االحــتــكــام الــى 

فارق األهداف.
وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان 
ثــالثــة تــبــديــالت على تشكيلة الجولة 
األولى فدفع برافايل فاران بعد تعافيه 

من االصابة مكان ابراهيما كوناتيه، 
وتيو هرنانديز مكان شقيقه لوكا الذي 
أصيب فــي الــمــبــاراة االولـــى وسيغيب 
عــن الــنــهــائــيــات، وجـــول كــونــديــه مكان 

بنجامان بافار.
ــمـــارك  ــام مــــــدرب الـــدنـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
كــاســبــر هيولماند بــأربــعــة تغييرات، 
فغاب سيمون كاير وتوماس دياليني 
الذي أبعدته إصابة في الجولة االولى 
عن البطولة بأكملها وكاسبر دولبرغ 
ــدريــــاس ســكــوف أولـــســـن، وشــــارك  وأنــ
ــور نــــلــــســــون ويـــســـبـــر  ــتـ ــكـ ــيـ ــم فـ ــهـ ــانـ ــكـ مـ
ليندستروم وأنــدريــاس كورنيليوس 

وميكل دامسغارد.
وكــانــت أول وأخــطــر فــرصــة عندما 
مرر جناح برشلونة اإلسباني عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه كـــــرة عـــرضـــيـــة مــــن الــجــهــة 
اليمنى طار لها العب وسط يوفنتوس 
اإليــطــالــي أدريـــــان رابـــيـــو بـــرأســـه فــوق 

ــارس مــــرمــــى نــيــس  ــ ــ الـــجـــمـــيـــع، لـــكـــن حـ
الــفــرنــســي كــاســبــر شــمــايــكــل أبــعــدهــا 

بصعوبة من باب المرمى )21(.

توغل غريزمان 

ــاح أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  ــنــ ــل جــ ــ ــوغـ ــ وتـ
اإلســـبـــانـــي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان داخــــل 
ــة ابــعــدهــا  ــرة قـــويـ ــ ــدد كـ ــ الــمــنــطــقــة وســ

شمايكل بقدمه اليسرى )33(.
ــارك بــهــجــمــة مـــرتـــدة  ــمــ ــدنــ وردت الــ
أنهاها كورنيليوس بتسديدة بجوار 

القائم األيسر )36(.
وتـــخـــلـــص مـــبـــابـــي مــــن العـــبـــيـــن فــي 
ــلـــق بــســرعــة  مــنــتــصــف الــمــلــعــب وانـــطـ
وتوغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية 

أبعدها شمايكل إلى ركنية )57(.
وتــلــقــى غـــريـــزمـــان كــــرة عــالــيــة على 
مشارف المنطقة من العب وسط ريال 

مدريد اإلسباني أوريليان تشواميني 
فهيأها لنفسه على صـــدره وســددهــا 
قــويــة بــيــســراه فـــوق الــخــشــبــات الــثــالث 

.)59(
ونـــــجـــــحـــــت فـــــرنـــــســـــا فـــــــي تــــرجــــمــــة 
أفضليتها إلى هدف بعد لعبة مشتركة 
بين هرنانديز ومبابي اللذين تبادال 
ــرة مــرتــيــن قــبــل أن يــهــيــئــهــا االول  ــكـ الـ
لــلــثــانــي فــســددهــا بــيــســراه مــن مسافة 

قريبة على يسار شمايكل )61(.
ــعـــادل عبر  ــتـ وأدركـــــــت الـــدنـــمـــارك الـ
كريستنسن بضربة رأســيــة قــويــة من 

مسافة قريبة )68(.
وأنـــــقـــــذ حــــــــارس مــــرمــــى تـــوتـــنـــهـــام 
اإلنكليزي هوغو لوريس عرين الديوك 
من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية 

من ليندستروم )73(.
وكــــاد تــشــوامــيــنــي يفعلها بضربة 
رأسية ارتطمت بظهر مدافع أتاالنتا 
اإليطالي يواكيم مايهلي وتحولت الى 
ركنية )79(، وسدد رابيو كرة بطريقة 

أكروباتية فوق المرمى )80(.
ورد الـــبـــديـــل مـــارتـــيـــن بـــرايـــثـــوايـــت 
بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجوار 

القائم األيسر للوريس )81(.
ونـــجـــح مــبــابــي فـــي تــســجــيــل هــدف 
الفوز عندما تابع بفخذه األيمن تمريرة 

عرضية لغريزمان أمام المرمى )86(.
)أ ف ب(

المباراة 
في سطور

المباراة: فرنسا- الدنمارك 2 - 1
الملعب: استاد 974، الدوحة

ً
الجمهور: 42860 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الرابعة

ــنــــدي ســـيـــمـــون  ــولــ ــبــ الــــحــــكــــم: الــ
مارتشينياك

األهداف:
فرنسا: كيليان مبابي )61 و86(

الدنمارك: أندرياس كريستنسن 
)68(

اإلنذارات:
فرنسا: جول كونديه )43(

الدنمارك: أندرياس كريستنسن 
)20(، أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس 

)23(

التشكيلتان:
فــرنــســا: هــوغــو لـــوريـــس، جــول 
كونديه، رافايل فاران )إبراهيما 
كوناتيه، 75(، دايو اوباميكانو، 
ــــان  ــيـ ــ ــلـ ــ ــز، أوريـ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــو هـ ــيــ تــ
ــيــــو،  ــنـــي، أدريــــــــــان رابــ ــيـ تـــشـــوامـ
عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه )كينغسلي 
كــومــان، 75(، انــطــوان غريزمان 
)يـــــــوســـــــف فــــــوفــــــانــــــا، 2+90(، 
كيليان مبابي، أوليفييه جيرو 

)ماركوس تورام، 63(.
المدرب: ديدييه ديشان

ــارك: كـــاســـبـــر شــمــايــكــل،  ــمــ ــدنــ الــ
أنــدريــاس كريستنسن، يواكيم 
ــلـــســـون،  أنـــــــدرســـــــن، فـــيـــكـــتـــور نـ
راسموس كريستنسن )ألكسندر 
با، 90+2(، بيار إميل هويبيرغ، 
يـــواكـــيـــم مــايــهــلــي، كــريــســتــيــان 
إريـــكـــســـن، يــســبــر لــيــنــدســتــروم 
ــان نــــــورغــــــراد، 85(،  ــيـ ــتـ ــريـــسـ )كـ
ــارد )كـــاســـبـــر  ــ ــغـ ــ ــسـ ــ مـــيـــكـــيـــل دامـ
دولــــــــــبــــــــــرغ، 73(، أنــــــــدريــــــــاس 
كـــــــورنـــــــيـــــــلـــــــيـــــــوس )مـــــــارتـــــــيـــــــن 

برايثوايت، 46(.
المدرب: كاسبر هيولماند

)أ ف ب(

فرنسا أول المتأهلين 
للدور الثاني بثنائية مبابي

الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني )رويترز(

غريزمان: مباراة معقدة 
ومجهود استثنائي

قال مهاجم المنتخب الفرنسي غريزمان »كنا 
نعلم أنــهــا ستكون مــبــاراة مــعــقــدة، فقد خسرنا 
ــم. بذلنا  مــرتــيــن )ضـــد الــدنــمــارك( فــي دوري األمــ
الكثير مــن الــجــهــد، وعملنا جميعا بشكل جيد 

جدا«.
وأضاف تعليقا على تمريرته الحاسمة الـ 26 
مع منتخب بالده »فخور جًدا بذلك، لكنني أتذكر 
. صحيح 

ً
 ودفاعيا

ً
عمل الفريق وعملي هجوميا

أن هــنــاك إحــصــائــيــات، لكننا ال ننظر إلـــى ذلــك، 
، كان من المهم 

ً
 استثنائيا

ً
فالجميع بذل مجهودا

جًدا الفوز والتأهل، ونحن سعداء جًدا«.

كوندي: حققنا هدفنا األول من المونديال
قــال جــول كــونــدي، مــدافــع برشلونة، بعد تأهل فرنسا لــدور الــــ16 من 

المونديال إنهم »حققوا الهدف األول« الذي وضعوه ألنفسهم. 
وأضاف »توقعنا التأهل. تسببوا بمشكالت لنا وتغلبنا عليها«، مضيفا: 
عندما أحــرزت الدنمارك هدف التعادل )1-1( لم يستسلموا وبحثوا عن 

الفوز.
وذكر أن مبابي، صاحب هدفي فرنسا، يمكنه ترك بصمته ألي مسابقة.

وبهزيمة الدنمارك )2-1(، تصدرت فرنسا المجموعة بـ6 نقاط، حسمت 
 على نتائج الجولة 

ً
بها التأهل للدور التالي، بينما يتوقف تأهلها متصدرة

األخيرة بالمجموعات.
وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة بالمركز الثالث.

وفي منافسات »األولـــى«، فــازت فرنسا أمــام أستراليا )4-1(، وتعادلت 
الدنمارك أمام تونس سلبيا.

)إفي(

مبابي ثاني الهدافين التاريخيين للديوك
رفع كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، رصيده 
اإلجــمــالــي إلـــى 7 أهــــداف، بمشاركته فــي النسختين 

األخيرتين من كأس العالم.
وبهذه الحصيلة يحل مبابي ثانيا في قائمة الهداف 
الــتــاريــخــي لــلــديــوك بــالــمــونــديــال، والـــتـــي يــتــصــدرهــا 

جوست فونتين بـ 13 هدفا.
وتـــجـــاوز كــيــلــيــان بثنائيته فــي شــبــاك الــدنــمــارك، 

3 أساطير فــي هــذه القائمة التاريخية، هــم: ميشيل 
بالتيني، وزين الدين زيدان )5 أهداف(، وتييري هنري 

)6 أهداف(.
ويأمل مبابي أن يضاعف حصيلته، حيث يخوض 
مباراتين على األقــل في مونديال قطر، أوالهما ضد 
تونس في ختام الــدور األول، ثم مواجهة دور الـ 16، 

بعد ضمان التأهل.

https://www.aljarida.com/article/5765
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رياضة
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األخضر السعودي يخسر أمام بولندا بثنائية
ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه في البطولة

خسر المنتخب السعودي 
أمام نظيره البولندي بنتيجة 

0 - 2 خالل منافسات 
المجموعة الثالثة من بطولة 

كأس العالم 2022.

    المباراة في سطور

المباراة: السعودية - بولندا )صفر - 2(
الملعب: استاد المدينة التعليمية

ً
الجمهور: 44259 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية

المجموعة الثالثة
الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:
بولندا: بيوتر زيلينسكي )39(، روبرت ليفاندوفسكي )82(.

اإلنذارات:
بولندا: ياكوب كيفيور )15(، ماتي كاش )16(، أركاديوش ميليك 

)19(
السعودية: عبد اإلله المالكي )20 ويغيب عن المباراة المقبلة(، 

عبد اإلله العمري )4+45(.

التشكيلتان:
بولندا: فويتشيخ شتشيزني، ماتي كــاش، كميل غليك، ياكوب 
كيفيور، بارتوش بيريشينسكي، غريغورز كريخوفياك، كريستيان 
بييليك، أركــاديــوش ميليك )كــرزيــشــتــوف بيونتيك 71(، بيوتر 
جيلينسكي )ياكوب كامينسكي 63(، برزيميسالف فرانكوفسكي، 

روبرت ليفاندوفسكي
المدرب: تشيسالف ميخنييفيتش

السعودية: محمد العويس، سعود عبد الحميد، عبد اإلله العمري، 
علي البليهي، محمد البريك )سلطان الغنام 65(، عبد اإلله المالكي 
)عبد الرحمن العبود 85(، محمد كنو، سامي النجعي )نواف العابد 
46، هتان بهبري 90+5(، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح 

الشهري )ناصر الدوسري 85(.
المدرب: الفرنسي هيرفيه رونار

)أ ف ب(

ق
ّ
البريك: لم نوف

قال مدافع المنتخب السعودي محمد البريك: »استغلوا خطأين، وكانت 
ق. سمعنا كالما إيجابيا 

ّ
لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء، لكن لم نوف

من المدرب ووزير الرياضة في غرفة المالبس، رغم عدم تحقيق الفوز«. 
 من جانبه، قال زميله العب الوسط عبدالرحمن العبود: »هاجمنا ولم 
ا األفضل على صعيد الفرص. نتمنى التعويض في 

ّ
يحالفنا الحظ، وكن

المباراة المقبلة والتأهل«.

تلقى المنتخب الــســعــودي وجماهيره 
صدمة قوية بخسارته أمام نظيره البولندي 
صــفــر - 2 أمـــس الــســبــت عــلــى ملعب اســتــاد 
المدينة التعليمية في الجولة الثانية من 
مــبــاريــات دور المجموعات ببطولة كأس 

العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
 وتقدم المنتخب البولندي بهدف سجله 
بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39، ثم أضاف 
روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق 
فــي الــدقــيــقــة 82 مــن الــمــبــاراة الــتــي أقيمت 

وسط حضور أكثر من 44 ألف مشجع. 
ورفع المنتخب البولندي رصيده بذلك 
إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة 
ويــلــيــه المنتخب الــســعــودي الـــذي كـــان قد 
استهل مشواره في المونديال بفوز تاريخي 

على المنتخب األرجنتيني 2 1-. 
وبــــــدأت الـــمـــبـــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب ســريــع، 

واســتــعــرض المنتخب الــســعــودي طموحه 
فــي التسجيل المبكر حــيــث قـــدم أكــثــر من 
محاولة جادة لكن دون خطورة على الشباك 
في الدقائق األولــى في ظل الحذر الدفاعي 

الشديد من جانب الفريق البولندي. 
وصنع المنتخب البولندي أول فرصة له 
في الدقيقة السابعة لكن العويس تألق في 
االرتقاء لإلمساك بكرة خطيرة قبل أن تصل 
لها رأس اركاديوز ميليك. وكاد المنتخب 
السعودي أن يتقدم في الدقيقة 13، حيث 
مر محمد إبراهيم كنو ببراعة من الدفاع 
البولندي ثم مرر الكرة إلى فراس البريكان 
ــــذي أعـــادهـــا لـــه لــيــســدد كــــرة صــاروخــيــة  الـ
أخرجها الحارس البولندي بأطراف أصابعه 

بصعوبة.
ــنـــدي يـــاكـــوب  ــولـ ــبـ  وحـــصـــل الــــمــــدافــــع الـ
ــــذار فـــي الـــمـــبـــاراة في  كــيــويــور عــلــى أول إنـ
الدقيقة 15 بسبب عرقلة صالح الشهري، 
ــذار  ثـــم حــصــل زمــيــلــه مـــاتـــي كــــاش عــلــى إنــ
بعدها بثوان بسبب عرقلة سالم الدوسري. 
كذلك حصل ميليك على إنــذار في الدقيقة 
20 بسبب جذب عبداإلله علي العمري من 
قميصه. وتوقف اللعب بعدها بثوان بسبب 
سقوط محمد البريك إثــر التحام قــوي من 
جانب ماتي كاش، لكن البريك واصل اللعب 

سريعا. 
وتـــوقـــف الــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 39 بسبب 
ــقــــوط عـــلـــي هـــــــادي آل بـــلـــيـــهـــي مــصــابــا  ســ

ــــوي مــــن جــانــب  ــر تــــدخــــل قــ ــ فــــي الـــــــــذراع إثــ
ليفاندوفسكي، لكنه تلقى العالج وواصل 
الــلــعــب. وفـــي الــدقــيــقــة 40، تــقــدم المنتخب 
الــبــولــنــدي عـــن طــريــق بــيــوتــر زيلينسكي 
حيث تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي داخل 
منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة دون تردد 
إلــى داخــل الشباك. وأتيحت فرصة أخــرى 
أمام المنتخب البولندي بعدها بثوان، حيث 
مــرر ليفاندوفسكي عرضية أمــام المرمى، 
لكن ميليك لم يلحق بها. وتوقف اللعب في 
الدقيقة 43 حيث تعرض الشهري لعرقلة 
من جانب بيليك وعاد الحكم لتقنية حكم 
الفيديو المساعد )VAR( ليشير بعدها إلى 
احتساب ضربة جزاء للمنتخب السعودي. 
وتقدم سالم الدوسري لتنفيذ الضربة لكنه 
ســدد كــرة تصدى لها الــحــارس ثــم تابعها 
ــريـــك بـــتـــســـديـــدة أخــــــرى لـــكـــن الـــحـــارس  ــبـ الـ
تصدى للكرة مجددا وأخرجها إلى ركنية 

لم تستغل. 

ً
العابد بديال

 ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدرب 
ــنــــارد بـــالـــالعـــب نـــــواف الـــعـــابـــد بــــدال من  ريــ
سامي خليل النجعي. واســتــمــرت سيطرة 
المنتخب الــســعــودي على مجريات اللقاء 
وتـــوالـــت مــحــاوالتــه الــهــجــومــيــة بــحــثــا عن 
تـــســـجـــيـــل هــــــدف الـــــتـــــعـــــادل، فـــيـــمـــا واصـــــل 

المنتخب البولندي اعتماده على تضييق 
المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما 
تتاح أمامه الفرصة. ورغــم السيطرة شبه 
المطلقة للمنتخب السعودي على مجريات 
اللقاء فإنه فشل في تشكيل خطورة كافية 
على المرمى بسبب تألق مدافعي المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي. وشـــهـــدت الــدقــيــقــة 55 فــرصــة 
خــطــيــرة للمنتخب الــســعــودي عــنــدمــا مــرر 
ــواف الــعــابــد  ســالــم الـــدوســـري الـــكـــرة إلـــى نــ
داخل منطقة الجزاء لكن مدافعي المنتخب 
البولندي تمكنوا من قطع الكرة ليتدخل 
الــدوســري مــرة أخــرى ويحصل على الكرة 
ــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء ويـــســـدد لكن  عــلــى حـ
تشيزني تألق وتصدى لها قبل أن يشتتها 
الدفاع.  وأهدر المنتخب السعودي فرصة 
في الدقيقة 60، فبعد سلسلة من التمريرات 
مــرر سالم الــدوســري كــرة بينية إلــى فراس 
البريكان داخل منطقة الجزاء في الناحية 
ــة لــكــنــهــا عــلــت  ــرة قـــويـ ــ الـــيـــســـرى لـــيـــســـدد كـ
الــعــارضــة. بــعــدهــا بــدقــيــقــة واحـــــدة، تمكن 
صـــالـــح الــشــهــري مـــن قــطــع الـــكـــرة مـــن أحــد 
مدافعي المنتخب البولندي ودخل بالكرة 
إلــى منطقة الــجــزاء لكنه سقط على أرض 
الملعب لــتــرتــد الــكــرة إلـــى محمد إبــراهــيــم 
كــنــو ويــســدد كـــرة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
الجزاء لكنها علت العارضة. وكاد المنتخب 
الــبــولــنــدي أن يــســجــل الـــهـــدف الــثــانــي في 
الدقيقة 62 عندما أرسلت كرة عرضية من 

الــجــانــب األيــســر إلـــى داخـــل منطقة الــجــزاء 
ــوز مــيــلــيــك، غــيــر الــمــراقــب،  ــاديــ قــابــلــهــا أركــ
بــضــربــة رأس قــويــة لــكــن كــرتــه اصــطــدمــت 
بالعارضة. ودفع مدرب المنتخب السعودي 
بــالــالعــب ســلــطــان الــغــنــام بـــدال مـــن محمد 

البريك في الدقيقة 65. 

هدف التعزيز 

 وعــــزز لــيــفــانــدوفــســكــي تــقــدم المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي فـــي الــدقــيــقــة 82 حــيــث ارتــكــب 
ــلـــص  ــتـــخـ ــــة واسـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــوة دفـ ــ ــفـ ــ ــي هـ ــكــ ــالــ ــمــ الــ
ليفاندوفسكي الــكــرة عــلــى حـــدود منطقة 
الجزاء ثم سددها في الشباك معلنا تقدم 
بولندا 2 - صفر. وكــاد ليفاندوفسكي أن 
يضيف الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة 
90، حــيــث تــقــدم لــيــنــفــرد بــالــحــارس وســدد 
الكرة لكن العويس تصدى لها واصطدمت 
بجسد ليفاندوفسكي الذي كاد أن يتابعها 
لــكــن الــغــنــام تــدخــل فــي اللحظة المناسبة 
وأبعد الكرة، ولم تسفر الدقائق المتبقية 
عــن جــديــد لتنتهي الــمــبــاراة بــفــوز بولندا 
على السعودية 2 - صفر. وبالتالي يكون 
ليفاندوفسكي، نجم برشلونة اإلسباني، 
قد نجح في تسجيل أول هدف له في تاريخ 

مشاركاته في كأس العالم.     )د ب أ(

ميخنييفيتش: كنا أكثر فعالية  بالالعبين
ً
رينارد: فخور جدا

قال تشيسالف ميخنييفيتش مدرب منتخب بولندا »سنفرح بهذا 
الفوز. السعودية فريق جيد لكننا كنا أكثر فعالية. سجلنا هدفين 
وال نحتاج أكثر من ذلــك. سأتابع مباراة األرجنتين والمكسيك 

ألعرف الفريق الذي سأنافسه في الجولة المقبلة«.
من جانبه، قال فويتشيخ شتشيزني حارس مرمى المنتخب 
. لعبنا أمام فريق قوي. لقد تمكنوا 

ً
 صعبا

ً
البولندي: »لقد كان فوزا

من الفوز على األرجنتين. اقتنصنا الفرص وحافظنا على الدفاع. 
استغللنا عدة فرص وكانت المباراة رائعة«. وعن المباراة المقبلة 
ضد األرجنتين قال »ستكون صعبة لكن قدرنا بين أيدينا. حصدنا 

ــــن  ــحـ ــ قريبون من رصيد يزيد عن 6 نقاط«.4 نـــــــــقـــــــــاط، ونـ
وعــــن تــأثــر لــيــفــانــدوفــســكــي 
بهدفه األول »أعلم أنــه ليفا 
ــات  ــاريــ ــبــ ــمــ ــي الــ ــ ــرط فــ ــخــ ــنــ يــ
بكل مشاعره. كــان يمكن أن 
يسجل هــدفــيــن أو ثــالثــة. نحن 
 ال 

ً
 واحدا

ً
 العبا

ّ
سعداء على أية حال، لكن

يمكنه الفوز، بل الفريق، وليفا جزء من الفريق«.
)أ ف ب(

قال هيرفي رينارد مــدرب المنتخب السعودي 
»فــي بعض األحــيــان يجب أن تكون فــعــااًل، ونحن 
 بالطريقة التي 

ً
لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جــدا

لعبنا فيها وبالالعبين. أهدرنا ركلة جــزاء، لكن 
 فـــي الــنــهــايــة. نحن 

ً
ارتــكــبــنــا خــطــأ فـــادحـــا

.»
ً
متحدون سويا

ــاف »كـــان يجب أن نسجل  وأضـ
هـــدف الــتــعــادل قــبــل االســتــراحــة. 
، واألهـــم أننا 

ً
 كبيرا

ً
بذلنا جــهــدا

نــقــف هــنــا، ال تظنونا انتهينا، 
سنبذل ما في وسعنا، سنستمر 

في اللعب للثانية األخيرة«.
عن والدته الثمانينية في 
ــن تــكــون سعيدة  الــمــلــعــب »لـ
مني الليلة. أنا متأكد أنها 
حــزيــنــة، ســأقــول مــا تــكــرره 
دائــــــًمــــــا لـــــي )ال تــســتــســلــم 
استمر بالعمل وستحدث 

األشياء الجيدة(«.
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أحيا منتخب األرجنتين آماله 
فــي التأهل لثمن نهائي مونديال 
2022 بــقــطــر بــفــوزه الــصــعــب على 
منتخب المكسيك بهدفين نظيفين 
في اللقاء الــذي جمعهما أمس في 
ثــانــي جــــوالت الــمــجــمــوعــة الثالثة 

بالبطولة.
وعلى ملعب »لوسيل«، لم ترتق 
المباراة إلــى طموحات الجماهير 

ــتــــي احــــتــــشــــدت فــــي الــــمــــدرجــــات  الــ
ــقــــيــــن، وبـــالـــنـــظـــر  ــفــــريــ لـــــــمـــــــؤازرة الــ
لحاجتهما الماسة إلى تذوق طعم 
االنــتــصــار األول فــي البطولة بعد 
الــخــســارة الــصــادمــة لــبــطــل الــعــالــم 
مرتين )1978 و1986( في مستهل 
ــام الــســعــوديــة،  ــ الـــمـــشـــوار )1-2( أمـ
ــام  وتــــعــــادل الــمــكــســيــك ســلــبــيــا أمــ

بولندا.

 
ً
ولم يشهد شوطا المباراة فرصا

حقيقية على مرمى الحارسين، إلى 
ــاء هـــدف فــض االشــتــبــاك في  أن جـ
الدقيقة 64 بتوقيع ليو ميسي إثر 
تسديدة يسارية من خارج المنطقة 
مـــرت زاحــفــة عــلــى يــســار الــحــارس 

المخضرم جييرمو أوتشوا.
ويعد هــدف ميسي هــو الــــ93 له 
بقميص منتخب بـــاده، ليواصل 

ــيــــن  ــدافــ ــهــ ــاد بـــــــصـــــــدارة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االبــ
»األلبيسيليستي«،  التاريخيين لـ
والثامن له في المونديال، ليجاور 
فـــــي الــــمــــركــــز الــــثــــانــــي الـــراحـــلـــيـــن 
جييرمو ستابيلي ومــارادونــا في 
الــمــركــز الــثــانــي بــــ8 أهــــداف، بينما 
يــتــربــع الــنــجــم الـــســـابـــق غــابــريــيــل 
عمر باتيستوتا في الصدارة بـ10 

أهداف.
ثــم فــي الــدقــيــقــة 88 أّمـــن البديل 
الــواعــد إنـــزو فــرنــانــديــز االنــتــصــار 
بــهــدف آخـــر مـــن تــســديــدة مقوسة 
رائعة ذهبت أقصى الزاوية اليسرى 

لمرمى أوتشوا.

إنعاش اآلمال 

ــال الــمــدرب ليونيل  وضـــرب رجـ
سكالوني أكثر من عصفور بهذه 
النتيجة، حيث أنعشوا حظوظهم 
في التأهل لــدور الـــ16 بعد البداية 
ــارة أمــــــام  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ »الـــــــصـــــــادمـــــــة« بـ

المنتخب السعودي )2-1(.
كما أن »راقصي التانغو« أكدوا 
تــفــوقــهــم عـــلـــى الــمــكــســيــكــيــيــن فــي 
الــمــونــديــال بانتصار رابـــع، ودون 

تلقي أي خسارة.
وحصد »األلبيسيليستي« أول 

3 نـــقـــاط فـــي الــبــطــولــة، لــيــأتــي في 
المركز الثاني بفارق األهداف أمام 
السعودية، بينما ينفرد المنتخب 
البولندي بالصدارة بـــ4 نقاط من 
تعادل أمام المكسيك، ثم فوز على 
السعودية بهدفين دون رد في وقت 

سابق على هذه المباراة.
ــور« فـــيـــتـــذيـــل  ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا »الـ

المجموعة بنقطة وحيدة.
وستشهد الجولة الختامية في 
دور المجموعات األربــعــاء المقبل 
مواجهتين مصيريتين، السيما أن 
حظوظ المنتخبات األربعة ما زالت 

قائمة في التأهل.
وســتــضــرب األرجــنــتــيــن مــوعــدا 
ــل الـــــصـــــدارة  ــ ــ ــدا مـــــن أجـ ــنــ ــولــ مـــــع بــ
والتأهل، بينما ستكون السعودية 
على موعد مع المكسيك بحثا عن 
أمــل المنافسة على بطاقة التأهل 
لــلــمــنــتــخــبــيــن، وانــــتــــظــــار نــتــيــجــة 

المباراة األخرى في المجموعة. 
)إفي(

األرجنتين تعوداألرجنتين تعود  
لرقصة »التانغو« بثنائيةلرقصة »التانغو« بثنائية

ميسي 
يعادل رقم مارادونا

بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــبــــاراة مــنــتــخــب 
ــام الــمــكــســيــك فـــي ثــانــي جـــوالت  بــــاده أمــ
المجموعة الثالثة بمونديال 2022 بقطر 
أمــس السبت، عــادل نجم وقــائــد منتخب 
األرجنتين، ليونيل ميسي، رقم األسطورة 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا في عدد 
مباريات كأس العالم بإجمالي 21 مباراة 

لكليهما.
وكان صاحب القميص رقم )10( يمتلك 
19 مــبــاراة في مسيرته بالمونديال قبل 
هذه النسخة، حيث خاض 3 مباريات في 
مونديال 2006 بألمانيا، و5 في جنوب 
إفريقيا 2010، و7 في 2014 بالبرازيل، و4 

في روسيا 2018.
وبــــــإضــــــافــــــة مــــــبــــــاراتــــــي الــــســــعــــوديــــة 
والمكسيك في المونديال القطري، يرتفع 
عدد مباريات ليو ميسي في كأس العالم 

إلى 21 مباراة، ليعادل رقم مارادونا.
وســيــكــون بــمــقــدور نــجــم بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي تحطيم هذا الرقم، حال 
مشاركته بشكل طبيعي في آخر مباريات 

دور المجموعات بالبطولة أمام بولندا.
وكان مارادونا قد شارك خال مسيرته 
فــي الــمــاعــب فــي 4 نــســخ لــكــأس الــعــالــم، 
بواقع بطولة أقل من مواطنه، حيث خاض 
5 مــبــاريــات فــي نسخة 1982 بإسبانيا، 
و7 بعدها بــأربــع ســنــوات فــي المكسيك، 
حيث توج بطا للعالم، ونفس العدد في 
1990 بإيطاليا، وهي النسخة التي اكتفى 
فيها »األلبيسيليستي« بمركز الوصافة 
لمصلحة ألمانيا، وأخــيــرا مباراتين في 

مونديال 1994 في الواليات المتحدة.
 )إفي(

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين- المكسيك 2- صفر
الملعب: لوسيل

ً
الجمهور: 88966 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثالثة

الحكم: اإليطالي دانييلي أورساتو

األهداف:
ــيـــل مـــيـــســـي )64(، إنـــســـو  ــيـــونـ األرجــــنــــتــــيــــن: لـ

فرنانديس )87(

اإلنذارات:
األرجنتين: غونسالو مونتييل )43(

المكسيك: نستور أراوخو )22(، إريك غوتييريس 
)50(، هكتور هيريرا )66(، روبرتو ألفارادو )89(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ماركوس 
ــا، لـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــس، نــيــكــوالس  ــيـ ــونـ أكـ
أوتــــامــــنــــدي، غـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل )نـــاهـــويـــل 
مولينا، 63( - اليكسيس ماك أليستر )إيسيكييل 
بـــاالســـيـــوس، 69(، غــيــدو رودريـــغـــيـــس )إنــســو 
فرنانديس، 57(، رودريــغــو دي بــول - ليونيل 

ميسي، أنخل دي مــاريــا )كريستيان رومــيــرو، 
69(، الوتارو مارتينيس )خوليان ألفاريس، 63(

المدرب: ليونيل سكالوني
المكسيك: غييرمو أوتشوا - خيسوس غاياردو، 
هــكــتــور مــوريــنــو، ســيــســار مــونــتــيــس، نستور 
أراوخـــو - كيفن ألــفــاريــس )راوول خيمينيس، 
67(، لويس تشافيس، أندريس غواردادو )إريك 
غوتييريس، 42(، هكتور هــيــريــرا - هيرفينغ 
لوسانو )روبرتو الفارادو، 73(، أليكسيس فيغا 

)أورييل أنتونا، 66(
المدرب: األرجنتيني خيراردو مارتينو

)أ ف ب(
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ألمانيا لتجنب الخروج المبكر في مواجهة إسبانيا اليومألمانيا لتجنب الخروج المبكر في مواجهة إسبانيا اليوم
تحت شعار »حياة أو موت«، 

يدخل المنتخب األلماني 
مواجهة اليوم أمام نظيره 

اإلسباني، ضمن منافسات 
الجولة الثانية للمجموعة 

الخامسة لمونديال 2022.

تخوض ألمانيا مــبــاراة »حــيــاة أو مــوت« 
بمواجهة إسبانيا اليوم على استاد البيت 
في الخور، لتعويض صدمة الخسارة أمام 
اليابان، حيث يتوجب على الحارس مانويل 
نوير ورفاقه تقديم أفضل ما لديهم إلسقاط 
»ال روخــا« الساحرة، في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 

قطر لكرة القدم.
واســـتـــهـــل الــمــنــتــخــبــان الـــعـــرس الـــكـــروي 
بظروف مغايرة، فبينما كانت ألمانيا، حاملة 
اللقب 4 مــرات، تسقط من عليائها بخسارة 
تاريخية أمـــام الــيــابــان رغـــم تقدمها بهدف 
إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء )1-2(، حققت 
إسبانيا بعد 3 ســاعــات فـــوزا تاريخيا هو 
األكبر لها في نهائيات كأس العالم بسباعية 

نظيفة أمام كوستاريكا.
ــوز يــــؤهــــل إســـبـــانـــيـــا بــــحــــال فــشــل  ــ ــفــ ــ ــ وال
كوستاريكا في التغلب على اليابان، ويؤهل 
اليابان بحال فشل ألمانيا في االنتصار على 
إسبانيا، وبحال خسارة ألمانيا ستقصى 
بحال فشل كوستاريكا في الفوز على اليابان.

وتأمل ألمانيا الجريحة نفض غبار كابوس 
اليابان وقبله مونديال روسيا 2018 عندما 
ودعـــت بخفي حنين دور المجموعات، إثر 
خسارتها أمام كوريا الجنوبية، وبعده دوري 
ــيـــة وخــســارتــهــا القاسية أمــام  األمـــم األوروبـ

إسبانيا 6 - صفر عام 2020.

ضغوطات هائلة

وتـــــدرك ألــمــانــيــا هـــول الــضــغــوطــات على 
كاهليها قبل قمة هــذه المجموعة فــي فوز 
حاسم ينعش آمالها بالتأهل لثمن النهائي، 
في حين ستكون الخسارة الضربة القاضية 
آلمالها، لكن رغم تراجع أداء »دي مانشافت« 

الشاب، في الفترة االخيرة فإن خط الهجوم 
بقيادة كاي هافرتس، قادر على فك 

شيفرة الدفاع اإلسباني.
لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال األهــــــم: هل 

بــإمــكــان ألــمــانــيــا الــتــعــالــي على 
جراحها ووضع خسارة اليابان 

خلفها، وهي التي اعتادت الوصول 
ــل بـــالـــبـــطـــوالت  ــراحــ ــمــ ــد الــ ــعــ إلــــــى أبــ

الكبرى، وهــي الوحيدة التي توزعت 
ألقابها بالمونديال فــي الخمسينيات، 
السبعينيات، التسعينيات، األلفية الثالثة.

وهـــدد مـــدرب المنتخب األلماني هانزي 
فليك العبيه األساسيين بأن أيا منهم ليس 
ضامنا مــركــزه، وقبل الــخــروج من مونديال 
روسيا 2018 وتنازلها عن اللقب بخروجها 
مــن الــــدور األول، ذهــبــت ألــمــانــيــا أقــلــه حتى 
الدور نصف النهائي في جميع النسخ التي 
خاضتها منذ 2002، لكنها تواجه اآلن خطر 
السقوط عند الحاجز األول للمرة الثالثة فقط 

في تاريخها، بعد 1938 و2018.

تشكيلة شابة

في المقابل، أثبت إنريكي خــال األعــوام 
الماضية أن اللعب الجماعي هو أكثر فعالية 
مــن الــمــهــارات الفردية لاعبين النجوم، لذا 
يــأمــل أن تــكــون مــاعــب قطر فــرصــة مؤاتية 

لنجاح أفكاره.
وتــمــلــك إســبــانــيــا مــا يكفي مــن الــمــواهــب 
إلقــاق راحــة ألمانيا، لكن يجب على العبي 
خــط الــوســط بــيــدري وغــافــي أن يكونا بقمة 
مستواهما في حال أرادت حصد ثاث نقاط 

مرة جديدة وبلوغ الدور الثاني باكرا.
وبــات غافي )18 عاما و100 يــوم( أصغر 
مسجل في تاريخ منتخب باده خال كأس 
 
ً
العالم، محطما الرقم السابق لراوول )20 عاما

( في نسخة 1998.
ً
و351 يوما

واستدعى إنريكي، الــذي تخلى عن قلب 
الدفاع التاريخي المخضرم سيرخيو راموس 
)36 عاما(، تشكيلة شابة أثبتت نجاحها أمام 
كــوســتــاريــكــا، فــدكــت شــبــاك الــحــارس كيلور 
نــافــاس عــن طريق دانــي أولــمــو )11(، ماركو 
أسنسيو )21(، فيران توريس )31 من ركلة 
جزاء و54(، غافي )74(، كارلوس سولير )90(، 

ألفارو موراتا )2+90(.

10:0010:00مم
ألمانيا ألمانيا xx إسبانيا إسبانيا

فيران توريس وغافي نجما إسبانيا

أجبرت الهزيمة أمــام اليابان 
)1-2( مدرب ألمانيا هانزي فليك 
على ارتداء زي رجل اإلطفاء، في 

أول اختبار حقيقي له.
الحسابات دقيقة وواضــحــة: 
فـــي حـــال خــســرت ألــمــانــيــا أمـــام 
إسبانيا اليوم، فإن فرصها 
في التأهل ستكون ضئيلة 
إلـــى مــعــدومــة اعــتــمــادا على 
ــبــــاراة الـــيـــابـــان مع  نــتــيــجــة مــ

كوستاريكا.
وتـــــــــــواجـــــــــــه ألـــــمـــــانـــــيـــــا 
شــبــح »إذالل تــاريــخــي« 
بالخروج للمرة الثانية 
على التوالي من دور 
الــمــجــمــوعــات، بعد 
أن خرجت من هذا 
الدور للمرة األولى 
ــلــــى اإلطــــــــــاق فــي  عــ
مونديال روسيا 2018 بالخسارة 

أمام كوريا الجنوبية.

ــه الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــرتــ ــيــ فــــــي مــــســ
الـــشـــابـــة، واجــــــه فــلــيــك بــالــفــعــل 
هــذه المواقف المعقدة. وبهذه 
الطريقة أيضا، شهدت مسيرته 
دفـــعـــة مــذهــلــة قــبــل 3 ســـنـــوات، 
عـــنـــدمـــا تـــســـلـــم تــــدريــــب بـــايـــرن 
ميونيخ عماق الكرة األلمانية.
في خريف عام 2019، وفيما 
ــــن  ــَريـ ــ ــانـــي األمـ ــعـ ــــرن يـ ــايـ ــ كــــــان بـ
ــكـــان  ــل فـــلـــيـــك مـ ــ بــــــــالــــــــدوري، حــ
الكرواتي نيكو كوفاتش المأزوم 

آنذاك.
ومع النجاح الــذي حققه في 
نهاية الموسم بعد معاناة، فاز 
بكل األلقاب التي يمكن تخيلها 
مع الفريق البافاري، بما في ذلك 
ثاثية مدوية في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، والـــــــــدوري األلـــمـــانـــي، 

وكأس ألمانيا.
بـــــــــعـــــــــد ثـــــــــــــــــاث ســـــــــــنـــــــــــوات، 
يــنــتــظــره تـــحـــٍد أكـــبـــر: يــجــب أن 

يــجــعــل مــهــاراتــه فــي المناقشة 
واالستماع تتحدث عن نفسها 
من أجل إقناع العبيه، وهم على 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة، بـــخـــوض نـــزال 

صعب ومفصلي.
ــام إســـبـــانـــيـــا،  ــ ــ فـــالـــهـــزيـــمـــة أمـ
ســتــعــّجــل مـــن عــــودة المنتخب 
ــي 2  ــ األلـــــمـــــانـــــي الـــــــى ديـــــــــــاره فــ
ديـــســـمـــبـــر الـــمـــقـــبـــل، حـــتـــى قــبــل 

انطاق األدوار اإلقصائية.
ــــادة  ويــتــعــيــن عـــلـــى فــلــيــك إعـ
بناء فريقه بسرعة قياسية بعد 
ظهور ضعيف دفاعا وهجوما، 
لكن خيارات المدرب التكتيكية 
في المباراة األولى كانت قليلة 
أو غــيــر مــفــهــومــة. هـــذا مــا أكــده 
نــجــم المنتخب الــســابــق لــوتــار 
ماتيوس، صاحب الـ150 دولية، 
عندما قال إن فليك كان مخطئا.
)أ ف ب(

بـــــات ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس الــــاعــــب الــوحــيــد 
الــمــســتــمــر مــن الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي الــمــتــوج بلقب 
مونديال 2010. يؤتمن قائد »ال روخا« الحالي على 
استخدامه خبرته ونصائحه مع الجيل الجديد، في 

السعي نحو لقب عالمي ثان.
وبينما تعتبر مشاركته المونديالية األخــيــرة، 
ال يزال العب وسط برشلونة، البالغ 34 عاما، أحد 
أبرز عناصر لويس إنريكي، إذ قام المدرب اإلسباني 
بانتظام بــاخــتــيــاره فــي التشكيلة األســاســيــة، إلى 
جــانــب أحــد زميليه فــي الــنــادي الكتالوني بيدري 
ــا مـــع كــلــيــهــمــا، كــمــا حــصــل ضد  ــانـ ــيـ ــي، وأحـ ــافــ وغــ
سويسرا في 24 سبتمبر الماضي )خسرت إسبانيا 

.)2-1
وفـــي الــمــبــاراة األولــــى مــن مــونــديــال قــطــر، شكل 
ثاثي برشلونة قلب الــوســط النابض، فــي مباراة 
اكــتــســحــوا فــيــهــا كــوســتــاريــكــا بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة، 
ــد للتفوق على  وضعتهم فــي مــوقــع الــمــرشــح األحـ
ألــمــانــيــا الــمــصــدومــة مـــن خــســارتــهــا أمــــام الــيــابــان 

افتتاحا.
ويتهرب بوسكيتس، العب الوسط الطويل القامة 

والــنــحــيــف )1.90 مــتــر مــقــابــل 75 كـــغ(، 
والمعروف بإدارته السلسة لخط وسط 

الــبــلــوغــرانــا، مــن وســائــل اإلعــــام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وحـــفـــات الــجــوائــز 

الفردية.
ومع خروج برشلونة من أزمة استمرت عامين، 

رحيل نجم الفريق األول األرجنتيني ليونيل ميسي 
إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وديــون تزيد 
قيمتها على مليار يورو، وسلسلة الفضائح التي 
ألقت بظالها، مرر بوسكيتس هذه الفترة بهدوء، 

بل ومدد عقده حتى نهاية هذا الموسم.
وفـــي غــيــاب جـــيـــرارد بيكيه الــمــعــتــزل أخــيــرا 
وسيرخيو راموس وآخرين، أصبح بوسكيتس 

اآلن »المنارة« الوحيدة للمنتخب االسباني.
ويستعد بوسكيتس، صاحب الهدوء الافت 
الذي يميز أسلوبه، ببطء لتمرير الشعلة إلى 
خلفائه الشباب، ولكن قبل ذلك، ال يزال أمامه 
تحٍد أخير: تعليق نجمة ثانية على القميص 

اإلسباني.
)أ ف ب(

فليك يرتدي زي افليك يرتدي زي اإلإلطفائي من جديدطفائي من جديد

بوسكيتس

فليك

موسياال

موسياال تعلم في إنكلترا موسياال تعلم في إنكلترا 
وارتدى قميص »المانشافت«وارتدى قميص »المانشافت«

ــاريـــو غــوتــســه هـــدفـــا قـــاتـــا فـــي الــوقــت  عــنــدمــا ســجــل مـ
اإلضافي أمام األرجنتين، ليقود ألمانيا إلى الفوز بالنجمة 
الرابعة في كأس العالم 2014 بعد طول انتظار، كان جمال 
مــوســيــاال، البالغ 11 عــامــا، يــراقــب مــن أريــكــتــه، إلــى جانب 

والديه في لندن.
بعد 8 سنوات، وهو على بعد 3 أشهر من عيد مياده 
العشرين، رســخ العــب شباب تشلسي اإلنكليزي السابق 
نفسه كركن أساسي من تشكيلة هانزي فليك األساسية 

في قطر.
ويــقــول مــوســيــاال، الــــذي يــعــتــبــر الـــهـــدوء مــع الــكــرة أمــرا 
حــاســمــا فــي هــجــوم الــمــنــتــخــب األلــمــانــي، »أشــعــر بــأنــه من 
الــمــهــم أن تــجــلــب الــقــلــيــل مــن الـــهـــدوء، ال أن تــضــغــط كثيرا 
على نفسك، وأن تحصل على القليل من المرح، وبعد ذلك 

ستسير األمور على ما يرام«.
وولد موسياال في شتوتغارت، وانتقل إلى إنكلترا في 
سن السابعة، وعاد إلى ألمانيا عام 2019، بعد أن أمضى 

8 سنوات في فريق شباب تشلسي.
ومثل موسياال إنكلترا طوال سنوات مراهقته، لكن في 
فبراير 2021 اختار تغيير والئه أللمانيا، على الرغم من 

محاوالت غاريث ساوثغيت لإلبقاء عليه.
ووصف أوين هارغريفز، العب وسط بايرن وإنكلترا 

الــســابــق، مــوســيــاال، بــأنــه »فــريــد مــن نــوعــه«، وقــال إنه 
»كان يملك شيئا ال تملكه إنكلترا«.

وأشــار موسياال إلى أن مشواره في إنكلترا عزز 
جانبا من المهارات التي لم يكتسبها قط في ألمانيا.

وأردف: »في تركيبة الناشئين بإنكلترا، تتعلم أشياء 
مختلفة عما تتعلمه في ألمانيا. لقد أخذت الكثير من )ذلك 

الوقت(، مثل جودة اللعب كفرد وفي المواقف الفردية«.
وتــابــع: »هــنــاك قـــول يـــرددونـــه كــثــيــرا هــوالــلــعــب بــحــريــة، 
ــذي( سيكون  والـــذي حــاولــت تــنــفــيــذه طـــوال مــســيــرتــي )والــ

ا مني«. دائما جزء

سانيه: يعود للمران
عاد المهاجم ليروي سانيه 
أمس األول إلى مران منتخب 
ــا، الــــــــــذي ســــيــــواجــــه  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ألـ
إســبــانــيــا فـــي مـــونـــديـــال قطر 
2022، فــــي مـــديـــنـــة الـــشـــمـــال، 
حيث يقيم بطل العالم 4 مرات 

معسكره التدريبي.
وغــــاب ســانــيــه )26 عــامــا(، 

مهاجم بــايــرن ميونيخ، 
ــاراة الـــيـــابـــان  ــ ــبـ ــ ــن مـ عــ

نــتــيــجــة اآلالم الــتــي 
تــــــعــــــرض لـــــهـــــا فـــي 
ــنـــى  ــمـ ــيـ الـــــركـــــبـــــة الـ
والـــــــتـــــــي يـــتـــعـــافـــى 
مـــــــنـــــــهـــــــا، لـــــــــــــذا قــــل 

حــــضــــوره فــــي مــلــعــب 
التدريبات.

وتشير جميع األمـــور إلى 
أن مــهــاجــم الــبــايــرن مستعد 
لانضمام إلى المجموعة في 
المباراة المقبلة، على الرغم 
ــن مــشــاركــتــه  ــكـــوك مــ ــشـ ــن الـ مــ
أساسيا منذ بداية اللقاء أمام 

ال روخا.
وأجــــــــــرى ســــانــــيــــه الــــمــــران 
بجانب زمائه، لكنه لم 
يكمل الـــمـــران أمــس 

األول. 
)إفي(

     سانيه

بوسكيتس وشعلة المجد الماضي

روديغير وغوندوغان نجما ألمانيا

https://www.aljarida.com/article/5721


اليابان تحلم بانتصار جديد أمام كوستاريكا
يلتقي منتخب اليابان مع نظيره 

الكوستاريكي اليوم، ضمن 
منافسات الجولة الثانية في 

المجموعة الخامسة من مرحلة 
المجموعات للمونديال.

بعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب 
األلماني في مباراته االفتتاحية بنهائيات كأس 
 في قطر، يبحث 

ً
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا

منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، 
حينما يواجه نظيره الكوستاريكي. 

ويلتقي منتخبا اليابان وكوستاريكا اليوم، 
ضمن منافسات الجولة الثانية فــي المجموعة 
الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على 

ملعب )أحمد بن علي( المونديالي. 
وجــــذب منتخب الــيــابــان األضـــــواء إلــيــه خــال 
منافسات الجولة األولى، عقب فوزه المثير 2-1 على 
منتخب ألمانيا، األربعاء الماضي، إذ قلب تأخره 
صفر1- أمام منتخب الماكينات، إلى انتصار سيظل 
 في أذهان متابعي الساحرة المستديرة، عقب 

ً
خالدا

تسجيله هدفين خال آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء. 
ــابــــان، الــــــذي يــــشــــارك في  ــيــ ويـــحـــل مــنــتــخــب الــ
الــمــونــديــال للنسخة السابعة على الــتــوالــي، في 

المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 
نــقــاط، بــفــارق األهــــداف خلف منتخب إسبانيا 

المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب 
فوزه الساحق 7 - صفر على منتخب كوستاريكا، 

متذيل الترتيب في الجولة األولى.
ووصــف هاجيمي موريياسو، المدير الفني 
لمنتخب اليابان، الفوز على ألمانيا بأنه االنتصار 
األعظم في تاريخ الكرة اليابانية، حيث قال »أعتقد 
أنها لحظة تاريخية، إنه انتصار تاريخي، على 

أقل تقدير«.

البناء على االنتصار

ويأمل منتخب اليابان في البناء على انتصاره 
المذهل على ألمانيا، والتقدم خطوة عماقة 
أخرى نحو بلوغ األدوار اإلقصائية للمرة الرابعة 
في تاريخه والثانية على التوالي. ومن الممكن 

 لدور 
ً
أن يحسم منتخب اليابان صعوده مبكرا

الـ 16، قبل خوض لقائه األخير في المجموعة ضد 
إسبانيا يــوم الخميس المقبل، حــال فـــوزه على 
كوستاريكا، وفشل ألمانيا في الفوز على إسبانيا 
 .

ً
 أيضا

ً
في لقائهما الذي يجرى بنفس الجولة غدا

ويــســابــق منتخب الــيــابــان الــزمــن لكي يلحق 
الــثــنــائــي تــاكــيــهــيــرو تــومــيــاســو، العــــب أرســنــال 
اإلنكليزي، وهيروكي ســاكــاي، العــب أوراو ريد 
ديــامــونــدز الــيــابــانــي، بــالــمــبــاراة، بعدما تعرضا 
إلصابة حرمتهما من المشاركة في مران الفريق 

 للقاء. 
ً
الرئيسي أمس األول، استعدادا

وباستثناء تومياسو، الذي يشكو من آالم في 
الفخذ األيمن، وساكاي الــذي يعاني من مشكلة 
عضلية فــي الفخذ األيــســر، تبدو جميع األوراق 
الرابحة األخــرى في صفوف المنتخب الياباني 
 للمواجهة. وربما ستكون الفرصة 

ً
جاهزة تماما

مواتية أمام منتخب اليابان الستغال حالة عدم 

االتــــزان، التي يعاني منها منتخب كوستاريكا 
ــام إســبــانــيــا،  ، عــقــب خــســارتــه الــقــاســيــة أمــ

ً
حــالــيــا

التي كانت الهزيمة األثقل في تاريخ مشاركاته 
بالمونديال. 

مخاوف لويس فرناندو

يتطلع المنتخب الكوستاريكي، الــذي اجتاز 
دور المجموعات مرتين خال مشاركاته الخمسة 
السابقة في كــأس العالم، الستعادة كبريائه من 
جــديــد. وتــأمــل كــوســتــاريــكــا أن تسير عــلــى نهج 
منتخب إيران، الذي نفض غبار هزيمته القاسية 
2-6 أمام إنكلترا في لقائه االفتتاحي بالمجموعة 
الثانية في النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزه 
المستحق 2 - صفر على منتخب ويلز في الجولة 
الثانية، ليحيي حظوظه في الصعود للدور المقبل. 
وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، المدير الفني 

لكوستاريكا، عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية 
لاعبيه عقب الهزيمة المدوية أمام إسبانيا، حيث 
قال »ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر 
 فيما أقوله لاعبي فريقي لرفع معنوياتهم«، 

ً
طويا

 من عدم 
ً
شدد مدرب كوستاريكا »أشعر بالقلق حقا

قدرة فريقي على تحمل تلك الخسارة الرهيبة«. 
ويخوض منتخب كوستاريكا النهائيات للمرة 
، على أمل تكرار إنجاز مونديال 2014 

ً
الثالثة تواليا

عندما وصل إلى الدور ربع النهائي.
وكان رجال المدرب لويس فرناندو سواريس 
آخر المتأهلين إلى مونديال قطر الذي افتتحوه 

بخسارة تاريخية بسباعية نظيفة أمام اسبانيا.
وتــلــعــب كــوســتــاريــكــا مــبــاراتــهــا األخـــيـــرة أمــام 
 
ً
 مؤثرا

ً
ألمانيا، لــذا من الصعب أن تترك انطباعا

فــي مجموعة صعبة على أمــل أن تعكس صــورة 
إيجابية أمام اليابان.

)د ب أ(

العبو منتخب كوستاريكا خال المباراة الماضية

ساكاي

... والعبو منتخب اليابان في المباراة الماضية

1:00م
كوستاريكا x اليابان

شكوك حول مشاركة ساكاي
تـــــحـــــوم الـــــشـــــكـــــوك حــــول 
مــشــاركــة الــمــدافــع الياباني 
هيروكي ساكاي مع منتخب 
ــه أمـــــام  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ بــــــــاده فـــــي مـ
كوستاريكا، المقرر إقامتها 
ــــد(، فــي الجولة  الــيــوم )األحـ
ــنــــافــــســــات  ــة مـــــــن مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة 

ببطولة كأس العالم لكرة 
القدم، حيث مازال يعاني 

مــــشــــكــــلــــة فـــي 
الفخذ. 

وتغلب 
لمنتخب  ا

الــــيــــابــــانــــي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره 

األلـــــمـــــانـــــي فــي 
أولــــــى مـــبـــاريـــات 

الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الــــخــــامــــســــة، واآلن 

لديه الفرصة لحسم 

تأهله لدور الـ 16 إذا سارت 
النتائج في مصلحته. 

وقال ساكاي: »ال أشعر بهذا 
الــــســــوء، لــكــن الــــقــــرار الــنــهــائــي 
يجب أن يتخذ من قبل المدرب. 
سأتحدث مع المدرب، والفريق، 
والــــطــــبــــيــــب«. وأكـــــــد أنـــــه يــريــد 
اللعب، لكن »اإلصابة هي 
إصــابــة«. وكــان ساكاي 
ــه فـــي  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــــــم اسـ
الدقيقة 75 بالمباراة 

أمام ألمانيا. 
)د ب أ(

ك حماس »الروبوت« ناغاتومو ُمحرِّ
رغم أعوامه الـ 36، مــازال يوتو ناغاتومو محرك الحماس 
فــي المنتخب الــيــابــانــي، بــشــعــره األحــمــر الــنــاري واحــتــفــاالتــه 

الجامحة.
وال يمكن ألحد أال ياحظ مدى تأثير 

نــاغــاتــومــو عــلــى أداء مــنــتــخــب بـــاده، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب خـــبـــرة مــشــاركــتــه 
الرابعة في كأس العالم، بل بسلوكه، 

ه يقاتلون أكثر فأكثر  الذي يجعل زماء
من أجل مساعدة المنتخب.

شــارك ناغاتومو في الدقائق 
الــــــــــــــــــ57 األولـــــــــــــــــى مـــــــــن الــــــفــــــوز 
االفتتاحي على ألمانيا، لكن 
دوره لم ينتِه بمجرد جلوسه 
على مقاعد البدالء، بل واصل 
تــشــجــيــع زمـــائـــه مـــن جــانــب 
الــمــلــعــب، حــتــى إنــه عــاد إلــى 
ــل  ــة مـــــن أجــ ــلــ ــوهــ الــــمــــلــــعــــب لــ
تهنئة هــدافــي »الــســامــوراي 
ن  ا و د يــــــتــــــســــــو  ر  » ق ر ز أل ا

وتاكوما أسانو.
وحمل معه مزاجه المليء 

بالحيوية في المقابات التي 
ــاراة، وهـــو  ــبــ ــمــ ــريــــت بـــعـــد الــ جــ

ُ
أ

 »برافو!« في وجه 
ً
يصرخ قائا

ــرا فــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
انتشر بجميع أنحاء العالم.

 غير مألوف 
ً
هــذا الــحــمــاس المنقطع النظير لــم يكن شيئا

بالنسبة لاعب صبغ شعره باللون األحمر من أجــل تحفيز 
زمائه في الفريق.

 فـــي مــقــدمــة 
ً
 دائـــمـــا

ً
 فـــاعـــا

ً
 قــيــاديــا

ً
ويــتــولــى نــاغــاتــومــو دورا

 
ً
المجموعة عندما يــجــري الــاعــبــون اإلحــمــاء، ويــكــون حــاضــرا
 بصوته في الحصص التدريبية.

ً
دائما

ويــقــتــرب نــاغــاتــومــو مـــن نــهــايــة 
مسيرة كروية قائل من الاعبين 

اليابانيين بإمكانهم مضاهاتها.
بعدما سجل بدايته المونديالية 
عـــام 2010، انــتــقــل إلـــى إيــطــالــيــا، 
لــيــخــوض 170 مـــبـــاراة بـــألـــوان 
إنــتــر مــن 2011 حــتــى 2018. 
ــــع عـــن ألـــــوان غــلــطــة  كــمــا دافـ
ســــراي الـــتـــركـــي ومــرســيــلــيــا 
الفرنسي، قبل العودة في 
سبتمبر 2021 إلى فريق 
بداياته الكروية إف سي 

طوكيو.
واآلن، يمكنه أن يبدأ 
مـــــبـــــاراة الــــيــــابــــان ضــد 
كوستاريكا على الجانب 
اآلخــر من الــدفــاع، بعدما 
تــــعــــرض الـــظـــهـــيـــر األيــــمــــن 
هيروكي ساكاي إلصابة في 

المباراة ضد ألمانيا.

مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم... مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم... 

كرة القدم تتطوركرة القدم تتطور
ذكــــر أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــــدراســــات 
الفنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
في قطر، التابعة لاتحاد الدولي )فيفا(، 
أن الــفــوز المفاجئ لمنتخبي اليابان 
والسعودية على ألمانيا واألرجنتين 
فــي البطولة لــم يكن مفاجأة حقيقية، 

ألن كرة القدم تتطور.
ــان، قـــال  ــابــ ــيــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى فـــــوز الــ
ألــبــيــرتــو زاكــيــرونــي، الـــمـــدرب السابق 
للمنتخب الياباني، للصحافيين في 
عــــرض تــقــديــمــي عــقــب نــهــايــة الــجــولــة 

األولــــى مــن دور الــمــجــمــوعــات، إن كــرة 
القدم تطورت بشكل أكبر.

وذكـــر الــمــدرب اإليــطــالــي: »تحسنوا 
بدنيا. العديد من الاعبين اليابانيين 
يلعبون في ألمانيا، إنهم يستفيدون 
من ذلــك«. ووصــف النيجيري صنداي 
ــم نـــيـــجـــيـــريـــا الـــســـابـــق  أولـــيـــســـيـــه، نـــجـ
الـــذي يتواجد مــع زاكــيــرونــي وخمسة 
العبين آخرين من بينهم أرسين فينغر 
ــن كــلــيــنــســمــان فــــي مــجــمــوعــة  ــ ــــورغـ ويـ
الــــدراســــات الــفــنــيــة، نـــجـــاح الــمــنــتــخــب 

الــســعــودي فــي الــفــوز عــلــى األرجنتين 
بأنه »أفضل مباراة في تاريخهم«. 

ــــود 5  وأفــــــادت الــمــجــمــوعــة بــــأن وجـ
تــبــديــات بـــداًل مــن 3، وإقــامــة البطولة 
في منتصف الموسم األوروبي وليس 
ــرق فـــي الــضــغــط  ــفـ بــنــهــايــتــه، ســـاعـــد الـ
على منافسيها لفترة أطول بالمباراة، 
ألن الـــاعـــبـــيـــن يـــشـــعـــرون بـــالـــنـــشـــاط. 
 
ً
وكان الضغط عقب فقدان الكرة شيئا
 فـــي أول 16 مــــبــــاراة، وكــانــت 

ً
رئــيــســيــا

أســرع المنتخبات في استعادة الكرة 

هـــي األرجــنــتــيــن وإســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا 
والدنمارك وألمانيا.

وأشارت إلى أن األهداف التي سجلت 
بــعــد كـــرات عــرضــيــة بقطر فــي الجولة 
األولـــى فــي كــل المجموعات أكــثــر مما 
حــدث في مونديال روسيا قبل أربعة 
 فــي هذه 

ً
أعــــوام، حيث سجل 14 هــدفــا

الــنــســخــة، فــيــمــا شــهــدت نــســخــة 2018 
تسجيل ثاثة أهداف فقط. )د ب أ(

جانب من تدريبات منتخب اليابان

ً
موندراغون: مونديال قطر مثير جدا

وصف حارس كولومبيا التاريخي 
فــريــد مــونــدراغــون مــونــديــال 2022 
 إلى 

ً
في قطر بـ »المثير جدا«، مشيرا

أن أكثر ما لفت انتباهه حتى اآلن 
فــي البطولة هــو جــاهــزيــة الفرق 

من الناحية البدنية.
ــدراغــــون  ــونــ وشــــــــارك مــ
مــع كــولــومــبــيــا فــي ثــاث 
نسخ مــن كــأس العالم، 

وكــــان الـــاعـــب األكــبــر 
ــــي الـــتـــاريـــخ   فـ

ً
ـــا ــنـ ســ

الـــــــــــــــذي يـــــخـــــوض 
المونديال عندما 

ــــي نــســخــة  شـــــــارك فـ
الـــبـــرازيـــل 2014 وهــو 

 حــتــى 
ً
ــا ــ ــامـ ــ ــــي عـــمـــر 43 عـ فـ

انــتــزع مــنــه الــلــقــب الــحــارس 
الــمــصــري عــصــام الــحــضــري 
بـــمـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــونـــديـــال 
 45 2018 بـــعـــمـــر  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ

.
ً
عاما

ــل مــــــونــــــدراغــــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
اآلن ضــمــن الــفــريــق الــتــقــنــي 
الــــتــــابــــع لــــاتــــحــــاد الــــدولــــي 
لكرة القدم )فيفا( بمونديال 
قــطــر، كمحلل لما يــحــدث في 
المباريات، وقال في مقابلة 
ــع »إفـــــــــــي« إنـــــــه يـــــــرى هــــذه  ــ مــ
النسخة بعد انتهاء الجولة 

األولـــــــى مــــن دور مــجــمــوعــات 
.»

ً
»مثيرة جدا

ــــاف بــعــض  ــــخـ وتـــــابـــــع: »بـ
الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة انــتــهــت 
ــر  ــيـ ــج غـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــبـــــــاريـــــــات بـ

ــذا مـــا يـــزيـــد مــن  ــ مــنــتــظــرة، وهـ
إثارة كأس العالم«.

وعــن أكــثــر مــا أدهــشــه فــي البطولة حتى 
اآلن قــال موندراغون إن »الــفــرق مستعدة 
 بشكل كبير. تلعب بكثافة وسرعة 

ً
بدنيا

كبيرة«.

تعافي األرجنتين

وأبــــــــــــــــــدى مــــــــونــــــــدراغــــــــون 
أمـــلـــه فـــي أن تـــعـــود أمــيــركــا 
الاتينية للتتويج بلقب 
كأس العالم الذي يغيب 
عن الــقــارة منذ أن فازت 
بــه الــبــرازيــل فــي نسخة 

كوريا واليابان 2002.
وأردف: »أتـــمـــنـــى هــــذا. 
أعــتــقــد أنــهــا مــيــزة كــبــيــرة أن 
يــقــام الــمــونــديــال فــي هـــذا الــوقــت 
ــوا  ــبـ ــعـ ــــون لـ ــبــ ــ ــــاعــ مــــــن الـــــــعـــــــام. الــ
ــم الــــدقــــائــــق بـــالـــمـــوســـم،  نـــصـــف كــ
وقطعوا نصف الرحات وخاصة 
بالنسبة لاعبي أميركا الجنوبية 
الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن فــــــي أوروبــــــــــــا فــهــم 

 بشكل كبير«.
ً
مستعدون بدنيا

وتـــــــابـــــــع: »أتـــــمـــــنـــــى أن تـــتـــمـــكـــن 
ــنـــا  ــافــــي ألنـ ــعــ ــتــ األرجــــنــــتــــيــــن مـــــن الــ
شاهدنا البرازيل في مستوى عال«. 
وعــن غــيــاب كولومبيا عــن المونديال 
قــال »إنـــه أمــر مــؤســف فــي الــحــقــيــقــة. ال 
يمكننا أن نصدق هذا حتى اآلن ومن 
المؤلم أال نكون هنا«، وقيم أداء حراس 
 
ً
المرمى في المونديال حتى اآلن قائا

»األداء بشكل عام جيد«. 
 )إفي(

 موندراغون

مينا مينو مع ناغاتومو
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بلجيكا لتلميع الصورة والتأهل أمام المغرب المتعطش للفوزبلجيكا لتلميع الصورة والتأهل أمام المغرب المتعطش للفوز
 عن تحقيق الفوز دون 

ً
بحثا

سواه، يلتقي اليوم المنتخبان 
المغربي والبلجيكي في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة 

السادسة لمونديال 2022.

ــثـــة  ــالـ تــــســــعــــى بــــلــــجــــيــــكــــا، ثـ
النسخة األخــيــرة، إلــى تلميع 
صورتها، وبلوغ الدور الثاني 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
الــقــدم فــي قــطــر، عندما تلتقي 
مـــع الـــمـــغـــرب الــمــتــعــطــش إلــى 
الفوز اليوم، في الجولة الثانية 
ــافــــســــات الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــنــ مـــــن مــ

السادسة.
ــكـــا حــقــقــت  ــيـ ــلـــجـ وكــــــانــــــت بـ
 بشق األنــفــس على كندا 

ً
فـــوزا

1 - صفر، بينما انتزع المغرب 
 مــن 

ً
ــا ــنـ ــيـ ــمـ  ثـ

ً
ــا ــيـ ــبـ ــلـ تــــــعــــــاداًل سـ

كرواتيا وصيفة بطلة النسخة 
األخيرة في اليوم ذاته.

وتحتاج بلجيكا إلى الفوز 
لحسم بطاقتها لثمن النهائي، 
ومواصلة مشوارها على أمل 
تــكــرار إنــجــاز عـــام 2018 على 
ــرزت المركز  ــل، عــنــدمــا أحــ األقــ
الـــثـــالـــث، لــكــنــهــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
تحسين مستواها الذي تراجع 
بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
مــع خسارتها أمــام مصر 2-1 
 قــبــل الــبــطــولــة وفـــوزهـــا 

ً
ــا ــ وديــ

ــلــــى كــــنــــدا بـــهـــدف  الــــصــــعــــب عــ
مـــهـــاجـــم فـــنـــربـــغـــشـــه الـــتـــركـــي 

ميتشي باتشواي.
صحيح أن بلجيكا خاضت 
ــــي غـــيـــاب  ــاراة األولـــــــــى فـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
هدافها التاريخي مهاجم إنتر 
ميالن اإليطالي روميلو لوكاكو 

بــســبــب اإلصــــابــــة فــــي الــفــخــذ، 
لــكــن صــفــوفــهــا تـــزخـــر بنخبة 
من أبــرز الالعبين بالعالم في 
مقدمتهم القائد إديــن هــازارد 
وصـــــانـــــع ألـــــعـــــاب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي كــيــفــن دي 
بروين. وعــاد لوكاكو الجمعة 
إلــى التدريبات في أول حصة 
لــه بــالــدوحــة، ومــن المرجح أن 

يخوض مباراة األحد.

ومن المقرر أن يحسم مدرب 
المنتخب البلجيكي، اإلسباني 
روبرتو مارتينيز حسم مصير 
الــالعــب مــن المشاركة »إذا كان 
« أو استبعاده من القائمة 

ً
جاهزا

في حال عدم جاهزيته بنسبة 
100%، فــهــنــاك جــانــبــان يجب 
مراعاتهما. إنه قرار طبي بحت، 
أواًل وقـــبـــل كـــل شـــــيء. إذا كــان 
، من السهل عالج 

ً
 طبيا

ً
جــاهــزا

ــر  ــك األمـ إصـــابـــتـــه. وبـــعـــد ذلــ
يعتمد على ما يشعر به.

غياب مزراوي

وستشكل عـــودة لوكاكو دفعة 
هائلة لخط الهجوم البلجيكي أمام 
ــــاع مــغــربــي يــعــانــي مـــن إصــابــة  دفـ
زمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي إنـــتـــر مــيــالن، 
مدافع باريس سان جرمان الفرنسي 

ــع بــايــرن  ــدافــ أشـــــرف حــكــيــمــي، ومــ
ميونيخ األلماني نصير مزراوي.

وكان مزراوي أصيب في جانبه 
األيـــســـر، ويــجــب االنــتــظــار يومين 
على األقـــل لتحديد مشاركته في 
المباراتين المقبلتين من عدمها، 
 
ً
فيما لم تظهر الفحوصات شيئا
 بــالــنــســبــة لــحــكــيــمــي، وأن 

ً
صــعــبــا

اإلصـــابـــة خفيفة، لــكــن فــي مــيــدان 
.
ً
الرياضة يجب االنتباه جدا

وتـــــشـــــكـــــل إصـــــــابـــــــة مــــــــــــزراوي 
وحكيمي ضربة موجعة للمغرب، 
ألنهما الوحيدان اللذان بإمكانهما 
ــزي الــمــدافــعــيــن  ــركــ الـــلـــعـــب فــــي مــ
 أن 

ً
األيـــمـــن واأليــــســــر، خـــصـــوصـــا

أسود األطلسي يعانون في المركز 
ــو أن مــــدافــــع الــــــوداد  ــ األخــــيــــر، ولـ
البيضاوي يحيى عطية الله قدم 
مــبــاراة جيدة عقب دخــولــه مكان 

المدافع البافاري.

وســيــتــم االعــتــمــاد عــلــى عطية 
الــلــه فــي ســد فـــراغ احــتــمــال غياب 
مـــــــزراوي عـــن مـــواجـــهـــة بــلــجــيــكــا، 
والذي يملك من الخبرات ما يؤهله 
 على 

ً
لذلك. ويعول المغرب كثيرا

مواجهة بلجيكا من أجل اإلبقاء 
ــــدور  ــلـــوغ الـ عـــلـــى حـــظـــوظـــه فــــي بـ
الثاني للمرة الثانية في تاريخه 

بعد عام 1986.

... والعبو المنتخب البلجيكي في المباراة السابقةالعبو المنتخب المغربي خالل المباراة السابقة

قلل اإلسباني روبرتو مارتينيز، مدرب 
ــقـــدم، مـــن أهــمــيــة  مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا لــكــرة الـ
النقاش الذي دار بين العبي فريقه كيفن دي 
بروين وتوبي ألدرفيريلد خــالل مواجهة 
كــنــدا بــأولــى جــوالت دور المجموعات في 
مــونــديــال 2022 بــقــطــر، الــتــي انــتــهــت بفوز 

»الشياطين الحمر« بهدف نظيف.
وقــــال مــارتــيــنــيــز، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عشية مواجهة المغرب، »أعتقد أنه ال يجب 
البحث عن مشكالت ليست موجودة. لدينا 
العبون يتمتعون بخبرة كبيرة. علينا أن 
نتصدى لما يفعله الخصم بالطبع، لكن ال 
توجد مشكلة، العبونا معتادون على الفوز 

ويريدون تقديم أداء جيد«.
مــن نــاحــيــة أخـــرى، لــم يستبعد الــمــدرب 
ــلــــو لــــوكــــاكــــو مــــن مـــواجـــهـــة  ــيــ الــــالعــــب رومــ
المغرب، لكنه أشار إلى أن فرص مشاركته 
: »عــلــيــنــا أن نــــرى كــيــف 

ً
ضــئــيــلــة، مــضــيــفــا

يتطور لوكاكو. إنــه يتحسن والمؤشرات 
جيدة، لكننا سنرى كيف ستكون حالته في 
المران المقبل. ال أتوقع أن يلعب اليوم إال 
 لكنه ليس في التشكيل 

ً
 جدا

ً
إذا تدرب جيدا

األساسي«.

على صعيد آخــر، امتدح مارتينيز 
حارس المنتخب البلجيكي وريال 
 أنه لعب 

ً
مدريد تيبو كورتوا مبرزا

 في االنتصار على 
ً
 حاسما

ً
دورا

 عندما 
ً
كندا، وقال: »كان حاسما

تصدى لضربة جزاء كندا. كان 
األفــــضــــل فــــي 2018 وتـــطـــور 

بشكل أكبر اآلن«.
وعــــــــن مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، 

ــه الـــــــيـــــــوم، قــــال  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــــذي يـ
ــه الــكــثــيــر مــن  ــديـ مــارتــيــنــيــز: »لـ
ــــور واضــحــة  ــقـــوة. األمـ نــقــاط الـ
أمــــــامــــــهــــــم ويـــــــعـــــــرفـــــــون مــــــــاذا 
يفعلون. المنتخب متميز في 
الــمــواجــهــات الــفــرديــة والعــبــو 
مركز الظهير يتقدمون بشكل 
 والمنتخب يحظى 

ً
جيد جــدا

بالتوازن بين الدفاع ووسط 
الــمــلــعــب. مــدربــهــم ينقل لهم 
الــثــقــة وســيــتــصــدون لــنــا بال 

شك«. 
)إفي(

ذكــــــــــر مــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
المغرب وليد الركراكي 
أن ظـــهـــيـــري الــفــريــق 
أشـــــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي 
ــر مـــــــزراوي  ــيـ ونـــصـ
 منذ 

ً
يعانيان آالمــا

الــمــبــاراة األولـــى أمــام 
كرواتيا في المونديال، والتي 
انتهت بالتعادل السلبي، لكنه 
عاد وأكد أن البطولة تتطلب 
»االســتــمــاتــة فــي الــمــلــعــب«، 
 إلـــــى الــــيــــوم قــبــل 

ً
مــــؤجــــال

مواجهة بلجيكا اتخاذ 
قـــرار »الــمــخــاطــرة« أم ال 

بالالعبين.
وأضاف الركراكي: 
»مــــــــــــــــــــــــــــــزراوي لــــيــــس 
 بـــشـــكـــل 

ً
ــدا ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ

نهائي. نتمنى أن يكون 
 للقاء. ونفس األمر 

ً
جاهزا

بــالــنــســبــة ألشــــرف، وقــائــد 
ــريـــق رومـــــــان ســـايـــس،  ــفـ الـ
 
ً
ويـــــــــشـــــــــعـــــــــرون جــــمــــيــــعــــا

ــذا هــو  ــ ــكـــن هــ ــتـــاعـــب، لـ ــمـ بـ
الــــــمــــــونــــــديــــــال. يــــجــــب أن 

ــل الـــمـــلـــعـــب، وأن  ــ نــســتــمــيــت داخــ
نغامر بعض الــشــيء. هــم بخير 
ــا إذا كـــــان بــوســعــنــا  ــنــــرى مــ وســ
الـــمـــخـــاطـــرة بـــهـــم، لــكــن سنتخذ 

 اليوم«. 
ً
قرارا

وتطرق إلى مواجهة منتخب 
ــــذي رأى أنــــه »عــانــى  بــلــجــيــكــا، الـ
أمــام كندا، لكنه فاز في النهاية. 
ــبـــة ضــد  ــعـ ــتــــكــــون مــــــبــــــاراة صـ ســ
العبين مخضرمين يلعبون منذ 
أربـــعـــة أو خــمــســة أعـــــوام بنفس 
الــــطــــريــــقــــة. ســــنــــحــــاول تــحــقــيــق 
الــمــفــاجــأة، رغــم معرفتنا بأنهم 
 عما 

ً
 مــخــتــلــفــا

ً
ســيــقــدمــون شــيــئــا

حدث أمام كندا ألنهم سيرتقون 
بمستواهم في اللعب«. 

ــرب كــيــفــن دي  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
بروين، نجم المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم، عن بدء مسيرة زميله 
الــمــهــاجــم رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مع 
الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
 بقطر، في 

ً
2022، المقامة حاليا

أسرع وقت.
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــان 
( مهاجم إنتر 

ً
لوكاكو )29 عــامــا

 على اللحاق 
ً
ميالن اإليطالي قادرا

ــبـــاراة الــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي  بـــمـ
الــثــانــيــة فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 
ــقـــي فـــيـــهـــا نـــظـــيـــره  ــتـ ــلـ والــــــتــــــي يـ

المغربي اليوم.
وعــــانــــى لـــوكـــاكـــو مــــن إصـــابـــة 
عــضــلــيــة أفـــســـدت مــســيــرتــه منذ 

بداية الموسم الحالي.
وقـــــــــــــال دي بـــــــــرويـــــــــن، نـــجـــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، 
ــم يــلــعــب مـــنـــذ فــتــرة  ــلــــو لــ »رومــــيــ
طويلة، لكنه إذا استطاع اللعب 
حتى لدقائق قليلة فسيكون هذا 
مزعجا لدفاع الفرق المنافسة«، 
: »في وجوده، تكون لدينا 

ً
متابعا

. عودته 
ً
خــيــارات مختلفة تماما

 ودفعة قوية«.
ً
ستمنحنا دعما

 وكــــان الــمــنــتــخــب البلجيكي 
استهل مسيرته فــي المونديال 
ــفــــوز عـــلـــى نــظــيــره  ــالــ ــالــــي بــ الــــحــ

الكندي 1 - صفر. 
)د ب أ - إفي(

الركراكي: ينبغي االستماتة بالملعب مارتينيز: العبونا معتادون الفوز

مارتينيز

هازارد: أنا بخير... أريد اللعب فقط
أكد قائد المنتخب البلجيكي إيدين 
هازارد أمس أنه »على ما يرام«، بعد 
أن ظهر لمدة 62 دقيقة في المباراة 
 أنه 

ً
األولى من المونديال، موضحا

رغم التدخالت العنيفة عليه فإن 
»أطباء العالج الطبيعي واألطباء 
 
ً
يساعدونني على أن أكون جاهزا

من أجل المباراة المقبلة«.
وقـــال هـــــازارد، خـــالل مؤتمر 
صحافي عشية مواجهة منتخب 
الــمــغــرب الــيــوم، »أنـــا بخير. لكن 
أعتقد أن بوسعنا تقديم أفضل 
: »أتعافى 

ً
من ذلــك كفريق«، متابعا

بــوتــيــرة مــرضــيــة. لــيــس هــنــاك أي 
مشكلة في هــذا الخصوص. شعرت 

ـــ 62 التي  ــوال الــدقــائــق الـ بــأنــنــي بخير طــ
. أشعر 

ً
لعبتها وأتعافى بصورة جيدة أيضا

بأنني على ما يــرام وأود اللعب، هــذا هو 
األهم بالنسبة لي«.

ــه إذا حــدثــت   قــلــت إنــ
ً
ــا ــمــ وأضـــــــاف: »دائــ

مخالفة فهذا يعني أن الكرة بحوزتي، ما 
يعني أنــه شــيء جيد. إنــه جــزء من عملي. 
أشعر بأنني العب أفضل حين أمتلك الكرة، 
 مثل نيمار وفينيسيوس، نتعرض 

ً
تماما

للكثير من االلتحامات ويجب أن نتعايش 
مع ذلك. إنه جزء من اللعب. أتمنى فقط أن 
يتلقى المنافسون بطاقات صفراء أكثر كي 
يتوقفوا عن ارتكاب التدخالت، لكن هكذا 
هي اللعبة. إذا لم تكن تريد أن يتدخل أحد 
عليك فال تتسلم الكرة«.                      )إفي(

تمثل عودة حكيم زياش للمنتخب المغربي 
الكثير لزمالئه، وكذلك للمدرب وليد الركراكي، 
ب« بها من  بعد أن كان من العناصر »غير المرحَّ
المدرب السابق خليلودجيتش لخالفات معه، 

التي أدت إلى إقالة األخير.
ولم تكن المرة األولى التي يعاني فيها زياش 
 مع مدرب للمنتخب المغربي، فقد عاش 

ً
خالفا

األمر ذاته مع المدرب الفرنسي هيرفيه رونار 
عــام 2016، بسبب غضبه مــن استبعاده عن 
، وجلوسه في المدرجات خالل 

ً
تشكيلة 18 العبا

مواجهة الرأس األخضر في ذهاب التصفيات 
المؤهلة ألمم إفريقيا.

ويعيد التاريخ نفسه بالنسبة إلــى زياش 
بــعــودتــه إلـــى تشكيلة منتخب بــــالده عشية 

العرس العالمي، لكنه هــذه المرة يجد نفسه 
أمـــام رهــانــيــن؛ األول رد الــديــن لشعب بأكمله 
طالب بإلحاح بانضمامه إلى تشكيلة »أسود 
األطـــلـــســـي«، والــثــانــي إعـــــادة اكــتــشــاف نفسه، 
واستعادة أيامه الخوالي مع أياكس أمستردام، 
بعدما خفت بريقه مع تشلسي منذ انضمامه 

إلى صفوفه صيف 2020.
ال أحـــد يــشــك فــي مــوهــبــة زيــــاش وأســلــوبــه 
المتميز فــي الــســيــطــرة عــلــى الــكــرة ولمساته 
ــل المنطقة، وقــدرتــه على  الفنية العالية داخـ
إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة، وكذلك في 
ى  وفائه وُحبه لبالده ومنتخبها، وهو الذي لبَّ
نداء القلب والوطن باختياره الدفاع عن اللون 
األحمر المغربي بداًل من البرتقالي الهولندي 

الذي حمله مع فئاته العمرية حتى تحت 
، فكانت مباراته الدولية األولى 

ً
21 عاما

في 29 أكتوبر 2015 ضد ساحل العاج.
وقــتــهــا واجـــــه زيــــــاش، الــمــولــود 
فــي مــديــنــة دروتــــن والــــذي خــاض 

حتى اآلن 44 مباراة دولية 
 ،

ً
سجل خاللها 18 هــدفــا

ــة، أبــرزهــا  انــتــقــادات الذعــ
مـــــن األســـــــطـــــــورة مــــاركــــو 

فان باستن، بسبب اختياره اللعب لـ »أسود 
األطلسي«.

وعانى زياش خالل فترة مراهقته مشاكل 
متعلقة بتعاطي الــمــخــدرات والــكــحــول، إلى 

جانب سجن شقيقه بتهمة السرقة.

44 العبين اختاروا »األسود« ورفضوا »الشياطين« العبين اختاروا »األسود« ورفضوا »الشياطين«
لـــم يـــتـــردد العـــب وســـط المنتخب 
المغربي لكرة القدم إلياس شاعر في 
الرد بـ »ال« على سؤال بشأن إمكانية 
دفاعه في يوم من األيام عن بلجيكا، 
ــــود األطــلــســي« الـــيـــوم في  خــصــم »أسـ
الجولة الثانية لمونديال قطر 2022.

وأضـــاف العــب وســط كوينز بــارك 
(، والذي 

ً
رينجرز اإلنكليزي )25 عاما

بدأ مسيرته الكروية مع كلوب بروج 
)2007-2009(: »لم أكن ألدافع عن ألوان 
بلجيكا في أي من األيام. المغرب كان 

في الدرجة األولى، هذا أكيد«.
تــكــتــســي الــمــواجــهــة بــيــن الــمــغــرب 
وبلجيكا أهمية خاصة بعض الشيء 
بالنظر للجالية المغربية الكبيرة في 
بلجيكا، والمواهب الكثيرة التي تزخر 
 
ً
بها األخــيــرة مــن إفــريــقــيــا، وتــحــديــدا

المغرب، والذين سبق لهم الدفاع عن 
ألوان »الشياطين الحمر«، آخرهم، على 
سبيل المثال، مروان فاليلي وناصر 
الشاذلي، اللذان ساهما في برونزية 

المونديال الروسي.
وُيـــعـــد شــاعــر أحـــد أربـــعـــة العبين 
»أبـــرار« ُولـــدوا في بلجيكا واخــتــاروا 

الــدفــاع عــن ألــــوان »أســــود األطــلــســي« 
ضمن تشكيلة مونديال قطر.

سليم أمالح

بــدوره، حقق العــب وســط ستاندار 
لــيــاج سليم أمـــالح حلمه بالمشاركة 

 
ً
مع المغرب في المونديال، خصوصا

أنه لم يخض أي مباراة مع فريقه هذا 
الــمــوســم، بسبب رفــضــه تمديد عقده 
معه، فعوقب باالستبعاد، لكن مدرب 
ه له الدعوة رغم  »أسود األطلسي« وجَّ
 فــي الــمــبــاراة 

ً
ذلــــك، ودفــــع بــه أســاســيــا

.
ً
 جيدا

ً
م عرضا األولى ضد كرواتيا، وقدَّ

وُيـــمـــنـــي أمـــــالح الــنــفــس اآلن بــأن 
ــة  ــيــ ــاســ ــــون أحـــــــد الـــــركـــــائـــــز األســ ــكـ ــ يـ
لتحقيق الــفــوز عــلــى بــلــجــيــكــا، ورد 
ــارة أمـــــــام »الــشــيــاطــيــن  ديـــــن الــــخــــســ
الــحــمــر« صــفــر - 1 بــمــونــديــال 1994 
في المواجهة الرسمية الوحيدة بين 

المنتخبين.

ــى غـــــــــرار شــــــاعــــــر، لــــــم يــخــض  ــلــ عــ
أمالح أي مباراة مع الفئات العمرية 
ــيــــرة في  لــبــلــجــيــكــا، رغــــم رغـــبـــة األخــ
ضمه، لكنه قطع الشك باليقين، وقال 
إنه اختيار للقلب والعقل، وإنه فخور 

بتمثيل المغرب.
ــة الــبــلــجــيــكــيــيــن«،  ــاربـ ــغـ ــمـ ــر »الـ ــ آخـ
كان مهاجم بيرنلي اإلنكليزي أنس 
( لتعويض صانع 

ً
زروري )22 عــامــا

ألعاب مرسيليا الفرنسي أمين حارث 
المصاب.

ــع   لـــشـــاعـــر وأمـــــــــالح، دافــ
ً
ــا ــ ــــالفـ وخـ

زروري، الــمــولــود فــي ميشلين، عن 
الفئات العمرية لبلجيكا )تحت 17 
( على غرار الواعد بالل 

ً
و18 و21 عاما

ه  ( الذي أكد والء
ً
الخنوس )18 عاما

لبالده المغرب.
وقـــــــــال الــــخــــنــــوس عـــــن مـــواجـــهـــة 
بلجيكا، التي دافــع عن منتخباتها 
، »ســأكــون 

ً
تــحــت 15 و16 و18 عــامــا

 أمام بلجيكا، لكن ليس أكثر 
ً
متحمسا

من المباريات األخرى، ستكون فقط 
.»

ً
أكثر خصوصية قليال

زياش في مهمة إلعادة اكتشاف نفسه

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

حكيم زياش

الركراكي

هازارد

4:00م
بلجيكا x المغرب

https://www.aljarida.com/article/5721


بوتشانان

داليتش يرد على تصريحات هيردمان المسيئةداليتش يرد على تصريحات هيردمان المسيئة
رد المدير الفني للمنتخب الكرواتي، 
زاالتكو داليتش، على استخدام نظيره 
فــي المنتخب الــكــنــدي جــون هيردمان 
لفظا )غــيــر الئـــق( لــوصــف مــا سيفعله 
فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز عـــلـــى كــــرواتــــيــــا ضــمــن 
منافسات المجموعة السادسة بكأس 

العالم لكرة القدم في قطر.
وأكد داليتش أنهم يستحقون احترام 
الجميع، وذلــك فــي ضــوء التصريحات 
المهينة التي صــدرت مــن مــدرب كندا، 
ــان، بـــخـــصـــوص فــريــقــه،  ــيــــردمــ جـــــون هــ
ــاراة  ــبــ ـــعـــبـــت فـــيـــه مــ

ُ
والــــمــــوعــــد الــــــــذي ل

المنتخب البلقاني األولى في المونديال 
ضد المغرب.

وأبـــــــــــــدى دالـــــيـــــتـــــش اســــــتــــــيــــــاءه مـــن 
تــصــريــحــات هــيــردمــان عــقــب الــخــســارة 
ــال فــيــهــا مـــدرب  ــام بــلــجــيــكــا، الـــتـــي قــ ــ أمـ

كندا: »قلت لالعبين 
ــا ســنــضــاجــع  ــنـ إنـ

كرواتيا«.
ــا  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـ
على هذا األمر، 
قــــــــال دالــــيــــتــــش 
»يــــــــســــــــتــــــــحــــــــق 
الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الـــــــكـــــــرواتـــــــي 
احــــــــتــــــــرام 

الــجــمــيــع، بفضل مــبــاريــاتــه ومـــا يفعله 
على أرض الملعب وسلوكه ونتائجه، 
وليس اآلن فقط، بل منذ ُوجــد. نحترم 
الــجــمــيــع ونــنــتــظــر نــفــس الــمــعــامــلــة من 
البقية. أن تلعب كــرواتــيــا فــي الــواحــدة 
ا، فهذه ليست الساعة 

ً
ليس احتراما أيض

الــتــي تلعب فيها إنــكــلــتــرا أو إسبانيا 
أو فــرنــســا أو الـــبـــرازيـــل. نــحــن وصيف 
بــطــل كـــأس الــعــالــم. هـــذا لــيــس الــســلــوك 
المطلوب مع كرواتيا. لن أولي أي تعليق 
اهتمامي. نستعد وسنلعب كرة القدم، 
وسنتحلى بالكرامة أمام كندا والبقية، 

لكننا نستحق االحترام«.
ويلتقي الفريقان اليوم بعد التعادل 
السلبي للمنتخب الكرواتي مع نظيره 
المغربي في المباراة األولــى، وخسارة 
كندا أمــام بلجيكا صفر 1-، وهاجمت 
الــصــحــافــة الـــكـــرواتـــيـــة هـــيـــردمـــان على 
تـــصـــّرفـــه ونــــشــــرت صــحــيــفــة 24 ســاتــا 
صورة مرّكبة لهيردمان وهو عار على 

غالفها.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة 24 ســــاتــــا قــد 
رسمت صورة على صفحتها األولى 
لهيردمان وورقــة قيقب تغطي فمه 

وورقــــــة أصـــغـــر تــغــطــي مــنــاطــق 
حساسة في جسمه.

لـــــــــــــــــت  وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاء

الصحيفة: »لديك الفم، فهل لديك أعضاء 
تناسلية؟«

ــلـــى الــــصــــورة  ــان عـ ــيــــردمــ وضــــحــــك هــ
الـــمـــرســـومـــة لـــه عــلــى الــصــفــحــة األولــــى 

للصحيفة.
وتابع: »كنا في حالة تعتيم إعالمي 
منذ يوم 14 نوفمبر، لذلك لم نَر الكثير 
في وسائل اإلعـــالم، لكن حينما تأتيك 
ــتـــك تــخــبــرك بـــأنـــك في  ــالـــة مـــن زوجـ رسـ
حــاجــة لــبــدء الــعــمــل قــبــل أن تــصــل إلــى 

المنزل، تعلم أن هناك شيئا ما حدث«.

المواجهة مع كندا

وبخصوص مباراة كندا، قال: »إنها 
مـــبـــاراة مــهــمــة جـــدا وصــعــبــة. أن نلعب 
فـــي الــــواحــــدة صــبــاحــا أضــــر بــإيــقــاعــنــا 
البيولوجي. كان هذا سبب نقص الطاقة 
لدينا. علينا أن نتحلى بنجاعة وقوة 
أكثر مما كان عليه األمر أمام المغرب«.

وأضـــاف الــمــدرب: »الفريق 
 
ّ
الكندي مفعم بالثقة، ألن

العبيه أدوا بمستوى جيد 
جدا أمام بلجيكا. أمامنا 

مباراة صعبة«.
)د ب أ(

داليتش مدرب كرواتيا

بيريسيتش: سنظهر بيريسيتش: سنظهر 
بصورة قويةبصورة قوية

أكــد إيفان بيريسيتش 
نـــجـــم مـــنـــتـــخـــب كـــرواتـــيـــا 
جـــاهـــزيـــة مــنــتــخــب بـــالده 
لـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة كــــــــنــــــــدا فــــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــمــونــديــال 

قطر 2022.
وقـــــال بــيــريــســيــتــش إن 
»مواجهة المغرب األولــى 
ــانــــت صـــعـــبـــة وقـــــويـــــة...  كــ
ســـــيـــــكـــــون هــــــنــــــاك بـــعـــض 
التعديالت بطريقة اللعب 
اليوم أمــام منتخب كندا، 
ــات أنـــفـــســـنـــا  ــ ــبــ ــ ــــدف إثــ ــهـ ــ بـ
 أن 

ً
وجـــــدارتـــــنـــــا«، مـــــؤكـــــدا

 
ً
»الــــدفــــاع لـــم يــكــن مــثــالــيــا

فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة األولــــــــــى، 
وســـنـــعـــدل بـــعـــض األمــــور 

واستراتيجية اللعب«.
وشدد على أنه سيدخل 
ــة  ــيــ ــومــ بــــشــــخــــصــــيــــة هــــجــ
إلـــى الـــمـــبـــاراة، حــيــث تــرك 

ــة الـــثـــالـــثـــة مــع  ــهــ ــمــــواجــ الــ
بــلــجــيــكــا والــحــديــث عنها 
ــدا،  ــنـ ــد مـــــبـــــاراة كـ ــعـ ــى بـ ــ إلــ
 »ألــعــب مــن قلبي، 

ً
مضيفا

وسأعطي كل ما لدي من 
ــا، نـــحـــن مــا  ــيــ ــرواتــ أجـــــل كــ
زلنا كرواتيا وصيف بطل 
العالم الماضي، وسنظهر 

بصورة قوية«.

هيردمان مدرب كندا

مودريتش

قبل صدامه المنتظر مع المنتخب البلجيكي 
في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات في بطولة 
كــأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، 
يتعّين على منتخب كــرواتــيــا، خـــوض مواجهة 
ــرى مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، حينما يلتقي مع  أخــ

المنتخب الكندي. 
ويلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الكندي 
الــيــوم، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة 
السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على 
ملعب خليفة الــدولــي. واستهل منتخب كرواتيا 
مسيرته في المجموعة بالتعادل من دون أهداف 
مع نظيره المغربي يوم األربعاء الماضي، ليتقاسم 
المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب 
ــــود األطـــلـــس« بــرصــيــد نقطة واحـــــدة، بــفــارق  »أسـ
ب 1 - صفر 

ّ
نقطتين خلف منتخب بلجيكا، الذي تغل

بصعوبة بالغة، على منتخب كندا، متذيل 
الترتيب بال نقاط. 

ورغم سيطرته على معظم مجريات 
المباراة أمام المغرب، فقد فشل منتخب 
كرواتيا، وصيف بطل النسخة 

الماضية للمونديال فــي روســيــا عــام 2018، في 
ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، بسبب 
رعونة العبيه وبسالة الحارس المغربي ياسين 
بونو، ليصعب من موقفه فيما يتعلق باحتماالت 

التأهل لألدوار اإلقصائية في البطولة. 

فوارق كبيرة 
ورغم أن الفوارق تبدو كبيرة )على الورق( بين 
منتخَبي كرواتيا وكــنــدا، على المستوى الفني 
وكــذلــك بالنظر إلــى تــاريــخ وعــراقــة المنتخبين، 
التي تصب بطبيعة الحال في مصلحة المنتخب 
األوروبــــــــي، الــــذي يـــشـــارك فـــي الــمــونــديــال للمرة 
الــســادســة فــي تــاريــخــه، مــقــابــل مشاركتين فقط 
للمنتخب الــقــادم من قــارة أميركا الشمالية، فإن 
األمـــور تبدو مغايرة تماما على الطبيعة. وكان 
منتخب كندا نــّدا حقيقيا لنظيره البلجيكي في 
مستهل مبارياته بالمونديال، الــذي يشارك فيه 
بعد غياب دام 36 عاما، حيث أحرج العبوه منتخب 
»الشياطين الحمر« في كثير من األحيان، وكانوا 
قريبين من افتتاح التسجيل في الدقائق األولى، 
لوال إهدار ألفونسو ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة 

العاشرة.
ومن المتوقع أن تكون المباراة هجومية 
من كال المنتخبين، اللذين يتعين عليهما 
حصد النقاط الثالث إذا أرادا االبتعاد عن 
حسابات التأهل المعقدة إلى دور الـ 16، ويدرك 
العبو المدرب زالتكو داليتش أن مواجهة كندا 
تعد الفرصة األخيرة أمامهم لتعزيز الحظوظ 
في اجتياز مرحلة المجموعات، السيما أن 
الفريق تنتظره مواجهة من العيار الثقيل 

ضد نظيره البلجيكي يوم الخميس القادم، 
في ختام لقاءاته بالمجموعة، والتي لن 
تــكــون نقاطها مضمونة. وقـــال الــمــدرب 
الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ المباراة 
النهائية في مونديال روسيا قبل 4 أعوام: »ينبغي 
علينا أن نستعد لمواجهة كندا، ونعرف كيفية 
تحقيق االنــتــصــار الــضــروري عليهم«. وأضــاف 
داليتش: »نعلم أنه يجب أن نحصل على 4 و5 نقاط 

من أجل عبور دور المجموعات«. 
ومــا يعزز مــن التكهن بصعوبة الــمــبــاراة، ما 
قــام به اإلنكليزي جــون هيردمان، المدير الفني 
لمنتخب كندا، الذي اجتمع بالعبيه داخل أرض 
الملعب عقب مواجهة بلجيكا مباشرة، من أجل 

تحفيزهم للجولتين المقبلتين في المجموعة. 
وصـــرح هــيــردمــان لهيئة اإلذاعــــة البريطانية 
)بي بي سي(: »إنني فخور بــاألداء، ولكن كان 
يتعّين عليك الحصول على النقاط الثالث في 

اللقاء األول. سنحت لنا الفرصة لكي نكون على 
قّمة المجموعة، لكننا أهدرناها«. وشدد مدرب 

منتخب كندا على أن »كرواتيا هي مهمتنا 
القادمة، لقد خسرت مباراتي األولـــى في 
أولمبياد لندن 2012 )حينما كــان مدربا 
لمنتخب كندا للسيدات(، ثم واصلنا الفوز 
بـــأول ميدالية لنا منذ 86 عــامــا )حصل 

عــلــى الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة(«. وأكــد 
هيردمان »هذه هي الطريقة التي 

نرّد بها اآلن«. 
)د ب أ(

يسعى المنتخب 
الكرواتي إلى 

تخطي عقبة نظيره 
الكندي عندما 

يلتقيان اليوم في 
الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة 
السادسة بمونديال 

قطر 2022.

بيرسيتش

خبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كنداخبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كندا

كمال ميليركايل الرينكوفاسيتش
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القطريون فخورون ببالدهم... »فائزون رغم الخسارة«
ــال  ــمــ ال يـــكـــتـــرث رجــــــل األعــ
 
ً
القطري يوسف الطاهر كثيرا
بنتائج منتخب بــاده، الــذي 
ــأس  ــن كــ ــ ــي الــــجــــمــــعــــة مــ ــ ــــصـ أقـ
ــارة  ــ الـــعـــالـــم الــمــقــامــة فـــي اإلمـ
 بـــفـــخـــر 

ً
ــة، قــــــائــــــا ــيــ ــيــــجــ ــلــ الــــخــ

إن بـــــــاده »فــــــائــــــزة« بــالــفــعــل 
لمجرد استضافتها البطولة 

»بنجاح«.
وفقد منتخب قطر، الملقب 
بـ »العنابي«، فرصته بالتأهل 
 بعد خسارته مباراته 

ً
منطقيا

ــام الــســنــغــال 3-1،  الــثــانــيــة أمــ
 
ً
ــه رســمــيــا ــائـ قـــبـــل تـــأكـــد إقـــصـ
ــــوادور  بــتــعــادل هــولــنــدا واإلكـ
ه  1-1، لكن الطاهر وأصــدقــاء
ــــن بـــــالـــــخـــــســـــارة  ــيـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
 عن سعادتهم 

ً
أعربوا جميعا

وفــخــرهــم باستضافة بلدهم 
»الــصــغــيــر« مــســاحــة للبطولة 

األكبر بالعالم.
 )

ً
وقـــــال الـــطـــاهـــر )53 عـــامـــا

ــر عــن  ــنــــظــ ــغـــــض الــ ــ ــد: »بـ ــتــــحــ بــ
الـــنـــتـــيـــجـــة، الــــفــــوز الــحــقــيــقــي 
هـــو اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
 اليوم أن 

ً
بنجاح. يكفي فخرا

العالم كله يشاهدنا«.
ــقـــة الـــجـــمـــيـــلـــيـــة  ــنـــطـ وفـــــــي مـ
على بعد 40 كلم شمال غرب 
الــدوحــة، جمع الطاهر عشرة 
من أصدقائه في مزرعته التي 
يحيط بها النخيل واألشجار 
ــط الــــصــــحــــراء لــمــشــاهــدة  ــ وسـ
اللقاء الحاسم أمام السنغال.

ــنـــى الـــمـــجـــلـــس  ــبـ ــن مـ ــ ــ ــزّي ــ وتــ
الــفــســيــح الــمــلــحــق بــالــمــزرعــة 
ــر، فـــيـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بــــعــــلــــم كــــبــــيــــر لـ
تـــراصـــت حــولــه أعــــام أصــغــر 
ــبــــرازيــــل وفـــرنـــســـا  ــلــ  لــ

ً
حـــجـــمـــا

والسعودية ومختلف الــدول 
الــمــشــاركــة، وبــالــداخــل ُرّصــت 
ــاعـــد فــــاخــــرة فــــي صـــفـــوف  ــقـ مـ
متتالية تــحــاكــي الــمــدرجــات، 
وضع بينها مناضد صغيرة 
عليها أطباق تمور وكــؤوس 

القهوة العربية والشاي.

»انتصار سياسي« 

وخــســر منتخب قــطــر، بطل 
ــبـــل 3 ســــنــــوات،  كـــــأس آســــيــــا قـ
مــــبــــاراتــــيــــه أمـــــــــام اإلكــــــــــــوادور 
بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن األحـــــد فــي 
افتتاح البطولة، ثم السنغال، 
لكن العنابي قّدم الجمعة أداًء 
أفــضــل مــقــارنــة بــالــلــقــاء األول 

المخيب لآلمال.
وبين شوطّي المباراة، ومع 
تأخر قطر بهدف، أدى الطاهر 
وأصـــــــدقـــــــاؤه صــــــاة الـــمـــغـــرب 

مــع عمال الــمــزرعــة فــي مسجد 
صغير ملحق بالمكان، وتبادل 
الجميع األمنيات بإحراز هدف 

لتعديل النتيجة.
ــقــــطــــريــــون يـــمـــنـــون  وكـــــــان الــ
الـــنـــفـــس بـــمـــواصـــلـــة الـــنـــتـــائـــج 
 مع 

ً
الجيدة للعرب، خصوصا

االنتصار التاريخي والمدوي 
ــم الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــهــ ــارتــ لــــجــ

األرجنتين بهدفين لهدف.

وخّيم الصمت لوقت وجيز 
عــلــى الــمــجــلــس بــعــد تــســجــيــل 
 
ً
السنغال بطلة إفريقيا هدفا
، لكن منسوب الحماس 

ً
ثــانــيــا

ارتــــــــــفــــــــــع ومـــــــــعـــــــــه صـــــيـــــحـــــات 
التشجيع مع إحراز قطر هدف 
تقليص الفارق برأسية رائعة 

لمحمد مونتاري.
 
ً
ــا ــعــ ــريــ وتــــــاشــــــى األمــــــــــل ســ

فــي الــتــعــديــل مــع إحــــراز فــريــق 

 
ً
الــــمــــدرب ألـــيـــو ســيــســيــه هــدفــا

.
ً
 حاسما

ً
ثالثا

»فائزون رغم الخسارة«

 ،
ً
وتــــواجــــه قــطــر مــنــذ 12 عـــامـــا

عندما حصلت على حق استضافة 
جـــدلـــي، حــمــلــة انـــتـــقـــادات شــرســة 
لسجلها في مجال حقوق اإلنسان، 
والتعامل مع العمال المهاجرين 

ومجتمع الميم، لكن المسؤولين 
الــقــطــريــيــن يــــردون عــلــى ذلـــك بــأن 
ــم عــــرضــــة »لـــلـــعـــنـــصـــريـــة«  ــ ــــادهـ بـ

و»المعايير المزدوجة«.
وأثـــــــارت قــطــر الــغــنــيــة بــالــغــاز 
دهشة وصدمة العالم، مع ورود 
تــقــاريــر قـــدرت إنفاقها نحو 200 
مـــلـــيـــار دوالر عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة 
الــبــطــولــة. ورغـــم اعــتــبــار البطولة 
 
ً
ــدة تــقــريــبــا ــ تـــقـــام فـــي مــديــنــة واحــ

ــبـــاد، لم  بــحــكــم صــغــر مــســاحــة الـ
تــســجــل حــتــى اآلن مــشــكــات في 
النقل والتنظيم بعد مـــرور نحو 
ــلـــى الـــبـــطـــولـــة. وخــيــم  أســــبــــوع عـ
ــة األمـــــــــل عــلــى  ــبــ ــيــ ــاط وخــ ــ ــ ــبـ ــ ــ اإلحـ
الحضور مع انتهاء اللقاء بخسارة 
قطر مجددا، وحاول الطاهر تحفيز 
 بــحــمــاس: »شـــرف 

ً
ضــيــوفــه قـــائـــا

الــتــنــظــيــم تــــاج وكـــــأس لـــنـــا. نحن 
فائزون رغم الخسارة«.

العبا المنتخب القطري مونتاري وعبدالعزيز حاتم يحتفان خال مواجهة السنغال     )رويترز(

رجل األعمال القطري يوسف الطاهر

سيسيه: بإمكان منتخبات إفريقيا الفوز بالكأس
ــيــــو ســـيـــســـيـــه، الــــمــــديــــر الــفــنــي  ــال ألــ ــ قــ
لمنتخب السنغال لكرة القدم، إنه ينبغي 
على المنتخبات اإلفريقية أن تكون واثقة 
 في كأس 

ً
من قدرتها على الذهاب بعيدا

العالم، وحتى الفوز باللقب. 
وتـــغـــلـــب الــمــنــتــخــب الـــســـنـــغـــالـــي عــلــى 
3-1، الجمعة، ليحصل  نظيره الــقــطــري 
على أول نقاطه فــي المجموعة األولــى. 
وخــــســــر الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــنــــغــــالــــي، بــطــل 
إفـــريـــقـــيـــا، نــجــمــه ســـاديـــو مـــانـــي بــســبــب 
ــة قــبــل انـــطـــاق مــنــافــســات كــأس  ــابـ اإلصـ
العالم، ولم يتمكن المنتخب السنغالي 
من استغال الفرص التي أتيحت له في 
مــبــاراتــه االفتتاحية الــتــي خسرها أمــام 

المنتخب الهولندي. 
 
ً
لكن سيسيه يعتقد أن فريقه، وأيضا
الـــفـــرق اإلفـــريـــقـــيـــة األخــــــرى الـــتـــي تــلــعــب 
في الشرق األوســط؛ الكاميرون، وغانا، 

ــغـــرب، وتــــونــــس، يــنــبــغــي أن يــكــون  ــمـ والـ
لديها ثقة إمكانية منافسة الدول الكبرى. 
وأشـــار إلــى الــفــوز المفاجئ الـــذي حققه 
منتخبا اليابان والسعودية على ألمانيا 
واألرجنتين على الترتيب، كأدلة لدعم ما 
قــالــه. وقـــال سيسيه: »فــقــط انــظــروا لكيفية 
انفتاح كــأس العالم، مع وجــود الكثير من 
ــنـــا كــيــف تــغــلــب الــمــنــتــخــب  الـــمـــفـــاجـــآت. رأيـ
الياباني على نظيره األلماني، والسعودية 
على األرجــنــتــيــن- كــل شــي ممكن«. وأردف: 
»كل الفرق التي تشارك في البطولة جديرة 
بــالــتــواجــد. األمـــر ال يشبه مــا كـــان الــوضــع 
، حيث كانت الفرق الكبرى 

ً
عليه قبل 15 عاما

تتفوق بسهولة على الفرق الصغيرة«. 
وأكــــد: »أعــتــقــد أن الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
المونديال ستكون مليئة بالمفاجآت. نعم، 
بإمكان دولة إفريقية أن تفوز بكأس العالم، 
وأتمنى أن تكون هذه الدولة هي السنغال«.

»الفيفا« يحقق في العلم القومي الصربي
فتح االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)فــيــفــا( تحقيقا بــشــأن الــصــور التي 
تــم تــداولــهــا لــوجــود الــعــلــم الــقــومــي 
الصربي فــي غرفة مابس منتخب 

صربيا في مونديال قطر 2022.
 وأظــــــــهــــــــرت الـــــــصـــــــور مـــخـــطـــطـــا 
لـــكـــوســـوفـــو عـــلـــى الـــعـــلـــم الـــصـــربـــي، 
عــلــمــا بــــأن كــوســوفــو ذات األغــلــبــيــة 
األلبانية، نالت استقالها عن صربيا 
فــي 2008، وتــشــغــل حــالــيــا عضوية 
»الــفــيــفــا«، ولــكــن صــربــيــا ال تعترف 

بسيادتها. 
ــر االتـــحـــاد الــكــوســوفــي لــكــرة  وذكــ
الـــقـــدم، عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
شبكة »تويتر«، أمس السبت: »االتحاد 
الكوسوفي لكرة الــقــدم يدين بشدة 
ات العدوانية لصربيا ضد  ــراء اإلجــ

جمهورية كوسوفو في كأس العالم 
 .»2022

وأضـــــاف أن »كــــأس الــعــالــم حــدث 
للفرحة والــوحــدة، ويبعث برسائل 

األمل والسام ال برسائل الكراهية«، 
 »الفيفا« باتخاذ إجراءات ضد 

ً
مطالبا

مثل هذه التصرفات. 
)د ب أ( سيسيه

كين: ما زلنا متصدرين للمجموعة
ــد  ــائــ أكــــــــــد هـــــــــــــاري كـــــيـــــن ، قــ
الــمــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، أنـــه كــان 
بإمكانهم الــلــعــب بشكل أفضل 
أمــام الــواليــات المتحدة اوالتى 
انــتــهــت بـــالـــتـــعـــادل )0-0( أمــس 
األول، لكنهم ما زالوا يتصدرون 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــمــونــديــال 

قطر 2022.
وصرح كين عقب اللقاء لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
»لــم تكن أفضل مــبــاراة بالطبع. 
سنحت لنا بعض الكرات لكننا 
لــم نحسن اســتــغــالــهــا. لــكــن ما 

زلنا متصدرين للمجموعة«.
وأضاف »المباراة كانت على 
 مما حــدث أمــام 

ً
النقيض تماما

إيـــران. لقد أتيحت لنا فرصتان 
أو ثـــــاث، لــكــنــنــا لـــم نستغلها. 
 
ً
لقد لعبنا ضد فريق جيد جدا

وعلينا طي الصفحة«.
وأضــاف »لقد ضغطوا علينا 
 وجعلوا األمور 

ً
بشكل جيد جدا

صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا. هـــنـــاك 

أوقـــــــات تــعــامــلــنــا مــعــهــا بشكل 
 .

ً
جيد ، لكن التعادل ليس سيئا

فــي المونديال ال توجد مباراة 
سهلة«.

وبهذه النتيجة، رفعت إنكلترا 
رصيدها إلــى 4 نــقــاط بــصــدارة 
المجموعة، بينما ارتفع رصيد 
الواليات المتحدة إلى نقطتين 
في المركز الثالث بعد التعادل 

أمام ويلز في الجولة األولى.

ــأتــــي فــــي الـــمـــركـــز الــثــانــي  ويــ
الــمــنــتــخــب اإليــــرانــــي الـــــذي فــاز 
في وقت سابق اليوم على ويلز 

بهدفين دون رد.
وبــــــهــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة مــــــا زال 
 أمـــــام الــجــمــيــع 

ً
ــاب مــفــتــوحــا ــبـ الـ

مــــن أجـــــل الـــســـعـــي فــــي الـــجـــولـــة 
الــمــقــبــلــة لــلــتــأهــل لــلــدور الــتــالــي 

بالمونديال.
)إفي(

جورج وياه يشاهد ابنه جورج وياه يشاهد ابنه 
من المدرجاتمن المدرجات
تواجد رئيس ليبيريا جورج 
ويــاه، الفائز بالكرة الذهبية في 
1995، في مدرجات ملعب البيت، 
لمشاهدة مــبــاراة كــرة الــقــدم بين 
إنكلترا والواليات المتحدة، التي 

يلعب لها ابنه تيموثي.
ولعب تيموثي فــي التشكيلة 
ــة بـــــالـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ األســ
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي حتى 
تــــم اســـتـــبـــدالـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة 83 

بجيوفاني رينا.
وحــظــي ويــــاه األب بتصفيق 
كـــبـــيـــر حـــيـــن عــــرضــــت كـــامـــيـــرات 
الملعب صورته، في نهاية الشوط 
الثاني، بينما يرى ابنه يحقق ما 
لم يستطع فعله وهــو اللعب في 

كأس العالم.
ولــعــب جــــورج ويــــاه لموناكو 
وبـــاريـــس ســـان جــرمــان ومــيــان، 
حيث حقق أفضل نجاحاته قبل 
أن يــلــعــب لتشلسي ومانشستر 

سيتي في البريميير ليغ.

ولـــعـــب 75 مــــبــــاراة لــلــيــبــيــريــا، 
، ولكنه لم يتأهل 

ً
وسجل 18 هدفا

مع منتخب باده لكأس العالم.
وولــــــــــــد ابــــــنــــــه تــــيــــمــــوثــــي فـــي 
نيويورك، وقرر تمثيل المنتخب 

األميركي. 
)إفي(

ساوثغيت سعيد بأداء الالعبين
قلل مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت من أهمية 
آثار التعادل السلبي أمام الواليات المتحدة في 
ثاني جوالت المجموعة الثانية بمونديال قطر، 
ما حــال دون تأهله في حالة فــاز الجمعة للدور 
 أن معظم المنتخبات فــي كــأس 

ً
الــتــالــي، مــؤكــدا

الــعــالــم ستحتاج إلـــى جميع الــمــبــاريــات الــثــاث 
للعبور.

وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد الــــمــــبــــاراة، قـــال 
ساوثغيت: »أنا سعيد بــأداء الاعبين، وبكيفية 
تطبيقهم لخطة المباراة، ألنهم لعبوا ضد منافس 
، والعبو 

ً
. لقد سيطرنا على الكرة جيدا

ً
صعب جدا

الوسط حركوا الكرة بشكل جيد للغاية. افتقرنا 
إلــى الــجــودة في األربـــاع األخــيــرة من المباريات، 

ولم نطرح الكثير من الخطر أمام المنافسين«.
وتابع: »أريــد أن يعود مشجعونا إلى المنزل 
ــك الــــيــــوم. ال  ــم نــحــصــل عــلــى ذلــ ســــعــــداء، لــكــنــنــا لـ
يمكنني السماح لفريقي بالتأثر جراء ذلك. يجب 
أن تتأهل، وهــنــاك ثــاث مباريات لتحقيق ذلــك. 
ستحتاج معظم الــفــرق إلـــى الــمــبــاريــات الــثــاث. 
وليس هناك فرق كثيرة تتجاوز دور المجموعات 
برصيد تسع نقاط. لدينا فرصة جيدة للتأهل، 

وأن نكون متصدرين«.
وقال ساوثغيت: »لم أفاجأ )من أداء الواليات 
المتحدة( على اإلطاق. كنت أعلم أنهم سيكونون 

. هناك العبون يلعبون في إنكلترا، 
ً
متحمسين جدا

ونحن نعرفهم. لياقتهم البدنية وطريقتهم في 
اللعب، كما هو متوقع«.

)أفي(

هاري كين

تيموثي وياه

ساوثغيت

فان غال: افان غال: اإلإلكوادور تفوقت عليناكوادور تفوقت علينا
أقر مدرب هولندا لويس فان غال بأن اإلكوادور تفوقت على فريقه 
في جميع مراحل المباراة التي خاضوها بالجولة الثانية من دور 
المجموعات بمونديال قطر، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفــي تصريحات بعد المباراة، قــال فــان غــال: »لــم نلعب مباراة 
جيدة. لعبنا بشكل جيد دون الكرة، لكن ليس بها، وهي مشكلة 

واجهناها بالفعل في المباراة األولى«.
وتــابــع: »لقد تعرضنا للمعاناة مــن حيث االســتــحــواذ، وإذا لم 
نمتلك الكرة فإننا ال نصل إلى منطقة الخصم، لم نكن على مستوى 
المهمة في بناء الــمــبــاراة. توفر كل شــيء من أجــل اإلكــــوادور، لقد 
 أن اإلكـــوادور كانت قــادرة على الفوز ألن 

ً
تفوقوا علينا«، مضيفا

غــونــزالــو بــاتــا ســـدد كـــرة كـــادت تــعــانــق الــشــبــاك، لكنها ارتطمت 
بالعارضة.

وأشار فان غال إلى أن »اإلكوادور كانت قادرة على الفوز، لكن لم 
يكن لديهم العديد من الفرص أيضا. أهدينا لهم العديد من الفرص«.

ويكفي هولندا التعادل للتأهل لدور الـ 16، حيث يلتقي منتخب 
»الطواحين« في الجولة المقبلة مع قطر، بينما تواجه اإلكــوادور 
 عن الفوز أو التعادل.                         )إفي(

ً
منتخب السنغال بحثا

 فالنسيا:           لعبت ضد هولندا رغم اإلصابة
ــيــــا، مـــهـــاجـــم  ــنــــســ ــالــ ــر فــ ــ ــنـ ــ ــشــــف إيـ كــ
منتخب اإلكــــوادور وصــاحــب هــدف 
التعادل، أمس األول، ضد هولندا 
)1-1(، والذي خرج في الدقائق 
األخـــــــيـــــــرة، بـــســـبـــب آالم فــي 
ركـــبـــتـــه الـــيـــمـــنـــى، أنـــــه لــعــب 
ــو يـــعـــانـــي  ــ ــ الـــــمـــــبـــــاراة وهـ
ــة،  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ـــــي الـ »الـــــــــتـــــــــواء فــ
«، رغم أنه 

ً
 بسيطا

ً
وألما

 
ً
يـــأمـــل أن يـــكـــون جـــاهـــزا

لــلــمــواجــهــة الــمــقــبــلــة ضــد 
ــل  ــأهـ ــتـ ــم الـ الــــســــنــــغــــال لـــحـــسـ
إلى دور الـ 16 لمونديال قطر 

.2022
وصــــــرح فـــالـــنـــســـيـــا عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
ــدت أنــنــي  ــ ــ »أجــــريــــت االخــــتــــبــــارات، ووجـ
أعاني الــتــواء في ركبتي. هــذا يزعجني 

. لــقــد لــعــبــت مــع الـــتـــواء وقــلــيــل من 
ً
قــلــيــا

األلم. أهم شيء أن نستمر بالتفكير في 
تحقيق نتائج كبيرة«.

 عــلــى 
ً
ــه: هــــل ســـيـــكـــون قــــــــادرا وبــــســــؤالــ

خوض مباراة السنغال؟ أجاب المهاجم: 
»تمكنت من المشاركة أمس األول. أتمنى 
أن تسمح لــي حــالــة ركبتي فــي المباراة 

المقبلة«.
وأضـــاف: »الــفــريــق يــؤدي بشكل جيد. 
إنـــه قـــوي، ولــديــه ثــقــة كــبــيــرة، وهـــذا أهــم 
شـــيء اآلن. عــلــيــنــا الــتــحــضــيــر لــلــمــبــاراة 

التالية، وهي بمنزلة مباراة نهائية«.
وتواجه اإلكوادور في الجولة المقبلة 
منتخب السنغال، حيث يكفيها التعادل 

من أجل التأهل إلى دور الـ 16. 
)إفي(

إينر فالنسيا فان غال

https://www.aljarida.com/article/5702
https://www.aljarida.com/article/5699
https://www.aljarida.com/article/5698
https://www.aljarida.com/article/5692
https://www.aljarida.com/article/5687
https://www.aljarida.com/article/5655
https://www.aljarida.com/article/5695
https://www.aljarida.com/article/5781


 أوليسيه: ذكاء رونالدو 
منحه ركلة الجزاء أمام غانا

وصـــف صـــنـــداي أولــيــســيــه، الــعــضــو فـــي االتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، نجم المنتخب البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو بأنه »عبقري للغاية«، بعدما 
تمّكن من الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي 
فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني 3- 2 

في كأس العالم.
ــالـــدو )37 عــامــا( الــهــدف االفــتــتــاحــي  وســجــل رونـ
للبرتغال من ركلة جزاء، ليصبح أول العب يسجل في 
5 نسخ من بطوالت كأس العالم، رغم أن قرار احتساب 
ركلة الجزاء أغضب غانا. لكن أوليسيه أشار إلى أن 
منح ركلة الجزاء كان وفقا للعب رونالدو، الذي اعتبر 

أنه تمت عرقلته من محمد ساليسو مدافع غانا. 
وأضــاف أوليسيه، العضو بمجموعة الدراسات 
الفنية للبطولة التابعة لـ »فيفا«، خالل عرض تقديمي 
في الدوحة، أن المهاجمين يزدادون ذكاء، ويعتقد أن 
ذكاء رونالدو هو الذي أدى إلى احتساب ركلة الجزاء. 

وقـــال لهيئة اإلذاعـــة البريطانية )بـــي. بــي. ســي(: 
»ربما يزداد المهاجمون ذكاء«. 

ــزاء رونـــالـــدو، يــمــكــن لــلــنــاس أن  وتـــابـــع: »ركــلــة جــ
يقولوا مــا يــشــاؤون، لكن الــذكــاء هــو االنتظار لتلك 
اللحظة للمس الكرة، ومّد قدمه ثم يحدث االتصال. 

هذا ذكاء تام«.
 وأكد: »دعونا نثِن على المهاجمين ألنهم أصبحوا 
أكثر ذكاء. تقنية الفيديو المساعد )فار( أيضا سبب 
كبير في ازدياد احتساب ركالت الجزاء. يمكن للحكام 

قطة ثالث أو أربع مرات«. 
ّ
أن ينظروا لل

وتم احتساب 9 ركالت جزاء في أول 20 مباراة من 
كأس العالم، سجل منها 7 أهداف، وفشل البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، والكندي ألفونسو ديفيز في 

تسجيل ركلتيهما.  
)د ب أ(

رونالدو لحظة تعّرضه للعرقلة

https://www.aljarida.com/article/5786


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكااليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرببلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كنداكرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيااسبانيا2728E نوفمبر

صربياالكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غاناكوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسراالبرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغوايالبرتغال2832H نوفمبر

السنغالاإلكوادور2933A نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءقطرهولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركاايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلتراويلز2936B نوفمبر

الدنماركاستراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنساتونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتينبولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكالسعودية3040C نوفمبر

بلجيكاكرواتيا141F ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءالمغربكندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيااليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانياكوستاريكا144E ديسمبر

البرتغالكوريا ج245H ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءأوروغوايغانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيلالكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسراصربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110624إنكلترا

2101463إيران

2020112الواليات المتحدة

2011131ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200626فرنسا

2101243أستراليا

2011011تونس

2011121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100103بلجيكا

1010001المغرب

1010001كرواتيا

1001010كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100323البرتغال

1010001أوروغواي

1010001كوريا الجنوبية

1001230غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110314اإلكوادور

2110314هولندا

2101333السنغال

2002150قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100703إسبانيا

1100213اليابان

1001120ألمانيا

1001070كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100203البرازيل

1100103سويسرا

1001010الكاميرون

1001020صربيا
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السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً
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الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً
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األحد 4 ديسمبر
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C أول المجموعةB أول المجموعة
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الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩

61

6٤

63

62
٥٠

٥3

٥7

٥٤

٥1

٥2

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م
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العدد 5194 / األحد 27 نوفمبر 2022م / 3 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com21

أول العمود:
 رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية د.عادل الدمخي 
ــجــّيــر 

ُ
يــقــول فـــي تــصــريــح مــنــشــور إن مــشــاريــع الـــدولـــة ت

لمصلحة بعض المتنفذين فقط! 

***
ســيــحــمــل حـــدث اســتــضــافــة دولــــة قــطــر لــبــطــولــة كــأس 
العالم تبعات عديدة في منطقتنا الخليجية، وذلك على 
مستوى جودة اإلدارة المحلية، والتعاطي االجتماعي مع 
األحداث العالمية، وتوجيه تدفقات النفط نحو تحصين 

األمن االستراتيجي باعتماد أدوات التأثير الناعمة. 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي ُمــنــهــكــة وُمــتــعــبــة لــســبــبــيــن: 
األول تأخر االستفادة القصوى من النفط نحو التنمية 
الحقيقية لشعوب المنطقة، والثاني بسبب مآسي ثالث 
حروب جرت فيها وتكلفت على أقل تقدير ٣٠٠٠ مليار 
ــداث   و٧٠٠ ألـــف قــتــيــل، ومــثــل هـــذه األحـ

ً
دوالر ومــلــيــونــا

)كــــأس الــعــالــم، إكــســبــو دبــــي، وزيـــــارات بــابــا الــفــاتــيــكــان 
 ودواء ضد 

ً
 عاجال

ً
المتكررة( تبدو في المقابل إسعافا

 لسلوكيات االنــدمــاج مع 
ً
الــكــراهــيــة والــعــنــف وتــأســيــســا

الــعــالــم ومــوجــاتــه ومــتــغــيــراتــه الــجــارفــة الــتــي لــن تــرحــم 
األمم المتباطئة. 

فــي ظــنــي أن دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة وإيــــران والــعــراق 
مطالبة بتوجيه سياساتها المستقبلية نحو مزيد من 
التعاون والسالم وخدمة البشر وتأمين الفرص للعيش 
فــي اســتــقــرار يــمــنــع تــكــرار شـــرور الـــحـــروب، ويــقــف ضد 
تعطيل االندماج مع العالم، والوفرة النفطية ما هي إال 
شبه الومضة لالنتقال من ضفة التعطيل 

ُ
فرصة مؤقتة ت

والتباطؤ إلى ضفة التناغم مع ما يجري في العالم. 
كأس العالم في قطر هي فرصة ذهبية لتعريف العالم 
بهوية المنطقة الخليجية وشعوبها التي راكمت مفاهيم 
السالم االجتماعي عبر تقاليدها العريقة، وهي فرصة 
ميدانية الختالط أكثر من مليون إنسان من مختلف دول 
العالم مع بعضهم بعضا في بقعة خليجية ذات سمات 
ثقافية عربية وإسالمية، وهي شاهد على قدرة اإلنسان 
الخليجي على صناعة منصات سالم عصرية لتجميع 
البشر على المحبة والوئام والفرح من بوابة الرياضة.

 جميل أن تبدأ فعاليات كأس العالم في األوروغواي 
١٩٣٠ وتــصــيــر الــيــوم فــي الـــدوحـــة ٢٠٢٢، هـــذا التغيير 
بحجم زلزال ناعم في منطقتنا، وأتمنى أن ُيبنى عليه 
مــن أجـــل خــلــق الــتــنــافــس بــيــن حــكــومــات الــــدول  لخدمة 

شعوب المنطقة.

تــفــيــد الــتــقــاريــر بــــأن الــكــرمــلــيــن خــســر أكـــثـــر مـــن 18 ألــف 
وحدة من المعدات )دبابات، وناقالت جنود مدّرعة، وسفن 
عــســكــريــة، وطـــائـــرات قــتــالــيــة، ومــدفــعــيــات ضــخــمــة( مــنــذ أن 
أطلقت روسيا غزوها المشين وغير المبرر ضد أوكرانيا 
عتبر هذه الخسائر األكبر من حيث 

ُ
في فبراير الماضي، وت

حجم المعدات التي تدّمرت أو صودرت منذ الحرب العالمية 
الثانية.

 24 
ً
في وقٍت سابق من هذا الشهر، خسر الكرملين أيضا

 مع انهيار دفاعه 
ً
دبابة و800 جندي خالل يوم واحد، تزامنا

فــي خــيــرســون، وخـــالل القتال على المدينة طـــوال أســبــوع، 
خسرت الــقــوات الــروســيــة 2600 جــنــدي، ويــقــال إن حصيلة 
القتلى الــروس منذ بداية الغزو الشامل تــجــاوزت 83 ألف 

عنصر.
من المتوقع أن تفوق الميزانية العسكرية الروسية للسنة 
، ولن يكون 

ً
المقبلة التوقعات األولية بنسبة 40% تقريبا

التعويض عن الخسائر الهائلة قليل الكلفة بأي شكل، وفي 
 حالة من الركود 

ً
الوقت نفسه، دخل االقتصاد الروسي رسميا

في األسبوع الماضي، فانكمش بنسبة 4.1% في الربع الثاني 
من هذه السنة، يليه تراجع آخر بنسبة 4% في الربع الثالث 
من السنة، ورغم تعويم البلد بفضل مبيعات النفط والبنزين 
بعد تحليق األسعار غداة اندالع الحرب، تواجه روسيا اآلن 
 مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبـــــي، ومــن 

ً
حــصــارا

المتوقع أن تنكمش عائداتها في عام 2023.
على صعيد آخر، تشير التقديرات إلى تراجع االقتصاد 
الــروســي بنسبة 4.6% على مر السنة، وينذر هــذا الوضع 
بثاني ركود تشهده موسكو خالل ثالث سنوات، فقد ال يكون 
 بقدر الظروف التي واجهتها روسيا خالل 

ً
هذا الركود سيئا

ضح بعد ما سيفعله البلد لتجاوز 
ّ
أزمة كورونا، لكن لم يت

 إلــى تراجع احتمال أن تستأنف روسيا 
ً
هــذا الوضع، نظرا

 رغم انتهاء الحرب.
ً
عالقاتها التجارية العالمية سريعا

حـــاول بــعــض الــمــشــّرعــيــن األمــيــركــيــيــن تــخــفــيــض حجم 
المساعدات المالية التي تتلقاها أوكــرانــيــا، لكن يعتبر 
ــة الــتــكــالــيــف الـــالزمـــة  ــ ــيـ ــ مـــركـــز تــحــلــيــل الــســيــاســة األوروبـ
لــهــزم روســيــا »بسيطة« بالنسبة إلــى الــواليــات المتحدة 

وحلفائها.
ــت حــتــى اآلن 

ّ
يــذكــر تــقــريــر الــمــركــز أن إدارة بــايــدن تــلــق

مــوافــقــة الــكــونــغــرس لــتــقــديــم مــســاعــدات بقيمة 40 مليار 
 
ً
 أنها طلبت مبلغا

ً
دوالر إلى أوكرانيا في عام 2022، علما

 بقيمة 37.7 مليار دوالر للعام نفسه، فقد ُوِضع 
ً
إضافيا

أكثر من نصف تلك المساعدات في خانة الدفاع.
يذكر مركز تحليل السياسة األوروبية في تقريره: »تبدو 
هذه المبالغ باهتة وغير مؤثرة عند مقارنتها بميزانية 
الــدفــاع األميركي اإلجمالية التي تصل قيمتها إلــى 715 
مليار دوالر لعام 2022، وتشّكل هذه المساعدات 5.6% من 
عتبر روسيا 

ُ
مجموع اإلنفاق األميركي على الدفاع، لكن ت

 من أشرس خصومها 
ً
ا أول عدوة للواليات المتحدة، وجزء

، وأول مــنــاِفــســة اســتــراتــيــجــيــة لها. 
ً
بــعــد الــصــيــن مــبــاشــرة

على المستوى الجيوسياسي، تشّكل هذه الحرب فرصة 
مناسبة كــي تستنزف الــواليــات المتحدة قــدرات روسيا 
ضِعفها، من دون أن تنشر أي قوات 

ُ
الدفاعية التقليدية وت

ميدانية أو تجازف بحياة األميركيين«.
، ال بد من التشديد 

ً
من الناحية الجيوسياسية أيــضــا

على األثر التدميري للحرب في روسيا، فال تعود موسكو 
 عن قدراتها النووية، 

ً
بمستوى الخصوم اآلخرين بعيدا

فقد أصبحت روسيا دولــة معزولة ومفلسة، وهــي تتكل 
عــلــى مــعــدات بــالــيــة، حــيــث دّمــــرت هـــذه الــحــرب الــكــرمــلــيــن 
بطريقة عجز عنها الجميع، بما في ذلك الرئيس رونالد 
ــاتـــي خـــالل  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ ــيـــن حــــــاول هـــــزم االتـ ريــــغــــان حـ
الثمانينيات، في أفضل األحوال، قد تتحول موسكو إلى 
عاصمة أخــرى لبلد مــعــزول، على غــرار كوريا الشمالية، 

بعد فشل محاوالت استرجاع مجدها الغابر.
مــن الــمــؤســف أن يــدفــع الــشــعــب األوكـــرانـــي هـــذا الــثــمــن 
الــبــاهــظ إلخــمــاد الــمــخــاوف األمــيــركــيــة مــن الـــدب الــروســي 

خالل جيل كامل على األقل.
»1945« *

ــدام الــمــلــيــارديــر إيــلــون مــاســك عــلــى شـــراء موقع  بــعــد إقــ
»تويتر« العالمي للتواصل االجتماعي، اجتاحت الفوضى 
جميع أنحاء الشركة، وترافق هذا الحدث مع عواقب واضحة 
 اليوم بعد 

ً
حول العالم، تقفل مكاتب »تويتر« أبوابها مؤقتا

حملة طرد جماعي، وصدور تقارير عن حصول استقاالت 
جــمــاعــيــة، وانــســحــاب المعلنين، وبـــدء مــوجــة جــديــدة من 
الــحــســابــات الــمــزيــفــة، وتــوّســع االرتــبــاك بــشــأن السياسات 
المستقبلية المرتبطة بمحتوى الموقع، ويشعر الكثيرون 
بالرعب من الفوضى التي أحدثها ماسك، ويستغل منتقدوه 
القدامى الوضع للتأكيد على صحة انتقاداتهم السابقة، 
ويتمسك المتفائلون بــرأي حــذر ويفضلون االنتظار قبل 
إصدار أحكامهم، وفي غضون ذلك، يخشى بعض الموظفين 
السابقين أال تصمد المنصة الشهيرة ألكــثــر مــن بضعة 

أسابيع.
 الــحــل الــوحــيــد الــقــادر عــلــى إنــقــاذ »تــويــتــر« واضـــح: 

ّ
لــكــن

يجب أن يطرد ماسك نفسه في أسرع وقت! ال يتعلق السبب 
بالفوضى التي رافقت وصوله إلى الشركة، بل تبرز أسباب 
، وإذا كــانــت مهمة »تــويــتــر« األساسية 

ً
بنيوية أكــثــر عــمــقــا

تتعلق، كما قال ماسك، بالتحّول إلى »أدق مصدر معلومات 
في العالم«، فال مفر من انهيار هــذه المهمة بسبب تعدد 
المصالح المتضاربة في أعمال ماسك وطبيعة عمليات 

»تويتر« الدولية:
 أواًل، أصبحت بصمة »تويتر« العالمية هشة منذ اآلن. 

 بسبب تشابك 
ً
ا ، من المتوقع أن تزداد المشكلة سوء

ً
ثانيا

أعمال ماسك الدولية.
، ستكون الضغوط التجارية التي تتعّرض لها 

ً
 ثــالــثــا

المنصة آخر مسمار في نعش »تويتر« في عهد ماسك.
ــضــح تـــضـــارب الــمــصــالــح الــــذي يــواجــهــه مــاســك عند 

ّ
يــت

يه األخريين: »تيسال« و»سبيس إكس«. تتكل 
َ
التفكير بشركت

الشركتان بشكٍل أساسي على حكومات قمعية، ولطالما 
سعى ماسك إلى إرضائها.

، أصبحت بيئة العمل العالمية في »تويتر« معقدة 
ً
عمليا

لـــدرجـــة أن يــعــجــز مــاســك عـــن الــتــمــّســك بــأســلــوبــه اإلداري 
، لطالما كانت قوانين مراقبة المحتويات 

ً
ب، وتاريخيا

ّ
المتقل

 فــي الــواليــات المتحدة، لكن أقــّر عــدد من 
ً
مــحــدودة نسبيا

الواليات األميركية قوانين ذات صلة، وُرِفعت دعوى ضد 
»تويتر« في المحكمة األميركية العليا، وفي أماكن أخرى، 
تفرض القوانين الجديدة في االتحاد األوروبي وبريطانيا 
على الشركة أن تجري تقييمات للمخاطر، وتنشر تقارير عن 
سّهل الوصول إلى البيانات، ويمنح 

ُ
مستوى الشفافية، وت

قــانــون الــخــدمــات الرقمية الــصــادر عــن االتــحــاد األوروبـــي 
الجهات التنظيمية أدوات لمراقبة المحتويات والمطالبة 
عتبر الواليات المتحدة وأوروبا من أهم مصادر 

ُ
بحذفها، وت

عائدات اإلعالنات، لذا قد يقرر ماسك إدارة جزء من موارد 
»تويتر« من هناك، لكن قد تصبح قواعد المراقبة واالمتثال 
، فبشكل عام تحمل مقّرات 

ً
في أماكن أخرى ضعيفة قريبا

الشركات في الواليات المتحدة سمعة سيئة على مستوى 
التكّيف مع الشروط غير األميركية، ومن المتوقع أن ُيسبب 

أسلوب ماسك اإلداري مشاكل إضافية للشركة.
، فقد 

ً
ومن المنتظر أن تطرح جهات أخرى مطالبها أيضا

وصل ماسك إلى الشركة بعد تلقي عدد قياسي من طلبات 
إزالــة المحتوى عن »تويتر« من حكومات خارجية، حيث 
قــّدمــت الــيــابــان أكبر عــدد منها، لكن جــاءت طلبات أخــرى 
، وباستثناء الصين، وإيران، وروسيا، وكوريا 

ً
من 44 بلدا

الشمالية، وعدد صغير من البلدان األخرى، يمكن استعمال 
»تــويــتــر« عــبــر االتـــصـــال بـــأي شــبــكــة إنــتــرنــت. وفـــق بعض 

ِرد بين 4400 و5500 موظف متعاقد.
ُ
التقارير، ط

 بعبارة أخــرى، قد تتوسع حمالت التضليل والتالعب 
ــزاء كــبــيــرة مـــن الــعــالــم حــيــث يــنــشــط مــئــات ماليين  ــ فـــي أجـ
المستخدمين، وستقع معظم األعــبــاء على عاتق البلدان 
 مـــن المستخدمين 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ  الــتــي تــشــمــل عـ

ً
األكـــثـــر فـــقـــرا

الضعفاء لكنها تفتقر إلى المعلنين، وهذا ما يمنع ماسك 
من إعطائها األولوية، وسيكون »تويتر« أبعد ما يكون عن 
أدق مصدر للمعلومات، فيجازف بالتحول إلى أفضل أداة 

للتالعب باألخبار في أجزاء واسعة من العالم.
خالصة الموضوع واضــحــة: إذا كــان ماسك يخطط في 
ات العقيمة،  األصل إلبقاء التدابير الفاعلة وتغيير اإلجراء
 يــطــرح أكــبــر مشكلة على 

ً
فــيــجــب أن يــعــرف أنـــه شــخــصــيــا

، ويتقّبل 
ً
ه إذا »تويتر« اليوم، وُيفترض أن يتجاوز كبرياء

الخسارة، ويبيع الشركة إلى مالك أفضل منه.
* فورين بوليسي«

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: تنفيذ األحكام الجزائية الغيابية عدوان على حقوق المواطن وحرياته بالمخالفة للدستور )2-1(

يعد مفهوم المسؤولية االجتماعية من 
 فــي األدبــيــات 

ً
المفاهيم الــحــديــثــة نسبيا

االقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة، فــرغــم الــنــزعــة 
اإلنـــســـانـــيـــة والــتــضــامــنــيــة لــبــنــي الــبــشــر 
، فــــــرادى 

ً
ومـــمـــارســـتـــهـــم الـــمـــوغـــلـــة قـــــدمـــــا

وجــمــاعــات، للمسؤولية االجتماعية في 
كثير من الميادين بناء على التزام ديني 
 لــقــنــاعــات فــطــريــة أو 

ً
أو عــقــائــدي أو وفــقــا

أخـــالقـــيـــة مــخــتــلــفــة، فـــقـــد تـــأخـــر الــتــأطــيــر 
العلمي لهذا المفهوم الــى بــدايــات القرن 
الــعــشــريــن، حــيــث بـــدأ الــفــقــه المتخصص 
بــالــحــديــث عــنــهــا واعـــتـــبـــرتـــه الــمــنــظــمــات 
 من 

ً
 رئــيــســا

ً
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة عــنــصــرا

عناصر التنمية المستدامة وأدخلته الدول 
في نصوصها كالتزام دستوري وقانوني.
للمسؤولية االجتماعية أوجــه عديدة، 
فتبرز أواًل المسؤولية الفردية والتضامنية 
لكل مكونات المجتمع في التكافل والتآزر 
من أجل تعميم السالم والرفاهية والرخاء، 
 المسؤولية االجتماعية 

ً
ومن ثم نذكر ثانيا

للمنظمات االقتصادية والتجارية- التي 
ــقـــود األخــــيــــرة بــاهــتــمــام  ــعـ تــحــظــى فــــي الـ
مــتــزايــد وتــركــيــز مــتــصــاعــد- والــتــي تحت 
عنوان »الخدمة المجتمعية« تفرض على 
مؤسسات وشركات القطاع الخاص اتباع 
نهج تفاعلي شامل ومباشر مع محيطها، 
فتحّصنها من أي عزلة- مقصودة أو غير 
مــقــصــودة- تــســيء إلــى صورتها أو تضر 
بمصالحها، وتستدعي أن تــكــون جميع 
سياساتها وقراراتها وتصرفات العاملين 
مـــة مـــع حـــاجـــات مجتمعها  فــيــهــا مـــتـــواء
ومكونات بيئتها، ومنسجمة مع قيمها 

ومبادئها، ومستهدفة رفاهيتها.
ــــزة، تـــعـــزز الــمــســؤولــيــة  ــــوجـ ــارة مـ ــبـ ــعـ بـ
االجتماعية فكرة المشاركة وتوزيع المهام 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام واألهـــلـــي لتحقيق 
التنمية الــمــســتــدامــة ورفــاهــيــة الــشــعــوب، 
ودون أن نـــذكـــر الـــمـــســـاهـــمـــات الــكــثــيــرة- 
المعلنة وغير المعلنة- للمجتمع الكويتي 
ومؤسساته الخاصة في المجال اإلنساني 
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، فــإن التجربة 
الكويتية في هذا السياق كافية للفت أنظار 
اإلعجاب واستدعاء عبارات الثناء، األمر 
 للقيم الدينية 

ً
 طبيعيا

ً
الذي يعتبر امتدادا

والموروثات األخالقية والفطرة اإلنسانية 
التي جبل عليها هذا الشعب.

وقد كان الدستور الكويتي الصادر عام 

 في التعبير على اتجاهات 
ً
1962 متقّدما

وقيم وتطلعات هــذا المجتمع المحافظ 
على أصالة التاريخ والمنخرط في الوقت 
نفسه بـ »ركب الحضارة اإلنسانية«، فكانت 
مالمح المسؤولية االجتماعية بنوعيها 
المشار اليهما واضحة في أحكامه، جلية 
في سياقه، صائبة في رؤاه ومستهدفاته.

 عــلــى قــيــم الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
ً
تــأكــيــدا

التي اعتبرتها المادة الثانية من الدستور 
 للتشريع، بكل 

ً
 رئــيــســا

ً
الــكــويــتــي مــصــدرا

مــا تــكــتــنــزه الــشــريــعــة الــســمــحــة مــن دعــوة 
إلـــى تــعــزيــز الــفــطــرة اإلنــســانــيــة والــتــكــافــل 
المجتمعي، ها هي المادة السابعة تؤكد 
أن »الــعــدل والــحــريــة والــمــســاواة دعــامــات 
المجتمع« وأن »الــتــعــاون والــتــراحــم صلة 
وثــقــى بين الــمــواطــنــيــن«، وهــا هــي الــمــادة 
الــتــاســعــة والـــعـــشـــرون تــعــلــن أن »الـــنـــاس« 
 »سواسية في الكرامة اإلنسانية، 

ً
جميعا

وهم متساوون لدى القانون في الحقوق 
والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين«.
ومن ثم تعددت المواد التي تؤكد على 
التضامن المجتمعي فــي تحمل األعــبــاء 
الــنــاجــمــة عـــن الـــكـــوارث والــمــحــن الــعــامــة، 
بكفالة الــدولــة التي تتولى تحقيق األمن 
االجــتــمــاعــي ورعـــايـــة مــقــومــات ودعــامــات 
الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــــصـــــون حــــقــــوق وحــــريــــات 
أفـــــراده، األمـــر الـــذي يــتــالزم ويــتــكــامــل مع 
منطوق المادة 20 من الوثيقة القانونية 
ــاد  ــتــــصــ األســـــمـــــى الــــتــــي أعــــلــــنــــت أن »االقــ
الـــوطـــنـــي أســـاســـه الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة، 
وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام 
والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية 
االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوى 
المعيشة وتــحــقــيــق الـــرخـــاء للمواطنين، 

وذلك كله في حدود القانون«.
ــاق، ســـلـــطـــت بـــعـــض مــــواد  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــلـــى حــق  ــتـــي الــــضــــوء عـ ــكـــويـ ــور الـ ــتــ الــــدســ
الــفــرد فــي »الــتــمــلــك«، و»الــعــمــل« و»تــكــويــن 
رأس الــمــال« باعتبار ذلــك مــن المقومات 
ــة االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــدولـ ــ ــة لـــكـــيـــان الـ ــيــ األســــاســ
ولــلــثــروة الــوطــنــيــة، مــقــابــل تــركــيــز النص 
الدستوري على الوظيفة االجتماعية لهذه 
ــى وبــوضــوح 

ّ
الــحــقــوق، األمــــر الــــذي يــتــجــل

في نص المادة السادسة والعشرين التي 
 ،

ً
 ال تشريفا

ً
اعتبرت الوظيفة العامة تكليفا

بــاعــتــبــارهــا »خـــدمـــة وطـــنـــيـــة« يــســتــهــدف 

ــمـــون عــلــيــهــا تــحــقــيــق »الــمــصــلــحــة  ــائـ ــقـ الـ
ــة«، وفــــــي نـــــص الـــــمـــــادة الـــحـــاديـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
واألربعين التي اعتبرت أن »العمل« ليس 
مجرد حــق للكويتي بــل هــو »واجـــب على 
كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه 

الخير العام«.
مــن جــانــب آخـــر، ال يخفى على أحــد أن 
الــتــكــافــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــكــل مــســؤولــيــاتــه 
وصوره الفردية والجماعية، يشّكل إحدى 
الركائز الرئيسة »للعدالة االجتماعية« التي 
حرصت بعض النصوص الدستورية على 
ربطها بمقومات االقــتــصــاد الرئيسة، إذ 
أوكلت المادة الثانية والعشرون للمشرع 
مهمة تنظيم العالقة بين العمال وأصحاب 
العمل، وعالقة مالك العقارات بمستأجريها 
على أســس اقتصادية مــع مــراعــاة قواعد 
ــتــــي اعــتــبــرتــهــا  ــيـــة الــ ــتـــمـــاعـ ــة االجـ ــدالــ ــعــ الــ
 
ً
المادة الرابعة والعشرون بدورها أساسا

للضرائب والتكاليف العامة. 
وعـــــــــن واجـــــــــــب الــــــــــمــــــــــؤازرة الــــرســــمــــيــــة 
للمسؤولية المجتمعية فقد حرص المشّرع 
ــتــــوري فــــي كــثــيــر مــــن الــــمــــواد عــلــى  الــــدســ
التأكيد أنه يقع على عاتق الدولة واجب 
صيانة دعــامــات المجتمع وكــفــالــة األمــن 
والطمأنينة وتكافؤ الــفــرص، األمــر الــذي 
يرتبط بواجبها حماية األسرة واألمومة 
والطفولة ورعــايــة الــنــشء، وكــذلــك توفير 
التأمين االجتماعي للمواطنين في حالة 
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، 
وكذلك العناية بالصحة العامة ووسائل 
الــوقــايــة والــعــالج مــن األمـــراض واألوبــئــة، 
دون أن ننسى واجبها في تشجيع التعاون 
واالدخار وغيرها من المكونات والعناصر 
ــة لـــتـــكـــريـــس الـــرفـــاهـــيـــة  ــهـ الـــــالزمـــــة مــــن جـ
الــمــســتــدامــة والــمــحــقــقــة ألوجـــه التضامن 

االجتماعي. 
خالصة القول: السياسات االجتماعية 
والمسؤوليات المجتمعية تجد ركائزها 
في أحكام الدستور الكويتي، وال يقتصر 
تحقيقها على مجرد الشراكة بين جناحي 
التنمية التقليديين، وهما الدولة والقطاع 
ــل يــتــســع الـــنـــطـــاق لــعــديــد من  الــــخــــاص، بـ
الــشــركــاء وفــي مقدمتهم األفــــراد، واألســر، 
والتجمعات السياسية، وهيئات المجتمع 
 تحت سقف 

ً
المدني، الذين يعملون جميعا

القانون بمفهومه الشامل.
* كاتب ومستشار قانوني.

 تنفيذ األحكام الجزائية الغيابية عدوان على حقوق المواطن 
وحرياته بالمخالفة للدستور، لما يؤدي إليه شمول الحكم بالنفاذ 
فور صدوره من إبعاد الكويتي من الكويت بالمخالفة للمادة )27( 
والعدوان على حريته الشخصية المكفولة بالمادة )30( وما يتفرع 
عنها من حرية الدين، والتي كفلها كذلك الدستور وديننا الحنيف، 
وإيذاء المحكوم عليه ونقض افتراض البراءة في اإلنسان وحرمانه 
من محاكمة عادلة منصفة بالمخالفة ألحكام المادتين )31( و)32( 
وحرمانه من حق االقتراع والترشح لالنتخابات، وهما نوعان من 
حرية الرأي وحق التعبير عنه اللذين كفلهما الدستور في المادة 
 عن المساس بحق الدفاع المستفاد من حق التقاضي 

ً
)260( فضال

الذي كفله الدستور للناس كافة في المادة )166(، ومخالفة حظر 
اقــتــراح تنقيح األحــكــام الــخــاصــة بــمــبــادئ الــحــريــة إال لــمــزيــد من 

ضماناتها )مادة 170(. 
كلما نمى إلــى علمي أن بعض المواطنين قــد حــرمــوا مــن حق 
الــدفــاع ومــن محاكمة عــادلــة منصفة، وهــم خـــارج الــبــالد، ومنهم 
شخصيات عامة، وافاها األجــل، وهي في الخارج، قبل أن تسقط 
العقوبة أو تعود إلــى بلدها، يلح علّي حبي للكويت وانبهاري 
 
ً
بدستورها، الذي يعتبر بحق وثيقة تقدمية لحقوق اإلنسان، فضال
عن تجربتها الديموقراطية الرائدة في الوطن العربي، بأن أعود 
للكتابة في هذا الموضوع، وقد كتبت فيه أكثر من مقال على هذه 

الصفحة في عامي 2015 و2017. 

دستور اإلجراءات 

ولكن هناك دستور خفي، يبلور خصائص الدعوى الجنائية 
أو الجزائية وإجراءاتها من حيث مباشرتها وتحريكها، وضوابط 
المحاكمة المنصفة وحماية حق الــدفــاع وتحقيق العدالة، لذلك 
يطلق بعض الفقه على قوانين اإلجراءات الجنائية أو الجزائية أنها 
دستور حقيقي، ولكننا نتحفظ على هذا المسمى، ألنه ال يرقى إلى 

طبيعة الدستور، باعتباره موئل الحقوق وكفيل الحريات.
 من القيود على حريات المواطنين، 

ً
فهو قانون يفرض كثيرا

بــمــا يــســتــلــزمــه مـــن إجــــــراءات وأســـبـــاب وقـــواعـــد فـــي الــقــبــض على 
األفــراد أو ضبطهم وإحضارهم إلى سلطات التحقيق أو اختراق 
خصوصياتهم بتفتيشهم أو تفتيش مساكنهم، أو باالطالع على 
مراسالتهم أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية، وحبسهم على 

ذمة التحقيق. 
إال أن ذلــك ال يمنع مــن أن نتقبل- مــع هــذا التحفظ- الــقــول بأن 
ات الجزائية دستور حقيقي يحفظ للحاكم رغبته  قوانين اإلجراء
المشروعة فــي تتبع الجريمة ومــالحــظــة المجرمين والقصاص 
للمجتمع من الذين يعكرون صفو النظام العام، وعليه أن يحفظ 
 أو 

ً
اته عنتا للمتهم البريء رغبته المشروعة في أال ينال من إجراء

، أو التواء قصد أو انحراف غاية، لدى فرد من األفراد، سولت 
ً
إرهاقا

 وما أكثرهم والنفس أّمارة 
ً
 وعدوانا

ً
له نفسه أن يتهم اآلخرين ظلما

بالسوء.

عدم الدستورية 

ــــراءات الــجــزائــيــة فــي الــكــويــت حــظ فــي أن  ولــم يكن لــقــانــون اإلجـ
يكون ضمن مجموعة التشريعات الحديثة التي صدرت في بداية 
الثمانينيات من القرن الماضي، والتي كانت ثورة تشريعية أطلقها 
من عقالها أحد شيوخ األسرة الحاكمة، هو الشيخ سلمان دعيج 
ســلــمــان الــصــبــاح، عــنــدمــا حــمــل حقيبة وزارة الــعــدل، فــي عهدين 
متعاقبين هما عهد األمير صباح السالم الصباح، وعهد األمير 
الـــراحـــل جــابــر األحــمــد الــصــبــاح، وكــــان لــهــذه الـــثـــورة أو النهضة 
التشريعية أثرها الكبير في مواكبة الكويت للتقدم الذي أحزرته 

الدول األخرى في المعامالت المدنية والتجارية. 
ولعل الحذر من االقتراب من القوانين الجزائية، بسبب ما قد 
تثيره الرغبة لدى التيار اإلسالمي في المطالبة بتطبيق العقوبات 
الشرعية كان وراء إغفال قانون اإلجراءات الجزائية من حصاد هذه 
الثورة التشريعية مع ما حفل به قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 
من مبادئ أساسية لشرعية التجريم، والعقاب أفرد لها الباب األول 
من أبواب كتابه األول، الذي استهله بأنه »ال يعد الفعل جريمة، وال 
يجوز توقيع عقوبة من أجله، إال بناء على نص في القانون، هو 
المبدأ الذي نص عليه، بعد ذلك الدستور في المادة )32(«، وتطبيق 
القانون األصلح للمتهم وأسباب اإلباحة وحاالت تخفيف العقوبة 
ات الجزائية هو أول القوانين  وتشديده، لذلك كان قانون اإلجــراء
التي تقتضي المراجعة من السلطة التشريعية وغير ذلك من مبادئ، 
إال أننا نعتقد أنه قد آن اآلوان ليكون للحريات والضمانات التي 
كفلها الدستور، مكانها الالئق بها في قانون اإلجراءات الجزائية، 
بتعديله لوضع ضوابط المحاكمة المنصفة العادلة فيه، وخاصة 
اته من شبهة عدم  بالنسبة إلى األولى، الغيابية، وتخليص إجراء

الدستورية. 
ولعل أول ما يصادف المرء من ثقوب في ثوب العدالة، في قانون 
اإلجراءات الجزائية في الكويت، هو شمول الحكم الغيابي الصادر 
بسجن المتهم في جناية بالنفاذ الفوري، وأن المعارضة في الحكم 
ال توقف نفاذه، ذلك أن المادة )214( من قانون اإلجراءات الجزائية 
تعطي المحكمة سلطة في أن تأمر بجعل الحكم االبتدائي بالعقوبة 

مشموال بالنفاذ الفوري. 
وهي سلطة كنا نأمل أال تستخدمها المحاكم في األحكام التي 
تــصــدر فــي جــنــايــة وفـــي غيبة الــمــتــهــم، حــتــى ال تــهــدر حــقــوقــه في 
، وفي 

ً
حق التقاضي وفي حق الدفاع، وهو أصل الحريات جميعا

اعتصامه بالمبدأ القاضي بأن المتهم بــريء حتى تثبت إدانته، 
فالمتهم الـــذي لــم يحضر الــمــحــاكــمــة ولـــم يــقــدم دفـــاعـــه، ولـــم ينل 

المحاكمة العادلة المنصفة، ال يزال يحتفظ بأصل البراءة.

إال أن البادي أن المحاكم تسرف في استخدام هذه السلطة، وال 
 في استخدامها في األحكام الغيابية، وفي جرائم ال 

ً
تجد حرجا

تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وهــو نهج تشريعي يخالف 
نهج التشريعات التي تنطلق من احترام حقوق اإلنسان وكفالتها، 
حيث يسقط الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن إذا حضر المتهم 

أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة، وتعاد محاكمته من جديد.

مخالفة المادة 28 من الدستور 

فالمواطن إذا تهدده حكم جزائي غيابي يتم تنفيذه بالقبض 
عليه في المطار، الرتكابه جريمة، لم يتح له نفيها أمام المحكمة 
 إلى البقاء 

ً
، فيضطر مذعنا

ً
التي أصدرت الحكم ولم يعلم بها أصال

خارج بلده، يلتمس في أي بلد األمن واألمان والطمأنينة، وهو ما 
يعيب المادة )214( من قانون اإلجراءات الجزائية بعدم الدستورية 
لمخالفة الدستور، في أكثر من نص من نصوصه وفيما تنص عليه 
المادة )28( من أنه »ال يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من 
العودة إليها«، فهو حظر مطلق، لم يعهد به الدستور الى المشرع 
لتنظيمه، على عكس ما ورد بالنسبة الى الجنسية في المادة )27( 
»ومن عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إال في حدود القانون، 
وبذلك يكون الحكم الغيابي بتنفيذ العقوبة المحكوم بها، قد عطل 
الحظر الدستوري المطلق المنصوص عليه في المادة )28( من 
الدستور، وهو ما ال يملكه المشرع ذاتــه، كما أحدث من األثر في 
بعض الحاالت، ما يحدثه إسقاط الجنسية عن الفرد، بالمخالفة 
للمادة )27( التي حظرت إسقاط الجنسية إال في حدود، فأسقطها 
 حكم غيابي، عندما يتوفى اإلنسان قبل أن تسقط العقوبة عن 

ً
فعال

المحكوم أو قبل عودته للبالد. 

مخالفة الشرع وحقوق اإلنسان 

وال يقف تنفيذ الحكم الجزائي الغيابي بما يحدثه من أثر عند 
مخالفة أحكام المادتين )27( و)28( من الدستور، بل يجاوز ذلك 
الى مخالفة أحكام ديننا الحنيف ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية، 
 نزلت آيات الله البينات في قوله تعالى: »قل 

ً
فقبل أربعة عشر قرنا

سيروا في األرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين«. )األنعام:11(، 
اِكِبَها 

َ
وا ِفي َمن

ُ
اْمش

َ
واًل ف

ُ
ل

َ
 ذ

َ
ْرض

َ ْ
ُكُم األ

َ
 ل

َ
ِذي َجَعل

َّ
وقوله تعالى: »ُهَو ال

ور« )الملك:15(
ُ

ش
ُّ
ْيِه الن

َ
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ْ
 ِرز

ْ
وا ِمن

ُ
َوُكل

وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948 في المادة 
)13( على أن »لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 
وفي العودة الى بلده« كما نصت على ذلك المادة )12( من العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وللحديث بقية حول مخالفة تنفيذ الحكم الغيابي لنصوص 

الدستور التي سبق بيانها في صدر هذا المقال.

كأس العالم في قطر فرصة ذهبية لتعريف العالم بهوية 
المنطقة الخليجية وشعوبها التي راكمت مفاهيم السالم 

االجتماعي عبر تقاليدها العريقة.

قطر... نافذة التغيير
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• علي العنزي
استمر األداء السلبي لمعظم 
مـــــــؤشـــــــرات األســــــهــــــم فــــــي دول 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  مـــجـــلـــس الــــتــ
األســبــوع الماضي، على الرغم 
ــه األســــبــــوع االول ألهـــم  ــ مــــن أنـ
حدث رياضي عالمي لكرة القدم 
ــاح األدوار الــتــمــهــيــديــة  ــتـ ــتـ وافـ
لــكــأس الــعــالــم 2022 فـــي قــطــر، 
وكــــان مــؤشــر الـــســـوق الــقــطــري 
األكــثــر خــســارة وبنسبة بلغت 
ــــاه مــؤشــر  ــئـــة، تـ 2.83 فــــي الـــمـ
سوق المال في المملكة العربية 
 
ً
السعودية وهي األقرب جغرافيا
لقطر وبنسبة بلغت 1.82 في 
 بخسارة 

ً
الــمــئــة، ثــم دبــي ثــالــثــا

واضـــحـــة بــلــغــت نــســبــة 1.4 في 
المئة.

وكان مؤشر بورصة الكويت 
العام قد تراجع بنسبة محدودة 
هي 0.31 في المئة فقط، واستقر 
الــبــحــريــنــي عــلــى خــســارة 0.11 
فـــي الـــمـــئـــة، وربـــحـــت مـــؤشـــرات 
فــقــط هــمــا ســـوق عــمــان الــمــالــي 
وبنسبة كبيرة بلغت 1.54 في 
المئة رافقه بالمنطقة الخضراء 
سوق أبوظبي إذ ارتفع بنسبة 

0.60 في المئة.

خسائر مستمرة
استمر التراجع على مستوى 

مــؤشــر ســـوق األســهــم القطرية 
لألسبوع الثاني على التوالي 
وبــضــغــط بــيــع كبير تــرافــق مع 
انــــطــــاق مـــنـــافـــســـات مـــونـــديـــال 
ــــذي كــان  ــة، الـ 2022 فـــي الــــدوحــ
 في دفع أرباح 

ً
يعول عليه كثيرا

الـــشـــركـــات الـــقـــطـــريـــة الـــمـــدرجـــة 
واستفادتها الكبيرة من تدفق 
 
ً
حــــشــــود بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة جـــــدا
لمتابعة الــمــونــديــال عــن قــرب، 
والـــذي حــدث بالفعل وامــتــألت 
الدوحة وقطر بالمشجعين من 
شتى بقاع األرض وما صاحبه 
مــن نــجــاح منقطع الــنــظــيــر في 
الــتــنــظــيــم أذهــــل الــعــالــم أجــمــع، 
لكن على الطرف اآلخــر استمر 
ــتــــراجــــع فــــي أســــعــــار الـــطـــاقـــة  الــ
والغاز الطبيعي إذ خسر أكثر 
من 35 في المئة من قمته التي 
حققها في شهر يوليو الماضي 
وهـــو مــن أكــبــر مــصــادر الــدخــل 
فـــي دولـــــة قــطــر والــــرافــــد األول 

لموازنتها.
 MSCI هــنــاك مــراجــعــة 

ً
أيــضــا

ــان ســتــانــلــي، الــتــي تمت  مـــورغـ
في منتصف هذا الشهر وسيتم 
ــــي نـــهـــايـــتـــه عــلــى  ــا فــ ــذهـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
ــتـــوى مـــــؤشـــــرات األســـــــواق  مـــسـ
الـــمـــالـــيـــة الــخــيــلــجــيــة الـــداخـــلـــة 
وهي الكويت والسعودية وقطر 
ــرا اإلمـــــــــــارات، وانــتــهــى  ــ ــــؤشـ ومـ
ــالــــي  ــمــ مـــــؤشـــــر ســــــــوق قــــطــــر الــ

إلـــى خـــســـارة أســبــوعــيــة كبيرة 
وكــســر مــســتــوى 12 ألـــف نقطة 
بــعــد خــســارتــه نــســبــة 2.83 في 
المئة أي 345.79 نقطة ليقفل 
على مستوى 11867.24 نقطة 
ويقترب من نقطة األساس لهذا 
الـــعـــام، ولـــم يــعــد يفصله عنها 
سوى 2.3 في المئة فقط وهو ما 
 أكثر من 20 في المئة 

ً
كان رابحا

بمنتصف هذا العام.
ولـــألســـبـــوع الـــخـــامـــس عــلــى 
التوالي، تتوالى خسائر السوق 
 
ً
السعودي بصورة غريبة نسبيا
حــيــث عــمــلــيــات الــبــيــع وتــراجــع 
الـــســـيـــولـــة بــشــكــل واضــــــح بــعــد 
ــات الـــربـــع الـــثـــالـــث، كــذلــك  إعـــانـ
خـــســـائـــر أســــعــــار الـــنـــفـــط، الــتــي 
سجلت أدنــى مستوياتها منذ 
شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي بنهاية 
تعامات األسبوع وبعد إقفال 
األســـواق المالية الخليجية إذ 
أقفل برنت على مستوى 83.5 

 للبرميل.
ً
دوالرا

ــقــــهــــا مـــــؤشـــــر الــــســــوق  ــبــ وســ
الــســعــودي وأقــفــل على خسارة 
بنسبة 1.82 فــي الــمــئــة تــعــادل 
ــفـــل عــلــى  ــقـ ــيـ ــاط لـ ــ ــقـ ــ 203.27 نـ
نــقــطــة   10938.75 مــــســــتــــوى 
 مــســتــوى 11 ألـــف نقطة 

ً
كــاســرا

 خسائره لهذا 
ً
 وموسعا

ً
أيــضــا

الـــعـــام إلـــى نــســبــة 3 فـــي الــمــئــة، 
الـــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر مــــن 22 فــي 

المئة خــال النصف األول من 
هذا العام.

وبعد أســبــوع مــن المكاسب 
ــمـــحـــدودة عــــاد مـــؤشـــر ســوق  الـ
دبــي الــمــالــي إلــى الخسائر من 
جديد وتــراجــع بنسبة 1.4 في 
الــمــئــة أي 46.89 نــقــطــة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 3305.27 نــقــاط 
وتــتــراجــع مكاسبه لــهــذا الــعــام 

إلى نسبة 4 في المئة.

الكويت والبحرين
ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
ــيـــة خــســائــر  ــيـــسـ ــرئـ ــويــــت الـ ــكــ الــ
ــدودة هـــــي الـــثـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــحــ ــ مــ

ــر  ــفـــــض مـــؤشـ ــ ــــخـ الـــــتـــــوالـــــي وانـ
الــســوق الــعــام بنسبة 0.31 في 
الــمــئــة أي 23.88 نــقــطــة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7586.59 نقطة 
لتستقر مكاسبه لهذا العام عند 
7.3 فـــي الــمــئــة، وخــســر مــؤشــر 
الـــســـوق األول نــســبــة 0.43 في 
المئة أي 37.01 نقطة ليقفل على 
مستوى 8486.24 نقطة ليبقى 
عــلــى 10.7 فـــي الــمــئــة مــكــاســب 
لهذا العام بينما ارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي 50 وربح 0.28 
في المئة أي 16.54 نقطة ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 5866.2 نــقــطــة 
 فــي المنطقة الحمراء 

ً
مستمرا

4.8 في المئة لهذا العام.
وتراجعت متغيرات البورصة 
الثاثة )القيمة وكمية األسهم 
المتداولة وعــدد الصفقات( إذ 
انخفضت السيولة بنسبة 40 
 على األسبوع 

ً
في المئة قياسا

الماضي، بينما تراجع النشاط 
بــنــســبــة 45.5 فـــي الــمــئــة وعـــدد 
الصفقات بنسبة 32 في المئة، 
وســار األسبوع وســط عمليات 
بيع وضغط طيلة أربع جلسات 
ــوى فــي  ــ ــم يــتــخــلــص مــنــهــا سـ لــ
الجلسة األخــيــرة لكن بسيولة 
مــــــحــــــدودة هـــــي األدنــــــــــى خــــال 

األسبوع.

وتــــــــــراجــــــــــع مــــــــؤشــــــــر ســــــوق 
البحرين المالي بنسبة محدودة 
 0.11 فـــي الــمــئــة أي 2.09 

ً
جــــدا

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة لـــيـــقـــفـــل عــ ــقـــطـ نـ
1862.86 نقطة وبقيت مكاسبه 
لهذا العام ثابتة ومحدودة 3.5 

في المئة.

عمان وأبوظبي
تـــفـــوق مـــؤشـــر ســـــوق عــمــان 
الـــمـــالـــي عـــلـــى بــقــيــة مـــؤشـــرات 
األســواق المالية بــدول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وســـجـــل 
 بنسبة 1.54 في 

ً
 كبيرا

ً
ارتفاعا

الــمــئــة أي 69.15 نــقــطــة ليقفل 

عــلــى مــســتــوى 4555.21 نقطة 
ويرفع مكاسب لهذا العام إلى 
نسبة 10 فــي الــمــئــة، ولــحــق به 
مؤشر أبوظبي إذ ارتفع بنسبة 
0.6 في المئة 62.34 نقطة ليقفل 
على مستوى 10528.49 نقطة 
 رصـــيـــده مـــن الــمــكــاســب 

ً
ــا رافــــعــ

إلــى نسبة 24 فــي المئة كأحد 
أكــبــر الــمــكــاســب بــيــن األســــواق 

العالمية.
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هيئة األسواق تفضح التالعب في البيانات المالية
في التقييمات أو الصفقات الوهمية وتوقيتها وعمليات اإلفصاح

• عيسى عبدالسالم
وضــعــت هيئة أســـواق الــمــال أياديها 
عــلــى أســـالـــيـــب الـــتـــاعـــب فـــي الــبــيــانــات 
المالية مــن خــال دورهـــا الــرقــابــي على 
الشركات المدرجة في بورصة الكويت 
لــــــألوراق الــمــالــيــة، ســــواء عــبــر عمليات 
التدقيق والتفحيص التي تقوم بها، أو 

من خال حمات التفتيش. 
وكشفت الفترة الماضية عــن وجــود 
تاعب في تقييم األصول، وتفريغ أصول 
مــن شــركــات ونقلها الــى أخـــرى، بغرض 
تــحــقــيــق مــصــالــح شــخــصــيــة، فــضــا عن 
عـــدم تسجيل أصــــول بــاســم الــشــركــة أو 
العماء، وتسجيلها بأسماء أعضاء في 
مجلس اإلدارة، وإجراء تقييمات لتحقيق 
مـــنـــافـــع خــــاصــــة، عــــــاوة عـــلـــى الــتــاعــب 
بأموال المساهمين والعماء، األمر الذي 
يشير الى عدم االلتزام بتعليمات هيئة 
أسواق المال فيما يخّص تطبيق معايير 

الحوكمة والنزاهة.
وتتمثل أساليب التاعب في البيانات 
الــمــالــيــة بــــإدخــــال صــفــقــات وهـــمـــيـــة، أو 

الـــتـــاعـــب فـــي الــتــقــيــيــمــات، إضـــافـــة الــى 
التاعب في توقيت الصفقات وفي عملية 
اإلفصاحات المفروضة عليها من قبل 

الجهات الرقابية. 
وبينت مــصــادر مطلعة لـــ »الجريدة« 
أن إدخـــال الصفقات الوهمية يتم عبر 
تسجيل أصــــول غــيــر مــمــلــوكــة للشركة، 
وتسجيل إيــرادات غير حقيقية، مشيرة 
الــــى أن بــعــض الـــشـــركـــات قـــد تــلــجــأ الــى 
ــي تـــوقـــيـــت الـــصـــفـــقـــات عــنــد  ــتـــاعـــب فــ الـ
الحصول على عقود جديدة من العماء، 
ــــرض األســــــبــــــاب الــحــقــيــقــيــة  ــ ــدم عـ ــ ــ أو عـ
لــحــالــة الــشــركــة عــن طــريــق الــتــاعــب في 

اإلفصاحات.
وأوضحت أن الفترة الماضية أظهرت 
ارتكاب بعض الشركات العديد من حاالت 
التاعب التي كشفت عنها قرارات مجلس 
التأديب، والتي انتهت بإصدار عقوبات 
وفـــرض غـــرامـــات، وحــظــر تــعــامــل بعض 
المتاعبين وعــدم تمثيلهم في مجلس 
اإلدارة أو التعامل فــي األوراق المالية، 
وسحب تراخيص وإلغاء إدراج، وامتناع 
عن تسليم بيانات وتقديم أخرى مغلوطة 

بهدف تضليل هيئة أسواق المال، عاوة 
على تقديم باغات الى نيابة سوق المال. 
وذكرت أن هيئة أسواق المال وضعت 
حــدا للتاعب فــي البيانات المالية عن 
طـــريـــق الــتــأكــيــد عــلــى تــنــفــيــذ تعليمات 
الــحــوكــمــة ودور لـــجـــان الـــمـــراجـــعـــة عن 
طريق ضمان نــزاهــة الباينات المالية، 
وتعزيز مساءلة مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية عن نزاهة البيانات المالية، 
والحرص على استقالية لجنة المراجعة 
وكفاءة أعضائها، واالجتماعات الدورية 
للجنة المراجعهة مع مراقب الحسابات 

الخارجي.
ولفتت المصادر الى إن عقوبة مخالفة 
 عــــن عــقــوبــات 

ً
الـــشـــركـــة تــخــتــلــف تـــمـــامـــا

مــخــالــفــات أعـــضـــاء مــجــالــس اإلدارة، إذ 
تتم إحالة تاعب أعضاء مجالس إدارة 
الشركات إلى القضاء، والتحقيق معهم 
ــواق الــمــال،  فــي الــنــيــابــة ال فــي هيئة أســ
ــذا الــســيــاق قــضــايــا عــدة  وتـــنـــدرج فـــي هـ
تتمثل في تقديم بيانات غير صحيحة 
ــدد مــن  ــعــ لـــلـــهـــيـــئـــة، وعــــــــدم تــــزويــــدهــــا بــ
المستندات )مستندات موثقة ومصدقة 

مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة تــثــبــت ملكيتها 
ألصــــول اســتــثــمــاريــة(، إضــافــة إلـــى عــدم 
تمكين موظفي الهيئة من االطاع على 
بيانات ومعلومات تــرى الهيئة أهمية 

االطاع عليها.
وأكـــــــدت الـــمـــصـــادر ضـــــــرورة تــشــديــد 
العقوبات والجزاءات، حتى تكون رادعة 
للمتاعبين، والــقــيــام بحمات توعية؛ 
سواء للشركات المدرجة أو للمستثمرين، 
ــة بــيــن  ــيـ ــبـ ــمـــحـــاسـ ــقــــافــــة الـ ــثــ وتـــنـــمـــيـــة الــ
المستثمرين والمهتمين ومستخدمي 
البيانات المالية بشكل عــام، والتركيز 
عــلــى األســالــيــب الــتــي تــمــارســهــا بعض 
الشركات بمجال التاعب في البيانات 
المالية وأهم التطورات في هذا المجال.

دمج شركات مؤسسة البترول على مرحلتين
إحداهما »انتقالية« لإلبقاء على المؤسسة واألخرى تحويلها لشركة تجارية

ــادر مـــطـــلـــعـــة إن  ــ ــــصـ قــــالــــت مـ
ــتــــرول الــكــويــتــيــة  ــبــ مـــؤســـســـة الــ
ارتـــــــأت أن تــقــســم عــمــلــيــة دمـــج 
شـــركـــات الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي الــى 
مـــرحـــلـــتـــيـــن؛ األولــــــــى انــتــقــالــيــة 
لإلبقاء على المؤسسة من دمج 
الشركات ذات النشاط المتشابه، 
والثانية تحويل المؤسسة إلى 

شركة تجارية قابضة.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــمـــــصـــــادر أن 
المؤسسة ارتـــأت، خــال الفترة 
الماضية، تأجيل بدء المستشار 
فـــي الــخــطــة الــتــفــصــيــلــيــة لــدمــج 
شركات القطاع النفطي لحين 
انــتــهــاء مــوجــة جائحة كــورونــا 
التي كان العالم يمّر بها آنذاك 
واستقرار الوضع العالمي، حيث 
تم البدء الفعلي مع المستشار 

فــي يــنــايــر 2021، الفــتــة إلـــى أن 
خطة العمل والــجــدول الزمني 
لــهــا الــتــي وضــعــهــا المستشار 
السابق، والتي تم عرضها على 
المجلس األعلى للبترول، تعتبر 
خـــطـــة أولــــيــــة لــلــتــنــفــيــذ وقــابــلــة 
للتعديل مع بدء العمل في إعداد 

الخطط التفصيلية.
ولفتت الى أن الدراسة انتهت 
بأن تتم إعادة هيكلة المؤسسة 
عـــلـــى مــرحــلــتــيــن، حـــيـــث تــكــون 
األولــــــى انــتــقــالــيــة مــبــنــيــة على 
اإلبقاء على المؤسسة، كما هي 
ــــج الــشــركــات   ودمـ

ً
عــلــيــه حــالــيــا

ذات النشاط المتشابه، على أن 
يليها بعد ذلك المرحلة الثانية 
والمتمثل بتحويل المؤسسة 
ــة، وحــــل  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ إلــــــــى شـــــركـــــة تــ

الــشــركــات النفطية وتحويلها 
إلـــى قــطــاعــات تشغيلية تابعة 
لــهــا، مشيرة الــى أن المؤسسة 
ارتــــــأت تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع على 
مرحلتين لاستفادة من دروس 
المرحلة األولــى، ولكي يتسنى 
 بتنفيذ 

ً
دما

ُ
للمؤسسة المضي ق

المتطلبات القانونية للهيكل 
النهائي. 

أمــا فيما يخص المستشار 
القانوني الذي تمت االستعانة 
بــه عــن طــريــق العقد الــقــائــم مع 
شركة ناقات النفط الكويتية، 
وحيث إن إعادة الهيكلة الشاملة 
للمؤسسة وشركاتها التابعة 
ــال  ــ ــمـ ــ تـــغـــطـــي كـــــل أنــــشــــطــــة وأعـ
المؤسسة، فقد قالت المصادر 
إن األمـــر يتيح االستعانة بأي 

عقود قائمة في القطاع النفطي، 
لــتــتــمــكــن الــمــؤســســة مـــن إعــــداد 
الــــــدراســــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة ضــمــن 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الـــمـــوضـــوع، 
وعـــلـــيـــه فـــقـــد تـــمـــت االســتــعــانــة 
بالعقد القائم لدى شركة ناقات 
الــنــفــط الــكــويــتــيــة، حــيــث تمت 
مناقشة األعــمــال المطلوبة من 
المستشار القانوني من خال 
االجتماعات التي عقدت وعكس 
النتائج فــي الخطة التنفيذية 
التفصيلية للهيكل االنتقالي 
الـــذي تــم اخــتــيــاره، مشيرة الى 
حرص المؤسسة في المستقبل 
على االستعانة بالمستشارين 
مباشرة، وتقليل االعتماد على 
الــعــقــود الــقــائــمــة فـــي الــشــركــات 

التابعة.

ً
استمرار هبوط أسعار النفط عالميا
ً
استمرار هبوط أسعار النفط عالميا

مع القلق حيال الطلب الصينيمع القلق حيال الطلب الصيني
البرميل الكويتي يرتفع 3.27 دوالرات إلى 84.84

ارتـــفـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 3.27 
دوالرات لــيــبــلــغ 84.84 دوالرا لــلــبــرمــيــل فــي 
تداوالت الجمعة، مقابل 81.57 دوالرا للبرميل 
في تداوالت اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـــي األســــواق الــعــالــمــيــة، انخفضت أســعــار 
الــنــفــط اثــنــيــن بــالــمــئــة الــجــمــعــة مـــع انــخــفــاض 
السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق 
بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب 

سقفا لسعر الخام الروسي.
وانخفضت العقود اآلجلة لمزيج برنت 1.71 
دوالر، أي 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.63 
دوالرا للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 1.66 دوالر، أي 2.1 بالمئة، 
لتسجل 76.28 دوالرا للبرميل. ولم تكن هناك 
تــســويــة لــعــقــود خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الواليات 

المتحدة وظلت أحجام التداول منخفضة.
وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس 
فــيــوتــشــرز »ألن حــجــم الـــتـــداوالت ضعيف بعد 

العطلة، فقد تخلينا عن بعض المكاسب هنا 
إلى حد ما«.

وســجــلــت عــقــود كــا الــخــامــيــن ثــالــث تــراجــع 
أســبــوعــي عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــدمــا بــلــغــت أدنـــى 
مستوياتها في 10 أشهر هذا األسبوع. وأنهى 
بــرنــت األســبــوع منخفضا 4.6 بــالــمــئــة، بينما 
تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7 بالمئة.

وأعــلــنــت الــصــيــن، أكــبــر مــســتــورد للنفط في 
الــعــالــم، الجمعة عـــددا قياسيا مرتفعا جديدا 
لإلصابات اليومية بـ »كوفيد 19-« مع استمرار 
مدن الباد في فرض حظر على التنقل وقيود 

أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.
مــن جــهــة أخــــرى، يــنــاقــش دبــلــومــاســيــون من 
مجموعة الدول السبع واالتحاد األوروبي فرض 
سقف سعري على النفط الروسي بين 65 و70 
دوالرا للبرميل، لكن لم يتم بعد التوصل إلى 
اتفاق. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اجتماعا 
لممثلي حكومات االتحاد األوروبي، كان مقررا 

مساء الجمعة لمناقشة المقترح، قد ألغي.

»التجارة« تمهل الشركات لتوفيق 
 للتصنيف الدولي

ً
أوضاعها وفقا

حتى 31 مارس 2023 لتعديل تراخيصها
• جراح الناصر

أصــــدر وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيــــر الــدولــة 
ــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات  ــــصـ لــــشــــؤون االتـ
ــرارا بتعديل تراخيص الشركات  مـــازن الناهض قـ
والمؤسسات التجارية، وفقا لتصنيف األمم المتحدة 

الدولي لألنشطة االقتصادية.
وجاء القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 بأن تعدل 
التراخيص الصادرة وفقا لقانون رقم 111 لسنة 2013 
بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية وتوفيق 
أوضاعها من األنشطة المحلية الى األنشطة الدولية. 
وذكر القرار أنه وفقا لنظام المطابقة أو المواءمة 
لألنشطة mapping، وما يقابلها في الدليل الموحد 
لــتــصــنــيــف األنــشــطــة االقــتــصــاديــة بــــدول مجلس 
التعاون، خال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار 
وحتى 31/ 3/ 2023، ومن خال الدخول على موقع 

الوزارة المختص بالشركات والتراخيص.
وتم إصدار القرار بعد االطاع على قانون التجارة 
والقوانين المعدلة وقانون تنظيم تراخيص المحال 
الــتــجــاريــة والئــحــتــه التنفيذية، إلـــى جــانــب قانون 
إصدار الشركات وتعدياته وقانون السجل التجاري 

والئحته.

إلغاء رخص
من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2010 بشأن 
منح الموافقة على منح ترخيص استثماري لمصنع 
لــأللــواح، بناء على قــرار هيئة تشجيع االستثمار 

المباشر رقم 238 لسنة 2022.
كما تم إلغاء الترخيص التجاري الصادر لشركة 
مستشفى، بناء على قرار هيئة تشجيع االستثمار، 

وسيتم إخطار الشركات بالقرار.

أداء سلبي لمعظم المؤشرات بقيادة »قطر«أداء سلبي لمعظم المؤشرات بقيادة »قطر«
ً
ضغط على األسهم في األسواق الخاسرة وشراء محدود جدا
ً
ضغط على األسهم في األسواق الخاسرة وشراء محدود جدا

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في ٢4/11/٢0٢٢

األسبوع
الكمية المتداولة 

)سهم(
القيمة المتداولة 

)دينار(
عدد الصفقات

) صفقة(
إقفال المؤشر 

العام
إقفال المؤشر 

األول
إقفال المؤشر 

رئيسي 50
عدد جلسات 

التداول

2022/11/171.454.050.836314.646.64364.3897.610.478.523.255.849.665.00

2022/11/24792.793.154188.527.56743.7727.586.598.486.245.866.205.00

16.540.00-37.01-23.88-20.617-126.119.076-661.257.682الفرق

0.00%0.28%-0.43%-0.31%-32.02%-40.08%-45.48%التغير )%(
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الحساب الختامي يبين تخلف الكويت في فهم أهمية األرقام
 أكثر من 3 أشهر عّما اعتدناه   • فجوات االقتصاد الهيكلية قائمة... وتزداد

ً
• صدر متأخرا

ال تزال فجوات االقتصاد 
الهيكلية قائمة، وتزداد، ال 

إيرادات ضريبية توحي بنشاط 
إنتاجي اقتصادي مستدام، وال 
تزال تركيبة الموازنة منذ عقود 

هي نحو 90 بالمئة لإليرادات 
النفطية، وال يزال ميزان 

العمالة غير مستدام، وأكثر من 
83 بالمئة عمالة مواطنة في 

القطاع العام.

قـــال تقرير الــشــال االقــتــصــادي 
 
ً
إن وزارة الــمــالــيــة نــشــرت أرقـــامـــا
ــاب الـــخـــتـــامـــي  ــلـــحـــسـ إجــــمــــالــــيــــة لـ
للسنة المالية 2022/2021، وجاء 
 بأكثر من 3 أشهر 

ً
إعالنها متأخرا

عّما اعتدناه، فقد تم إعــالن أرقــام 
الحساب الختامي للسنة المالية 
2021/2020 في 7 أغسطس 2021 
 لــمــواعــيــده الــســابــقــة، وتظل 

ً
وفــقــا

ــام  ــ ــتـــأخـــرة، بــيــنــمــا نـــشـــرت األرقــ مـ
الحالية في 20 الجاري.

ــف 
ّ
وفــــي ذلــــك مـــأخـــذ عــلــى تــخــل

الكويت في فهم أهمية حداثة ودقة 
أرقام االقتصاد الكلي، ذلك ينطبق 
ــلـــى كــــل الـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة،  عـ
مــثــل الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
والــتــضــخــم والــســكــان والــعــمــالــة... 
إلـــخ، ومــن دون حــداثــة ووفـــرة في 
التفاصيل، ودقــة تلك األرقـــام، كل 

الحديث عن اإلصالح ال معنى له.
ويــذكــر بــيــان وزارة المالية أن 
جملة إيـــــرادات الــمــوازنــة الفعلية 
بلغت نحو 18.613 مليار دينار، 
وبلغت المصروفات الفعلية نحو 
21.604 مـــلـــيـــارا، وعـــلـــيـــه أصــبــح 
العجز الفعلي نحو 2.991 مليار، 
 من عجز بنحو 10.773 

ً
انخفاضا

مليارات للسنة المالية 2021/2020.
وأضاف »الشال«: كانت الكويت 

 من 
ً
ا  بدء

ً
 متراكما

ً
قد حققت عجزا

الــســنــة الــمــالــيــة 2014/2015 إلــى 
الــســنــة الــمــالــيــة 2022/2021 بلغ 
نحو 38.4 مليارا، مما تسبب في 
استنزاف كــل سيولة االحتياطي 
العام، واللجوء إلى االقتراض من 

السوق العالمي.
وبّين التقرير أن ترشيد النفقات 
لــم يسهم فــي خفض عجز السنة 
الــمــالــيــة 2022/2021، فــالــنــفــقــات 
العامة الفعلية زادت بنحو 311 
مــلــيــونــا، ومــــا ســـاهـــم فـــي خفض 
العجز هو زيــادة اإليـــرادات بنحو 
8.093 مــلــيــارات، ضمنها 7.427 
مليارات زيادة اإليرادات النفطية، 
ــيـــب زيـــــــادة  و666 مـــلـــيـــونـــا نـــصـ
اإليرادات غير النفطية، أي أن زيادة 
اإليـــرادات النفطية أسهمت بنحو 
91.8 بالمئة في ردم العجز، ويظل 
أمــرا طيبا أن تعمل وزارة المالية 
عــلــى زيــــــادة مــســاهــمــة اإليـــــــرادات 

األخرى.
ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات مـــــن الــعــجــز 
المتراكم دفع إلى اللجوء لالقتراض 
مـــن الـــســـوق الــعــالــمــي، وأدى إلــى 
نفاد كل سيولة االحتياطي العام، 
إضافة إلى بيع أصول غير سائلة 
منه الحتياطي األجــيــال القادمة، 
ووقـــف تــحــويــل الــــ 10 بالمئة من 

جملة اإليرادات له، وال شيء تغّير 
في هيكلة السياسة المالية.

ــزال كــل فــجــوات االقــتــصــاد  ال تــ
الهيكلية قائمة، وتزداد، ال إيرادات 
ضريبية توحي بنشاط إنتاجي 
اقـــتـــصـــادي مـــســـتـــدام، والــــواقــــع أن 
إيراد الضرائب والرسوم انخفض 
 في السنة المالية الفائتة، وال 

ً
قليال

تــزال تركيبة الــمــوازنــة منذ عقود 
هـــي نــحــو 90 بــالــمــئــة لـــإيـــرادات 
النفطية، وال يــزال ميزان العمالة 
غير مستدام، وأكثر من 83 بالمئة 

عمالة مواطنة في القطاع العام.
تـــــلـــــك هــــــــي خـــــــالصـــــــة دروس 
ـــ 8 الــعــجــاف  الـــســـنـــوات الــمــالــيــة الــ
الــفــائــتــة الـــتـــي بــلــغــت عــجــوزاتــهــا 
المتراكمة نحو 38.4 مليارا، كما 
أسلفنا، وقراءة في ميزانية السنة 
المالية 2023/2022، ليست فقط 
تــؤكــد اســـتـــمـــرار تــلــك االخـــتـــالالت 
ــا تـــــــــؤدي إلــــى  ــ ــمــ ــ الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، وإنــ

توسعتها.
واالستقرار االقتصادي والمالي 
وحتى النقدي، من منظور الدول 
ليس صــورة فوتوغرافية لوضع 
ــا خــالصــة  ــمــ ــ

ّ
ــام، وإن ــ فـــي نــهــايــة عــ

عملية إسقاط على مستقبل تلك 
المؤشرات تؤكد استدامتها على 

مدى طويل من الزمن.

معدل التدفق إلى فئة المتقاعدين في ازدياد مستمر
• الكويت ليست مستثناة من الهبوط المتصل لمعدل زيادة أعداد السكان المواطنين •

 لــصــنــدوق 
ً
ــشـــال« فـــي تــقــريــره بــأنــه وفـــقـــا ــاد »الـ أفــ

 من 
ً
النقد الدولي، بلغ عدد سكان العالم أكثر قليال

8 مليارات نسمة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وكان 
، أي 

ً
عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة قبل 12 عاما

أن العالم أضاف مليار نسمة إلى عدد السكان في تلك 
السنوات القليلة، أو ما نسبته نحو %14.3.

في التفاصيل، تحقق ذلك رغم أن معدالت النمو 
لسكان الــعــالــم فــي هــبــوط متصل مــن أكــثــر مــن %2 
 في النصف األول من ستينيات القرن الفائت، 

ً
سنويا

إلى نحو 1% في بداية العقد الحالي، ومن المتوقع 
لها الهبوط إلى نحو 0.8% بحلول عام 2050. وتتوقع 
الدراسة أن تصبح الهند األعلى في عدد سكانها في 
العالم عندما تتفوق على الصين في عام 2023 رغم 
أن مسار هبوط معدل نموها السكاني مرجح أن يصل 
إلى أدنى من معدل نمو سكان العالم للفترة -2020 
2040 المقدر بنحو 0.8%، بينما للهند بحدود %0.7.

مثار قلق الدراسة، ليست حجم السكان أو عددهم، 
إنــمــا األعـــمـــار، فالتركيبة الــعــمــريــة لــلــســكــان ســوف 
 للسابق، 

ً
تميل وبشدة للفئات العمرية األعلى خالفا

فــمــعــدل عــمــر اإلنـــســـان كـــان فــي عـــام 1913 نــحــو 34 
، وربما 

ً
، وأصبح في عــام 2022 نحو 72 عاما

ً
عاما

كان أعلى بسنتين قبلها، لكن فقدان حياة نحو 15 
مليون نسمة بسبب مباشر أو غير مباشر لجائحة 
كورونا، هبط بذلك المعدل، ومن المقدر أن يعاود 

االرتفاع ليبلغ 77 عام بحلول عام 2050.

وفـــي مــنــتــصــف أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــفــائــت، كــان 
عــدد السكان أقــل من 15 سنة نحو 7 أضعاف عدد 
السكان بعمر 65 سنة وأعلى، والتوقعات تشير إلى 
أن الفئتين ســـوف تصبحان متساويتين بحلول 

عام 2050.
هـــذا الــتــغــيــيــر الــجــوهــري فــي الــتــركــيــبــة العمرية 
للسكان ســوف يـــؤدي إلــى ارتــفــاع عــدد الـــدول التي 
تشكو من تناقص عدد السكان من 41 دولة في العام 

الجاري 2022، إلى 88 دولة بحلول عام 2050.
ذلـــك قــد يعني أن الــعــالــم بـــات يــحــتــاج إلـــى نحو 
 آخــر إلــى عــدد سكانه 

ً
20 سنة حتى يضيف مليارا

، خاللها ترتفع نسب السكان ممن 
ً
وليس 12 عاما

هم بحاجة لإعالة، وينخفض عدد السكان في سن 
النشاط االقتصادي.

وتــنــصــح الـــدراســـة بــاالســتــثــمــار فـــي رأس الــمــال 
 العلوم الحديثة مع تركيز على 

ً
البشري وتحديدا

الــتــعــلــيــم الـــعـــام حــتــى الــمــرحــلــة الــثــانــويــة عــلــى أمــل 
االرتـــقـــاء بمستوى اإلنــتــاجــيــة لتعويض مــا يفتقد 

باختالل التركيبة العمرية.
والــكــويــت ليست استثناء فــي الــهــبــوط المتصل 
لــمــعــدل زيــــادة أعــــداد الــســكــان الــمــواطــنــيــن، فــقــد بلغ 
ذلك المعدل نحو 3.8% في ثمانينات القرن الفائت، 
وأصــبــح 3.7% فــي تسعيناته، ثــم 3.2% فــي العقد 
األول لأللفية الثالثة، ثم 2.4% في العقد الثاني منه، 

وبلغ 2.0% في عام 2021.

ويظل ذلك المعدل ضعف المعدل العالمي في 
عـــام 2021، بينما يــــزداد فــي الــوقــت نفسه معدل 
التدفق إلى فئة المتقاعدين، ما يعني أن مسؤولية 
سلطات اتخاذ الــقــرار في الكويت مضاعفة، فمن 
جانب، هناك ضرورة توفير ضعف المعدل العالمي 
لوظائف القادمين إلى سوق العمل، ومن جانب آخر، 
ال بد من ضمان أمان المتقاعدين في بلد أكثر من 
83% من مواطنيه موظفي قطاع عام، تدفع الخزينة 
الــعــامــة مستحقاتهم الــمــبــاشــرة وغــيــر المباشرة 
البالغة نحو 75% من اإلنفاق العام، وتدفع الخزينة 
 نحو ثالثة أرباع مستحقات أقساط 

ً
العامة أيضا

تأمين تقاعدهم.
واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية كما يذكر التقرير 
يحتاج إلى االرتقاء بمستوى التعليم العام المتخلف 
ــن الــمــســتــوى  ــوات عــ ــنــ ــويـــت بــنــحــو 4.8 ســ ــكـ ــي الـ فــ
الــمــتــواضــع، وضــمــان أمـــن المستقبل للمتقاعدين 
 
ً
يتطلب اســتــدامــة الــمــالــيــة الــعــامــة الــمــعــتــمــدة كليا

 على بيع أصل زائل أو متقادم، أي النفط، وأي 
ً
تقريبا

حديث عن االستقرار االقتصادي والمالي والنقدي 
في المستقبل في ظل الوضع الحالي هو مجرد وهم.

ومازال في الوقت متسع إلصالح جذري، ومازالت 
احتماالت نجاحه كبيرة، لكن، عامل الوقت والوعي 
بتلك الــمــتــغــيــرات يــحــتــاجــان إلـــى اســـتـــدارة سريعة 
تتبناها إدارة حكومية مدركة لمخاطر ضياع الوقت 

وأثره السلبي على نجاح أي مشروع إصالحي.

14.6% ملكيات األجانب في قطاع البنوك
سلوكيات االستثمار األجنبي مازالت إيجابية رغم التذبذب العالمي

أكد تقرير»الشال« أن قطاع البنوك الكويتية )ال يشمل 
( يعتبر األهــم 

ً
البنك األهــلــي المتحد »البحرين« حــالــيــا

ومن األعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ 
استحوذ على 38.1% من إجمالي سيولة البورصة منذ 
بداية العام الحالي حتى 23 نوفمبر 2022، وتتركز أغلب 

استثمارات المتداولين األجانب فيه.
ووفــق التقرير، مــا بين نهاية الــعــام الفائت ونهاية 
تـــــداول يـــوم األربـــعـــاء 23 نــوفــمــبــر الـــجـــاري يـــوم إعـــالن 
البورصة ملكيات األجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك 
بنحو 14.5%، وكــذلــك ارتــفــعــت مساهمة األجــانــب في 

ذلك القطاع.
وتشير آخــر المعلومات المتوفرة حتى 23 الجاري 
إلى أن استثمارات األجانب في القطاع ارتفعت قيمتها 
بالمطلق لتصبح بحدود 3.569 مليارات دينار مقارنة 
مع نحو 2.518 مليار بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 
14.63% مــن القيمة الرأسمالية للقطاع، وكــانــت نحو 

11.80% في نهاية عام 2021.
وانــحــصــر الــتــركــيــز لــديــهــم فـــي خــمــســة بـــنـــوك، أعــلــى 
استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 
 فــي بيت 

ً
2.069 مليار ديــنــار، وبــحــدود 946.1 مليونا

 في بنك 
ً
التمويل الكويتي »بيتك«، ونحو 187.6 مليونا

 فــي بنك بــوبــيــان، ونحو 
ً
الخليج ونحو 185.3 مليونا

 في بنك برقان، ذلك يعني أن نحو %98.7 
ً
133.5 مليونا

مــن اســتــثــمــارات األجــانــب تــتــركــز فــي الــبــنــوك الخمسة، 

تاركين نحو 1.3% من تلك االستثمارات لبنوك القطاع 
األخرى.

ويتصدر الملكية النسبية لألجانب في قطاع البنوك، 
، وبــنــســبــة 24.57% مـــن قيمته 

ً
الــبــنــك الــوطــنــي أيـــضـــا

الرأسمالية كما في 23 الجاري، بما يعني أن ملكيتهم 
 
ً
فــيــه بالمطلق ونــســبــة مــئــويــة هــي األعــلــى، يــأتــي ثانيا

بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.73%، بينما يأتي 
 في الملكية المطلقة.

ً
خامسا

ويــحــتــل »بــنــك الــخــلــيــج« ثــالــث الــتــرتــيــب فــي الملكية 
 في قيمة 

ً
 ثالثا

ً
النسبية البالغة 17.29%، ويأتي أيضا

تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي »بيتك« بنسبة ملكية بنحو 
 في القيمة المطلقة، وأعلى 

ً
11.82%، بينما يأتي ثانيا

ارتفاع نسبي في الملكية خالل الفترة كان من نصيب 
بنك برقان وبنحو 561.6%، أو من نحو 2.68% في نهاية 

العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو %17.73.
واالنخفاض النسبي الوحيد في ملكية األجانب خالل 
الفترة المذكورة كان من نصيب »البنك األهلي المتحد 
)الكويت(« إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو - 12.2%، أي 

من نحو 0.41% من قيمته إلى نحو 0.36% من قيمته.
ومــبــرر نشر الفقرة هــو أنــه رغــم الــتــذبــذب الــحــاد في 
 البورصة المحلية، مازالت 

ً
أداء بورصات العالم شامال

سلوكيات االستثمار األجنبي فــي الــبــورصــة المحلية 
»إيجابية«، نذكر ذلك من دون اإليحاء بترجيح استمرار 

تلك السلوكيات.

11.5% نمو موجودات »الخليج« 
لتصل إلى 7.05 مليارات دينار

تطرق تقرير »الــشــال« إلــى نتائج أعمال 
بــنــك الــخــلــيــج لــألشــهــر الــتــســعــة األولــــى من 
الــعــام الــحــالــي، والــتــي تشير إلـــى أن البنك 
 )بعد خصم الضرائب( بلغت 

ً
حقق أربــاحــا

نــحــو 45.7 مــلــيــون ديـــنـــار، مــرتــفــعــة بنحو 
 أو مـــا نــســبــتــه نــحــو %66.3 

ً
18.2 مــلــيــونــا

 للفترة نفسها 
ً
مقارنة بنحو 27.5 مليونا

من عام 2021.
ويــعــود االرتــفــاع فــي ربحية الــبــنــك، إلى 
انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح 
التشغيلي، إذ انخفضت جملة المخصصات 
بنحو 16.1 مليون دينار أو بنسبة %42.9، 
مــقــابــل ارتـــفـــاع الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي بــنــحــو 3 
ماليين دينار أو بنسبة 4.5% مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفــي التفاصيل، بلغت جملة اإليـــرادات 
التشغيلية نحو 132.3 مليون دينار، مرتفعة 
بنحو 6.8 مــاليــيــن ديــنــار أو بنحو %5.4 
مقارنة بنحو 125.5 مليون ديــنــار للفترة 
ذاتها من العام الماضي. وتحقق ذلك نتيجة 
ارتــفــاع بند صافي إيـــرادات الفوائد بنحو 
4.5 ماليين دينار وبنسبة 4.6%، وصــواًل 
إلــى نحو 103.1 ماليين ديــنــار مقارنة مع 
، بند 

ً
نحو 98.6 مليون دينار. وارتفع أيضا

صافي أربــاح التعامل بالعمالت األجنبية 
والــمــشــتــقــات بــقــيــمــة 1.3 مــلــيــون ديـــنـــار أو 

بنحو %19.3.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، ارتــــــفــــــعــــــت جـــمـــلـــة 
الــمــصــروفــات التشغيلية للبنك بالمطلق 
بقيمة أقل من ارتفاع اإليــرادات التشغيلية 
وبنحو 3.8 ماليين دينار أو بنحو %6.4، 
لتصل إلى نحو 62.9 مليون دينار مقارنة 
بنحو 59.1 مليون دينار للشهور التسعة 

األولى من عام 2021.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات 
موظفين بنحو 6.1 ماليين ديــنــار، بينما 
انخفضت جميع بنود المصروفات األخرى 

بما مجمله 2.3 مليون دينار. 
ــالـــي الـــمـــصـــروفـــات  ــمـ وبـــلـــغـــت نــســبــة إجـ
التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 .%47.1 47.5% مــــقــــارنــــة بـــنـــحـــو  نــــحــــو 
وانـــخـــفـــضـــت جــمــلــة الــمــخــصــصــات بــنــحــو 

16.1 مليون ديــنــار أي بنسبة 42.9% كما 
أسلفنا، لتصل إلى نحو 21.5 مليون دينار 
مــقــارنــة بنحو 37.6 مــلــيــون ديــنــار. وحقق 
البنك هامش صافي ربح بلغ نحو %27.5 
مقارنة بنحو 19.9% بالفترة نفسها من 

العام الفائت.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــمــالــيــة أن إجــمــالــي 
مــــوجــــودات الــبــنــك ارتـــفـــع بــمــا قــيــمــتــه 500 
مليون ديــنــار أي مــا نسبته 7.6%، ليصل 
إلى نحو 7.056 مليارات دينار مقابل نحو 
6.556 مليارات في نهاية عام 2021، وارتفع 
إجــمــالــي الــمــوجــودات للبنك بنحو 726.3 
 وبنسبة بلغت نحو 11.5%، عند 

ً
مليونا

المقارنة بما كــان عليه ذلــك اإلجــمــالــي في 
الفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ نحو 

6.330 مليارات دينار.
وارتــفــع بــنــد قـــروض وســلــف إلـــى عمالء 
بــنــحــو 414.5 مــلــيــون ديــنــار أو مــا نسبته 
9.1%، وصــــواًل إلـــى نــحــو 4.973 مــلــيــارات 
ديــنــار )70.5% مــن إجــمــالــي الــمــوجــودات( 
مقابل نحو 4.558 مليارات دينار )69.5% من 
إجمالي الموجودات(، وارتفع بنحو 550.5 
مليون دينار أو نحو 12.4% مقارنة مع نحو 
4.422 مليارات دينار )69.9% من إجمالي 

الموجودات( للفترة نفسها من عام 2021.
وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف 
لــلــعــمــالء إلـــى إجــمــالــي الـــودائـــع واألرصــــدة 
األخرى نحو 84.4% مقابل 81.3%. وارتفع 
بند قروض وسلف إلى بنوك بنسبة %6.8 
أو بقيمة 18.8 مليون ديــنــار، وصـــواًل إلى 
نحو 297.3 مليون دينار )4.2% من إجمالي 
الـــمـــوجـــودات( مــقــابــل 278.5 مــلــيــون ديــنــار 
)4.2% مــن إجــمــالــي الــمــوجــودات(، وارتــفــع 
بنحو 50.5 مليون دينار أو بنسبة %20.5، 
عندما بلغ نحو 246.8 مليون دينار )%3.9 
من إجمالي الموجودات( للفترة نفسها من 

عام 2021.

وتشير األرقـــام إلــى أن مطلوبات البنك 
)من غير احتساب حقوق الملكية( قد سجلت 
 بلغت قيمته 462.2 مليون دينار 

ً
ارتــفــاعــا

أي ما نسبته 7.8%، لتصل إلى نحو 6.352 
مليارات دينار مقارنة بنحو 5.889 مليارات 
ديــنــار بنهاية عــام 2021، وارتــفــعــت بنحو 
675.7 مليون دينار أي بنسبة بلغت %11.9 
عند المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي في 
الشهور التسعة األولى من العام الفائت عند 
نحو 5.676 مليارات ديــنــار. وبلغت نسبة 
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات 
نحو 90.0% في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة 

بنحو 89.7% في نهاية سبتمبر 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية 
المحسوبة على أســاس سنوي، إلــى أن كل 
مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة 
مــع الفترة نفسها مــن عــام 2021. إذ ارتفع 
 )ROA( مؤشر العائد على معدل الموجودات

ليصل إلى نحو 0.9% مقابل %0.6.
وارتــفــع مــؤشــر الــعــائــد على مــعــدل رأس 
 
ً
المال )ROC( ليصل إلى نحو 19.5% قياسا
بنحو 12.0%. وارتفع أيضا، مؤشر العائد 
على معدل حقوق المساهمين )ROE( ليصل 
إلى 8.9% بعد أن كان عند 5.7%. وارتفعت 
ربــحــيــة الــســهــم )EPS( إلــــى نــحــو 14 فلسا 
مقارنة بنحو 9 فلوس في الفترة المماثلة 
مـــن الـــعـــام الــفــائــت. وبــلــغ مــؤشــر مضاعف 
الــســعــر/ ربحية السهم الــواحــد )P/E( نحو 
16.1 ضعفا مقارنة بنحو 19.8 ضعفا )أي 
تحسن(، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 
)EPS( بنسبة 55.6% عن مستواها في نهاية 
سبتمبر 2021، مقابل ارتــفــاع أقــل للسعر 
الــســوقــي للسهم وبــنــســبــة 26.1% مــقــارنــة 
بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2021. وبلغ 
مــؤشــر مــضــاعــف الــســعــر/ القيمة الدفترية 
)P/B( نحو 1.4 مــرة مقارنة بنحو 1.1 مرة 

للفترة نفسها من العام السابق.
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حـــقـــق بـــنـــك الــــكــــويــــت الـــوطـــنـــي- 
 صــــافــــيــــة قــــدرهــــا 

ً
ــا ــ ــ ــاحـ ــ ــ مــــصــــر، أربـ

1.288 مــلــيــار جنيه مــصــري خــال 
األشهر التسعة األولى حتى نهاية 
سبتمبر 2022، مقابل 1.051 مليار 
جنيه خال نفس الفترة من العام 
الــمــاضــي، بــنــمــو 22.55 فـــي الــمــئــة 

على أساس سنوي. 
وارتفع صافي إيــرادات النشاط 
إلــى 3.136 مــلــيــارات جنيه، مقابل 
2.448 مليار خال الفترة ذاتها من 
عام 2021، بنسبة نمو بلغت 28.10 
في المئة، فيما زادت ودائع العماء 
لتصل إلــى 71.01 مليار جنيه في 
30 سبتمبر 2022، مــقــابــل 62.02 
 بنهاية عــام 2021، بنسبة 

ً
مــلــيــارا

نمو بلغت 14.50 في المئة.
فيما نما إجمالي أصــول البنك 
إلى 87.21 مليار جنيه حتى نهاية 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
 في نهاية عام 

ً
مقابل 77.49 مليارا

2021، بــنــســبــة نــمــو بــلــغــت 12.54 
في المئة، فيما بلغ صافي رصيد 

القروض والتسهيات االئتمانية
48.27 مليار جنيه حتى نهاية 
 
ً
سبتمبر 2022، مقابل 40.72 مليارا
فــي نهاية عــام 2021، بنسبة نمو 

18.54 في المئة.
ونـــمـــت حـــقـــوق الــمــلــكــيــة بنسبة 
5.09 في المئة، لتصل إلى 10.822 
مـــلـــيـــارات جـــنـــيـــه، مـــقـــابـــل 10.298 

مليارات بنهاية عام 2021.

 على النتائج المالية، 
ً
وتعقيبا

ــالـــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  قـ
لــمــجــمــوعــة بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
ورئيسة مجلس إدارة بنك الكويت 
الــــوطــــنــــي- مـــصـــر، شــيــخــة الــبــحــر: 
»يبرهن النمو القوي الــذي يحققه 
الـــوطـــنـــي– مـــصـــر مــــن جـــديـــد عــلــى 
صحة رهــان المجموعة منذ أكثر 
 على اإلمكانات الهائلة 

ً
من 15 عاما

والــــــفــــــرص الـــــــواعـــــــدة فـــــي الــــســــوق 
المصري«. 

وأوضحت البحر أن مصر تشكل 
أحد األسواق الرئيسة لنمو أعمال 
الــمــجــمــوعــة، حــيــث أصـــبـــح لــلــبــنــك 
)أكــبــر االســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة في 
مصر( بصمة كبيرة داخل القطاع 
المصرفي المصري، لكونه من بين 
، وهو ما تعكسه 

ً
أسرع البنوك نموا

الــمــؤشــرات المالية، التي تؤكد أن 
البنك على المسار الصحيح نحو 
مزيد من التوسع وتعزيز الحصة 

السوقية.
وأشـــارت إلــى التركيز على نقل 
 
ً
ــبـــرات الــمــجــمــوعــة، وخــصــوصــا خـ
في مجال التحول الرقمي لتعزيز 
الـــقـــوة الــتــنــافــســيــة لــبــنــك الــكــويــت 
الوطني– مصر، وتحقيق مزيد من 
الــتــكــامــل مــع الــمــجــمــوعــة األم، بما 
يــعــزز تنويع مــصــادر الــدخــل التي 

ينتهجها البنك.
وأضــافــت البحر: »نستهدف في 
)الوطني– مصر( تطوير المعامات 

الــمــصــرفــيــة، وتــحــســيــن جــودتــهــا، 
استجابة لطلب الــســوق المتزايد، 
ــام بــتــشــجــيــع  ــمــ ــتــ ــانــــب االهــ ــى جــ ــ إلــ
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، عــــبــــر زيــــــــادة 
محفظة قروض الشركات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة، إضــافــة إلــى توسيع 
نــطــاق عمليات البنك، وتنويعها، 

بحيث تغطي المزيد من المناطق 
الجغرافية، والــوصــول إلــى المزيد 

من العماء«.
ــائــــب رئـــيـــس  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال نــ مـ
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
ـــ »الـــوطـــنـــي-  والـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــدب لــ
مصر«، ياسر الطيب: »تعكس قوة 

نتائج األعمال قدرة نموذج أعمالنا 
على مواصلة النمو، رغم التحديات 
 ،

ً
 وعـــالـــمـــيـــا

ً
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــحـــلـــيـــا

بــســبــب تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
ــرب الـــروســـيـــة - األوكـــرانـــيـــة  ــحــ والــ
ــل اإلمـــــــــداد  ــ ــــاسـ واضــــــطــــــرابــــــات سـ
وأزمات االستيراد وتغييرات سعر 
صـــرف الــعــمــات األجــنــبــيــة مــقــابــل 

الجنيه المصري«.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال 
»الــوطــنــي – مــصــر« مــتــوازنــة على 
مــســتــوى جــمــيــع أنــشــطــة األعـــمـــال، 
ة  مـــع الــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدالت كــفــاء
ــنــــاســــب مــع  ــتــ ونــــســــبــــة مــــخــــاطــــر تــ
تحقيق النمو واســتــدامــة األعــمــال 
ــواء، بــفــضــل الــســيــاســة  عــلــى حــد ســ
الــحــكــيــمــة الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــبــنــك، 
ونموذج أعماله المرن القادر على 
تلبية احتياجات العماء وتنويع 
مـــصـــادر الـــدخـــل.  وأضــــاف الطيب 
أن أربــــاح »الــوطــنــي - مــصــر« تأتي 
من العمليات االئتمانية مع قطاع 
ــم مــحــفــظــة  ــيـــث تـــضـ الــــشــــركــــات، حـ
 في 

ً
 كبيرا

ً
البنك االئتمانية تنوعا

الشركات التي يتعامل معها، سواء 
كــانــت شــركــات كــبــرى أو متوسطة 
 
ً
وصغيرة، وهو ما يمثل انعكاسا
لتنوع االقتصاد المصري، إضافة 
إلى تنامي مساهمة قطاع التجزئة 

في األرباح.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز 
مــوقــعــه أكـــثـــر فـــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة 

المصرفية خال الفترة القادمة عبر 
تقديم خدمات ومنتجات متطورة 
لــــأفــــراد، والـــتـــي تــنــاســب مختلف 
شـــرائـــح الـــعـــمـــاء، وتـــرســـخ لــديــهــم 
مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل 
متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
وأشار الطيب إلى أن »الوطني– 
 إلـــــى دعـــم 

ً
ــدا ــ ــاهـ ــ مـــصـــر« يـــســـعـــى جـ

ومــســانــدة الــتــوجــه الــعــالــمــي نحو 
ــقـــال إلــــى اقـــتـــصـــاد مــنــخــفــض  ــتـ االنـ
ــــل الـــمـــشـــاريـــع  ــــون، ودعـــــــم كـ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة الــــبــــيــــئــــة الــــــتــــــي تـــحـــقـــق  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ صـ
االستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة لتقليص حجم 

االنبعاث الكربوني. 
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»الوطني- مصر« يربح 1.28 مليار جنيه في 9 أشهر بنمو %22.55
• البحر: نمو األرباح يؤكد صحة رهان المجموعة على اإلمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري

• الطيب: البنك يواصل أداءه القوي وتحقيق معدالت نمو مرتفعة بجميع مؤشراته المالية

   نعمل على 
نقل خبرات 

المجموعة بمجال 
التحول الرقمي 

لتعزيز قوة البنك 
التنافسية

البحر

»الوطني- 
مصر« من 
بين أسرع 

 
ً
البنوك نموا
وله بصمة 

كبيرة بالسوق 
المصري

البحر

نستهدف 
زيادة حصتنا 

السوقية وتطوير 
المعامالت 
المصرفية 

وتحسين جودتها 
لتلبية الطلب 

المتنامي
البحر

   نسعى إلى تعزيز 
موقعنا في قطاع 

التجزئة المصرفية 
عبر تقديم خدمات 

ومنتجات أكثر 
 
ً
تطورا

الطيب

    
    

»بيتك«: اتفاقية مع »Pio-Tech« لتطبيق 
تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية

ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــــــــــــع بــــــيــــــت الـ
َّ
وق

 Pio« الــكــويــتــي )بـــيـــتـــك( مـــع
Tech -«، إحـــــدى الــشــركــات 
الـــرائـــدة فـــي حــلــول الــتــحــول 
الــرقــمــي والــتــطــويــر، اتفاقية 
لــــتــــطــــبــــيــــق تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
أتمتة العمليات الروبوتية 
)RPA( الــمــدعــومــة ببرنامج 

.»UiPath«
 على االتفاقية، 

ً
وتعقيبا

ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــ
ــيــــتــــك«،  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي »بــ
ــــوس، إن  ــهــ ــ ــ ــوال ــ ــلــــه أبــ ــبــــدالــ عــ
تكنولوجيا أتمتة العمليات 
الـــروبـــوتـــيـــة )RPA( ســتــوفــر 
ــقــــدرة عــلــى تــوفــيــر  لــلــبــنــك الــ
بــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا مــبــتــكــرة 
من شأنها أتمتة العمليات 
المصرفية وتسريعها، بما 
يــــســــاهــــم فـــــي تــــعــــزيــــز رضــــا 

العماء ونمو األعمال.
ــــوس، فــي  ــهــ ـــ ــوالـ ـــ وذكــــــــر أبـ
بيان صحافي، أن المشروع 
يتضمن تحسين تكنولوجيا 
أتمتة العمليات الروبوتية 
لــــزيــــادة الــحــصــة الــســوقــيــة، 
وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الـــعـــمـــاء، 

كما يتيح للموظفين البيئة 
ــادة الــتــركــيــز  ــزيـ الــمــنــاســبــة لـ
على األنشطة التي تستهدف 
ـــاء وتــــــعــــــزز الـــقـــيـــمـــة  ــمــ ــ ــعـ ــ الـ

المضافة. 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــاف أن الـ
ستحسن العمليات الداخلية 
بـــــشـــــكـــــل كــــــبــــــيــــــر، وتــــــســــــرع 
العمليات الطويلة، وتخفض 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ الــــتــــكــــالــــيــــف الـ

وتحسن دقة العمليات.
وأعــــــــرب أبــــوالــــهــــوس عــن 
Pio-« سعادته بالتعاون مع

 إلى أن تطبيق 
ً
Tech«، مشيرا

تكنولوجيا )RPA( سيرفع 
ــــوى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ مـ
الــداخــلــيــة للبنك وتنفيذها 
بسرعة ودقــة، لضمان الحد 
األدنى من وقت االستجابة، 
وتعزيز تجربة العميل بشكل 
عــام، وتمهيد الطريق نحو 
ــلــــول الـــتـــحـــول  ــــن حــ ــد مـ ــزيــ مــ

.
ً
الرقمي مستقبا

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ق  ر طــــــــا  ، »P i o  -  T e c h «
 لمكانة 

ً
الــســفــاريــنــي: »نـــظـــرا

عبدالله أبوالهوس
دعاء ششتري

طارق السفاريني

»الخليج«: تفاعل واسع على وسائل 
التواصل االجتماعي

القــت جهود بنك الخليج 
ــة لـــلـــتـــفـــاعـــل مــع  ــلـ ــتـــواصـ ــمـ الـ
 في 

ً
 قياسيا

ً
المجتمع نجاحا

2022، السيما على وسائل 
ــاعـــي، إذ  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
تمكن البنك مــن زيــادة عدد 
ــــى مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ ــه عـ ــيــ ــعــ ــابــ ــتــ مــ
قنوات التواصل، منذ بداية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــارنــة مع 
الــعــام الــســابــق، فــيــمــا ارتــفــع 
عدد التفاعات من تعليقات 
ــاركـــة  وردود وإعــــــــــادة مـــشـ

بشكل ملحوظ.
ــذا اإلطــــــــار، قــالــت  ــ ــــي هـ وفـ
مـــــســـــؤول أول االتـــــصـــــاالت 
الــمــؤســســيــة فـــي »الــخــلــيــج« 
ــتــــري: »نـــحـــرص  دعـــــــاء شــــشــ
ــلــــى الـــتـــفـــاعـــل  ــنــــك عــ ــبــ فـــــي الــ
والــــتــــواصــــل مــــع الــمــجــتــمــع 
ــام، وعـــمـــاء الــبــنــك  بــشــكــل عــ
بــشــكــل خـــاص طــــوال الــعــام، 
وفـــي مــخــتــلــف الــمــنــاســبــات، 
سواء بشكل مباشر، أو عبر 
قنوات التواصل االجتماعي 
الــمــتــنــوعــة، لــتــرســيــخ مكانة 
)الــخــلــيــج( الــمــجــتــمــعــيــة، من 
حــيــث الــخــدمــات المصرفية 

الــمــتــمــيــزة، أو دوره الــرائــد 
في المسؤولية االجتماعية«. 
ــــري:  ــتــ ــ ــشــ ــ وأضـــــــــــافـــــــــــت شــ
»نـــفـــتـــخـــر بـــمـــا حـــقـــقـــنـــاه مــن 
تــواجــد فــاعــل فــي المجتمع 
خال 2022، ونتطلع لمزيد 
ــفــــاعــــل والــــتــــواصــــل  ــتــ مـــــن الــ
 من 

ً
، إيمانا

ً
معهم مستقبا

البنك بأهمية هذه الوسائل 
وقدرتها على الوصول إلى 

أكبر عدد من الجمهور«. 
 
ً
وتابعت: »نحرص دائما

على إطاق مبادرات نوعية 
جـــــــديـــــــدة، وبــــــنــــــاء عــــاقــــات 
ــــع الــــجــــمــــهــــور، مــن  ــمــــق مـ أعــ
ــتــــي  ــات الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ خـــــــــال الـ
يــنــظــمــهــا الــبــنــك عــلــى مـــدار 
الـــعـــام، ضــمــن مــســؤولــيــاتــه 
ــــك مــن  ــذلـ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وكـ
ــوى الــــقــــيــــم  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ خـــــــــال الـ
الـــذي يــتــم بــثــه عــلــى قــنــوات 
ووســــــــــــــائــــــــــــــل الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 

االجتماعي«. 
ــيــــج«  ــلــ وذكـــــــــــرت أن »الــــخــ
يــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف مــــــــــــن خــــــــال 
الفعاليات التي ينظمها رد 
الجميل للمجتمع، باعتباره 

ــتــــك( كـــمـــؤســـســـة مــالــيــة  ــيــ )بــ
 ،

ً
ــا ــة رائـــــــــدة عـــالـــمـــيـ ــيــ إســــامــ

ــن  ــديــ ــاهــ ــعــــى جــ ــســ ــا نــ ــ ــنـ ــ ــإنـ ــ فـ
لدعمه بخدماتنا وفق أعلى 
مستويات االلتزام والمثابرة 
لتلبية تــوقــعــاتــه، وتــزويــده 
بأفضل الحلول والتقنيات 
الــــــحــــــديــــــثــــــة فـــــــــي الـــــقـــــطـــــاع 

المصرفي«.
ــدر اإلشــــــــــارة إلــــــى أن  ــجــ تــ
 كبيرة 

ً
»بيتك« قطع أشواطا

فــي استراتيجيته للتحول 
الرقمي، ويعمل على تعزيز 
ــة الــــعــــمــــاء وتـــلـــبـــيـــة  ــربــ تــــجــ

تطلعاتهم واحــتــيــاجــاتــهــم، 
بـــفـــضـــل خــــدمــــاتــــه وحـــلـــولـــه 
الـــــــمـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــريـــــــدة 

والمبتكرة.
 
ً
ـــدمـــا

ُ
ــتـــك« ق ــيـ ويـــمـــضـــي »بـ

ــل  ــثــ ــمــ ــتــ ــمــ ــه الــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
بــــدمــــج الــــحــــلــــول الــمــبــتــكــرة 
والتكنولوجيا المصرفية في 
عملياته، وإطـــاق مــبــادرات 
التحول الرقمي التي تساهم 
ــيـــمـــة مـــمـــيـــزة  فـــــي إضـــــافـــــة قـ
لتجربة الــعــمــاء الباحثين 
عن خدمات مصرفية سريعة 

وسهلة.

»المتحد«: سحب »الحصاد« »المتحد«: سحب »الحصاد« 
الشهري الشهري 77 ديسمبر ديسمبر

ضمن برنامج الحصاد اإلسامي، حساب السحب األول على الجوائز 
الذي يقدمه البنك األهلي المتحد، يجري البنك يوم 7 ديسمبر المقبل 
السحب الشهري الذي يترقبه عماء »الحصاد«، إلعان الرابح سعيد 
الحظ الــذي سيفوز بالجائزة البالغة قيمتها 100.000 دينار، تحت 
إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي لـ »المتحد«. 
وبهذه المناسبة، أفاد رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة 
الخدمات المصرفية لأفراد بـ »المتحد«، أمريش ناندكيول يار: »ينفرد 
حساب الحصاد بمجموعة من المميزات الحصرية، حيث ُيعد أبسط 
 عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل 

ً
وأسهل برنامج ادخار، فضا

سهولة وُيسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب«.
وأضــاف ناندكيول يــار: »هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما 
زالت بانتظار عمائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد 

لدى )المتحد(.
 ويساهم لبرنامج جوائز الحصاد في تعزيز نشر ثقافة التوفير، 
والتشجيع على االدخــار بين أفــراد المجتمع، كما يساهم في تغيير 
حــيــاة عــمــائــه إلـــى األفــضــل، مــن خـــال الــفــوز بــالــجــوائــز القيمة التي 
تساهم بإدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك 
على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات، وتعديلها بما يتوافق مع 
متطلبات وطموحات عماء البنك«. يقدم حساب الحصاد في باقته 
الجديدة مجموعة أوســع المزايا، حيث يحظى الرابحون من عماء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100.000 دينار، إضافة إلى 10 جوائز 
أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية 
 لــلــرابــح هــي أهــم مــا يطمح إليه 

ً
الــكــبــرى بقيمة 250.000 ديــنــار نــقــدا

العماء، إذ تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم الُعمر. 

لـــمـــجـــتـــمـــع  ا فـــــــي  دوره 
مــن   GB community
خــــال تـــوزيـــع مــنــتــجــات 
مجانية أو بخصومات، 
بــالــتــعــاون مــع أصــحــاب 
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة الكويتيين.

 في العمل 
ً
 رائــدا

ً
 محليا

ً
بنكا

المصرفي مــن ناحية، ودعــم 
ــن الـــشـــبـــاب  رواد األعــــمــــال مــ
الكويتي والشركات الصغيرة 
ــة  والــــمــــتــــوســــطــــة مــــــن نـــاحـــيـ

أخرى. 
وبينت أن حمات التفاعل 
مع الجمهور تضمنت تقديم 
األخبار واألنشطة التي تهم 
الـــمـــتـــابـــعـــيـــن، مــــن مــســابــقــات 
ــات  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ أســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــة، وفــ
كــبــرى؛ رياضية واجتماعية 
ودينية، كمسابقة »الخليج« 
الرمضانية، وحمات توعية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا حــمــلــة لــنــكــن 

على دراية.
ــري إلــــى  ــتــ ــشــ وأشــــــــــــارت شــ
بعض األمثلة عن الفعاليات 
ــنـــك عــلــى  ــبـ الــــتــــي يــنــظــمــهــا الـ
وسائل التواصل االجتماعي 
، مــنــهــا مــســابــقــات 

ً
أســـبـــوعـــيـــا

لــتــوزيــع الـــهـــدايـــا الــتــذكــاريــة 
الــمــوقــعــة مـــن كـــبـــار الــنــجــوم 
 ، )G B  M e m o r a b i l i a (
 GB ــات ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وكـــــــــذلـــــــــك مـ
competition للفوز بجوائز 
نـــقـــديـــة، إلــــى جـــانـــب تــرســيــخ 
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فـــــي واحــــــــــدة مـــــن الـــمـــفـــاجـــآت 
ــا تـــغـــيـــب عــن  ــ ــمـ ــ الــــقــــانــــونــــيــــة، ربـ
شريحة واسعة من المستثمرين 
ــركــــات  ــــي الــــشــ والــــمــــســــاهــــمــــيــــن فــ
الـــمـــدرجـــة، أكــــدت وثــيــقــة رسمية 
ــادرة عــن هيئة أســـواق الــمــال،  صـ
أنـــه ال يــحــول دون إقـــامـــة دعـــوى 
ــراع الــجــمــعــيــة  ــ ــتـ ــ الـــمـــســـؤولـــيـــة اقـ
ــراء ذمــــة مجلس  ــإبــ الــعــمــومــيــة بــ
ــنـــد اإلبــــــــــراء ال  اإلدارة، أي أن بـ
ــلــــس اإلدارة مــن  يــــحــــصــــن مــــجــ
لـــة الـــقـــضـــائـــيـــة حــســبــمــا  الـــمـــســـاء

نصت عليه القوانين. 
 وأفــــــــــادت مــــصــــادر قــانــونــيــة 
ــأن مـــواد  ـــ »الـــجـــريـــدة« بــ مــعــنــيــة لـ
قانونية عديدة ســواء في قانون 
الـــــشـــــركـــــات أو مــــــــــواد الــــائــــحــــة 
ــــواق الــمــال  الــتــنــفــيــذيــة لــهــيــئــة أسـ
ــل الـــحـــقـــوق الـــواجـــبـــة  تــحــصــن كــ
للمساهم، إذ يجوز لكل مساهم 
إقــامــة الـــدعـــوى بــبــطــان أي قــرار 
يــــصــــدر عــــن مـــجـــلـــس اإلدارة أو 
الجمعية العمومية العادية وغير 
 للقانون 

ً
الــعــاديــة، يكون مخالفا

أو لعقد الــشــركــة، أو كــان بقصد 
اإلضرار بمصالح الشركة.

ــثــــر مـــن ذلـــــك، أنــــه يــجــوز  واألكــ
الـــطـــعـــن عـــلـــى قــــــــرارات الــجــمــعــيــة 
العمومية العادية وغير العادية 
التي يكون فيها إجحاف بحقوق 

األقلية، وفيما يلي التفاصيل: 
بالبناء على أن إدارة الشركة 
ــــس إدارة  ــلـ ــ ــجـ ــ ــة إلـــــــــــى مـ ــ ــلــ ــ ــوكــ ــ مــ
يــــعــــاونــــه عـــــــدد مـــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن 

والمستخدمين يخضع كل هؤالء 
ــة الــمــســاهــمــيــن،  ــابــ ــراف ورقــ ــ ــ إلشـ
فليس لهم صاحيات مطلقة أو 

هم فوق المحاسبة. 
وعــلــيــه، فـــإن للمساهم فــي أي 
شركة أن يقوم بإجراءت تكفل له 
حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه 
إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء 
مجلس اإلدارة من خال ارتكاب 
األخــطــاء والــمــخــالــفــات فــي إدارة 

الشركة.
ــمــــادة 201 من  ــاًء عــلــى الــ ــنــ وبــ
ــات رقــــــم 1 لــعــام  ــركــ ــشــ قــــانــــون الــ
2016 وتعدياته، فإنه للمساهم 
رفــــــع دعــــــــوى الـــمـــســـؤولـــيـــة ضــد 
رئيس مجلس اإلدارة وأعضائه 
ة   أو إســاء

ً
إذا ارتــكــبــوا ثمة غــشــا

اســتــعــمــال سلطة أو أي مخالفة 
للقانون أو الائحة أو عقد ونظام 
الشركة أو عن أي خطأ في إدارة 

الشركة إذا نصت على مايلي: 
ــــس مـــجـــلـــس اإلدارة  ــيـ ــ 1- رئـ
وأعـــــــضـــــــاؤه مـــــســـــؤولـــــون تـــجـــاه 
الـــشـــركـــة والــمــســاهــمــيــن والــغــيــر 
ة  عن جميع أعمال الغش واســاء
استعمال السلطة وعن كل مخالفة 

للقانون أو لعقد الشركة.
2- ال يحول دون إقامة دعوى 
ــراع الــجــمــعــيــة  ــ ــتـ ــ الـــمـــســـؤولـــيـــة اقـ
ــراء ذمــــة مجلس  ــإبــ الــعــمــومــيــة بــ
ــــوز لـــأعـــضـــاء  ــجـ ــ اإلدارة وال يـ
االشـــــتـــــراك فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قرارات الجمعية العامة الخاصة 
بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن 

إدارتــهــم او التي تتعلق بمنفعة 
خــــاصــــة لـــهـــم أو ألزواجــــــهــــــم أو 
أقـــاربـــهـــم مـــن الـــدرجـــة األولـــــى أو 
بخاف قائم بينهم وبين الشركة. 
3- يــجــوز لــكــل مــســاهــم إقــامــة 
الــدعــوى ببطان أي قــرار يصدر 
عــن مجلس اإلدارة أو الجمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
 لــلــقــانــون وعــقــد الشركة 

ً
مــخــالــفــا

أو كان يقصد اإلضــرار بمصالح 
الشركة، والمطالبة بالتعويض 

عند االقتضاء.
4- يــجــوز الطعن على قـــرارات 
الجمعية العادية وغير العادية 
التي يكون فيها إجحاف بحقوق 

األقلية.
ــرار يــصــدر  ــقـ  بـ

ً
ــا ويـــجـــوز أيـــضـ

مــن الجمعية العمومية العادية 
لــلــشــركــة إقـــالـــة رئـــيـــس أو عضو 
أو أكـــثـــر أو حـــل مــجــلــس اإلدارة 
وانتخاب مجلس جديد حسبما 
ــادة 212 مــــن قـــانـــون  ــ ــمـ ــ تـــنـــص الـ

الشركات.
والــــــحــــــال كــــذلــــك حــــيــــث تـــقـــوم 
الــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة ألعــضــاء 
مــجــلــس اإلدارة حــســبــمــا قــررتــه 
المادة 304 من قانون الشركات، 

التي تنص على أنه: 
• مع عدم اإلخال بأية عقوبة 
أشــــد يــنــص عــلــيــهــا قـــانـــون آخــر 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة 
آالف دينار أو بإحدى العقوبتين: 
1- كــــل عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 

 أو بــطــريــق 
ً
أو مـــديـــر أتــــى عـــمـــدا

التحايل أعــمــااًل مــن شأنها منع 
أحـــد المساهمين مــن المشاركة 

في الجمعية العمومية. 
2- كـــل عــضــو أو مــديــر امتنع 
 دون عذر بعد مرور شهر من 

ً
عمدا

إنذاره عن عقد اجتماع الجمعية 
العامة.

3- كــــــــل مــــــــن يــــمــــنــــع مـــــراقـــــب 
الــــحــــســــابــــات أو عـــضـــو مــجــلــس 
الرقابة أو الحارس القضائي أو 
المصفي واألشــخــاص المكلفين 
ــة مــن  ــركــ ــشــ بـــالـــتـــفـــتـــيـــش عــــلــــى الــ
اإلطــاع على دفاترها ووثائقها 
ــم  ــديـ ــقـ ــن تـ ــ ــ ــن يــــمــــتــــنــــع عـ ــ ــ وكـــــــــل مـ
ــــدات  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والـ

واإليضاحات التي يتم طلبها. 

4- كــل عضو مجلس إدارة أو 
 اســتــغــل بــســوء 

ٍّ
مـــديـــر أو مـــصـــف

نية بهذه الصفة أموال الشركة أو 
اسهمها لتحقيق منافع شخصية. 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــجـــوز 
ــاء وفـــق  ــ ــركـ ــ ــــشـ لــلــمــســاهــمــيــن والـ
 الذين يملكون 

ً
المادة 298 أيضا

5% مـــــن رأســــــمــــــال الــــشــــركــــة أن 
يطلبوا من وزارة التجارة تعيين 
مــدقــق حــســابــات إلجــــراء تفتيش 
على الشركة فيما ينسبونه إلى 
الــمــديــر وأعــضــاء مجلس اإلدارة 
أو الــرئــيــس التنفيذي أو مراقب 

الحسابات القائم لدى الشركة.
 

كل القوانين تحفظ حق 
المساهم 

 فـــــي حــــفــــظ حـــقـــوق 
ً
وإمـــــعـــــانـــــا

المساهمين والتأكيد على وجود 
بنية قانونية وتشريعية تحفظ 
كــل حــقــوق الــمــســاهــم بــمــا يرسخ 
، فقد 

ً
األمـــان االستثماري محليا

اشــتــمــلــت أحــكــام الــكــتــاب الــثــالــث 
مــــن الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــيــئــة 
أسواق المال »إنفاذ القانون« فقد 
ــراف  مــنــحــت أحـــكـــام الــكــتــاب األطــ
المعنيين ومنهم المساهم حق 
الــــتــــقــــدم بــــشــــكــــوى أو بـــــــاغ عــن 
أخـــطـــاء ومــخــالــفــات مــرتــكــبــة من 
من القائمين على الشركة سواء 
مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية 
لتباشر الهيئة بدورها كل مايلزم 

إزاء ذلك.

كما اشتملت الائحة التنفيذية 
لهيئة األسواق على قواعد مهمة 
ــلـــى عــاتــق  ــقـــاة عـ ــلـ ــات مـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ والـ
مجلس اإلدارة يتوجب االلــتــزام 
بها كما جاء في الكتاب الخامس 

عشر »حوكمة الشركات«. 
كـــمـــا تــضــمــن الـــكـــتـــاب الــثــانــي 
عشر قواعد اإلدراج مواد واضحة 
لــة مجلس  قــــررت صــراحــة مــســاء
اإلدارة والـــقـــائـــمـــة عــلــى الــشــركــة 
 حال إخالهم بااللتزامات 

ً
تأديبيا

الواردة فيها. 
كما تضمن الــكــتــاب الــســادس 
الـــســـيـــاســـات واإلجـــــــــــراءات مــــواد 
تحمل مجلس اإلدارة مسؤولية 
ات  اعتماد السياسيات واإلجــراء
الداخلية إلداراة مخاطر الشخص 

المرخص له. 
ــإن قـــــرارات مجلس  ، فـ

ً
وأخـــيـــرا

ــئـــة تـــتـــوالـــى  ــيـ ــي الـــهـ ــ الــــتــــأديــــب فـ
وتستقر على مــجــازاة رئــيــس أو 
عــضــو أو أكــثــر لــمــجــلــس اإلدارة 
أو رئيسها التنفيذي إلى جانب 
الـــــجـــــزاء الـــــصـــــادر ضــــد الـــشـــركـــة 

بشخصها اإلعتباري.
وتـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى زيـــــادة 
الـــوعـــي لــخــلــق بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
آمنة سليمة قائمة على تطبيق 
الــقــانــون على المساهم ومعرفة 
حقوقه والسعي وراءها ال سيما 

أن كل القوانين تدعم هذا الحق.

 لــــقــــيــــامــــهــــا بــــواجــــب 
ً
اســـــــتـــــــمـــــــرارا

الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، واصــلــت 
ــة الـــكـــويـــت دعـــمـــهـــا لــجــهــود  ــورصــ بــ
ــر الــكــويــتــي  ــمــ ــهــــال األحــ جــمــعــيــة الــ
كشريك إنــســانــي، عبر رعــايــة حملة 
»تعليم أطفال األسر المحتاجة داخل 
الكويت« للعام الثاني على التوالي، 
الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى ضــــمــــان حــصــول 
األطفال على فرص التعليم، وتخفيف 

العبء عن األسر المحتاجة. 
واســتــطــاعــت الــحــمــلــة، الــتــي بــدأت 
عــــام 2015، دفــــع جــــزء مـــن الـــرســـوم 
الـــدراســـيـــة لــــ 18000 طــالــب وطــالــبــة 
حتى عام 2021، بما في ذلك جميع 

التكاليف الدراسية لأيتام.
ـــعـــد »الـــهـــال األحـــمـــر« جمعية 

ُ
وت

إنــســانــيــة تطوعية تــقــدم المساعدة 
، سواء 

ً
والعون ألشد الحاالت ضعفا

ــع اجــتــمــاعــي   عــــن وضـــ
ً
ــا ــمـ ــان نـــاجـ كـــ

معين، أو عن وقوع حروب أو كوارث 
طـــبـــيـــعـــيـــة. كـــمـــا تـــتـــمـــتـــع الــجــمــعــيــة 
باستقالها الــذاتــي، وتعمل كهيئة 
ــلــطــات الــرســمــيــة في  مـــســـاعـــدة لــلــسُّ

الجانب اإلنساني.
 على استمرار الشراكة، 

ً
وتعليقا

قــال د. هــال الساير، رئيس مجلس 
إدارة الهال األحمر: »نفخر بتعاوننا 
المستمر مع بورصة الكويت، الذي 
يــؤكــد عــاقــتــنــا الــمــتــيــنــة عــلــى مــدى 
ــــى تــحــســيــن  الــــســــنــــوات، ونـــطـــمـــح إلــ
أوضـــاع األفـــراد المعيشية، لضمان 
حصولهم على مستقبل أفضل عبر 
هذا التعاون، والذي ترسم من خاله 
بورصة الكويت مثااًل يحتذى به في 

الريادة والعطاء للمجتمع«.
وأضاف الساير: »بورصة الكويت 

من أبرز المساهمين في المسؤولية 
ــر(،  ــمـ االجــتــمــاعــيــة مـــع )الــــهــــال األحـ
وتـــقـــديـــم تـــبـــرعـــات تــســاهــم فـــي دعــم 
المشاريع اإلنسانية التي تنظمها 
الجمعية، عبر شــراكــة استراتيجية 
طويلة األمد. ال يسعني إال أن أتقدم 
بالشكر لبورصة الكويت على دعمهم 
المستمر ورعاية حملة )تعليم أطفال 

األسر المحتاجة داخل الكويت(«.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــــــــرب نـــــاصـــــر 
ــيـــــس أول إدارة  ــ ــنــــعــــوســــي، رئـ الــــســ
الـــتـــســـويـــق واالتـــــصـــــال الــمــؤســســي 
فــي »بــورصــة الــكــويــت«، عــن اعــتــزازه 
: »تفخر 

ً
باستمرار هذه الشراكة، قائا

البورصة بشراكتها االستراتيجية 
مــع جمعية الــهــال األحــمــر كشريك 
ــداث  ــ  إلحـ

ً
إنـــســـانـــي، وتـــســـعـــى دومـــــــا

تــأثــيــر إيــجــابــي بــالــمــجــتــمــع. وتــابــع 

السنعوسي أنه في هذا الصدد، نعلن 
الـــيـــوم رعـــايـــة حــمــلــة )تــعــلــيــم أطــفــال 
األســـــر الــمــحــتــاجــة داخـــــل الــكــويــت( 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، بهدف 
 
ً
تمكين قدرات األجيال القادمة؛ علميا

.»
ً
 واجتماعيا

ً
واقتصاديا

وأضــاف: »تؤمن بورصة الكويت 
 في تحقيق 

ً
 أساسيا

ً
بأن للتعليم دورا

 
ً
التنمية المستدامة، ما جعله محورا
 فــــي اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 

ً
رئـــيـــســـا

مـــنـــذ إنــــشــــائــــهــــا. تـــلـــتـــزم الـــبـــورصـــة 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فـــــي دعـــــــم وخــــدمــــة 
الــمــجــتــمــع، مـــن خــــال مــجــمــوعــة من 
المبادرات التي تتماشى مع أهداف 
التنمية المستدامة لأمم المتحدة 
واســتــراتــيــجــيــة االســتــدامــة للشركة. 
بـــاألصـــالـــة عــــن نـــفـــســـي، وبــالــنــيــابــة 
عــن رئــيــس وأعــضــاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية لشركة بورصة 
الكويت، أتقدم بالشكر للهال األحمر 
عــلــى جــهــودهــم ودورهـــــم فــي خدمة 
المجتمع، وسعيهم الدؤوب لتنفيذ 
ــادرات اإلنــســانــيــة  ــبـ ــمـ الــمــشــاريــع والـ

داخل الكويت وخارجها«.

 من 
ً
ا وتــشــكــل هـــذه الــمــبــادرة جــــزء

ــــداث  جــــهــــود بــــورصــــة الـــكـــويـــت إلحــ
تأثير هادف على المجتمعات التي 
تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها 
لــاســتــدامــة المؤسسية، وتتماشى 
مــع الــهــدف الــرابــع )التعليم الجيد(، 

والــهــدف السابع عشر )الــشــراكــة من 
ــداف( مــن أهــــداف التنمية  ــ أجـــل األهــ

المستدامة لأمم المتحدة.

ــة الـــكـــويـــت لــلــتــأمــيــن دورة إســـعـــافـــات أولـــيـــة  ــركـ نــظــمــت شـ
، على مدار يوم كامل، بالتعاون 

ً
لموظفيها، وعددهم 15 موظفا

مع الجامعة األسترالية.
وتأتي هذه الدورة ضمن برامج الشركة التي تهدف إلى رفع 
 منها بأهمية حياة اإلنــســان أينما 

ً
الجاهزية الطبية، إيمانا

وجد على هذه األرض.
خـــال الــــدورة تــعــرف الــمــشــاركــون عــلــى حقيبة اإلســعــافــات 
األولية، وقد استعرضت الدورة مقدمة في اإلسعافات األولية، 
والحماية الشخصية من العدوى، وكيفية التعامل مع الحاالت 
المرضية وإصــابــات العمل مــع التطبيق العملي، واإلنــعــاش 

القلبي والرئوي ومزيل الرجفان الخارجي. 
ُيذكر أن فعاليات الدورة أطلقت في مبنى الجامعة األسترالية 

يوم الثاثاء )15 الجاري(. 
وفي ختام الــدورة تم اختبار المتدربين، وتوزيع شهادات 
حضورعلى الجميع، كما تم توزيع الرخص الدولية من جمعية 
القلب األميركية )Heart Saver( على الذين اجتازوا االختبار 
بنجاح. وبهذا اإلنجاز سيتم إضافة كوادر وطاقات بشرية قادرة 
 من 

ً
 أساسيا

ً
ا عد جزء

ُ
على التعامل مع الحاالت الطارئة، التي ت

منظومة الطوارئ الطبية، وتطمح الشركة إلى توسيع برامجها 
التوعوية، لتشمل شريحة أكبر من الموظفين.
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بورصة الكويت شريك إنساني لـ »الهالل األحمر«
تساهم في رعاية حملة تعليم أطفال األسر المحتاجة داخل البالد

»الكويت للتأمين« تختتم دورة تدريبية 
في اإلسعافات األولية

هال الساير ومحمد العصيمي في لقطة جماعية

لقطة جماعية

 من رجال األعمال الكويتيين
ً
»نيوم« السعودية تستقبل وفدا

تستقبل مدينة نيوم السعودية، 
 مـــن رجـــــال األعـــمـــال 

ً
ــيــــوم، وفــــــدا الــ

الكويتيين فــي أول رحــلــة طــيــران 
مــبــاشــر، بــرئــاســة رئــيــس مجلس 
إدارة شركة مجموعة ديلز سكيور 
الــقــابــضــة فـــي الــكــويــت د. فيصل 
خـــزعـــل، عــلــى مــتــن طـــائـــرة خــاصــة 
تتبع لــه، للتعرف على المشاريع 
ــة فــــــي مــــديــــنــــة نـــيـــوم  ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــســعــوديــة، الــتــي أطــلــقــهــا األمــيــر 
ــــي الــعــهــد  ــلـــمـــان، ولـ مــحــمــد بــــن سـ
السعودي ورئيس مجلس الوزراء 

في 24 أكتوبر 2017.
وصـــــــــــــــرح د. خــــــــزعــــــــل بـــــهـــــذه 
المناسبة: »نحن نتطلع إلى اللقاء 
مــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــديــنــة 
نـــيـــوم بــحــمــاســة بــالــغــة لسببين؛ 
األول ألن أهــــــــداف مـــديـــنـــة نــيــوم 
وتوجهاتها فــي العمل متطابقة 
مــــع أهـــــــداف وتـــوجـــهـــات بــرنــامــج 
تمويل المستقبل الحكومي 2030 

التابع لنا«.
وأردف: »الـــســـبـــب الـــثـــانـــي، ألن 
الــبــرنــامــج تـــديـــره بــشــكــل حــصــري 
شركتنا التابعة - إلــيــت كابيتال 
وشــركــاه الــمــحــدودة فــي إنكلترا، 
إحدى الجهات المعتمدة لتمويل 
الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 

 ،)G20( لـــدول مجموعة العشرين
ــة أحــــد  ــعــــوديــ والـــــتـــــي تــــكــــون الــــســ
أعضائها البارزين، وبذلك نكون 
قــطــعــنــا نــصــف الـــمـــشـــوار، قــبــل أن 
تبدأ الرحلة، بما أن مدينة نيوم 
ـــعـــد وجـــهـــة اســتــثــمــاريــة جــاذبــة 

ُ
ت

لرؤس األموال الخليجية والعربية 
والعالمية، حيث إن إليت كابيتال 
وشـــركـــاه الـــمـــحـــدودة فـــي إنــكــلــتــرا 
تتبع شركة مجموعة ديلز سكيور 

القابضة في الكويت«.
وأكد د. خزعل أن الوفد التجاري 
سيلتقي المهندس نظمي النصر 

الــرئــيــس التنفيذي لمدينة نيوم 
والفريق اإلداري، لبحث ومناقشة 
أوجــــه الــتــعــاون الــمــشــتــرك وطـــرح 
األفكار والمقترحات الازمة التي 

تتعلق بهذا المشروع العماق. 
وقال إن القطاع الخاص يبحث 
 عـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 

ً
ــا ــمـ دائـ

الـــــــــجـــــــــيـــــــــدة، وبــــــــحــــــــث خــــــــيــــــــارات 
ــدوى،  ــ ــجــ ــ االســـــتـــــثـــــمـــــارات ذات الــ
 المشروعات الحكومية، 

ً
خصوصا

 أن السعودية منحت مدينة 
ً
مبينا

نيوم فرصة لدخول المستثمرين 
ورؤوس األمــــــــــوال والـــمـــمـــولـــيـــن، 

لاستفادة مــن المشروعات التي 
ستقام عليها، بما يحقق األهداف 
الــمــرجــوة لتحقيق أفــضــل عــوائــد 

ممكنة. 
وأشـــار إلــى أن الــوفــد التجاري 
ــل رئـــيـــس  ــزعــ يـــضـــم د. فـــيـــصـــل خــ
عــــدنــــان  ــلــــس اإلدارة، ود.  مــــجــ
الثويني مستشار مجلس اإلدارة 
ــلـــز ســكــيــور  لـــشـــركـــة مــجــمــوعــة ديـ
الـــقـــابـــضـــة، ود. جـــمـــال الــغــربــلــلــي 
ــتـــدب، والـــمـــهـــنـــدس  ــنـ ــمـ الـــعـــضـــو الـ
وليد الحشاش الرئيس التنفيذي 
لشركة مجموعة المسيلة المستقلة 
للتجارة والمقاوالت، وهما اثنان 
من أبــرز الشخصيات في صناعة 
النفط والبتروكيماويات بالكويت، 
حيث إن الشركتين عضوان فاعان 
في غرفة تجارة وصناعة الكويت، 
ــد  وان مــــجــــمــــوعــــة الـــمـــســـيـــلـــة أحــ
مــســتــشــاري شــركــة إلــيــت كابيتال 
وشركاه المحدودة في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي.

نظمي نصر فيصل خزعل

الصين تفرج عن 70 مليار دوالر للبنوك 
لدعم االقتصاد المتباطئ

أفاد بنك الشعب الصيني بأنه سيخفض كمية 
السيولة النقدية التي يتعين على البنوك االحتفاظ 
بها كاحتياطيات للمرة الثانية هــذا الــعــام، بما 
يفرج عن نحو 500 مليار يوان )69.8 مليار دوالر( 
من السيولة على المدى الطويل لدعم االقتصاد 
المتعثر، الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي 

بكوفيد 19.
وأعلن »المركزي« الصيني، أمس األول الجمعة، 
أنه سيخفض نسبة متطلبات االحتياطي للبنوك 

بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من 5 ديسمبر.
ــركـــزي تــحــفــيــز الـــمـــزيـــد من  ــمـ ويـــأمـــل الــبــنــك الـ
ــراض فــي االقــتــصــاد، لــكــن محللين يشككون  اإلقــ
في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور 

بــؤر تفش جديدة لـ »كوفيد« إلــى إغــاق مصانع 
ــر، مــع تــراجــع الــرغــبــة في  وفـــرض عـــزل عــلــى األســ
الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت 
الــتــوقــعــات المتعلقة بالنمو األبــطــأ بالفعل من 

المتوقع أكثر قتامة.
وقــــال مــــارك ولـــيـــامـــز، كــبــيــر خـــبـــراء االقــتــصــاد 
لمنطقة آســيــا فـــي كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس، في 
مذكرة، »التخفيض سيساعد البنوك على تنفيذ 
توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني 
: »لكن قلة 

ً
من توسيع نطاق قيود اإلغاق«، مضيفا

من الشركات أو األسر مستعدة لالتزام باقتراض 
جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية«.

وعـــانـــى ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم من 

تباطؤ واســع النطاق فــي أكتوبر، وأدت الــزيــادة 
األخــيــرة فــي حـــاالت كوفيد إلــى تــزايــد المخاوف 
بشأن النمو في الربع األخير من عام 2022، وكان 
االقــتــصــاد يتعرض بالفعل لضغوط مــن تراجع 
ســـوق الـــعـــقـــارات وضــعــف الــطــلــب الــعــالــمــي على 

السلع الصينية.
وشــهــد االقــتــصــاد نــمــوا نسبته 3% فــقــط في 
األربــــاع الــثــاثــة األولــــى مــن هـــذا الــعــام، وهـــو أقــل 
بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي %5.5، 
ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل الباد نموا 

للعام كله بما يزيد قليا فقط على %3.

إبراء ذمة مجلس اإلدارة من »العمومية« ال يحصنه من المساءلة
حقوق األقلية مصونة فال صالحيات مطلقة لمجلس… وال تنفيذي فوق المحاسبة

أميركا تحظر بيع معدات »هواوي« و»زد تي آي«
حظرت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن الموافقة على 
معدات اتصاالت جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد 
تي آي الصينيتين، ألنها تشكل »خطرا غير مقبول« على األمن 

القومي األميركي.
وأفادت لجنة االتصاالت االتحادية األميركية، أمس األول، 
بأنها أقـــرت الــقــواعــد النهائية الــتــي تحظر بيع أو استيراد 
المعدات التي تصنعها شركة داهـــوا تكنولوجي المصنعة 
ألجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا 
الرقمية لصناعة أجــهــزة الفيديو للمراقبة وشــركــة هيتيرا 

لاتصاالت.
وتمثل هــذه الــخــطــوة أحـــدث حملة تشنها واشــنــطــن على 
شركات التكنولوجيا الصينية العماقة، وسط مخاوف من 
أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس 

على األميركيين، وفق »رويترز«.
ــــاالت االتــــحــــاديــــة جــيــســيــكــا  ــــصـ وقــــالــــت رئـــيـــســـة لــجــنــة االتـ
روزنوورسيل، في بيان، إن »هذه القواعد الجديدة جزء مهم 
اتنا المستمرة لحماية الشعب األميركي من تهديدات  من إجراء

األمن القومي المتعلقة باالتصاالت«.
وذكرت »هيكفيجن«، في بيان، أن منتجاتها ال تهدد األمن 
األميركي، مضيفة: »هــذا القرار الصادر عن لجنة االتصاالت 
االتحادية لن يسهم بشيء لحماية األمــن القومي األميركي، 
ولكنه سيكون إلــى حــد كبير أكــثــر ضـــررا وتكلفة للشركات 
الصغيرة في الواليات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق 
التعليمية والمستهلكين األفــراد لحماية أنفسهم ومنازلهم 

ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم«.
وأشــــارت إلـــى أنــهــا ســتــواصــل خــدمــة الــعــمــاء األميركيين 

»باالمتثال الكامل« للقوانين األميركية.
وكانت لجنة االتصاالت االتحادية قالت في يونيو 2021 
إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات 

المدرجة في القائمة المشمولة.
جاء ذلك بعد تصنيف 5 شركات صينية في مارس 2021 
على أنها تشكل تهديدا لأمن القومي بموجب قانون عام 2019 
الــذي يهدف إلــى حماية شبكات االتــصــاالت األميركية وهي 
هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.

محمد اإلتربي

من يملك 5% يمكنه 
طلب تعيين مراقب 
حسابات للتفتيش 

على الشركة
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بــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مـــــــــــع الـــــــيـــــــوم 
ــات الــــحــــراك  ــاجــ ــجــ ــتــ الـــــــــــ70 الحــ
الــشــعــبــي الــمــطــالــب بــالــتــغــيــيــر 
ــــات الـــتـــي تــجــتــاح  ــرابـ ــ ــــطـ واالضـ
الــبــاد مــنــذ منتصف سبتمبر 
الماضي، شدد المرشد اإليراني 
علي خامنئي على تمسك باده 
بمد نــفــوذهــا اإلقليمي خاصة 
ــة ولــبــنــان  ــراق وســــوريــ ــعــ فـــي الــ
بموازاة التصدي لمن وصفهم 
ـــ »مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب والــجــهــلــة  بــ
والـــمـــرتـــزقـــة ولـــكـــل إرهـــابـــي في 
 أن التفاوض 

ً
الداخل«، ومعتبرا

مــع الــواليــات المتحدة، إلحياء 
االتفاق النووي ورفع العقوبات 
ــفـــروضـــة عـــلـــى طــــهــــران، لــن  ــمـ الـ
يــحــل الــمــشــاكــل الــتــي تعانيها 

الجمهورية اإلسامية.
وفــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــت خــــــــرجــــــــت 
احــتــجــاجــات جـــديـــدة بمناطق 
متفرقة خاصة في المحافظات 
الغربية بكردستان والمناطق 
البلوشية بــشــرق الــبــاد وعــدة 
جامعات في مقدمتها أصفهان، 
ــئـــي خـــــــال كــلــمــة  ــنـ ــامـ أشــــــــاد خـ
بـــمـــنـــاســـبـــة »أســـــبـــــوع الــتــعــبــئــة 
ـــ »عــنــاصــر  الــشــعــبــيــة« أمــــــس، بــ
ــئــــة، الــــبــــاســــيــــج،  ــبــ ــتــــعــ قـــــــــوات الــ
الــذيــن ضحوا بأنفسهم إلنقاذ 
الــشــعــب مـــن مــثــيــري الــشــغــب«، 
ـــــه »لـــديـــنـــا فـــي إيــــران 

ّ
 أن

ً
كـــاشـــفـــا

ــن مـــــــن الـــتـــعـــبـــويـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــايـ ــمـ ــ الـ
 والــمــايــيــن 

ً
المنظمين رســمــيــا

 وهــم 
ً
غــيــر الــمــنــظــمــيــن رســـمـــيـــا

ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، كــمــا  ــلــــون فـ فــــاعــ
أن لــديــنــا تــعــبــويــيــن فـــي بقية 
الـــبـــلـــدان يــفــهــمــون تــوجــهــاتــنــا 
ونــفــهــمــهــم«. ورفـــــض خــامــنــئــي 
ــــوات الــصــريــحــة  ــــدعـ صــــراحــــة الـ
 ،

ً
والتحذيرات التي تزايدت أخيرا

ــن عـــنـــاصـــر مـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــ مـ
النظام والتيار اإلصــاحــي في 
الصحف والمنصات اإلعامية، 
بــشــأن »ضــــرورة االســتــمــاع إلى 
صــوت الشعب وحــل الخافات 
ــل إنـــهـــاء  ــ ــنـــطـــن مــــن أجـ مــــع واشـ
 أن 

ً
ــــب«، مــــــؤكــــــدا ــغـ ــ ــــشـ أعـــــمـــــال الـ

»التفاوض مع واشنطن لن يحل 
مشكلتنا ألنها تمعن في السعي 
وراء انتزاع التنازالت من إيران 

إلضعافها«.
وأوضح خامنئي أن »األعداء 
ــفــــاق  يــــرغــــبــــون فــــي إحــــيــــاء االتــ
النووي بنسخته الثانية التي 
ــران المنطقة  تعني مـــغـــادرة إيــ
بـــالـــكـــامـــل وبــنــســخــتــه الــثــالــثــة 
ألنه يعني أن إيران تلتزم بعدم 
إنتاج أي أسلحة استراتيجية 
مــهــمــة وعـــــدم امـــتـــاك طـــائـــرات 
بــدون طيار وصــواريــخ للدفاع 

عن نفسها«. 
 ما وصفه 

ّ
ورأى خامنئي أن

بــــ« ســـيـــاســـة  إيــــــران الــفــاعــلــة في 
لبنان وســوريــة والــعــراق كانت 
نتيجتها فشل مخطط أميركا 
ــذه الــبــلــدان.  وهــزيــمــتــهــا« فـــي هـ

ــتـــحـــدة  ــمـ واتــــــهــــــم الــــــــواليــــــــات الـ
بــأنــهــا »أرادت إســـقـــاط الــنــظــام 
اإليــــرانــــي عــبــر الــســيــطــرة على 
الـــعـــراق، واإلطـــاحـــة بالحكومة 
ــــي ســـــوريـــــة، والــــقــــضــــاء عــلــى  فـ
حزب الله وحركة أمل في لبنان 
وضــــرب الــعــمــق االســتــراتــيــجــي 
في السودان وليبيا والصومال، 
لكن لــم يــحــدث أي مــن ذلــك ولم 
ــدد الــمــرشــد  ــ يــســتــطــيــعــوا«. وجـ
اإليــرانــي تأكيده على أن باده 
ستواصل »دعم القوات المقاومة 
في المنطقة ولبنان وفلسطين«.

ــــداول  ــك، فــــي حـــيـــن تـ ــ ــاء ذلــ ــ جـ
إيرانيون باستغراب قيام رجال 
أمن بالرقص والغناء واالحتفال 
بشوارع طهران وعدد من المدن 
االيرانية احتفااًل بفوز المنتخب 
االيـــرانـــي بــمــبــاراة كـــرة قـــدم مع 
ــال  ــز فــــي مـــونـــديـ ــلــ مــنــتــخــب ويــ
قــطــر. فــي حين تعرضت وكالة 
أنباء »فارس« الرسمية لقرصنة 

أمس األول. 

حشود عسكرية ودعوة 

وغداة إرسال سلطات طهران 
ــزات عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة  ــزيــ ــعــ تــ
مــن الــقــوات الخاصة لتحصين 
الــحــدود الشمالية والشمالية 
الغربية مع أذربيجان والعراق 
ومــــــنــــــع تــــســــلــــل عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
ــات كــــــرديــــــة مــــعــــارضــــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ

لــلــداخــل اإليــــرانــــي، أكــــد رئــيــس 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع  الـ
الــســودانــي، والــســفــيــر اإليــرانــي 
ــم آل  ــ ــاظـ ــ فـــــي بـــــغـــــداد مـــحـــمـــد كـ
صــــادق، مــواصــلــة االجــتــمــاعــات 
بين بــغــداد وطــهــران فــي الملف 
األمــنــي، بـــ »الشكل الــذي يحفظ 
سيادة البلدين ويحقق مصالح 
الشعبين، ويرّسخ أمن المنطقة 

واستقرارها«. 
ونقل السفير دعــوة الرئيس 
اإليـــــــرانـــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي 
للسوداني إلى زيارة الجمهورية 
اإلســــامــــيــــة، كـــمـــا شـــهـــد الــلــقــاء 
الــتــبــاحــث فــي مجمل الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، بــعــد 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات بـــصـــواريـــخ 
وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة انــتــحــاريــة 
شنها »الـــحـــرس الـــثـــوري« على 
مـــنـــاطـــق فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الــــعــــراق الســـتـــهـــداف الــعــنــاصــر 
ــــي يــتــهــمــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــفــــصــ االنــ
بتأجيج االحتجاجات المشتعلة 
ــــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات اإليـ ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــي الــ ــ فــ

الغربية.

التوتر األذري

وفـــي وقـــت يــتــواصــل الــتــوتــر 
بــيــن الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة، 
ــم قــــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــهــ ــتــ الـــــتـــــي تــ
ودولية بتأجيج االحتجاجات 
ــات  ــ ــدامـ ــ ــــي صـــاحـــبـــتـــهـــا صـ ــتـ ــ الـ

 خــاصــة 
ً
 عـــرقـــيـــا

ً
أخـــــذت طـــابـــعـــا

ــات  ــيـ ــلـ بـــمـــنـــاطـــق تــســكــنــهــا األقـ
ــة بــــالــــغــــرب واألذريــــــــــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
بــالــشــمــال والــبــلــوشــيــة السنية 
بــالــشــرق، وجــارتــهــا الشمالية 
أذربيجان، قال الرئيس األذري 
إلــــهــــام عــلــيــيــف خـــــال افـــتـــتـــاح 
مــؤتــمــر دولـــــي فـــي بـــاكـــو أمــس 
األول: »سنبذل قصارى جهدنا 
لــــحــــمــــايــــة أســـــــلـــــــوب حـــيـــاتـــنـــا 
والبنية العلمانية ألذربيجان 
واألذربــيــجــانــيــيــن، بما فــي ذلك 
ــيــــن الـــذيـــن يــعــيــشــون في  األذريــ
 إيران . إنهم جزء منهم أمتنا«.

وفي كلمة في المؤتمر نفسه، 
 أذربـــيـــجـــان 

ّ
ــلــــن عــلــيــيــف أن أعــ

 بفتح سفارة لدى 
ً
»اتخذت قرارا

إسرائيل، باإلضافة إلى مكتب 
تمثيلي في فلسطين، بناء على 
مصالحها الوطنية«. وأضــاف: 
»أنا على يقين من أن هذا القرار 
ســيــخــدم عــمــل تــعــزيــز الـــســـام. 
ــة تــعــاونــنــا  ــامــ وهــــــذا يــعــنــي إقــ
 مع هاتين 

ً
الطويل والمثمر جدا

ــيــــن«. وقـــوبـــلـــت خــطــوة  ــتــ الــــدولــ
بــاكــو بــاتــجــاه الـــدولـــة الــعــبــريــة 
بــمــعــارضــة شــديــدة مــن طــهــران 
الــتــي تتهمها بــمــنــح إســرائــيــل 

منصة حدودية لإلضرار بها.

إدانة أممية

وجاء ذلك في وقت اتهم ممثل 

روســيــا الــدائــم لــدى المنظمات 
الـــدولـــيـــة فــــي فــيــيــنــا الــــواليــــات 
 
ً
 جوهريا

ً
المتحدة بارتكاب خطأ

بـــإثـــارة قــضــيــة »مـــزاعـــم تــوريــد 
أسلحة مــن إيـــران إلــى روســيــا« 
خال مفاوضات إحياء االتفاق 
ــــذي انــســحــبــت مــنــه  الــــنــــووي الــ

واشنطن عام 2018.

قصف في سورية

من جهة ثانية، أفاد الجيش 
األمـــــيـــــركـــــي بــــــــأن صــــاروخــــيــــن 
استهدفا قاعدة دورية أميركية 
في شمال شرق سورية لكنهما 
لـــم يــســفــرا عـــن وقــــوع إصــابــات 
أو أضـــرار، فيما ذكــر »المرصد 
السوري«، أن »ميليشيات موالية 

إليران تقف خلف الهجوم.
ــاف الــجــيــش األمــيــركــي  ــ وأضـ
أن قوات سورية الديموقراطية 
)قــــــــــــســــــــــــد(، الــــــــمــــــــدعــــــــومــــــــة مــــن 
واشــنــطــن تفقدت مــوقــع إطــاق 
ــــرت عــلــى  ــثــ ــ ــــن وعــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
صاروخ ثالث لم يطلق باتجاه 
ــقــــاعــــدة الــــواقــــعــــة فــــي مــديــنــة  الــ
الـــشـــدادي والــتــي تــضــم إضــافــة 
 من 

ً
للجنود األميركيين جنودا

بريطانيا وفرنسا.
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هل يسبق حزب الله نتنياهو للتنصل من »اتفاق الترسيم«؟
● بيروت - منير الربيع

تغيب مؤشرات إمكانية الوصول إلى تسوية 
ســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا تـــشـــارف مـــؤشـــرات 
التهدئة على النفاد في ظل التطورات اإلقليمية 
 بعد المواقف التصعيدية 

ً
بالمنطقة وخصوصا

ــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة لـــمـــرشـــد الــجــمــهــوريــة  الـــداخـ
اإلســامــيــة اإليــرانــيــة عــلــي خــامــنــئــي، خصوصا 
ــي لــبــنــان،  ــه الـــــى أن ســـيـــاســـات إيــــــــران فــ ــ ــارتـ ــ اشـ
وسورية، والعراق وفلسطين منعت أميركا من 

تحقيق مشروعها في تطويق المشروع اإليراني 
وإسقاطه. 

هـــذا الــكــام يــعــنــي بــوضــوح عــــودة الــتــجــاذب 
ــذه الـــســـاحـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة فــي  ــ الــــدولــــي عـــلـــى هـ
ــد فــــي مــــواقــــف خــامــنــئــي هي  ــعــ الــمــنــطــقــة، واألبــ
الحاجة إلى رص صفوف محور الممانعة في هذه 
الساحات للتصدي لـ »الهجمة األميركية« وفق 
ما يعتبر اإليرانيون، ما يعني أن ايران ستكون 
جاهزة لتوتير األجواء والتصعيد في المواقف، 
وهذا ما يحصل في الداخل الفلسطيني وقابل ألن 

يحصل في اليمن كما في سورية ولبنان.
كــل هـــذه الــتــطــورات مــن شأنها أن تـــؤدي إلى 
تصعيد التوتر على الساحة اللبنانية، ما يعني 
 في 

ً
ذهــاب حــزب الله إلــى التشدد أكثر سياسيا

المعركة الرئاسية من خال االتجاه إلى التمسك 
بمرشحه الذي يثق به والذي »ال يطعن المقاومة«، 
وفق المواصفات التي قدمها األمين العام للحزب 
حسن نصرالله قبل فترة، وهذه تعني المطالبة 
بضمانات أوسع في المرحلة المقبلة من أي رئيس 
سيتم انتخابه وهذا سيقود الساحة اللبنانية إلى 

المزيد من الفراغ ومن التشنج السياسي.
كما ال يمكن إغفال موقف خامنئي حول عدم 
الــتــزام أمــيــركــا بــمــنــدرجــات االتــفــاق الـــنـــووي، عن 
إمكانية عدم التزام إيران وحلفائها في مندرجات 
 أنه 

ً
اتــفــاق ترسيم الــحــدود مــع لبنان، خصوصا

عندما دعمت إيران وحزب الله هذا االتفاق، كانت 
تريده أن يشكل محطة انطاق إلرساء تفاهمات 
جديدة مع واشنطن، لكن طهران وجــدت المزيد 
من التشدد األميركي وهو ما قد تقابله بالمثل، 
ومـــا سيّصعب األمــــور أكــثــر هــو تسلم بنيامين 

نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية على وقع 
استعداداته لتوجيه المزيد من الضربات إليران 
ــواء فــي الــداخــل اإليـــرانـــي مــن خـــال العمليات  سـ
األمنية، أم في سورية من خال استهداف مواقع 
أساسية لإليرانيين وحزب الله وهذا سيستدعي 
الــرّد من قبل طهران. وكان نتنياهو نفسه تعهد 
بعدم االلتزام باتفاق الترسيم، وقال إنه سيتعامل 
معه كما تعامل مع اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين 
أي لن يقوم بإلغائه لكنه سيتنصل من مندرجاته.

 
ً
الصين: مبادرة تجاه كوريا الشمالية وحريق يثير احتجاجا

فوز »كومينتانغ« المؤيد لتعزيز العالقة مع بكين باالنتخابات البلدية لعاصمة تايوان
يبدو أن الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
 أميركية 

ً
استجاب لمطالبات غربية خصوصا

ألداء دور فــي كــبــح التصعيد الـــذي يــقــوم به 
حليفه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
ــر ذروتـــــه فـــي شــبــه الــجــزيــرة 

ّ
مـــع بــلــوغ الــتــوت

الــكــوريــة بــعــد سلسلة قياسية مــن الــتــجــارب 
الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. 

 على رسالة من كيم الذي هنأه بإعادة 
ً
وردا

تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني 
والدولة الشهر الماضي، قال شي، إن »العالم 
والعصر والتاريخ تتغير بشكل غير مسبوق، 
وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد 
للمساهمة معكم بشكل إيجابي في تسريع 
إحال السام واالستقرار والتنمية واالزدهار 

في المنطقة وبقية العالم«.
 ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء الــكــوريــة الشمالية 
الــرســمــيــة، أمــــس عـــن شـــي قـــولـــه: »خــــال عــدة 
اجتماعات، توصلت أنا ورفيقي األمين العام 
)كيم( إلى تفاهمات مشتركة مهمة وتقدم في 
العاقات بيننا لدفع حلول سياسية لقضايا 
شبه الــجــزيــرة )الــكــوريــة( وحــمــايــة المصالح 

المشتركة للدولتين«.
ــبــــوع الـــمـــاضـــي على  وخـــــال مــقــابــلــة األســ
هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي جــزيــرة 
بالي األندونيسية، طلب الرئيس األميركي 
جو بايدن من نظيره الصيني أن يبلغ كوريا 
الــشــمــالــيــة »بـــوضـــوح« بـــضـــرورة عـــدم إجـــراء 

تجربة نووية جديدة تعتقد سيول وواشنطن 
أنه يعد لها. 

إلـــى ذلــــك، انــدلــعــت احــتــجــاجــات نــــادرة من 
نوعها في مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم 
شينجيانغ شمال غــرب الصين، بعد نشوب 
حــريــق فـــي مــبــنــى ســكــنــي. وقـــالـــت الــســلــطــات 
الصينية أمـــس، إن 10 أشــخــاص عــلــى األقــل 
قتلوا وأصيب 9 آخرون، بعد نشوب الحريق، 

في المدينة التي تخضع أجزاء واسعة منها 
لـــإلغـــاق مــنــذ أكــثــر مـــن 100 يــــوم، لــلــحــد من 

انتشار فيروس »كورونا«. 
وعـــّبـــر الــمــحــتــجــون عـــن رفــضــهــم لسياسة 
ــزال ســلــطــات بكين  »صــفــر كــوفــيــد« الــتــي ال تــ

تتمسك بها.
وقــالــت لجنة الصحة الوطنية الصينية، 
أمس، إن الباد سجلت 35183 إصابة جديدة 

 
ً
بفيروس كورونا أمس األول مسجلة ارتفاعا

 لليوم الثالث على التوالي.
ً
جديدا

في سياق آخــر، أقــّر »الحزب الديموقراطي 
التقدمي« )يــســار الــوســط، مــؤيــد لاستقال( 
ــــس، بــهــزيــمــتــه فــي  ــ الـــحـــاكـــم فــــي تـــــايـــــوان، أمـ
انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبه، وقدم 
مرشحه تشين شيه تشونغ التهنئة لمنافسه 
وايــن تشيانغ من حــزب »كومينتانغ« )يمين 
مــحــافــظ( الــمــعــارض الرئيسي والـــذي يفضل 
تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات مــــع الـــصـــيـــن، لــكــنــه يــنــفــي 
 لــبــكــيــن. وفــــور ظهور 

ً
بــشــدة أن يــكــون مـــؤيـــدا

النتيجة، استقالت الرئيسة التايوانية تساي 
إيــنــغ مــن رئــاســة الــحــزب الــحــاكــم، قائلة إنها 
تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة لحزبها 

في االنتخابات.
ورغــم أن هذه االنتخابات تتعلق بقضايا 
داخلية ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر 
فــي سياسة التعامل مــع الصين، فــإن تساي 
صــورتــهــا عــلــى أنــهــا »أكــثــر مــن مــجــرد اقــتــراع 
محلي«، معتبرة أن العالم يراقب كيف تدافع 

تايوان عن ديموقراطيتها.
وقــــالــــت ألنـــصـــارهـــا أمـــــس األول، »تـــوســـع 
االستبداد الصيني يتحدى شعب تايوان كل 
يوم لالتزام بجوهر الحرية والديموقراطية«.
)بكين، تايبيه ـ وكاالت(

نفذ مسلحون مجهولون يعتقد 
أنهم من تنظيم القاعدة، ليل 

الجمعة ـ السبت، كمينا استهدف 
آلية عسكرية تابعة لقوات دفاع 

شبوة، جنوب شرق اليمن.
وذكرت مصادر أن قائد الكتيبة 

الثانية في اللواء األول دفاع 
شبوة، الرائد سالم الجبواني، 

قتل، وأصيب آخرون من رفاقه، 
إثر الكمني الذي وقع في منطقة 

املصينعة.
وتداول ناشطون يمنيون صورة 

للقائد الجبواني الذي اغتيل، 
مشيرين إلى اشتباك محدود 

اندلع عقب تنفيذ الهجوم.

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق عمران خان، أمس، كلمة 
أمام اآلالف من أنصاره في أول 

ظهور علني له منذ إطاق النار 
عليه في وقت سابق من الشهر 

الجاري، في محاولة اغتيال 
اتهم خلفه بالتورط فيها.

وتعتبر مسيرة األمس ذروة 
ما يسمى »املسيرة الطويلة« 
لحزب خان »حركة اإلنصاف 
الباكستانية«، للضغط على 

الحكومة من أجل الدعوة إلى 
انتخابات مبكرة قبل انتهاء 

والية البرملان في أكتوبر 2023.

دافعت سلطات حركة »طالبان« 
أمس، عن إعادة فرضها لعقوبة 

الجلد العلني في أفغانستان، في 
أعقاب احتجاج دولي.

ودانت سلطات األمر الواقع 
األفغانية بيانا أخيرًا صادرا 

عن مكتب حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة وبعض 

الدبلوماسيني الغربيني، بشأن 
عمليات الجلد الجماعي العلنية.
وقال ذبيح الله مجاهد، املتحدث 
باسم »طالبان«، إن وصف عقوبة 

الجلد، الواردة في الشريعة 
اإلسامية بأنها »عمل غير 

إنساني ووحشي« هو »ازدراء 
لإلسام وانتهاك للمبادئ 

الدولية«. وعاقبت »طالبان« 
األربعاء املاضي 14 مدانا بالجلد 

بإقليم لوجار في حضور مئات 
األشخاص.

سلة أخبار

اليمن: مقتل قائد أمني 
بكمين في شبوة

عمران خان يخطب 
في »المسيرة الطويلة«

»طالبان« تدافع عن إعادة
 عقوبة الَجلد العلني

موظف حكومي صيني يسلم مــواد غذائية لمجمع سكاني ال يــزال تحت حجر 
»كورونا« بضاحية شاويانغ في بكين أمس )رويترز(

عناصر الباسيج خال لقاء مع خامنئي في طهران أمس )رويترز(

أثار نشر وكالة إسنا الرسمية صورة لشابة 
إيـــرانـــيـــة مـــن دون حــجــاب خــــال احــتــفــاالت 
نــظــمــهــا مــــوالــــون لــلــنــظــام بـــفـــوز الــمــنــتــخــب 
ــال قـــطـــر،  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــاراة فـــــي مـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ اإليـــــــرانـــــــي بـ
احتجاجات، مما دفع الوكالة لحذف الصورة

خامنئي يتشدد ضد المحتجين ويلّوح بتصعيد إقليمي
• حشود إيرانية على حدود العراق وقصف قاعدة أميركية بسورية • علييف: سندافع عن األذريين داخل إيران

دعا المرشد اإليراني قوات 
األمن إلى قمع االحتجاجات، 

 بتصعيد إقليمي، في 
ً
ملّوحا

حين بحث رئيس الحكومة 
العراقي مع سفير إيران 

لدى بغداد ضبط الحدود 
بين البلدين، وسط استمرار 

 ،
ً
تحشيد إيران عسكريا

وتخوف من اقتحام الحرس 
الثوري والجيش الحدود 

العراقية.

روسيا تلجأ إلزالة رؤوس نووية 
بسبب نقص »الكروز«

توتر بين زيلينسكي ورئيس بلدية كييف »المالكم«
أكـــــــدت االســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
البريطانية امــس، أن روسيا غالبا ما 
تزيل رؤوسا نووية من صواريخ »كروز« 
نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا، 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إنــــه »أيـــــا كــــان هــدف 
روسيا، فإن هذه التصرفات المرتجلة 
توضح مستوى نفاد مخزوناتها من 

الصواريخ الطويلة المدى«.
وأوضـــــــحـــــــت أن صــــــــــورا مـــفـــتـــوحـــة 
المصدر تظهر حطام صــاروخ »كــروز« 
أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه 
كان مصمما في الثمانينيات من القرن 
الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت 
أنه يجري على األرجح وضع ثقل مكان 

الرؤوس الحربية.
ومــثــل هـــذا الــنــظــام ســيــحــدث دمـــارا 
مــن خـــال الــطــاقــة الــحــركــيــة لــلــصــاروخ 
والــــوقــــود غــيــر الــمــســتــهــلــك. وأضـــافـــت 
االستخبارات العسكرية البريطانية أن 
من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة 

ضد األهداف.
 وفــي خــاف علني نــادر بين زعماء 
أوكــرانــيــا، انــتــقــد الــرئــيــس فولوديمير 
زيلينسكي رئيس بلدية كييف فيتالي 
كليتشكو بسبب »سوء أدائه« في إنشاء 
ماجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون 
لــلــكــهــربــاء والـــتـــدفـــئـــة بـــعـــد الــهــجــمــات 

الــروســيــة. اال أن أي رد فعل أو تعليق 
فوري لم يصدر عن كليتشكو، الماكم 
المحترف السابق البالغ من العمر 51 
ــذي انــتــخــب رئــيــســا للبلدية  عــامــا، والــ
عــام 2014 والـــذي لــديــه شعبية كبيرة 

 .
ً
محليا ودوليا

وفــي أعــقــاب الهجمات الصاروخية 
الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت 
أوكــرانــيــا آالفــا مــن الــمــراكــز التي يمكن 
لـــلـــنـــاس الـــحـــصـــول فــيــهــا عـــلـــى تــدفــئــة 
ومــيــاه ووصـــات اإلنــتــرنــت والــهــواتــف 
المحمولة. وأشار زيلينسكي في كلمة 
إلى أن كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا 

ما يكفي للمساعدة.
كــمــا أعــلــن زيــلــيــنــســكــي أن أكــثــر من 
6 مــايــيــن مــنــزل فـــي أوكـــرانـــيـــا تــأثــرت 
بــانــقــطــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بسبب 

الضربات الروسية الكثيفة.
ــــوم مــــن الـــقـــصـــف الـــروســـي  ــداة يـ ــ ــ وغـ
 في 

ً
العنيف أسفر عن مقتل 15 مدنيا

مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بدأت 
الحكومة األوكرانية في إجاء المدنيين 
مــن الــمــديــنــة الــتــي تمكنت قــواتــهــا من 
اســتــعــادة السيطرة عليها أخــيــرا بعد 

احتال روسي استمر أشهرا. 

)عواصم ـ وكاالت(
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يعاود »األزرق« تدريباته 
في معسكره بدبي اليوم على 
فترتين، فيما خضع الالعبون 
لتدريبات استشفائية، أمس، 

بعدما واجهوا المنتخب 
الجزائري، الجمعة، وانتهت 

المباراة بفوز »األزرق« 1 - 0.

يستأنف منتخبنا الوطني حازم ماهر
ــرة الــــقــــدم، تــدريــبــاتــه  ــكـ األول لـ
ــد( عـــلـــى فــتــرتــيــن؛  الــــيــــوم )األحــــــ
صباحية ومسائية، في معسكره 
 
ً
ــقــــام حــالــيــا ــ ــذي ُي ــ الـــتـــدريـــبـــي الــ

 لــخــوض 
ً
ــدادا ــعــ ــتــ ــي، اســ ــ فــــي دبــ

منافسات بطولة »خليجي 25«، 
المقرر إقامتها في البصرة من 

6 إلى 19 يناير المقبل.
وكان العبو المنتخب خضعوا 
لبرنامج استشفائي أمس، تحت 
إشــــــــراف مـــديـــر اإلدارة الــطــبــيــة 
باتحاد الكرة طبيب المنتخبات 
الوطنية د. عبدالمجيد البناي، 
بع عقب المباريات 

ّ
وهو إجراء مت

ــتـــي يــلــعــبــهــا الـــفـــريـــق،  الــــوديــــة الـ
ــن مــن  ــيــ ــبــ ــى الــــاعــ ــلــ لــــلــــحــــفــــاظ عــ

اإلرهاق واإلجهاد.

شعور باالرتياح
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، ســـــــــــاد شــــعــــور 
باالرتياح داخــل الجهاز الفني 
لــمــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 
ــــي روي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الــــــــمــــــــدرب الـ
ــنـــتـــو، ومــــســــاعــــده الـــوطـــنـــي  ــيـ بـ
أحمد عبدالكريم، عقب مباراة 

منتخب الجزائر المحلي، التي 
حــســمــهــا »األزرق« لمصلحته 
بــهــدف مــن دون رد أحـــرزه عيد 
الــرشــيــدي )80(، وأقــيــمــت أمس 
األول )الجمعة( على ملعب نادي 

ضباط الشرطة بدبي.
االرتــيــاح الـــذي ســاد الجهاز 
الـــفـــنـــي ال يـــرجـــع إلـــــى تــحــقــيــق 
الفوز فقط، السيما أن المباراة 
ودية وغير مدرجة على أجندة 
االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
)الــفــيــفــا(، بــل اللـــتـــزام الاعبين 
ــات، وبــــالــــخــــطــــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الموضوعة، وامتاكهم الــروح 
 أن المنتخب 

ً
القتالية، خصوصا

الـــجـــزائـــري يــضــم بــيــن صفوفه 
العبين محليين أكفاء يستعدون 
لـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
كــأس إفريقيا المحلية، والتي 

ينافسون على لقبها.

تغييرات في التشكيل والطريقة
وكـــان »األزرق« خـــاض اللقاء 
بـــتـــشـــكـــيـــل يــــتــــكــــون مـــــن ضـــــاري 
العتيبي لحراسة المرمى، وحمد 
الــقــاف وحــمــد الــحــربــي وخــالــد 

محمد إبــراهــيــم ومــهــدي دشتي 
لـــخـــط الــــــدفــــــاع، وفـــــــــواز عـــايـــض 
وخــالــد شــامــان وعبدالله الفهد 
وأمامهم محمد باجية ومبارك 
الفنيني لخط الــوســط، وفيصل 
زايــــــــد لـــخـــط الــــهــــجــــوم، لــيــشــهــد 
التشكيل تغييرات عديدة، لمنح 

الفرصة لجميع الاعبين.
ر بينتو الطريقة التي  كما غيَّ
لعب بها »األزرق« أمام المنتخب 
الجزائري إلــى 4 - 3 - 2 - 1، مع 
مـــنـــح بـــاجـــيـــة والـــفـــنـــيـــنـــي مــهــام 
ــقـــاف  ــدة الـ ــانــ ــســ ــة، ومــ ــيـ هـــجـــومـ
ودشــــتــــي لـــزمـــائـــهـــمـــا فــــي حـــال 
الهجوم، في المقابل لعب الفريق 

مباراة لبنان بطريقة 4 - 3 - 3.
وكعادته، يعقد الجهاز الفني 
 اليوم قبل 

ً
مع الاعبين اجتماعا

انطاق تدريب الفترة المسائية، 
الــــذي ســيــقــام عــلــى مــلــعــب نــادي 
ضــبــاط الــشــرطــة، إللــقــاء الــضــوء 
على أبـــرز سلبيات وإيجابيات 
الاعبين خال لقاء الجزائر، إلى 
جانب إلقاء المزيد من التعليمات 
فــي األيـــام المتبقية بالمعسكر، 

العبو »األزرق« يحتفلون بهدف الرشيديالذي يختتم 30 الجاري.

القادسية والكويت يلتقيان في كأس زين اليوم
• أحمد حامد

ــــات ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات  ــاريـ ــ ــبـ ــ تــــقــــام الـــــيـــــوم 4 مـ
المجموعة األولى لكأس زين لكرة القدم )البطولة 
التنشيطية(، التي توقفت في 26 سبتمبر الماضي 
ــســتــأنــف الـــيـــوم، حــيــث تــجــرى مـــبـــاراة الــقــادســيــة 

ُ
وت

)صاحب الصدارة بـ 6 نقاط( والكويت 
)الوصيف بأربع نقاط(، على استاد 
ــــادي الــشــبــاب بـــاألحـــمـــدي الــســاعــة  نـ
6:35 مساًء، وفي التوقيت ذاته يلتقي 
الفحيحيل مع السالمية على استاد 
 
ً
نــــادي الــكــويــت، وفـــي الــرابــعــة عــصــرا
يلتقي برقان وخيطان على استاد نادي 
الــتــضــامــن، والــيــرمــوك وكــاظــمــة عــلــى اســتــاد 

ناصر العصيمي.
في المباراة األولــى بين القادسية والكويت، 
ستكون الفرصة سانحة للجانبين لاطمئنان 
على حالة الاعبين، السيما الذين عانوا اإلصابة 
فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مــثــل: الــبــوركــيــنــي بــاتــريــك 
مالو، واإليفواري مامادو سورو، والحارس خالد 
الرشيدي، وغيرهم من الاعبين، وهو ما ينطبق 
على الكويت مع مدربه محمد عبدالله. ويغيب عن 

الكويت الاعبون الدوليون في المنتخبين األول 
واألولمبي، وهو ما يمنح الفرصة لاعبين الذين 

يبحثون عن الفرصة في الجانبين.
وفـــي مـــبـــاراة الــســالــمــيــة والــفــحــيــحــيــل، يتطلع 
»السماوي« إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة 

الــســادســة، فــي حــيــن يــطــمــح الــفــحــيــحــيــل، مع 
مدربه فراس الخطيب، لتحقيق الفوز األول 
فــي البطولة، حيث يتذيل الفريق ترتيب 

المجموعة من دون نقاط.
وفــي مــبــاراة خيطان وبــرقــان، يسعى 

برقان لزيادة غلة النقاط إلى 6، في حين 
 
ً
لم يحقق خيطان إال نقطة واحدة، علما

بأن األخير يدخل المباراة تحت القيادة 
الفنية للمدرب إبراهيم عبيد، الذي حل 

 للمدرب هاني الصقر.
ً
بديا

ــة الــــيــــرمــــوك وكـــاظـــمـــة،  ــهـ ــواجـ وفـــــي مـ
يسعى »الــبــرتــقــالــي« إلــى تحقيق الــفــوز 
والــــوصــــول إلــــى الــنــقــطــة الـــســـابـــعـــة، فــي 
حين ال يزال رصيد »أبناء مشرف« نقطة 
واحــدة من دون أي فوز خال الجولتين 

الماضيتين.

مدينة الكويت
للمحركات نظمت

»Roll Race«

وســـــط أجـــــــواء حــمــاســيــة 
لـــــــمـــــــحـــــــبـــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــارات 
والـــــســـــبـــــاقـــــات، احـــتـــضـــنـــت 
ــكــــويــــت لـــريـــاضـــة  مـــديـــنـــة الــ
 ، )KMT لــــــــمــــــــحــــــــركــــــــات ) ا
 Roll« ــاق ــ ــبــ ــ ــة، ســ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه  ــتـ ــمـ ــظـ نـ لــــــــــــــذي  ا  ، »Race
 ، »SWORDCHAPIONS «
وصــــــــــــــــاحــــــــــــــــب الـــــــــســـــــــبـــــــــاق 
ــيـــارات  ســـاحـــة لـــعـــرض الـــسـ
ــارات  ــيــ ــســ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة والــ

الرياضية.
 
ً
وضـــمـــت الــمــديــنــة أيــضــا
ــعـــرض »كــــويــــت أوت دور  مـ
ــبــــورتــــس«، الــــــذي انــطــلــق  ســ
فــي 23 الــجــاري، واختتمت 
فــعــالــيــاتــه أمـــــس، واحـــتـــوى 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــبــوثــات 
والـــشـــركـــات الـــمـــشـــاركـــة مع 
مسابقات لـــرواد المعرض، 
إضــافــة إلــى ألــعــاب للصغار 

والكبار.
)كونا(

4 العبات يمثلن الكويت في 
»اإلمارات الدولية للجمباز اإليقاعي«

يشارك المنتخب الكويتي للجمباز اإليقاعي للفتيات في بطولة اإلمارات 
، بوفد يضم 4 العبات، هن: نور 

ً
الدولية، التي تستضيفها مدينة دبي حاليا

الرزيحان وتاليا بهبهاني وأمينة الكندري وليان بهبهاني، تحت قيادة 
المدربة األوكرانية فيكتوريا فسيوك. ويشارك في هذه البطولة 4 دول، هي: 
السعودية واألردن واإلمارات والكويت. ووضع االتحاد خطة إعداد طويلة 
األمد لاعبات الجمباز اإليقاعي، بالتنسيق مع اللجنة الفنية في االتحاد، 

ومع المدربتين األوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك. 
جدير بالذكر، أن منتخب الجمباز اإليقاعي للفتيات، الــذي تقوده 
 في بطولة باكو الدولية 

ً
المدربة إيرينا، يشارك بالوقت الحالي أيضا

وبفئات سنية مختلفة.

العبات الجمباز اإليقاعي

األبيض يلتقي األصفر في دوري السلة
• جابر الشريفي

 يــخــوض الــفــريــق األول لكرة 
الــســلــة بــنــادي الــكــويــت، الــيــوم، 
 أمـــــام نــظــيــره 

ً
 صــعــبــا

ً
اخـــتـــبـــارا

القادسية فــي السابعة والربع 
ــاد  ــ ــــحـ ــة االتـ ــ ــالـ ــ ــلــــى صـ مـــــســـــاًء عــ
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
للصاالت المغطاة ضمن الجولة 
الخامسة مــن الـــدور التمهيدي 
لــــدوري كـــرة الــســلــة. كــمــا يلعب 
 كاظمة مع النصر 

ً
اليوم أيضا

فـــــي الــــخــــامــــســــة والــــــربــــــع عــلــى 
الصالة ذاتها.

 ويــنــص نــظــام الــبــطــولــة على 
تــأهــل الــفــرق الــســتــة األولــــى في 
الـــــدوري الــتــمــهــيــدي إلـــى الـــدور 
ــــذي ســـيـــقـــام بــنــظــام  ــي، الــ ــانـ ــثـ الـ
الدوري من ثاثة أدوار، على أن 
يلتقي بعدها األول مع الرابع، 
والثاني مع الثالث بنظام »باي 
أوف« مــن ثـــاث مــواجــهــات في 

نصف النهائي.  ويدخل الكويت 
اللقاء برصيد 8 نقاط من أربعة 
انــتــصــارات دون هــزيــمــة، فيما 
يملك الــقــادســيــة 7 نــقــاط مــن 3 

انتصارات وهزيمة.
 وعــــادة مــا تشهد مــواجــهــات 
الـــكـــويـــت والـــقـــادســـيـــة مــنــافــســة 
شــديــدة بين الطرفين، لكن في 
المواسم األخيرة بدأ »األبيض« 
ــيــــة بــــصــــورة  ــلــ تـــحـــقـــيـــق األفــــضــ
واضــحــة عــلــى خــصــمــه، ويــبــدو 
أنـــــه ســـيـــواصـــل أفــضــلــيــتــه فــي 
 على مستوى 

ً
لقاء اليوم، قياسا

الطرفين حتى اآلن.
ــة بــشــكــل  ــيــ ــادســ ــقــ  وســــقــــط الــ
مفاجئ أمام العربي في الجولة 
الماضية، بعد ثاثة انتصارات 
 على 

ً
متتالية جعلته مــنــافــســا

مـــقـــدمـــة الـــتـــرتـــيـــب، لــكــنــه تــعــثــر 
أمام »األخضر«، الذي يعتبر من 
فرق الوسط في البطولة، وهو 
ــازال  ــا يـــؤكـــد أن الــقــادســيــة مــ مـ

»األزرق« يستأنف تدريباته في دبي اليوم
ارتياح لدى الجهاز الفني بعد الفوز على منتخب الجزائر ارتياح لدى الجهاز الفني بعد الفوز على منتخب الجزائر 

األهلي يخشى مفاجآت المقاولون 
في ربع نهائي كأس مصر اليوم

يستأنف األهلي مشواره المحلي حين ياقي في السادسة 
من مساء اليوم )األحد( نظيره فريق المقاولون العرب في ربع 

نهائي بطولة كأس مصر على ملعب األهلي والسام.
ويرغب األهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، 
في مواصلة االنتصارات وإقصاء فريق المقاولون من البطولة، 

وانتزاع بطاقة الدور نصف النهائي.
يغيب عــن األهــلــي فــي مـــبـــاراة الــيــوم العــبــه الــتــونــســي علي 
معلول لظروف وجــوده مع منتخب نسور قرطاج بنهائيات 
 في قطر، كما يغيب مدافعه محمود 

ً
كأس العالم المقامة حاليا

متولي، بسبب اإلصابة في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف بعد 
خضوعه لجراحة تنظيف الركبة في النمسا، وهناك شكوك حول 
قدرة المدافع محمد عبدالمنعم على المشاركة، بعد أن خضع 
لجراحة في األنف، فيما يعود الجناح طاهر محمد طاهر بعد 
انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراتي أسوان والداخلية األخيرتين 

في الدوري.
في المقابل، يسعى المقاولون، تحت قيادة مدربه شوقي 
 
ً
غــريــب، إلـــى إقــصــاء األهــلــي مــن بــطــولــة كـــأس مــصــر، مــدعــومــا
بخبرات بعض العبيه، وتحفيز إدارة الــنــادي بالمكافآت من 

أجل الصعود إلى الدور التالي.

يحتاج إلــى العمل للعودة إلى 
مــســتــواه الــســابــق. فــي المقابل 
ــيــــض« عــلــى وتــيــرة  يــســيــر »األبــ
ــو مــرشــح بـــارز  مــتــصــاعــدة، وهـ

لتحقيق اللقب.
 وفي المباراة الثانية، لن يجد 
كاظمة صعوبة في التفوق على 
الــنــصــر، إذ يــقــدم »الــبــرتــقــالــي«، 
بــقــيــادة نجمه أحــمــد البلوشي 
وزميله عبدالعزيز الحميدي، 
مستويات مميزة جعلته أحد 

المرشحين للقب.

محمد عبدالله بوريس بونياك
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ً
 00:25  صبـــاحــــا

 03:27 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
08:29  صبـــاحــــا

08:16 مــــــســــــــــــــــاًء

مكسيكية... ضحية »الحب أونالين« »الحشيش« ينقذ األرض من تغير المناخ
ذهبت امرأة مكسيكية ضحية 
للحب »أونــايــن«، بعد تعرضها 
للقتل وتقطيع جسدها وسرقة 
أعضائها. ووقعت بانكا أريانو 
( في غــرام طالب بكلية 

ً
)51 عــامــا

الطب في بيرو، يدعى خوان بابلو 
.)

ً
)37 عاما

وقــــــــــال مـــــوقـــــع ســـــكـــــاي نـــيـــوز 
أمس إنها قررت السفر إلى ليما 
للقائه، وفــي 7 نوفمبر الماضي 

اخــتــفــت وتــوقــفــت عـــن الــتــواصــل 
مـــع عــائــلــتــهــا. وفـــي 10 نــوفــمــبــر، 
 
ً
اكــتــشــفــت ســلــطــات بــيــرو إصبعا
مــقــطــوعــة بــهــا خـــاتـــم فـــضـــي، تم 
ــام  ــه لــبــانــكــا. وفـــي األيـ الــتــأكــد أنـ
التالية، بدأت أعضاء بشرية تصل 

للشاطئ.
وبعد فترة من اختفائها، نشر 
بــابــلــو مــقــاطــع عــلــى »تـــيـــك تـــوك« 
تظهره وهو يشرح أعضاء بشرية.

يمكن أن تكون نباتات القنب 
هــي الــاعــب الــمــفــقــود فــي كفاح 
ــنـــاخ،  اإلنـــــســـــان ضــــد تـــغـــيـــر الـــمـ
حــيــث يــمــكــن لــلــقــنــب أن يمتص 
ثاني أكسيد الكربون من الهواء 
ــعــــف امـــتـــصـــاص  ــر مـــــن ضــ ــ ــثـ ــ أكـ

األشجار له.
وأظهرت العديد من الدراسات 
أن الــقــنــب يلتقط مــا يــصــل إلــى 
 مــن غــــازات االحــتــبــاس 

ً
16 طــنــا

الحراري سنويا، بينما تمتص 
األشجار حوالي 6 أطنان.

ووجـــد »هـــادســـون كـــاربـــون«، 
وهو مركز أبحاث في نيويورك، 
ــكــــربــــون، فــي  يــــــدرس تـــخـــزيـــن الــ
دراســــــة نــشــرهــا مـــوقـــع روســيــا 
 
ً
 واحــــدا

ً
الـــيـــوم، أمــــس، أن فـــدانـــا

مـــزروعـــا بــنــبــات الــقــنــب يمكنه 
تــخــزيــن مــا يــصــل إلـــى 3 أطــنــان 

من الكربون.

الصرف الصحي يقتل شابة سوريةالصرف الصحي يقتل شابة سورية
تناقلت وسائل اإلعام حادثة مصرع شابة سورية سقطت في 
تهوية صرف صحي بمدينة الاذقية، وسط غضب واستهجان 
المواطنين الذين ألقوا باللوم على السلطات لتقصيرها في 

إجراء إصاحات البنية التحتية.
وتــتــعــّرض الــبــاد لمنخفض قطبي ماطر أدى إلــى تساقط 
األمــطــار بــغــزارة، وتشكلت سيول فيضانية فــي الاذقية أدت 
(، في فتحة صرف 

ً
إلى سقوط فتاة تدعى ندى داوود، )25 عاما

صحي بأحد أحياء الاذقية.
وعقب الــحــادثــة توجهت فــرق الــدفــاع المدني واإلطــفــاء في 
محاولة إلنقاذ الفتاة إلى مكان الحادث الذي وقعت به على دوار 
األزهري بالصرف الصحي. وأوضحت مصادر، في الخبر الذي 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس األول، أن رجال اإلطفاء انتشلوا 
جثة الفتاة من الموقع نفسه الذي سقطت به في مجرى الصرف 

الصحي على دوار األزهري.

الروس يتدخلون في الكشري!
كشف مدير المعرض الــدائــم للمنتجات 
الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل 
مــهــمــة حــــول مــكــونــات األطــعــمــة الــمــصــريــة، 
ودخــــول الــمــنــتــج الـــروســـي بــشــكــل كــبــيــر في 
غذاء المصريين من دون أن يدري الكثيرون 

ذلك األمر.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــلـــتـــاجـــي، فـ ــبـ وأوضـــــــــح الـ
صحافية نقلها موقع روســيــا الــيــوم، أمس 
األول، أن الــعــديــد مـــن الــمــصــريــيــن يــأكــلــون 
طعامهم من دون أن يدروا أن المنتج الروسي 
يــســيــطــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى هـــــذا الـــطـــعـــام، 
فعلى سبيل المثال »الكشري«، وهــو األكلة 
الشعبية األبرز في مصر، يدخل فيها المكون 
الروسي بشكل كبير، حيث إن الحمص يتم 
اســتــيــراده مــن روســيــا، إضــافــة إلــى العدس 

ي واألصفر.
ّ
البن

وأكــد أن االستيراد من روسيا ال يتوقف 
على القمح فقط، الذي تتم به صناعة الخبر 
 الشركات المصرية 

ّ
والدقيق في مصر، لكن

تستورد بــذر الكتان، والحمص، والكزبرة، 
والـــعـــدس الــبــنــي واألصـــفـــر، وهـــذا يعني أن 
مشروب المصريين المفضل على كورنيش 

النيل روسي األصل.
ولــفــت مــديــر الــمــعــرض الـــروســـي إلـــى أن 
بــعــض الــمــنــتــجــات الـــتـــي تــتــم زراعـــتـــهـــا في 
روســـيـــا تــســتــخــدم فـــي الــتــصــديــر فــقــط، وال 
ستخدم هناك بنفس استخدامها 

ُ
يشترط أن ت

في مصر، فلكل بلد ثقافته الخاصة بالطعام.
 يــتــم 

ً
ــا ــ ــــضـ ــــي مـــصـــر أيـ وأشـــــــــار إلــــــى أن فـ

استخدام الزيوت الروسية، التي تعد األفضل 
فــي الــعــالــم، ومـــن بينها الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، 
وتعتبر ثالث مكون غــذائــي مهم لإلنسان، 

بعد السكريات والبروتينات.

الخبراء يحذرون من ابن عم »كورونا«
ــقــــدم« لـــن تــكــون  يـــبـــدو أن »حـــمـــى كــــرة الــ
الــوحــيــدة الــتــي يمكن أن تنتشر فــي كــأس 

العالم هذا العام.
ويخشى الخبراء المدعومون من منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة أن فـــيـــروس »إنــفــلــونــزا 
 لـــ »كوفيد« - قد 

ً
اإلبـــل« - ابــن عــم أكثر فتكا

يكون كذلك.

وأصــيــب عــشــرات األشــخــاص بمتازمة 
الـــشـــرق األوســــــط الــتــنــفــســيــة )MERS( في 
الدولة المضيفة قطر خال العقد الماضي، 
التي تقتل ما يصل إلى ثلث كل من يصاب 

بالعدوى.
وقــال موقع روسيا اليوم أمس األول إن 
خبراء األمراض أدرجوا المتازمة كواحدة 

من ثمانية »مخاطر عدوى« محتملة يمكن 
أن تظهر نظريا خال البطولة التي تستمر 

أربعة أسابيع.
وتـــم تصنيف »كــوفــيــد« وجــــدري الــقــردة 

على أنهما التهديدان األكثر احتمااًل.
 New وكتب ثاثة أكاديميين في مجلة
Microbes and New Infection أن كأس 
ــة  ــابـ  مـــخـــاطـــر اإلصـ

ً
الـــعـــالـــم »تـــشـــكـــل حـــتـــمـــا

باألمراض المعدية«.
ــيـــا  ــورة بـــاتـــريـــشـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ وذكـــــــــــرت الـ
شاجينهاوف، عالمة األوبــئــة مــن المركز 
المتعاون لصحة المسافرين، التابع لمنظمة 
الصحة العالمية، إن هذا ينطبق على قطر 

والبلدان المجاورة.
ويعتقد أن اإلبل هي المضيف الطبيعي 
للفيروس، وهو من عائلة الفيروس نفسها 
وراء جائحة كوفيد، ولهذا السبب يوصي 
رؤساء الصحة بالفعل بأن يتجنب جميع 

المسافرين إلى المنطقة لمس الثدييات.
وأوضح علماء األمراض المعدية أن اإلبل 
وراء التحذير األخير، ويجب تجنب شرب 
حليبها أو بولها أو أكــل لحومها التي لم 

يتم طهيها بشكل صحيح.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

بين دولة الرعاية 
حسن العيسىوالريع

خلط كبير في المفاهيم بين دولة الريع ودولة الرعاية، 
دولــة الــريــع، ببساطة، هــي دولــة تنابلة السلطان، النظام 
السياسي واألغلبية في المجتمع يعتمدون على مصدر 
طبيعي لــلــثــروة، دون عمل وجــهــد إنــســانــي، فــالــثــروة أتت 
بمصادفة الــقــدر، مثل الــوريــث الــذي ورث تركة كبيرة من 
قريبه، فا هو بحاجة إلــى العمل، وال يعاني البحث عن 
مصدر لــلــرزق، ولعل الباحث اإليــرانــي مهدافي ود. حازم 
البباوي هما من أوائل من وضع تصورات الدولة الريعية 

في المنطقة الخليجية.
 مع الدولة الريعية تنمو حاالت الفساد السياسي، 

ً
أيضا

فمن يكترث للقانون والعدالة والمستقبل مادامت األكثرية 
؟ وال يهّم إن ســرق مسؤول 

ً
من المواطنين مرتاحة مــاديــا

سياسي أو متنفذ أموااًل عامة أو استغل أي منهما سلطاته، 
 في نوم عميق.

ّ
فالخير وفير والوعي بالمال العام يغط

ــة الـــرعـــايـــة، ومــثــالــهــا الــفــذ ربــمــا هـــي دول الــشــمــال   دولــ
 كندا 

ً
األوروبي؛ مثل النرويج والسويد والدنمارك، وتقريبا

في القارة األميركية، ترعى المواطن في أهم حاجاته؛ مثل 
الطبابة والتعليم والسكن، لكن في المقابل تفرض ضرائب 
عالية على الــدخــول ومــصــادر الــثــروة لــأفــراد. أمـــوال تلك 
الضرائب ال تذهب إلى جيوب السياسيين؛ مثلما هي الحال 
فــي الـــدول العربية وكثير مــن دول العالم الخائب، وإنما 
بوعي المواطن تعود عوائد الضريبة إلى خدمات للمواطن، 
 إذا كانت الخدمات سيئة، وكل 

َ
ويحاسب المواطن السلطة

تلك الدول ديموقراطية، ومبدأ المحاسبة فيها شديد.
ــد، واآلن  ــ ــة ريـــع فـــي آن واحـ ــ الــكــويــت دولــــة رعـــايـــة ودولـ
السلطة تفكر وتقترح تخفيف الدعوم االجتماعية وزيادة 
الــرســوم وفــرض ضرائب غير ظــاهــرة، عبر االنضمام إلى 
اتفاقيات موحدة لدول الخليج في أنظمتها المالية، هناك 
خشية مــن أن تتخلى الــدولــة عــن دورهـــا فــي الرعاية عند 
األغلبية، بينما تتمسك بحالة الريع عند أصحاب الثروات 
الضخمة، كأن تكون هناك عمومية تشريعية ال تفّرق بين 
أصحاب الدخول في مفهوم رفــع الدعم أو زيــادة الرسوم 
 
ً
على سبيل المثال، ولعل الكارثة أن الكويت لم تفكر يوما
فــي وضــع سياسة ضريبية يمكن للدولة أن تضبط بها 
اإلنــفــاق الــعــام واالقــتــصــاد بــصــورة عــامــة، كــانــت ومــازالــت 
تفكر بعقلية اقتصادية لصاحب العمارة الذي يجلس في 
الظل عند بابها، وينتظر عوائد اإليجارات؛ من دون عمل 
منتج غير جهد البواب ومحّصل اإليجارات اللذين يكونان 

من الوافدين.
ــقـــاء عــلــى دولــــة الــرعــايــة وبــتــر أورام الـــريـــع، ليسا   اإلبـ
مــســألــة ســهــلــة، ومـــع ثــقــافــة مــتــوارثــة معيبة كــالــوســاطــات 
والمحسوبيات القبلية العائلية والــتــوازنــات السياسية 
ات، وميل السلطة  القائمة على الترضيات وليس الــكــفــاء
الحاكمة إلى جماعات محددة في تشكيل قيادات األجهزة 
ا آمــال االنتقال من دولة 

ّ
السياسية واإلداريـــة، تتباعد عن

الريع إلــى دولــة الرعاية واإلنــتــاج. فلننتظر الغد، دون أن 
ننسى أن الزمن ال يرحم المتواكلين.

بــعــد مــشــاهــدة فـــرق الــســعــوديــة وقــطــر والــمــغــرب 
وتونس تلعب وتنافس في مباريات كأس العالم لكرة 
القدم، ليس لنا إال أن نحزن ونتحسر على فريقنا 
الذي لم يستطع الوصول للمنافسة في هذه البطولة!

 أموال طائلة ُصرفت...
 وإمكانيات تم تجهيزها...

 وكرة القدم بالذات 
ً
 ومع ذلك ترّدْت الرياضة عموما

إلى درجة التساؤل والحسرة واأللم عّما وصلت إليه 
الرياضة وكرة القدم بالذات من انحدار!

، إال 
ً
 شافيا

ً
 نبحث عن أسباب ذلك وال نجد جوابا

أن ذلــك الفشل ينسبه البعض للفشل اإلداري، مما 
أدى إلى فقدان الريادة وعدم القدرة على المنافسة.

 السبب هو المنافسة والعداوات الشخصية، وعدم 
التركيز، وغياب التخطيط، واالعتماد على ترديد 

أمجاد الماضي! 
ــادة الـــروح   الــريــاضــة تــحــتــاج إلـــى هـــزة قــويــة إلعــ
التنافسية لــهــا، لتجعل مــن الــكــويــت دولـــة متميزة 

.
ً
رياضيا

 ولــيــبــدأ ذلـــك بــإبــعــاد الــشــخــصــيــات االنــتــهــازيــة، 
التي هّمها الرئيسي البروز اإلعامي واالجتماعي 

والسياسي فقط!
 فلنكن واقعيين، ولنبدأ بإعادة النظر في خططنا، 

ولنكن علميين وعمليين في وضع تلك الخطط.
 وبــذلــك باستطاعتنا بــث الــــروح فــي الــمــجــاالت 

الرياضية كافة.
، بل نريد إعادة الروح إلى 

ً
 ال نريد المستحيل أبدا

!
ً
منتخباتنا قبل أن تموت الرياضة تماما

لحقوا على الرياضة 
د. ناجي سعود الزيدقبل أن تموت

الله بالنور
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