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توفير 40 ألف وحدة سكنية في ٣ مشاريع
في تيماء وتوسعة »جنوب صباح األحمد« و»ساحة الصليبية« مع حماية أشجار الموقع

الصين تشدد األمن 
وتخفف القيود بعد 

االحتجاجات

عبيد: لم أتردد 
في قبول تدريب 

خيطان

30

دوليات
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»البلدي«: تعديل 22 
مادة وإضافة 

7 في قانون البلدية

سالم الصباح: تعزيز مضامين 
دبلوماسية الحياد وتدعيم 

رموز التواصل واإلنسانية

»لوياك« تطلق برنامج 
»كن - تنيو« لريادة األعمال 

االجتماعية

محليات

الثانية

محليات

٠٣٠٣

٠٤٠٤

»الوطني«: 25% التراجع 
السنوي للمبيعات العقارية 

في الربع الثالث

اقتصاد

٢٨

31

انطالق فعاليات تمرين 
لؤلؤة الغرب 2022

وزير اإلعالم يقيل 
مدير »الشباب«

على خلفية تسريب اتصاله مع 
رئيس اتحاد طلبة أميركا

قـــرر وزيـــر اإلعــــام والــثــقــافــة وزيـــر الــدولــة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إقالة 
مدير الهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين 
من منصبه، على خلفية التسريب الصوتي 
التصاله مــع رئيس االتــحــاد الوطني لطلبة 

الكويت بأميركا يوسف أشكناني. 
 ألشكناني 

ً
ويتضمن االتــصــال تحريضا

على اتخاذ موقف ما حيال بعض األشخاص 
تحت طائلة وقف الدعم من الديوان األميري 

والهيئة.

بوقماز أمام منصة االستجواب اليوم
الوزيرة والنائب العازمي لم يجريا بروفته... وجاهزان لمناقشة محوره الوحيد 

• األسئلة تعود إلى جدول األعمال... وزحمة في طلبات لجان التحقيق
● محيي عامر وسيد القصاص

تتجه األنظار اليوم إلى قاعة عبدالله السالم، 
حيث يعقد مجلس األمة جلسته العادية الُمدرج 
عــلــى جـــدول أعــمــالــهــا االســتــجــواب الــمــقــدم من 
الــنــائــب حــمــدان الــعــازمــي إلــى وزيـــرة األشــغــال 
العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
د. أماني بوقماز، والمكون من محور واحد في 
شأن تعارض المصالح، واإلضرار بالمال العام، 
وتضليل نواب األمة، واإلخال بمبدأ التعاون 

بين السلطتين.

»بيع اإلجازات« في »الشؤون«
يصطدم بمحدودية المبالغ

البرازيل إلى الدور الثاني في المونديال
● جابر الشريفي

تـــأهـــل الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي لــلــدور 
الــثــانــي لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــمــقــامــة 
 فـــــي قــــطــــر، بــــعــــد تـــغـــلـــبـــه عــلــى 

ً
حــــالــــيــــا

نــظــيــره الــســويــســري بــهــدف نــظــيــف في 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما أمـــس، ضمن 

الـــثـــانـــيـــة مـــنـــافـــســـات الــمــرحــلــة 
للمجموعة السابعة، 
والـــــــــــــتـــــــــــــي شـــــــهـــــــدت 
تـــعـــادل صــربــيــا مع 

الكاميرون 3-3.
وارتــــــــــفــــــــــع رصــــيــــد 

الـــبـــرازيـــل إلـــى 6 نــقــاط، 
فــي حين بقيت سويسرا 

على رصيدها السابق 3 نقاط، 
كما حصلت صربيا والكاميرون 

على نقطة لكل منهما. 

ونجح المنتخب الغاني في إنعاش 
ــلـــدور الـــثـــانـــي بعد  ــه فـــي الـــتـــأهـــل لـ ــالـ آمـ
تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره األول عــلــى حــســاب 
نظيره الكوري الجنوبي بثاثة أهداف 
لهدفين، ليكسب بذلك أول ثــاث نقاط 
له في المجموعة الثامنة، بينما بقيت 
ــيـــة عــلــى  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــوريـ ــ كـ

رصيدها السابق 

● جورج عاطف
كــشــفــت مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن 
فـــريـــق تــنــفــيــذ قـــواعـــد وضـــوابـــط 
استحقاق وصرف البدل النقدي 
ــن رصــــيــــد اإلجــــــــــــازات بــــــــوزارة  ــ عـ
الـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــواجـــه 
إشكالية حقيقية؛ تتمثل فــي أن 
وزارة المالية لــم تــرصــد لصرف 
هــذا البدل إال 4.5 مايين دينار، 
فـــي حــيــن الــمــتــوقــع أن تــتــجــاوز 
أعداد مستحقيه 4 آالف يحتاجون 

.
ً
إلى نحو 11 مليونا

ً
»المالية« رصدت 4.5 ماليين دينار والمطلوب 11 مليونا

إيرانية داعمة لاحتجاجات خال وجودها في قطر لمتابعة المونديال )رويترز(
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إردوغان يدعو إلى جهد إسالمي لحل أزمة سورية

انطالق قمة »تطوير التعليم نحو 
»AUM« مستقبل مستدام« في

قادة أحزاب المعارضة التركية خال اجتماع تمهيدي لتعديل النظام من الرئاسي 
إلى البرلماني في أنقرة أمس )أ ف ب(

السجن مدى الحياة لـ »آية الله 
القمري« في قضية بيع الجنسية

مجلس الوزراء نقل »مرجعية« تخصيص 
القسائم التجارية إلى »تشجيع االستثمار«

تسريع إجراءات التعاقد لدى جهات 
الدولة وضبط منظومة التوظيف

مراجعة عقود أراضي أمالك الدولة بهدف 
االستغالل األمثل وتعظيم إيراداتها

اعتماد برنامج عمل الحكومة لتفعيل 
اإلصالحات مع البرلمان

ُحــكــم أمـــس عــلــى رئــيــس جـــزر الــقــمــر الــســابــق أحــمــد عبدالله 
سامبي، الملقب بـ »آيــة الله القمري«، بالسجن مــدى الحياة، 
حسبما أعلن رئيس المحكمة، التي قراراتها غير قابلة للطعن.
(، الذي كان يحاَكم بتهمة الخيانة 

ً
وظهر سامبي )64 عاما

العظمى أمام محكمة أمن الدولة، فترة وجيزة في اليوم األول 
من محاكمته األسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير 

عادل، ثم تغيب عن باقي الجلسات. 
وقال رئيس المحكمة عمر بن علي خال تاوة الحكم »ُحكم 

عليه )سامبي( بالسجن مــدى الحياة وبتجريده من حقوقه 
السياسية والمدنية«، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب 

 »مــصــادرة ممتلكاته وأصوله لمصلحة 
ً
عامة، مقررا

رئيس جزر القمر السابق متهم باختالس ماليين اليوروات من 
برنامج تجنيس آالف »البدون«

تفويض إيراني جديد لبغداد 
الستئناف الحوار مع السعودية

• تجاوب عراقي مع دفع طهران نحو استكمال سكة حديد »الشالمجة - البصرة«
• إيران تمنح العراق مهلة إلبعاد المجموعات الكردية عن الحدود لتفادي عملية برية

● طهران - فرزاد قاسمي
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــقــــرر أن يـــصـــل رئــ ــمــ ــــن الــ مـ
الــعــراقــي الــجــديــد، محمد شياع الــســودانــي، 
خال الساعات المقبلة إلى طهران، محطته 
الــخــارجــيــة الــثــالــثــة بــعــد األردن والــكــويــت، 
، إلى جانب الملفات الثنائية الُمثقلة 

ً
حاما

، حسبما علمت 
ً
 خليجية

ً
بين البلدين، رسالة

ــدة«، مـــن مـــصـــدر مــطــلــع فـــي مكتب  ــريــ ــجــ »الــ
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.

ــأن طــــهــــران ســتــجــدد  ــ  وأفـــــــاد الـــمـــصـــدر بـ
 
ً
 الــــذي كـــان ممنوحا

َ
لــلــســودانــي الــتــفــويــض

لرئيس الــــوزراء الــعــراقــي السابق مصطفى 
الــكــاظــمــي؛ لــمــواصــلــة الــمــســاعــي الــعــراقــيــة 
الستئناف الحوار اإليراني ـ السعودي، الذي 
توقف عند جولته الخامسة، على ضوء فشل 
تجديد هدنة اليمن، واالتــهــامــات اإليرانية 
ــــي لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــــامـ ــم إعـ ــدعــ ــلــــريــــاض بــ لــ
الداخلية المتواصلة منذ سبتمبر في إيران. 
وقال إن فريق رئيس الوزراء العراقي أبلغ 
الجانب اإليراني، أن السوداني ينوي زيارة 
، وربما قبل القمة العربية ـ 

ً
السعودية قريبا

الصينية المقررة الشهر المقبل في الرياض.
 يأتي ذلــك فــي وقــت تــركــزت حملة القمع 

ــوات األمــنــيــة  ــقــ ــقـــوم بـــهـــا الــ ــتـــي تـ الـ

02

02

02

02

02

الحكومة: ثقة كاملة بوزيرة األشغال... ودورها إيجابي
فـــي اجــتــمــاعــه أمـــــس، أكــــد مــجــلــس الـــــــوزراء أن 
االســتــجــواب حــق يكفله الدستور لكل عضو في 
ــة، فــي وقـــت أعـــرب عــن ثقته الكاملة  مجلس األمــ
 بــدورهــا اإليجابي في 

ً
بالوزيرة بوقماز، مشيدا

عملها الــــوزاري وعــلــى رأس األجــهــزة الخاضعة 
إلشرافها من أجل أداء مسؤولياتها.

واستمع المجلس لردود بوقماز على صحيفة 
االستجواب المقدم بتاريخ 21 الجاري من النائب 
حــمــدان الــعــازمــي، واطــمــأن إلـــى ســامــة موقفها، 

 حرصه على دعمها لمواصلة جهودها.
ً
مؤكدا

     مباريات اليوم
اإلكوادور x السنغال6.00 م

هولندا x قطر6.00 م

إيران x أميركا10.00 م

ويلز x إنكلترا10.00 م

استكمااًل لقرار حكومي سابق بحصر األراضي 
الفضاء وتوفير متطلبات إقــامــة مناطق سكنية 
جــــديــــدة، تـــابـــع مــجــلــس الــــــــوزراء خــــال اجــتــمــاعــه 
األسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف 
األحــمــد، الجهود التنسيقية للبلدية والمؤسسة 
الــعــامــة للرعاية السكنية فــي هــذا الــصــدد، والتي 
أفــضــت إلـــى تــوفــيــر 40100 وحـــدة سكنية تــتــوزع 
بين 1900 وحـــدة بالمشاريع اإلسكانية القائمة 
في تيماء، و35000 بمشروع توسعة مدينة جنوب 
صباح األحمد، و3200 وحدة حصيلة ضم ساحة 
الصليبية مع »جنوب القيروان« مع التأكيد على 
ضرورة المحافظة على األشجار الواقعة في الموقع.

وكلف مجلس الوزراء »السكنية«، بالتنسيق مع 

البلدية والهيئة العامة للبيئة، باتخاذ اإلجراءات 
الازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجهها لتنفيذ 
المشاريع اإلســكــانــيــة، ومــوافــاتــه بالنتائج خال 

شهر. 
وخال االجتماع، ناقش المجلس توصية لجنة 
الــشــؤون االقــتــصــاديــة بــشــأن طــلــب هيئة تشجيع 
االستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة 
المالية الخاصة بالقسائم التجارية المنصوص 
عليها فــي الــمــرســوم بــقــانــون )105( لــســنــة 1980 
بشأن نظام أماك الدولة إلى الهيئة، على أن يكون 
تــخــصــيــص الــقــســائــم بــآلــيــة الـــمـــزايـــدة عـــن طــريــق 
األظرف المغلقة وما يقرره مجلس إدارة الهيئة من 

ضوابط آللية التخصيص.

كما بحث توصية لجنة الخدمات العامة بشأن 
مـــراجـــعـــة صــيــغ عـــقـــود اســـتـــغـــال جــمــيــع أراضــــي 
أمـــاك الـــدولـــة، وقـــرر تكليف جــهــاز متابعة األداء 
الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة 
صيغ العقود من الناحيتين القانونية والمالية، 
ووضـــع الــتــصــورات المناسبة لاستغال األمثل 
لتلك األراضــي بما يلبي متطلبات الباد الحالية 
والمستقبلية المتعلقة بــاألراضــي االستثمارية 
والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم 

إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها االقتصادية.
وكــلــف المجلس الجهاز بالتنسيق مــع جميع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، والــجــهــات الــرقــابــيــة لوضع 
الحلول التي من شأنها تسريع اإلجراءات المتعلقة 

بالتعاقد لدى كل جهات الدولة وتقليص الــدورة 
المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات 
المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات 

في الباد.
ــوزارات والجهات  ــ كما قــرر المجلس تكليف الـ
الملحقة بالتنسيق مــع ديــــوان الــخــدمــة المدنية 
لــتــافــي مــاحــظــات مــراقــبــي شـــؤون الــتــوظــف، في 
وقت ناقش مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل 
التشريعي السابع عشر )2022 /2026(، والذي عكس 
الــتــوجــهــات الــجــادة لتفعيل اإلصـــاحـــات الملحة 
خــال فــتــرة عمله، بالتوافق مــع الــبــرلــمــان، وكلف 
وزيـــر المالية وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون االقتصادية 

٠٢واالستثمار بإحالة البرنامج للمجلس.
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»بيع اإلجازات« في »الشؤون«...بوقماز أمام منصة االستجواب...

السجن مدى الحياة لـ »آية اهلل...

البرازيل إلى الدور الثاني في...

تفويض إيراني جديد لبغداد...
ورغــــم عـــدم إجــــراء الـــوزيـــرة بــروفــة االســتــجــواب وال الــنــائــب 
المستجِوب، بحسب ما علمت »الجريدة«، رجحت مصادر مطلعة 
صعود بوقماز منصة االستجواب في جلسة اليوم وعدم طلبها 
لة واضح، والرد   أن محور المساء

ً
تأجيل المناقشة، خصوصا

عليه ال يتطلب المزيد من الوقت، مشيرة إلى أن النائب العازمي 
 لصعود المنصة اليوم.

ً
مستعد أيضا

 و48 فقرة، وُمدرج 
ً
ويتكون جدول أعمال الجلسة من 14 بندا

 عن مواصلة 
ً
عليه 9 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة، فضال

المجلس مناقشة الخطاب األميري الذي افتتح به دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي السابع عشر، واستكمال 
تشكيل عضوية بعض اللجان، وسينظر للمرة األولى في بند 

 من اإلجابات.
ً
م النواب عددا

ّ
درج بعد تسل

ُ
األسئلة الذي أ

 في 5 طلبات تشكيل لجان تحقيق، 
ً
وينظر المجلس أيضا

يختص األول منها بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم 
الصناعية، والــثــانــي بتكليف لجنة حماية األمـــوال العامة، 
بصفتها لجنة تحقيق، فــي تــجــاوزات القسائم الصناعية 
وتوزيعاتها، والثالث للتحقيق في بحث أسباب عدم االكتفاء 
الغذائي، والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، 
والرابع للتحقيق في عقد الكاراكال، واألخير في قرعة قبول 

الطلبة الضباط بالكلية العسكرية.
إلـــى ذلــــك، تــعــقــد لــجــنــة الـــشـــؤون الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
 
ً
والــعــمــل الــبــرلــمــانــيــة، عــلــى هــامــش جلسة الــيــوم، اجتماعا
بحضور وزيــر الصحة؛ لمناقشة تكليف المجلس للجنة 
بــحــث مـــوضـــوع تــأمــيــن عـــافـــيـــة، ودور وزيـــــر الــصــحــة في 
 ألحكام القانون 

ً
ممارسة صالحياته المخولة لــه، تطبيقا

رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين 
المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة.

وقالت المصادر لـ »الجريدة«، إن »الشؤون« ممثلة في قطاع الشؤون 
اإلدارية، تلقت، في ظل ضوابط واشتراطات الصرف القديمة، نحو 3500 
طلب من موظفيها الراغبين في االستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه 
، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين الرقم السالف ذكره، 

ً
نقدا

السيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة 
، والتي ال تتطلب حصول 

ً
التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيرا

الموظف على تقييم سنوي »امتياز« خالل آخر عامين قبل الصرف، 
وأن يكون مّر على خدمته 5 سنوات.

 في السياق ذاته، ذكرت المصادر أن تعميم »المالية« بشأن قواعد 
الصرف، التي اشترطت عرض المعامالت الناتجة عن بيع اإلجازات 
لجميع الحاالت على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة 

للتأكد من االستحقاق، قد يؤخر العملية.

الخزينة العامة«.
هم 

ّ
وسامبي، المعارض األبرز للرئيس الحالي غزالي عثماني، مت

 
ً
بالتورط في فضيحة برنامج »المواطنة االقتصادية«، إذ أصدر قانونا
فــي عــام 2008 يتيح بيع جـــوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون 
لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة، وتـــم اســتــخــدام الــبــرنــامــج الــــذي ُيستقبل 
بموجبه عشرات اآلالف من »البدون« من دول الخليج، كوسيلة لملء 

خزينة الدولة.
ووصفت تيسالم سامبي ابنة الرئيس السابق، الــذي حكم خالل 
الفترة من 2006 - 2011، الحكم بأنه »مسرحية قانونية قادها أعضاء 
فــي الحكومة انتهت بالسجن مــدى الحياة ألكبر مــعــارض سياسي 
للنظام الحالي«، في حين استغرب محاميه محمود أحمده بتجريده 

 إلى أن النيابة العامة لم تطلب ذلك.
ً
من حقوقه المدنية، مشيرا

ــهــم سامبي بــاخــتــالس ثـــروة فــي إطـــار بــرنــامــج بيع الجنسية، 
ُّ
وات

 في المناطق الكردية قرب الحدود مع العراق، مع مطالبة 
ً
اإليرانية أخيرا

طهران لبغداد بنزع سالح مجموعات كردية إيرانية معارضة تستوطن 
الحدود منذ عشرات السنين. 

وأشــاد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني، أمس، 
بخطة عــراقــيــة - كــرديــة لنشر الــجــيــش والبيشمركة الــتــابــعــة إلقليم 

كردستان العراق على المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا. 
وقالت تقارير إن طهران منحت بغداد مهلة قصيرة إلبعاد هذه 
المجموعات، التي تتهمها بدعم المحتجين عن الحدود، لتفادي عملية 
 في 

ً
برية إيرانية داخل الحدود العراقية، وسيكون هذا الملف حاضرا

محادثات السوداني في طهران. 
وحسب المصدر، فإن أحد المواضيع األخرى الحساسة التي ستثار 
خالل الزيارة، استكمال خط سكة حديد »شالمجة ـ البصرة« بين إيران 
والعراق، والذي تدفع نحوه طهران، والمتوقف بسبب خالفات حدودية 
 أن السوداني، على عكس سلفه الكاظمي، يدعم 

ً
ورفض أميركي، مبينا

استكمال هذا الخط بأسرع وقت.

إذ بلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة من جــراء ذلك أكثر من 1.8 
 للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي 

ً
مليار يورو، وفقا

لألرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا: »لقد منحوا 
فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني«، 
في وقت ذكر محامي الدفاع الفرنسي جان - جيل حليمي أنه »لم يعثر 

على أي أثر لهذه األموال ولم يكتشف أي حساب«.
وكان سامبي ُيحاكم في األصل بتهمة الفساد، وفي سبتمبر، أعيد 
تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، 
 أن »المحكمة سيتعين 

ً
»غير موجودة في قانون جزر القمر«، مضيفا

عليها تحديد مفهوم قانوني« لهذه التهمة.
وأعــرب المسؤول في الحكومة دانيال علي بندر عن »رضــاه«؛ ألن 
المحاكمة مضت »بسالم«، لكنه ينتظر »المتابعة في المحكمة المدنية، 
ألنه إضافة إلى الحكم بالسجن، يريد أبناء جزر القمر معرفة مصير 

ماليين اليوروات التي تم اختالسها«.
همين اآلخرين في هذه القضية، رجل األعمال الفرنسي 

ّ
ومن بين المت

السوري بشار كيوان الذي ُحكم عليه بالسجن عشر سنوات، وأصدر 
القضاء في جزر القمر مذكرة توقيف دولية بحقه، كما ُحكم على نائب 
. وبفضل تغّيبه 

ً
الرئيس السابق محمد علي صويلحي بالسجن 20 عاما
عن المحاكمة، حصل على تصريح بالسفر في أكتوبر.

ودرس ســامــبــي، وهــو إســالمــي شهير يــرتــدي فــي معظم األحــيــان 
 بمالبس رجال الدين اإليرانيين ما أكسبه لقب 

ً
 شبيها

ً
 تقليديا

ً
لباسا

»آية الله القمري«، في السعودية والسودان ثم في مدرسة دينية بإيران.
 يضم ثالث جزر في شمال 

ً
 فرنسيا

ً
وجزر القمر التي كانت أرخبيال

غـــرب مــوزمــبــيــق، عــانــت ســنــوات مــن االضــطــرابــات الــســيــاســيــة، ومنذ 
استقاللها في عام 1975، شهدت أكثر من 20 محاولة انقالب، نجحت 
أربع منها. وتولى عثماني السلطة عام 1999، وأعيد انتخابه في 2016 
في انتخابات شابتها أعمال عنف ومزاعم بحدوث مخالفات، وتمّكن 
من تمديد فترة واليته بفضل استفتاء مثير للجدل في 2018 أدى إلى 
تغيير الدستور.        )موروني - أ ف ب( 05
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 في المرحلة األولى 
ً
بنقطة وحيدة إثر تعادلها مع األوروغواي سلبيا

لمنافسات المجموعة. 
وتبدأ اليوم منافسات الجولة الثالثة واألخــيــرة للمجموعات، إذ 
يلتقي في السادسة مساًء اإلكوادور والسنغال، وقطر مع هولندا في 
منافسات المجموعة األولــى، وعند العاشرة يلتقي منتخب إنكلترا 
نظيره الــويــلــزي، وكــذلــك إيـــران مــع أميركا فــي منافسات المجموعة 

الثانية.

دعوة أمير قطر لطالب ثانوية »بالط دعوة أمير قطر لطالب ثانوية »بالط 
الشهداء« تجسيد للمشاعر األبوية الصادقةالشهداء« تجسيد للمشاعر األبوية الصادقة
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عّبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره، 
، للمبادرة الكريمة 

ً
باسم الكويت حكومة وشعبا

التي تقّدم بها أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم 
بن حمد، بتوجيه الدعوة لطالب ثانوية بالط 
الشهداء للبنين في الكويت، لحضور إحدى 
مــبــاريــات كــأس العالم المقامة فــي قطر، بعد 
انتشار فيديو لطالبها الذين قاموا باالحتفال 

عند بدء فعاليات كأس العالم.
وأعــرب عن خالص تقديره واعــتــزازه لهذه 

الدعوة وما تجّسده من مشاعر أبوية صادقة 
وإضافة إلى سجل إنجازات قطر بكرم الضيافة 
وُحــســن التنظيم المشهود فــي هــذه البطولة 
العالمية، ومجلس الوزراء، إذ يستذكر المواقف 
األخــــويــــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن وشعبيهما 
الشقيقين من روابــط األخــوة وأواصــر المودة 
والعالقات الطيبة الحميمة، ليسأل المولى عز 
 لدولة قطر المزيد من اإلنجازات والتوفيق 

ّ
وجل

والسداد.

تخصيص القسائم 
التجارية في جميع 
المناطق لمصلحة 

هيئة تشجيع 
االستثمار

تسريع إجراءات 
التعاقد لدى جهات 

الدولة وتقليص 
الدورة المستندية 
إلنهاء المشروعات

األمير يهنئ رئيَسي 
موريتانيا وألبانيا

بـــعـــث ســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
الـــــشـــــيـــــخ نــــــــــــواف األحــــــمــــــد، 
ببرقية تهنئة إلــى الرئيس 
ــمـــد ولــــد  ــانــــي مـــحـ ــتــ ــمــــوريــ الــ
الشيخ الغزواني، عّبر فيها 
ســمــوه عـــن خــالــص تــهــانــيــه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 
لــــبــــالده، مــتــمــنــيــا ســـمـــوه لــه 
مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
ولـــبـــالده وشــعــبــهــا الــشــقــيــق 

كل التقدم واالزدهار.
ــوه، بـــبـــرقـــيـــة  ــ ــمـ ــ وبــــعــــث سـ

تــهــنــئــة إلــــى رئـــيـــس ألــبــانــيــا 
ــاي، عــــّبــــر فــيــهــا  ــغــ ــيــ بــــيــــرم بــ
ســمــوه عـــن خــالــص تــهــانــيــه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 
لــــبــــالده، مــتــمــنــيــا ســـمـــوه لــه 
مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
ولــبــالده وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ 
موريتانيا وألبانيا

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني، ضّمنها سموه 
خــالــص تهانيه بمناسبة العيد 
الــوطــنــي لـــبـــالده، راجــيــا لــه وافــر 

الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة 
إلــى رئيس ألبانيا بيرم بيغاي، 
ضــّمــنــهــا ســمــوه خــالــص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
موريتانيا وألبانيا

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس ألبانيا، 
بيرم بيغاي، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

سالم الصباح: تعزيز مضامين دبلوماسية الحياد واإلنسانية
استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات اإلقليمية والدولية بمناسبة توليه مهامه

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح 
وحرمه الشيخة ريما الصباح، مساء أمس األول، 
في قاعة صباح األحمد الكبرى بالديوان العام 
لوزارة الخارجية، رؤساء البعثات الدبلوماسية 
والمنظمات اإلقليمية والدولية المعتمدين لدى 
الكويت، وذلك بمناسبة توليه حقيبته الوزارية.
واستهل الصباح اللقاء بكلمة وجهها إلى 
الحضور، رحب فيها بعميد السلك الدبلوماسي، 
سفير طاجيكستان لــدى الكويت، د. زبيدالله 
زبيدوف، وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي 

الموجودين بهذه المناسبة.

ونــقــل للحضور تحيات سمو أمــيــر البالد 
الشيخ نواف األحمد، وتمنياته لهم بالتوفيق 
والسداد، وكذلك أطيب تمنيات سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد. 
وأشاد وزير الخارجية، في كلمته، بالروابط 
العميقة التي تجمع الكويت بكل الدول الشقيقة 
والــصــديــقــة الــمــمــثــلــة فـــي الــحــفــل والــمــنــظــمــات 

اإلقليمية والدولية المعتمدة بالكويت.
وأعرب عن اعتزازه بسياسة الكويت الخارجية 
وأهدافها الرامية إلى بناء جسور مع مختلف 

دول العالم، ترسيخا لمبادئها الثابتة، وتعزيزا 
لــمــضــامــيــن الــدبــلــومــاســيــة الــكــويــتــيــة القائمة 
على الحياد، وتدعيم رموز التواصل والترابط 

واإلنسانية بين دول العالم.

مكانة الكويت
وكـــان لعميد السلك الدبلوماسي، السفير 
زبــيــدوف، كلمة بــهــذه المناسبة ألقاها باسم 
رؤســـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والمنظمات 
االقليمية والدولية المعتمدة لدى الكويت، قّدم 
خاللها التهاني والتبريكات بمناسبة نيله 

الــثــقــة الــســامــيــة مـــن ســمــو األمـــيـــر وســمــو ولــي 
عهده األمين لتولي حقيبة الخارجية. واستذكر 
زبيدوف التاريخ العميق والبصمات الوضاءة 
لسياسة الكويت الخارجية، وما تمتاز به من 
أبـــعـــاد مــتــمــيــزة ومــكــانــة مــرمــوقــة فـــي مصاف 
الدول، مما جعلها مركزا للعمل اإلنساني وبيتا 
لــلــمــؤتــمــرات اإلقليمية والــدولــيــة ومــرفــأ لحل 

النزاعات والمصالحة والمساندة حول العالم.
وأعــــرب عــن التطلع واالســتــعــداد الــتــام لكل 
رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة بالكويت 
للعمل وبذل الجهود لما فيه المصلحة المشتركة 

بين الدول الشقيقة والصديقة معها.
ودعـــا المولى العلي القدير أن يوفق وزيــر 
الخارجية، ويسدد على طريق الخير خطاه في 
ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من 

لدن سمو األمير وسمو ولي عهده األمين.
وفي ختام المناسبة، تقّدم وزير الخارجية 
وحرمه ببالغ الشكر والعرفان لجميع الحضور 

والمشاركين في هذه المناسبة.

سالم الصباح خالل استقباله الدبلوماسيين المعتمدين

مجلس الوزراء: مراجعة عقود أراضي أمالك الدولة لتعظيم اإليرادات

قــرر مجلس الـــوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 - 
2026، وكلف وزيــر المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس األمــة، معلنا توفير 
1900 وحدة سكنية في تيماء، و35 ألف وحدة بمشروع توسعة 
»جنوب صباح األحمد«، وضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة 

جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية.
ف المجلس بلدية الكويت باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ّ
وفيما كل

نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت 
لمصلحة هيئة تشجيع االستثمار المباشر، قرر تكليف جهاز 
متابعة األداء الحكومي بمراجعة صيغ عقود استغالل جميع 
أراضي أمالك الدولة لتعظيم إيرادات الدولة، وتعزيز منظومتها 

االقتصادية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي صباح أمس، في 
قصر السيف برئاسة رئيـس المجلـس سمو الشيخ أحمـد نـواف 
األحمـد، وبعـد االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن المجلس بحث 
شؤون مجلس األمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
الجلسة القادمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس 
األمة المرفق به االستجواب المقّدم في 21 الجاري من العضو 
حمدان العازمي إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، والــذي 
 بأحكام المادة 

ً
سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عمال

135 من الالئحة الداخلية لمجلس األمة، وقد استعرض المجلس 
المحور الوارد بصحيفة االستجواب.

ــم مـــن جــانــبــه بــأن 
ّ
وأضـــــاف الــشــيــتــان: والــمــجــلــس، إذ يــســل

االستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في 
مجلس األمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بالوزيرة بوقماز 

وينوه بالدور اإليجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى 
رأس األجهزة الخاضعة إلشرافها، من أجل أداء المسؤوليات 

الملقاة على عاتقها.
وبهذا الصدد، استمع المجلس إلى ردود الوزيرة على صحيفة 
االستجواب، واطمأن على سالمة موقفها، كما يؤكد حرصه على 

دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.

تقرير أسواق المال
 بتوصية لجنة الــشــؤون 

ً
ثــم أحــيــط مجلس الــــــوزراء عــلــمــا

االقتصادية بشأن التقرير السنوي الــحــادي عشر عــن أعمال 
وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 /2022.

 بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي 
ً
كما أحيط علما

عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية 
عن الفترة من 1 /7 /2021 حتى 31 /12 /2021 بشأن ما تم رصده 
من مالحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون 
التوظف عليها، وقرر المجلس تكليف جميع الوزارات واإلدارات 
الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية 
لتسوية وتالفي مالحظات مراقبي شؤون التوظف أوال فأوال، 

وذلك بما يسهم في ضبط منظومة العمل اإلداري.

القسائم التجارية
وناقش المجلس توصية اللجنة بشأن طلب هيئة تشجيع 
االســتــثــمــار الــمــبــاشــر نــقــل كــامــل اخــتــصــاصــات وزارة المالية 
الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة، وقرر الموافقة على نقل 
كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود 
وتحصيل الثمن مقابل االنتفاع بالقسائم التجارية المنصوص 
عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 
بشأن نظام أمــالك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع 
االستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية 
المزايدة عن طريق األظرف المغلقة، وفقا لألحكام المنصوص 
عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن 
من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم 

التجارية.
وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لمصلحة 

هيئة تشجيع االستثمار المباشر.

برنامج الحكومة

كما ناقش المجلس توصية لجنة متابعة برنامج عمل 
الحكومة حول العرض المرئي بشأن مسودة برنامج عمل 
الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر )2022 /2026(، 
والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل اإلصالحات 
اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية الملحة خالل فترة عمل 
البرنامج، وذلك بالتوافق مع مجلس األمة، بما يسهم في دفع 

عجلة اإلنجاز التنموي، ووضع حجر األساس لتعاون مستدام 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجّسد الشكل 
الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية 

للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
وقـــد ارتــكــز بــرنــامــج عمل الحكومة الــحــالــي على جملة 
مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب األمير ولي 
العهد، كما احتوى على الخطط اإلنمائية القائمة للدولة 
ورؤية الكويت 2035، بما يسهم في تعزيزها، والعمل على 
تحقيقها، من خالل التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات 
ومتطلبات تنفيذية خالل الفصل التشريعي السابع عشر، 
كما تضّمن العرض المرئي أوجه التشابه واالختالف بين 
الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج 
ومحاوره، وقرر المجلس اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 
- 2026، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 

واالستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس األمة.

 تسريع إجراءات التعاقد
ثم تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن 
تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، وقرر تكليف 
جهاز متابعة األداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات 
الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول )القانونية 
والتشريعية، والفنية واإلجرائية( التي من شأنها تسريع 
ــراءات المتعلقة بالتعاقد لـــدى جميع جــهــات الــدولــة  ــ اإلجــ
وتقليص الــــدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضــع 
التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات 
في البالد، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه األمر، وذلك خالل 

شهرين من تاريخه.

عقود أمالك الدولة
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن توجيهات 
سمو رئــيــس مجلس الـــــوزراء بــشــأن مــراجــعــة صيغ عقود 
استغالل جميع أراضـــي أمــالك الــدولــة، وقــرر تكليف جهاز 
متابعة األداء الحكومي بالتنسيق مع كل من )وزارة المالية 
»إدارة أمـــالك الـــدولـــة«، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة 
العامة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة السمكية، وإدارة الفتوى 
والتشريع( لإلشراف على متابعة اإلجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل الجهات المشار إليها بشأن مراجعة صيغ عقود 
استغالل جميع أراضي أمالك الدولة »الصناعية، والحرفية، 
والخدمية، والــزراعــيــة، والجواخير، وغيرها« من الناحية 
القانونية، والمالية، ووضع التصورات المناسبة لالستغالل 
األمــثــل لتلك األراضــــي بما يلّبي متطلبات الــبــالد الحالية 
والمستقبلية المتعلقة باألراضي االستثمارية والتجارية 
والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز 
منظومتها االقتصادية، وموافاة المجلس بتقرير متكامل 

يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا 
الشأن، وذلك خالل 3 أشهر من تاريخه.

 بالجهود التنسيقية التي قامت 
ً
وأحيط المجلس علما

بها بلدية الــكــويــت والــمــؤســســة الــعــامــة للرعاية السكنية 
لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين 
بالسرعة الممكنة، والتي أثمرت عن توفير 1900 وحدة سكنية 
بالمشاريع اإلسكانية القائمة بمنطقة تيماء، و35 ألف وحدة 
سكنية بمشروع توسعة جنوب صباح األحمد، وباإلجراءات 
المتعلقة بضّم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب 
الــقــيــروان لتوفير 3200 وحـــدة سكنية، مــع تأكيد ضــرورة 

المحافظة على األشجار الواقعة في الموقع.
والمجلس، إذ يثني على تلك الجهود التي من شأنها أن 
تضمن العيش الكريم للمواطنين، يؤكد دعمه لكل الجهود 

الحكومية في هذا الشأن.
ـــف الــمــجــلــس الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــرعــايــة السكنية 

ّ
وكـــل

بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات 
التي تراها مناسبة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتذليل 
كل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع اإلسكانية، 
وموافاة المجلس بما ينتهي إليه األمــر، وذلــك خالل شهر 

من تاريخه.

 اجتماع مجلس الوزراء أمس
ً
النواف مترئسا

اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026 وتكليف الشيتان بإحالته للبرلمان
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محدودية المبالغ حجر عثرة أمام »بيع اإلجازات« في »الشؤون«

ــريــــدة« أن فــريــق  عــلــمــت »الــــجــ
ــوابـــط  عـــمـــل تــنــفــيــذ قــــواعــــد وضـ
استحقاق وصرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية أثناء 
الخدمة لموظفي وزارة الشؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــواجــــه إشــكــالــيــة 
حقيقية تؤثر بــصــورة مباشرة 
على عمله، تتمثل في رصد وزارة 
المالية 4.5 ماليين دينار لصرف 
الــبــدل للمستحقين المتوقع أن 
تتجاوز أعدادهم 4 اآلف موظف 
ومــوظــفــة، يــحــتــاجــون قــرابــة 11 

 إلتمام عملية الصرف.
ً
مليونا

 لـــمـــصـــادر »الــــشــــؤون« 
ً
ــا ــقــ ووفــ

فإن الوزارة، ممثلة في »الشؤون 
اإلدارية«، تلقت، في ظل ضوابط 
واشـــتـــراطـــات الــصــرف الــقــديــمــة، 
نــحــو 3500 طــلــب مــن موظفيها 
الـــراغـــبـــيـــن فــــي االســــتــــفــــادة مــن 
 ،

ً
رصيد إجــازاتــهــم وصــرفــه نقدا

بنسبة بلغت 50 فــي الــمــئــة من 
إجمالي موظفيها البالغ عددهم 
نــحــو 7 آالف مــوظــف، غــيــر أنها 
خـــالل مــراجــعــتــهــا تــلــك الطلبات 
رفــضــت قــرابــة 1000 منها لعدم 
اســتــيــفــائــهــا اشـــتـــراطـــات الــبــيــع، 
ــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ــ ــه »مـ ــ مــضــيــفــة أنـ
يتجاوز عدد المستحقين الرقم 
ــا فــي  ــمــ ــيــ ــــف ذكـــــــــــره، الســ ــالـ ــ ــــسـ الـ
ظـــل قـــواعـــد وشـــــروط وضــوابــط 
ــقـــاق الــــصــــرف الـــجـــديـــدة  ــتـــحـ اسـ
الـــتـــي حـــددهـــا مــجــلــس الــخــدمــة 
، والتي ال تتطلب 

ً
المدنية أخيرا

حـــصـــول الـــمـــوظـــف عــلــى تقييم 
سنوي امتياز خالل آخر عامين 
قبل الــصــرف، أو يــكــون مــّر على 
ــنـــوات، شــريــطــة أال  خــدمــتــه 5 سـ
يــكــون قــد وقــعــت عــلــى الــمــوظــف 
إحدى العقوبات التأديبية ما لم 
 للمدد المقررة 

ً
يتم محوها وفقا

 قبل صـــدور قـــرار صرف 
ً
قــانــونــا
البدل«.

تأخير الصرف 

ــرت الــمــصــادر، أن تعميم  وذكــ
»المالية« على الجهات الحكومية 
ــد وشـــــــروط  ــ ــواعــ ــ ــأن قــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــ ــافـ ــ كـ
وضـــــــوابـــــــط اســــتــــحــــقــــاق وآلــــيــــة 
صــرف الــبــدل الــنــقــدي مــن رصيد 
اإلجــازات الدورية أثناء الخدمة، 
الـــذي اشــتــرط عـــرض المعامالت 
الــنــاتــجــة عــن بــيــع اإلجـــــازات لكل 
حالة على مراقبي شؤون التوظف 
التابعين لديوان الخدمة للتأكد 
من االستحقاق، قد يؤخر عملية 
الصرف، في حين يواصل الفريق 
المختص استقبال طلبات البيع، 
بــصــورة شبه يومية، مــن راغبي 

االستفادة من القرار.

ــيـــل وزارة الـــشـــؤون  ــان وكـ ــ وكــ
باإلنابة مسلم السبيعي، أصدر 
 بتشكيل فريق لصرف 

ً
 إداريا

ً
قرارا

البدل النقدي عن رصيد اإلجازات، 

يختص بحصر الطلبات المقدمة 
كــــــافــــــة، والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى مــــدى 
استحقاق المستوفين منهم، ثم 
إصـــدار قـــرار إداري بــهــذا الــشــأن، 

 من 
ً
على أن يعمل بالقرار اعتبارا

تــاريــخ الـــصـــدور ولــمــدة 3 أشهر 
ويجدد لمدة مماثلة حال اقتضت 

الحاجة.

»الصحة«: مريض الكوليرا غادر 
مستشفى »السارية«

أكدت أن الوضع بالكويت آمن وهناك عوامل تمنع تفشي المرض
• عادل سامي

أكــد مدير مستشفى الجهراء 2 »الــســاريــة« د. جمال الدعيج 
أنــه تــم السماح للمريض، الــذي تــم تشخيص إصابته بمرض 
ات  الكوليرا، بمغادرة المستشفى، بعد استيفاء جميع اإلجــراء

العالجية والوقائية له.
في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
د. عبدالله السند، أن الوضع في الكويت آمــن، إثــر رصــد حالة 

كوليرا في البالد قادمة من دولة مجاورة.
وقال د. السند، إن هناك بعض العوامل التي تحول دون تفشي 
المرض، ومنها مأمونية مصادر المياه، وتوفر صرف صحي 
 أن الحالة 

ً
 عن عــدم وجــود تفشي للمرض، مضيفا

ً
آمــن، فضال

التي رصدت منفردة ومرتبطة بالسفر خارج الكويت، وتم تتبع 
المخالطين وفحصهم، من خالل اتباع البروتوكوالت المعمول 

بها في هذا الشأن.
وأشــــار إلـــى أن الــبــروتــوكــول المتبع للكشف عــن اإلصــابــات 
داخل الكويت يتم عبر أخذ التاريخ المرضي الدقيق للقادمين 
إلى البالد من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، وتظهر 
عليه األعراض خالل 7 أيام من الوصول، مثل اإلسهال – القيء 
والغثيان – الجفاف، على شكل إرهاق أو غور العينين أو العطش 
الــشــديــد أو ذبـــول الجلد أو التقلصات المؤلمة فــي العضالت 

بالحاالت المتقدمة.

جمال الدعيج

انطالق برنامج »القيادة الصحية من أجل التغيير اإليجابي«
بالتعاون بين وزارة الصحة ومكتب الصحة العالمية في الكويت

• عادل سامي
أطــلــقــت وزارة الــصــحــة، بــالــتــعــاون مـــع مكتب 
منظمة الصحة العالمية بالكويت، أمس، البرنامج 
الــتــدريــبــي الــثــانــي للقيادة تحت عــنــوان »الــقــيــادة 
الصحية من أجل التغيير اإليجابي«، الذي يستمر 
حتى األول من ديسمبر، بالتعاون مع كلية موظفي 
منظومة األمــم المتحدة وجامعة جونز هوبكنز، 
وبـــالـــشـــراكـــة مـــع مــجــلــس الــصــحــة لـــــدول مجلس 

التعاون.
وأكدت مديرة إدارة العالقات الصحية الدولية في 
وزارة الصحة د. رحاب الوطيان حرص الوزارة على 

جعل القيادة الصحية من أجــل التغيير اإليجابي 
 في ورش العمل المقدمة لموظفيها.

ً
 أساسيا

ً
عنصرا

برنامج العمل
ومــن جانبه، أكــد ممثل مكتب منظمة الصحة 
العالمية في الكويت د. أســد حفيظ أن البرنامج 
يمّكن المشاركين من تعزيز قدراتهم القيادية في 
م، والتواصل، 

ُ
ظ

ُّ
مجاالت التفكير على صعيد الن

والشراكة المجتمعية وإشراك أصحاب المصلحة، 
وإعــــداد الــســيــاســات، وتخطيط الــبــرامــج لتحقيق 
التنمية المؤثرة وتنفيذ برنامج العمل الوطني 

في مجال الصحة العامة.

وذكــر أن اليوم األول ركــز على األهــداف العالمية 
وعالقتها بالصحة في إطار خطة التنمية المستدامة، 
ل مــحــور الــنــقــاش فــي الــيــوم الــثــانــي في 

َّ
بينما يتمث

تنفيذ أســلــوب التفكير الــســائــد فــي مــجــال الصحة 
والتأمل في الــدروس المستخلصة من »كوفيد 19« 
في إقليم شرق المتوسط. وتابع: أما اليوم الثالث، 
فسوف يكون التركيز على موضوع االستفادة من 
م في مجال الصحة العامة، 

ُ
ظ

ُّ
التفكير على صعيد الن

فيما الــيــوم الــرابــع الـــذي سيشهد خــتــام البرنامج، 
سيتطلب مــن المشاركين تطبيق مــا اكتسبوه من 
معارف ومهارات خالل األيــام السابقة على أوضاع 
تحاكي سيناريوهات فعلية في مجال الصحة العامة.

المشاركون في البرنامج التدريبي

»التربية«: »النظم المتكاملة« تعطل 
تعديل مسميات اإلشرافيين

 اختبارات الصف الثاني عشر تنطلق 4 يناير

• فهد الرمضان
بــيــنــمــا أصـــــــدرت وزارة الــتــربــيــة 
قرارات الترقيات للوظائف االشرافية 
ــيـــة وقـــــــــــــــرارات الـــتـــثـــبـــيـــت  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
 على 

ً
لالشرافيين الذين أمضوا عاما

نــدبــهــم لــلــوظــائــف الــجــديــدة، تــواجــه 
الـــوزارة مشاكل ومعوقات فنية في 
برنامج النظم المتكاملة تتمثل في 
عدم إمكانية تنفيذ الترقيات وتعديل 
المسميات الوظيفية الجديدة، حيث 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام بــــإدخــــال الــمــســمــيــات 

الجديدة في حقول غير صحيحة.
وقالت المصادر لـ »الــجــريــدة« إن 
المسؤولين في »التربية« تواصلوا 
مع الجهات المختصة في »الخدمة 
ــيــــة« لـــســـرعـــة مـــعـــالـــجـــة هـــذه  الــــمــــدنــ
الــمــشــكــلــة، مــوضــحــة أن الــعــمــل جــاٍر 
على معالجتها لتنفيذ قرارات الترقي 

لإلشرافيين.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع آخـــــــــــر، اعـــتـــمـــد 
الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــتــعــلــيــم الـــعـــام 
أســـامـــة الــســلــطــان جــــــداول مــواعــيــد 

امــتــحــانــات نهاية الــفــتــرة الــدراســيــة 
األولــى للصفوف العاشر والحادي 
ــر بــقــســمــيــهــا  ــي عــــشــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ عــــشــــر والـ
العلمي واألدبــــي والتعليم الديني 
للصف الثاني عشر للعام الدراسي 

.2023/2022
ــلـــطـــان 18 ديــســمــبــر  وحـــــــدد الـــسـ
ــارات الــصــفــيــن  ــبــ ــتــ ــدا لـــبـــدء اخــ مــــوعــ
ــادي عــــشــــر والــــتــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــعــــاشــــر والـ
تــســتــمــر حـــتـــى 29 ديـــســـمـــبـــر، فــيــمــا 
تنطلق اختبارات الصف الثاني عشر 
بقسميه في 4 يناير وتستمر حتى 
16 منه، حيث تبدأ اختبارات القسم 
األدبــي بمادة اللغة الفرنسية فيما 
يبدأ طلبة العلمي اختباراتهم بمادة 

الرياضيات.
وفــي هــذا السياق، أكــدت مصادر 
ــبــــة فــي  ــلــ ــة أن نــــتــــائــــج الــــطــ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ تـ
االختبارات ستعلن من خالل برنامج 
ــاء 18  ــ ــعــ ــ ــوم االربــ ــ ســـجـــل الــــطــــالــــب يــ
يناير، الفتة إلى أن النتائج ستكون 
على موقع الــوزارة االلكتروني وفي 

المدارس.

اختتام اليوم الرياضي لإلعاقة الذهنية

• جورج عاطف
ــايــــة وزيـــــــرة الـــشـــؤون  تـــحـــت رعــ
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
ــؤون الــــمــــرأة  ــ ــشـ ــ ــة لـ ــ ــدولــ ــ وزيـــــــــرة الــ
والطفولة، رئيسة المجلس األعلى 
لــشــؤون ذوي اإلعــاقــة مــي البغلي، 
نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي 
ــة، بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة  ــاقــ اإلعــ
الــرعــايــة المتكاملة لـــذوي اإلعــاقــة 
»Ican«، ورابـــطـــة أمـــهـــات مــتــالزمــة 
الــــــــداون، الــحــفــل الــخــتــامــي لــلــيــوم 
الرياضي لــذوي اإلعــاقــة الذهنية، 
ــال الــعــالــمــي  ــفــ ــتــ تــــزامــــنــــا مــــع االحــ

لإلعاقة الذهنية تحت عنوان »أنتم 
في قلوبنا«. 

وقــالــت مــديــرة الهيئة بــاإلنــابــة 
هــــنــــادي الـــمـــبـــيـــلـــش، إن »فــعــالــيــة 
اليوم الرياضي تساعد في اجتياز 
ــل مــــع اآلخـــريـــن  ــتـــواصـ صـــعـــوبـــة الـ
وكـــســـر حـــاجـــز الــــخــــوف وتــطــويــر 
هوايات أبنائنا من ذوي اإلعاقة، 
ــنـــويـــاتـــهـــم  إلــــــــى جـــــانـــــب رفــــــــع مـــعـ
والترفيه عنهم«، مهيبة بالجميع 
ــم ومــــشــــاركــــتــــهــــم فــي  ــهــ ــدتــ ــانــ مــــســ
ممارسة األنشطة الرياضية لتنمية 
 بعد جائحة 

ً
مهارتهم، خصوصا

كورونا والعودة للحياة الطبيعية. 

»دسمان«: طفرة جينية تعرض الكويتيين
لـ »عوامل االختطار الثالثية«

 ونشرت في المجلة الجينية العالمية
ً
المال: دراسة أجريت على 479 مريضا

• عادل سامي
اكــتــشــف الـــبـــاحـــثـــون فـــي علم 
ــمــــان  ــد دســ ــهـ ــعـ الــــــــوراثــــــــة، فـــــي مـ
للسكري الـــذي أنشأته مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، أن هناك 
ــرة جـــيـــنـــيـــة واحـــــــــدة تــســبــب  ــفــ طــ
مضاعفات كبيرة لثالثة عوامل 
اختطار وهي السمنة في منطقة 
ــــاع ضـــغـــط الـــــدم،  الـــبـــطـــن، وارتـــــفـ

وارتفاع الدهون الثالثية.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــقــــطــــاع األبــــــحــــــاث بــالــمــعــهــد  لــ
ــمــــال، إن  الـــبـــروفـــيـــســـور فـــهـــد الــ
ــــت عـــلـــى 479  ــريـ ــ الــــــدراســــــة أجـ
 من الكويتيين والعرب، 

ً
مريضا

حــيــث تــوصــل الــعــلــمــاء لقاعدة 
نـــيـــتـــروجـــيـــنـــيـــة واحـــــــــدة وهـــي 
ســايــتــوســيــن، وتــتــعــرض هــذه 
القاعدة لطفرات جينية تجعلها 
تــتــحــول الـــى أديــنــيــن فـــي جين 
كــافــيــولــن-واحــد وهـــذا التحول 
يعرض العرب أكثر من غيرهم 

من األعــراق لإلصابة بالسمنة 
وارتــفــاع ضغط الـــدم. وذكـــر أن 
هــــذا الــبــحــث نــشــر فـــي المجلة 
 Frontiers( الجينية العالمية

.)in Genetics
وأضــــــــاف أن هــــنــــاك عـــالمـــات 
تــشــيــر إلمــكــانــيــة تــفــاقــم الــحــالــة 
الــمــرضــيــة لــمــن لــديــهــم الــعــوامــل 

الثالثية المذكورة وحدوث عامل 
اختطار رابــع آخــر، إذ إن حدوث 
 يــعــرض 

ً
هـــــذه االعـــــتـــــالالت مــــعــــا

المريض لإلصابة بأمراض القلب 
والسكتة الدماغية.

ــبــــه، أكــــــد الـــبـــاحـــث  ــانــ ومــــــن جــ
األســـــاســـــي فــــي هــــــذه الـــــدراســـــة، 
د. أشـــــرف الـــمـــدهـــون مـــن معهد 

دسمان، أن اكتشاف هذه الطفرة 
عند العرب يفسر سبب انتشار 
الــســمــنــة، وارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم، 
ــاع الــــدهــــون الــثــالثــيــة في  ــفــ وارتــ
 إلــــى إمــكــانــيــة 

ً
الـــكـــويـــت، مـــشـــيـــرا

اجتماع عامل خطورة رابع آخر 
وهو مرض السكري لمن لديهم 

هذه الطفرة.

 المشاركين في الدراسة
ً
المال متوسطا

عرض الطلبات على 
مراقبي التوظف 

بديوان الخدمة قد 
يؤخر الصرف

منح البلدية
حق قطع 

التيار
عن العقارات 

المخالفة 
مباشرة

العبدالجادر

جورج عاطف

سلة أخبار

»حفاظ« تطلق مشروع 
معونة الشتاء

أطلقت الجمعية الخيرية 
الكويتية »حفاظ« مشروع 

معونة الشتاء لتقديم اإلغاثة 
الشتوية، تشتمل على الغذاء 

والكساء والدواء.
وصرح نائب رئيس مجلس 

إدارة الجمعية م. أحمد المرشد، 
أمس، بأن المشروع يزود 

المحتاجين باإلغاثة الشتوية 
الضرورية، وتشمل المالبس 
الشتوية والبطاطين، ومواد 

التدفئة )ديزل - حطب - فحم(، 
وأيضا توفير سالت غذائية 

تشمل الطحين والزيت والمواد 
األساسية لدعم المحتاجين في 

عدة دول.
وبين المرشد أن »حياة الكثير 

من إخواننا المحتاجين، ال 
سيما الالجئين والنازحين 

السوريين، تزداد صعوبة 
وتتفاقم معاناة اللجوء بسبب 

 أهل الخير 
ً
البرد القارس«، داعيا

والعطاء إلى المساهمة في 
مشروع معونة الشتاء إلغاثة 

إخوانهم، وتخفيف المعاناة عن 
األطفال األيتام والفقراء وأبناء 

األسر المتعففة وأصحاب العوز 
والحاجات في عدد من الدول.

م »العوازم«  »الخيرية« تكرِّ
لدعمها برنامج »التبرعات«

مت الهيئة الخيرية  كرَّ
اإلسالمية العالمية، رئيس 
مجلس إدارة مبرة العوازم 

الخيرية حمد البسيس، 
لمشاركة المبرة بالرعاية 

الذهبية للبرنامج التدريبي 
»إدارة جمع التبرعات«، الذي 

نظمته مبادرة »تمكين«، 
بالتعاون مع وزارة الشؤون، 

وبمشاركة العديد من الهيئات 
والمؤسسات الخيرية 
واإلنسانية الكويتية.

ر البسيس، في كلمة له  وعبَّ
خالل حفل التكريم، عن سعادته 
الكبيرة بالمشاركة في البرنامج 
التدريبي، وبرعاية المبرة لمثل 
تلك الفعاليات األكاديمية، التي 

تعزز بناء القدرات والمهارات 
االحترافية للعاملين في المجال 

الخيري.
على صعيد متصل، تم 

تكريم البسيس نيابة عن 
اتحاد الجمعيات والمبرات 
الخيرية الكويتية، بصفته 

 لصندوق االتحاد، الذي 
ً
أمينا

شارك في البرنامج التدريبي 
إلدارة جمع التبرعات بالرعاية 

البرونزية.

»التعريف باإلسالم« نظمت 
حملة لتنظيف الشواطئ

أعلنت لجنة التعريف باإلسالم 
مشاركة متطوعيها في تنظيف 

الشواطئ، ضمن الحملة 
الوطنية التي تطلقها الهيئة 
العامة للشباب، بالتعاون مع 
فريق الغوص الكويتي وعدد 

من منظمات المجتمع المدني.
وقال مدير العالقات العامة 
واإلعالم والموارد باللجنة 
عمار الكندري، في تصريح 
صحافي، أمس، إن اللجنة 

ساهمت في تنظيف شاطئ 
الصليبيخات هذا العام، من 

خالل العديد من أبناء الجاليات 
غير الناطقة باللغة العربية، 

بالتنسيق مع دعاة اللجنة 
الذين أشرفوا على تنظيم 

البرنامج إلنجاح هذه الفعالية 
الراقية. وأضاف الكندري أن 
عدد المشاركين من اللجنة 

تجاوز 400 متطوع ومتطوعة 
من مختلف الجنسيات 

واألعمار، مبينا أن الفعالية 
شهدت جانبا دعويا، حيث 

شارك دعاة وداعيات اللجنة 
من شتى الجنسيات بعدد من 

األنشطة الدعوية للتعريف 
باإلسالم بمختلف اللغات.

»البلدي«: تعديل 22 مادة وإضافة ٧ في قانون البلدية
• محمد جاسم

عــقــدت اللجنة الــقــانــونــيــة والمالية 
في المجلس البلدي، أمس، اجتماعها 
الـــعـــاشـــر ضـــمـــن دور االنـــعـــقـــاد األول 
لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الــثــالــث عــشــر من 
المجلس البلدي،  لمناقشة بندين على 
جـــدول أعــمــالــهــا، األول بــشــأن مشروع 
تعديل القانون 33 لسنة 2016، والثاني 
يخص الالئحة الداخلية التي وردت من 
 للمادة 67 بعد 

ً
رئيس المجلس وفقا

تحفظات من وزير البلدية. 
ــهـــد  وصــــــــــــــرح رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة فـ
العبدالجادر بأن اللجنة قررت تعديل 
22 مـــادة مــن مـــواد الــقــانــون 33 لسنة 

2016 بــشــأن بلدية الــكــويــت، وإضــافــة 
7 مـــواد جــديــدة، وإلــغــاء مـــادة واحـــدة، 
ــل 53 ســيــتــم رفــعــهــا للجلسة  مـــن أصــ

الرئيسية. 
وعــــــــــــن أبـــــــــــــــرز الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــالت ذكــــــر 
الـــعـــبـــدالـــجـــادر لــــ »الــــجــــريــــدة« أن أبـــرز 
ــي نـــاقـــشـــهـــا أعـــضـــاء  ــتــ الــــتــــعــــديــــالت الــ
ــلـــدي ومــمــثــلــو الــجــهــاز  ــبـ الــمــجــلــس الـ
التنفيذي في البلدية خالل االجتماع، 
تمثل فــي تعديل الــمــادة 21 مــن خالل 
منح مزيد من االختصاصات للمجلس 
 أن اللجنة قررت تغليظ 

ً
البلدي، مضيفا

ات المتعلقة بمواد  الغرامات والــجــزاء
المخالفات.

وكشف عن منح »البلدية« صالحيات 

ات مــن خــالل  أكــبــر فــي تطبيق الـــجـــزاء
آلية قطع التيار عن العقارات المخالفة 
مباشرة، وفق الضوابط واللوائح بداًل 

من انتظار أحكام القضاء. 
وأشـــــار الــعــبــدالــجــادر إلــــى أن أبـــرز 
 تــمــثــل فـــي الــســمــاح 

ً
الــتــعــديــالت أيـــضـــا

ــة بـــمـــنـــح الـــضـــبـــطـــيـــة  ــديــ ــلــ ــبــ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ لــ
القضائية للموظفين بما يتناسب مع 

طبيعة عملهم. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــنــد الــثــانــي من 
جدول أعمال اللجنة القانونية، أوضح 
أنه تم النظر بالتنويهات لاليضاحات 
الــــواردة مــن قبل وزيــر الــدولــة لشؤون 
البلدية على الالئحة الداخلية، كما تمت 
مناقشة موادها ومراجعتها وتعديلها.

ً
 مليونا
ً
»المالية« رصدت »المالية« رصدت 4.54.5 ماليين دينار والمستحقون يحتاجون  ماليين دينار والمستحقون يحتاجون 1111 مليونا
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أكــد محافظ االحمدي الشيخ 
ــالــــد  أهـــمـــيـــة تــضــافــر  فـــــــواز الــــخــ
وتكامل الجهود بين مؤسسات 
ــة لــتــحــقــيــق  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــمـ ــة الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الــتــنــمــيــة الــمــنــشــودة، الفــتــا إلــى 
ة لــلــمــحــافــظــة  الـــشـــراكـــات الـــبـــنـــاء
مــع مــؤســســات وهــيــئــات الــدولــة 
انــــطــــاقــــا مـــــن أن الـــــوطـــــن مــلــك 
للجميع والنهوض به مسؤولية 
مشتركة وغاية سامية يعملون 

ألجلها.
جاء ذلك خال لقاء المحافظ 
ــــس، أعــضــاء  الـــخـــالـــد، صـــبـــاح أمـ
ــــق الــــتــــطــــوعــــي بــمــنــطــقــة  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــــعـــــقـــــيـــــلـــــة، نــــــــــــــوري الـــــشـــــمـــــاع 
والدكتورة سميرة الجدي وليلى 
الــقــحــطــانــي وعـــبـــدالـــلـــه الــغــريــب 
وأديـــــب الــــفــــردوس، حــيــث اطــلــع 
عـــلـــى اهــــــم أنـــشـــطـــة ومـــــبـــــادرات 
ــفــــرص  ــفــــريــــق والــ وإنــــــجــــــازات الــ
المتاحة للتعاون المشترك عبر 
مـــشـــروعـــات الــمــحــافــظــة خــاصــة 

المشروع التنموي بعيد المدى 
محافظتي أجمل.

ــافـــظ الـــى  ــمـــحـ ــمـــع الـ ــتـ ــا اسـ ــمـ كـ
عـــرض ألبـــرز مــشــكــات المنطقة 
ووعد بإحاطة الجهات الرسمية 

لإلسراع في حلها.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــمــثــل فــريــق 
ــلـــه  ــتــــطــــوعــــي عـــبـــدالـ ــة الــ ــلـ ــيـ ــقـ ــعـ الـ

الـــغـــريـــب، إن مــحــافــظ االحـــمـــدي 
ــات  ــهــ ــة الــــجــ ــبــ ــا بــــمــــخــــاطــ ــ ــ ــدنـ ــ ــ وعـ
الــرســمــيــة لــوضــع حــلــول عاجلة 
ــرز الــمــشــكــات الــتــي يعانيها  ألبـ
اهــالــي منطقة الــعــقــيــلــة، خاصة 
نـــــقـــــص الـــــــخـــــــدمـــــــات وتــــكــــســــيــــر 
ــــق الـــعـــامـــة  ــــدائـ ــــحـ ــوارع، والـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

والتخضير.

●   عادل سامي
وزعت جمعية الهال األحمر، أمس، 
كسوة الشتاء على 650 أسرة محتاجة 
داخــــــل الــــبــــاد، مــســجــلــة فــــي كــشــوف 
الجمعية، حيث تضم أجهزة التدفئة 

والبطانيات وأدوات النظافة.
وقال مدير العاقات العامة واالعام 
في الجمعية، خالد الزيد، في تصريح 
صــحــافــي إن دعـــم األســــر الــمــحــتــاجــة 
يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلدارة 
الــجــمــعــيــة، لــكــونــه ثـــمـــرة مـــن ثــمــرات 
الـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي الــعــمــل 
الخيري ومن مشاريع وبرامج العمل 

اإلنساني التي تقدم للمحتاجين.
وأكد أن مشروع كسوة الشتاء يأتى 
ضمن جــهــود الجمعية فــي مساعدة 
المحتاجين داخـــل الــكــويــت، السيما 
األسر المتعففة وأسر األرامل واأليتام 
والــمــرضــى ومــحــدودي الــدخــل، وذلــك 
بـــهـــدف تــخــفــيــف األعــــبــــاء عــنــهــم فــي 

فصل الشتاء، وتعزيز روح التراحم 
والــتــعــاون والــتــكــافــل االجــتــمــاعــي مع 

تلك الفئات المحتاجة.
وأشار إلى أن حملة »كسوة الشتاء« 
تأتي في إطار المساعدات اإلنسانية 

المتواصلة الــتــي تقدمها الجمعية، 
ــيـــع الـــمـــتـــبـــرعـــيـــن مــن  ــمـ ــدا بـــجـ ــيــ ــشــ مــ
األفــراد والقطاع الخاص على ثقتهم 

المتجددة بالجمعية.
ــة تـــســـتـــقـــبـــل  ــيــ ــعــ ــمــ وقـــــــــــال إن الــــجــ

ــركـــات  ــاة مــــن الـــشـ ــ ــزكــ ــ ــ ــات وال ــدقــ الــــصــ
والمواطنين والــتــي ستؤتي ثمارها 
على المحتاجين داخل الباد، مؤكدا 
أن عــطــاء الــكــويــت لـــن يــتــوقــف داخـــل 

الباد أو خارجها.
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»الهالل األحمر« توزع كسوة الشتاء على األسر المحتاجة
الزيد: ضمن جهود الجمعية لمساعدة المحتاجين المتعففين بالبالد

فهد الرمضان

توزيع كسوة الشتاء على األسر المتعففة

محافظ األحمدي: مخاطبة الجهات 
الرسمية لحل مشاكل العقيلة

محافظ األحمدي مستقبًا أعضاء فريق العقيلة التطوعي

»لوياك« تطلق برنامج »كن - تنيو« لريادة األعمال االجتماعية
• تدشينه بحلول 2023 على مدى 7 أسابيع بالتعاون مع »بابسون« األميركّية

• السقاف: مكافأة نقدّية قّيمة للمشروع صاحب المركز األول في البرنامج
ــاك«  ــ ــويـ ــ أطـــلـــقـــت مـــؤســـســـة »لـ
 تحت مسمى 

ً
 متميزا

ً
برنامجا

ــن – تــنــيــو« لــــريــــادة األعـــمـــال  »كــ
االجتماعية، صممته بالتعاون 
مـــع كــلــيــة بــابــســون األمــيــركــيــة، 
الرائدة في مجال ريادة األعمال 

 .
ً
عالميا

وأعلنت »لوياك« أن البرنامج 
ــع بــنــك  ــ ــة مـ ــ ــراكـ ــ يــــأتــــي ثــــمــــرة شـ
الكويت الوطني وشركتي »زين« 
و»أجيليتي« العالمية، ويدعم 
الشبان والــشــابــات مــن عمر 17 
إلــــى 30 ســـنـــة، الــطــامــحــيــن إلــى 
تــرجــمــة أفــكــارهــم الــمــبــتــكــرة من 
خال مشاريع قائمة على أرض 

الواقع. 
كما يستجيب لتطلعات رواد 
ورائــدات األعمال الباحثين عن 
تنمية مشاريعهم وتطويرها 
بـــــــهـــــــدف خـــــــدمـــــــة الــــمــــجــــتــــمــــع، 
والراغبين بصقل مهاراتهم في 
مجال ريادة األعمال، مما يساهم 

في تعزيز مسيرتهم المهنية. 
ــج كـــذلـــك  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ويــــتــــيــــح الـ
إمكانية المشاركة، ســواء كفرٍد 
أو مجموعٍة تحت فكرة مشروٍع 
ــٍد، على أن يكمل كــل عضو  واحـ
فــي المجموعة طــلــب االلــتــحــاق 

بالبرنامج. 
ويمتد »كن – تنيو« على مدى 
سبعة أسابيع وُينظم كــل أحد 
ــن الــســاعــة  ــعــــاء مـ وثــــاثــــاء وأربــ
 حتى الثامنة 

ً
الخامسة عــصــرا

مساًء، وينطلق في 7 يناير 2023 
ويستمر حتى 21 فبراير المقبل، 
بـــحـــيـــث يـــتـــطـــرق الـــمـــشـــاركـــون 
إلـــى مــواضــيــع مــتــنــوعــة تتعلق 
بـــتـــطـــويـــر أفــــكــــارهــــم وتــأســيــس 
مشاريعهم وإثبات مدى جدواها 
وقــيــمــتــهــا الــمــضــافــة للمجتمع 

الكويتي. 

ورش وجلسات تدريب

ــور  ــ ــســ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ويــــــتــــــولــــــى الــ

العالمي فيليب كيم، افتتاح 
البرنامج وتنظيم ورش عمٍل 
مكثفة خــال األســبــوع األول، 
ــو الــمــتــخــصــص والــخــبــيــر  وهـ
فــي مــجــال ريـــادة األعــمــال من 
ــابـــســـون« والــحــاصــل  كــلــيــة »بـ
على درجة التميز من مؤسسة 

لويس لابتكار االجتماعي.
كما سيحظى المشاركون 
بـــــــــجـــــــــلـــــــــســـــــــاٍت تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة 
ومحاضراٍت ونقاشاٍت قيمة 
وتــوجــيــٍه مــتــكــامــٍل مــن نخبٍة 
ــن الــــخــــبــــراء والـــمـــوجـــهـــيـــن  ــ مـ
ــلــــيــــيــــن إلطــــــــــاق فــــكــــرة  الــــمــــحــ
ــادة  ــ ــم ريــ ــالــ ــروع فــــي عــ ــشــ ــمــ الــ

األعمال. 
ويشترط البرنامج الريادي 
تقديم فكرة مشروع وااللتزام 
، كما 

ً
بــجــدول األعـــمـــال كـــامـــا

 
ً
إتقان اللغة اإلنكليزية، تحدثا

 .
ً
وكتابة

وُيختتم بعرض كل مشارك 
ــٍل  ــمــ ــة عــ ــ ــطـ ــ أو مــــجــــمــــوعــــة خـ
ونموذج أولي لمشروٍع قابٍل 
للتنفيذ، بــالــتــالــي قـــادر على 
ــــل إحـــــــدى الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  حـ
يواجهها المجتمع الكويتي. 

مكافأة نقدية 

فـــي ســـيـــاق تــعــقــيــبــهــا على 
ــيـــســـة  الـــــبـــــرنـــــامـــــج، قـــــالـــــت رئـ
مــجــلــس إدارة لـــويـــاك، فــارعــة 
السقاف: »تميزت عاقتنا مع 
كــلــيــة »بــابــســون« فــي األعــــوام 
الــثــمــانــيــة الـــمـــاضـــيـــة، بــأنــهــا 
عـــاقـــة نـــمـــوذجـــيـــة مــشــجــعــة، 
ســاهــمــت فـــي نــجــاح بــرنــامــج 
»كـــن – تــنــيــو« وفـــي تحفيزنا 
على تعزيز التعاون المشترك 
ــٍج  ــامـ ــرنـ ــر بـ ــويـ ــطـ ــــال تـ مــــن خــ
موجٍه للفئة العمرية األكبر، 
ــبــــر   أكــ

ً
ــــرس وقـــــــتـــــــا ــكــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

لمشاريعها«. 
وإذ أعلنت »مواصلة العمل 

مع الشركاء االستراتيجيين 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا خــــيــــر داعــــــــٍم 
لــلــبــرنــامــج«، كــشــفــت الــســقــاف 
عــــــــن تــــخــــصــــيــــص »مـــــكـــــافـــــأة 
نــقــديــة قيمة لــلــمــشــروع الــذي 
ســيــحــصــد الـــمـــركـــز األول في 

البرنامج«. 
مـــن جــهــتــهــا، لــفــتــت مــديــرة 
ــر فـــي  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ الــــتــــعــــلــــيــــم وال
»لوياك«، إيمان العمر، إلى أن 
»البرنامج يخاطب بالدرجة 
ــى الــشــبــاب الــطــمــوحــيــن  ــ األولـ
الباحثين عن مستقبٍل مهني، 
ــيــــن نـــحـــو الـــنـــجـــاح،  والــــســــاعــ
والــهــادفــيــن ألن يــكــونــوا رواد 
أعماٍل، كما الشباب الحالمين، 
الــــمــــؤمــــنــــيــــن بـــمـــشـــاريـــعـــهـــم 
والــــمــــتــــمــــســــكــــيــــن بــــــضــــــرورة 
ــم لـــتـــحـــويـــلـــهـــا  ــ ــدعــ ــ ــر الــ ــيــ ــوفــ تــ
مـــن فـــكـــرٍة إلـــى حــقــيــقــٍة تــخــدم 
الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع«. وتـــــــابـــــــعـــــــت: 
»البرنامج كذلك موجه لرواد 

األعـــمـــال الــشــبــاب الــبــاحــثــيــن 
عن تنمية مشاريعهم القائمة 

وتطويرها«. 

شراكة استراتيجية 

ــــت رئـــيـــســـة  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
مجموعة االتصال المؤسسي 
ــويــــت الـــوطـــنـــي  ــكــ ــي بـــنـــك الــ ــ فـ
منال المطر »إن هذه الرعاية 
ــة  ــ ــراكــ ــ تـــــــأتـــــــي فــــــــي إطـــــــــــــار شــ
)الــوطــنــي( االستراتيجية مع 
لــويــاك وحــرصــه عــلــى توفير 
ــة  ــ ــاحــ ــ الـــــــدعـــــــم لــــلــــشــــبــــاب وإتــ
الفرصة أمامه للثقة بأفكاره 
وبلورتها إلى مشاريع مفيدة 

للمجتمع«. 
ــــت الـــمـــطـــر أن هـــذا  ــافـ ــ وأضـ
الــبــرنــامــج يــلــتــقــي مـــع تــوجــه 
الــــبــــنــــك الـــــــهـــــــادف إلــــــــى دعــــم 
الشباب، وفتح المجال أمامهم 
مــــن خـــــال دعـــــم مــشــاريــعــهــم 

الــهــادفــة إلـــى خــدمــة وتطوير 
ــا أن  ــمــ ــيــ ــهـــم، الســ ــاتـ ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
البرنامج موجه إلى كل باحث 
عــن الــدعــم لتحويل مشروعه 
مــن مــجــرد فــكــرة إلــى مشروع 
قائم على أرض الواقع، وإلى 
رواد األعمال الشباب الباحث 
عن تنمية وتوسيع مشروعه 
الــقــائــم، كما أنــه مناسب لكل 
من هو مهتم بتطوير وصقل 
ــال ريــــــادة  ــجــ ــــي مــ مــــهــــاراتــــه فـ
األعــــمــــال لـــلـــصـــعـــود بــحــيــاتــه 

المهنية. 
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــر، قــــــال 
الرئيس التنفيذي للعاقات 
وشــــؤون الــمــؤســســة فـــي زيــن 
الكويت وليد الخشتي: »بعد 
النجاح الكبير الذي لمسناه 
ــامــــج »ُكـــــــــن« لــــريــــادة  ــرنــ ــن بــ ــ مـ
ــال االجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــال  ــمــ األعــ
الــســنــوات السابقة بوجودنا 
كـــراٍع رئيسي لــهــذه المبادرة 

األكاديمية المتميزة، ُسعداء 
الــــيــــوم بــــاإلعــــان عــــن دعــمــنــا 
لبرنامج »ُكــن-تــنــيــو« الجديد 
 مــــــن »لــــــــويــــــــاك«، الــــــذي 

ً
كــــلــــيــــا

يستمر بالرحلة التي بدأها 
برنامج »ُكن« لكن مع الشباب 
مـــن الـــفـــئـــات الــعــمــريــة األكــبــر 
 أن أهـــدافـــه 

ً
، خـــصـــوصـــا

ً
ســـنـــا

 مع رؤيتنا في 
ً
تتماشى تماما

زيـــن لتمكين الــجــيــل الجديد 
مــــن رواد األعــــمــــال وتــطــويــر 
مــنــظــومــة الــشــركــات الناشئة 

في الكويت«.
بـــــــــدورهـــــــــا قــــــالــــــت رئــــيــــس 
مجلس إدارة أجيليتي هنادي 
الــــصــــالــــح: نـــحـــن حـــريـــصـــون 
على رؤيــة تــطــور الــطــاب من 
خــــال بـــرنـــامـــج لـــويـــــــاك ألنــنــا 
نشهد تحقيقه الــنــجــاح على 
مــــــدى الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة. 
إن هـــــذه الــــبــــرامــــج ضـــروريـــة 
لمساعدتنا في تحقيق رؤية 

الكويت للتنمية االقتصادية 
ــلـــى الـــمـــدى  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ
الــطــويــل، فــهــي تـــزود الشباب 
ــرات ريــــــادة  ــ ــبــ ــ بــــمــــهــــارات وخــ
ــمــــال مـــن خــــال الــــــدورات  األعــ
التدريبية وورش العمل التي 
ستعود عليهم بالفائدة في 

عالم األعمال الحقيقي«.
وأضــافــت: »يعتبر التعليم 
إحـــــــدى الــــركــــائــــز األســـاســـيـــة 
لــــاســــتــــدامــــة فــــي أجــيــلــيــتــي، 
ونـــحـــن فــــخــــورون بــــأن نــكــون 
داعـــــــمـــــــيـــــــن وعــــــــلــــــــى الــــــمــــــدى 
الطويل لـ »لوياك« وبرامجها 
الــتــعــلــيــمــيــة ألجـــيـــال الــشــبــاب 
فـــي الـــكـــويـــت مـــن أجــــل كــويــت 

المستقبل«.
يــذكــر أنـــه يــمــكــن للراغبين 
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج، 
الــتــســجــيــل مــــن خــــال إنـــشـــاء 
ــٍف شـــخـــصـــي عـــبـــر مـــوقـــع  ــلــ مــ

»لوياك« اإللكتروني.

البرنامج يمثل ثمرة 
شراكة مع »الوطني« 
و»زين« و»أجيليتي« 

لتطوير المشاريع 
الشبابّية المبتكرة

المشاركون في إطاق برنامج »كن - تنيو«

 في حمالت لمباحث اإلقامة
ً
ضبط 52 مخالفا

●   محمد الشرهان

واصــل قطاع شــؤون اإلقــامــة، ممثا بـــاإلدارة العامة 
لمباحث اإلقامة، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة 
الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر 
وشؤون اإلقامة، فواز المشعان، وإشراف ميداني من 
المدير العام لــإلدارة العامة لمباحث اإلقامة، اللواء 
وليد الــطــراروة، تنفيذ الحمات األمنية الميدانية 
ــانـــون العمل  ــة وقـ ــامـ لــمــاحــقــة مــخــالــفــي قـــانـــون اإلقـ
والعمالة الهامشية. وقال مصدر أمني لـ »الجريدة« إن 
رجال مباحث اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة بالتعاون 
والتنسيق مع مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة، 
نفذوا مساء أمــس األول عــددا من الحمات األمنية 

الميدانية التي استهدفت مناطق سكراب النعايم، 
والفروانية، وحولي، وبعض مواقع تجّمع العمالة 

الهامشية وعدد من المجمعات التجارية.
وأســفــرت الحملة عــن ضبط 52 مخالفا لقانون 
ــل، مــــن بــيــنــهــم 7 أشــــخــــاص بتهمة  ــمـ ــعـ اإلقــــامــــة والـ
التسول، فضا عن تحرير 3 مخالفات مزاولة مهنة 
من غير ترخيص من قبل مفتشي وزارة الصحة، و32 
مخالفة لعمال ضبطوا يعملون بغير عمل محدد من 
قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وتمت إحالتهم 
إلى جهات االختصاص. وأضــاف المصدر أن رجال 
المباحث تمكنوا أيــضــا مــن ضبط 7 أشــخــاص من 
جنسيات عربية بتهمة التسول داخـــل المجمعات 
التجارية، وتمت إحالتهم لجهات االختصاص التخاذ 

جانب من المضبوطين المخالفيناإلجراءات القانونية الازمة بحقهم وحق كفائهم.

»الكهرباء«: حريق محدود بمحطة 
»D التحويل الرئيسية »المهبولة

●   سيد القصاص
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
اندالع حريق محدود في محطة التحويل الرئيسية 
»المهبولة D«، مــا أدى النقطاع التيار الكهربائي 
عن أجزاء من منطقة المهبولة.  وقالت »الكهرباء«، 
في بيان لها، إن فرق قوة اإلطفاء العام والطوارئ 
التابعة للوزارة حضرت إلى الموقع على الفور وتمت 
السيطرة على الحريق وتعمل الـــوزارة على إعــادة 

التيار بأقرب وقت ممكن.
في سياق متصل، أعلنت الوزارة قيامها ببعض 
األعــمــال فــي الشبكة المائية بمنطقة المنصورية 

قطعة » 2« اليوم، مما يترتب عليه ضعف المياه في 
مناطق »الشويخ السكنية، الشامية، مدينة الكويت، 
كيفان، الــقــادســيــة، الــدســمــة، المنصورية، ضاحية 

عبدالله السالم، النزهة، بنيد القار«. 
ــوزارة المستهلكين، فــي حـــال حــدوث  ــ ودعــــت الــ
أي انــقــطــاع للمياه، إلــى االتــصــال بمركز االتــصــال 

الموحد 152. 
من جانب آخر، تلقت وزارة الكهرباء والماء وثائق 
الــعــطــاءات الــمــقــدمــة حـــول مــشــروع إنــشــاء 9 أبـــراج 
للمياه العذبة بمدينة المطاع السكنية واألعمال 
الملحقة لها من قبل ديــوان المحاسبة لدراستها 
.
ً
وتقديم التوصيات الازمة بشأنها خال 30 يوما

»البيئة«: حمالت تفتيش
على طريق الوفرة

●   عادل سامي
أكدت الهيئة العامة للبيئة استمرارها في رصد أي تعديات على 
قانون حماية البيئة، مبينة أنه بناء على ما تم تداوله في وسائل 
التواصل االجتماعي، بخصوص التجاوزات في طريق الوفرة، فقد تم 
عمل حملة تفتيش في المنطقة قبل عدة أشهر، وتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال المخالفين. وأعلنت الهيئة، في بيان صحافي، أنها 
ستقوم بعمل حمات تفتيش أخرى مع الجهات ذات االختصاص، 
وهي شرطة البيئة وبلدية الكويت، لرصد التعديات على المنطقة، 
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل من يخالف قانون حماية 

البيئة رقم 42 لسنة 2014.

 مخاطبة 
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المويزري يوجه أسئلة للمال والماجد
ــعـــيـــب  وجـــــــــــه الـــــــنـــــــائـــــــب شـ
الــمــويــزري عـــددا مــن األسئلة 

لوزيرين.
ــر  ــ ــزري وزيـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وســــــــأل الـ
العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون 
ــنـــزاهـــة عــبــدالــعــزيــز  تــعــزيــز الـ
الــمــاجــد عـــن قــطــاعــات العمل 
واإلدارات الــتــي يــقــوم عليها 
ــي لــحــقــوق  ــنــ ــوطــ الــــــديــــــوان الــ
ــاءل: كـــم عــدد  ــســ ــان. وتــ ــســ االنــ
ــيــــن فــــــي كــــــل قـــطـــاع  ــفــ ــمــــوظــ الــ
ــــل إدارة بــــالــــديــــوان؟  وفــــــي كـ
ومـــــا مــســتــويــاتــهــم الــعــلــمــيــة 
وخبراتهم العملية وسنوات 
الــخــدمــة الــســابــقــة لــكــل واحـــد 
مــنــهــم؟ وهــــل لــهــم جــمــيــعــا أو 
لبعضهم خــبــرات فــي قضايا 
ــقــــوق اإلنـــــــســـــــان؟، مــطــالــبــا  حــ
ــة  ــيـ ــذاتـ ــده بـــالـــســـيـــر الـ ــزويــ ــتــ بــ
لجميع أعضاء مجلس إدارة 

الديوان الحاليين.
ــهــــات   وأضــــــــــــــاف: مــــــا الــــجــ
ــة الـــتـــي  ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ الـــمـــعـــنـــيـــة فـ
قدمت ترشيحاتها في الدورة 
السابقة؟ ومــا األســبــاب التي 
أدت إلـــى عـــدم تعيين األمــيــن 
العام للديوان منذ بدء العمل 
ــوم وبـــعـــد مــضــّي  ــيــ وحـــتـــى الــ
4 ســنــوات عــلــى إنــشــائــه؟ في 
الوقت الذي تنص فيه إحدى 
مـــــواده فـــي هــــذا الـــشـــأن، على 
أن يتم اختيار وتعيين أمين 
الـــديـــوان بــعــد مــضــي 6 أشهر 
مــن بـــدء الــعــمــل فــيــه، مضيفا، 
ــة  ــلــــت لـــجـــنـــة خـــاصـ ــكــ ــ

ُ
هــــــل ش

الختيار األمين العام للديوان 
حــســب الـــشـــروط والــضــوابــط 
الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا لـــهـــذا 
ــــأن؟ ومـــــا هـــــذه الـــشـــروط  ــــشـ الـ
كلت لجنة 

ُ
والضوابط؟ وإن ش

مـــن أجــــل ذلـــــك، فــمــا الــنــتــائــج 
الــــتــــي تــــوصــــلــــت إلــــيــــهــــا بــعــد 
مقابلة المتقدمين؟ وهل أعلن 
لــهــم فـــي الــصــحــف الــمــحــلــيــة؟ 
وهل قدمت هذه النتائج إلى 

مجلس اإلدارة؟ 
وتــــابــــع: هـــل لــــدى الـــديـــوان 

خــطــة عــمــل لــلــســنــوات األربـــع 
ــــدورات  الـــقـــادمـــة؟ وكـــم عـــدد الـ
ــوث  ــحــ ــبــ ــل والــ ــمــ ــعــ وورش الــ
والدراسات المتصلة بقضايا 
حقوق اإلنسان والتي تهدف 
ــى نــــشــــر الـــــوعـــــي فـــــي هــــذه  ــ ــ إلـ
القضايا في المجتمع؟ والتي 
ــــدرت عـــن الـــديـــوان  أعــــدت وصـ
ذاته وليست من جهات أخرى، 
وهل تمت أية تعيينات جديدة 
ــدورة الحالية  ــ بــعــد انــتــهــاء الـ
لمجلس اإلدارة منذ منتصف 
سبتمبر خالل فترة تصريف 
العاجل من األمــور؟ وكم عدد 
المنتدبين؟ وكــم عــدد مــن تم 
تثبيتهم؟ وهل خضع التثبيت 
لنظام معين لتحقيق العدالة؟ 
وكــم عــدد المعينين تحت أي 
ــوان الــوطــنــي  ــ ــديـ ــ ــــدى الـ بـــنـــد لـ
لحقوق االنسان من الكويتيين 

وغير الكويتيين؟ 
كما وّجه المويزري أكثر من 
سؤال إلى نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الــنــفــط د. بــدر 
الــمــال، قــال فيها إن حكومات 
جميع الـــدول تــقــدم كــل الدعم 
والمساندة لمواطنيها ألنهم 
الــركــيــزة األســاســيــة للنهضة 
والتقدم والتطور واالستقرار 
عــكــس مــا يــجــرى فــي وطننا، 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــلــ ــم خــ ــ ــد تــ ــقــ فــ
التعقيدات لعرقلة توظيفهم، 
ــا أســــبــــاب مــــا يــــجــــرى فــي  ــمـ فـ

ــات  الــــــشــــــركــــــات والـــــمـــــؤســـــســـ
النفطية المملوكة للدولة؟

ــبـــاب عــدم  وأضــــــاف: مـــا أسـ
تـــوظـــيـــف الــكــويــتــيــيــن بــشــكــل 
مــــبــــاشــــر ولـــــيـــــس مــــــن خــــالل 
عــقــود مــقــاولــيــن؟ ومـــا الــهــدف 
مـــن تــوظــيــف الــكــويــتــيــيــن من 
خالل العقود؟ ومن المنطقي 
سد الشواغر من قبل اإلخــوة 
الوافدين في حال عدم وجود 
مواطنين من ذات التخصص، 
ــم تـــوظـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــن لـــــــمـــــــاذا يـ ــ ــكـ ــ لـ
الــوافــديــن بــالــرغــم مــن وجــود 
خريجين من جامعة الكويت 
وجـــــامـــــعـــــات أخــــــــــرى عـــريـــقـــة 
أخــــــرى؟ وكــــم عــــدد الـــوافـــديـــن 
الموظفين بشكل مــبــاشــر أو 
من خــالل عقود في الشركات 
والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة 
اتــكــم  الــحــكــومــيــة؟ ومـــا إجــراء
ضد ما يجري من عبث أضر 

الدولة والشعب؟
 وتـــابـــع: كـــم عـــدد محطات 
تعبئة الـــوقـــود الــتــي يديرها 
ــل  ــ الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــخـــــــــاص؟ وهــ
استفادت الدولة من استحواذ 
القطاع الخاص على محطات 
تـــعـــبـــئـــة الـــــــوقـــــــود؟ وهـــــــل فــي 
تسليم محطات تعبئة الوقود 
مــصــلــحــة لـــلـــدولـــة والـــشـــعـــب؟ 
إذا كانت اإلجــابــة باإليجاب، 
يرجى تزويدي بكل ما يثبت 
ــقـــطـــاع  ــــواذ الـ ــــحـ ــتـ ــ تـــــوافـــــق اسـ
الخاص مع المصلحة العامة، 
ــة مــن  ــخـ ــسـ ــنـ مــــــع تـــــــزويـــــــدي بـ
العقود التي تم إبرامها بين 
مــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة 
وبين شركات القطاع الخاص 
بشأن محطات تعبئة الوقود.

وأردف: ما العقود المتأخرة 
الــتــي لــم يــتــم تسليمها حتى 
ــر اســم  ــاريـــخ الــــيــــوم؟ مـــع ذكــ تـ
ــــروع والــــجــــهــــة مـــالـــكـــة  ــــشـ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــشـــــروع واســــــــــم الــــشــــركــــة 
التي تــم التعاقد معها ومــدة 

المشروع وقيمته؟ 

 
ً
وجه النائب صالح عاشور سؤااًل برلمانيا
إلــــى الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــر الداخلية الشيخ طــالل الخالد عن خطة 
الحكومة لحل قضية البدون، وعــدد القضايا 
الــمــرفــوعــة عــلــى الــجــهــاز الـــمـــركـــزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والسند 
القانوني لــوضــع القرينة لــهــم، وأســبــاب عدم 

تجنيس أبناء الشهداء.
وقـــال عــاشــور إن »عـــدم حــل مشكلة االخــوة 
البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم 
، ومن 

ً
، وتؤثر على سمعة الدولة خارجيا

ً
يوميا

 إن لــم يتم حلها 
ً
الممكن ان تتفاقم مستقبال

بشكل جـــذري وبــعــدالــة للجميع حــيــث تشير 
بعض االحصائيات الى أن عددهم اآلن وصل 
إلــى مــا يــقــارب 150 ألــف شخص، ومتوقع أن 

يصل إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035«.
ل: هــل للحكومة خطة ورؤيـــة لحل  وتــســاء
قضية المقيمين بــصــورة غير قانونية؟ وما 
ــل هـــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة؟ وكـــم  خـــطـــواتـــهـــا تـــجـــاه حــ
عــدد اإلخـــوة المقيمين بــصــورة غير قانونية 
المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية من فئة أبناء 
ــروط  ــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــ ــذيــ الـــكـــويـــتـــيـــات الــ
الــتــجــنــيــس ولــــم يــتــم تــجــنــيــســهــم حــتــى اآلن؟ 
وما أسباب عدم تجنيسهم؟ وكم عدد اإلخوة 

المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم 
أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم شروط 
التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى اآلن؟ وما 

أسباب عدم تجنيسهم؟
ــه عـــدد  ــيـ ــلــــب تـــــزويـــــده بـــكـــشـــف يـــبـــيـــن فـ وطــ
المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة 
الـــدكـــتـــوراه وشـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر والــشــهــادة 
ــدد الــمــقــيــمــيــن بــــصــــورة غــيــر  ــ الـــجـــامـــعـــيـــة، وعــ
قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه 

)الشرطة والجيش(، 
ووجه عاشور سؤاال إلى وزير التربية وزير 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي طــلــب فيه 
تزويده بعدد طلبة الثانوية العامة المقبولين 
في خطة البعثات للتعليم العالي في العامين 
الماضيين بالتفصيل لكل من طلبة التعليم 
ــدد  الــحــكــومــي وطــلــبــة الــتــعــلــيــم الــــخــــاص، وعـ
، مع 

ً
المقاعد المخصصة لكل منهما تحديدا

تزويده بكشف تفصيلي باألعداد لكل منهما.

ــة  ــ ــامــ ــ تـــــــقـــــــدم الــــــنــــــائــــــب أســ
الشاهين باقتراحين برغبة 
بالسماح ألصحاب المشاريع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
بممارسة أنشطتهم التجارية 
عــلــى شـــاطـــئ أنــجــفــة وشــــارع 
الـــبـــالجـــات وشـــــــارع الــخــلــيــج 
العربي، وفي الحدائق العامة.

ــاء فــــي نــــص اقـــتـــراحـــه  ــ ــ وجـ
األول: »لـــمـــا كـــانـــت لــلــحــدائــق 
ــة مـــــن أهـــمـــيـــة كــونــهــا  ــامــ ــعــ الــ
تـــــشـــــكـــــل تـــــرفـــــيـــــهـــــا ألهــــــالــــــي 
الــمــنــاطــق فــقــد ســعــت الــدولــة 
إلــى تشييدها لــهــذا الــغــرض، 
وسابقا كــانــت هــذه الحدائق 
تقام بها الفعاليات الثقافية 
واالجــتــمــاعــيــة، ويقبل عليها 
األهــالــي، ولكن هــذه الحدائق 
على الــرغــم مــن أهميتها فقد 
أصبحت ال تجذب لها الرواد 
كـــمـــا كـــــان فــــي الـــســـابـــق لــقــلــة 
األنشطة وعدم صيانة المرافق 
التابعة لها مثل دورات المياه 
والــنــظــافــة وصــيــانــة الــمــمــرات 
التي تتناسب مع جميع فئات 

المجتمع«.
وأضــــاف: »عــلــى ضـــوء ذلــك 
اقـــــتـــــرح الــــســــمــــاح ألصــــحــــاب 
الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــارع الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة 
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة بــ
ــة فــي  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ أنــــشــــطــــتــــهــــم الـ
ــة، بــتــنــظــيــم  ــامــ الــــحــــدائــــق الــــعــ
مــشــتــرك مـــن وزارة الــتــجــارة 

وبلدية الكويت والهيئة العامة 
ــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة  ــلـــزراعـ لـ

ووزارة الداخلية«.
ــراح  ــتــ وجــــــاء فــــي نــــص االقــ
الــــثــــانــــي: »تـــعـــتـــبـــر الـــواجـــهـــة 
البحرية التي تمتد من شاطئ 
ــة بــمــنــطــقــة الــمــســيــلــة،  ــفـ ــجـ أنـ
ــات مـــقـــابـــل  ــ ــــالجـ ــبـ ــ وشــــــــــارع الـ
ــذلـــك  ــة، وكـ ــيـ ــمـ ــالـ مـــنـــطـــقـــة الـــسـ
ــارع الخليج الــعــربــي الــذي  شـ
يمتد من رأس األرض وينتهي 
بــــشــــاطــــئ شـــــويـــــخ، مـــــن أبـــــرز 
الوجهات التي يرتادها الكثير 
مـــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
والزائرين للكويت، كونها تطل 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر، وتــمــتــاز 
بواجهة يستطيع مرتادوها 
ممارسة األنشطة الرياضية 

واالجتماعية كافة وغيرها، 
ولــكــن هــــذه الـــواجـــهـــة تفتقد 
الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات وغــيــر 
مستغلة بشكل مثالي، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــســـمـــاح لبعض 
األشـــــــخـــــــاص مــــــن أصــــحــــاب 
المشاريع الصغيرة بممارسة 
ــإن الــعــمــلــيــة  ــ ــ نـــشـــاطـــاتـــهـــم فـ
تــشــوبــهــا بــعــض الــعــشــوائــيــة 
ــزام  ــ ــدم اإللــ ــ فــــي الــتــنــظــيــم وعــ
بشروط النظافة، كما يوجد 
بعض العربات الخاصة بهذه 
الــمــشــاريــع مــهــمــلــة مـــن دون 

متابعة من بلدية الكويت«.
وتــــــــــــابــــــــــــع الـــــــشـــــــاهـــــــيـــــــن: 
ــة مـــنـــا فــــي أن تــكــون  ــ ــبـ ــ »ورغـ
ــات الـــبـــحـــريـــة  ــ ــهــ ــ ــــوجــ هــــــــذه الــ
ــن حــيــث الــخــدمــات  مــثــالــيــة مـ
والنظافة والترتيب، تقدمت 
بـــاالقـــتـــراح بــرغــبــة بــالــســمــاح 
ألصحاب المشاريع الصغيرة 
ــة  ــارســ ــمــ ــمــ والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة بــ
ــتــــجــــاريــــة عــلــى  أنـــشـــطـــتـــهـــم الــ
شـــــــاطـــــــئ أنــــــجــــــفــــــة وشــــــــــــارع 
الـــبـــالجـــات وشـــــــارع الــخــلــيــج 
العربي، بتنظيم مشترك من 
وزارة التجارة وبلدية الكويت 

ووزارة الداخلية«.

طالب النائب فيصل الكندري 
وزير الصحة د. أحمد العوضي 
بضرورة تحقيق األمان الصحي 
في الكويت، ومعالجة الملفات 
والقضايا بالوزارة، وحل مشكلة 
ــقــــص األدويــــــــــــة وتـــطـــعـــيـــمـــات  نــ
األطفال ومحاسبة المسؤولين 
عنها، مؤكدا أن صحة المواطن 

فوق كل اعتبار.
وقـــال الــكــنــدري، فــي تصريح 
بالمركز اإلعــالمــي فــي مجلس 
األمــة، إن هناك ملفات وقضايا 
فـــــســـــاد مــــتــــراكــــمــــة فــــــي وزارة 
الــصــحــة، الــمــســؤولــة عــن صحة 
أهـــل الــكــويــت والــمــقــيــمــيــن على 
أراضــيــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن هــذه 
ات  الملفات يجب اتــخــاذ إجـــراء
ــان وزيـــر  بــشــأنــهــا حــتــى وإن كــ

الصحة جديدا.
وأكد أن وزارة الصحة »غارقة 
في الفساد ولدي ما يثبت ذلك، 
ــة مــثــارة  ــ وقــضــيــة نــقــص األدويــ
مــنــذ أســابــيــع عـــدة، وهـــذا األمــر 
يعتبر كارثة وفسادا حقيقيا في 
الوزارة، خصوصا أننا في عهد 

ومسار إصالحي وبرنامج عمل 
حكومي ونهج جديد«.

وشـــدد عــلــى ضــــرورة معرفة 
أسباب هذا النقص في األدوية 
ومحاسبة المسؤول سواء كان 
متعمدا أو غير متعمد، مشيرا 
إلــــى أنــــه ال يـــجـــوز لـــدولـــة مثل 
الــكــويــت بميزانيتها الضخمة 
واستثماراتها الكبيرة أن تعاني 

من نقص في األدوية.

العدد 5196 / الثالثاء 29 نوفمبر 2022م / 5 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
برلمانيات majles@aljarida●com٥

»عافية«... على هامش جلسة استجواب بوقماز
 اليوم بحضور العوضي إلضافة شرائح جديدة

ً
• اللجنة الصحية تعقد اجتماعا

• »المالية«: رفضنا تشكيل لجنة مشتركة لقضايا غسل األموال

فــي وقـــت تتجه األنــظــار إلــى 
قـــاعـــة عــبــدالــلــه الـــســـالـــم الـــيـــوم، 
حـــيـــث تـــحـــدد وزيـــــــرة األشـــغـــال 
العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
د. أمــانــي بــوقــمــاز مــوقــفــهــا من 
االستجواب المقدم من النائب 
حمدان العازمي سواء بصعود 
الــمــنــصــة ومــنــاقــشــتــه خــاللــهــا 
أو طـــلـــب تـــأجـــيـــلـــه أســـبـــوعـــيـــن، 
وســــط تــرجــيــحــات بــالــصــعــود، 
تعقد لجنة الــشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرلمانية 
 
ً
على هامش الجلسة اجتماعا

بحضور وزير الصحة لمناقشة 
ــلـــجـــنـــة  ــــس لـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ تــــكــــلــــيــــف الـ
ببحث مــوضــوع تــأمــيــن عافية 
ودور وزيـــر الصحة بممارسة 
 
ً
صالحياته المخولة له تطبيقا
ألحكام القانون رقم 114 لسنة 
2014 بــشــأن الــتــأمــيــن الصحي 

عــلــى الــمــواطــنــيــن الــمــتــقــاعــديــن 
بإضافة شرائح جديدة. 

يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت، عــقــدت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ لـــــجـــــنـــــة الــــــــــشــــــــــؤون الـ
واالقتصادية اجتماعا مشتركا 
مع لجنة حماية األموال العامة 
بناء على تكليف مجلس األمة 
لــبــحــث رســـالـــة الـــنـــائـــب مــبــارك 
الحجرف بطلب تشكيل اللجنة 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــمـــتـــابـــعـــة قــضــايــا 
االستيالء على المال العام من 
خالل وحــدة التحريات المالية 
والهيئة العامة لمكافحة الفساد 

)نزاهة(.
وقـــــال مـــقـــرر لــجــنــة الـــشـــؤون 
المالية النائب صالح عاشور 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي إن 
أغلبية أعــضــاء اللجنة المالية 
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ ــل الــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ رفـــــــــضـــــــــوا تـ
الــمــشــتــركــة، وأحــــالــــوا الــرســالــة 

ــايــــة األمـــــــــوال  ـــمــ إلــــــــى لـــجـــنـــة حـ
ــة ألن الـــــمـــــوضـــــوع مــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ً
صـــلـــب اخـــتـــصـــاصـــهـــا، مــشــيــرا
ــة نـــاقـــشـــت فــي  ــنـ ــلـــجـ إلــــــى أن الـ
بــــنــــد مـــــا يـــســـتـــجـــد مـــــن أعــــمــــال 
خــالل اجتماعها الموضوعات 
واالقتراحات بقوانين المدرجة 
ــى جـــــــــــــدول األعــــــــــمــــــــــال مـــن  ــ ــلــ ــ عــ
المجالس السابقة، وأن اللجنة 
أحالت االقتراحات بقوانين إلى 
اللجان المختصة لكي تتولى 
ــاذ الـــــــقـــــــرارات الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــخـ ــ اتـ

بشأنها.
من جانب آخر، اعتبر عاشور 
أن تأخير تقديم بــرنــامــج عمل 
الــحــكــومــة ألكــثــر مــن أسبوعين 
على تشكيلها دلــيــل على عدم 
ــة لــــدى  ــ ــحــ ــ وجـــــــــود رؤيـــــــــة واضــ
الــــحــــكــــومــــة، ووجـــــــــــود تـــعـــديـــل 

وتغيير في توجهات.
ــر تـــقـــديـــم  ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ وأكـــــــــــد أن تـ
ــيــــس فــي  ــل لــ ــمــ ــعــ الــــبــــرنــــامــــج الــ
مصلحة البلد وال المواطنين 
 إلــــــــى وجــــــــــود عــــــــدد مــن 

ً
نــــــظــــــرا

القضايا ومشروعات القوانين 
واالقـــتـــراحـــات بــالــقــوانــيــن التي 
 
ً
، مــطــالــبــا

ً
ــم نــقــاشــهــا ســـابـــقـــا تــ

الحكومة باالستعجال في تقديم 
برنامج عملها إلثبات جديتها.

وأوضح أن الحكومة سحبت 
من الخطة اإلنمائية التشريعات 
المرتبطة بالمنطقة الشمالية 
والبديل االستراتيجي ومشروع 
ــأن الــمــنــاصــب  ــ الـــقـــانـــون فــــي شـ

القيادية ومشروع القانون في 
شــأن تطوير الــجــزر والقضايا 
المتربطة بالسياحة والترفيه 
وإلـــى اآلن لــم يــتــم تــقــديــم شــيء 

جديد.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، عــقــدت 
لــجــنــة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 
 ناقشت فيه 

ً
الختامي اجتماعا

ــوان الــمــحــاســبــة  ــ مـــالحـــظـــات ديــ
بشأن الحساب الختامي لوزارة 
الــكــهــربــاء والــــمــــاء الـــــــواردة في 
تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي عــــن نــتــائــج 
الفحص والمراجعة على تنفيذ 
مــيــزانــيــة الـــــــــوزارات واإلدارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 

.2022/2021
وناقشت اللجنة المخالفات 
الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي أوردهــــــــا جــهــاز 
المراقبين الماليين على وزارة 
ــة  ــاقــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء والــ
المتجددة الـــواردة في تقاريره 
ــن الـــنـــصـــف األول والـــثـــانـــي  ــ عـ
ــه  ـــابــــتــ ــه رقـ ــ ــنـ ــ ــا أســـــــفـــــــرت عـ ــ ــمـ ــ عـ
المسبقة عــلــى تنفيذ ميزانية 
الــــوزارات واإلدارات الحكومية 
وحساباتها الختامية للسنة 

المالية 2022/2021.
وحضر االجتماع ممثلون عن 
وزارة المالية ووزارة الكهرباء 
والـــــمـــــاء والــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة 
ــاز  ــهـ وديــــــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة وجـ
ــوان  ــ الــمــراقــبــيــن الــمــالــيــيــن وديـ
الخدمة المدنية، كما تنظر بند 

ما يستجد من أعمال.

اجتماع اللجنة المالية

وجه النائب ماجد المطيري 
6 أسئلة إلى 5 وزراء هم كل من 
ــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة  وزيــــر الـــدولـ
عبدالعزيز المعجل عــن تنفيذ 
أحكام محكمة التمييز الخاصة 
بسحب جميع القسائم الزراعية 
بـــمـــشـــروع األمــــــن الـــغـــذائـــي فــي 
منطقة الــوفــرة، ووزيــر الصحة 
د. أحـــمـــد الـــعـــوضـــي، عـــن خطة 
ــتــــاح مــســتــشــفــى  ــتــ الــــــــــــوزارة الفــ
متكامل يخدم أهــالــي المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ووزيـــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
ــعــــدوانــــي،  الـــعـــلـــمـــي د. حـــمـــد الــ
ــه لـــفـــتـــح أفــــــرع  ــ ــــوجـ ــتـ ــ بـــــشـــــأن الـ
لجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب 
ــة،  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ فـــــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــ
ــاف  ــ ــر األوقــ ــ ــر الــــعــــدل وزيــ ــ ــ ووزيـ
ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون تــعــزيــز  ــ وزيــ
النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن 
أســـبـــاب عـــدم احــتــســاب اإلدارة 
الــعــامــة لــلــخــبــراء لــمــدة الــخــبــرة 
الــــســــابــــقــــة لـــجـــمـــيـــع الــــخــــبــــراء 
الــذيــن أعــيــد تعيينهم، ووزيـــرة 
ــرة  ــ الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة وزيـ
الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والطفل 
ــة  ــعــ ــراجــ ــــي، عـــــــن مــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــبـ ــ مـــــــي الـ
أعـــمـــال وحــســابــات الجمعيات 

التعاونية. 

وجـــاء مــن بينها ســــؤاالن إلــى 
ــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة،  وزيـــــر الــــدولــ
ــه األول إجــابــتــه  ــؤالـ طــلــب فـــي سـ
عـــــن اآلتـــــــــي: هـــــل نــــفــــذت الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــزراعــة أحـــكـــام محكمة 
التمييز الخاصة بسحب جميع 
القسائم الزراعية بمشروع األمن 
الــغــذائــي فــي منطقة الــوفــرة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
ــــدي بــــصــــورة ضـــوئـــيـــة مــن  ــــزويـ تـ
السندات التنفيذية لتلك األحكام، 
والــــقــــرارات الـــصـــادرة مــن الهيئة 
لتنفيذ تلك األحــكــام، ومــا اتخذ 
ات لسحب تلك  فعليا مــن إجــــراء
ــم، وفـــــــي حـــــــال ســحــبــت  ــائــ الــــقــــســ
القسائم بالفعل، هل لدى الهيئة 
نية للبدء في توزيع تلك القسائم؟ 
ــة بـــاإليـــجـــاب،  ــ ــابـ ــ إذا كـــانـــت اإلجـ
فيرجى تزويدي بالتاريخ المحدد 

للتوزيع.
وفــي ســؤالــه الــثــانــي، ســأل عن 
أســــبــــاب تـــأخـــر مــنــاقــصــة تــنــفــيــذ 
ــات  ــ ــزراعــ ــ ــة الــ ــانــ ــيــ ــر وصــ ــويــ ــطــ وتــ
ــــري فـــي مدينتي  التجميلية والـ
ــاح األحــــــــمــــــــد والــــــخــــــيــــــران  ــبـــــ صـــــ
السكنيتين والـــطـــرق الــمــحــاذيــة 
لـــهـــمـــا، وهـــــل هــــنــــاك تــــوجــــه لـــدى 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
والثروة السمكية لتشجير طريق 
الوفرة لمعالجة الرمال المتراكمة 

ــة  والــــتــــي تـــســـبـــب انـــــعـــــدام الــــرؤيــ
ووقوع حوادث على ذلك الطريق؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما 
الــــمــــدة الـــزمـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
التشجير؟ وما تاريخ بدء العمل 

بها؟
أمــــــــا فــــــي ســــــؤالــــــه إلــــــــى وزيــــــر 
ــه عــن  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــة، فـــطـــلـــب إجـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
ــل لـــــدى الــــــــــوزارة خــطــة  ــي: هــ االتــــــ
ــــاح مـــســـتـــشـــفـــى مـــتـــكـــامـــل  ــتـ ــ ــتـ ــ الفـ
يخدم أهالي المنطقة الجنوبية 
ومــنــهــا مــديــنــتــا صـــبـــاح األحــمــد 
السكنية والــوفــرة السكنية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي بالخطة الزمنية الفتتاح 

الـــمـــســـتـــشـــفـــى مـــــع بــــيــــان قــــدرتــــه 
االستيعابية، وهل افتتحت جميع 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة فـــي مــديــنــتــي 
صباح األحمد والوفرة السكنية؟ 
وفــــي ســـؤالـــه لـــوزيـــر الــتــعــلــيــم 
ــل تـــوجـــد خــطــة  الـــعـــالـــي، قــــــال: هــ
وتوجه لجامعة الكويت والهيئة 
ــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرع لـــهـــا فــي  ــ والــــتــــدريــــب لــفــتــح أفــ
الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة؟ إذا كــانــت 
ــاب، فـــيـــرجـــى  ــ ــجــ ــ ــاإليــ ــ اإلجــــــابــــــة بــ
ــاريــــخ  ــا، وتــ ــهـ ــعـ ــمـــواقـ تـــــزويـــــدي بـ
إنـــشـــائـــهـــا، والـــمـــيـــعـــاد الـــمـــحـــدد 
الفتتاحها، مع بيان عدد الكليات 
والــمــعــاهــد الــمــشــمــولــة بــالــخــطــة 
ومــــراحــــل تــنــفــيــذهــا، وإذا كــانــت 
ــا الـــمـــبـــرر  ــفـــي، فـــمـ ــنـ ــالـ ــة بـ ــ ــابـ ــ اإلجـ
والـــســـبـــب الـــقـــانـــونـــي لـــعـــدم فــتــح 
أفــرع للكليات والمعاهد في تلك 
ــيـــدة مــــع وجــــود  ــبـــعـ ــنـــاطـــق الـ الـــمـ
الــحــاجــة الــضــروريــة إلــيــهــا؟ وهل 
ــــوزارة ديــــوان الخدمة  خــاطــبــت الـ
الـــمـــدنـــيـــة فــــي شـــــأن صـــــرف بـــدل 
»مـــنـــاطـــق نـــائـــيـــة« لــلــعــامــلــيــن في 
الــمــدارس والمعاهد الواقعة في 
الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة؟ إذا كــانــت 
ــاب، فـــيـــرجـــى  ــ ــجــ ــ ــاإليــ ــ اإلجــــــابــــــة بــ
تـــزويـــدي بــالــخــطــابــات الموجهة 
للديوان مع ردود ديوان الخدمة 

المدنية عليها.

وطلب من وزير العدل تزويده 
بــأســبــاب عــــدم احــتــســاب اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــلــخــبــراء لـــمـــدة الــخــبــرة 
الــــســــابــــقــــة عــــلــــى تـــــاريـــــخ الـــحـــكـــم 
ــادر مــــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــ ــــصـ الـ
رقــم 2019/911 إداري/2 لجميع 
الخبراء الملغى تعيينهم والذين 
أعيد تعيينهم مرة أخرى بموجب 
ــرار الــــــوزاري رقـــم 2020/684  ــقـ الـ
كمدة خبرة فعلية داخــل اإلدارة 
العامة للخبراء والمستحق عليها 
ــبـــدالت والــتــرقــيــات  ــعـــالوات والـ الـ
وفقا لألقدمية المترتبة على ضم 

تلك المدد.
وفي سؤاله إلى وزيرة الشؤون 
االجتماعية، طلب تزويده بصورة 
ضوئية من كشوف مراجعة أعمال 
وحسابات الجمعيات التعاونية 
لــعــامــي 2021 و2022، مـــع بــيــان 
عدد اللجان المشكلة لهذا الصدد 
ــاء أعــضــائــهــا  ــ ــمـ ــ ــواعــــهــــا وأسـ وأنــ
وعــددهــم، وبــصــورة ضوئية لما 
انــتــهــت إلــيــه أعـــمـــال تــلــك الــلــجــان 
ــيـــات، ومــــا اإلجـــــــراءات  مـــن تـــوصـ
القانونية المتخذة بذلك الصدد؟ 
وما أسباب عدم األخذ بتوصيات 
بعض هــذه اللجان وعلى سبيل 
الــمــثــال ال الحصر جمعية الرقة 

التعاونية؟

ماجد المطيري

شعيب المويزري

عادل الدمخي

أسامة الشاهين

فيصل الكندري

فيصل الكندري: قضايا فساد 
متراكمة في »الصحة«

الشاهين للسماح ألصحاب المشاريع الصغيرة 
بممارسة أنشطتهم بالحدائق وعلى الشواطئ

الدمخي لتخصيص بطاقة تخفيضات 
للمتقاعدين بالمراكز التجارية

تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح برغبة »لتخصيص بطاقة 
( تمكنهم من الحصول 

ً
تخفيضات للمتقاعدين )بطاقة شــكــرا

على خصومات من الجهات المختلفة بالكويت سواء تجارية 
- ترفيهية – رياضية - سياحية - غذائية تعليمية - في المراكز 
التجارية واألندية والشركات، أسوة بما هو معمول به في بعض 
 للخدمات التي قدمها 

ً
دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديرا

المواطنون المتقاعدون«. 
ووجه الدمخي سؤاال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، طلب فيه تــزويــده بمسوغات قـــرار التكليف 
لــلــمــنــاصــب اإلشـــرافـــيـــة بــعــد اســتــقــالــة مـــديـــر جــامــعــة الــكــويــت 
وأسبابها وآلية طريقة اختيار المكلفين وفق القانون واللوائح، 
وهل تم تفعيل نص المادة 12 من القانون رقم 76 لسنة 2019 
بعد استقالة مــديــر الجامعة فــي اإلعـــالن عــن شــغــور المنصب 
وتشكيل لجنة اختيار مدير باألصالة فور قبول االستقالة من 

وزير التعليم.

عاشور يسأل الخالد عن »البدون«

نافذة نيابيةنافذة نيابية

»التشريعية«: إنجاز »تعارض المصالح« األسبوع المقبل
 واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرلمانية مناقشة المشروع بقانون واالقتراحين 
بقانونين بشأن تعارض المصالح، في حين وافقت 
على االقتراح بقانون بإنقاذ المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة من أزمة فيروس كورونا، المقّدم من 
النواب حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله 
المضف ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر، 
واالقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 

رقــم 4 مــن الــقــانــون رقــم 28 لسنة 1969 فــي شأن 
العمل بقطاع األعــمــال النفطية، وإحالتهما إلى 
اللجان المختصة، بينما أجلت بّت طلب النيابة 
العامة برفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري.
وقال مصدر من اللجنة لـ »الجريدة« إن قانون 
تعارض المصالح يتم العمل على وضع لمساته 
 االنتهاء من صياغته النهائية 

ً
األخيرة، متوقعا

ورفع التقرير بشأنه األسبوع المقبل.

المطيري يوجه المطيري يوجه 66 أسئلة إلى  أسئلة إلى 55 وزراء وزراء

محيي عامر
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أكـــــدت قــائــمــة الــــوحــــدة الــطــابــيــة أنــهــا 
والــطــلــبــة أصــبــحــوا ضــحــايــا ألكــبــر عملية 
تــزويــر انــتــخــابــي فــي انــتــخــابــات االتــحــاد 
الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة الـــكـــويـــت فــــرع الـــواليـــات 
المتحدة األميركية للعام النقابي 2022/ 
2023 التي أقيمت في مدينة لوس أنجلس 

قبل أيام. 
وذكــــــرت الـــقـــائـــمـــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمــس، »أن تزوير االنتخابات انطلق بعد 
قيام عضو وفد الهيئة التنفيذية لاتحاد 
الــوطــنــي ومــنــدوب »التنفيذية« فــي لجنة 
البنات )7(، أحمد الما، بافتعال مشاجرات 
ــة الــلــجــنــة فــــي نـــصـــف الــســاعــة  عـــنـــد بــــوابــ
األخـــيـــرة لــانــتــخــابــات، لــيــنــتــهــز الــفــرصــة 
إلدخال أوراق اقتراع مختومة أمام الجميع 

فـــي الـــقـــاعـــة، وبـــشـــهـــادة جــمــيــع الــمــنــاديــب 
ومندوب الهيئة التنفيذية اآلخر، سليمان 
البسام، ليقوم عن طريقها بتغيير نتيجة 
االنــتــخــابــات، وفــرض إرادتـــه الفردية على 
اإلرادة الحرة للجموع الطابية، وليهدم 
بها أعمدة العمل النقابي والطابي الحر 

والمستقل«.

تزوير بالصناديق

وأفـــــادت الــقــائــمــة بـــأن تـــزويـــر صــنــدوق 
البنات »لجنة 7« من وفد الهيئة التنفيذية 
ومندوبها يثير الشك بنزاهة بقية صناديق 
االقتراع، فمن اعتدى على اإلرادة الطابية 
مــرة واحـــدة، فــســوف يعتدي عليها مــرات 
أخــرى، من دون شــك، والسيما في ظل ما 
يتداول حول تزوير بقية الصناديق، مما 
يــعــزز مــوقــف »الـــوحـــدة الــطــابــيــة« برفض 
ــراع لـــفـــقـــدان شــرعــيــة  ــتــ ــرز صـــنـــاديـــق االقــ فــ
االنــتــخــابــات. ودعـــت القائمة إلــى ضــرورة 
استرجاع سيادة الطلبة، بعد اختطافها 
من قبل الهيئة التنفيذية لاتحاد الوطني 

لطلبة الكويت. 

هويات مزّورة

ــة إلـــــــى »ســـلـــســـلـــة مــن  ــمــ ــائــ ــقــ ــتــــت الــ ــفــ ولــ
االنتهاكات األخرى التي تمثلت في تمرير 
عضو وفــد الهيئة التنفيذية ومندوبها 
في لجنة 2، عبدالعزيز الحمادي، ناخبين 
يحملون مــســتــنــدات مــــزورة، والتصويت 

 عن االعتداء 
ً
بمستندات طلبة آخرين، فضا

على رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع الواليات المتحدة، يوسف أشكناني، 
بعد احتجاجه على تمرير األشخاص الذين 
انتحلوا شخصيات طلبة مقيدين، وهم 
استعانوا بهويات مــزورة لتغيير نتائج 

االنتخابات«.
وأشــارت إلى أنه »بعد هذه االنتهاكات 
للعملية الــديــمــوقــراطــيــة مــن أعــضــاء وفــد 
الهيئة التنفيذية، فإننا عزمنا على عدم 
االعــتــراف بالعملية االنتخابية المبطلة 
واالنسحاب التام من االنتخابات حماية 
للقواعد الطابية من هذا االنتهاك إلرادته، 
ولنضمن إلخواننا الطلبة انتخابات نزيهة 

تحّصن الصوت الطابي الحر«.

تبعات التزوير 
 على وضع حل 

ً
وقالت القائمة: »حرصا

مناسب لعاج تبعات عملية التزوير، قمنا 
بعد انسحاب مناديب الــوحــدة الطابية، 
بـــدعـــوة نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
للشؤون الخارجية مصعب الما الجتماع 
، اتفقنا فيها على عدم 

ً
عند الساعة 3 فجرا

فــتــح صــنــاديــق االقـــتـــراع إلبــطــال العملية 
االنتخابية الــمــزّورة، لكننا - مع األســف - 
رأيــنــا الهيئة التنفيذية تتبع سياستها 
المعتادة بمخالفة األعـــراف النقابية عن 
طــريــق فـــرز صــنــاديــق االقـــتـــراع، رغـــم عــدم 
إقفال فتحة بعض منها، بمخالفة صريحة 
للمادة 31 مــن الائحة الداخلية لتنظيم 
انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت«.
ــنـــاك مــخــالــفــات  وبـــيـــنـــت الـــقـــائـــمـــة أن هـ
الئحية حــول تنظيم االنتخابات، أبرزها 
مخالفة الهيئة التنفيذية للمادة 36 من 
الائحة، والتي تلزم توقيع أعضاء لجنة 
الفرز المكونة من ممثل الهيئة التنفيذية 
ومساعده وممثلي القوائم، ووفقا للمادة 
34 من الائحة يجب التوقيع على محضر 
الفرز في بداية ونهاية إجراءات الفرز، وهذا 
لم يحصل بحكم انسحاب مناديب الوحدة 
الطابية من االنتخابات إلبطالها، مضيفة 
أن سلسلة المخالفات الائحية التي قامت 
عليها الهيئة التنفيذية في االنتخابات، 
تؤكد عــدم شرعية النتائج التي أعلنتها 
الهيئة التنفيذية عــبــر بيانها المخّيب، 
بمحاولة منها لتبرير تزوير االنتخابات 

الذي يستوجب إبطالها بأكملها. 
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أعلن مراقب مكتب الدراسات العليا 
بمعهد الكويت لاختصاصات الطبية 
 لــلــقــرار 

ً
د. عــبــدالــلــه رجـــب أنـــه تــطــبــيــقــا

الـــــوزاري رقـــم 2018/324 الـــذي يعطي 
أولوية القبول لألطباء الكويتيين، بدأت 
صباح أمس إجراءات مقابات االلتحاق 
ــبـــورد الــكــويــتــي والـــزمـــاالت  بــبــرامــج الـ
بمشاركة أكثر من 700 طبيب وطبيبة 
كويتيين للعام األكاديمي 2024/2023 
 من 

ً
 اعــتــبــارا

ً
حـــددت مقاباتهم يــومــيــا

األحــد 27 نوفمبر الــجــاري حتى األول 
 
ً
مــن ديــســمــبــر الـــقـــادم فــي 28 بــرنــامــجــا

 و7 زماالت.
ً
 تخصصيا

ً
تدريبيا

ــب أن مــكــتــب الــــدراســــات  ــ وبـــيـــن رجـ
العليا يعمل وفــق آلــيــة مــوحــدة لكافة 
الــبــرامــج للقبول تعتمد عــلــى السيرة 
الذاتية وكتب التوصية وعمل األبحاث 
وحضور المؤتمرات الطبية للمشاركين 
وذلـــك لــارتــقــاء بالمنظومة الصحية 

في الباد. 
وتقدم رجب بالشكر لجميع العاملين 
بــمــكــتــب الــــدراســــات الــعــلــيــا والــمــكــاتــب 
الــمــســانــدة بــالــمــعــهــد وأعــــضــــاء لــجــان 

المقابات واألطباء المشاركين.

القوات البرية الكويتيةقوات الحرس الوطني

المكراد مع االطفائي المصاب

األنصاري واألستاد خال الجولة في المعرض

لقطة جماعية من الحفل

أبراج الكويت احتفت بمرور 
 على افتتاح الجامعة

ً
56 عاما

 على افتتاح جامعة الكويت، نظمت إدارة 
ً
احتفاء بمرور 56 عاما

 لشعار الجامعة على أبــراج الكويت 
ً
العاقات العامة واإلعــام عرضا

الذي أنار ساحل الخليج العربي من أعلى قمة لألبراج، بحضور مدير 
الجامعة باإلنابة د. سعاد الفضلي أمس األول. 

وأعربت د. الفضلي عن سعادتها وفخرها باحتفاء أبــراج الكويت 
بالجامعة في الذكرى الـ 56 من تأسيس هذا الصرح الثقافي والتعليمي 

الحكومي األوحد الذي مازال وسيستمر في العطاء.
وقــالــت إن الــجــامــعــة أمــضــت مــا يــقــارب 6 عــقــود مــن الــعــطــاء وإثـــراء 
سوق العمل بالكفاءات العالية التي أثرت الكويت بعلومها وخبراتها، 
 مــن الطلبة و1700 من 

ً
موضحة أن الجامعة تستضيف اآلن 44 ألــفــا

 
ً
أعضاء هيئة التدريس، و15 كلية علمية وأدبية بما يقارب 84 برنامجا

 للماجستير 
ً
، إضافة إلى كلية الدراسات العليا بها 123 برنامجا

ً
علميا

والدكتوراه.
من جانبه، ذكر القائم بأعمال األمين العام جامعة الكويت د. فايز 
الظفيري، أن شعار الجامعة والعبارات التي عرضت على أبراج الكويت 
ومناداتها بتميز التعليم والبحث العلمي والبحث عن الجودة والتميز 

هي شعارات تميزت بها.

اتفاقية رعاية بين »األسترالية« 
و»الخطوط القطرية«

عت الجامعة األسترالية والخطوط الجوية 
ّ
وق

القطرية اتفاقية رعاية، نتج عنها انضمام طلبة 
الجامعة األسترالية إلى نادي الخطوط الجوية 

القطرية للطلبة. 
وتـــوفـــر هــــذه الـــشـــراكـــة لـــطـــاب »األســـتـــرالـــيـــة« 
العديد من المزايا والفرص لاستفادة من جميع 
الخدمات التي تقّدمها »القطرية«. وسيتم وضع 
شعار الخطوط الجوية القطرية على المابس 

الرياضية لفرق الجامعة األسترالية. 
ـــق الـــمـــديـــر اإلقــلــيــمــي 

ّ
ــل وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، عـ

 :
ً
للخطوط الجوية القطرية، فادي حجازين، قائا

»كانت لحظة استثنائية عند رؤية شعار الخطوط 

الجوية القطرية على المابس الرياضية لفريق 
الــجــامــعــة األســتــرالــيــة، وشــهــدنــا عـــن كــثــب مــدى 
حماس الــطــاب، ونتمنى التوفيق للرياضيين، 
وســنــعــمــل عـــن قــــرب مـــع الــجــامــعــة لــتــعــزيــز هــذه 

الشراكة وإمداد التعاون في مجاالت شتى«.
من جانبه، قال رئيس الجامعة األسترالية، د. 
عصام زعــبــاوي: »مــن خــال الشراكة مع واحــدة 
من أكبر شركات الطيران شهرة والحائزة على 
جوائز عالمية، سنعمل جاهدين لتحقيق أهدافنا 
المشتركة بما يصّب في مصلحة طابنا، فإننا 
ملتزمون بتطوير عاقتنا والتعاون المستمر مع 

الخطوط الجوية القطرية«.

 
ً
افتتاح معرض تكنولوجيا الفضاء بالجامعة تمهيدا

»Kuwait Sat -1« إلطالق قمر

مطالبة بالمقاضاة... وانتخابات نزيهة
دعت الوحدة الطابية جميع القوائم الطابية في الواليات المتحدة 
الى المشاركة في الرد على هذه التخبطات، وإال فأنهم سيصبحون شركاء 

في هذه »العملية البشعة«.
وطالبت القائمة االتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات المتحدة 
 عن الطلبة، 

ً
 وممثا

ً
الحالي برئاسة يوسف أشكناني، ألنه يعتبر شرعيا

بمقاضاة أعضاء الهيئة التنفيذية الذين شاركوا بعملية التزوير وعدم 
االعتراف باإلعان المبطل لنتائج انتخابات 2022 من الهيئة التنفيذية، 

وتنظيم انتخابات جديدة حرة ونزيهة.
وأضافت القائمة أنها ستتخذ جميع اإلجراءات القانونية والدستورية 

لضمان عودة حقهم المسلوب من قبل المزّور »الهيئة التنفيذية«.

افتتحت كلية العلوم بجامعة الكويت أمــس معرض 
وفعاليات علوم وتكنولوجيا الفضاء، بمشاركة مختلف 
الجهات العلمية والبحثية، وبرعاية مدير جامعة الكويت 

باإلنابة د. سعاد الفضلي.
وقــال القائم بأعمال عميد الكلية د. محمد بن سبت، 
لـ »كونا«، على هامش المعرض الــذي يستمر يومين، إن 
 إلطاق 

ً
 مبكرا

ً
 وعرضا

ً
إقامة هذا المعرض تأتي تمهيدا

القمر االصطناعي الكويتي )Kuwait Sat-1( المقرر إطاقه 
في نهاية العام.

مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت مـــديـــرة مـــشـــروع بــنــاء وإطـــاق 

القمر االصطناعي Kuwait Sat-1 د. هالة الجسار، أن هذا 
المشروع يهدف إلى بناء قدرات وطنية استراتيجية في 
مجال إدارة المشاريع الفضائية والعمل على إنشاء البنية 

التحتية المطلوبة.
وبينت أن الطلبة المشاركين فــي الــمــشــروع، الــذي 
انطلق عــام 2019، بدعم مــن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وبمشاركة العديد من أقسام وكليات جامعة 
الــكــويــت، عملوا خــال الــســنــوات الــثــاث الماضية في 
العديد مــن الــبــرامــج التدريبية والتأهيلية فــي مجال 
الفضاء وصناعة األقمار النانو المترية التي ينتمي 

.)Kuwait Sat-1( إليها القمر الكويتي
وأفادت بأن القمر سينطلق من أحد صواريخ الشركة 
األميركية للفضاء )ســبــيــس-أكــس(، بالتعاون مــع وكالة 
الفضاء األميركية )نــاســا( فــي أواخـــر ديسمبر مــن العام 
الــجــاري فــي واليــة فــلــوريــدا، مضيفة أن فريق المشروع، 
المكون من 45 طالبا وطالبة، يعمل على إعداد خطة قادمة 
لصناعة قمر ثان يحمل عنوان »Kuwait Sat-2«، على أن 
تصنع أجزاء منه في الكويت، للتأكيد على خطوات الدولة 

الجادة في االهتمام بمجال الفضاء.

»الوحدة«: أصبحنا ضحايا ألكبر تزوير بانتخابات »طلبة أميركا«
 مختومة في القاعة«

ً
• »العملية انطلقت بعد إدخال وفد الهيئة التنفيذية أوراقا

• »تزوير صندوق البنات يثير الشك بنزاهة بقية صناديق االقتراع«

طلق »الفرص الوظيفية«
ُ
»التطبيقي« ت

● أحمد الشمري
ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ أطــــلــــقــــت الــ
للتعليم التطبيقي والتدريب 
مــــعــــرض الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة 
والـــدراســـيـــة الــخــامــس، أمـــس، 
ــر الــتــربــيــة وزيـــر  ــ بــرعــايــة وزيـ
ــبـــحـــث  ــيـــم الــــعــــالــــي والـ ــلـ ــتـــعـ الـ
الــعــلــمــي د. حــمــد الـــعـــدوانـــي، 
بحضور مدير الهيئة باإلنابة 
د. جاسم األنصاري، والسفيرة 
الــبــريــطــانــيــة بــلــيــنــدا لــويــس، 
 
ً
ــيــــل وزارة الــــدفــــاع نـــدبـــا ووكــ

الشيخ د. عبدالله الصباح.
ــال نـــائـــب الـــمـــديـــر الــعــام  ــ وقـ
للخدمات األكاديمية المساندة 
جـــــاســـــم األســــــــتــــــــاد، إن أبــــــرز 
ــــداف تــنــظــيــم الــمــعــرض في  أهـ

»التطبيقي« تتمثل في تطوير 
ــري ألهــــم  ــشــ ــبــ رأس الـــــمـــــال الــ
الفئات العمرية في المجتمع، 
 لارتقاء بهم للوصول 

ً
وسعيا

إلى مصاف الدول المتقدمة.
ــيــــن ورش  وذكـــــــــر أن تــــدشــ
ــفـــــرص الــوظــيــفــيــة  ــ الـــعـــمـــل والـ
ــمـــعـــرض لــلــمــســاهــمــة فــي  ــالـ بـ
مــســاعــدة الــطــلــبــة فـــي مــعــرفــة 
كيفية الحصول على الوظيفة، 
وتحقيق آمالهم التي تناسب 

مؤهاتهم العلمية.
م  على هامش االفــتــتــاح، قــدَّ
طلبة الهيئة مناظرة حوارية 
وضـــــــحـــــــوا فــــيــــهــــا ســـلـــبـــيـــات 
ــل فـــي  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــات الــ
القطاعين الحكومي والخاص.

الجامعة و»اللبنانية األميركية« 
بحثتا التعاون

استقبلت مديرة جامعة الكويت باإلنابة د. سعاد الفضلي 
مدير الجامعة اللبنانية األميركية د. ميشيل معوض، لبحث 
سبل التعاون من خال التبادل األكاديمي والطابي، وتوسيع 

آفاق التعاون العلمي والثقافي.
وأكد د. معوض حرصه على التعاون المتبادل والمشترك 
بين جامعة الكويت والجامعة اللبنانية األميركية، لزيادة 
التواصل والتبادل العلمي فيما بينهما من خــال البرامج 

العلمية.
من جهتها، أشارت د. الفضلي إلى حرصها على مد جسور 
التعاون مع جميع الجامعات، والتنوع في البعثات الثقافية، 

والذي يسهم في رفعة مستوى جامعة الكويت.

المكراد يزور اإلطفائي المصاب فيحان
● محمد الشرهان

زار رئيس قوة اإلطفاء العام، الفريق خالد 
المكراد، صباح أمس، اإلطفائي المصاب الوكيل 
أول فــيــصــل فــيــحــان، فــي مستشفى الــجــهــراء، 
لاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن تعّرض 
لــإصــابــة أثـــنـــاء تــوجــهــه لــلــتــعــامــل مـــع حـــادث 

تصادم وانحشار على طريق العبدلي.
ونقل المكراد تحيات وتقدير النائب األول 

لرئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ 
 لحالته الصحية 

ً
طال الخالد، الذي كان متابعا

ى له الشفاء العاجل.
ّ
أواًل فأواًل، وتمن

ــرار حـــالـــة اإلطـــفـــائـــي،  ــقـ ــتـ ــاء اسـ ــبــ وأكـــــد األطــ
، بعد إتمام 

ً
متوقعين مغادرته المستشفى قريبا

العملية الجراحية بالعمود الفقري التي ُكللت 
بالنجاح والتأكد من جميع الفحوص الطبية.

ــاء الـــعـــام«  ــفــ ــاركـــت »اإلطــ ــر، شـ ــ فـــي مـــجـــال آخـ
برئاسة نائب رئيس الــقــوة لقطاع المكافحة 

ــلـــواء جــمــال الــبــلــيــهــيــص وبــحــضــور ضــابــط  الـ
االتصال الدولي للكويت لدى المنظمة الدولية 
للحماية المدنية والدفاع المدني الرائد محمد 
قـــاســـم فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
للجمعية الــعــامــة للمنظمة الــتــي انــعــقــدت في 

أبوظبي.
وتــم خــال االجــتــمــاع مناقشة سبل تعزيز 
العمل الــدولــي في مجاالت الوقاية والحماية 

المدنية.

انطالق فعاليات تمرين لؤلؤة الغرب 2022
بمشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني والقوات الفرنسيةبمشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني والقوات الفرنسية

● محمد الشرهان
انطلقت فعاليات تمرين لؤلؤة الغرب 
2022 الـــــذي يــنــفــذه الــجــيــش الــكــويــتــي 
والحرس الوطني بالتعاون مع القوات 
الــفــرنــســيــة، ويــســتــمــر حــتــى 7 ديسمبر 

المقبل.
 
ً
وتأتي بداية فعاليات التمرين تزامنا

ــقـــوات الــمــشــاركــة  مـــع اكــتــمــال وصــــول الـ
فيه، إذ يعتبر هذا التمرين من التمارين 
الدورية، التي تنفذ بين الجيش الكويتي 
والقوات الفرنسية، وتهدف إلى توحيد 
منظومة الــقــيــادة الــمــشــتــركــة، وتنسيق 
ــواًل إلـــى الــفــهــم الصحيح  الــجــهــود، وصــ
لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، 
وتعزيز مفهوم تبادل الخبرات واالرتقاء 

بــمــســتــوى األداء والــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة 
للقوات المشاركة بالتمرين.

ويـــهـــدف الــتــمــريــن إلــــى تــعــزيــز أوجـــه 
التعاون المشترك بين الجيش الكويتي 
والـــقـــوات الفرنسية مــن خـــال الــتــدريــب 
الـــجـــمـــاعـــي، لـــضـــمـــان الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مستوى األداء، ولتحقيق الهدف المنشود 
ــذه الــتــمــاريــن الــمــشــتــركــة في  مــن مــثــل هـ

االستفادة القصوى من جميع مراحلها 
ــدى الـــقـــوات  ــ واإلمــــكــــانــــات الـــمـــتـــوافـــرة لـ
ة القتالية  المشاركة بغرض رفع الكفاء

لجميع صنوف القوات المسلحة.
ــــوف يــتــخــلــل الــتــمــريــن الــرمــايــات  وسـ
بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة فـــي مــجــمــع مــيــاديــن 
الــرمــايــة بمنطقة األديــــرع بــشــمــال غــرب 

الباد.

إخماد حريق محل للطباعة بالجهراء
تعاملت فرق اإلطفاء مساء أمس األول، مع حريق محل للطباعة 

في الجهراء يقع بإحدى البنايات السكنية.
 بالحادث فتم توجيه مراكز 

ً
وأعلنت اإلطفاء أنها تلقت باغا

إطفاء الجهراء والجهراء الحرفي إلى الموقع حيث تبين أن الحريق 
اندلع في محل للطباعة يقع بالدور األرضــي من البناية وعملت 
عناصر اإلطــفــاء على إخــاء البناية ومكافحة الحريق وإخــمــاده 

دون وقوع أي إصابات.

»التنفيذية« 
خالفت المادة 
36 التي تلزم 
أعضاء لجنة 

الفرز بالتوقيع 
على المحاضر 
رغم انسحابنا

جانب من المقابات

»االختصاصات الطبية« بدأ مقابالت االلتحاق ببرامج البورد

https://www.aljarida.com/article/6006
https://www.aljarida.com/article/6005
https://www.aljarida.com/article/6004
https://www.aljarida.com/article/6003
https://www.aljarida.com/article/6002
https://www.aljarida.com/article/5999
https://www.aljarida.com/article/5946
https://www.aljarida.com/article/5939
https://www.aljarida.com/article/5960
https://www.aljarida.com/article/5910
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مرافعة

h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

بطالن 
الجلسات!

ــي عــقــد  ــ اإلفــــــــــراط فـ
الجلسات القضائية 
ــة  ــ ــ ــداولـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـــــــغـــــــرف الـ
بــــــــــــــداًل مــــــــن عــــقــــدهــــا 
عـــــــــــلـــــــــــى مــــــــنــــــــصــــــــات 
ــل  ــ ــخــ ــ الــــــــــــقــــــــــــضــــــــــــاء يــ
بــشــكــل الــمــحــاكــمــات 
ــــي  ــتـ ــ الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة الـ
رســــمــــهــــا الــــدســــتــــور 
والقوانين اإلجرائية 
عقد  لسير  لمنظمة  ا
ــدار  ــ الـــجـــلـــســـات وإصــ
األحـــــــــكـــــــــام بـــــصـــــورة 

علنية.
ــة  ــداولــ ــمــ وغــــــــرف الــ
المالصقة للمنصات 
القضائية لــم تصمم 
 لعقد الجلسات 

ً
بتاتا

لــنــظــر الـــقـــضـــايـــا، بــل 
 
ً
نــــشــــئــــت خـــصـــيـــصـــا

ُ
أ

لـــــــــتـــــــــداول األحـــــــكـــــــام 
بــيــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
الــــــــقــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة، أو 
الســــتــــعــــدادهــــا لــعــقــد 
الجلسات، أو انتقال 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
إلــيــهــا بــعــد االنــتــهــاء 
ــــن رفــــــع الـــجـــلـــســـات  مـ
للتداول في القرارات، 
كما أن القانون أجاز 
إمكان عقد الجلسات، 
وعـــــلـــــى نــــحــــو ســــري 
فـــي بــعــض الـــدعـــاوى 
 
ً
الــــقــــضــــائــــيــــة، نــــظــــرا
لطبيعتها الخاصة، 
ولما تقتضيه دواعي 

السرية. 
وجـــــــــــــــــرى الـــــعـــــمـــــل 
الــقــضــائــي عــلــى عقد 
تــلــك الــجــلــســات ذات 
الـــطـــبـــائـــع الـــخـــاصـــة، 
 لــــســــريــــتــــهــــا 

ً
نـــــــــظـــــــــرا

وحـــــــســـــــاســـــــيـــــــتـــــــهـــــــا 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، أو 
الرتـــبـــاطـــهـــا بـــــاآلداب 
الـــــعـــــامـــــة، فــــــي غــــرف 
الـــمـــداولـــة، رغــــم عــدم 
ــــوب الـــقـــانـــون أو  وجــ
تــنــظــيــمــه لـــعـــقـــد تــلــك 
 في 

ً
الــجــلــســات أيــضــا

غرف مداولة األحكام، 
وان عقدها في جلسة 

سرية. 
لــذلــك فــإن التوسع 
ــقـــد الـــجـــلـــســـات  فــــي عـ
مـــن بــعــض الــهــيــئــات 
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة، رغــــــم 
ــام  ــ ــكـ ــ ــتــــه ألحـ ــفــ ــالــ مــــخــ
الــــــــقــــــــانــــــــون، يــــوصــــم 
ــد  ــ ــقـ ــ ات عـ إجـــــــــــــــــــــــــــــــــراء
الجلسات وما تالها 
ــدار لــأحــكــام  مــن إصــ
بــــــالــــــبــــــطــــــالن، لــــعــــدم 
 
ً
عـــالنـــيـــتـــهـــا انــــعــــقــــادا

 لأحكام. 
ً
ونطقا

ــيــــر األمــــــر  ــثــ كــــمــــا يــ
ــدم الــــــتــــــزام بــعــض  ــ ــ عـ
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ بـــــأحـــــكـــــام الـ
ــل  ــ ــكـ ــ ــــشـ الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــم لـ
المحاكمات، السيما 
عــــقــــد  ن  ن ضــــــــــمــــــــــا أ
الجلسات على نحو 
عــلــنــي يــكــفــل قـــواعـــد 
الـــعـــدالـــة والــشــفــافــيــة 
ــر الــــجــــلــــســــات،  ــيــ ــســ بــ
 
ً
بما ينعكس إيجابا
عــلــى شــكــل مــنــظــومــة 

التقاضي. 
ــا أتـــمـــنـــاه أن  ــل مــ كــ
يعمل السادة رؤساء 
الــمــحــاكــم والــمــكــاتــب 
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــفـــــنـــــيـــــة الـ
لــــــهــــــا عــــــلــــــى تـــنـــبـــيـــه 
الــــــــــســــــــــادة الـــــقـــــضـــــاة 
والمستشارين بعقد 
ــدار  ــ الـــجـــلـــســـات وإصــ
األحكام على منصات 
القضاء، وعلى نحو 
ــنــــي، وعــــــــدم عــقــد  ــلــ عــ
الجلسات أو إصــدار 
األحـــــــكـــــــام فــــــي غــــرف 

مداوالت األحكام.

خروج جماهير كأس العالم على قواعد القانون 
بين التطبيق الوطني وأحكام »الفيفا« 

رفع الشارات الداعمة للمثلية والممارسات المخالفة لآلداب يخضعان لقانون الدولة المضيفة

يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الــــدســــتــــوري 
وأســتــاذ الــقــانــون الــعــام فــي كلية 
الحقوق بجامعة الكويت د. محمد 
الــفــيــلــي، إن الــحــصــانــات تــرتــبــط 
 الحصانة 

ً
ــن، فــمــثــال بــنــطــاق مــعــيَّ

الدبلوماسية مرتبطة بالمهمة 
الدبلوماسية، وهي حصانة أتت 
لضبط وظيفة معينة، فالممثل 
الــدبــلــومــاســي عندما ينتقل إلى 
دولـــة أخـــرى، وهــو بــصــدد القيام 
ــتــــاج إلـــــــى هــــذه  بـــوظـــيـــفـــتـــه، يــــحــ
الحصانة، كما الحصانة المقررة 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــبــرلــمــانــي 
عندما يقوم بعمله، وهي ال تعني 
ــه إنــــســــان ال يـــجـــوز أن يــطــبــق  ــ أنـ
، إنــمــا هي 

ً
عليه الــقــانــون مــطــلــقــا

 نتيجة لمهمة أو 
ً
تعني شخصا

وظــيــفــة معينة يــحــتــاج إلـــى قــدر 
من الضمانات في مواجهة الدولة 
التي ذهــب للقيام بمهمته فيها، 
وبالتالي فالجواز الدبلوماسي 
خارج أعراف المجامالت ال يرتب 

 
ً
حصانة بذاته إذا لم يكن مرتبطا

بالوظيفة الدبلوماسية ذاتها. 

سيادة المضيف

ويـــضـــيـــف الـــفـــيـــلـــي: »مـــفـــهـــوم 
السيادة يعني انفراد حق الدولة 
في تطبيق القانون على إقليمها، 
وحــتــى إذا كــانــت هــنــاك إعــفــاءات 
تكون بإرادتها، ووفق قوانينها، 
فــالــمــونــديــال مــنــاســبــة ريــاضــيــة 
تــقــوم بتنظيمها جمعية دولــيــة 
ــادات  ــحــ هـــي )الـــفـــيـــفـــا( تــمــثــل االتــ
ــي لــعــبــة  ــة الـــوطـــنـــيـــة فــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
معينة، وهنا لسنا أمام شخص 
مـــن أشـــخـــاص الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
 من 

ً
ــدا ــ لــكــنــهــا مــنــاســبــة مــهــمــة جـ

الناحية الواقعية تسعى الــدول 
للحصول على امتياز تنظيمها، 
لـــمـــا فـــيـــهـــا مــــن عــــوائــــد مــعــنــويــة 
ــة، وحـــتـــى مــــاديــــة، فهل  ــيـ وإعـــالمـ
هذا يعني إننا نستطيع أن نفعل 

)1 - 4(دراسة قانونية بشأن الئحة االحتراف رقم 25/ 2022 الصادرة من  الهيئة العامة للرياضة

ماذا يعني االحتراف الرياضي؟
ــط مـــصـــطـــلـــح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ يـــــمـــــكـــــن تـ
االحــــــتــــــراف بـــشـــكـــل عــــــام بــمــعــنــى 
استغالل النشاط المدني المهني 
 ألهـــداف ربحية، بما يجعل مهنة 
الشخص األســاســيــة الــتــي يعيش 
من أجورها تعتمد على  نشاط غير 

ربحي باألساس. 
فــالــريــاضــة بـــاألســـاس نــشــاط بدني 
ــع الــلــيــاقــة أو  ــادف لــلــمــنــافــســة أو رفــ ــ هـ
االســـتـــشـــفـــاء، أو  غــيــرهــا مـــن األهـــــداف 
ل النشاط  غير الربحية، لكن إذا تــحــوَّ
الرياضي بحد ذاتــه إلى مهنة،  يعتمد 
بــمــوجــبــه الــــالعــــب فــــي مــعــيــشــتــه عــلــى 
راتبه ومكافآته من ممارسة الرياضة، 
ل إلــى رياضي  فــإن  الالعب هكذا يتحوَّ

محترف. 

ما أشكال االحتراف الرياضي؟
يمكن لــالحــتــراف أن يــأخــذ األشــكــال 

التالية: 
أواًل: بالنسبة لمدة العقد: 

ــي: يــخــصــص  ــزئــ ــجــ • االحــــــتــــــراف الــ
 من وقته فقط لناديه خالل 

ً
ا الالعب جزء

الموسم الرياضي.  
• االحتراف المنتظم خالل الموسم 
الــريــاضــي: يــلــتــزم الــالعــب بتخصيص 
وقـــت كــــاٍف  لــمــمــارســة الــريــاضــة بشكل 
احترافي من دون تجزئة وقته خالل أيام 
الموسم من ناحية،  ومن دون تفرغ كامل 

من ناحية أخرى. 
• االحــــتــــراف الـــُكـــلـــي: إذا فــــرغ وقــتــه 

 لممارسة الرياضة مع ناديه. 
ً
كامال

: بالنسبة لــعــدد المحترفين 
ً
ثــانــيــا

في النادي: 
• االحتراف النسبي: يكون جزء من 

العبيه محترفين، واآلخرون هواة. 
• االحتراف الشامل: لجميع العبي 

هذا النادي. 

ل الرياضة  هل يعني االحتراف تحوُّ
إلى تجارة؟

ــة إلــــى  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ال يـــعـــنـــي انــــتــــقــــال الـ
االحتراف أن النشاط الرياضي أصبح 
  بالضرورة، فالنشاط المهني 

ً
تجاريا

، مثل باقي 
ً
 ربحيا

ً
ممكن أن يكون مدنيا

المهن، كالمحاسبة  والمحاماة والطب، 
، مــثــل: الــتــوريــد والــشــركــات 

ً
أو تــجــاريــا

التجارية. 
إذن الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــتــي تتحقق 
للرياضة من طبيعتها االحترافية، هي 
ل  الرياضة من هواية إلــى مصدر  تحوُّ
ــا يــســتــتــبــعــه من  مــعــيــشــة أســـاســـي، ومــ
الــعــمــل الـــجـــدي والــمــتــفــرغ  عــلــى األداء 
الرياضي، بهدف االعتماد على ممارسة 
الرياضة لتوفير معيشة الالعب،  وهكذا 
ل القطاع الرياضي إلى قطاع  سيتحوَّ

احترافي استثماري. 
ل االحــــــتــــــراف  بــــعــــدهــــا قــــــد يـــــتـــــحـــــوَّ
ــاري، فــنــرى  الـــريـــاضـــي إلــــى نــشــاط تـــجـ
األندية الرياضة تأخذ  شكل الشركات، 
مثل نادي بروسيا دورتموند األلماني، 
الــــذي أخـــذ شــكــل شــركــة مــســاهــمــة  عــام 

 .2002
وفي هذه النقاط يتالقى القانون مع 
ع هو الذي  الرياضة، والسبب أن المشرِّ

يحدد  طبيعة النشاط الرياضي، وقواعد 
ممارسته، وتحقيق الربح من خالله. 

ع الكويتي  كيف كانت مسيرة المشرِّ
مع االحتراف الرياضي؟

ع مـــن االعـــتـــمـــاد شبه  انــتــقــل الـــمـــشـــرِّ
الُكلي على قواعد العمل التقليدية في 
المرسوم  بالقانون رقم 42/ 1978، إلى 
القانون رقم 49/ 2005 الذي أطلق عبره 
مفهوم   »االحتراف الرياضي«، حيث جاء 
القانون بأحكام رياضية خاصة تراعي 

طبيعة  االحتراف في هذا المجال. 
وقد كان من المأمول لهذا القانون أن 
ينقل القطاع الرياضي في الكويت إلى 
مستوى  االحــتــراف الــعــالــمــي، حتى إن 
ع عرف االحتراف بأنه ممارسة  المشرِّ
الرياضة كمهنة  أو حرفة بصفة منتظمة 

)مادة 1(.  
لــكــن الــثــغــرة الــقــاتــلــة فــي قــانــون 49/ 
2005 كــانــت تــتــمــثــل فـــي تــعــريــف عقد 
االحتراف الــذي  أتــاح بموجبه التعاقد 
 مـــن وقــتــه فقط 

ً
ا ــزء ــ مـــع العـــب يــمــنــح جـ

للنادي حتى خالل الموسم  الرياضي، 
ــذه الـــحـــالـــة  ــ ــلـــى هــ ع عـ ــرِّ ــشــ ــمــ وأطــــلــــق الــ

»االحتراف الجزئي«. 
بناًء عليه، عرقل القانون 49/ 2005 
ــــي الــــــواقــــــع، ألن  ــرة االحــــــتــــــراف فـ ــيـ ــسـ مـ
االنــتــقــال  نــحــو االحـــتـــراف كـــان يتطلب 
تخصيص الــالعــب كــل وقته لممارسة 
الرياضة، وإال  سيتشتت مجهوده بين 
عــدد مــن المهن الــتــي تحظى كــل منها 

بجزء من وقته. 
كــمــا أن عـــقـــود االحــــتــــراف الــجــزئــي 

تــكــون أقــل مــن حيث التكلفة واألجـــور 
على األندية،  األمر الذي قد يدفع بعض 
األنــــديــــة لــلــتــحــايــل، بـــغـــرض اســتــغــالل 
مجهود الالعبين عبر عقود  احتراف 
جـــزئـــي تـــلـــزم الـــالعـــب - فـــي حقيقتها 
الضمنية- بالتفرغ الكامل، وقد يضطر 
 الــالعــب للموافقة تحت ضغط ظروفه 

المعيشية. 

مــــــــــــــا  الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 
االستراتيجية نحو االحتراف الرياضي؟

كــانــت فــكــرة االحـــتـــراف الــجــزئــي في 
قــانــون 49/ 2005 أنــهــا الــحــل الــوســط 
ــة الـــتـــي تــظــلــم الــالعــبــيــن،  ــهـــوايـ بــيــن  الـ
ــــذي ال تـــقـــدر عليه  ــتــــراف الـ وبـــيـــن االحــ
، لــكــن بــعــد  تطبيق هــذا 

ً
األنـــديـــة مــالــيــا

القانون على أرض الواقع ظهرت ثغراته 
العملية. 

ع إصدار  بناًء عليه، كان على المشرِّ
قانون لعقود االحتراف الُكلي والشامل 
-دون  أدنــــــى شـــــك- حـــتـــى يـــســـاهـــم فــي 

 .
ً
إصالح القطاع الرياضي ماليا

لكن اإلشكالية الكبرى كانت في عدم 
ل تكلفة االحتراف  قدرة األندية على تحمُّ
بالنظر  إلى أن معظمها هي مؤسسات 
ـــدار 

ُ
ريــاضــيــة تــديــر رأســـمـــال مــحــدود ت

بــمــنــظــومــة إداريــــــة  تــقــلــيــديــة، وتعتمد 
باألساس على مساهمات وتبرعات من 

بعض كبار أعضاء النادي. 
ع أن الخطوة  لـــذا، فقد وجــد الــمــشــرِّ
االستراتيجية القادمة يجب أن تلغي 
مــنــهــجــيــة  االحــــتــــراف الـــجـــزئـــي، لكنها 
بالمقابل لــن تــفــرض االحــتــراف الُكلي 
لجميع عــقــود الالعبين،  أي أن معيار 
االحـــــتـــــراف فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن -وفــــق 
ع- يــجــب أن يــكــون هــو االتــفــاق  الــمــشــرِّ
 بين الــنــادي والــالعــب على الــهــوايــة أو 

االحتراف دون تجزئة وقت الالعب. 
مــن جهة أخـــرى، فقد صــدر القانون 
رقــم 87/ 2017 ملغيا فــكــرة االحــتــراف 
الجزئي،  لكنه في نفس الوقت اعتبر أن 
النادي هو هيئة رياضية ال تهدف إلى 
تحقيق الربح  بشكل أساسي )مادة 1(. 

ع في القانون 87/  بالتالي، فإن المشرِّ
2017 لم يسمح بالتحول نحو االحتراف 
ــنـــادي حينها  بــمــعــنــاه  الــشــامــل، ألن الـ
 يتعاقد مع 

ً
 ربحيا

ً
سيصبح مشروعا

العبين محترفين فقط. في  المقابل، فإن 
ع في هــذا القانون أتــاح تطبيق  المشرِّ
االحتراف مع فئة من الالعبين  يتعاقد 

معهم النادي وفق قدرات ميزانيته. 

هــل تتوافق رؤيــة قــانــون الرياضية 
رقـــم 87/ 2017 مــع الــفــكــر االســتــثــمــاري 

الرياضي؟
ــي -كـــفـــكـــر  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ إن االحـــــــتـــــــراف الـ
ــثـــمـــاري- ال يـــتـــوافـــق مــــع الـــهـــوايـــة  ــتـ اسـ
على اإلطــالق،  فاالستثمار في المجال 
الرياضي يقوم على ركنين أساسيين، 

هما: 

• أنـــديـــة مــحــتــرفــة: وهــــي الـــتـــي يتم 
 لــتــحــقــيــق 

ً
ــا ــيــ ــالــ  ومــ

ً
تــشــغــيــلــهــا إداريــــــــــا

الربح، وتقوم بتعاقدات  احترافية على 
أعــلــى مــســتــوى ممكن مــن األداء، حتى 
، األمــــر  الــذي 

ً
 وعــالــمــيــا

ً
تــنــافــس مــحــلــيــا

يـــزيـــد مـــن جــاذبــيــة الــقــطــاع الــريــاضــي 
االســتــثــمــاري، فــتــصــبــح األنـــديـــة محط 
أنــظــار  الــمــســتــثــمــريــن، كــمــا نـــرى الــيــوم 
مــع األنــديــة األوروبــيــة، وبشكل خاص 

اإلنكليزية. 
• العــــــبــــــون مـــــحـــــتـــــرفـــــون: وهــــم 
الالعبون المتفرغون من حيث الوقت 
والـــعـــمـــل لــلــنــشــاط  الـــريـــاضـــي على 
أعلى مستوى تنافسي في األندية 
المحترفة، والــذيــن تنص عقودهم 
 على بنود التفرغ وااللتزام واألجور 
الـــعـــادلـــة وفــــق الـــقـــواعـــد الــريــاضــيــة 
التي تضعها  االتحادات الرياضية 

العالمية. 
لكن المشكلة تكمن فــي أن القانون 
87/ 2017 أتاح االحتراف بشكل نسبي 
ل  فقط  في الــنــادي، بالتالي فــإن التحوُّ
نحو الفكر االستثماري الرياضي لم يتم 
ل  بعد في الكويت،  وبقيت الهواية تشكِّ
 من نشاط األندية وفق 

ً
 أساسيا

ً
ا جــزء

القانون 87/ 2017. 
ــــى مــنــهــج  ع انـــتـــقـــل إلـ ــرِّ ــشـ ــمـ أي أن الـ
ــراف، لــكــن ضــمــن نـــشـــاط فــرعــي  ــ ــتـ ــ االحـ
للنادي، وليس  ضمن الغرض األساسي 
من نشاطه، والذي هو ال يزال إلى اليوم 
ممارسة الرياضة  كهواية دون تحقيق 

الربح. 
بالتالي، نستطيع القول إن الرؤية 
االستثمارية الرياضية لن يتم تحقيقها 
بــمــوجــب  الــقــانــون 87/ 2017، ألن هــذا 
م عقود األندية إلى قسمين:  القانون قسَّ
عقود  هواية أساسية، وعقود احتراف 

فرعي. 

د. بدر العتيبي

تنشر »الجريدة«، عبر 4 حلقات، قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في قانون رقم 25/ 2022 بشأن 
الئحة االحتراف من الهيئة العامة للرياضة، وفيما يلي الحلقة األولى:

االحتراف الرياضي...  بين قيود القانون وحوافز االستثمار

الدولة المضيفة هي 
صاحبة السيادة وعليها 

تقبل بعض طبائع 
الجماهير 

محمد الفيلي

ح بإيقاع  »الفيفا« لوَّ
عقوبات بحق 

المنتخبات المخالفة 
للقوانين الرياضية

محمد بوزبر

ال سيادة أخرى
إال للدولة 

المستضيفة
حسن عبدالرحيم 
السيد

حسين العبدالله

على خلفية األحداث المصاحبة لفعاليات مونديال كأس العالم التي تنظمها دولة قطر 
ثيرت جملة من التساؤالت القانونية تجاه تصرفات بعض الجماهير الرياضية 

ُ
الشقيقة، أ

أو مسؤولي بعض الدول، على وقع ارتداء شارات تدعم المثلية، حول إمكانية قيام الدولة 
المضيفة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقانون والنظام العام، أم ان القانون 

محل التطبيق عليهم يخضع لقواعد الفيفا، ومدى انعكاس ذلك على قواعد السيادة 
لدى الدولة المضيفة. 

ما نشاء كما نريد؟ بالتأكيد ال، 
تبقى الدولة ذات السيادة تضع 
الــقــوانــيــن عــلــى أرضـــهـــا، وتطبق 
القانون على أرضها، وإذا رأت أن 
، لها إحــداث اآلثــار 

ً
هناك تــجــاوزا

القانونية المترتبة على التجاوز، 
إمــا إيــقــاع الــعــقــاب، وإمـــا اإلبــعــاد 

عن اإلقليم«. 
ــلـــي: »اإلبــــعــــاد  ــيـ ــفـ ويــــوضــــح الـ
 حتى 

ً
عن اإلقليم ينصرف أيضا

للدبلوماسي الذي يقوم بمهمته 
ــــالل إعـــالنـــه  ــم، مــــن خــ ــيــ ــلــ فــــي اإلقــ

 غير مرغوب فيه بالدولة، 
ً
شخصا

ووفق قواعد القانون الدبلوماسي 
يلزمه المغادرة، لكن من الناحية 
الواقعية الدول عندما تنظم هذه 
المناسبة تتقبل وجود هامش من 
تباينات أذواق الناس وطبائعهم، 
وهي تعلم أنهم عندما يحضرون 
هـــــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة يـــــــأتـــــــون مـــع 
ــادة من  ــعـ احــتــفــالــيــات مــعــيــنــة، فـ
يقبل تنظيم مثل هذه المناسبات 
يقبل وجود هامش من االختالف 
المبرر لتقبل في حــدود تقررها 
الدولة ذاتها في تقبل االختالف، 
مـــن بــــاب مـــن يــريــد الـــشـــيء يقبل 
ـــس كــل  ــيــ ـــ ــه، ول ــجــ ــائــ ــتــ بـــبـــعـــض نــ
 
ً
نتائجه، ألن هناك بالتأكيد حدا
لما هو مقبول، وهذا الحد تقرره 
الــــدولــــة الــمــضــيــفــة، بــاعــتــبــارهــا 

صاحبة السيادة«.

التلويح بعقوبات تأديبية

بــــدوره، يــقــول أســتــاذ القانون 
ــي كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق  ــ ــائــــي فــ ــنــ ــجــ الــ
بجامعة الــكــويــت والمتخصص 
فـــي أحـــكـــام الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة د. مــحــمــد بــــوزبــــر، إنـــه 
فــي خضم منافسات دورة كأس 
العالم لكرة القدم المقامة في دولة 
قطر الشقيقة، ومــا صاحب هذه 
الفعاليات واألحداث من محاولة 
ــــالل بــــعــــض االتـــــــحـــــــادات  ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــريـــاضـــيـــة األوروبـــــيـــــة لــتــرويــج 
رسائل تدعو إلى احترام حقوق 
 ،

ً
المثليين والمتحولين جنسيا

وحث الدول المشاركة على ارتداء 
 لدعمهم 

ً
أعالم قوس قزح، تعبيرا

ومــســانــدتــهــم أثـــنـــاء الــمــبــاريــات 
المقامة، دعا االتحاد الدولي لكرة 
القدم )FIFA( إلى التلويح بفرض 
عقوبات تأديبية على المنتخبات 

الـــتـــي تــخــالــف تـــوجـــهـــات الـــدولـــة 
والمضيفة«.

ــر: »بـــمـــوجـــب  ــ ــوزبـ ــ ويـــضـــيـــف بـ
المادة رقــم 37 من نظام االتحاد 
الدولي )FIFA(، أفادت بأن اللجنة 
المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 
تتولى )تنظيم كأس العالم لكرة 
 لأحكام والنصوص 

ً
القدم وفقا

التي تنطبق على هذه المسابقة، 
وقــائــمــة االحــتــيــاجــات واتــفــاقــيــة 

االتحاد المنظم(«.
ــن بــــــــوزبــــــــر أن إطــــــــار  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ويــ
المسؤولية الجنائية المترتبة 
 FIFA عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة تــعــلــيــمــات
يقتصر فقط على مــا تــم االتفاق 
ــيــــن الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  عـــلـــيـــه بــ
 ،FIFA للدولة المضيفة، وبين الـ
حيث االتــفــاق الــمــبــرم مــع الــدولــة 
المضيفة هو الذي ينظم مسائل 
تنظيمية عـــديـــدة، مــنــهــا احــتــرام 
األعــــــــراف والـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
المعمول بها في الدولة المضيفة، 
لذلك فإن أي ممارسة خارج إطار 
العقد المبرم بين اللجنة المنظمة 
 على قواعد 

ً
والـ FIFA ُيعد خروجا

الــنــظــام الــمــعــمــول بــه فــي الــدولــة 
المضيفة«.

مــن جــانــب آخـــر، يــقــول اســتــاذ 
الــقــانــون الــعــام فــي كلية القانون 
. د. حـــســـن  أ ــر  ــ ــطــ ــ قــ ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ بـ
عبدالرحيم السيد أنه بشأن هذا 
الموضوع مما اكدت عليه المادة 
)57( مــن الــدســتــور الــدائــم لــدولــة 
قطر التي نصت على أن »احترام 
ــال لــلــقــوانــيــن  ــثـ ــتـ الـــدســـتـــور واالمـ
ــن الــســلــطــة الــعــامــة  الـــــصـــــادرة عــ
وااللــتــزام بالنظام العام واآلداب 
العامة ومراعاة التقاليد الوطنية 
واألعـــراف المستقرة واجــب على 
جــمــيــع مـــن يــســكــن دولــــة قــطــر أو 

يحل بإقليمها«.

وهـــذه الــمــادة مرتبطة بشكل 
وثيق بما جاء في المادة األولى 
مـــن الـــدســـتـــور مـــن ان قــطــر دولـــة 
عربية مستقلة ذات سيادة دينها 
اإلســــــالم والـــشـــريـــعـــة اإلســالمــيــة 

مصدر رئيسي لتشريعاتها.

صالحية مطلقة

وال شــــك أن مــعــنــى الـــســـيـــادة 
يــنــصــرف الــــى ان لــلــدولــة مطلق 
الــــــصــــــالحــــــيــــــة واالخـــــــتـــــــصـــــــاص 
داخـــل اقليمها بتنظيم االعــمــال 
القانونية دون ان تكون خاضعة 
من حيث المبدأ ألية سلطة أخرى 
وتعني السيادة أيضا حق الدولة 
فــي منع أي دولــة أو جهة أخــرى 
مـــن مــمــارســة أي عــمــل او نــشــاط 
او فرضه دون اخذ اذنها او دون 
موافقتها. وال شك أن هذا يعني 
ان من الواجب على جميع الدول 
األخرى عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدولة.
ــن الــــدولــــة ال  ــيـ ــوانـ واحـــــتـــــرام قـ
يــقــصــر عــلــى مــواطــنــيــهــا فحسب 
بل على جميع من يحل باقليمها 
وهذا االمر ال يقتصر على االفراد 
العاديين بل ينطبق على ممثلي 
الـــدول األخـــرى والدبلوماسيين 
وهو من اهم الواجبات التي تقع 

على عاتقهم.
ــإن اظـــــهـــــار مــا  ــ ــ ــك فـ ــ ــ وعــــلــــى ذلـ
يخالق القوانين والنظام العام 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــة فــــــي الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ واالداب الـ
بشكل علني بالرغم من المغرفة 
ــان مــثــل هــذه  الــمــســبــقــة لـــهـــؤالء بـ
الـــمـــمـــارســـات غــيــر مــقــبــولــة يعد 
تحديا منهم غير مقبول وخروجا 
عن الهدف الحقيقي واالساسي 
لحضور هذه المناسبة الرياضية 

الكبرى.

https://www.aljarida.com/article/6058
https://www.aljarida.com/article/6057
https://www.aljarida.com/article/6053
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القمة تهدف إلى 
تبادل الخبرات حول 

بناء وتطوير رؤية 
شاملة للتعليم 

العالي في المنطقة 

الفعالية تستمر 
3 أيام وتتضمن 
جلسات حوارية 

 بمشاركة 
ً
وورشا

القيادات األكاديمية

بـــرعـــايـــة وزيـــــر الـــتـــربـــيـــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، 
انطلقت في مركز جامعة الشرق األوســط 
ــمـــرات، أمــــس،  ــمـــؤتـ ــلـ ــة )AUM( لـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
فعاليات قمة تطوير التعليم نحو مستقبل 
مــســتــدام 2022، كـــأول حــدث مــن نــوعــه في 
الكويت، وذلك بحضور رؤساء وأكاديميين 
من جامعات ومؤسسات تعليمية إقليمية 

وعالمية.
ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي لتبادل 
الخبرات حول بناء وتطوير رؤيــة شاملة 
بــشــأن قــطــاع التعليم العالي فــي المنطقة 
 عن 

ً
من أجل مستقبل أكثر استدامة، فضال

مــنــاقــشــة كيفية تــعــاون الــجــامــعــات بشكٍل 
أفضل مع مختلف الشركات والمؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة األخـــــــرى لـــتـــطـــويـــر الـــعـــالقـــات 
ومعالجة الفجوات في المهارات، وتأمين 
الموارد البشرية ألهداف التطور والتنمية 
المستقبلية في المنطقة؛ واستكشاف كيف 
أن التحّول إلى اقتصاد قائم على المعرفة 
ي 

ّ
 مــن خــالل تبن

ً
واالســتــدامــة يكون محفزا

نماذج تعليمية جديدة وتضمينها، مثل 
 micro-credentialing التعليم المصغر 
 Lifelong وثـــقـــافـــة الــتــعــلــم مــــدى الـــحـــيـــاة

.Learning
وكــــــانــــــت أعــــــمــــــال الــــمــــؤتــــمــــر قــــــد بــــــدأت 
بافتتاحية رســمــيــة عــّبــر فيها فــيــل بــاتــي، 
عن أهمية هذه القمة في رسم السياسات 
المستقبلية للتعليم العالي من أجل جعل 
العالم أفضل في المستقبل. وأشاد بجهود 
جامعة AUM التي استضافت هذه القمة. 

خطوات النهوض

ــد رئــيــس  ــ ــ ــــي كــلــمــتــه بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، أّك وفـ
مجلس األمناء في الجامعة، فهد العثمان، 
أن تنظيم هذه القمة والمشاركة الواسعة 
دليل على أن الكويت تسير بخطوات واثقة 
نحو النهوض والتطور في كل المجاالت، 
حيث يعتبر التعليم البداية الفعلية ألي 

 إلــى أن قمة تطوير التعليم 
ً
نهضة، الفــتــا

نــحــو مستقبل مــســتــدام هــدفــهــا األســاســي 
ــذي تــتــركــه الــجــامــعــات  ــر الــ هـــو قــيــاس األثــ
ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي نــهــضــة 

التعليم لمستقبل أكثر استدامة. 
ــّمــــن الـــعـــثـــمـــان الـــحـــضـــور الــكــبــيــر فــي  وثــ
ــقـــمـــة، حـــيـــث إن حــضــور  ــــذه الـ فـــعـــالـــيـــات هـ
نخبة مرموقة من رؤساء وأكاديميين من 
أعــرق الجامعات والمؤسسات التعليمية 
اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة، يــؤكــد قــوة وأهمية 
هذه القمة في رسم السياسات التعليمية 
واالستدامة، وأهمية االبتكار الــذي تعمل 
الجامعات على أن يكون األداة األساسية 

لحل المشكالت المستقبلية.
3 أيــــــــام،  يـــــذكـــــر أن الــــقــــمــــة ســـتـــســـتـــمـــر 
وســتــتــضــمــن جــلــســات حـــواريـــة، وجــلــســات 
تبادل الخبرات بين القيادات األكاديمية 
والمؤسسات، إضافة إلى ورش عمل خاصة 
Masterclasses، ونـــشـــاطـــات اجــتــمــاعــيــة 
للمشاركين. ومن أبرز المتحدثين: نائبة 

متحدثة في المؤتمر

مبنى مركز جامعة الشرق األوسط األميركية )AUM( للمؤتمرات

جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر

مشاركة في المعرض

جانب من المشاركين في قمة »تطوير التعليم«

 في الفعالية
ً
فيل باتي متحدثا

»»AUMAUM« انطالق قمة »تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام« في »انطالق قمة »تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام« في
العثمان: الكويت تسير بخطوات واثقة نحو النهوض والتطور في جميع المجاالت  العثمان: الكويت تسير بخطوات واثقة نحو النهوض والتطور في جميع المجاالت  

الرئيس للعالقات الخارجية والتطور في 
جــامــعــة الفيصل الــســعــوديــة؛ األمــيــرة مها 
السعود، ونائبة رئيس جامعة نيويروك 
في أبوظبي مارييت ويسترمان، ورئيس 
 Qatar التعليم الــعــالــي فــي مــؤســســة قــطــر
Foundation؛ فرانشيسكو مارموليجو، 
ورئيس البحوث المؤسسية والمعايير في 

جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي؛ 
ــيــــب بـــــورنـــــيـــــلـــــو، ونـــــــائـــــــب الــــرئــــيــــس  ــلــ ــيــ فــ
ــات الــعــلــيــا  ــ ــدراســ ــ الـــمـــشـــارك لـــلـــبـــحـــوث والــ
فـــي جــامــعــة قـــطـــر؛ نـــاصـــر الــنــعــيــمــي، ومــن 
الــكــويــت، يــشــارك كــل مــن رئــيــس مجموعة 
االســتــثــمــار والــمــســؤول الــرقــمــي فــي شركة 
زيـــن لــالتــصــاالت، مــالــك حــمــود، وفــجــحــان 
 Completions Domain لــــمــــطــــيــــري،  ا

Champion في »شلمبرجير«. 

معرض مشاريع الطالب

وقبيل االنطالق بافتتاحية القمة، جال 
 »AUM« الــزوار في المعرض الــذي نظمته
ــه عـــرض  ــيـ فــــي مــــركــــزهــــا الـــثـــقـــافـــي، وتـــــم فـ
بعض من مشاريع طالبها في مجال الفن 
والــــروبــــوتــــات؛ إضـــافـــة إلــــى إقـــامـــة جــنــاح 
خــــاص لــمــؤســســة تــايــمــز وأجــنــحــة أخـــرى 
تابعة لمجموعة من الشركات الرائدة التي 
 ،Elsevier شاركت في القمة، وهي دار نشر
 ،Clarivate وشــركــة ،Anthology وشــركــة

.Graide وشركة
ــتــــم الــــيــــوم األول بـــأمـــســـيـــة فــنــيــة  ــتــ واخــ
مــقــدمــة مــن أوركــســتــرا مجموعة األحــمــدي 

للموسيقى.

فهد العثمان يلقي كلمته في االفتتاح

https://www.aljarida.com/article/6067


 ال أشـــك فـــي أن الــعــقــلــيــة الــتــي تــوقــف مــثــل هــذه 
 بالتفكير في االختبارات التي 

ٌ
المشاريع محكومة

 تــخــرج عــن الــكــتــب الــمــقــررة، فــهــي أســيــرة 
ّ

يــجــب أال
ــارات  ــبـ ــتـ ــرة االخـ ــيــ واضــــعــــي الـــكـــتـــب الـــقـــديـــمـــة، وأســ
البائسة، وأسيرة الخوف من التغيير لألفضل، لذا 
 في أن يكون الطالب أسرى 

ً
فإنهم ال يجدون بأسا

الكتب المقررة، أسرى االختبارات الضعيفة، أسرى 
اإلجابات النموذجية، بل إنهم بلغوا من ألفة ذلك 
ر الطالب   جعلهم يخافون من أن يطوِّ

ً
األسر مبلغا

فكره المستقل وأحكامه النقدية الحّرة، إنهم يخافون 
من الحرية عند وضع المنهج، ويخافون من الحرية 
عند تنفيذ المنهج، ويخافون من الحرية عند تقويم 

المنهج وتقييمه.
ل عليها في   إن مثل هذه العقلية ال يمكن أن ُيَعوَّ
ر الطالب، مناهج ال تريد تشكيل  بناء مناهج تحرِّ
الطالب ليالئم القوالب الــجــاهــزة، مناهج ال تكون 
أداة أســٍر وتكبيل، بل أداة تحرير وإطــالق للقدرات 
الذهنية الكامنة، مناهج تقّدم خطابا يمكن تحليله 
للوقوف على معانيه ومحاكمتها، مناهج تكون 
نصوصها الواقع االجتماعي نفسه، مناهج ال تسعى 

إلى ترسيخ الواقع، بل تغييره.
 ولــالقــتــراب مــن فهم طبيعة مثل تلك المناهج 
الموصوفة آنفا نستحضر ما أورده بيتر ماكالرين 
)أحـــد أعـــالم الــمــدرســة النقدية فــي الــتــربــيــة(، يقول: 
عندما ندّرس الطالب عن الحرب الفيتنامية، فإننا 
نوجههم نحو أهداٍف جزئيٍة تعتني بتاريخ الحرب 
وبأسبابها ونتائجها، وهذه األهــداف تروم إتقان 
الطالب معلوماٍت وبياناٍت معّينٍة ليعيدوا إنتاجها، 
فالمعرفة هنا إنتاجية، ولكننا بحاجة إلى أهداف 
كليٍة توجه الطالب على نحٍو مختلٍف يطول العالقة 
تها 

ّ
بــيــن الـــحـــرب الــفــيــتــنــامــيــة وحـــــروب أخــــرى شن

الواليات المتحدة على أفغانستان والعراق، وتطول 
العالقة بين االقتصاد األميركي والتصنيع الحربي 
فــي أمــيــركــا، وتفصح تلك األهــــداف عــن الفئة التي 
انتفعت من تلك الحرب، وعن الفوارق الطبقية بين 
الشباب األميركيين الذين ذهبوا للحرب وأقرانهم 

ممن بقوا على مقاعد الدراسة في الجامعات. 
 كهذه ال تقود إلى معرفة تقنية، بل إلى 

ً
إن أهدافا

معرفة توجيهية توّجه الطالب نحو فحص اعتباراٍت 
سياسيٍة واقتصاديٍة واجتماعيٍة، ولعله جليٌّ أن 
المعرفة التوجيهية هنا هــي المعرفة االنعتاقية 
التي تحدث عنها بــاولــو فــريــري فــي كتابه »تربية 

المقهورين«.

ذوو االحتياجات الخاصة

 إن زيــــــــــارة مــــؤلــــفــــي الـــــمـــــبـــــادرة لـــمـــيـــنـــاء ذوي 
االحتياجات الخاصة كاشفة عن وعيهم بخطورة 
 
ً
هذا الملف، وعلى الرغم من ذلك لم يقدموا وصفا

 ألحوالهم فــي البيئة التربوية، فقد اكتفوا 
ً
معمقا

باستعراض الــشــق القانوني المتمثل باتفاقيات 
دمــج ذوي اإلعــاقــة بالتعليم الــعــام، وإنــشــاء بعض 
المراكز الخاصة لرعاية مواهبهم، ثم استعرضوا 
إحصاءات تعود إلى عام 2013 ألعداد ذوي اإلعاقة 
المدموجين في المدارس العامة، مشيرين إلى غياب 
ات الحديثة فــي هــذا الــمــجــال، ثــم أشــاروا  اإلحــصــاء
إلى تذّمر بعض أساتذة كلية التربية األساسية من 
 

ٌ
طبيعة هذا الدمج وواقعه، واصفين إياه بأنه عزل
نوا وجــه الــعــزل )مع   المؤلفين لــم يبيِّ

ّ
ال دمـــج، لــكــن

قناعتي بصحة وفشل مشروع الدمج وآثاره السيئة، 
وأنه أدى للعزل ال الدمج(.

 وينبغي االلتفات إلى أن مفهوم الدمج ال يحظى 
باإلجماع في الدراسات التربوية، فمن الباحثين من 
يرى أن فكرة الدمج وتطبيقاتها في الدول الرائدة في 
هذا المجال غير فاعلة، بل إن لها نتائج خطيرة على 
التكوين النفسي لألطفال وعلى تحصيلهم الدراسي، 
فإذا كانت هذه حال الدمج في الدول المتقدمة التي 
ت متخصصيها للعمل في هذا المشروع، فكيف  أعدَّ
بــحــال الـــدول العربية الــتــي عودتنا على التطبيق 

الشكلي لمشروعات مثل هذه؟ 

إدماج ثقافي

 لقد أثارتني هذه القضية حين اطلعت على تلك 
ني 

َّ
الدراسات الناقدة للدمج في الفصول، فاستحث

قت  ما تطرَّ
َّ
ذلك للتفكير في الدمج من منظوٍر آخر قل

لــه الــدراســات العلمية فــي مجال التربية الخاصة، 
فــكــان نــتــاج ذلـــك دراســــة قــدمــتــهــا بــعــنــوان »تــصــّوٌر 
مقترح لإلدماج الثقافي بين األطفال العاديين وذوي 
االحتياجات الخاصة في كتابة قصص األطــفــال... 
ــــِرح مفهوم 

ُ
ــذا الــعــمــل ط ــة مــســتــقــبــلــيــة«، وفـــي هـ رؤيــ

اإلدماج الثقافي ليس بين جدران الفصول الدراسية، 
بل في فضاء أدب األطفال العربي، فدرست ما أنتجته 
المكتبة العربية من قصص حول ذوي االحتياجات 
الخاصة، ومدى إسهام ذلك األدب في تحقيق مفهوم 
اإلدماج الثقافي بين األطفال العاديين واألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة.
 ثــم أجــريــت تــجــربــة تــقــوم عــلــى مــفــهــوم اإلدمـــاج 
الثقافي الذي يهدف إلى إيجاد مساحة مشتركة من 
تها، ال  المطبوعات التي يمكن لجميع الفئات قراء
فرق في ذلك بين الطفل العادي واألطفال من ذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بمختلف فئاتهم، مساحة 
 
ً
 بينهم، وخيااًل أدبيا

ً
 مشتركا

ً
 ثقافيا

ً
زا تخلق حيِّ

 لــالنــدمــاج الــثــقــافــي، وعليه 
ً
 يــكــون أســـاســـا

ً
جــمــعــيــا

أصدرت قصة ُكِتَبْت بحروف اللغة العربية، ورموز 
لغة برايل للمكفوفين، وإشارات لغة الصم والبكم، 
ورموز ماكتون اللغوية، حتى يكون هذا العمل قابال 
 عن تلك الفئات 

ً
ة لــدى جميع الفئات، فضال للقراء

المظلومة في عالم أدب الطفل الذي يكتب عنها وال 
مت  يكتب لها، وأرى أن مثل هــذه الــتــجــارب لــو عمِّ
لكانت شرارة إلحداث اندماج ثقافي معرفي حقيقي 

ال تحصره الجدران وال أسوار المدارس.

المواطنة البيئية

 أما البيئة - كما بّينت المبادرة - فقد عانت في 
مناهجنا ما تعانيه من سلوكنا في الخارج، فقد 
لوثنا التربية البيئية بما سكبنا في مناهجنا من 
معلومات معقدة تخنق الطالب ذلك الكائن الحي 
الذي يرتبط مصيره بمصير البيئة، وإلزالــة ذلك 
التلوث ال بــّد من استدعاء الجوانب االجتماعية 
لعلوم البيئة، فتعّرف المتعلم األدوات السياسية 
 للحراك البيئي 

ً
واالجتماعية التي تتيح ميدانا

ــع لــلــشــراكــة  ــ الــــواعــــي، وخـــلـــق وعــــي مــجــتــمــعــي دافـ
والــتــضــامــن فـــي ســبــيــل مــعــالــجــة قــضــايــا الــبــيــئــة 
ومــشــكــالتــهــا، ومــثــل تــلــك الــغــايــات ال تتحقق في 
مــثــل مــنــاهــجــنــا الــتــعــيــســة بفلسفتها المتخلفة، 
فهي تستلزم مناهج مختلفة بأساليب تدريس 
عملية كالورش التفاعلية، والعروض التقديمية، 
والرحالت الميدانية للمواقع الطبيعية ومحميات 
الحياة البرية، والبرامج البيئية التطوعية، على 
أال تــكــون غــايــة كـــل ذلــــك حـــل أســئــلــة اخــتــبــاراتــنــا 
السطحية، بل تحقيق وعي عميق بأهمية البيئة 
 لــتــرســيــخ مــبــادئ 

ً
الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة، تــمــهــيــدا

المواطنة البيئية.

* أستاذ المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية في جامعة الكويت

في هذا المحور الذي أحسبه أبدع ما في الكتاب، 
أظهر المؤلفون التناقض بين المراحل التعليمية 
 
َّ
في اعتمادها المنهج التربوي الذي ال يقبله َمن َمن

الله عليه بعقل.    

المناهج

فــالــمــرحــلــتــان االبــتــدائــيــة والــمــتــوســطــة تتبعان 
منهج الكفايات، أما المرحلة الثانوية فتتبع منهج 
 شاسٌع في األصول 

ٌ
األهداف، وبين المنهجين بون

الفلسفية، واألســس النفسية، والغايات التربوية، 
ة سحيقة   لــفــجــوة عــمــيــقــة، بـــل هــــوَّ

ٌ
وفـــي ذلـــك خــلــق

بين مخرجات المراحل الدراسية، ومع وجود هذا 
التناقض المضحك المبكي ال يمكن الــقــول بأننا 
، فليس من مواصفات أي 

ً
« تعليميا

ً
نمتلك »نظاما

نظام محترم أن تلعن أجزاؤه بعضها.
 فإذا غضضنا الطرف عن التناقض السابق، فماذا 
نصنع مع مــســارات التعليم في المرحلة الثانوية 
؟ وهما فرعان  المحصورة بين فرعين؛ علميٍّ وأدبيٍّ
ال يستوعبان المجاالت الرحبة للحياة، وال يلبيان 
حــاجــات كثير مــن المتعلمين ومــا يخامر قلوبهم 
من شغف، وما يعتري عقولهم من فضول معرفي، 
كــمــا أنــهــمــا بــعــيــدان كــل الــُبــعــد عــن تـــطـــورات ســوق 
العمل الذي انقرضت فيه كثير من المهن والوظائف 
المتفرعة عن هذين الفرعين، وتــزداد قتامة الواقع 
حين ننظر في طبيعة تعليم هذين الفرعين، حيث 
سنجد التعليم البنكي )حسب تعريف باولو فريري(، 
القائم على سلطة المنهج والمعلم، الجاعل المتعلَم 
 مهمته الحفظ والتفريغ بخضوٍع 

ً
 سلبيا

ً
مستقبال

تــاٍم للسلطة المفروضة عليه، وكــل ذلــك في سبيل 
بة على أوراق االختبارات 

ّ
تسجيل اإلجابات المعل

م الطالب، 
ّ
التي باتت الوسيلة الوحيدة لقياس تعل

 للتعليم، في زمن 
ً
وهذا ما يجعل المعلومة محورا

تدعو فيه جميع فلسفات التربية إلى جعل المتعلم 
 له.

ً
محورا

مراعاة طبيعة المتعلمين

ومــن بــاب التعمق في معالجة محور المناهج؛ 
متها لخصائص  ل المؤلفون عن مدى مالء يتساء
 من 

ّ
الجيل الحالي من المتعلمين )جيل Z وa(، ألن

بدهيات تصميم المناهج مراعاة طبيعة المتعلمين 
وميولهم، وقد أسفرت تحليالتهم عن انبتات العالقة 
بين المناهج واألجــيــال الــتــي تــدرســهــا، فالجيالن 
الــمــذكــوران ذوا براعة في استخدام التكنولوجيا، 
م خارج غرف الدراسة 

ّ
سمان باالنفتاح على التعل

َّ
ويت

وأسوار المدرسة، ويميل المنتمون لهذين الجيلين 
إلى تصميم خططهم الدراسية، ويتحمسون لقضايا 
البيئة والتكنولوجيا، ومثل هذه المواصفات تحتاج 
إلى مناهج مختلفة، ومعلمين قادرين على مواكبة 
تطورات العالم، وطرائق قياس منفتحة على اإلبداع، 

وكل ذلك غير موجود في تعليمنا.
وال يقتصر إهمال حاجات هذا الجيل وصفاته 

على مستوى تصميم المناهج وتنفيذها في التعليم 
 على كليات إعداد المعلمين 

ً
العام، بل ينسحب أيضا

 في إعداد طالبها على التعامل 
ً
التي ال تعاني قصورا

مع هذا الجيل الذي ينتمي إليه طالب تلك الكليات 
أنــفــســهــم، فــمــا ذكــرتــه مـــبـــادرة »مـــن هــنــا نــبــحــر« من 
صت 

ِّ
خ

ُ
االحتياجات التعليمية لهذا الجيل )التي ل

في 9 نقاط مهمة في الكتاب( بعيٌد عّما يحدث في 
كثير من مقررات إعــداد المعلم، كما أن من أساتذة 
هـــذه الــكــلــيــات َمـــن ال خــبــرة لــه فــي تلبية مــثــل هــذه 

االحتياجات، و»فاقد الشيء ال يعطيه«.
م 

ُّ
 وطــــرح الــمــؤلــفــون قــضــيــة خــطــيــرة تــهــدد تعل

الطالب وهوياتهم الحضارية والثقافية، فقد عرضوا 
ــم الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي ال يــشــعــر الــطــالب 

ُّ
حـــال تــعــل

بجدواها في حياٍة يسيطر عليها التفكير بسوق 
العمل الذي يقيم الوزن األكبر للغة اإلنكليزية، مع 
م أبنائهم »اإلنكليزية«، 

ُّ
حرص أولياء األمور على تعل

م »العربية«، وفــي هــذا الصدد يذكر 
ُّ
وإهمالهم تعل

 
ً
المؤلفون أن الكويت تحتل المركز األخير خليجيا
في مقياس فقر التعلم، وأن 51 بالمئة من الطالب 
ة نصٍّ عربي  في سن العاشرة ال يتمكنون من قراء

قراءة صحيحة.
ومما ذكــر فــي أســبــاب ذلــك الضعف شــح المواد 
القرائية المناسبة كالسالسل المصورة ومجالت 
األطفال وقصصهم، وهذا جعلني أستحضر تجربتي 
مع وزارة التربية، حين توجهت الستحداث مكتبة 
فت باختيار 

ِّ
في كل فصل دراسي بالكويت، حينها ُكل

العناوين المناسبة بمعّية مجموعة من موجهي 
الــلــغــة الــعــربــيــة، فعملنا بجهد جــبــار عــلــى اختيار 
1800 عــنــوان مــن دور الــنــشــر الــعــربــيــة المختلفة، 
فناها حسب مناسبتها لكل مرحلة دراسية، 

ّ
وصن

مع التأكد - قدر اإلمكان - من مناسبة محتويات تلك 
العناوين للمناهج الدراسية، ثم استوردنا الكميات 
المطلوبة من كل عنوان لتغطية كل فصول الكويت، 
عــلــى أن تــضــّم مكتبة كــل فــصــل مــا ال يــقــل عــن 200 
ــِرَيــت الخزائن بعدد الفصول لتحفظ 

ُ
ــت

ْ
عنوان، واش

تلك المكتبات الثمينة، وكعادة كل مشاريع الوزارة؛ 
ــف 

ّ
انــتــهــت الــقــصــة الـــدرامـــيـــة لــهــذا الـــمـــشـــروع بــتــوق

هـــِدَرت األمــوال المنفقة عليه، ثم دخلت 
ُ
التنفيذ، وأ

األعداد الهائلة من نسخ القصص والموسوعات في 
ز الغيب، وال أحسب أن الــدرج ابتلعها، فالدرج  حيِّ

أضيق من استيعاب كل ذلك الَجمال.

تعليٌم عاٍل بال علو في جامعة كانت ِقبلة المفكرين!
 محتاجة 

ً
لّما كانت نتائج التعليم الموصوف آنفا

ها في الريع؛ كان 
َّ
إلــى شهادة جامعية تضمن حق

حو المبادرة إلى موانئ 
ّ

من المنطقي أن ينتقل مال
التعليم العالي بجامعاته وكلياته ومعاهده، وأّول 
ما يقابلنا في هذا المحور جامعة الكويت، حاملة 
مــشــعــل الــمــعــرفــة والــتــنــويــر فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
(، فبعد أن كــانــت أقسامها العلمية عامة، 

ً
)ســابــقــا

وأقسام اللغة العربية والفلسفة والتاريخ خاصة، 
 
ً
ِقبلة للمفكرين الكبار في العالم العربي، ومقصدا
للمتخصصين الــذيــن تــركــوا بصمات ال يمحوها 

 ألعضاء هيئة 
ً
الدهر في الثقافة العربية، وموئال

ٍد بعلمه وعطائه، بعد ذلك  فرِّ
َ
التدريس من كل ُمت

الماضي الجميل انحدرت هذه المؤسسة العظيمة 
ــلــــت ســقــوطــهــا الـــُحـــر عبر  مـــن بــعــد الــــغــــزو، وواصــ
السنوات وصواًل إلى اليوم، وقد بدأ كل ذلك حين 
ة، وبرزت  طغى معيار الجنسية على معيار الكفاء
ل في 

ّ
إلــى السطح ثنائية الكويتي والــوافــد، فتدخ

شؤون الجامعة كل مسؤوٍل جاهل، ومتنفٍذ فاسد، 
ونـــواب مجلس األمـــة الــذيــن ال يشترط فيهم غير 
ة والكتابة، فتسلل غير األكــفــاء إلى  معرفة الــقــراء

مون مناصبها اإلداريــة، 
ّ
أقسامها، ثم أخذوا يتسن

وألن شبيه الشيء منجذٌب إليه، فــإن هــذه الطبقة 
ــادة إنــتــاج نفسها فــي الجامعة،  حــرصــت عــلــى إعــ
لــتــكــون لــهــا الــغــلــبــة فـــي أي لــجــنــة مــعــنــّيــة بــاتــخــاذ 

القرارات المصيرية.
 وكــــان مــن نــتــاج ذلـــك مــا رصــدتــه الــمــبــادرة من 
ضعٍف اعترى إنتاج الجامعة العلمي، ألن البيئة 
البحثية ال تدعمها إال رغبات أعضاء هيئة التدريس 
 مـــن الــمــنــاصــب 

ً
ــدا ــزيــ فـــي الـــتـــرقـــي الـــــذي يــضــمــن مــ

 من بحوثهم 
ً
 في الرواتب، مما جعل كثيرا

ً
وارتفاعا

ر وال مضيٍف للمعرفة اإلنسانية، 
ّ
 غير مؤث

ً
واهيا

ومعظمها ال عالقة له باألولويات البحثية العالمية 
أو التحديات المستقبلية التي تتنافس جامعات 

العالم في معالجتها بأبحاث أساتذتها.
 وعندما رســت سفينة المبادرة على رصيف 
ــّوة بين  ــد الــمــؤلــفــون هــ الــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي؛ وجـ
مخرجات هذا التعليم وخطط التنمية المستدامة، 
دت على ضرورة تطوير التعليم التطبيقي  وشدَّ
ليكون إحــدى الدعائم الرئيسة لتحقيق اكتفاٍء 
ذاتــــيٍّ حقيقي، وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل، والــحــد 

من االعتماد المفرط على عائدات النفط، وليس 
بغريب أن تلجأ الدول إلى مثل هذا الحل لتحقيق 
مثل هذه األهداف، ففي دول العالم شواهد عديدة 
عــلــى هـــذا الــتــوجــه، وأهــمــهــا الــتــجــربــة الصينية 
ل الجامعات إلى معاهد خاصة  التي بدأت تحوِّ
بالتعليم المهني والتطبيقي، لــمــا وجــدتــه من 
ارتباٍط وثيق بين هذا التعليم والنمو االقتصادي، 
ولــتــصــحــيــح مـــســـار الــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي قــّدمــت 
المبادرة توصيات عديدة يمكن االطــالع عليها 

في الصفحة 139.
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ً
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للمدارس 
 على 

ً
قائما

منظوٍر 
تربويٍّ ال وفق 
علب السردين

• 51% من الطالب في سّن العاشرة ال يتمكنون من قراءة نصٍّ عربي قراءة صحيحة
• مقّدمو المبادرة اكتفوا باستعراض الشق القانوني المتمثل باتفاقيات دمج المعاقين بالتعليم العام

دة تخنق الطالب
ّ

• لّوثنا التربية البيئية بما سكبنا في مناهجنا من معلومات معق

 بينها ))33--55((
ً
 شاسعا

ً
 بينها التناقض في المناهج التعليمية يكشف بونا

ً
 شاسعا

ً
التناقض في المناهج التعليمية يكشف بونا

ة سحيقة بين ُمخرجات المراحل الدراسية ة سحيقة بين ُمخرجات المراحل الدراسيةخلق فجوة عميقة وهوَّ خلق فجوة عميقة وهوَّ

أ. د. علي عاشور الجعفر*

 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 خصبة تخلق مجاال

ُع مساحة األرض،   للكائنات، كما أن التقاء تلك الحمم بمياه البحر ُيوسِّ
ً
حيويا

 لنمو حياٍة جديدة. نعم إنها كارثة مدمرة، وخسائرها 
ً
 رحبا

ً
خالقة بذلك مجاال

 يجعلها 
ً
 آخر ال ينبغي أن نهمله، وجها

ً
فادحة، وضحاياها كثر، لكن لها وجها

نعمة في صورة النقمة، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه في تعليمنا، وما ينبغي 
ى بعد 

َّ
أن يحدث في تربيتنا، وما هذا االستدعاء للكارثة سوى أمٍل وحيٍد تبق

خيباٍت راكمتها محاوالت إصالح التعليم 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 

 لرئيس 
ٌ
ت على المدخل عبارة طَّ

ُ
أمام متحف العلم والفن في سنغافورة، فقد خ

غرفة التجارة والصناعة السنغافورية، وليس هذا بغريب، فسنغافورة وضعت 
ضت هذا البلد  نفسها على الخريطة بما أنشأته من بنية تجارية وصناعية صلبة عوَّ
 أن يكون رئيس تلك الغرفة 

ً
ا يفقده من موارد طبيعية، لذا ليس غريبا الصغير عمَّ

طُّ قولها أمام متحف علمي فني ذي طبيعة تربوية، بل 
َ
من الشخصيات التي ُيخ

ف بشغفه الجمالي،  ف بمنصبه الوظيفي، بل ُعرِّ الغريب أن صاحب العبارة لم يعرَّ
ل ما يرحب بزائر  ِفَع اسمه بلقب »شاعر«، ليكون الخيال الخالق للشاعر أوَّ

ُ
فش

ق المتمّرد 
ِّ
متحف العلم والفن، وما العلم والفن سوى أبناء شرعيين للخيال المحل

ِون بـ 
ْ
س قسٌم في المتحف ُعن على بؤس الواقع وجموده، ومن هذا المنطلق أسِّ

»عالم المستقبل: عندما يلتقي الفن بالعلم«، وفيه يخوض األطفال تجربة تشكيل 
المستقبل وفق خياٍل تتحداه المشكالت لوضع خطط يواجهون بها التبعات، 

د   من أن يكونوا مجرَّ
ً
ؤون بها لإلسهام في خلق ظروف حياتهم بدال ويتهيَّ

منفعلين بها. 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 الثالثة:

جامعة الكويت

إهداء إلى 
المعلم الذي 

أحلم به

التعليم القائم 
على سلطة 

المنهج يجعل 
المتعلَم 

 
ً
مستقبال

 مهمته 
ً
سلبيا

الحفظ 
والتفريغ
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أصـــــــدرت مــكــتــبــة الــبــابــطــيــن مــجــمــوعــة 
مــن مخطوطات الــلــغــوي والــعــالــم والفقيه 
والمحدث المرتضى الزبيدي، صاحب كتاب 
»تاج العروس«، الذي صدر في 10 مجلدات، 
وهذا الفقيه الكبير الذي ُيكنى بأبي الفيض، 
أخذ علمه عن نحو 300 شيخ وعالم، وقد 
اشتهر أمر الزبيدي، الذي ُولد سنة 1145هـ، 
في بلجرام بالهند، بعد أن سافر واستقر 
بمصر عام 1167هـ. وقد تنوعت مصنفات 
الزبيدي في مادتها العلمية بين التاريخ 
واألنساب والفقه والحديث والعقائد، وتوفي 

بمصر عام 1205هـ.
وقــد ضمت المجموعة التي أصدرتها 
 مــكــتــبــة الــبــابــطــيــن ضــمــن سلسلة 

ً
ــرا ــيــ أخــ

»مـــخـــطـــوطـــات مــكــتــبــة الــبــابــطــيــن« 4 كتب 
لــلــزبــيــدي تــمــتــد مـــن الـــعـــدد 14 إلـــى الــعــدد 
17 ضـــمـــن ســلــســلــة »مـــخـــطـــوطـــات مكتبة 
الـــبـــابـــطـــيـــن«، حــيــث تـــم تــخــصــيــص الــعــدد 
)14( لــمــخــطــوط »رســـائـــل الــعــامــة محمد 
مــرتــضــى الـــزبـــيـــدي إلــــى الــشــيــخ أحــمــد بن 
عبدالله السوسي التونسي )ت 1208هــــ(«، 
والتي جمعها وانتخبها الشيخ عبدالقادر 

الميموني المغربي المتوفى 1254هـ.

األحوال الشخصية

ويــصــف الــشــاعــر عبدالعزيز البابطين 
المخطوط بأنه من »أرق وأعذب المراسات 
التي دارت بين عالم عظيم هــو الزبيدي، 
ومــحــبــه وهــــو الــشــيــخ الــتــونــســي«. وُيــعــد 
 للرسائل المتبادلة بين 

ً
الكتاب نموذجا

األدباء والعلماء في نهايات القرن الثاني 
عشر الهجري، وهو فن جميل تميزت به 
حضارتنا آنــذاك، وُيطلق عليه »الرسائل 

اإلخـــوانـــيـــة«، وقــــد امـــتـــأت بـــه كــتــب األدب 
الــقــديــمــة، الــتــي رســمــت لنا بعض خــواص 
حــيــاة المتراسلين وجــوانــب مــن أحوالهم 

الشخصية واالجتماعية والثقافية.
أمــا الــعــدد 15 مــن سلسلة »مخطوطات 
مكتبة البابطين«، فتناول مخطوط »ثبت 
قراءات وسماعات الحسين بن عبدالرحمن 
الشيخوني على شيخه المرتضى الزبيدي«، 
ومــــادة هـــذا الــكــتــاب تعطينا صـــورة راقية 
عن تعامل هذا العالم المرتضى الزبيدي، 
وعاقته المليئة بالود والمحبة مع مريديه 
 
ً
ومحبيه وطــاب العلم. ويظهر ذلــك جليا

من خال طريقة »السماعات« التي اعتمدها 
الكتاب، وهو مصطلح في علم المخطوطات 
يعني »تقييد العلم بالكتابة«، حيث كان 
طــاب العلم يحرصون على كتابة ونسخ 
مـــا ســمــعــوه عـــن شــيــوخــهــم، ومــــع تــنــامــي 
 على 

ً
حركة النسخ كانوا يحرصون أيضا

إثــبــات أســمــاء الــذيــن سمعوا الــكــتــاب على 
يد شيوخهم، وإجازة الشيخ والمعلم لمن 

حضر وسمع.
وتناول العدد 16 من السلسلة مخطوط 
»كشف اللثام عــن آداب اإليــمــان واإلســـام« 
من تصنيف الزبيدي، حيث يشير الشاعر 
 :

ً
عبدالعزيز البابطين إلى موضوعه، قائا

»اختصر اإلمـــام العامة الزبيدي األحكام 
الشرعية فــي هــذه الــرســالــة، وكتبها بخط 
ط جانب فيها  يده، وصاغها بأسلوب مبسَّ
الــتــطــويــل وكــثــرة التفصيل، وأهـــداهـــا إلــى 
أحـــد أمــــراء عــصــره، وهـــو األمــيــر مصطفى 

آغا محرم«.
 
ً
بينما جاء العدد 17 من السلسلة حاما

مــخــطــوط »مــعــجــم شــيــوخ الــعــامــة اإلمــــام 
عين المحدثين والفقهاء وجيه الدين أبي 
المعارف عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد 
ــيـــري األجــــهــــوري  ــزبـ بــــن حــســن بــــن عــلــي الـ
عد 

ُ
المالكي )ت 1198هـــ(«. وت

هذه النسخة من المخطوط الموجود ضمن 
مقتنيات مكتبة البابطين من النسخ الفريدة 
والنادرة. وهي تتناول أحد الفنون القديمة، 
وهو فن »المشيخة«، الــذي ُيعد صــورة من 
صور تدوين التاريخ، يقوم فيها الطالب أو 
التلميذ بجمع لشيوخ أستاذه ومعلمه، وما 
رواه أستاذه من كتب ومــرويــات عنهم في 
مختلف مجاالت المعرفة، كنوع من الشكر 
والعرفان من الطالب لشيخه وأستاذه. وهنا 
يذكر اإلمام محمد مرتضى الزبيدي مشايخ 
 ووفــاًء 

ً
شيخه عبدالرحمن األجــهــوري بــرا

له، وتفيد هذه الطريقة باعتبارها وثائق 
 مــن مــصــادر الــتــراجــم، 

ً
تــاريــخــيــة ومـــصـــدرا

 أن تـــكـــون وســيــلــة لمعرفة 
ً
ــا ويــمــكــن أيـــضـ

المدارس ومراكز العلم.
ُيـــذكـــر أن ســلــســلــة »مــخــطــوطــات مكتبة 
ــم الــمــشــروعــات  الــبــابــطــيــن« تعتبر أحـــد أهـ
الثقافية التي تقدمها للمثقفين والباحثين 
والقراء العرب، فهذه السلسلة التي أطلقتها 
مكتبة البابطين منذ سنوات تزيح الغبار 
ــن نـــفـــائـــس الـــمـــخـــطـــوطـــات  ــ ــن الـــكـــثـــيـــر مـ ــ عـ
العربية، وتضعها أمام القارئ العربي في 

ثوب قشيب.
وقــد صــدر ضمن هــذه السلسلة العديد 
من كتب المخطوطات المهمة ألسماء كبيرة 
والمعة في التراث العربي واإلسامي، مثل: 
ــام الــشــافــعــي، حسين  ــ ابــــن الـــغـــمـــاس، اإلمــ
ادة، وثعلب أبوالعباس  ــرَّ بن عبدالجليل بـ
صاحب كتاب »الفصيح في اللغة«، وغيرها 

من اإلصدارات.

يقام في مركز الشيخ عبدالله 
الــســالــم الــثــقــافــي مـــعـــرض »فــن 
ــادة الـــتـــدويـــر«، الــــذي يسلط  ــ إعـ
الضوء على عاقة الفن بالبيئة، 

 وفنانة. 
ً
بمشاركة 12 فنانا

ويتضمن الــمــعــرض أعــمــااًل 
متنوعة في األساليب والتكنيك، 
إلــى جــانــب اختيار المواضيع 
الــمــخــتــلــفــة. وتـــجـــمـــع األعـــمـــال 
المشاركة بين الفن واالبتكار، إذ 
استطاع الفنانون التعبير عن 
مكنوناتهم، من خال أعمالهم 
ــتــــي شـــكـــلـــت ثــقــافــة  الـــفـــنـــيـــة، الــ

التدوير بطريقة فنية مبتكرة.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــالـــت 
مــســؤولــة الــفــعــالــيــات فــي مركز 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــســـالـــم مها 
المنصور، إن المعرض من أولى 
الــفــعــالــيــات الــخــاصــة بــالــفــنــون 
ت فكرته من  التشكيلية، وجــاء
ــا نــنــاهــض فـــكـــرة تــخــريــب  ــنـ »أنـ
األعــــمــــال الــفــنــيــة مــــن نــاشــطــي 
البيئة في اآلونــة األخيرة، كما 
حدث مع لوحتي موناليزا وفان 
غوخ في المتاحف من ناشطي 

الــبــيــئــة«. وأكــــدت أنــهــم فــي هــذا 
المعرض يــبــرزون دور الفنان، 
وأنـــه صــديــق للبيئة، ويحافظ 

عليها من خال أعماله.

تصميم مبتكر

ومـــن الــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن 
ثـــريـــا الــبــقــصــمــي، الـــتـــي قــالــت: 
»األشياء التي تجذبني أجمعها 
ــرى  ــ ــي بـــعـــضـــهـــا ذكـ ــ بـــشـــغـــف، فـ
لــأمــكــنــة، وأخـــــرى نـــافـــذة تطل 
عــلــى عــمــل فــنــي؛ عــلــبــة صــدئــة، 
تمثال خزفي، طابع بريد، كلها 
محطات جميلة واستراحة على 
كــتــف اإلبــــــداع«. وأكــــدت أن ذلــك 
 للشيء المهمل 

ً
يمثل تــحــويــا

أو المنسي إلى عمل فني، وهذا 
بحد ذاته عملية إبداعية. 

بدورها، ذكرت الفنانة فريدة 
ــا اســـتـــخـــدمـــت  ــهــ الـــبـــقـــصـــمـــي أنــ
بــطــاقــات الــتــعــريــف بالمابس، 
حيث يتميز بعضها بالتصميم 
الــمــبــتــكــر والـــجـــمـــيـــل، مــضــيــفــة: 

ــلـــى جــمــعــهــا  ــــت عـ ــــرصـ »حـ

ــا إلـــــــى عــمــل  ــلـــهـ بــــهــــدف تـــحـــويـ
فني«، ألنها تعشق فن الكوالج 
لــت رحلتها  وتــجــيــده، فــقــد حــوَّ

التسويقية إلى عمل فني. 
ــا شــــــــارك الــــفــــنــــان فــهــد  ــمـ ــيـ فـ
الــــــهــــــاجــــــري بــــعــــمــــل بــــعــــنــــوان 
»عــنــفــوان«. وشـــارك عبدالعزيز 
 Stop« :عــريــعــر بــعــمــلــيــن، هــمــا
ــر عــن قــوة  killing«، الــــذي يــعــبِّ
الفطرة البشرية فــي نبذ حالة 
الــحــروب والــمــعــانــاة فــي فــرض 
ــر  ــ هــــــذه الــــحــــالــــة، وعـــمـــلـــه اآلخـ
ر  بعنوان »Ambition«، الذي يعبِّ
عن شغف اإلنسان في مواجهة 
الــــعــــوائــــق فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق 

الطموح.

دراجة هيروشيما

ــد  ــ ــعـ ــ م الـــــــفـــــــنـــــــان أسـ وقــــــــــــــــــدَّ
 بعنوان »دراجة 

ً
بوناشي عما

هيروشيما«، وهو عمل مركب 
ــي مــــعــــرض أطـــفـــال  ــ عــــرضــــه فـ
الحرب، وهو عبارة عن صورة 
مــقــارنــة لــلــدراجــة الــتــي تركت 

ــار قــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا،  ــ مـــن آثـ
 أن األطــفــال يستحقون 

ً
مبينا

أن يــنــعــمــوا بـــحـــيـــاة مــســالــمــة 
ــــم، وهـــــــي حــق  ــهـ ــ ــة لـ ــبــ ــنــــاســ ومــ
مـــن حــقــوقــهــم، بـــل أقـــل حــقــوق 
الــطــفــل أن يــعــيــش بـــا حـــروب 

وال خاف. 
من جهتها، شاركت 
الفنانة مها المنصور 
بعمل بــعــنــوان »عــودة 
ــبــــيــــن مــن  الــــــتــــــيــــــار«، تــ
خــالــه هــاجــس الــوقــت 
والـــــــزمـــــــن، وأنــــــــه كــيــف 
ــنـــى اإلنــــــســــــان أن  ــتـــمـ يـ
يــقــف الـــزمـــن عــنــد وقــت 
ـــــن، وفــــــــي بــعــض  مـــــعـــــيَّ
األحيان يتمنى العكس، 
مبينة أن كل إنسان لديه 
مــــــدة زمـــنـــيـــة يــعــيــشــهــا 
 
ً
متضمنة مشاعر وأفكارا

مختلفة. 
ــنـــان بـــدر  ــفـ وشـــــــارك الـ
ــور بـــعـــمـــل عــن  ــنــــصــ ــمــ الــ

الـــطـــمـــبـــورة الــمــوســيــقــيــة. أمــا 
بــشــار الــســالــم، فـــشـــارك بعمل 
.»Building sketches« بعنوان

حروف وكلمات

ــاركــــت الــفــنــانــة شــيــمــاء  وشــ
أشــكــنــانــي بــعــمــل فــنــي جميل، 
وقالت: »ما قبل اللحن قد تكون 
هــنــاك حــــروف وكــلــمــات ترسم 
ــان، لــتــتــرجــم إلــــى تحفة  األلــــحــ
فنية. أستوحي بعض أفكاري 
مـــن كــلــمــات إلـــى واقـــــع، وأعــيــد 
رســم الــحــروف التي ترنو بها 
األلحان وتأخذنا على ضفاف 
تلك النغمات الخالدة التي كان 

يشدو بها أجدادنا«. 
ــان عــبــدالــعــزيــز  ــنـ ــفـ م الـ وقـــــــدَّ
الــعــصــفــور أربــعــة أعــمــال، هــي: 
ــــذي  ــيــــن«، الـ ــنــ ــا حــ ــايــ ــقــ عـــمـــل »بــ
ر عن أنقاض مباٍن قديمة  يعبِّ
أو بقايا قطع فلين مــن هدية 
المــســت قــلــبــك، رحــلــت الــهــدايــا 

والمباني إال أن بقاياها صارت 
 يسر الناظرين.

ً
فنا

وعن عمل »رفرقة حنين«، قال 
المنصور: »ترجعنا الهدايا إلى 
تلك اللحظات الجميلة، فيطير 
، لذلك كانت هذه 

ً
لها القلب حنينا

القطعة تحتوي على بقايا قطع 
فلين وعــصــافــيــر تطير بالقلب 
ــا عمل  إلـــى مــواطــن الــشــعــور. أمـ
»األطال«، فهو عبارة عن طاولة، 
: »لــيــس بــالــضــرورة أن 

ً
مــوضــحــا

نبكي على األطـــال، فقد نشرب 
 .»

ً
على ذكرياتها قهوة أحيانا

وحــــول عــمــل »الــمــكــتــب«، قــال 
الـــعـــصـــفـــور: »مــــن بــقــايــا الــقــديــم 
قـــد ُيـــولـــد إبــــــداع جـــديـــد. بعض 
ــذا الــمــكــتــب أخـــذ من  مــكــونــات هـ
بقايا مبنى قــديــم، ليمتزج في 
باطنه الجديد والقديم، ومن هنا 

ُيولد اإلبداع«. 
وشاركت فاطمة يوسف بعمل 

.»Plastic Collage« بعنوان

ال ● القاهرة - أحمد الجمَّ
تــنــطــلــق فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــــ 15 من 
الــمــهــرجــان الــســنــوي لــلــحــرف التقليدية 
والتراثية بمركز محمود مختار الثقافي 
ــوم، بــحــضــور نيفين  ــيــ فـــي الـــقـــاهـــرة، الــ
الكياني وزيرة الثقافة المصرية، وخالد 

سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.
ــيــــانــــي: »الـــمـــهـــرجـــان  ــكــ ــــت د. الــ ــالـ ــ وقـ
الــســنــوي لــلــحــرف الــتــقــلــيــديــة والــتــراثــيــة 
 
ً
يصل إلى محطته الخامسة عشرة، مؤكدا
 
ً
نــجــاح الــفــعــالــيــة الــتــي انــطــلــقــت حــفــاظــا
على التراث، وتنمية للوعي المجتمعي، 
 منا بأهمية الــِحــرف التقليدية 

ً
ــا وإدراكــ

وفنونها التي اشتهرت بها مصر على 
مـــدى تــاريــخــهــا، وعـــرف عنها صناعها 
الـــمـــهـــرة الــــذيــــن أبــــدعــــوا فــــي مــجــاالتــهــا 

المتعددة«.
وأوضحت: »يأتي المهرجان في إطار 
استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية الحرف 
التراثية، كجزء مهم ورئيسي من المكون 

المادي للهوية الثقافية المصرية«.
ــــرور: »الــمــهــرجــان هو  فــيــمــا قـــال د. سـ
ــرفــــي وتـــرويـــجـــي  ــعــ مـــلـــتـــقـــى ثـــقـــافـــي ومــ
وتسويقي. هذا العام يتزامن مع احتفاالت 
وزارة الثقافة باختيار القاهرة عاصمة 
ــة، ويـــــنـــــدرج ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ لـــلـــثـــقـــافـــة اإلسـ
خطتها فــي هــذا الــشــأن، ومنذ انطاقته 
األولى وصواًل لنسخته الخامسة عشرة 
ومــهــرجــان الــحــرف التقليدية والتراثية 
يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة 
االهتمام بالحرف اليدوية التراثية كمكون 

 يتمتع 
ً
ثقافي، وكمورد اقتصادي أيضا

 يجب 
ً
 عن كونها تراثا

ً
بالفرادة، فضا

حفظه، وتعريف األجيال الجديدة به، 
وتنمية الوعي المجتمعي بأهميته«.

ــفـــل افـــتـــتـــاح  ــر، أن حـ ــذكــ ــالــ جــــديــــر بــ
الــــمــــهــــرجــــان ســــــوف يــتــخــلــلــه عـــرض 
ــراث، وورش  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ لــــأزيــــاء مــــن وحـ
لـــأطـــفـــال ولـــــــذوي الـــهـــمـــم، ومـــعـــرض 
لمنتجات الحرف التقليدية، مع فقرات 
فــنــيــة لــفــرق الــفــنــون الــشــعــبــيــة طـــوال 
أيام المهرجان، الذي يستمر حتى 3 

ديسمبر المقبل.

● القاهرة - محمد الصادق
فــــــــاز الـــــكـــــاتـــــب والـــــــروائـــــــي 
إبراهيم عبدالمجيد بجائزة 
الــتــفــرد فـــي مــجــال اآلداب من 
 »iRead AWARDS« مؤسسة

لعام 2022.
ــة فــي  ــمــــؤســــســ وأعــــلــــنــــت الــ
حــيــثــيــات الـــفـــوز، أن »األدبـــــاء 
ــيــــن؛ مــــــرة فــي  يـــعـــيـــشـــون مــــرتــ
حياتهم الحقيقية، ومــرة في 

قلوب قرائهم«.
سست 

ُ
عد »iRead«، التي أ

ُ
وت

ــر مــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ عـــــــام 2019، أكـ
ثقافي عربي يضم العديد من 
المثقفين واألدبــــاء فــي مصر 
والعالم العربي، وتهدف إلى 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاء الـــــقـــــراءة األدبـ ــيــ إحــ
الشرق األوســط، وتضم لجنة 
تحكيم مسابقتها: الكاتب عمر 
طاهر، والكاتب والسيناريست 
أحمد مراد، والروائي مصطفى 

عبيد. 
ــة فــي  ــمـــؤســـسـ وأضـــــافـــــت الـ
بيانها: »نتشرف بمنح الكاتب 
والروائي إبراهيم عبدالمجيد 
جائزة التفرد في مجال اآلداب 
مـــن iRead AWARDS لــعــام 
 عـــن تــقــديــرنــا 

ً
2022، تــعــبــيــرا

للدور الرائع الذي قام به خال 
رحلة حياته الفريدة«.

ُيـــذكـــر أن الــكــاتــب إبــراهــيــم 
عــبــدالــمــجــيــد روائـــــي وقــــاص، 
ُولــــــــد فـــــي اإلســــكــــنــــدريــــة عــــام 
1946، وحصل على ليسانس 
الفلسفة من كلية اآلداب جامعة 
اإلســكــنــدريــة عــام 1973، وفي 
نفس العام رحــل إلــى القاهرة 

ليعمل في وزارة الثقافة.

جوائز وتكريمات

حـــصـــل عـــبـــدالـــمـــجـــيـــد عــلــى 

الــعــديــد مـــن الــجــوائــز األدبــيــة 
الرفيعة، منها: جائزة نجيب 
محفوظ للرواية، والمقدمة من 
الجامعة األميركية بالقاهرة 
عام 1996، ونال جائزة معرض 
القاهرة الدولي للكتاب ألحسن 
رواية عن روايته )ال أحد ينام 
فــي اإلســكــنــدريــة( عـــام 1996، 
وكذلك جائزة الدولة للتفوق 
في اآلداب من المجلس األعلى 
ــام 2004، وجــائــزة  لــلــثــقــافــة عـ
الـــدولـــة الــتــقــديــريــة فــي اآلداب 
مــن المجلس األعــلــى للثقافة 
ــام 2007، كــمــا حــصــل على  عــ
جائزة كتارا للرواية العربية، 
ونال جائزة النيل المقدمة من 

الدولة المصرية.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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إبراهيم عبدالمجيد يفوز بجائزة مهرجان الحرف التراثية الـ 15 ينطلق اليوم 
»iRead« للتفرد في اآلداب

إبراهيم عبدالمجيد

جانب من المشغوالت التراثية من دورات سابقة

لوحات ثريا البقصميمشاركة الفنان أسعد بوناشي عمل مها المنصور

من اليمين امتثال الواوان ومها المنصور وثريا وفريدة البقصمي

من اإلصدارات

بدر الشعيبي

ملصق المهرجان

 
ً
الشعيبي ُيحيي حفال

 في قطر
ً
غنائيا

 ،
ً
 غنائيا

ً
وسط أجواء مميزة، أحيا الفنان بدر الشعيبي حفا

السبت الــمــاضــي، فــي قــطــر، ضمن فعاليات »مــهــرجــان فيفا 
م مجموعة من أغانيه الجديدة  للمشجعين«. وخال الحفل قدَّ

والقديمة التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة.
وشارك الشعيبي، متابعيه صورة من الحفل عبر حسابه 
 الخليج، 

ً
 قطر، شكرا

ً
: »شــكــرا

ً
الرسمي بـ »إنستغرام«، معلقا

 لكل الجماهير العالمية الموجودة في الحفل. حفل وال 
ً
شكرا

 يا أهل قطر األوفياء«.
ً
. نلتقي قريبا

ً
 شكرا

ً
 شكرا

ً
أروع، شكرا

على جانب آخر، طرح الشعيبي أغنيتين من ألبومه الجديد 
)النسخة الــجــديــدة(، األولـــى بعنوان »عــن حــب«، كلمات علي 
بوغيث، وألحان بدر الشعيبي، وتوزيع ومكس حسام كامل، 
واألغنية الثانية بنفس عنوان األلبوم )النسخة الجديدة(، 
كلمات علي بوغيث، وألــحــان بــدر الشعيبي، وتــوزيــع بــراك 

المطوع.

صدر 4 مخطوطات للمرتضى الزبيدي
ُ
مكتبة البابطين ت

»فن إعادة التدوير« يركز على عالقة الفن بالبيئة
ً
معرض تشكيلي يستضيفه مركز عبدالله السالم الثقافي بمشاركة 12 فنانا

يتضمن معرض »فن إعادة 
التدوير«، الذي يقام بمركز 

الشيخ عبدالله السالم الثقافي، 
 متنوعة في األساليب 

ً
أعماال

والتكنيك تسلط الضوء على 
عالقة الفن بالبيئة.

فضة المعيلي

ُصدم الفنان حسن الرداد من 
إيرادات أحدث أفامه )تحت 

التهديد(، الذي استقبلته 
دور العرض السينمائية 

بداية الشهر الجاري، إذ لم 
تتجاوز إيرادات الفيلم حتى 
اآلن حاجز الـ 4 مايني جنيه، 

وهو رقم هزيل جدًا مقارنة 
بإيرادات أفامه السابقة.

ل على الفيلم  الرداد كان يعوِّ
لتحقيق إيرادات كبيرة 
بالصاالت، رغم طرحه 

خارج املواسم السينمائية 
املعتادة، معتمدًا على جودة 

الفيلم، والفكرة املختلفة 
التي يقدمها، لكن اإليرادات 

صدمته بشكل كبير، رغم 
تصدره شباك التذاكر حتى 

اآلن داخل مصر.
ل الرداد على إيرادات  ويعوِّ
الفيلم بالصاالت العربية، 

لتعويض الشركة املنتجة عن 
خسائرها من توقيت الطرح، 
علمًا أن ما جرى تحقيقه من 

إيرادات أقل بكثير من كلفة 
الفيلم حتى اآلن.

يستعد الفنان أحمد مكي 
لتصوير الجزء السابع من 

مسلسل »الكبير أوي« خال 
األيام القليلة املقبلة، حيث 
سيبدأ تصوير العمل في 
غضون أيام، بالتزامن مع 

استمرار ورشة عمل كتابة 
الحلقات وتحضير الحلقات 

األخيرة من املسلسل.
مكي يحضر بالجزء الجديد 
عددًا من املفاجآت املختلفة، 

من بينها ظهور ضيوف 
شرف بالجزء الجديد، 

بجانب االستعانة بأفكار 
جديدة ستكون ضمن 
مفاجآت الحلقات بني 

الشخصيات املختلفة التي 
يقدمها، علمًا أن التصوير 

يتوقع استمراره حتى 
النصف األول من رمضان.
وكان مكي أرجأ مشروعًا 
ر له 

ِّ
سينمائيًا كان يحض

لحني االنتهاء من تصوير 
»الكبير قوي«، خصوصًا 

مع سعيه للتركيز على 
الشخصيات التي يقدمها، 
ورهانه على الجزء الجديد 

لتحقيق نجاح أكبر مما 
حققه الجزء السادس الذي 

استعاد من خاله جماهيرية 
املسلسل.

ر الفنان محمد رمضان  يصوِّ
مسلسله الجديد )العمدة( 
تحت إدارة املخرج محمد 

سامي في الباتوهات 
الخاصة بمدينة اإلنتاج 

اإلعامي.
واستعان رمضان بغرفة 

خاصة متنقلة تحمل عبارة 
»نمبر وان« لتكون غرفته 

الخاصة، حيث ترافق 
تحركاته بشكل مستمر، علمًا 

بأنه يقضي ساعات طويلة 
في التصوير يوميًا، بعدما 

اتفق مع املخرج على االنتهاء 
من تصوير املسلسل قبل 

بداية رمضان.
ر املشاهد  رمضان صوَّ

الخارجية للمسلسل في 
لبنان خال األسابيع 

املاضية، فيما سيجري 
التصوير بعدد من شوارع 
القاهرة خال األيام املقبلة، 
حيث اتفق سامي مع فريق 

العمل على استغال أيام 
الجمعة والسبت صباحًا 
لتصوير مشاهد شوارع 
القاهرة، تجنبًا اللتفاف 

الجمهور حول فريق العمل.

خبريات

حسن الرداد مصدوم من 
إيرادات »تحت التهديد«

مكي يستعد لتصوير 
»الكبير أوي 7«

ر »العمدة«  محمد رمضان يصوِّ
في الديكورات الداخلية

https://www.aljarida.com/article/5972
https://www.aljarida.com/article/5971
https://www.aljarida.com/article/5970
https://www.aljarida.com/article/5969
https://www.aljarida.com/article/5968
https://www.aljarida.com/article/5967
https://www.aljarida.com/article/5965
https://www.aljarida.com/article/5964
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البرتغال إلى ثمن النهائيالبرتغال إلى ثمن النهائي

كريستيانو رونالدو يحتفل بتسجيل زميله 
برونو فيرنانديز الهدف األول للبرتغال في 

مرمى األوروغواي أمس )رويترز(

غانا تستعيد 
توازنها بفوز 

صعب على كوريا 
الجنوبية

تعادل إيجابي 
للكاميرون وصربيا 
يبقي على آمالهما 

في التأهل

مواجهة بريطانية 
خالصة بين إنكلترا 

وجارتها ويلز

أمل الصعود يراود 
منتخَبي السنغال 

واإلكوادور

العنابي يختتم 
مشواره المونديالي 

أمام الطواحين 
الهولندية

لقاء الحسم بين 
أميركا وإيران... 

بنكهة سياسية

14 12

1٨ 1٧

16

19

العبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالفوز 
والتأهل أمام وسائل اإلعالم )رويترز(
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فرض التعادل اإليجابي 
3-3 نفسه على نتيجة لقاء 

الكاميرون وصربيا أمس، في 
المجموعة السابعة لمونديال 

2022، ليحصد كل فريق 
نقطة أبقت على آماله في 

التأهل للدور الثاني.

تعادل المنتخب الكاميروني 
مع نظيره الصربي 3-3، خالل 
المباراة المثيرة التي جمعتهما 
أمس، على استاد الجنوب، في 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن منافسات 
المجموعة السابعة بالمونديال 
الــقــطــري، وبــهــذه النتيجة رفــع 
كل منتخب منهما رصيده إلى 

نقطة واحدة.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــدايــ ــ وجـــــــــــاءت بــ
ــان  ــ ــتــــوى، وكـ مـــتـــوســـطـــة الــــمــــســ
الحذر هو السمة السائدة على 
أداء الفريقين، مع وجود أفضلية 
نـــســـبـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الـــصـــربـــي 
فـــــي االســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى الــــكــــرة 

والمحاوالت الهجومية. 
وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة الــثــامــنــة 
أول فــرصــة حقيقية للمنتخب 
ــلــــم  ــتــ الـــــــصـــــــربـــــــي، عـــــنـــــدمـــــا اســ
ميتروفيتش الكرة داخل منطقة 
الــــجــــزاء مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، 
وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى، 
لــكــن كـــرتـــه اصــطــدمــت بــالــقــائــم 

األيسر.
ــة 17 أهـــــــدر  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ وفـــــــــي الـ
ميتروفيتش فرصة هدف مؤكد 
للمنتخب الصربي، بعدما أخطأ 
نوهو تولو، مدافع الكاميرون 
في تشتيت الكرة داخل منطقة 
الجزاء لتصل إلى ميتروفيتش 
على حدود منطقة الست ياردات 
لــيــســدد كـــرة قــويــة مـــرت بــجــوار 

القائم.
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــا دخـــــــــل الـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــكـــامـــيـــرونـــي أجــــــواء الـــمـــبـــاراة 
الــهــجــومــيــة وبـــــــادل الــمــنــتــخــب 
الــصــربــي الــهــجــمــات، ولكنهما 

فــشــال فـــي تــشــكــيــل أي خــطــورة 
على المرميين لينحصر اللعب 

في وسط الملعب.
 

كاستيليتو يفتتح التسجيل

وشهدت الدقيقة 29 تسجيل 
الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي هــدف 
ــبـــت ركــلــة  ـــعـ

ُ
ــا ل ــنـــدمـ ــدم، عـ ــقــ ــتــ الــ

ركنية لمست رأس أحد العبي 
الكاميرون قبل أن يتابعها جان 
شارل كاستيليتو بتسديدة من 
داخل منطقة الست ياردات إلى 

داخل المرمى. 
وظــــــــــل الـــــلـــــعـــــب مــــنــــحــــصــــرا 
فـــي وســــط الــمــلــعــب حــتــى كــاد 
الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرون يسجل 
الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 43 
عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق بــيــيــر كـــونـــدي 
ــكــــرة حـــتـــى داخـــــــل مــنــطــقــة  ــالــ بــ
ــة  الــــــــجــــــــزاء وســـــــــــدد كـــــــــرة قــــويــ
ــارس فــانــيــا  ــ ــحـ ــ تــــصــــدى لـــهـــا الـ
ميلنكوفيتش سافيتش لترتد 
إلــى كــونــدي مــرة أخـــرى ولكنه 

سددها بجوار القائم. 
وفي الدقيقة األولى من الوقت 
ــع لـــلـــشـــوط األول،  ــائــ بــــــدل الــــضــ
سجل المنتخب الصربي هدف 

عبت ركلة حرة 
ُ
التعادل عندما ل

إلــــى داخـــــل منطقة 
جــــــزاء الــمــنــتــخــب 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي 
ارتــــــــــــــقــــــــــــــى لـــــهـــــا 

ســـتـــراهـــيـــنـــيـــا 
بافلوفيتش 
وقـــــابـــــلـــــهـــــا 

بضربة رأس 
قــويــة لتعانق كرته 

الشباك، وفي الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع للشوط األول 
سجل المنتخب الصربي الهدف 
ــدد ســيــرجــي  ــ ــانـــي عـــنـــدمـــا سـ ــثـ الـ
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش كــرة 
ــة لـــتـــعـــانـــق كـــرتـــه  ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــيــ ــ أرضــ
الشباك، ومر الوقت المتبقي من 

الشوط األول بدون جديد.

صربيا تواصل السيطرة

ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
ــتـــمـــرت ســـيـــطـــرة الــمــنــتــخــب  اسـ
الصربي على مجريات اللقاء، 

ــع غـــيـــر مـــبـــرر مــن  ــراجــ وســـــط تــ
العبي المنتخب الكاميروني، 
وفي الدقيقة 53 سجل المنتخب 
الصربي الهدف الثالث عندما 
ــا زيــفــكــوفــيــتــش  ــ ــــدريـ اســـتـــلـــم أنـ
الــكــرة داخــل منطقة الــجــزاء من 
الناحية اليمنى ليراوغ الحارس 
الــكــامــيــرونــي قــبــل أن يــمــررهــا 
إلى ميتروفيتش الذي وضعها 

بسهولة داخل المرمى.
وبــــــــعــــــــد الـــــــــهـــــــــدف اســــتــــمــــر 
اســتــحــواذ المنتخب الصربي 

عــلــى الـــكـــرة، واســـتـــمـــرت أيــضــا 
محاوالته الهجومية بحثا عن 
تسجيل هدف رابع، في المقابل 
اعــتــمــد المنتخب الــكــامــيــرونــي 
عــلــى شـــن الــهــجــمــات الــمــرتــدة، 
وفي الدقيقة 63 سجل المنتخب 
ــهــــدف الــثــانــي  ــيـــرونـــي الــ ــامـ ــكـ الـ
عندما استلم فينسيت أبو بكر 
الــكــرة خلف مدافعي المنتخب 
الــصــربــي ليصبح فــي مواجهة 
الحارس فانيا ميلينكوفيتش 
سافيتش، حيث لعبها من فوق 

الــحــارس بعدما لمحه متقدما 
ــرة الــــشــــبــــاك، لــكــن  ــكــ لـــتـــعـــانـــق الــ
الحكم ألغاه في البداية بداعي 
التسلل قبل أن يحتسبه بشكل 
رسمي بناء على تعليمات من 

حكم الفيديو المساعد )فار(.
ــــن  ــة 66، ومـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ وفـــــــــي الـ
هجمة مرتدة، سجل المنتخب 
الـــكـــامـــيـــرونـــي هـــــدف الـــتـــعـــادل 
ــا لـــعـــبـــت تـــمـــريـــرة خــلــف  ــنـــدمـ عـ
مدافعي المنتخب الصربي ألبو 
بــكــر ليمر بــالــكــرة مــن الناحية 

ــنـــى حــــتــــى دخـــــــل مــنــطــقــة  ــمـ ــيـ الـ
جــزاء المنتخب الصربي ومرر 
ــة قــابــلــهــا  ــيــ كـــــرة عـــرضـــيـــة أرضــ
إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ 
ــة إلـــــــى داخـــــل  ــ ــــويـ ــتــــســــديــــدة قـ بــ

المرمى.
 وأصــبــح اللعب سجاال بين 
المنتخبين لــكــن بـــدون وجــود 
خطورة حقيقية على المرميين، 
وكاد المنتخب الصربي يسجل 
الــهــدف الـــرابـــع فــي الــدقــيــقــة 89 
عــنــدمــا لعبت تــمــريــرة عرضية 

ــزاء  ــ ــة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة جـ ــ ــيـ ــ أرضـ
المنتخب الكاميروني استلمها 
دوشــــان تــاديــتــش ومــررهــا إلــى 
مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش، الـــــــذي قــابــلــهــا 
بـــتـــســـديـــدة قـــــويـــــة، لـــكـــن كـــرتـــه 
ــائــــم األيـــســـر  ــقــ ــوار الــ ــ ــجـ ــ مــــــرت بـ
بسنتيمترات قليلة، ومر الوقت 
الــمــتــبــقــي مــــن الــــشــــوط الــثــانــي 
بدون جديد قبل أن يطلق الحكم 
ــرة نــهــايــة الـــلـــقـــاء فــارضــا  ــافـ صـ

التعادل 3-3 بين المنتخبين. 
)د ب أ(

ــام  أصـــبـــحـــت بــــولــــنــــدا، الــعــقــبــة األخــــيــــرة أمــ
المنتخب األرجنتيني للتأهل لدور الستة عشر 
لمونديال قطر 2022، على بعد خطوة واحدة 
عـــن كــســر الــنــحــس الــــذي يــالزمــهــا فـــي الــنــســخ 
األخيرة من بطوالت كأس العالم، لتتخطى هي 
األخرى دور المجموعات، بفريق يقوده روبرت 
ليفاندوفسكي، لكن أيــضــا مــع وجـــود كوكبة 
أخرى من الالعبين من أصحاب الجودة العالية 

المحترفين بأندية أوروبية مرموقة.
ويبتعد المنتخب البولندي بقيادة المدرب 
تشيسالف ميتشنيويكز عــن عــصــره الذهبي 
حينما احتل المركز الثالث في مونديال ألمانيا 
1974، بقيادة الثنائي جيجوج التو وكازيميرز 
دينا، وكذلك في إسبانيا 1982 بقيادة زبيجنيو 

كازيميرز بونيك.
وتحظى بولندا بليفاندوفسكي منذ فترة 
لكن وجوده لم يساعدها خالل النسخ األخيرة 
مــن أجــل تخطي دور الــمــجــمــوعــات، وبالفعل، 
فمنذ مــونــديــال المكسيك 1986، الـــذي بلغت 
فيه الــدور ثمن النهائي، لم تغادر بولندا دور 
المجموعات منذ ذلك الحين، سواء في كوريا 
الجنوبية واليابان 2002 أو ألمانيا 2006 أو 
فــي مــونــديــال روســيــا األخــيــر 2018، حــيــث لم 

تشفع جهود مهاجم برشلونة الحالي في قيادة 
بالده لدور الستة عشر، بل حتى لم يتمكن من 

تسجيل أي هدف في البطولة.
فبدون كرة قدم رائعة، وفي لقاء سيطر خالله 
المكسيكيون، كان بإمكان بولندا حتى تحقيق 
الفوز، لكن ليفاندوفسكي أهدر ركلة جزاء كانت 
كفيلة بخروج منتخب بالده بالنقاط الثالث، 
لكنه كـــان فــعــاال أمـــام الــســعــوديــة، الــتــي الحــت 
لها فــرص فــي الــمــبــاراة لتعقيد الــمــوقــف على 
المنتخب األوروبــــي، لكن فويتشيك تشيزني 
ــزاء لـــ »األخــضــر«  نــجــح فــي الــتــصــدي لــركــلــة جــ
الــســعــودي، لتخطف بــولــنــدا انــتــصــارا ثمينا 

بثنائية حمل أحدها توقيع ليفا.
وتتصدر بولندا مجموعتها حاليا بأربع 
نقاط ولم يدخل مرماها أي هدف، تحت قيادة 
مدربها ميتشنيويكز، الذي غير طريقة اللعب 

في كلتا المباراتين.

بيليك وفرانكوفسكي

وبسبب نتيجة التعادل، تجرأ ميتشنيويكز 
بشكل أكــبــر أمـــام الــســعــوديــة، وأشـــرك الثنائي 
كريستيان بيليك وبرزيميسالف فرانكوفسكي 

للعب بطريقة 4-2-3-1 وسارت نتائجها أفضل، 
حيث سجل أول هدفين عبر بيوتر زيلينسكي 
وليفاندوفسكي، الذي وقع على أول أهدافه في 

البطولة على اإلطالق عن عمر 34 عاما.
ويــبــرز فــي صــفــوف المنتخب زيلينسكي، 
العـــب نــابــولــي الــحــاســم ومــتــصــدر الــســيــري آ، 
ومهاجم يوفنتوس، أركاديوس ميليك والعب 
الوسط غريغور كريتشوفياك، المحترف حاليا 
في الشباب السعودي بعد مسيرة كبيرة في 

مالعب إنكلترا.
ــال يـــعـــد لــيــفــانــدوفــســكــي هــو  ــ وعـــلـــى كــــل حـ
الــتــهــديــد األكـــبـــر لــأرجــنــتــيــن بــقــيــادة نجمها 
وأســــطــــورة بــرشــلــونــة الــســابــق وبــــي إس جي 
الحالي، ليونيل ميسي. فاليزال ليفا )34 عاما( 
واحـــدا مــن أفضل مهاجمي العالم، وهــو قائد 
بولندا الذي دافع عن قميصها في 136 مناسبة 

سجل فيها 77 هدفا، آخرها أمام السعودية.

فينسيت نجم الكاميرون يحرز هدفه في مرمى صربيا

تعادل إيجابي للكاميرون وصربيا 
يبقي على آمالهما في التأهل

بولندا... أكثر من مجرد ليفاندوفسكي

غريغور كريتشوفياك نجم خط وسط بولندا )أ ف ب(

    المباراة في سطور

المباراة: صربيا - الكاميرون 3-3.
الملعب: استاد الجنوب، الوكرة.

.
ً
الجمهور: 39789 متفرجا

الحكم: اإلماراتي محمد عبدالله.

األهداف:
الكاميرون: جان-شارل كاستيليتو )29(، فينسيت أبوبكر )63(، 

إريك مكسيم تشوبو-موتينغ )66(.
صربيا: ستراهينيا بافلوفيتش )45+1(، سيرغي ميلينكوفيتش 

- سافيتش )45+3(، ألكسندر ميتروفيتش )53(.

اإلنذارات:
الكاميرون: نيكوال نكولو )24(، كريستيان باسوغوغ )30 على 

دكة البدالء(
صربيا: لوكا يوفيتش )45+4(، نيكوال ميلنكوفيتش )3+90(.

التشكيلتان:
صربيا: فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، ستراهينيا بافلوفيتش 
)ســتــيــفــان مــيــتــروفــيــتــش 55(، نــيــكــوال ميلنكوفيتش، ميلوش 
فيليكوفيتش )سردجان بابيتش 78(، نيمانيا مكسيموفيتش، 
أندريا جيفكوفيتش )نيمانيا رادونييتش 78(، ساشا لوكيتش، 
فيليب كوستيتش )فــيــلــيــب ديــوريــتــشــيــتــش 90+2(، ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش، دوشـــــان تـــاديـــتـــش، ســيــرغــي مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش - 

سافيتش )ماركو غروييتش 78(.
المدرب: دراغان ستويكوفيتش.

الــكــامــيــرون: ديــفــي إيــبــاســي، نيكوال نكولو، كولينز فـــاي، جان 
- شــارل كاستيليتو، نوهو تولو، أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا 
)صامويل أوم غويه 81(، بيار كونديه )غايل أوندوا 67(، مارتان 
هونغال )فنسان أبوبكر 55(، كــارل توكو-إيكامبي )كريستيان 
باسوغوغ 67(، إريــك مكسيم تشوبو-موتينغ، براين مبويمو 

)جورج-كيفن نكودو 81(.
المدرب: ريغوبير سونغ.

ستويكوفيتش: كان علينا التعامل بذكاء أكثر
ــان ســتــويــكــوفــيــتــش، الــمــديــر  ــ قــــال دراغــ
الفني للمنتخب الصربي، إن فريقه كان 
يتعين عليه أن يكون أكثر ذكــاء للخروج 
بنتيجة إيجابية من مواجهة الكاميرون 

بكأس العالم لكرة القدم. 
وكـــــــان الـــمـــنـــتـــخـــب الــــصــــربــــي مــتــقــدمــا 
بنتيجة 3 - 1 بعد أن كــان خاسرا بهدف 
نظيف عقب مضي 26 دقيقة، قبل أن يقلب 
البديل فينسنت أبوبكر النتيجة مع دخوله 

للمباراة مع المنتخب الكاميروني. 
ونــجــح مــهــاجــم الــنــصــر الــســعــودي في 
تقليص الفارق في الدقيقة 65، بعدما تلقى 
تمريرة من زميله جان شارلز كاستيليتو 
ليضع الكرة ببراعة فــوق الــحــارس فانيا 
ميلنكوفيتش سافيتش، قبل التأكد من 

صحة الهدف عبر تقنية الفيديو )فار(. 
وبعد دقيقتين تحول أبوبكر من مسجل 

إلى صانع أهداف، حيث انطلق من الجهة 
اليمنى ليلعب كرة عرضية إليريك شوبو 
موتينغ الذي أحرز هدفا لتصبح النتيجة 
3 - 3 بــالــمــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي ملعب 

الجنوب. 
مــن جانبه يشعر ستويكوفيتش بأن 
هــفــوتــيــن دفــاعــيــتــيــن كـــانـــتـــا الـــســـبـــب فــي 
حصول المنتخب الكاميروني على نقطة. 
ــال ســتــويــكــوفــيــتــش: »لــقــد سيطرنا  وقــ
ــاراة، ولــعــبــنــا بــالــطــريــقــة الــتــي  ــبـ ــمـ عــلــى الـ
يمكننا الــلــعــب بــهــا، لــكــن الــخــطــأيــن كانا 
حاسمين، وهـــذا ال يجب أن يــحــدث، لكن 
بسبب اإلرهاق وقلة التركيز جاء التعادل، 
كان يجب أن ننهي المباراة بشكل أذكى«.
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بزغ نجم العديد من الالعبين 
الشبان مع منتخبات بالدهم، 

والذين ينتظرهم مستقبل 
باهر، لكن هناك آخرين لم 

يظهروا بالمستوى المأمول 
بعد.

بــعــد أســبــوع مــن الــمــنــافــســة، ارتــقــى العديد 
مــن النجوم الشبان إلــى مستوى التحدي في 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022، مــثــل اإلســـبـــانـــي غــافــي 
والــهــولــنــدي كـــودي خــاكــبــو واإلنــكــلــيــزي جــود 

بيليغنهام واألميركي تيموثي وياه.
غافي، أصغر الهدافين في سن الثامنة عشرة، 
لم يعد مغمورا مع نادي برشلونة والمنتخب 
اإلسباني: فاز مؤخرا بجائزة كأس كوبا التي 
تــمــنــح ألفــضــل العـــب تــحــت 21 عــامــا فــي حفل 
الكرة الذهبية. لم يخّيب العــب الوسط اآلمــال 
فــي الــمــبــاراة األولــــى لــكــأس الــعــالــم بتسجيله 
أحد األهداف السبعة للمنتخب اإلسباني ضد 

كوستاريكا )0-7(.
ومــع زميله فــي الــنــادي الكتالوني بــيــدري، 
ـــ20 الجمعة، يجسد غافي  الـــذي أكــمــل عــامــه الـ
التركيبة الشابة والطموحة لمنتخب إسبانيا 
المتجدد، بعد 12 عاما على لقبه العالمي األول.

ومــــن خــــال تــســجــيــلــه فـــي الـــمـــبـــاراة األولــــى 

ــلـــواليـــات الــمــتــحــدة ضـــد ويـــلـــز )1-1(، حقق  لـ
تيموثي وياه شيئا لم يفعله والده األسطورة 
 
ً
جورج، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 وحاليا

رئيس ليبيريا، وهو المشاركة والتسجيل في 
كأس العالم. وسجل مهاجم ليل الفرنسي، البالغ 
22 عاما، الهدف الوحيد للمنتخب األميركي في 

المونديال القطري. 
ــد الــــــى طـــمـــوحـــات  ــعـ ــرتــــق هــــولــــنــــدا بـ ولــــــم تــ
جمهورها حتى اللحظة فــي كــأس الــعــالــم من 
حيث االداء، لكن مهاجمها كودي خاكبو يؤكد 
الـــوعـــود الــتــي رافــقــتــه عــنــد وصــولــه إلـــى قطر. 
والعــــب آيــنــدهــوفــن الــحــالــي هـــو أفــضــل هـــداف 
)تــســعــة أهـــــــداف( وأفـــضـــل مـــمـــرر )12 تــمــريــرة 

حاسمة( في الدوري الهولندي.
لـــم تــمــر مـــبـــاراتـــا هــولــنــدا فـــي قــطــر دون أن 
ياحظ أحد حضوره القوي، والذي من الممكن 

أن يجذب األندية خارج الحدود الهولندية.
وقــــام الــمــهــاجــم، الــبــالــغ 23 عــامــا، بافتتاح 

التسجيل أوال برأسية في نهاية المباراة ضد 
السنغال )2-0(، ثم سجل من تسديدة جميلة من 
اليسار، كانت الوحيدة على المرمى للمنتخب 

الهولندي ضد اإلكوادور )1-1(.
بدوره، قدم جود بيلينغهام أيضا ظهورا أول 
ناجحا في كأس العالم مع إنكلترا بتسجيله 
فـــي مــرمــى إيـــــران )6-2( فـــي االفـــتـــتـــاح، مــؤكــدا 
أنــه بالفعل، فــي 19 مــن عــمــره، قيمة ضــروريــة 

لألسود الثاثة.
وفي قطر أيضا، تتجه األنظار عن كثب الى 
بــــزوغ نــجــم العـــب آخـــر ســبــق أن مــثــل منتخب 
إنــكــلــتــرا لــلــشــبــاب، لــكــنــه يـــرتـــدي اآلن قميص 
المنتخب األلــمــانــي، البلد الـــذي ولــد فــيــه؛ إنه 
جـــمـــال مـــوســـيـــاال، الــبــالــغ 19 عـــامـــا، ويــســتــمــر 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــع بـ ــ ــألــــق مـ ــتــ ــــي الــ ــيــــاال فـ مــــوســ
االلماني، لكن كأس العالم بدأت بصورة باهتة 

للمانشافت.
جود بيلينغهام نجم منتخب إنكلترا

نجوم الغد بين التألق واإلخفاق في مونديال 2022

حقق المنتخب البرازيلي 
فوزه الثاني على التوالي على 

حساب منتخب سويسرا 
بهدف نظيف خالل منافسات 

المجموعة السابعة لبطولة 
كأس العالم، ليعلن بذلك 
 للدور الثاني.

ً
تأهله رسميا

لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب 
إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 
2022 لكرة الــقــدم، بفوزها الصعب على 
سويسرا 1 - صفر أمس على استاد 974 
فــي الــدوحــة فــي ختام منافسات الجولة 

الثانية للمجموعة السابعة.
ــل الـــتـــي غـــــاب عــن  ــرازيــ ــبــ وانـــتـــظـــرت الــ
صفوفها نجمها نيمار لإلصابة، الشوط 
الــثــانــي لحسم الــمــبــاراة والــعــبــور بهدف 
كـــاســـيـــمـــيـــرو )83(، لـــيـــتـــصـــدر »راقــــصــــو 
الــســامــبــا« الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نــقــاط. 
وتعادلت صربيا والكاميرون 3 - 3 في 

وقت سابق.
واستهلت البرازيل مشوارها بفوزها 
على صربيا 2 - صفر، فيما فازت سويسرا 

على الكاميرون 1 - صفر.
 
ً
وحافظت البرازيل على سجلها خاليا
مــن الــخــســارة لــلــمــبــاراة الــســابــعــة عشرة 
 انه لم 

ً
 في دور المجموعات، علما

ً
تواليا

يسبق ألي منتخب أن تجاوز حاجز الـ17 
 في الدور األول.

ً
فوزا

وانــتــهــت الــمــواجــهــتــان السابقتان في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم بــيــن المنتخبين 
بــالــتــعــادل )2 - 2 عـــام 1950 و1 - 1 عــام 

.)2018
وفشلت سويسرا في مسعاها للفوز 
 في 

ً
بــمــبــاراتــيــهــا االفــتــتــاحــيــتــيــن تـــوالـــيـــا

نهائيات كأس العالم للمرة االولى بعدما 
أسقطت في مستهل مشوارها الكاميرون 

ــتــي 
ّ
 أن الــمــرة األخــيــرة ال

ً
1 - صــفــر، عــلــمــا

 
ً
فـــازت فيها ســويــســرا بمباراتين تواليا
كـــانـــت فـــي مـــونـــديـــال 2006 أمـــــام تــوغــو 

وكوريا الجنوبية.
ــاراة  ــبـ ــمـ ــز ســــويــــســــرا ســــــوى بـ ــفـ ولــــــم تـ
واحــدة بمواجهة منتخبات قــارة أميركا 
الجنوبية في كأس العالم مقابل تعادلين 
و6 هزائم، وكان ذلك على اإلكوادور 2 - 1 

في عام 2014.

عناية مركزة 

ويـــواصـــل نــيــمــار، ضــحــيــة الـــتـــواء في 
الــكــاحــل األيــمــن الــخــمــيــس ضــد صــربــيــا، 
بروتوكول العناية المركزة، حيث يأمل 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي العودة 
إلى التشكيلة لالتحاق برفاقه في ثمن 

النهائي.
وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي العب 
خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز 
 وإيدر ميليتاو 

ً
أعلى، وزج بفريد أساسيا

بداًل من دانيلو.
فـــي الــمــقــابــل، لـــم يـــجـــِر الــســويــســري - 
التركي مــراد ياكين ســوى تبديل وحيد 
بإدخاله الشاب فابيان ريدر في الوسط 
بــداًل مــن جــيــردان شاكيري المصاب في 

فخذه.
واستهل المنتخب البرازيلي المباراة 
 من دون خطورة كبيرة، واعتمدت 

ً
مهاجما

سويسرا على األخطاء إليقاف أصحاب 
القمصان الصفراء.

وانتظر البرازيليون حتى الدقيقة 27 
لتهديد مرمى سويسرا بعد عرضية من 
رافينيا على الرواق األيمن داخل المنطقة 
تابعها فينيسيوس جونيو المندفع من 
الخلف على الطاير بقدمه اليمنى صدها 

الحارس يان سومر.
وسدد رافينيا كرة من خارج المنطقة 
 وجـــــدت ســـومـــر لها 

ً
ــرا ــتـ عــلــى بــعــد 25 مـ

بالمرصاد )31(.
وأطــلــق الحكم صــافــرة نهاية الشوط 
األول مـــع مـــحـــاولـــة وحـــيـــدة لــســويــســرا، 
فــي أدنـــى حصيلة لـــ »نــاتــي« فــي الشوط 
األول إلحــدى مباريات كــأس العالم منذ 
مباراته االفتتاحية في مونديال جنوب 
ــام إســبــانــيــا )مــحــاولــة  إفــريــقــيــا 2010 أمــ

.)
ً
وحيدة أيضا

مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، دفـــع تيتي 
بــزمــيــل فينيسيوس جــونــيــور فــي ريــال 
مــدريــد اإلســبــانــي الــشــاب رودريـــغـــو )21 
( بـــــداًل مـــن بــاكــيــتــا لــتــنــشــيــط خط 

ً
ــا ــامــ عــ

الهجوم، إاّل أن سويسرا نشطت في منطقة 
جزاء البرازيل بداية مع تمريرة زاحفة من 
تشاكا داخل المنطقة تدخل تياغو سيلفا 
البــعــادهــا )53(، وكـــاد الــحــارس أليسون 
يــرتــكــب خــطــأ أمـــام بــريــل إمــبــولــو تــفــاداه 
 )56(، في حين مــرر فينيسيوس 

ً
سريعا

جونيور على الجهة اليسرى كرة عرضية 

بخارج قدمه أمــام المرمى المشرع مرت 
أمــام الجميع وصــل إليها ريشارليسون 

.)57( 
ً
متأخرا

هدف ملغى 

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه افتتح 
الــتــســجــيــل لـــبـــاده بــعــد كــــرة اســتــعــادهــا 
ريـــشـــارلـــيـــســـون وصـــلـــت إلــــى كــاســمــيــرو 
مرررها إلى زميله السابق في ريال الذي 
توغل على الجهة اليسرى ودخل المنطقة 
وســدد بمواجهة سومر فــي الــشــبــاك، إال 
أن الــحــكــم عـــاد إلـــى تقنية حــكــم الفيديو 
المساعد إللغاء الهدف بسبب حالة تسلل 

على ريشارليسون )65(.
وأبى المنتخب البرازيلي االستسام 
وبعد لعبة جماعية رائعة مرر رودريغو 
الــكــرة وظــهــره إلــى المرمى تابعها العب 
وســــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد االنــكــلــيــزي 
كاسميرو تسديدة قوية بقدمه اليمنى 
على يسار الــحــارس هــزت الشباك )83(، 

.
ً
لتشتعل المدرجات فرحا

واهــدرت البرازيل محاوالت مضاعفة 
الــنــتــيــجــة أبــــرزهــــا لــــرودريــــغــــو )4+90(، 
 تأهل 

ً
ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا

منتخب »السامبا« إلى ثمن النهائي.
ــل أمــــــام الـــكـــامـــيـــرون  ــرازيــ ــبــ وتـــلـــعـــب الــ
وصربيا أمام سويسرا في الجولة الثالثة 

الختامية.

المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - سويسرا 1 - صفر
الملعب: استاد 974 في الدوحة

ً
الجمهور: 43649 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة - الجولة الثانية

الحكم: السلفادوري إيفان بارتون سيسنيروس

الهدف:
البرازيل: كاسيميرو )83(

اإلنذارات:
البرازيل: فريد )52(

سويسرا: فابيان ريدر )50(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون - إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس 
ساندرو )أليكس تيليس، 86(- كازيميرو، لوكاس باكيتا )رودريغو، 
46(، فريد )برونو غيمارايش، 58( - فينيسيوس جونيور، رافينيا 

)أنتوني، 73(، ريشارليسون )غابريال جيزوس، 73(.
المدرب: تيتي

سويسرا: يــان ســومــر، سيلفان فيدمر ))فــابــيــان فــري، 86(، نيكو 
إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فرويلر، غرانيت 
تشاكا، فابيان ريــدر )ريناتو ستيفن، 59(، جبريل ســو )ميشال 
أبيشر، 76(، روبــن فــارغــاس )إديميلسون فرنانديس، 59(، بريل 

إمبولو )هاريس سيفيروفيتش، 76(.
المدرب: السويسري-التركي مراد ياكين

)أ ف ب(

تياغو سيلفا يحتفل بهدف كاسيميرو )رويترز(

 »راقصو السامبا« عبروا  »راقصو السامبا« عبروا 
 سويسرا ورافقوا فرنسا  سويسرا ورافقوا فرنسا 

لثمن النهائيلثمن النهائي

https://www.aljarida.com/article/6029
https://www.aljarida.com/article/6078
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    المباراة في سطور

المباراة: غانا - كوريا الجنوبية: 3 - 2
الملعب: المدينة التعليمية، الدوحة

ً
الجمهور: 43983 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثامنة

الحكم: اإلنكليزي أنتوني تايلور

األهداف:
غــانــا: مــحــمــد ســالــيــســو )24( ومــحــمــد قــدوس 

)34 و68(
كوريا الجنوبية: غيو- سونغ تشو )58 و61(

اإلنذارات:
غانا: دانيال أمارتي )21(، طارق المبتي )73(

كوريا الجنوبية: وو-يونغ جونغ )27(، يونغ-
غوون كيم )77(
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أودوي ،78(، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، 
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وون كوون، 3+90(، مون-هوان كيم - وو-يونغ 
جونغ )أوي-جو هوانغ، 78(، إين-بيوم هوانغ - 
هيونغ-مين سون، وو-يونغ جيونغ )سانغ-هو 
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غيو-سونغ تشو
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

غانا تستعيد توازنها بفوز صعب على كوريا الجنوبيةغانا تستعيد توازنها بفوز صعب على كوريا الجنوبية

نجح المنتخب الغاني في 
تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز 

على منتخب كوريا الجنوبية 
بنتيجة 3 - 2.

استعاد المنتخب الغاني لكرة القدم توازنه 
وأنــعــش آمــالــه بالتأهل لثمن الــنــهــائــي، بفوز 
صعب على نظيره الكوري الجنوبي 3 - 2 أمس 
على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في 
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة 

في مونديال قطر 2022.
وســـجـــل مـــدافـــع ســاوثــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزي 
محمد ساليسو )24( ومهاجم أياكس أستردام 
الهولندي محمد قدوس )34 و69( أهداف غانا، 
ومهاجم تشونبوك موتورز غيو- سونغ تشو 

)58 و61( هدفي كوريا الجنوبية.
وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهائي 
ــنـــوب افـــريـــقـــيـــا، خــســارتــهــا  ــام 2010 فــــي جـ ــ عـ
بالنتيجة ذاتها امام البرتغال في الجولة االولى، 
فيما منيت كوريا الجنوبية، رابعة نسخة 2002 
على ارضها مع اليابان، بخسارتها االولى بعد 

التعادل السلبي مع االوروغواي.
ولحقت غانا مؤقتا بالبرتغال الى الصدارة 
مع أفضلية لألخيرة بفارق األهــداف بانتظار 
مباراتها مع االوروغواي الحقا، فيما تراجعت 
كوريا الجنوبية الى المركز االخير برصيد نقطة 

واحدة بفارق االهداف خلف االوروغواي.

مباراة معقدة 
وفي الجولة الثالثة المقررة يوم الجمعة 
ــع كـــوريـــا  ــبـــرتـــغـــال مــ الـــمـــقـــبـــل، تــلــعــب الـ

الجنوبية، واألوروغواي مع غانا.
وكــانــت االفضلية نسبية لكوريا 

الجنوبية في بداية المباراة لكن دون فاعلية 
قبل أن تستغل غانا إحــدى الهجمات المرتدة 
وحصلت على اثــرهــا على ركلة حــرة جانبية 
افــتــتــحــت مــنــهــا الــتــســجــيــل. وتـــابـــعـــت كــوريــا 
الجنوبية استحواذها على الكرة لكن شباكها 

استقبلت هدفا ثانيا.
وردت كــوريــا الجنوبية بثنائية تشو في 
الشوط الثاني، لكن الكلمة األخيرة كانت لقدوس 

الذي سجل هدف الفوز.
ــرد المدرب البرتغالي لكوريا الجنوبية 

ُ
وط

باولو بينتو عقب الصفارة النهائية الحتجاجه 
القوي على الحكم االنكليزي أنتوني تايلور لعدم 
فسحه المجال لتنفيذ منتخبه ركلة ركنية في 
الدقيقة االخيرة من الوقت بدل الضائع والذي 

كان 10 دقائق.
وهي المواجهة األولــى بين المنتخبين في 
كأس العالم والسابعة في مختلف المسابقات 

تبادال خاللها الفوز بـ 3 لكل منهما.
وأجرى مدرب غانا أوتو آدو ثالثة تبديالت 
على تشكيلة فدفع بــطــارق المبتي وغيديون 
ــدو ألـــيـــدو  ــيـ ــان سـ ــكـ مـــنـــســـاه وجــــــــــوردان أيـــــو مـ

وألكسندر دجيكو وبابا رحمان.
وحذا حذوه المدرب بينتو، فأشرك وو - يونغ 
جيونغ وتشانغ-هون كوون وغيو - سونغ تشو 
على حساب جاي - سونغ لي وأوي - جو هوانغ 

وسانغ - هو نا.
ونجحت غانا في افتتاح التسجيل عندما 
ــاالس االنــكــلــيــزي  ــ انـــبـــرى مــهــاجــم كــريــســتــال بـ

جــــوردان أيــو لركلة حــرة جانبية فشل الدفاع 
الكوري في تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو أمام 

المرمى فتابعها داخله )24(.

ضربة رأسية 
وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني بضربة 
رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من 

جوردان أيو )34(.
وجرب موان - كيم حظه بتسديدة قوية من 
خارج المنطقة مرت بعيدا عن القائم األيسر )45(.

وتألق الحارس الغاني لورنس أتي - زيغي 
في إبعاد رأسية غيو - سونغ تشو من مسافة 

قريبة قبل أن يشتتها الدفاع )62(.
ونجح تشو في تقليص الفارق بضربة رأسية 

اثر تمريرة عرضية للبديل كانغ - إين لي )58(.
وأدرك تشو التعادل بضربة رأسية ثانية اثر 

تمريرة عرضية للمدافع جين - سو كيم )61(.
وأعاد قدوس التقدم لغانا بتسديدة زاحفة 
من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للمدافع 

األيسر غيديون منساه )69(.
وكاد كانغ - إين لي يفعلها من ركلة حرة من 
خــارج المنطقة أبعدها الحارس الغاني أتي - 

زيغي بصعوبة إلى ركنية )75(
وأبعد المدافع طارق المبتي كرة لجين - سو 

كيم وهي في طريقها الى المرمى )76(.
وتــابــع الــحــارس الغاني تألقه بإبعاده كرة 
قوية لتشو من مسافة قريبة إلى ركنية )90+5(.
)أ ف ب(

فرحة العبي غانا بعد إحراز الهدف األول

أيوا: األهم النقاط الثالث
قــال الغاني أنـــدري أيـــوا: »كــانــت مباراة 
مــعــقــدة. تــقــّدمــنــا 2- 0 بــيــن الــشــوطــيــن، ثم 
استقبلنا هدفين. رددنا بالشكل المناسب، 
واألهم هو النقاط الثالث«، مضيفا »أظهرنا 

أنــــنــــا نــمــلــك الــشــخــصــيــة والـــمـــقـــومـــات، 
وبمقدورنا التأهل«.

ولفت الغاني أيوا إلى أن المنتخب 
الغاني قـــّدم مستوى الفتا ليس 

ــا  ــ ــــوريـ ــــط فـــــــي مــــــــبــــــــاراة كـ ــقـ ــ فـ
 في 

ً
الجنوبية، ولكن ايضا

الـــمـــبـــاراة الــســابــقــة أمـــام 
منتخب البرتغال، غير 
أن الــحــظ لــم يكن معنا 

 في المباراة، وكنا 
ً
بتاتا

نستحق التعادل على األقل 
في تلك المباراة. 

وعن مباراة األوروغواي 
المقبلة التي تثير ذكريات 
الـــمـــاضـــي عـــنـــدمـــا قــضــى 
ــواريــــس على  لـــويـــس ســ

آمــــال المنتخب اإلفــريــقــي فــي ربـــع نهائي 
مونديال 2010، بلمسة يد على خط مرماه 
قبل التفوق بركالت الترجيح، قال أيوا: »أنا 

الباقي الوحيد )مــن تلك التشكيلة(، ال 
ــــك، يجب  يــهــم الـــحـــديـــث عـــن ذلــ
أن نحصل على الــنــقــاط كي 

نتأهل«.
)أ ف ب(

قدوس واثق من التأهل
أعرب محمد قدوس العب 
الــمــنــتــخــب الــغــانــي عـــن ثقته 
ــقـــدرة فــريــقــه عــلــى الــصــعــود  بـ
لـــدور الـــــ16 فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا 

في قطر.
 وأحرز قدوس هدفين قاد بهما 
منتخب غــانــا القــتــنــاص فـــوز مثير 
3 - 2 على منتخب كوريا الجنوبية، 
ــيـــن، فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  ــنـ أمــــس االثـ
لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة 

المجموعات في المونديال القطري.
 وأحيا المنتخب الغاني، الذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، 
حظوظه في الصعود لألدوار اإلقصائية 
للبطولة، للمرة الثالثة، بعدما حصد أول 
ثـــالث نــقــاط فــي مــســيــرتــه بالمجموعة، 
 خسارته بالنتيجة ذاتها أمام 

ً
معوضا

منتخب البرتغال في الجولة االفتتاحية. 
ويــحــتــل مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال الــمــركــز 

الثاني بترتيب المجموعة حاليا )مؤقتا(، 
بفارق األهداف خلف المنتخب البرتغالي 
)المتصدر(، الذي يمتلك نفس الرصيد من 
النقاط، قبل لقائه مع منتخب أوروغواي، 
صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، في 

وقت الحق اليوم بنفس الجولة. 
وقـــــــال قـــــــدوس عـــقـــب الــــمــــبــــاراة »كــــان 
الــجــمــيــع فــي قــمــة مــســتــواهــم الـــيـــوم. أود 
أن أشكر زمالئي في الفريق، لقد قدمنا 
أداء جماعيا رائعا حقا«. وأضــاف العب 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، الـــذي قاد 
منتخب غانا لتحقيق انتصاره الخامس 
في مسيرته بكأس العالم، التي بدأت عام 
2006، واألول منذ 12 عاما في البطولة 
»نــتــحــلــى بــثــقــة مــطــلــقــة بـــقـــدراتـــنـــا أمـــام 
أوروغواي، نتبع نفس العقلية والقوة«. 
)د ب أ(

بينتو يبدي أسفه على الخسارةبينتو يبدي أسفه على الخسارة
أعرب البرتغالي باولو بينتو، المدير 
الــفــنــي لــمــنــتــخــب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، عن 
حزنه بعد خسارة فريقه أمــام غانا في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة 
ــا فـــــي قــــطــــر. وتـــقـــلـــصـــت حـــظـــوظ  ــيــ ــالــ حــ
مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــتــأهــل 
لـــدور الــــ16 بــالــمــونــديــال الــقــطــري، عقب 
خسارته 2 - 3 أمــام غانا أمس االثنين، 
في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة 
الـــثـــامـــنـــة مـــن مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات فــي 
البطولة. وتجّمد رصيد منتخب كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــــذي تـــعـــادل ســلــبــيــا أمـــام 
أوروغــواي في الجولة االفتتاحية، عند 
نــقــطــة واحـــدة فــي ذيــل الــتــرتــيــب، بــفــارق 
ــلـــف مـــنـــتـــخـــب أوروغــــــــــواي،  األهـــــــــداف خـ
صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس 
الرصيد، قبل لقائه مع منتخب البرتغال، 

المتصدر برصيد 3 نقاط، في وقت الحق 
اليوم بنفس الجولة. 

ــقـــب الــــمــــبــــاراة: »لــقــد  وقــــــال بــيــنــتــو عـ
ارتــكــبــنــا أخــطــاء ســـاذجـــة، لــكــن الــتــعــادل 
كان النتيجة العادلة«. وأضاف المدرب 
البرتغالي »لقد سنحت لنا العديد من 
الـــفـــرص لــلــتــســجــيــل لــكــنــنــا لـــم نــســتــطــع 
اغـــتـــنـــامـــهـــا«. ويــخــتــتــم مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــســـاعـــي الجـــتـــيـــاز مــرحــلــة 
الـــمـــجـــمـــوعـــات فــــي كــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 
الــثــالــثــة فـــي تـــاريـــخـــه خــــالل مــشــاركــاتــه 
اته في البطولة  الـ11 في المونديال، لقاء
بمواجهة منتخب البرتغال يوم الجمعة 

المقبل.
)د ب أ(

آدو: قّدمنا المطلوب وحققنا الفوز
قال المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو آدو: »لعبنا مباراة قوية أمام 
منتخب كوريا الجنوبية، خاصة في الجانب الدفاعي. قّدمنا المطلوب 

وحققنا الفوز 3- 2 وفخور بالنتيجة«.
وأضاف أدو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: »إن مواجهة كوريا 

الجنوبية كانت صعبة بكل المقاييس«.
وأشـــاد آدو بالعبه محمد قـــدوس نجم منتخب غــانــا، مــؤكــدا أنه 
»العـــب مــوهــوب، ويــعــد أحــد أســبــاب فــوزنــا الــيــوم على كــوريــا ويــقــّدم 

مستويات جيدة«.
ــبـــاراة  ــال: »مـ ــ ــن الــمــواجــهــة الــمــقــبــلــة مـــع مــنــتــخــب أوروغــــــــواي قـ وعــ
المنتخبين في كأس العالم 2010 أصبحت من الماضي. المنتخبان 

يختلفان تماما اآلن، واألهم أن نتعامل مع الواقع«.
وأشـــار إلــى أن »مــبــاراة الجولة األخــيــرة بين المنتخبين ستكون 

مختلفة تماما، ألنها حاسمة في سباق التأهل«.
وعــن مطالبته بــزيــادة مقاعد قــارة إفريقيا فــي كــأس الــعــالــم، قــال: 
»بالطبع سأكون سعيدا بمشاركة المزيد من المنتخبات اإلفريقية 

في المونديال«.
وأضاف: »لو كانت الجزائر موجودة أو نيجيريا أو مصر بقيادة محمد 
 أن 

ً
صالح الختلفت فرص إفريقيا في المنافسة بهذا المونديال، مؤكدا

المنتخبات اإلفريقية تستطيع المنافسة في سباق المونديال«.

كوستا: النتيجة ليست عادلة
قال المدرب العام لمنتخب كوريا الجنوبية، سيرجيو كوستا، عقب 
خسارة فريقه أمــام غانا 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات 
بمونديال قطر 2022 »كنت أتمنى أن نحصد نقطة التعادل على األقل. 

النتيجة ليست عادلة«.
وقـــال كــوســتــا، فــي المؤتمر الــصــحــافــي، إن فريقه قـــّدم كــل شــيء في 
الشوط الثاني وعــاد بالنتيجة إلــى التعادل 2-2، بعد التأخر بهدفين 

في الشوط األول.
وعن طرد المدير الفني للمنتخب الكوري باولو بينتو، قال: »المدرب 
اعترض على عدم استكمال الهجمة الكورية األخيرة وتنفيذ الركنية 
مثلما حدث في نهاية الشوط األول بتنفيذ ركلة ركنية لمصلحة غانا«.

وأضاف: »المعايير كانت متناقضة، وهذا ما فّجر غضب بينتو، لكنه 
لم يتجاوز في حق الحكم، ولم يوّجه له إساءة«.

وأوضــح أن االختيارات في تشكيلة كوريا كانت مناسبة للمباراة، 
ــان قــــرارا صــائــبــا،  مــؤكــدا أن انــضــمــام الــمــهــاجــم تــشــيــو كــيــو ســيــونــج كـ
ليس فقط ألنه سجل هدفين، ولكن ألنه يجيد على المستوى الدفاعي 

والهجومي، ويستغل الفرص.
وأكد كوستا أن المنتخب الكوري يستعد بكل قوة من أجل الفوز على 
البرتغال في الجولة األخيرة للمجموعة، رغــم غياب بينتو عن مقعد 

المدير الفني.
باولو بينتو

https://www.aljarida.com/article/6072


الشهراني يخضع لجراحة ثانية
خــضــع ظــهــيــر أيــســر المنتخب 
ــدم يـــاســـر  ــ ــقــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــعـــــودي لـ الـــــســـ
الشهراني لعملية جراحية ثانية، 
ــذه الـــــمـــــرة فـــــي عــــظــــام الــــوجــــه،  ــ ــ هـ
حــســبــمــا أعـــلـــن االتــــحــــاد الــمــحــلــي 
لــلــعــبــة، نــتــيــجــة تــعــرضــه إلصــابــة 
قــويــة خـــال الــفــوز الــافــت لــبــاده 
على األرجنتين في مونديال 2022.

وقــــال االتـــحـــاد الـــســـعـــودي، في 
ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر«، »بـــعـــد  ــه عــ ــابــ حــــســ
ــرار حــــالــــة الـــــاعـــــب يـــاســـر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الشهراني، وبحسب الخطة الطبية 
الموضوعة، خضع الاعب لعملية 
جراحية في عظام الوجه من قبل 
الفريق الطبي المختص في مدينة 
ــالـــريـــاض  ــز الـــطـــبـــيـــة بـ ــبـــدالـــعـــزيـ عـ
ــفــــريــــق الــطــبــي  ــــن الــ وبـــمـــتـــابـــعـــة مـ

للمنتخب«.
وأضـــــــــاف االتــــــحــــــاد: »الـــجـــديـــر 
بالذكر أن الاعب أجــرى المرحلة 

األولى من التدخل الجراحي بإجراء 
عــمــلــيــة فـــي الــبــنــكــريــاس األربـــعـــاء 
ــمــــاضــــي، وتـــكـــلـــلـــت الــعــمــلــيــتــان  الــ

بنجاح«.
وتــعــرض الــشــهــرانــي الصــطــدام 
ــارس الــمــرمــى  ــ قــــوي مـــع زمــيــلــه حـ
مــحــمــد الــعــويــس، خـــال الــمــبــاراة 
ضد األرجنتين الثاثاء الماضي، 
خال كرة مشتركة في الوقت بدل 
الــضــائــع مــن الــشــوط الــثــانــي على 

استاد لوسيل.
وكان المنتخب السعودي خسر 
أيضا جهود قائده سلمان الفرج 
إلصابة في الركبة، وسمح له مدرب 
المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار 
بمغادرة مقر المنتخب في الدوحة.

وتعرض الفرج، الذي كان يعاني 
مــن إصــابــة فــي كتفه قبل انطاق 
البطولة، إلصابة في الركبة أواخر 

الشوط األول من المباراة ذاتها.

ضربت الغيابات معسكر المنتخب 
ــقــــدم بــقــطــر،  الـــســـعـــودي األول لـــكـــرة الــ
ووضــعــت جــهــازه الفني فــي مـــأزق قبل 
مــــواجــــهــــة الـــمـــكـــســـيـــك الـــحـــاســـمـــة، غـــدا 
األربعاء، في المجموعة الثالثة من كأس 
العالم، وبينما عــاد ريــاض شراحيلي، 
العــب الــوســط، إلــى التدريبات، أظهرت 
فــحــوص طبية إصــابــة محمد الــبــريــك، 
الظهير األيمن، في عضلة الساق. ونقلت 
صحيفة »الرياضية« السعودية، أمس 
االثــنــيــن، عــن مــصــادر وصــفــتــهــا بأنها 
خاصة اشارتها إلى »تضاؤل إمكانية 

مشاركة البريك أمام المكسيك«.
وكشفت عن شكوك تحوم حول نواف 
العابد، العب الوسط، الــذي تواجد في 
العيادة الطبية أمس لشعوره بآالم في 
مفصل القدم، ثم شارك في الجزء األخير 
من الحصة التدريبية، على أن تتحدد 

جاهزيته اليوم طبقا للمصادر. 

ــمـــدرب الــفــرنــســي  بــــــدوره، يــفــاضــل الـ
ــنــــار بـــيـــن عـــبـــدالـــلـــه عــطــيــف  هـــيـــرفـــي ريــ
وعلي الحسن، العبي الوسط، الختيار 
أحدهما للعب بدال من عبداإلله المالكي، 
الموقوف بسبب تراكم البطاقات، فيما 
يوّسع وصول شراحيلي إلى الجاهزية 

من الخيارات أمام المدرب الفرنسي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــغــيــب ســلــمــان 
الــفــرج، العــب الوسط وقائد المنتخب، 
5 أسابيع عن الماعب، حسبما أفادت 
مــصــادر »الــريــاضــيــة«، عقب السماح له 
بـــمـــغـــادرة مــعــســكــر األخـــضـــر فـــي قــطــر، 
بسبب إصــابــتــه الــتــي أنــهــت مشاركته 
في كأس العالم، مبينة أن الفرج سيبدأ 
بــرنــامــجــا تــأهــيــلــيــا فـــي الـــريـــاض دون 
ــــي، وكــــان  ــراحـ ــ الـــحـــاجـــة إلـــــى تــــدخــــل جـ
ــي الـــمـــونـــديـــال أيــضــا  ــر فـــقـــد فــ األخــــضــ
ظهيره ياسر الشهراني إلصابته أمام 

األرجنتين.
العبو المنتخب السعودي خال إحماء قبل المباراة الماضية

الغيابات تضرب المنتخب السعودي قبل لقاء المكسيك

    المباراة في سطور

المباراة: البرتغال - األوروغواي 2- صفر
الملعب: لوسيل، في لوسيل

ً
الجمهور: 88668 متفرجا

الدور األول - الجولة الثانية
المجموعة الثامنة

الحكم: اإليراني علي رضا فغاني

األهداف:
البرتغال: برونو فرنانديش )54 - 90+3 

من ركلة جزاء(

اإلنذارات:
الــبــرتــغــال: روبــــن نيفيش )38(، جــواو 

فيليكس )77(، روبن دياش )89(
ــــواي: رودريــغــو بنتانكور )6(،  األوروغـ

ماتياس أوليفيرا )44(

التشكيلتان:
ــتـــا - جــــواو  ــبــــرتــــغــــال: ديــــوغــــو كـــوشـ الــ
كــانــســيــلــو، روبــــن ديــــاش، بــيــبــي، نونو 
منديش )رافــايــل غــيــريــرو، 42( - وليام 
ــواو بــالــيــنــيــا، 82(، روبــن  كــارفــالــيــو )جــ

نيفيش، بــرونــو فــرنــانــديــش، بــرنــاردو 
ــاتـــيـــوس  ســـيـــلـــفـــا، جـــــــواو فــيــلــيــكــس )مـ
ــالـــدو  نــونــيــش، 82(، كــريــســتــيــانــو رونـ

)غونسالو راموس، 82(
المدرب: فرناندو سانتوش

ــيـــت -  األوروغـــــــــــــواي: ســيــرخــيــو روتـــشـ
خـــوســـيـــه مــــاريــــا خــيــمــيــنــيــس، ديــيــغــو 
غـــوديـــن )فـــاكـــونـــدو بــيــلــيــســتــري، 62(، 
ــيـــان كــــواتــــيــــس - غــيــيــرمــو  ــتـ ــبـــاسـ ــيـ سـ
فاريا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو 
بنتانكور، ماتياس فيسينو )جورجيان 

دي أراسكاييتا، 62( ماتياس )ماتياس 
فينا، 86( - إديــنــســون كــافــانــي )لويس 
ســــــواريــــــس، 72(، دارويــــــــــن نــونــيــيــس 

)ماكسيميليانو عوميس، 72(
المدرب: دييغو ألونسو

)أ ف ب(

البرتغال تهزم األوروغواي وتلحق بالمتأهلينالبرتغال تهزم األوروغواي وتلحق بالمتأهلين
لحق منتخب البرتغال بركب 
الــمــتــأهــلــيــن لـــلـــدور الــثــانــي من 
مــونــديــال قــطــر 2022، بثنائية 
نظيفة فــي مــرمــى األوروغــــواي 
كــان بطلها برونو فرنانديش، 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــن الــــجــــولــــة الــ ــمــ ضــ
مــنــافــســات المجموعة الثامنة 

أمس.
وســـّجـــل فـــرنـــانـــديـــش هــدفــي 

الــمــبــاراة )54 و90+3 مــن ركلة 
جزاء( ليرفع رصيد »سيليساو 
أوروبا« إلى 6 نقاط في صدارة 
المجموعة. وتلعب األوروغواي 
)نقطة واحدة( مباراة مصيرية 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
أمام غانا )3 نقاط(، التي فازت 
فــــي وقـــــت ســــابــــق عـــلـــى كـــوريـــا 

الجنوبية 2-3.

 
ً
وفــرض البرتغاليون إيقاعا
 على المباراة 

ً
 منتظما

ً
هجوميا

مــنــذ بــدايــتــهــا، لــكــن بــا نجاعة 
تهديفية.

ذلــك العقم الهجومي بداية، 
أثمر أولى الفرص الحقيقية في 
المباراة على عكس مجرياتها، 
 في الدقيقة 32، عندما 

ً
وتحديدا

تسلم رودريغو بينتانكور الكرة 

مــن منتصف الملعب، وانطلق 
باتجاه منطقة الــجــزاء لــيــراوغ 
ــيـــن بــرتــغــالــيــيــن  ــعـ ــدافـ ــة مـ ثــــاثــ
ــارس ديــــوغــــو  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ويــــنــــفــــرد بـ
كوشتا، الــذي تألق فــي صدها 

والتقاطها على دفعتين.
ــــوط  ــــشـ ــــى الـ ــهـ ــ ــتـ ــ وبــــيــــنــــمــــا انـ
األول بــالــتــعــادل الــســلــبــي، كــان 
 بهدفين 

ً
الــشــوط الثاني حــافــا

واقتحام، ففي الدقيقة الحادية 
والــخــمــســيــن، أوقـــفـــت الــمــبــاراة 
بسبب اقتحام أحد المشجعين 
ــو يحمل  ــة الــمــلــعــب، وهــ ــيـ أرضـ
 بــألــوان قــوس قـــزح، الــذي 

ً
علما

يرمز إلى المثليين.

اقتحام مشجع للملعب 

وأمــام عينّي الحكم اإليراني 
للمباراة علي رضا فغاني، دخل 
 
ً
 قميصا

ً
 أيضا

ً
المشّجع مرتديا

أزرق اللون عليه شعار »أنقذوا 
أوكرانيا« من األمام، ومن الخلف 
ــة«،  ــيـ ــرانـ »االحــــتــــرام لـــلـــمـــرأة اإليـ
أرض الملعب مدة ثاثين ثانية.

ــا جـــــال فــــي الــمــلــعــب  ــدمـ ــعـ وبـ
، أخـــرجـــه رجـــال 

ً
 وإيــــابــــا

ً
ذهـــابـــا
األمن.

وتـــعـــّرضـــت قــطــر عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــمــاضــيــة النــتــقــادات 
ــوقــــي،  ــقــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــلــ ــّجــ حـــــيـــــال ســ

وضمنها مسألة المثليين.
وعند سؤالهم عــن استقبال 
ــيــــم خــــال  ــمــ أفــــــــــراد مـــجـــتـــمـــع الــ
مونديال 2022، أّكد المنظمون 
القطريون أن »الجميع« مرّحب 

بهم دون تمييز، على الرغم من 
القوانين التي تجّرم العاقات 
الجنسية بــيــن األشـــخـــاص من 

الجنس نفسه.
ويكّرر االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن أعام قوس قزح 
مــرّحــب بــهــا فــي الــمــاعــب، لكن 
الــســلــطــات الــقــطــريــة تــدعــو إلــى 

ي الحذر خارجها.
ّ

توخ

دقيقتان للتسجيل 

وبينما عـــادت الــمــبــاراة إلى 
مجرياتها، فما هي إال دقيقتان 
ــح الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون  ــتــ ــتــ ــتــــى افــ حــ
التسجيل، ففي الدقيقة الرابعة 
ــّول فرنانديش  والــخــمــســيــن، حـ
كرة بدت عرضية داخل منطقة 
ــا الـــنـــجـــم  ــهــ ــى لــ ــ ــقــ ــ الـــــــجـــــــزاء، ارتــ
كريستيانو رونـــالـــدو ودخــلــت 

في المرمى.
سب الهدف للبرتغاليين 

ُ
واحت

في بــادئ األمــر باسم رونالدو، 
 أن »سي آر 

ً
قبل أن يتبّين الحقا

7« لم يلمس الكرة، فُسّجل باسم 
زميله فرنانديش.

ــــواي  وحــــاول العــبــو األوروغــ

 خرق الدفاعات البرتغالية، 
ً
مرارا

ــان  ــ ــن الــــــقــــــائــــــم األيــــــــســــــــر كــ ــ ــكــ ــ ــ ل
بـــالـــمـــرصـــاد لــمــاكــســيــمــيــلــيــانــو 
لـــــشـــــبـــــاك  75(، وا غـــــومـــــيـــــش )
ــه تــســديــدة  الـــخـــارجـــيـــة فـــي وجــ
لـــويـــس ســــواريــــس الــــــذي دخـــل 
 إلدينسون كافاني )78(، 

ً
بديا

قــبــل دقــيــقــة مـــن فـــرصـــة أخـــرى 
لـــجـــورجـــيـــان دي أراســكــايــيــتــا 

باءت بالفشل.
ــا بـــــــــدت األمـــــــــــــور فـــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
خــــواتــــيــــمــــهــــا، احــــتــــســــب حــكــم 
الــمــبــاراة ركــلــة جـــزاء للبرتغال 
بــعــد الــــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة حكم 
الفيديو المساعد )فــي إيــه آر(، 
ــع  ــدافـ ــمـ ــى الـ ــلـ ــــد عـ إثــــــر لـــمـــســـة يـ
ــه مــــاريــــا خــيــمــيــنــيــس،  ــيـ خـــوسـ
ليترجمها فــرنــانــديــش بــهــدوء 

.)3+90( 
ً
 ثانيا

ً
هدفا

والحـــــــت فـــرصـــتـــان أخــــريــــان 
لفرنانديش كي يخرج بهاتريك 
تــاريــخــي مــن الــمــبــاراة، غــيــر أن 
الــــحــــارس كــــان بـــالـــمـــرصـــاد في 
المناسبة األولى )90+8( والقائم 

في الثانية )9+90(.
)أ ف ب(

الهدف األول لمنتخب البرتغال
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ــقــــب خــــــروجــــــه الــــمــــبــــكــــر مــــــن مـــرحـــلـــة  عــ
المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة 
الــقــدم، الــتــي تحتضنها مــاعــبــه، يخوض 
منتخب قطر مواجهة شرفية ضد نظيره 
الـــهـــولـــنـــدي الــــيــــوم فــــي خــــتــــام مــنــافــســات 
المجموعة األولى من مرحلة المجموعات 

في المونديال.
 ووّدع المنتخب القطري كــأس العالم، 
بحلوله في المركز الــرابــع بجدول ترتيب 
المجموعة با رصيد من النقاط، لتتاشى 
 فــي المنافسة على حجز 

ً
حظوظه تــمــامــا

إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة 
لدور الـ 16 في المسابقة التي يشارك فيها 

للمرة األولى في تاريخه. 
 بين هولندا 

ً
وأصبح الصراع محصورا

ومنتخبي الــســنــغــال واإلكـــــــوادور، اللذين 
 بــنــفــس الــجــولــة في 

ً
يــلــعــبــان الـــيـــوم أيـــضـــا

المجموعة، للصعود إلى األدوار اإلقصائية، 
بعدما تأجل الحسم للجولة األخيرة. 

ــوادور  ويتقاسم منتخبا هولندا واإلكــ
الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث 
يــمــلــكــان نــفــس فـــــارق األهــــــــداف، وكــاهــمــا 
ــداف وســـكـــن شــبــاكــهــمــا هــدف  ــ ســجــل 3 أهــ
واحد، ويتقدمان بفارق نقطة على منتخب 

السنغال، صاحب المركز الثالث. 

مهمة صعبة 

ولم يقدم العنابي المستوى المأمول منه 
في الجولتين األولى والثانية بالمجموعة، 
إذ بدأ مشواره في البطولة بالهزيمة صفر - 
2 أمام اإلكوادور، قبل أن يخسر مجددا 1 - 3 
أمــام منتخب السنغال في الجولة الثانية 

الجمعة الماضي. 
ويأمل منتخب قطر تحقيق انتصار يظل 
 في ذاكرة محبيه، في أول نسخة من 

ً
عالقا

كــأس العالم تجرى في الوطن العربي، أو 
الحصول على نقطة التعادل على األقل، رغم 
صعوبة مهمته أمــام المنتخب الهولندي 
ــــذي بــلــغ نــهــائــي الــمــونــديــال 3  الـــعـــريـــق، الـ
مرات، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 

 في البطولة. 
ً
للمضي قدما

ويدرك فيليكس سانشيز، المدير الفني 
ــه يــتــعــيــن عـــلـــى فــريــقــه  ــ ــر، أنـ لــمــنــتــخــب قـــطـ
الظهور بشكل أفضل في مباراته األخيرة 
بالمونديال، السيما بعد االنتقادات التي 
طالت المدرب اإلسباني بعد ظهور الفريق 
الباهت في البطولة، والمطالبة برحيله في 

ظل تحمله مسؤولية الخروج المبكر. 
 إلى 

ً
ودافـــع سانشيز عــن نفسه، مشيرا

، حيث قال »كان 
ً
أن ما حدث ال يعتبر فشا

هــدفــنــا أن نــكــون مــنــافــســيــن، وعــمــلــنــا عــدة 
أشــهــر، كــنــا نــتــوقــع تــقــديــم عــــروض جــيــدة، 
لكن في بعض األحيان ال تجري المباريات 

كما تأمل«.
 وأضاف »لم نكن في أعلى مستوى. ندرك 
مدى صعوبة هذه البطولة، وكنا نريد أن 
ــدوري المحلي ليس  ، لكن الــ

ً
نــذهــب بــعــيــدا

 .»
ً
تنافسيا

ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه مــــــن االسـ ــنـ ــكـ ــمـ ورغــــــــــم عــــــــدم تـ

بالمونديال، إال أن المنتخب القطري كان 
على موعد مع التاريخ، بعدما سجل أول 
هدف في تاريخه بالبطولة عن طريق محمد 
مونتاري، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد 

أمام السنغال. 

نقطة التعادل 

من جانبه، يتطلع منتخب هولندا لحصد 
نــقــطــة الــتــعــادل عــلــى األقـــــل، الــتــي ستكون 

كافية له للصعود لـــأدوار اإلقصائية، في 
البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة األولى 
فــي تاريخه. ولــم يقدم المنتخب الملقب بـ 
 خال 

ً
)الطواحين( األداء المنتظر منه أيضا

المونديال، الذي يشارك فيه للمرة الـ11 في 
تاريخه، حيث تغلب 2 - صفر في السنغال في 
الدقائق األخيرة من عمر مباراته االفتتاحية 
فــي كــأس الــعــالــم، قبل أن يــتــعــادل 1 - 1 مع 

منتخب اإلكوادور في الجولة الثانية.
)د ب أ(

أكـــد الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الـــقـــطـــري لــــكــــرة الــــقــــدم فــيــلــيــكــس 
سانشيز أن فــريــقــه لــديــه الحافز 
والحماس بالفعل لتقديم أداء جيد 
في المباراة المرتقبة أمام نظيره 
الهولندي اليوم، ضمن منافسات 
كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وقــــال ســانــشــيــز، فـــي المؤتمر 
ــــس،  ــد أمــ ــقــ ــي الـــــــــذي عــ ــافــ ــحــ الــــصــ
لــلــحــديــث عـــن الـــمـــبـــاراة، »عــنــدمــا 
ــام مــنــتــخــب  ــ ــ ــاراة أمـ ــ ــبـ ــ تـــخـــوض مـ
ــنــــدي، ال  ــولــ ــهــ مـــثـــل الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
تــكــون بحاجة إلــى أي تحفيز أو 
دافــع إضافي«، مضيفا: »العبونا 
يدركون حجم الصعوبة والتحدي 
فــي مــواجــهــة فــريــق بــهــذا الحجم، 
وبالتالي نحن لسنا قلقين بهذا 
الشأن، الاعبون على درجة عالية 

من التركيز قبل هذه المباراة«.
ــع: »خــضــنــا مواجهتين  ــابـ  وتـ
 
ً
ــيـــن، وغــــــدا ــهـــدتـ صــعــبــتــيــن ومـــجـ
 
ً
ســنــواجــه منتخبا يــحــتــل مــركــزا

 فــــي تــصــنــيــف االتـــحـــاد 
ً
مـــتـــقـــدمـــا

ــا(  ــفــ ــيــ ــدم )فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــــــدولــــــــي لـــــكـــــرة الـ
 
ً
 رائعا

ً
للمنتخبات، ويحمل سجا

 
ً
في كأس العالم، وهو اآلن تقريبا

من بين أربعة منتخبات مرشحة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــس 
لدينا ما نضيفه كي نوضح مدى 

الصعوبة التي نتوقعها«.

 مواجهة فرق كبرى

ــر فــي  ــطــ ــوار قــ ــ ــشــ ــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ وبــ
الــمــونــديــال، أوضــــح ســانــشــيــز: 

»فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــرحــلــتــنــا، لــقــد 
لــــعــــبــــنــــا فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة فـــــرق 
كــبــرى مــثــل مــنــتــخــب الــســنــغــال 
بــطــل افــريــقــيــا وكـــذلـــك منتخب 
اإلكوادور الذي يعد أحد أفضل 
فـــرق أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة... هــذه 
 ،

ً
ــدا كـــانـــت مــجــمــوعــة صــعــبــة جــ

ونـــافـــســـنـــا بـــكـــل مــــا لـــديـــنـــا مــن 
نــقــاط قـــوة، وحــاولــنــا أن نكون 
في وضــع أفضل، لكن هــذه هي 

الرياضة كما تعلمون«. 
واعترف بأن »هؤالء الاعبين 
ــيــــر فــــــي الــــفــــتــــرة  ــثــ ــكــ حــــقــــقــــوا الــ
الماضية... مازلنا متأخرين عن 
الفرق المتقدمة لكننا سنعمل 
بجدية في كل يــوم، وأظــن أننا 
ــــى تــلــك   إلـ

ً
ســنــقــتــرب تـــدريـــجـــيـــا

المستويات«. 

وعــن أهــداف قطر في مباراة 
اليوم، قال: »فقدنا فرصة التأهل 
للدور الثاني بالفعل، لذلك ما 
نسعى لــه هــو تقديم أفضل ما 
لــديــنــا، وأن نظهر بشكل جيد 
أمام منتخب قوي مثل المنتخب 
الــهــولــنــدي الـــذي يمتلك قــدرات 

هائلة«. 
وتابع: »نحن في بلد يسعى 
ــــدم عــلــى  ــقـ ــ إلــــــى تـــعـــزيـــز كــــــرة الـ
كـــل الــمــســتــويــات بــمــا فـــي ذلــك 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي، وبــالــتــالــي 
عــلــيــنــا أن نـــبـــدأ تــحــضــيــراتــنــا 
كي نشارك في بطوالت أخرى، 
وســـنـــحـــاول تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 

يمكننا تقديمه«. 
)د ب أ(
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العنابي يختتم مشواره المونديالي أمام الطواحين الهولندية
يختتم صاحب الضيافة 

المنتخب القطري مشاركته 
األولى في نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم بلقاء نظيره 
الهولندي اليوم في مواجهة 

شرفية بعد تأكد خروجه 
المبكر من دور المجموعات.

6:00م
قطر x هولندا

فان دايك ودي يونغ نجما منتخب هولندامونتاري وبيدرو نجما المنتخب القطري

فان غال

فان غال: مواجهة قطر صعبةفان غال: مواجهة قطر صعبة
أكد مدرب المنتخب الهولندي لويس 
فــان غــال، صعوبة المباراة المقررة أمام 

نظيره القطري اليوم. 
 وقال فان غال، في مؤتمر صحافي عقد 
أمس، بشأن توقعاته لمواجهة العنابي: 
»كـــل مــبــاراة فــي البطولة صعبة، واألمـــر 
ــبـــاراة مـــع قــطــر،  ــمـ نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الـ
وهذا يتضح من خال النظر إلى النتائج، 
خاصة التعادالت السلبية واالنتصارات 

الصغيرة«. 
وعن الصعوبات التي واجهها المنتخب 
الهولندي في التعامل مع الكرات العالية 
ــوادور، قــال فــان غــال:  ــ خــال مواجهة اإلكــ
»لــقــد حللنا طريقة لعبنا وطــريــقــة لعب 
المنافس، ويمكننا مواجهة هــذا األمــر، 
وهذا يتطلب قرارات وحلواًل جريئة يجب 

علينا أن نتخذها«. 

 وعـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي قـــد يجريها 
لمعالجة نقاط الضعف قبل مواجهة قطر، 
قال مدرب هولندا: »كل مباراة تختلف عن 
غيرها، وعلينا باستمرار أن نحلل األداء 
ونتخذ القرارات المناسبة لكل مباراة«، 
: »ما يميز فريقنا هو أننا نبذل 

ً
مضيفا

الجهد الكبير الازم لتقديم أداء متميز«. 
وذكـــر فــان غـــال: »ال أظــن أن هــنــاك أي 
ضغوط تقع علينا بتحديد الهدف من 
المشاركة، وعلينا أن نسعى جاهدين 

نحو تحقيق هذا الهدف النهائي«. 
 أن تحدد 

ً
ــــاف: »لــيــس صحيحا وأضـ

هــدف الــوصــول فقط لـــدور الستة عشر 
على سبيل المثال، هــذه ليست طريقة 
صــحــيــحــة، وإنـــمـــا مـــن الــجــيــد أن تحدد 
 خاصة عندما يكون لديك 

ً
 كبيرا

ً
هــدفــا

مبررات لذلك«.

 وأوضح: »لم أقل إننا يجب أن نفوز 
باللقب، وإنــمــا قلت إننا قــــادرون على 
تحقيق اللقب، ويجب أن يكون الاعبون 

مقتنعين بهذا األمر«. 
وعن معاناة الفريق الهولندي لفترات 
في مواجهة نظيره اإلكــوادوري، ومدى 
قـــدرة الاعبين على تصحيح المسار 
خال المباريات، قال فان غال: »أرى أنه 
إذا نجح كل العب في الوصول ألفضل 
حــاالتــه، فــإن التصحيح يــكــون ممكنا، 
ولكن عندما يكون هناك عدد كبير من 
الاعبين ال يمكنهم الــوصــول ألفضل 
مستوياتهم، فإن هذا األمر يكون صعب
«.                                                 )د ب أ(

ً
ا

المعز: نتطلع إلسعاد 
جماهيرنا

قال المعز علي نجم المنتخب 
القطري في المؤتمر الصحافي 

ــقــــد أمـــــــس، لــلــحــديــث  الـــــــذي ُعــ
ــاراة قـــطـــر وهـــولـــنـــدا  ــبــ عــــن مــ

ضـــمـــن الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
مـــن الــمــجــمــوعــة األولــــى 
ــنــــافــــســــات كــــأس  فـــــي مــ
الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة 
في قطر: نحن كاعبين، 

ــاد  ــ ــعـ ــ ــا نــــتــــطــــلــــع إلسـ ــ ــنـ ــ كـ
جماهيرنا وإسعاد الشارع 

القطري، لم ُيكتب لنا أن نفوز 
في أول مباراتين أو نحرز أي 
نقاط في كــأس العالم، ولكن 
هذه كانت مشاركتنا األولى، 

ولن تكون األخيرة. 
ــاراة  ــبــ ــأن مــ ــشــ وأضـــــــــاف بــ
اليوم: سنسعى لتقديم أداء 
ــام هـــولـــنـــدا، ومــثــل  ــ جـــيـــد أمــ
مـــا ذكــــر الــــمــــدرب، منتخب 
هولندا فريق كبير وعلينا 

الظهور بشكل جيد أمامه. 
ــابــــع: ســنــتــعــلــم الــــــدروس،  وتــ
والــمــســتــقــبــل ال يــــــزال أمـــامـــنـــا، 
وســنــســعــى لــتــقــديــم مستويات 
مميزة للمنتخب الممثل لدولة 
قطر في كأس العالم المقبلة إن 

شاء الله.

خاكبو

سانشيز: مباراة ال تحتاج إلى تحفيز

فيليكس سانشيز

خاكبو يتألق مع »الطواحين« 
وسط تربص األندية

كــان انتقال المهاجم الهولندي الشاب 
كودي خاكبو إلى الدوري اإلنكليزي شبه 
حــتــمــي حــتــى قــبــل انــطــاق نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم، لكن األداء الــذي يقدمه حتى اآلن 
في مونديال قطر قد يعني أن أيندهوفن 
ســيــرفــع ســعــر العـــبـــه الــمــطــلــوب فـــي فــتــرة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
 فــي كــل من 

ً
 هــدفــا

ً
سجل ابــن الـــ 23 عــامــا

المباراتين األوليين لهولندا بكأس العالم، 
رأســـيـــة افــتــتــح بــهــا الــتــســجــيــل فـــي الــفــوز 
الــمــتــأخــر 2-0 عــلــى الــســنــغــال، وتــســديــدة 
يسارية رائعة من مشارف المنطقة خال 

التعادل 1-1 مع اإلكوادور.
ولن يتفاجأ مراقبو الــدوري الهولندي 
 مــع 

ً
 رئــيــســيــا

ً
بـــرؤيـــة خــاكــبــو يــلــعــب دورا

المنتخب الــبــرتــقــالــي الــتــواق لمهاجم من 
ــراز األول، فــــي ظــــل مـــعـــانـــاة مــمــفــيــس  ــطــ الــ
ديباي الستعادة فورمته ولياقته البدنية.

ــدر خــــاكــــبــــو تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
الهولندي مــع 9 أهـــداف، وفــي رصــيــده 13 
 في 24 مباراة في جميع المسابقات 

ً
هدفا

ــمـــدرب  ــريـــق الـ ــــذا الـــمـــوســـم، لــمــصــلــحــة فـ هـ
رود فان نستلروي الذي يشركه في مركز 

الجناح األيسر.
 
ً
يأتي ذلك بعد أن سجل 21 هدفا

مع أيندهوفن الموسم الماضي، 
ويــتــألــق مــع مــنــتــخــب بــــاده مع 

أربــعــة أهــــداف فــي آخـــر خمس 
مشاركات.

 
ً
دولـــيـــا، كـــان الــاعــب مــؤهــا

ــدا أو غـــانـــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــلــــعــــب مــــــع هـ لــ

أو تـــوغـــو، واســـتـــدعـــي لــلــمــرة األولـــــى إلــى 
ــا  ــ ــــأس أوروبــ الــمــنــتــخــب الـــبـــرتـــقـــالـــي فــــي كـ

بصيف 2021.
وكــان محط اهتمام في الـــدوري اإلنكليزي 
خال فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، حيث 
كــشــف مــالــك لــيــدز يــونــايــتــد، اإليــطــالــي أنــدريــا 
رادريتساني، عن محاولة التعاقد معه باليوم 

األخير من السوق في سبتمبر.
ــارت تــقــاريــر إلــى أن ساوثمبتون قدم  وأشــ

ــمـــة 21  ــيـ ــقـ  بـ
ً
ــا ــ ــرضــ ــ عــ

ــون جـــنـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
إسترليني )25.4 
مليون دوالر(، 
لكن مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، 
الــنــادي الــذي 
دربـــــــــــــــــــه فــــــــان 

غــال، يبدو اآلن 
فـــــــــي طـــلـــيـــعـــة 
الــمــنــافــســيــن 
للتعاقد معه 
مطلع 2023.

المعز علي

https://www.aljarida.com/article/6009


تشتغل المنافسة على التأهل 
لإلدوار اإلقصائية في نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم قطر 
2022 عندما يلتقي اليوم 

منتخبا السنغال واإلكوادور 
في ختام منافسات المجموعة 

األولى من الدور األول.

يــخــوض منتخبا السنغال 
واإلكـــــــوادور مــواجــهــة ساخنة 
بينهما اليوم، من أجل الصعود 
لــدور الـــ 16 في نهائيات كأس 
ــدم، الــمــقــامــة  ــقــ الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ

 في قطر.
ً
حاليا

ويلتقي المنتخبان في ختام 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـــى 
مـــن مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات في 

المسابقة.
وكـــــــان مـــنـــتـــخـــب قـــطـــر ودع 
ــي ظــل  ــ ، فــ

ً
ــة رســـــمـــــيـــــا ــولــ ــطــ ــبــ الــ

احتالله المركز الرابع بترتيب 
ــيـــد  ــــال رصـ ــة، بــ ــمــــوعــ ــمــــجــ الــ
مـــــــن الــــــنــــــقــــــاط، فـــــــي حـــيـــن 
الــصــراع يــبــدو عــلــى أشــده 
بـــيـــن مــنــتــخــبــات هــولــنــدا 
واإلكـــــــوادور والــســنــغــال، 
ــــي  ــرتـ ــ ــــذكـ القــــــتــــــنــــــاص تـ
الـــــــصـــــــعـــــــود عـــــــــن تـــلـــك 
المجموعة إلــى األدوار 

اإلقصائية.
ويــتــقــاســم منتخبا هولندا 
واإلكـــــوادور الــصــدارة برصيد 
ــاط لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، حــيــث  ــقــ 4 نــ
ــداف،  يــمــلــكــان نــفــس فـــارق األهــ
وكـــــالهـــــمـــــا ســــجــــل 3 أهــــــــداف 
وسكن شباكهما هــدف واحــد، 
ويــتــقــدمــان بــفــارق نــقــطــة على 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال، صــاحــب 

المركز الثالث.

التعادل يكفي اإلكوادور

وستكون نقطة التعادل كافية 
لمنتخب اإلكوادور، الذي يشارك 
فــي كــأس العالم للمرة الرابعة 
فـــي تــاريــخــه، مـــن أجـــل اجــتــيــاز 
دور المجموعات للمرة الثانية 
في تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز 
ذاتــــه بــنــســخــة الــمــســابــقــة الــتــي 

أقيمت في ألمانيا عام 2006.
وخـــــــــــــطـــــــــــــف الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
اإلكــــوادوري األضـــواء إليه 
ــي الــــمــــونــــديــــال،  ــ فــ
بــــعــــد الـــمـــســـتـــوى 
الالفت الذي ظهر 
بــه فــي المجموعة، 
 
ً
 مستحقا

ً
حيث حقق فوزا

2 - صفر على منتخب قطر في 

الــمــبــاراة االفتتاحية للبطولة 
ــر  ــهـ ــوع الـــــمـــــاضـــــي، وظـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
بــصــورة رائــعــة أمـــام المنتخب 
ــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا  ــ الــــهــــولــــنــــدي فــ
بالجولة الثانية، التي انتهت 

بالتعادل 1-1.
ويـــديـــن مــنــتــخــب اإلكــــــوادور 
بفضل كبير في ظهوره المميز 
بالبطولة إلى نجمه المخضرم 
إيـــنـــيـــر فــالــنــســيــا، الــــــذي أحــــرز 
جميع أهــــداف الــفــريــق الثالثة 
في النسخة الحالية حتى اآلن. 
 
ً
ــا ــامـ وبـــــــات فـــالـــنـــســـيـــا 33 عـ

ــــب آخـــــــر 6 أهـــــــداف  ــــاحـ هـــــو صـ
سجلها منتخب اإلكـــوادور في 
 
ً
المونديال، عقب تسجيله أيضا

آخر 3 أهداف للفريق في ظهوره 
األخير بكأس العالم في نسخة 

2014 بالبرازيل. 
وأصــبــح فالنسيا أول العب 
فـــي تـــاريـــخ الــمــونــديــال يسجل 
هذا العدد من األهداف المتتالية 
ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــات أمـ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ألحـــــــــــد مـ

الجنوبية. 
ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــــإن جــمــاهــيــر 
الــمــنــتــخــب الـــالتـــيـــنـــي تــحــبــس 

أنفاسها، بعد اإلصابة التي 
تعرض لها العــب فناربغشه 
التركي خالل مواجهة هولندا، 
الــتــي تسببت فــي خــروجــه من 
ملعب الــمــبــاراة عــلــى »مــحــفــة«، 
لتصبح مشاركته في المواجهة 
الحاسمة أمـــام السنغال محل 

شك.

ال بديل عن الفوز 

ــــخـــــوض  ــل، يـ ـــ ــابــ ـــ ــقــ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــي الـ
المنتخب السنغالي، الذي يلعب 

في المونديال للمرة الثالثة في 
تاريخه، المباراة وال بديل أمامه 
ســوى تحقيق الــفــوز، للصعود 
إلـــى األدوار اإلقــصــائــيــة للمرة 
الثانية في تاريخه بالبطولة، 
بـــعـــد نــســخــة مــــونــــديــــال 2002 
بكوريا الجنوبية واليابان، التي 

شهدت بلوغه دور الثمانية. 
ورغـــــــم مـــعـــانـــاتـــه مــــن غــيــاب 
نجمه ساديو ماني واستبعاده 
مــن قائمة الفريق بالمونديال 
ــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن انـــطـــالق  قـ
الــــمــــســــابــــقــــة، إال أن مــنــتــخــب 

ــه عــلــى  ــ ــــدرتـ ــبــــت قـ الـــســـنـــغـــال أثــ
اللعب مع الكبار، وهو ما كشفت 
عنه مباراتيه الماضيتين في 

المجموعة. 
وكــــان الــمــنــتــخــب السنغالي 
ــــي مــعــظــم  ــل فــ ــ ــــضــ ــــرف األفــ ــطــ ــ الــ
فــتــرات لــقــائــه مــع هــولــنــدا، رغــم 
خسارته صفر- 2 أمام منتخب 
)الطواحين(، الذي أحرز هدفيه 

في الدقائق األخيرة. 
وفي اللقاء الثاني أمام قطر، 
أظهر منتخب أســود التيرانغا 
المزيد من قدراته، ليحقق فوزا 

مــقــنــعــا 3 - 1 عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
ــالــــه فــي  الـــعـــنـــابـــي، ويـــنـــعـــش آمــ
الصعود لــدور الـــ 16 بالبطولة 

من جديد. 
ويبحث منتخب السنغال عن 
تحقيق انتصاره األول على أحد 
منتخبات قارة أميركا الجنوبية 
في كــأس العالم، بعدما تعادل 
3-3 مـــع األوروغـــــــــواي بنسخة 
2002، وخـــســـر صــفــر - 1 أمـــام 
ــا فــــــي الــــمــــونــــديــــال  ــيــ ــبــ كــــولــــومــ

الماضي بروسيا عام 2018.
)د ب أ(

... والعبو منتخب اإلكوادور في مباراة سابقة العبو منتخب السنغال خالل مباراة سابقة

أليو سيسيه: فوز المغرب قد 
يلهمنا في مواجهة اليوم

قـــدم مـــدرب المنتخب السنغالي 
أليو سيسيه التهنئة إلى المنتخب 
المغربي على الفوز الثمين الذي 
حـــقـــقـــه عـــلـــى نـــظـــيـــره الــبــلــجــيــكــي 
 أن االنــتــصــار قد 

ً
2 - صــفــر، مــؤكــدا

 إللهام فريقه في مواجهة 
ً
يشكل مصدرا

اإلكوادور اليوم.
 وقال سيسيه، في مؤتمر صحافي عن 
توقعاته للقاء اليوم، »ال نريد أن نجهد 
 في التفكير قبل المباراة، 

ً
أنفسنا كثيرا

علينا أن نحقق الفوز إذا أردنا أن نواصل 
رحلتنا في هذه المغامرة، نحن على أتم 
استعداد، ونتمنى أن نكون قادرين على 

تحقيق الفوز«.
ــــوط الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــغـ ــ ــــضـ وعــــــــن الـ
المنتخب السنغالي في ظل أنه مطالب 
بــالــفــوز عــلــى اإلكـــــوادور لحسم الــتــأهــل، 
أضـــــاف: »نــحــن نــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط، 
 ما تكون الضغوط مفيدة، نحن 

ً
وأحيانا

نــعــمــل ونــجــتــهــد فـــي كـــل يــــوم، وأحـــرص 
على التواصل مــع الالعبين إلــى جانب 

التدريبات«. 

ــفـــوز،  وأردف: »هـــدفـــنـــا تــحــقــيــق الـ
ــا إذا خـــســـرنـــا فــســنــعــود  ــنـ ونــــــدرك أنـ
 إلــــى وطــنــنــا، لــكــن ال أريــــد أن 

ً
مــبــكــرا

ننشغل بالتفكير في ذلك... فالمباراة 
لــن تــكــون سهلة ولكننا أيــضــا فريق 
 لعبنا مباريات 

ً
: »دائما

ً
قوي«، متابعا

كــبــيــرة تــحــمــل الــكــثــيــر مــن الــضــغــوط، 
ــخـــوض واحــــــــدة مــــن مــثــل  ــنـ  سـ

ً
وغــــــــدا

هــذه الــمــبــاريــات الــتــي اعــتــدنــا عليها 
وسنحاول تقديم أفضل أداء ممكن«.

وعن قوة المباراة وأهميتها، ذكر 
، ولن 

ً
سيسيه: »كرة القدم ليست حربا

يموت أحــد في هــذه المعركة، لكنها 
مـــبـــاراة حــاســمــة، هـــذه حــقــيــقــة، إنــهــا 
مـــبـــاراة مــهــمــة لــهــذا الــجــيــل الــحــاضــر 
في مونديال 2022، نحن بشكل عام 
 وتقضي خطتنا بأن 

ً
نقدم أداء رائعا

نواصل المسيرة في هذه الرحلة«.

بواليي ديابواليي ديا 
إلى نجوم المونديالإلى نجوم المونديال

 من نادي جورا- سود المتواضع، إلى قطر، 
ومن بطولة فرنسا للهواة إلى مونديال 2022، 
مرورا بحصد لقب أمم إفريقيا، حرق السنغالي 
بوالي ديا، صاحب الهدف األول في مرمى قطر 

)3-1(، المراحل.
بالطبع كان الهدف األول نتيجة خطأ دفاعي 
فــادح مــن القطري بــوعــالم خــوخــي، أكثر منه 
بسبب عبقرية ديـــا، لكن الــصــيــاد السنغالي 
كان في موقع المراقب لمنطقة الجزاء عندما 
تعثر خوخي بتمريرة غير خطيرة من كريبان 

دياتا )41(.
أمــــام هـــولـــنـــدا، لـــم يــكــن ديــــا، رأس الــحــربــة 
ــنـــادرة أمــام  الــوحــيــد، فــعــاال فــي مــنــاســبــاتــه الـ
الــمــرمــى، وخــســر »أســـود التيرانغا« بهدفين، 
غــيــر أن خــطــة ثــنــائــيــة خـــط الــهــجــوم، خدمته 

بشكل أفضل.
وبــــدت الــســنــغــال قــلــيــلــة الــحــيــلــة هــجــومــيــا، 
فارتمى المهاجم البالغ 26 عاما على الكرة 

ليسجل الهدف األول للسنغال في النهاية.
ــانـــة  ــيـ ــي الـــصـ ــ ــل فــ ــمــ ــوات، عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــل 5 سـ ــ ــبـ ــ وقـ

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــعـــدمـــا تــحــصــل عـــلـــى شـــهـــادة 
البكالوريا في الهندسة الكهربائية، ولعب في 
الدرجة الرابعة الفرنسية مع نادي جورا سود.
وكـــان يلعب حينها بموجب عقد فــدرالــي 
)هاٍو(، في الثانية والعشرين من عمره، وسجل 
الكثير من األهداف، لكن فريق رين رصد هذا 
الــهــداف في مسيرته حين لم يكن في الصف 
 بالنسبة لصبي ولد 

ً
األول، ولم يكن مفاجئا

في أويونا، معقل لعبة الرغبي.
 من 2018 بدأ الصعود. وصل إلى دوري 

ً
ا بدء

الدرجة األولــى الفرنسي من دون كل األمتعة 
التكتيكية وصــقــل نفسه فــي الــمــوســم األول، 
بعد هدفه األول ضد غانغان في نوفمبر من 

ذلك العام.
بدأ يعّرف عن نفسه في بداية موسم 2019-

2020 بمأثرتين: هدف وتمريرة حاسمة للفوز 
على مرسيليا ) 2 - صفر( في المرحلة األولى، 
ثم كــرة أكروباتية للتغلب على باريس سان 
جرمان )2 - صفر( على ملعب بارك دي برانس 

في المرحلة السابعة.

أكــــد األرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو ألـــفـــارو 
المدير الفني للمنتخب اإلكوادوري، أهمية 
وجود النجم إينر فالنسيا قائد المنتخب 
فــي الــمــواجــهــة الــحــاســمــة أمــــام السنغال 
بــالــجــولــة الــثــالــثــة مـــن دور الــمــجــمــوعــات 

بمونديال 2022.
وقـــال ألــفــارو فــي المؤتمر الصحافي: 
ــابــــة عــلــى  »فــالــنــســيــا اليـــــــزال يـــعـــانـــي إصــ
 
ً
مــســتــوى الــركــبــة، نــأمــل أن يــكــون جــاهــزا

 فــي 
ً
ــة فـــهـــو العــــــب مـــهـــم جــــــــدا ــهـ ــمـــواجـ ــلـ لـ

تشكيلتنا، كذلك هــو يرغب بالمساهمة 
في هذه المباراة المصيرية«.

وتــــابــــع الــــمــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي: »ايـــنـــر 
فالنسيا يجتهد في اعداد نفسه الستعادة 
عافيته منذ أن غادر المباراة أمام هولندا 
 بنسبة 

ً
، وفي حال لم يكن جاهزا

ً
مصابا

100% فسنحاول إشراكه بضع دقائق قد 
 خاللها لترجيح كفتنا«. 

ً
يكون حاسما

 :
ً
ــائـــال واخـــتـــتـــم الــــفــــارو تــصــريــحــاتــه قـ

»أتــمــنــى مــواصــلــة الــمــشــوار فــي البطولة 
العالمية وأال تكون مباراة السنغال هي 

األخيرة لنا في المونديال«.
 يجد 

ً
وتبدو بطولة كأس العالم مكانا

فيه المهاجم اإلكــوادوري إينير فالنسيا 

مالذه، على عكس العديد من النجوم الذين 
يعانون في المحافل الدولية، بعد مسيرة 

ل بينها.
ّ
متفاوتة مع األندية التي تنق

 تحت 
ً
ظــهــر الــمــهــاجــم الــبــالــغ 33 عــامــا

ــواء فـــي مــونــديــال الـــبـــرازيـــل 2014،  ــ األضــ
ــــي دور  ــة أهـــــــــداف فـ ــل ثــــالثــ ــّجــ عـــنـــدمـــا ســ
المجموعات ضــد سويسرا وهــنــدوراس 

.
ً
رغم خروج بالده من المنافسات مبكرا

بعد ثماني سنوات، كان الالعب الذي 
ــــداف مــونــديــال قــطــر 2022  ســجــل أول أهـ
عــنــدمــا أفــســد فــرحــة الــمــضــيــف بثنائية 
ــفـــوز لــلـــ »تـــريـــكـــولـــور« -2صــفــر  ضــمــنــت الـ

باإلضافة إلى هدف ملغى.
بهدفه األول الــذي جاء من ركلة جزاء، 
بــات أكبر العــب يحرز الهدف االفتتاحي 

في تاريخ النهائيات العالمية.
ــيــــب هــــدافــــي  ــّدر الـــــالعـــــب تــــرتــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
مونديال 2022 بثالثة أهـــداف بالشراكة 
مع كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي 

حامل اللقب.
قبل كأس العالم، عانى من فترة جفاف 
 فــقــط فـــي ثــمــانــي 

ً
 واحـــــــدا

ً
 هـــدفـــا

ً
مــســجــال

ــداف  ــدأت األهـ ــك، بـ مــبــاريــات، لــكــن بــعــد ذلـ
تتدفق مرة أخرى في الدولة الخليجية. غوستافو ألفارو المدير الفني للمنتخب اإلكوادوري

ً
ألفارو: نأمل أن يكون فالنسيا جاهزا
ً
ألفارو: نأمل أن يكون فالنسيا جاهزا

بواليي ديا أليو سيسيه

6:00م
السنغال x اإلكوادور

أمل الصعود يراود منتخبي السنغال واأمل الصعود يراود منتخبي السنغال واإلإلكوادوركوادور

https://www.aljarida.com/article/5976
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مواجهة بريطانية خالصة بين إنكلترا وجارتها ويلز

يلتقي منتخب إنكلترا مع جاره 
ويلز اليوم على ملعب أحمد 
بن علي، في ختام منافسات 

المجموعة الثانية من دور 
المجموعات في نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم )قطر 
.)2022

بعدما اختلطت األوراق بالمجموعة 
الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، 
الــمــقــامــة بــقــطــر، تـــأجـــل حــســم الــتــأهــل 

للدور الثاني إلى الجولة الثالثة األخيرة 
من مباريات المجموعة، والمقررة اليوم، 
حيث تلعب إنكلترا مع ويلز، في مواجهة 
بريطانية خالصة، على ملعب أحمد بن 

علي المونديالي.
ــدر مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا جــــدول  ــتـــصـ ويـ
الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق 
نقطة على أقرب مالحقيه منتخب إيران، 
في حين يحتل منتخب أميركا المركز 
الــثــالــث بــنــقــطــتــيــن، ويــتــذيــل المنتخب 

الويلزي الترتيب بنقطة واحدة. 
ويمتلك كــل مــن المنتخبات األربــعــة 
فرصة في التأهل، حيث اليزال كل منها 

يمتلك مصيره بيده.
 ووفـــقـــا لــالئــحــة »الـــفـــيـــفـــا«، الــخــاصــة 
بالمونديال، يتم حسم التأهل لدور الـ16 
عن طريق االحتكام أوال لعدد النقاط، ثم 
لــفــارق األهــــداف الــعــام بالنسبة لجميع 

مباريات المجموعة. 
وفــي حــال الــتــســاوي فــي عــدد النقاط 
وفارق األهداف العام يتم االحتكام لعدد 
األهــداف المسجلة في جميع مباريات 

المجموعة. 

وفــــــــــــــــي حــــــــال 
استمرار التعادل بين 
منتخبين أو أكــثــر يتم 

ــاريــــات االحـــــتـــــكـــــام  ــبــ ــمــ ــــي الــ لـــلـــنـــقـــاط فــ
بين الفرق المعنية، ثم االحتكام لفارق 
األهداف العام في المباريات بين الفرق 
المعنية، ثم عدد األهــداف المسجلة في 

المباريات بين تلك المنتخبات.
ــال اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــادل يــتــم  ــ ــي حـ ــ  وفـ
االحــتــكــام لمعايير الــلــعــب النظيف في 

جميع مباريات المجموعة. 
وتــحــتــســب مــعــايــيــر الــلــعــب الــنــظــيــف، 
حــســب الـــبـــطـــاقـــات الـــمـــلـــونـــة، كــمــا يــلــي: 
)بــطــاقــة صـــفـــراء تــحــتــســب - 1 نــقــطــة( و 
)بــطــاقــة حــمــراء غير مــبــاشــرة /إنــذاريــن/ 
ــة حــمــراء  ــاقـ ــاط(، و)بـــطـ ــقــ تــحــتــســب -3 نــ
مــبــاشــرة تــحــتــســب -4 نـــقـــاط( و)بــطــاقــة 
صفراء ثم طرد مباشر تحتسب -5 نقاط(، 
وفي حال استمرار التساوي في جميع 

تلك المعايير، يتم االحتكام في النهاية 
إلى القرعة. 

التعادل يكفي اإلنكليز

ويمتلك المنتخب اإلنــكــلــيــزي، الساعي 
لــلــفــوز بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تاريخه 
بعدما توج بها عام 1966 حينما استضاف 
المونديال على مالعبه، الحظوظ األوفر في 
الصعود للدور المقبل، حيث يكفيه التعادل 
مـــع ويـــلـــز لــلــصــعــود رســـمـــيـــا، دون الــنــظــر 

لنتيجة مباراة أميركا وإيران. 
ــرا فــي  ــتـ ــلـ ــكـ وجــــــــاءت بــــدايــــة مــنــتــخــب إنـ
المجموعة مثالية، حيث استهل مشواره 
بالفوز 6 -2 على إيــران في الجولة األولــى، 
غير أنه قدم أداء باهتا في الجولة الثانية 
أمــام الواليات المتحدة، ليكتفي بالتعادل 
الــســلــبــي، ويــؤجــل حــســم صــعــوده للجولة 

األخيرة. 

في المقابل، تبدو مهمة منتخب ويلز، 
الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في 
تاريخه واألولى منذ 64 عاما، هي األصعب 
في اجتياز دور المجموعات، حيث يتعين 
عليه الــفــوز على إنكلترا بــفــارق 4 أهـــداف، 
دون النظر للقاء اآلخــر بالمجموعة، حتى 
يتساوى معه في رصيد 4 نقاط، ويتفوق 

عليه بفارق األهداف. 
وأحرز منتخب إنكلترا 6 أهداف وسكنت 
شباكه هدفان، في حين سجل منتخب ويلز 
هدفا وحيدا ومنيت شباكه بثالثة أهداف، 
وهو ما يعني أن فوز ويلز بفارق 3 أهداف، 
لــن يــكــون فــي مصلحته، حيث سيتساوى 
كــال المنتخبين فــي تــلــك الــحــالــة فــي نفس 
ــارق األهــــداف )1+(، ليكون عدد  الــنــقــاط وفـ
األهداف التي أحرزها كل فريق في مشواره 
بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة، هــــو الـــفـــيـــصـــل فــــي تــحــديــد 
المنتخب المتأهل منهما، والتي ستصب 
في تلك الحالة في مصلحة منتخب إنكلترا. 
ــز مـــــشـــــواره فــي  ــلــ ــتــــح مـــنـــتـــخـــب ويــ ــتــ وافــ
المجموعة بالتعادل 1-1 مع أميركا، قبل أن 
يتلقى خسارة مستحقة صفر - 2 أمام إيران 
في الجولة الثانية يــوم الجمعة الماضي، 

ليتعقد موقفه من الصعود للدور المقبل. 
)د ب أ(

تجاهل فودين يضع ساوثغيت 
تحت مزيد من الضغط

يــجــد مـــدرب المنتخب اإلنــكــلــيــزي غــاريــث 
ساوثغيت نفسه تحت الضغط قبل الجولة 
الثالثة األخــيــرة مــن منافسات المجموعة 
الثانية لمونديال قطر، نتيجة تجاهله نجم 
مانشستر سيتي فيل فودين، الذي اكتفى 
بمشاهدة التعادل السلبي مع الواليات 

المتحدة من مقاعد البدالء.
وفــــي ظـــل الــمــعــانــاة هــجــومــيــا، قــرر 
ساوثغيت اللجوء الى جاك غريليتش 
وماركوس راشفورد اللذين دخال بدال 
مــن بــوكــايــو ســاكــا ورحــيــم سترلينغ، 
فيما بقي فــوديــن على مقاعد البدالء 
 فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة من 

ً
بــعــدمــا دخـــل أيــضــا

مباراة الجولة االفتتاحية.
ويدفع فودين ثمن خيارات ساوثغيت، الذي 
فــضــل أن يــبــدأ بــمــايــســون مــاونــت خــلــف رأس 
الــحــربــة الــقــائــد هـــاري كــيــن، فيما اعتمد على 

.
ً
 ورحيم سترلينغ يسارا

ً
ساكا يمينا

وانتقد مدافع إنكلترا ومانشستر يونايتد 
السابق غاري نيفيل خيارات ساوثغيت، قائال: 
»أال يلعب فيل فودين، فهذا أمر غريب حقا ألنه 
موهبة هائلة. إنه أفضل العبينا بفارق شاسع«.
ولم يكن موقف الهداف التاريخي إلنكلترا 
وايــــن رونــــي مــخــتــلــفــا عـــن زمــيــلــه الــســابــق في 
 أنه على ساوثغيت 

ً
»الشياطين الحمر«، معتبرا

االعتماد على فودين في التشكيلة األساسية، 
 أن فودين لم يدخل 

ً
وقال »أجد من الغريب جدا

كبديل ضد الواليات المتحدة. لو كنت أنا مدرب 
إنكلترا، لكان الركيزة األساسية في تشكيلة 

.»
ً
الـ11 العبا

أن يختار ساوثغيت تجاهل أحد أبرز العبي 
الــدوري اإلنكليزي الممتاز ومن نجوم القارة 
ــة ومــســابــقــتــهــا األهــــم دوري أبــطــال  ــيــ األوروبــ
أوروبا، فهناك عالمة استفهام. وهذا ما تساءل 
 جايمي 

ً
عنه مدافع إنكلترا وليفربول سابقا

: »كان من الُمَحّير أن يبقى )فودين( 
ً
كاراغر، قائال

على مقاعد البدالء عندما كانت المباراة تصرخ 
.»

ً
من أجل إبداعه. إنه يتمتع بموهبة مميزة جدا

ــد مـــــبـــــاراة الــــــواليــــــات الــــمــــتــــحــــدة، َردَّ  ــعــ وبــ
ســاوثــغــيــت عــلــى منتقدي طــريــقــة تعامله مع 
 بــأنــه ال يــريــد إشــراكــه فــي دور 

ً
فــوديــن، زاعــمــا

 كجناح 
ً
مركزي وسط الملعب ألنه يلعب غالبا

مع مانشستر سيتي.
ــنــــاك مـــــــدرب أكــــثــــر صــــراحــــة مــن  ــان هــ ــ لــــو كــ
ساوثغيت لقال إن فودين لم ينجح حتى اآلن 
في نقل تألقه مع سيتي الى المنتخب الوطني 
الذي سجل له هدفين فقط في 19 مباراة، ويرى 
جمهور فودين أن هناك ضرورة لمنحه فرصة 
من أجل تحديد الوتيرة ومنح بالده الزخم التي 

.
ً
هي بحاجة اليه للذهاب بعيدا

10:00م
إنكلترا x ويلز

العبو ويلز قبل بداية المواجهة أمام أميركاعلم المنتخب اإلنكليزي قبل المواجهة الماضية

ً ... وغاريث يرد: 
 خارقا

ً
أراه العبا

قـــال غــاريــث ســاوثــغــيــت الــمــديــر الفني 
للمنتخب اإلنكليزي لــكــرة الــقــدم إن فيل 
فودين لديه دور كبير كي يلعبه في حملة 

الفريق ببطولة كأس العالم. 
وذكــــرت وكــالــة األنــبــاء البريطانية أن 
المدرب يميل إلجراء تغييرات في المباراة 
األخيرة للفريق بالمجموعة الثانية أمام 
ويلز المقرر إقامتها اليوم، ومن المحتمل 

أن يكون فودين من المستفيدين. 
وقال ساوثغيت لشبكة تلفزيون »أي.تي 
في سبورت«: »نعتزم الوجود هنا ألطول 
فترة ممكنة، وهو العب خارق. نعلق عليه 
آمـــااًل كبيرة، وهــو سيلعب دورا كبيرا«، 
: »نحب فيل، إنه العب خارق. شارك 

ً
مضيفا

ــران(. قــررنــا  ــ فــي الــمــبــاراة األولــــى )أمــــام إيـ
عدم الدفع به في المباراة الثانية، ولكنه 
سيلعب دورا مهما في هذه البطولة معنا. 

ال يوجد شك في هذا«. 
وأعرب كالفين فيليبس زميل فودين في 
مانشستر سيتي والمنتخب اإلنكليزي عن 
 إلى أن فودين 

ً
دعمه لفودين األحد، مشيرا

سيتألق عندما يحصل على فرصته. 
وأكـــد ســاوثــغــيــت أن بــإمــكــانــه أن يمأل 
 :« ال توجد 

ً
الــعــديــد مــن الــمــراكــز، مضيفا

لدينا أي مشكلة مع فيل«. 

وأردف : »فــي سبتمبر لعب كأساسي 
في مباراتينا. دفعنا به في المباراة أمام 
إيـــران. وقــررنــا اإلبــقــاء على نفس الفريق 
ــام أمـــيـــركـــا(، وشــعــرنــا أن الــتــغــيــيــرات  ــ )أمـ
تحتاج لتكون مختلفة قليال بسبب سير 

المباراة مع أميركا«. 
ــي مــركــز  وأكــــــد أنـــــه »يـــمـــكـــنـــه الـــلـــعـــب فــ
الجناح. ويمكنه أن يلعب كمهاجم وهمي، 
ويمكنه أن يلعب خلف المهاجم- ال يلعب 
في هذا المركز كثيرا مع فريقه. إنه العب 
مرن. يعمل بكد من أجل الفريق، وبالطبع 

لديه قدرات فنية مذهلة«. 
ــات  ــبــ ــدريــ وغـــــــــاب بــــــن وايـــــــــت عــــــن تــ
المنتخب اإلنــكــلــيــزي بسبب الــمــرض 
عشية مواجهة ويلز. ولم يشارك وايت 

في أي مباراة في البطولة المقامة بقطر، 
ويبدو أنه سيغيب عن المباراة أمام ويلز. 
ـــ25 العــبــا اآلخــريــن  فــي الــمــقــابــل تـــدرب الــ
ــرارة 30 درجـــة مــئــويــة، بما  فــي درجـــة حــ
فـــي ذلـــك جــيــمــس مــاديــســن الــــذي يسعى 
للمشاركة فــي الــمــبــاراة بعدما غــاب في 
الفترة الماضية بسبب شكوى من آالم 

في الركبة. 
 )د ب أ(

نــفــى قــائــد المنتخب الــويــلــزي، غــاريــث بيل، 
أن تكون مواجهة إنكلترا الــيــوم فــي ختام دور 
المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر مباراته 

الدولية األخيرة.
وتحتاج ويلز إلــى الــفــوز على اإلنكليز، وأن 
تتعادل إيــران مع الــواليــات المتحدة كي تتقدم 

إلى ثمن النهائي.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، ُوّجه سؤال 
إلى بيل بخصوص ما إذا كانت هذه ستصبح 
مباراته الدولية األخيرة، فأجاب بكل وضوح: »ال«.

وبخصوص المباراة، قال: »نحن فريق. يعمل 
ه. علينا أن  المرء بقوة ويجتهد ليساعد زمــالء
نفعل األمر كفريق. ال يمكن لفرد واحد أن يفعل 
كــل شـــيء. كنا سنحب أن نــفــوز بكل شـــيء، وأن 

 واقع كرة القدم شاق. لو 
ّ
نلعب بشكل أفضل، لكن

ا مرشحين للقب«.
ّ
أن األمر سهل، لكن

وأضاف الالعب: »نحن محبطون من النتائج 
ومــن أدائــنــا، لكننا فــي كــأس العالم ونلعب مع 
منتخبات كــبــيــرة، ويــجــب أن نــقــّدم دائـــًمـــا 100 

بالمئة مما لدينا«.
وبـــمـــوجـــب خــبــرتــه الــســابــقــة فـــي كــــرة الــقــدم 
اإلنكليزية حين لعب لساوثهامتون وتوتنهام، 
قال ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان منتخب 
إنكلترا لديه نقاط ضعف: »بالطبع لديه، نقاط 
الضعف موجودة لدى الجميع. فعلنا ما يجب 
علينا فعله ودرسنا الخصم. ال بــّد أنهم فعلوا 
نفس الشيء. ومع ذلك، فُهم فريق مرشح للقب«.
 )إفى(.

بيل: مواجهة إنكلترا ليست 
مباراتي الدولية األخيرة

غاريث بيل خالل التدريبات
جانب من تدريبات المنتخب اإلنكليزي

https://www.aljarida.com/article/6042


يــــــــــخــــــــــوض الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
األمــيــركــي مــواجــهــة حاسمة 
ــي الــيــوم  ــرانــ ــع نــظــيــره االيــ مـ
عــلــى مــلــعــب الــثــمــامــة، ضمن 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة واالخــــيــــرة 
فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
دور المجموعات بمونديال 

قطر 2022.
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــــك كــــــل مـ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـ
المجموعة الثانية االربــعــة؛ 
انكلترا االول 4 نقاط، وايران 

الــثــانــي 3 نــقــاط، وأمــيــركــا 
الثالث بنقطتين، ويحتل 
ــز الـــــرابـــــع  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ويـــــلـــــز الـ
ــــدون رصــيــد،  واالخـــيـــر بـ
فرصة في التأهل للدور 

الـ 16، حيث اليزال كل فريق 
يمتلك مصيره بيده.

أميركا تحتاج للفوز 

وتبدو األمور أكثر وضوحا 
ــاراة امـــيـــركـــا وايــــــران،  ــبــ فــــي مــ
ــا  ــمـ ــهـ ــنـ ــــح كــــــــل مـ ــمـ ــ ــطـ ــ حـــــيـــــث يـ
للحصول على النقاط الثالث، 
وحسم الصعود رسميا دون 
انــتــظــار نــتــيــجــة لــقــاء إنــكــلــتــرا 

وويلز. 
ــن عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـ
منتخب أميركا تحقيق الفوز 
ــل  ــن أجــ ــ ــى إيــــــــــران مــ ــلــ ــط عــ ــقــ فــ

الـــتـــأهـــل، فــــإن نــقــطــة الــتــعــادل 
ربما ستكون كافية للمنتخب 
اآلسيوي في الصعود، ولكن 
سينبغي عليه النظر لنتيجة 

اللقاء اآلخر. 

ويــمــكــن أن يــصــعــد منتخب 
إيـــــران، حـــال تــعــادلــه مــع أميركا 
وفوز إنكلترا أو تعادلها مع ويلز. 
لكن قد يخرج المنتخب اإليراني 
ــــوز ويــلــز  ــال فـ ــ بـــالـــتـــعـــادل فـــي حـ

على إنكلترا، حيث ستتساوى 
المنتخبات الــثــالثــة فــي رصيد 
4 نــقــاط، ويــتــم االحــتــكــام لفارق 
األهداف خالل لقاءات المنتخبات 

الثالثة مع بعضها. 

ــتــــخــــب إيـــــــــران  ــنــ وأحـــــــــــــرز مــ
4 أهـــــــــــــــــــداف فــــــــــي مــــــــشــــــــواره 
بــالــمــجــمــوعــة حــتــى اآلن، فــي 
حــيــن اهــتــزت شــبــاكــه 6 مــرات 

في أول جولتين.

 وتــــعــــيــــد مـــــــبـــــــاراة إيـــــــران 
وأمـــــــيـــــــركـــــــا إلـــــــــــى األذهـــــــــــــان 
هـــمـــا الــشــهــيــر فــــي دور  لـــقـــاء
ــال  ــمــــونــــديــ الــــمــــجــــمــــوعــــات بــ
ــذي  ــ ــام 1998، والـ ــ فـــرنـــســـا عـ

ــى بــــــفــــــوز الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
ــا  ــ ــدونـ ــ 1، مـ  /  2 نـــــــــي  اإليـــــــــرا
انــتــصــاره األول فــي تــاريــخــه 
بكأس العالم آنذاك.                     
)د ب أ(
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»لقاء الحسم« بين أميركا وإيران... بنكهة سياسية
يلتقي منتخبا الواليات 
المتحدة وإيران اليوم، 

على ملعب الثمامة، ضمن 
الجولة الثالثة واألخيرة في 

المجموعة الثانية من دور 
المجموعات بمونديال قطر 

.2022

العبا المنتخب اإليراني مهدي تورابي وروزبي تشيشمي

بيرهالتر: ال بديل عن الفوز
أكـــــــــــــــــــــــد الــــــــــمــــــــــديــــــــــر 
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــلـ الـــــفـــــنـــــي لـ
األميركي لكرة القدم 
ــج بــــيــــرهــــالــــتــــر  ــ ــريــ ــ جــ
األهــمــيــة الــريــاضــيــة 
لــــــــلــــــــمــــــــواجــــــــهــــــــة 
الـــــــــمـــــــــرتـــــــــقـــــــــبـــــــــة 
والـــــــــحـــــــــاســـــــــمـــــــــة 
مـــــــع الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــــي الـــيـــوم  ــرانـ ــ اإليـ
فـــي بــطــولــة كــأس 
العالم 2022 بقطر.

ــال بــيــرهــالــتــر:  ــ  وقـ
ــتـــكـــون  »الــــــمــــــبــــــاراة سـ
ــة الـــصـــعـــوبـــة  ــايــ ــــي غــ فـ
ــوة، ألن كـــــال مــن  ــ ــ ــقـ ـــ ــ وال
الـــفـــريـــقـــيـــن يـــرغـــبـــان فــي 
الفوز والعبور إلى الدور 
ـــ16( وليس  الــثــانــي )دور الــ
ألســبــاب ســيــاســيــة. علينا 
أن نكافح لنتأهل. هذا كل 

شيء«. 
وتـــــــحـــــــســـــــم الــــــــمــــــــبــــــــاراة 
إحـــدى بطاقتي الــتــأهــل من 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــدور 

الثاني. 

ويتصدر المنتخب اإلنجليزي 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بــــرصــــيــــد 4 نـــقـــاط 
3 نقاط إليــران ونقطتين  مقابل 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب األمــــيــــركــــي ونـــقـــطـــة 
واحـــــدة لــويــلــز. وبـــعـــد تــعــادلــيــن 
مــــتــــتــــالــــيــــيــــن، لـــــــن يــــــكــــــون أمـــــــام 
المنتخب األميركي سوى الفوز 
في مباراة اليوم من أجل التأهل 
ــلـــدور الـــثـــانـــي. ويــشــهــد تــاريــخ  لـ
بـــطـــوالت كـــأس الــعــالــم مــواجــهــة 
واحــدة سابقة بين المنتخبين؛ 
عندما خسر المنتخب األميركي 

 .2-1
وتـــابـــع بــيــرهــالــتــر: »الـــمـــبـــاراة 
أمام المنتخب األميركي بمنزلة 
مواجهة في األدوار اإلقصائية. 
إمــا الــفــوز أو الــرحــيــل«، مضيفا: 
»لــــم نــنــه مــهــمــتــنــا بـــعـــد، ونــرغــب 
في مواصلة مشوارنا. مع تقديم 
عـــروض جــيــدة يمكننا أن نلهم 
شعبنا. هذا يساعدنا، ولكن ما 
زال أمامنا الكثير لنقدمه. وهو 

ما سنركز عليه اآلن«. 
)د ب أ(

كيروش: سنلعب من أجل الفوز والتأهل
ــنـــي لــمــنــتــخــب إيــــــران،  ــفـ أكـــــد الـــمـــديـــر الـ
البرتغالي كارلوس كيروش، أهمية لقاء 
فــريــقــه ضــد أمــيــركــا الــيــوم، فــي خــتــام دور 
المجموعات، من أجل حسم التأهل للدور 
الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. 
وقال كيروش خالل المؤتمر الصحافي 
أمس: »نفكر في لقاء أميركا فقط دون أي 
اعتبارات أخرى، نحتاج للعب كرة ممتعة«.
وأضـــــــــــــــــاف: »أخـــــــــبـــــــــرت الـــــالعـــــبـــــيـــــن أن 
يستمتعوا، منتخب أميركا يمتلك العبين 
فــي أوروبـــــا، وخـــط دفــــاع صــلــبــا، وأتــمــنــى 
ــى،  أن يــكــون يــومــا كـــرويـــا بـــالـــدرجـــة األولــ
نحتاج للعب من أجل الفوز والتأهل إلى 

دور الـ 16«.
ــال العـــب إيــــران، كــريــم أنـــصـــاري، في  وقـ
المؤتمر الصحافي »الجميع لديه تصميم 

على بذل أقصى جهد للفوز والصعود إلى 
دور الـــ 16، مشيرا إلــى أن مواجهة اليوم 

ستكون حاسمة.
ــــاري أن إيـــــــران نــجــحــت  ــــصـ وأوضـــــــح أنـ
فــي تحسين مستواها بعد الــخــســارة من 
إنكلترا، مؤكدا أن الصعود لدور الـ 16 حلم 
للمنتخب، مــشــددا على أن جمهور إيــران 
متحد خلف المنتخب لكتابة تاريخ جديد، 
والــفــوز على أمــيــركــا، مــؤكــدا أن المنتخب 

لديه تصميم كبير على تحقيق هدفه.

تعيد مباراة اليوم بين 
الواليات المتحدة وإيران، 

في مونديال 2022 بقطر، 
ذكرى مواجهتهما في 

مونديال 1998 بفرنسا.

تعيد الــمــبــاراة المرتقبة بين إيــران 
والواليات المتحدة، اليوم، إلى األذهان 
ذكــريــات مونديال عــام 1998 بمشاهد 
االحـــتـــرام الــمــتــبــادل بــيــن العــبــي هذين 

البلدين المتعاديين في السياسة.
وفيما يلي بعض أبرز اللحظات التي 
شــهــدت حــضــور الــســيــاســة فـــي مــيــدان 

الرياضة خالل بطوالت كأس العالم.
ــا( فــي  ــرنــــســ - 1938: )إيـــطـــالـــيـــا وفــ
سياق جيوسياسي متوتر جــدا، وفي 
ظل الفاشية التي خّيمت على أوروبــا، 
استضافت فرنسا النسخة الثالثة من 

كأس العالم.
في 12 يونيو، واجهت إيطاليا في 
ربع النهائي على ملعب كولومب )فازت 

إيطاليا 1-3(.
ارتدى الطليان قميصا أسود شبيها 
بقميص ميليشيات نظام موسوليني، 
ووجــــهــــوا تــحــيــة فــاشــيــة إلــــى 60 ألــف 
متفرج. ورد الجمهور حينها بصافرات 

االستهجان أثناء النشيد اإليطالي.
في نظر موسوليني، كانت كرة القدم 
وســيــلــة إلظــهــار تــفــّوق األيــديــولــوجــيــة 
 
ً
»ناتسيونالي« بعيدا الفاشية. ذهب الـ

في المنافسة حتى ظفر بلقبه التاريخي 
.
ً
الثاني تواليا

- 1974: )المانيا الغربية والمانيا 
الــشــرقــيــة(، 22 يــونــيــو، تــواجــه األشــقــاء 
األعــداء من ألمانيا الغربية والشرقية 
، على 

ً
االتــحــاديــة فــي هــامــبــورغ، غـــربـــا

مـــلـــعـــب »فــــولــــكــــس بــــــــارك« الـــــــذي غـــّص 
بالجماهير.

فــي خضم الــحــرب الـــبـــاردة، جّسدت 

ر بين الطرفين. لكن 
ّ
تلك المباراة التوت

 مرتقبة، إذ 
ً
ذلك لم يكن يعني ضغوطا

 للعالقات، 
ً
 تطبيعيا

ً
بدأ الطرفان مسارا

ووقــعــا مــعــاهــدة اعـــتـــراف مــتــبــادل عــام 
.1972

فة في دائرة 
ّ
وانتهت المباراة المصن

الخطر دون أي عوائق. انتصرت ألمانيا 
الشرقية رغم كل الصعاب، بهدف سجله 
يـــورغـــن شــبــارفــاســر فـــي ربــــع الــســاعــة 

األخير، وبقي في الذاكرة إلى األبد.
- 1986: تواجهت األرجنتين وإنكلترا 
في ربع نهائي مونديال المكسيك، بعد 

أربـــع ســنــوات مــن حـــرب جـــزر فوكالند 
 و255 

ً
 أرجنتينيا

ً
التي خلفت 649 قتيال

.
ً
بريطانيا

ــدا بــيــن  ــ ــانـــت األجــــــــواء مـــتـــوتـــرة جـ كـ
المنتخبين الــلــذيــن قطعت دولتاهما 

العالقات الدبلوماسية عام 1982.
وفــــــــي كــــــل مـــــــبـــــــاراة مــــــن مــــبــــاريــــات 
ــــون  ــعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة، رفـــــــــــــع الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــقـــول »جــــزر  األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون الفــــتــــات تـ
فوكالند أرجنتينية«، وأنشدوا أغاني 

قومية تدعو إلى »قتل اإلنكليز«.
على هــامــش ربــع النهائي، اندلعت 

اشــتــبــاكــات بــيــن ألـــتـــراس المنتخبين، 
مــا أســفــر عــن عــشــرات اإلصـــابـــات التي 
تراوحت بين طفيفة وخطيرة، وفازت 
األرجنتين بــالــمــبــاراة، بفضل عبقرية 
دييغو مـــارادونـــا، الـــذي ســّجــل هدفين 
أسطوريين: »يد الله« ثم »هدف القرن«.

منافسا أمس واليوم

- 1998: )إيران - الواليات المتحدة(، 
ــــالل مــشــاركــتــهــا الـــثـــانـــيـــة فــــي كـــأس  خـ
الـــعـــالـــم، وجـــــدت إيــــــران نــفــســهــا ضمن 

ــا الــــلــــدود، الـــواليـــات  مــجــمــوعــة عــــدّوهــ
المتحدة.

انقطعت العالقات الدبلوماسية بين 
البلدين منذ عملية احتجاز رهائن في 
السفارة األميركية بطهران، في أعقاب 

انتصار الثورة اإلسالمية عام 1979.
إقـــامـــة تــلــك الـــمـــبـــاراة بــمــديــنــة لــيــون 
ــل فرصة 

ّ
الفرنسية فــي 21 يــونــيــو، مــث

للتهدئة.
بـــعـــد أداء الـــنـــشـــيـــديـــن الــوطــنــيــيــن، 
تـــصـــافـــح الــــالعــــبــــون األمـــيـــركـــيـــون مــع 
خصومهم، وقدموا لهم تذكارات، فرد 

اإليرانيون التحية بباقات ورود بيضاء، 
قـــبـــل أن يــلــتــقــط الـــمـــنـــتـــخـــبـــان صــــورة 
جــمــاعــيــة، وفـــاز اإليــرانــيــون بــالــمــبــاراة 
حينها )2-1( مسجلين أول انتصاراتهم 

المونديالية.
- 2018: )سويسرا - صربيا( في 22 
يونيو بكالينينغراد، واجهت صربيا 
سويسرا التي تضم في صفوفها العديد 

من الالعبين من أصول كوسوفية.
وكوسوفو إقليم سابق في صربيا 
يسكنه بشكل رئــيــســي األلـــبـــان، وبعد 
عشر سنوات من الصراع الذي كان آخر 
حـــرب أدت إلـــى انــفــجــار يــوغــوســالفــيــا 
السابقة، أعلنت كوسوفو استقاللها 
ــو مــــا لــــم تـــعـــتـــرف بــه  ــ ــام 2008، وهــ ــ عــ
صربيا، لتسوء العالقات بين بلغراد 

وبريشتينا.
ــــت تـــشـــاكـــا،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن غـ ــ ــل مــ ــ ــل كــ ــجــ ســ
المولود في سويسرا لعائلة كوسوفية، 
وجـــــــيـــــــردان شــــاكــــيــــري الـــــمـــــولـــــود فــي 
كوسوفو، هدفين، ما منح سويسرا فوزا 

على صربيا 1-2.
واحـــتـــفـــل الـــالعـــبـــان بــهــدفــيــهــمــا من 
خالل التوجه نحو المشجعين الصرب، 
ووضع يديهما على صدريهما بشكل 
مــــعــــاكــــس، راســــمــــيــــن شـــــــــارة »الـــنـــســـر 
الــمــزدوج« األســـود الــلــون، رمــز ألبانيا 
الـــذي يتوسط علمها األحــمــر، مــا أثــار 
سخط الصحافة الصربية التي نددت 

»باستفزاز مخز«.
ــرة  ــكـ وعــــــاقــــــب االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لـ
الــقــدم )فيفا( الالعبين فــي وقــت الحق 

بتغريمهما 8660 يورو لكل منهما.

لقاء لقاء ٢٠٢٢٢٠٢٢ يعيدنا إلى عام  يعيدنا إلى عام ١٩٨٩١٩٨٩

العبو المنتخبين األميركي واإليراني قبل مواجهتهما في مونديال 1998

10:00م
أميركا x إيران

كيروش يتابع التدريبات

... والعبا المنتخب األميركي تيموثي وياه وزميله خالل مباراة سابقة

https://www.aljarida.com/article/6021
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أكد ألفارو موراتا، مهاجم 
منتخب إسبانيا، أهمية 

الدور الذي يلعبه مع بالده، 
واالعتماد عليه كمهاجم 

صريح، رغم عدم إشراكه في 
التشكيل األساسي.

ــل ألــــفــــارو مــــوراتــــا مــهــاجــم  ــ واصـ
منتخب إسبانيا تسجيل األهداف 
في مباراته الثانية بمونديال قطر 
2022، األول لــه فــي مـــشـــواره، رغــم 
مشاركته كبديل مرة أخرى، ليوقع 
أمام ألمانيا على هدفه الثاني في 
ثاني مشاركة له ومن ثاني تسديدة 
له بالمونديال بعد هدفه في مرمى 
كــوســتــاريــكــا، لــيــعــيــد األنـــظـــار مــرة 
أخــــرى إلـــى أهــمــيــة الــمــركــز رقـــم 9، 
الذي لم يعتمد عليه المدرب لويس 
إنــريــكــي فـــي تــشــكــيــلــتــه األســاســيــة 

خالل أول مباراتين له بالبطولة.
ــا دورا مــهــمــا فــي  ولـــعـــب مــــوراتــ
خروج إسبانيا متعادلة أمام بطلة 
العالم أربع مرات من قبل، ألمانيا 
ــهـــدف »الروخـــــــا«  1-1 بــتــســجــيــلــه لـ
الــوحــيــد، كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة 

أفضل العب في المباراة.
ففي مباراة كوستاريكا، األربعاء 
الماضي، نزل موراتا كبديل )ق57( 
بــيــنــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة مــحــســومــة 
ــــي تــســجــيــل  ــا، ونــــجــــح فـ ــيــ ــانــ ــبــ إلســ
ــع لــمــنــتــخــب بــــالده  ــابـ ــهــــدف الـــسـ الــ
)7-0(، وباألمس عاد مجددا للعب 
كبديل )ق54( لفيران توريس غير 
الــمــوفــق، ونــجــح فــي أقـــل مــن عشر 
ــلـــى تـــقـــدم  ــيـــع عـ ــتـــوقـ دقــــائــــق مــــن الـ
إسبانيا بــهــدف، ليحتاج منتخب 
بالده للتعادل في مباراته األخيرة 
أمام اليابان من أجل ضمان التأهل 
ـــ 16، لــكــن الــفــوز سيضمن  لــــدور الـ

ــدارة مــجــمــوعــتــه  ــ ــ لــــه بــالــتــأكــيــد صـ
الخامسة.

ووقع موراتا )30 عاما( ومهاجم 
أتلتيكو مدريد الحالي على هدفه 
الدولي رقم 29 مع إسبانيا في 49 

مباراة.
ــن الـــمـــدرب لــويــس إنــريــكــي  وراهــ
ــلــــى الـــــالعـــــب دائــــــمــــــا، رغـــــــم عــــدم  عــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 
2018 مــع الــمــدرب السابق جولين 
لوبيتيجي، لكنه مع إنريكي شارك 
فــي أمــم أوروبـــا 2020 التي أقيمت 
الــــعــــام الــــمــــاضــــي بـــســـبـــب جــائــحــة 
كــورونــا وهـــذا الــعــام فــي مــونــديــال 
قطر، رغم أنه يعتمد عليه حتى اآلن 

كبديل حاسم.
ــم تــشــهــد تــشــكــيــلــة إســبــانــيــا،  ولــ
بــطــلــة الـــعـــالـــم فــــي 2010 بــجــنــوب 
إفـــريـــقـــيـــا، أي تـــغـــيـــيـــر بــاســتــثــنــاء 
الــدفــع بــدانــي كــاربــاخــال فــي مركز 
الــظــهــيــر األيـــمـــن، حــيــث يــشــارك من 
ــر مــــع الـــمـــنـــتـــخـــب، فــفــي  ــ ــيـــن آلخــ حـ
الـــدفـــاع عـــزز رودريـــغـــو هــرنــانــديــز 
مــن مــركــزه كقلب دفــاع، ولــم يشهد 
خـــط الـــوســـط كـــذلـــك أي تــغــيــيــرات، 
حيث يتكون من ثالثي برشلونة، 
ــيــــدري  ــتـــس، وبــ ــيـ ــكـ ســـرجـــيـــو بـــوسـ
غونزاليس وجافي، والذين تراجع 
مــســتــواهــم بــعــض الــشــيء فــي لــقــاء 
ألــمــانــيــا بــســبــب الــضــغــط الــشــديــد 

وقوة المنافس.
كما لم يتغير خط هجوم إسبانيا 

المكون من ماركو أسينسيو، وداني 
أولـــمـــو وفـــيـــران تـــوريـــس، حــيــث لم 
يجد موراتا مكانا أساسيا له، لكنه 
رد عــلــى ذلــك بتسجيل هــدف تقدم 
إســبــانــيــا بــمــجــرد نـــزولـــه لــلــمــلــعــب، 
ليعزز من أهمية وجود رأس حربة 
يــشــغــل الــمــركــز رقـــم 9 فـــي تشكيلة 
مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، مــثــلــمــا يــفــعــل 

نـــيـــكـــالس فـــيـــلـــكـــروج فــــي ألـــمـــانـــيـــا، 
والذي نجح في إدراك هدف التعادل 

في الدقيقة 82.

جائزة أفضل العب

وحصد موراتا جائزة أفضل العب 
فـــي الـــمـــبـــاراة لــتــواصــل إســبــانــيــا هز 

الشباك، حيث نجحت في التسجيل 
في آخر 24 مباراة لها، وتحديدا منذ 
الـــتـــعـــادل 0-0 أمــــام الــســويــد فـــي أمــم 

أوروبا 2020 يوم 14 يونيو 2021.
ــثـــل تــــألــــق مــــــوراتــــــا، العـــب  ــمـ ــيـ وسـ
تشيلسي وريــال مدريد ويوفنتوس 
ســابــقــا، ضغطا عــلــى خــطــط الــمــدرب 
لــويــس إنريكي الـــذي قــد يــراهــن على 

الدفع به أساسيا أمام اليابان في آخر 
مبارياته بالمجموعة الخامسة يوم 

الخميس المقبل.
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــتــــخــــب إســ ــنــ ــدر مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ويــ
مجموعته بأربع نقاط، مقابل ثالث 
نقاط لكل من اليابان وكوستاريكا، 

ونقطة وحيدة أللمانيا.
)إفي(

إنريكي يستذكر ابنته الراحلة شانا
« بالنسبة لــمــدرب 

ً
 مــمــيــزا

ً
أمـــس األول األحــــد كـــان »يـــومـــا

المنتخب اإلســبــانــي لويس إنــريــكــي، ليس بسبب التعادل 
مع ألمانيا 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الخامسة لمونديال قطر، بل ألن ابنته الراحلة كانت لتحتفل 

بميالدها الثالث عشر لو أنها على قيد الحياة.
وقال إنريكي، بعد التعادل الذي أبقى فريقه في الصدارة 
بأربع نقاط، إنه »يوم مميز لي ولعائلتي. كما هو معروف، 
ابنتنا لــم تعد معنا جــســديــا، لكنها مــا زالـــت حــاضــرة كل 
يوم. نستذكرها كثيرا«، متابعا: »نضحك ونفكر كيف كانت 

لتتصرف في كل موقف نمر به«.
وفارقت شانا الحياة في 2019 عن 9 أعوام، بعد صراع مع 
مرض سرطان العظام، واضطر إنريكي الى ترك المنتخب، 
ــراف عليه في يوليو 2018 بعد مونديال  الــذي استلم اإلشـ
روســيــا، بعدما عجز عن إكمال مهمته بسبب مــرض ابنته 
التي توفيت أواخر أغسطس 2019، فناب عنه مساعده روبرت 
مورينو، ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 إلى نهائيات 
كأس أوروبا 2020، وعاد إنريكي لإلشراف على المنتخب في 

نوفمبر 2019.
 مقطع فيديو 

ً
وصبيحة مباراة األحد، نشر ابن الـ52 عاما

على »انستغرام« قال فيه: »اليوم ال نلعب ضد ألمانيا فحسب، 
بل كانت شانا لتحتفل بعيد ميالدها الثالث عشر«، متمنيا 
، ورأى أن »هذه سنة الحياة. 

ً
« أينما هي حاليا

ً
 جميال

ً
لها »يوما

ليس كل شيء سعادة، بل عليك أن تتعلم كيف تتعامل أيضا 
صورة تذكارية إلنريكي وابنتهمع لحظات من هذا النوع«.

مطالبات بإشراك فولكروج أمام كوستاريكا
طـــالـــب العـــبـــو الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي لــكــرة 
القدم السابقون بمشاركة نيكالس فولكروج 
مــع المنتخب فــي مــبــاراتــه الحاسمة أمــام 
كــوســتــاريــكــا، الــمــقــرر إقامتها الخميس 
بالجولة الثالثة األخيرة من المجموعة 
الــخــامــســة بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، 
ــة بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدف  ــاصــ خــ
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ الــــــتــــــعــــــادل أمــــــــــــام الـ

اإلسباني.
وشـــارك مهاجم فــريــق فــيــردر بريمن في 
مباراته الدولية األولـــى خــالل مــبــاراة وديــة 
أمــام منتخب عمان قبل انــطــالق منافسات 
كأس العالم، وسجل خاللها أيضا. وافتقد 
الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي لــمــهــاجــم صــريــح منذ 

ــة إلـــى  ــافــ اعــــتــــزال مـــيـــروســـالف كــــلــــوزه، إضــ
استبعاد تيمو فيرنر قبل انطالق البطولة 

المقامة في قطر بسبب اإلصابة. 
وقال بير ميرتساكر، الفائز بكأس العالم 
2014، لقناة »زد دي اف«: »انه ملتزم بنفس 
العمل الذي يقوم به مع بريمن. قدم عرضا 

جيدا يؤهله للعب في المباراة المقبلة«. 
ويــحــتــاج المنتخب األلــمــانــي إلـــى الــفــوز 
على كوستاريكا الخميس المقبل، على أمل 
أن يخسر المنتخب الــيــابــانــي أمـــام نظيره 

اإلسباني.
وإذا تـــعـــادل الــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي، وفـــاز 
المنتخب األلماني، فسيتم االحتكام لفارق 
األهــــداف لتحديد المتأهل منهما، وسجل 

فولكروج )29 عاما( 10 أهــداف في الــدوري 
األلماني هذا الموسم، ليصبح أكثر الالعبين 
األلمان تسجيال لألهداف بالدوري. وفي هذا 
التوقيت خالل العام الماضي كان يلعب في 

دوري الدرجة الثانية. 
ــال مــايــكــل بــــاالك: »لــديــه الـــزخـــم، نرفع  وقــ
الــقــبــعــات لـــه. الــالعــبــون الــذيــن يــقــدمــون أداء 
جيدا في الـــدوري ينبغي أن يحصلوا على 
فــرصــهــم. لــمــاذا ال نــدفــع بــه فــي الــهــجــوم؟«، 
وقالت تابه كيمه الالعبة األلمانية السابقة 
لقناة »ماجينتا«: »كنت سأضعه في التشكيل 
ــى. دائـــمـــا يثبت  ــ األســـاســـي بــالــمــبــاراة األولــ
روحــه الهجومية، وأظهر أنــه من الصحيح 

أن يتواجد هنا«. 

غافي يغيب غافي يغيب 
عن التدريباتعن التدريبات

غــاب نجم الوسط الصاعد 
ــا بـــابـــلـــو  ــيــ ــانــ ــبــ لـــمـــنـــتـــخـــب إســ
غـــافـــيـــريـــا »غـــــافـــــي« عــــن مــــران 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــالده أمــــــــس، بــعــد 
ســـاعـــات مـــن الـــتـــعـــادل بــهــدف 
لمثله أمــــام ألــمــانــيــا فــي ثاني 
جـــوالت المجموعة الخامسة 

بمونديال قطر 2022.
وتـــــــــدرب الــــالعــــبــــون تــحــت 
قيادة الــمــدرب لويس إنريكي 
ــرارة وصــلــت إلى  فــي درجـــة حــ
31 درجة مئوية ورطوبة بلغت 
45%، بعدما تأخر المران لمدة 
ســـاعـــة. وشـــهـــد الـــمـــران غــيــاب 
غــافــي، الـــذي اســتــبــدل مــن قبل 
إنريكي بسبب كدمة تعرض لها 
خالل المباراة، حيث مكث داخل 

المنشآت الرياضية.
وأكدت مصادر من االتحاد 
اإلسباني، أن الالعب سيشارك 
عـــلـــى األرجــــــــــح فـــــي مـــواجـــهـــة 

اليابان األخيرة الخميس.

صحف إسبانيا: تعادل ملحمي
أجمعت الصحف الرياضية 
اإلســــبــــانــــيــــة، الـــــصـــــادرة أمـــس 
ــلــــى أن مــنــتــخــب  االثـــــنـــــيـــــن، عــ
بــالدهــا اقــتــنــص نــقــطــة ثمينة 
خــالل مواجهته العصيبة مع 
المنتخب األلــمــانــي، فــي ثاني 
جـــوالت المجموعة الخامسة 
من مونديال قطر 2022، والتي 
أقيمت مساء األحد، في ملعب 
البيت بمنطقة الخور، وانتهت 
ــتـــعـــادل اإليــــجــــابــــي بــهــدف  ــالـ بـ

لمثله. 
ــا  ــاركــ ــة مــ ــفـ ــيـ ــبــــت صـــحـ ــتــ وكــ
ــــط الـــــــعـــــــريـــــــض عـــلـــى  ــنــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ بــ
واجهتها »نقطة مهمة«، مبرزة 
ــادة  ــة الــــواقــــعــــيــــة الــــجــ ــقـ ــريـ ــطـ الـ
التي لعب بها الــمــدرب لويس 
إنريكي وكتيبته، والــتــي أدت 
ــى نــقــطــة  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ إلــــــــى الـ
ــــب مـــع  ــعـ ــ ــــصـ ــن الــــــتــــــعــــــادل الـ ــ ــ مـ
المانشافت، تمهد الطريق نحو 
التأهل لثمن نهائي المونديال.

ــفــــة أن  ــيــ وأضـــــــافـــــــت الــــصــــحــ
إنريكي ومجموعته يستطيعون 
تأمين صــدارة المجموعة حال 
فــازوا على اليابان في الجولة 
المقبلة مطلع ديسمبر المقبل، 
وكذلك في حالة التعادل، رغم أن 
ذلك قد يعني التراجع للوصافة، 
أما إذا خسر الروخا فبوسعهم 
التأهل أيضا شريطة أال تفوز 
ــى كـــوســـتـــاريـــكـــا  ــلــ ــا عــ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ

بنتيجة ثقيلة.
واستوحت »ســبــورت« نفس 
ــدة أن العـــبـــي  ــ ــؤكـ ــ ــوان، مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوا أداء رفــيــعــا  ــدمــ إســـبـــانـــيـــا قــ
وتــفــوقــوا عــلــى األلــمــان قــبــل أن 
يـــفـــقـــدوا تــــوازنــــهــــم فــــي الـــرمـــق 
األخير من المباراة تحت وطأة 
السعي الحثيث مــن المنتخب 

األلماني لتعديل النتيجة.
ــفــــت  ــتــ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، احــ
صحيفة آس بتأهل المنتخب 
ــة كـــبـــيـــرة  ــبــ ــنــــســ اإلســــــبــــــانــــــي بــ

لــثــمــن الــنــهــائــي، مــوضــحــة أنــه 
رغـــم الــتــعــادل مــع الــمــانــشــافــت، 
والــــخــــروج بــنــقــطــة وحـــيـــدة من 
اللقاء، أصبحت إسبانيا قريبة 
بــشــدة مــن الـــمـــرور إلـــى األدوار 

اإلقصائية.
وأثـــــنـــــت كــــذلــــك عـــلـــى تـــقـــدم 
اإلسبان أوال )62( بهدف ألبارو 
مـــوراتـــا، مــشــيــرة إلـــى أن أبــنــاء 
لويس إنريكي لم يستطيعوا 
ــة الـــضـــغـــط األلـــمـــانـــي  ــاومــ ــقــ مــ
والذي أسفر عن هدف التعادل 

في المنعطف األخير من اللقاء.
بينما كان »تعادل ملحمي« 
ــنـــوان الــرئــيــســي على  ــعـ هـــو الـ
»مـــونـــدو  الـــصـــفـــحـــة األولــــــــى لــــ
ديـــبـــورتـــيـــفـــو«، الـــتـــي احــتــفــت 
بالتأهل الوشيك إلسبانيا بعد 
مباراة صعبة مع نسخة باهتة 
مــن ألمانيا، معتبرة أن هدف 
نيكالس فولكروج قبل نهاية 
اللقاء بثماني دقائق منح قبلة 

الحياة لرجال هانزي فليك. 
 )إفي(

كلينسمان يستبعد المنافسة على اللقب
استبعد نجم ومدرب ألمانيا 
الـــســـابـــق، يــــورغــــن كــلــيــنــســمــان، 
تـــرشـــح مــنــتــخــب »الــمــانــشــافــت« 
للفوز بلقب مونديال قطر 2022، 
وقال إنه سيفاجأ إذا ما صارع 

من أجل اللقب.
ــان خـــــالل  ــمــ ــســ ــنــ ــيــ ــلــ وقــــــــــــال كــ
تحليله لمواجهة ألمانيا ضد 
إسبانيا أمس االول والتي انتهت 
بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله 
لشبكة »بي بي ســي«: سأتفاجأ 
إذا مــــا صــــارعــــت ألـــمـــانـــيـــا عــلــى 
ــرا رائـــعـــا إذا  الــلــقــب. ســيــكــون أمــ
مــــا وصــــلــــت إلـــــى الــــــــدور نــصــف 
النهائي، لكن اعتقد أن الصراع 

على اللقب محفوظ لمنتخبات 
أخـــرى. وأوضـــح ريــو فرديناندز، 
مدافع منتخب إنكلترا ومانشستر 

يونايتد السابق لنفس الشبكة: 
ال اعتقد أن ألمانيا ستكون من 
بين المنتخبات المرشحة للفوز 

باللقب.
وتمتلك ألمانيا نقطة وحيدة 
من مباراتين بعد سقوطها أمام 
اليابان بهدفين لواحد، وكادت 
تسقط أمام إسبانيا، لتختتم 
مبارياتها ضد كوستاريكا 
الخميس المقبل في مباراة 
ال بـــديـــل لــهــا ســــوى الــفــوز 

وبنتيجة عــريــضــة مــن أجــل 
االحــتــفــاظ بـــآمـــال الــتــأهــل لــلــدور 

التالي.
)إفي(

»موندو ديبورتيفو« غالف صحيفتي سبورت ولـ

يخوض منتخب ألمانيا مباراة 
مصيرية مطلع ديسمبر المقبل 
أمــام كوستاريكا، ستحدد مسألة 
تــأهــلــه لــثــمــن نــهــائــي الــمــونــديــال، 
بعد تحقيق أسوأ نتائج في تاريخ 

مشاركاته المونديالية.
ــيـــادة  ــقـ وجــــمــــع الــــمــــانــــشــــافــــت بـ
هـــانـــزي فــلــيــك نــقــطــة وحـــيـــدة بعد 
ــر الـــهـــزيـــمـــة 1-2 مــن  ــ جـــولـــتـــيـــن، إثـ
اليابان والتعادل المضني 1-1 مع 

إسبانيا.
ولــم يسبق للمنتخب األلماني 
أن وصــل للجولة الثانية من دور 
ــــي كــــــأس الـــعـــالـــم  ــات فـ ــمـــوعـ ــجـ ــمـ الـ
وبحوزته نقطة واحدة فقط. لكنه 
ال يــــــزال يــحــظــى بـــفـــرص لــلــتــأهــل 
لألدوار اإلقصائية شرط الفوز على 

كوستاريكا في الجولة المقبلة.
واعتاد األلمان جمع ثالث نقاط 
على األقل، مثلما حدث في نسخة 
2018 حين لم يتمكنوا من تجاوز 
دور المجموعات وكان لديهم نفس 
الرصيد بعد الخسارة من المكسيك 
0-1 ثـــم الـــفـــوز عــلــى الــســويــد 1-2 
قبل أن تأتي الهزيمة أمــام كوريا 

الجنوبية لتحرم كتيبة يواخيم 
لوف من فرصة الدفاع عن لقبها.

وتكررت مسألة امتالك ثالث نقاط 
بعد جولتين في نسخة جنوب إفريقيا 
2010. فازت ألمانيا برباعية في شباك 
أســـتـــرالـــيـــا إال أنـــهـــا خـــســـرت عــلــى يد 
صربيا 0-1، وجــاءت المباراة الثالثة 
ــفـــوز عــلــى غــانــا لــيــســوي الــوضــع،  والـ
ووصــل المانشافت الحقا إلى نصف 
ــن إســبــانــيــا 1-0  الــنــهــائــي لــيــخــســر مـ
ويكتفي بالمركز الثالث على حساب 

أوروغواي 2-3.

44 نقاط وأكثر نقاط وأكثر

أمــــا بــاقــي الــنــســخ الــتــي خاضتها 
ألمانيا منذ توحيد شطريها، فكان 
المنتخب يدخل الجولة الثالثة ولديه 
أربـــع نــقــاط، وارتــفــعــت الحصيلة إلى 
ست نقاط في 2006 والتي حققت فيها 

العالمة الكاملة بتسع نقاط.
وللمفارقة، فإن نسخة 2006 تحديدا 
بــــــــدأت بـــمـــواجـــهـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي 
ميونيخ، وكان هذا اللقاء هو افتتاحية 
الــمــونــديــال، وفـــاز األلــمــان تحت إمــرة 

يورغن كلينسمان 4-2 رغم أن النتيجة 
ال تعبر حقيقة عن واقع المباراة.

افــتــتــح فــيــلــيــب الم الــتــســجــيــل 
مــبــكــرا لــكــن بــاولــو وانــشــوبــي رد 
سريعا بــهــدف لكوستاريكا. ثم 

أحـــرز مــيــروســالف كــلــوزه ثنائية 
ليؤكد أفضلية المانشافت، 

إال أن وانــــشــــوبــــي عــــــاد وســـجـــل 
الهدف الثاني له وللمنتخب 
الــــالتــــيــــنــــي، قـــبـــل أن يـــوســـع 
تـــورســـتـــن فـــريـــنـــجـــز الــــفــــارق 
بهدف رابع ألصحاب األرض.
وقــــــتــــــهــــــا، ودع مـــنـــتـــخـــب 
كوستاريكا الذي كان يدربه 

ألكسندر جيمارايش في ثالث ظهور 
لــه بــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، البطولة 
بثالث هزائم بعد خسارته الحقا من 

اإلكوادور 0-3، ثم بولندا 2-1.
ويمني الكوستاريكيون أنفسهم 
بالتأهل لثمن النهائي مثلما فعلوا 
فــي إيــطــالــيــا 1990 والــبــرازيــل 2014، 

ويساعدهم في هذا الحلم اآلن فوزهم 
عــلــى الــيــابــان 1-0 بــعــد تــعــافــيــهــم من 
الهزيمة الثقيلة من إسبانيا 0-7 في 

الجولة األولى.
بــل أن كــوســتــاريــكــا قــد تــتــأهــل من 
مقعد الــصــدارة إذا فــاز أبــنــاء المدرب 
الكولومبي لويس فرناندو سواريز 

على ألمانيا بملعب البيت في منطقة 
الــخــور، مــع انتهاء مواجهة إسبانيا 
واليابان بالتعادل في ملعب خليفة 

الدولي. 
)إفي(

كلينسمان

ألمانيا تحقق أسوأ نتائجها في مونديال بعد جولتين

العبو المنتخب األلماني قبل مواجهة إسبانيا

فولكروج

موراتا والدفاع عن المركز رقم

موراتا يساند زمالءه في الدفاع عن مرمى إسبانيا
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مالكم مكسيكي يهدد ميسي
ــم الــمــكــســيــكــي ســـــــاوول كــانــيــلــو  ــمـــاكـ وّجــــــه الـ
 إلى ليونيل ميسي، بعد ظهور 

ً
ألفاريس تحذيرا

مــقــطــع فــيــديــو لــلــنــجــم األرجــنــتــيــنــي يحتفل 
بالفوز على منتخب باده في كأس العالم 
2022 وقــمــيــص الــمــكــســيــك تــحــت رجليه 

على األرض.
وأظـــهـــر الــفــيــديــو الـــــذي تـــم تـــداولـــه 
على وســائــل التواصل ميسي يلمس 
القميص المكسيكي بقدمه في غرفة 
تــبــديــل الــمــابــس خــــال احــتــفــالــه مع 
زمـــائـــه بـــالـــفـــوز عــلــى الــمــكــســيــك ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة 2 - 0 السبت الماضي.
وقــال ألفاريس بطل العالم في أوزان مختلفة 
على »تــويــتــر«: »هــل رأيــتــم ميسي ينظف األرض 
بقميصنا وعلمنا؟ من األفضل أن يسأل الله أال 

أجده!«
وقــد أثــار غضب ألفاريس ردود فعل فورية 
مــن مشجعي مــيــســي، معتبرين أنـــه ال يوجد 

شيء غير عادي في وجود قميص على األرض 
بعد المباراة.

ورّد بعض األشخاص على ألفاريس، مشيرين 
إلــى أن الفيديو لــم ُيظهر ميسي وهــو ينظف أي 
شيء، وال يوجد فيه علم المكسيك، ليرّد الماكم 

 النظر، فقد »أهان« ميسي المكسيك.
ّ

أنه بغض
ورّد الـــدولـــي األرجــنــتــيــنــي الــســابــق ومــهــاجــم 

مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرخيو أغويرو 
»سيد كانيلو، ال تبحث عن األعذار والمشاكل، 

أنت ربما ال تعرف في كرة القدم وما يحصل 
في غرفة تبديل المابس. القمصان دائًما 
على األرض بعد المباريات بسبب العرق«.
ودخل ألفاريس )32 عاًما( في جدال مع 
العديد من األشخاص، بمن فيهم صحافيون 
 »كما أحترم األرجنتين، يجب احترام 

ً
ُمصرا

المكسيك. أنا ال أتحّدث عن البلد، ولكن عن 
ميسي والشيء الغبي الذي فعله«.

)أ ف ب(
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ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com٢٣

سأتجاوز الحديث عن أصحاب الشهادات المزورة ألنهم 
»يمشون تحت الساس ويبون الستر«، وألن إمكانية كشفهم 
، لــذلــك ســأوجــه الــحــديــث إلـــى حــامــلــي الــشــهــادات 

ً
ســهــلــة جــــدا

الوهمية وإلــى الجهات التي سمحت بذلك، فمنذ عــام 2000 
وعــــدد الــحــاصــلــيــن عــلــى الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة والــــدراســــات 
 ومن دول متعددة وفي شتى 

ً
 ملحوظا

ً
العليا يشهد ازديــادا

الــتــخــصــصــات، إال أن بــعــض حــمــلــة تــلــك الـــشـــهـــادات لـــم يكن 
بالمستوى األكــاديــمــي الــمــطــلــوب إذا مــا رجــعــنــا إلـــى أســمــاء 
الــجــامــعــات، وإلــــى حــجــم الــتــســهــيــالت الــتــي تــقــدمــهــا للطلبة 
األجــانــب كــنــوع مــن عمليات الــتــســويــق لجذبهم حــتــى صــار 
مصطلح »الشهادات الوهمية« من المصطلحات الدارجة في 

األوساط األكاديمية.
 من 

ً
بــالــنــظــر إلـــى تــلــك الــشــهــادات تــجــد معظمها مــحــصــنــا

الناحية القانونية، لكنها مــن الجانب األكــاديــمــي ليس لها 
أي قيمة علمية مضافة، وهي من المفارقات التي لم أجد لها 
 وال للكيفية التي استطاع حملة هذه الشهادات تطويع 

ً
تفسيرا

النظم األكــاديــمــيــة المعمول بها فــي تلك الــجــامــعــات، والتي 
تشترط وجود الطالب في مرحلة البكالوريوس، وتفرض عليه 
الحضور الفعلي لعدد محدد من الفصول الدراسية خالل فترة 

الدراسات العليا، لكن ما يحدث مخالف للواقع.
وبــعــض حملة الــشــهــادات الـــدراســـات العليا لــو تفحصت 
شهاداته لوجدتها من ضمن قوائم الجامعات المعتمدة من 
المكاتب الثقافية والتعليم العالي، ومن ثم سحب االعتراف 
منها للطلبة الــجــدد دون إبـــداء الــمــبــررات التي دعــت التخاذ 
مثل هذا القرار، وهذا الواقع يضعنا أمام الكثير من عالمات 
االستغراب والتعجب في توجيه اللوم لمن؟ وعلى من؟ والسؤال 
األهم: كيف سيتم التعامل مع حاملي هذه النوعية الشهادات 

في المستقبل؟
المشكلة أن بعضهم اســتــطــاع الـــدخـــول إلـــى الــمــؤســســات 
التعليمية وشق طريقه فيها، وفيهم من حصل على منصب 
قيادي، ومنهم من يسعى إليه، والمفارقة أن هناك من يدعمهم 
ويمكنهم ويفضلهم لسهولة السيطرة عليهم وابتزازهم في 

المستقبل.
ــــوات من  وهــنــاك نقطة أخـــرى هــي أن بــعــض اإلخــــوة واألخـ
المغردين يسوقون لحملة تلك الشهادات الوهمية وخريجي 
الجامعات الركيكة بجهالة ودون معرفة، رغم أن خريجي هذه 
الجامعات ال يجرؤون على ذكر اسم الجامعة التي تخرجوا 
منها، ناهيك عن عدم ذكرهم عنوان أطروحة الرسالة، ولكي 
نكون منصفين ال بد من استثناء الدارسين في جائحة كورونا، 
حيث لجأت معظم الجامعات لمنظومة التعليم عن ُبعد ال 
 إلى جامعات متميزة تحرص 

ً
سيما إذا كان الطالب منتسبا

على سمعتها األكاديمية.
ترك مسؤولية تحديد أصحاب الشهادات الوهمية للجنة 
الشؤون التعليمية في مجلس األمة لن يحقق الهدف المنشود، 
وإن كــانــت تستطيع تــحــريــك هـــذا الــمــلــف بــتــوجــيــه األســئــلــة 
البرلمانية من خالل مطالبة مجلس الــوزراء بالسير الذاتية 
لكل القيادات في الـــوزارات والهيئات التابعة لها بمن فيهم 

السادة الوزراء وأعضاء مجلس األمة.
كما ذكرت وفي أكثر من مناسبة ومقال لست ضد حصول 
الطالب على الشهادات العلمية، ومن حقه مواصلة تحصيله 
العلمي الــذي كفله الدستور، لكن بشرط عــدم المطالبة بأي 
امتيازات وظيفية أو مالية إن لم يكن الحصول عليها ضمن 
األعــــراف األكــاديــمــيــة المتبعة فــي الــجــامــعــات وتطابقها مع 
النظم اإلدارية واألكاديمية المتبعة في الكويت، وأال يحصل 
أي تعارض فيما بينهما، فمن غير المقبول الحصول على 
الشهادة والطالب على رأس عمله، في حين الجامعة تشترط 

عليه الحضور الفعلي. 
الــيــوم أسست محكمة التمييز قــاعــدة بــضــرورة الحصول 
على موافقة جهة العمل والتعليم العالي قبل البدء بالدراسة، 
والذي يفترض االستفادة منه بوقف تمكين هذه النوعية من 

أصحاب الشهادات الوهمية والركيكة. 
ودمتم سالمين.

بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين، أي منذ ما 
، استقرت األوضاع في المنطقة 

ً
يقارب العشرين عاما

ولو لسنوات، وارتفعت أسعار النفط حتى تعدت المئة 
 إلعادة إعمار 

ً
دوالر، والشركات انتعشت ووقعت عقودا

الــعــراق، وإثــر ذلــك دخــل الــعــديــد مــن المواطنين نــادي 
أصحاب الماليين، وكذلك استفادت الحكومات.

الجيران استغلوا الحدث خير استغالل ووصلوا إلى 
ما وصلوا إليه، وأصبح من الممل تكراره، لكن يكفي 
أن نذكر أن كأس عالم ينظم اآلن على بعد رحلة ساعة 
في الطائرة، أما نحن فشاهدنا منذ أسبوعين أحدث 
مالعبنا الرياضية تــزال منها بــرك المياه بالمنشفة 

القديمة، وكأن الوسائل الحديثه قد انعدمت!
ــطــرح: مــن يتحمل كـــوارث الــســنــوات 

ُ
األســئــلــة الــتــي ت

العشرين الماضية؟ ومن يتحمل السرقات والصفقات 
المشبوهة والمناقصات المنحرفة والطائرات الخربة 
والطرق المكسرة؟ ومن يتحمل الشهادات المضروبة 
ــــزورة وانــــحــــدار الــتــعــلــيــم؟ ومــــن يــتــحــمــل تــهــالــك  ــمـ ــ والـ
المستشفيات والمباني الحكومية وانحدار مستوى 

المسرح والثقافة وأشياء كثيرة؟
أين ذهبت كويتنا التي فاخرنا بها األمم ذات يوم؟ 
وأين مجلة العربي؟ وأين درب الزلق؟ وأين حفلة على 
الـــخـــازوق؟ والــمــئــات مــن الــمــســرحــيــات والــمــســلــســالت 
ــتــــي نـــشـــأ جـــيـــل مــــن أبــــنــــاء دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  الــ
ــن جـــاســـم يــعــقــوب والــدخــيــل  ــ ــم يـــشـــاهـــدونـــهـــا؟ وأيـ وهــ
وزمــالؤهــمــا؟ ولــمــاذا ال يدعمون للنهوض بالرياضة 
الكويتية من جديد بداًل من شيوخ وتجار فشلوا في 

مهامهم؟ 
ــــأس الـــعـــالـــم، ونـــحـــن ال  ــبـــدع فــــي كـ هــــا هــــي الــــــدول تـ
نستطيع الوصول إلى نهائيات كأس آسيا، ونحن أول 
 أين ذهبت 

ً
فريق عربي حصل عليها عام 1980! فعال

كويتنا؟ ومن استبدل األيام المبهرة والجميلة بأيام 
محبطة ثقيلة؟! ومــن ســرق الكويت وأفشلها؟ ولماذا 

لم يحاسب على سوء ما فعل؟
أسئلة أطرحها ويطرحها الكثيرون، فهل من مجيب؟ 

عن نفسي أشك في أن يجرؤ أحد على اإلجابة.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك!

بدأ توثيق العالقات بين الدول التركية يتوّسع في 
السنوات األخــيــرة، فبلغ هــذا الزخم المتصاعد نقطة 
تحّول مفصلية خالل القمة الثامنة للمجلس التركي 
في 12 نوفمبر 2021، في إسطنبول، حين أعلن الرئيس 
 تغيير اسم »مجلس 

ً
التركي رجب طيب إردوغان رسميا

التعاون للدول الناطقة بالتركية« )أو المجلس التركي( 
كي يصبح »منظمة الــدول التركية«، كــان ذلــك اإلعــالن 
يعكس طموح أنقرة بتحديث المنظمة وتحويلها من 

تحالف خامد إلى اتحاد سياسي قوي.
ــدول الــتــركــيــة طــمــوحــة،  ــداف مــنــظــمــة الــ قــد تــكــون أهــ
لــكــن يـــبـــدو أن أذربـــيـــجـــان وتـــركـــيـــا وحـــدهـــمـــا تــبــديــان 
استعدادهما لتطبيق رؤية االتحاد بالكامل حتى اآلن، 
 على أعضاء آخرين مثل 

ً
 هائال

ً
إذ تفرض روسيا نفوذا

كازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وقد ُيهدد 
هذا النفوذ مستوى التناغم بين الدول األعضاء، فقد 
تــرغــب هــذه الــبــلــدان فــي دعــم القومية الــتــركــيــة، لكنها 
تــتــردد فــي الــوقــت نفسه فــي اتــخــاذ الــخــطــوات الــالزمــة 
لــلــتــصــدي لــلــمــصــالــح الــروســيــة، وإلـــى جــانــب روســيــا، 
قد تطرح منظمة الــدول التركية مخاطر طويلة األمد 
عــلــى خــطــط الــصــيــن الــتــي تــســعــى لــلــتــحــول إلـــى العــبــة 
ُمهيِمنة فــي آســيــا الــوســطــى، ولــن تقف بكين مكتوفة 
ل هذه المنظمة في المسائل 

ّ
 وتتقّبل تدخ

ً
اليدين طبعا

الحساسة.
ضِعف المسائل الداخلية هدف 

ُ
في غضون ذلك، قد ت

منظمة الدول التركية، فقد شّكك بعض األعضاء بدور 
أنــقــرة القيادي فــي االتــحــاد. واألســوأ مــن ذلــك احتمال 
أن تــنــشــر الــمــنــظــمــة طــمــوحــات قــومــيــة وســـط األتــــراك، 
وقد يؤدي توسيع نشاطات المنظمة بناًء على األصل 
المشترك والوحدة الثقافية إلى تجّدد الميول الفئوية 

وسط شعوب تركية أخرى.
لكن ال تطرح منظمة الــدول التركية هــذا النوع من 
ــراك، حيث  ــ ــرأي بــعــض الــمــســؤولــيــن األتــ الــتــهــديــدات بــ
حــاول رئيس هيئة الحكماء، بن علي يلدريم، تهدئة 
: »يظن البعض أن األتراك يحلمون 

ً
مخاوف الناس قائال

 هــدفــنــا الحقيقي 
ّ
بتحقيق طموحاتهم الــقــديــمــة، لــكــن

يتعلق بتطوير التعاون اإلقليمي، وتحسين أوضاع 
الناس، وترسيخ األمن«.

رغـــم تــطــمــيــنــات الــمــســؤولــيــن األتـــــراك حـــول أهـــداف 
منظمة الـــدول الــتــركــيــة الــرامــيــة إلــى تحقيق مصلحة 
الجميع، تكشف وثيقة »رؤية العام 2040« وآراء كبار 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــنــاطــق بــالــلــغــة 
التركية أن المنظمة تهدف إلى إنشاء تحالف ثقافي 
ــا، فـــأعـــلـــن رئــيــس  ــهـ ــائـ وتــــاريــــخــــي مـــشـــتـــرك بـــيـــن أعـــضـ
أذربيجان إلهام علييف، خالل القمة التاسعة لمنظمة 
الدول التركية، أن »العالم التركي ال يتألف بكل بساطة 
من الدول المستقلة والناطقة بالتركية، بل إن حدودها 
«، ويمكن اعتبار دعوة عليف 

ً
الجغرافية أوسع نطاقا

ــى تـــحـــرك األتــــــراك الــمــقــيــمــيــن فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان  إلــ
ل في شؤون دول 

ّ
 لنزعة المنظمة إلى التدخ

ً
انعكاسا

أخرى.
كذلك، كتب برهان الدين دوران، عضو مجلس األمن 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــابــع لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة، مــقــالــة اســتــفــزازيــة أعــلــن فــيــهــا أن تــركــيــا قد 
ــْرب الصين 

ُ
 إلــى ق

ً
تنافس الصين فــي المنطقة: »نــظــرا

جّدد 
ُ
وزيــادة االهتمام االقتصادي في المنطقة، فقد ت

تركيا التوازن وتمنع تسلل بكين إلى العالم التركي 
كــمــا فــعــلــت فـــي إفــريــقــيــا«، فــطــمــوحــات مــنــظــمــة الـــدول 
 مخاطر كبرى على بلدان مثل 

ً
التركية الخفية تطرح إذا

 أن ماليين الناطقين بالتركية 
ً
الصين وروسيا، علما

يقيمون داخل حدودهما.
بــاخــتــصــار، قـــد تــزعــم مــنــظــمــة الــــدول الــتــركــيــة أنــهــا 
ال تخطط لــتــحــّدي هيمنة الــصــيــن وروســيــا فــي آسيا 
 
ً
 كبيرا

ً
الوسطى، لكن يطرح تكامل الدول التركية تهديدا

على بكين وموسكو، وترتكز توجهات هذين البلدين 
على الواقعية السياسية، وهما لــن يصّدقا بسهولة 
، فبرأيهما 

ً
مزاعم منظمة الدول التركية النبيلة ظاهريا

وتــقــضــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــلــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــمــا 
بــإضــعــاف الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة الــنــاشــئــة وجــعــل الــبــلــدان 
كل عليهما، ولكن إذا لم تشعر القوى 

ّ
 تت

ً
األصغر حجما

الــبــارزة بالذعر مــن الــتــطــورات األخــيــرة وتتحرك على 
هذا األســاس، ال مفر من تحّول منظمة الــدول التركية 
إلــى أحــدث جهة قـــادرة على تغيير قــواعــد اللعبة في 

المنطقة على المدى الطويل والمتوسط.
* »دبلومات«

لحظة ليز تَرس في اليابان؟

تحولت الميزانية المصغرة الكارثية 
التي أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية 
السابقة ليز تــَرس، والتي تسببت في 
انــهــيــار الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي وإنــهــاء 
 فقط، إلى 

ً
فترة واليتها بعد 44 يوما

قصة تحذيرية لصناع السياسات في 
م في مناقشاتهم 

َ
مختلف أنحاء العال

حول كيفية تحفيز النمو االقتصادي 
ومعالجة التضخم المرتفع، لكن بعض 
الــقــادة الوطنيين كما هــي الــحــال في 

اليابان لم ينتبهوا إلى التحذير.
ــة الـــرئـــيـــســـة لــلــخــطــة  ــمــ ــِســ كــــانــــت الــ
االقــتــصــاديــة الــتــي لفقتها لــيــز تـــَرس 
ــق كـــواســـي  ــابــ ــســ ووزيـــــــــر الــــخــــزانــــة الــ
كــوارتــنــغ متمثلة فــي خفض ضريبي 
غـــيـــر مـــمـــول بــقــيــمــة 45 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إسترليني )53 مليار دوالر( لمصلحة 
ــاء، ولـــم يــكــن لــهــذا الـــضـــرب من  ــريــ األثــ
التحفيز المالي أي معنى وسط أسوأ 
موجة تضخمية منذ عام 1980، وعلى 
هذا فقد سجل الجنيه انخفاضا شديدا 
وارتفعت أسعار الفائدة الطويلة األجل 
إلــى عنان السماء إلــى أن لم يعد لدى 
بنك إنكلترا أي اخــتــيــار غير التدخل 
لحماية صناديق معاشات التقاعد، 
وفي نهاية المطاف، رحلت ليز تَرس 
ــوزراء الحالي  ليحل محلها رئــيــس الــ
ريــشــي ســونــاك، الـــذي يخطط لتقديم 
زيــادات ضريبية لسد الفجوة المالية 

التي أحدثها اقتصاد تَرس.
على هــذه الخلفية، وافــقــت حكومة 
ــانــــي فـــومـــيـــو  ــابــ ــيــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــ
كيشيدا هذا الشهر على حزمة إنفاق 
بقيمة 29.1 تريليون ين ياباني )205 
مليارات دوالر(، وأغلب هذه التدابير، 
التي تهدف إلى تخفيف آالم التضخم 
ــَمــّول عــن طــريــق إصـــدار 

ُ
الــمــرتــفــع، َســت

ــدة، لــيــصــل  ــ ــديــ ــ ــيـــة جــ ــكـــومـ ــدات حـ ــ ــنـ ــ سـ
إجمالي اإلصدارات لهذه السنة المالية 
إلى 62.4 تريليون ين ما يعادل 11.4 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
ونـــحـــو 37 فـــي الــمــئــة مـــن الــمــيــزانــيــة 
السنوية، ورغم أن هذا يشكل تحسنا 
مــقــارنــة بميزانية 2020، الــتــي اعتمد 
73.5 فــي الــمــئــة منها عــلــى االقــتــراض 
الجديد، فإن اإلنفاق المتزايد من شأنه 
أن يــدفــع مــســتــويــات الــديــن المرتفعة 
ــي الــــيــــابــــان إلـــــى مـــزيـــد مــن  بـــالـــفـــعـــل فــ
االرتفاع، واآلن من المتوقع أن يتجاوز 
الدين الحكومي 1.4 كوادريليون ين، 

أو 250 فــي المئة مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي.

بكل المقاييس، ُيَعد المسار المالي 
الــحــالــي فــي الــيــابــان إدارة عــجــز أكبر 
وتكديس مزيد ومزيد من الديون غير 
قابل لالستدامة، وعند مرحلة ما قد 
ال تتقبل األســواق السندات اليابانية 
كــأصــل آمـــن، مــمــا يـــؤدي إلـــى عمليات 
بيع مماثلة لتلك التي تسببت مؤخرا 
في انهيار الجنيه اإلسترليني، ولكن 
حــتــى اآلن، لـــم يــشــعــل إنـــفـــاق كيشيدا 
اإلضـــافـــي شــــرارة ردة الــفــعــل العنيفة 
التي واجهتها ميزانية تَرس المصغرة، 
حتى برغم أن نسبة الدين إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة 

أقل من نصف نظيرتها في اليابان.
أحــــد الــتــفــســيــرات الــشــائــعــة لــقــدرة 
ــديــــون دون  ــابـــان عــلــى تــكــديــس الــ ــيـ الـ
التسبب في ارتفاع تكاليف االقتراض 
ــو أن أغـــلـــب ســـنـــداتـــهـــا الــحــكــومــيــة  هــ
ــيـــون  ــلـ ــحـ يــــحــــمــــلــــهــــا مــــســــتــــثــــمــــرون مـ
ط 

َ
ومؤسسات مالية محلية لم تشكك ق

في قدرة الدولة على سداد ديونها ومن 
غير المرجح أن تفعل في المستقبل، 
ــر آخــــــــــر فــــــــي أن  ــيــ ــســ ــفــ ــــخـــــص تــ ــلـ ــ ــتـ ــ ويـ
المستثمرين يتوقعون من بنك اليابان 
أن يدعم سوق السندات المحلية كلما 
حدثت عمليات بيع ضخمة، كما حدث 
عندما استهدف المضاربون الديون 

اليابانية في الماضي.
يظل لدينا تفسير آخر أكثر التباسا، 
وهــو أن صــافــي ديـــون الــيــابــان أصغر 
مما يبدو فــي حقيقة األمــر ألن قسما 
كبيرا من هذه الديون مملوك للحكومة 
ذاتــهــا، لكن المشتري األكــبــر لسندات 
ــنـــدوق  ــــو صـ ــة هـ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
استثمار معاشات التقاعد الحكومي، 
وتسييله للدفع للدائنين من شأنه أن 
يزعزع استقرار نظام معاشات التقاعد 

بالكامل.
ثــم هــنــاك أولــئــك الــذيــن يــزعــمــون أن 
اليابان من الممكن أن ترفع الضرائب 
في حال حدوث أزمة مالية، فمن خالل 
 )VAT( زيادة ضريبة القيمة المضافة
ــة، كـــمـــا تـــزعـــم هـــذه  ــئـ ــمـ ــي الـ إلـــــى 25 فــ
الحجة، يصبح بوسع اليابان توليد 
33 تريليون ين من عائدات الضريبة 
اإلضافية، ألن عائدات ضريبة القيمة 
الــمــضــافــة بــمــعــدلــهــا الــحــالــي )10 في 
الــمــئــة( تــبــلــغ نــحــو 22 تــريــلــيــون يــن، 

وبافتراض أن هذه الزيادات الضريبية 
المقترحة لن تؤدي إلى تقلص الناتج 
المحلي اإلجمالي الياباني، فإن الدخل 
 لتغطية نصف 

ً
اإلضافي سيظل كافيا

الفجوة المالية الحالية فــقــط. عــالوة 
على ذلك، من المرجح أن تضطر اليابان 
إلـــى زيــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المضافة 
على أي حال لتغطية تكاليف الضمان 
ــات الـــتـــقـــاعـــد،  ــاشــ ــعــ ــاعــــي، ومــ ــمــ ــتــ االجــ
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــســكــانــهــا الــذيــن 

تغلب عليهم الشيخوخة بسرعة.
َم بنك اليابان نظام »التحكم في  ــدَّ

َ
ق

منحنى العائد« في عام 2016، فحدد 
 لــســعــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى ســـنـــدات 

ً
ســـقـــفـــا

الــســنــوات الــعــشــر عــنــد مــســتــوى 0.25 
في المئة، وإذا اقترب العائد من هذا 
الــمــســتــوى، فــســيــشــتــري بــنــك الــيــابــان 
سندات طويلة األجل، ظاهريا لتحفيز 
الــنــمــو ومــعــالــجــة الــتــضــخــم. لــكــن بنك 
 مــتــجــددة من 

ً
الــيــابــان واجـــه ضــغــوطــا

جــانــب أولــئــك الــذيــن يــزعــمــون أن هذه 
ــّعــالــة أو حتى 

َ
السياسة قــد ال تــكــون ف

ضـــارة فــي وقــت حيث تنخفض قيمة 
الين بسرعة وترتفع عائدات السندات 
الــحــكــومــة بــســرعــة فــي مختلف أنــحــاء 
ــع أن ســعــر صــــرف الــيــن  ــواقـ الـــعـــالـــم، الـ
 من 

ً
مقابل الدوالر انخفض إلى 150 ينا

نحو 115 منذ بداية العام، وهذا يساهم 
في الزيادات الحادة في أسعار الواردات 
التي أضرت بالمستهلكين والشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن 
حــتــى اآلن، رفـــض بــنــك الــيــابــان زيـــادة 
أسعار الفائدة أو الخروج من سياسة 

التحكم في منحنى العائد.
ــان حــمــلــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ مــــنــــذ أطــــلــــق بــــنــــك الـ
الــتــيــســيــر الــكــمــي والــنــوعــي الضخمة 
فــي أبــريــل 2013، ارتــفــعــت حصته من 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة غير 
، وانتقد 

ً
المسددة إلى النصف تقريبا

الــقــائــمــون عــلــى الــبــنــوك الــمــركــزيــة من 
ذوي الــِفــكــر الــتــقــلــيــدي، الـــذيـــن تـــدرب 
كــثــيــرون مــنــهــم قــبــل فــتــرة طــويــلــة من 
عصر التيسير الكمي والنوعي، بنك 
الــيــابــان لتمكينه الــحــكــومــة مــن إدارة 
ــر مــــســــتــــدام فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــيـ ــز غـ عـــجـ

واستحثاث مخاطر أخالقية.
ولكن يبدو أن بنك اليابان عازم على 
اإلبقاء على أسعار الفائدة قريبة من 
الِصفر، على األقــل في الوقت الحالي، 
 بتعافي االقــتــصــاد األبطأ 

ً
مستشهدا

من المتوقع من جائحة مرض فيروس 
كورونا 2019 )كوفيد 19(، والتضخم 
الياباني، عند مستوى 3.7 في المئة، 
 من حاله في الواليات 

ً
 أيضا

ً
أقل كثيرا

الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا، حـــيـــث ارتــفــعــت 
األســـعـــار بنسبة 8 فــي الــمــئــة إلـــى 10 
في المئة على أساس سنوي، ورغم أن 
التضخم الحالي أعلى من المستوى 
الــــذي يــســتــهــدفــه بــنــك الـــيـــابـــان )2 في 
المئة(، فإن السلطات تتوقع انخفاضه 

في العام المقبل.
لكن يتعين على صناع السياسات 
ــتـــخـــدمـــوا الـــتـــضـــخـــم كــفــرصــة  أن يـــسـ
للتخلص من العقلية االنكماشية التي 
الزمت اقتصاد اليابان ألكثر من عقدين 
من الزمن قبل أن تتحول إلــى تشديد 
قيود السياسة النقدية، ومن المؤكد أن 
الخروج من السياسة النقدية الشديدة 
التساهل التي ينتهجها بنك اليابان 
منذ فترة طويلة لن يتأتى دون مخاطر، 
فـــمـــن الـــمـــرجـــح أن تـــرتـــفـــع مـــدفـــوعـــات 
الفائدة، وكما زعمت مؤخرا، قد تؤدي 
زيــــادات أســعــار الــفــائــدة السريعة إلى 
ــــوم سك  ــا يــســمــى رسـ إعـــســـار فــنــي ومــ
العملة السلبية، وهذا يتطلب أن تزود 

الحكومة البنك المركزي بالمعونات.
 
ً
مع ذلك، كلما خرجت اليابان مبكرا

من سياسة التحكم في منحنى العائد، 
كان ذلك أفضل، وال شك أن تشديد قيود 
السياسة النقدية من شأنه أن يتسبب 
في بعض اآلالم االقتصادية، لكن البقاء 
على مسار السياسة الحالية المتمثل 
في اإلبقاء على أسعار الفائدة قريبة 
مــن الِصفر وإصـــدار مزيد مــن الديون 
لن يؤدي إال إلى زيادة تكاليف ضبط 
األوضاع المالية الحتمي في النهاية، 
ونــــظــــرا لـــالتـــجـــاهـــات الــديــمــوغــرافــيــة 
المعاكسة في اليابان، فسيكون العبء 
الملقى على عــاتــق أجــيــال المستقبل 

أثقل.

* نائب مساعد وزير المالية في 
، وأستاذ في كلية 

ً
اليابان سابقا

الشؤون الدولية والعامة في جامعة 
كولومبيا وكبير أساتذة المعهد 
الوطني للدراسات السياسية العليا 
في طوكيو.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« 
باالتفاق مع »الجريدة«

وّســعــت جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى 
مخزون الطائرات المسّيرة التي تملكها 
في السنوات األخيرة، حيث بــدأت هذه 
ـــح نــفــســهــا بـــالـــطـــائـــرات 

ّ
ــل ـــسـ

ُ
الــمــنــطــقــة ت

الـــمـــســـّيـــرة بـــكـــل وضـــــــوح، وقـــــد يــتــعــلــق 
الــســبــب بــالــتــغــّيــرات الــعــامــة فـــي مــســار 
الحروب، أو أحداث معينة مثل استيالء 
ــان،  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــان« عـــلـــى أفـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ حــ
أو الـــصـــراع الــقــائــم بــيــن قــيــرغــيــزســتــان 

وطاجيكستان.
لكن ال تسعى جميع الدول إلى تقوية 
قــدراتــهــا فــي مــجــال الــطــائــرات المسّيرة 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، فـــقـــد يـــتـــوقـــف نـــوع 
الطائرات التي يشتريها كل بلد وهوية 
الـــجـــهـــة الـــتـــي تــبــيــعــهــا لـــه عـــلـــى عـــوامـــل 
ــاع،  ــدفــ مـــتـــنـــوعـــة مـــثـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
ــع الــمــيــزانــيــة، وطــبــيــعــة الــشــركــاء  ووضــ

الخارجيين.
بشكل عام، تتكل دول آسيا الوسطى 
على طائرات مسّيرة أجنبية التصميم، 
، إذ 

ً
لــكــن قــد يــتــغــيــر هـــذا الــوضــع قــريــبــا

تتجه كازاخستان، وأوزبكستان، وحتى 
قيرغيزستان وفق بعض المصادر، إلى 
تطوير نسختها الوطنية الخاصة من 

الطائرات المسّيرة.
ــان  ــتـ ــسـ ــكـ أخــــــذت كـــازاخـــســـتـــان وأوزبـ
زمــــام الـــمـــبـــادرة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، فــفــي 
كازاخستان، أنهت الطائرة االستطالعية 
»شــاغــاال« )نــورس( أول رحلة تجريبية 
لها في بداية عــام 2021، ثم دخلت في 
الــمــرحــلــة األخــيــرة مــن االخــتــبــارات بعد 
مــرور بضعة أشــهــر، وفــي غــضــون ذلــك، 
بـــــدأت أوزبـــكـــســـتـــان تــنــتــج ســلــســلــة مــن 
الـــطـــائـــرات الــمــســّيــرة الـــتـــي تــحــمــل اســم 
»لــوشــيــن« )الــصــقــر(، فــي فــبــرايــر 2022، 
ويبدو أنها ُمعّدة ألغراض استطالعية 

مــع أن السلطات األوزبــكــيــة ذكــرت أنها 
 بقدرات هجومية.

ً
تتمتع أيضا

ســـتـــكـــون قــيــرغــيــزســتــان ثـــالـــث دولـــة 
تــتــجــه إلـــى تــطــويــر طــائــراتــهــا الــمــســّيــرة 
ِشرت 

ُ
الخاصة في آسيا الوسطى، فقد ن

تــقــاريــر عــن الــطــائــرة الــمــســّيــرة »ســـارا– 
02« من صنع قيرغيزستان على شبكة 
ْصُدر عن جهات 

َ
اإلنترنت، مع أنها لم ت

ــلـــى الــــمــــوضــــوع،   عـ
ً
رســــمــــيــــة، وتـــعـــلـــيـــقـــا

لــم يــؤكــد وزيـــر الـــدفـــاع الــقــرغــيــزي هــذه 
المعلومة ولم ينكرها.

بــعــد بــدايــة بــطــيــئــة، بـــدأت دول آســيــا 
ــائـــرات الــمــســّيــرة  الـــوســـطـــى تــعــتــبــر الـــطـ
، من 

ً
، أو حتى أساسيا

ً
 تكميليا

ً
عنصرا

ــحــة، فــأصــبــحــت الــحــاجــة 
ّ
قــواتــهــا الــمــســل

إلى هذه الطائرات واضحة في المنطقة، 
باعتبارها موارد متخصصة أو بدائل 
قليلة الكلفة لتعزيز القدرات الهجومية 

جو-أرض.
ُيـــــعـــــتـــــبـــــر اســــــتــــــعــــــمــــــال الـــــــطـــــــائـــــــرات 
االستطالعية أداة مفيدة للبلدان الثالثة 
الــتــي تــحــّد أفــغــانــســتــان: طــاجــيــكــســتــان، 
وتــركــمــانــســتــان، وأوزبــكــســتــان، ولــيــس 
مــصــادفــة أن تــــزّود الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
ين الطاجيكي واألوزبــكــي بهذا 

َ
الجيش

الــنــوع مــن الــمــركــبــات، وهــي ُمــعــّدة على 
األرجح لمراقبة جارتهما الجنوبية.

ــه، أثـــــبـــــت نــــجــــاح  ــ ــــسـ ــفـ ــ فــــــي الــــــوقــــــت نـ
ــيـــزيـــة، فــي  ــقـــرغـ ــّيـــرة الـ ــائــــرات الـــمـــسـ الــــطــ
ــاك بــــيــــن قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان  ــبــ ــتــ أحــــــــدث اشــ
وطاجيكستان، دور هذه المعدات عند 
استخدامها كقوة هجومية، وقد تكون 
الــطــائــرات الــمــســّيــرة أداة بــديــلــة وقليلة 
الــكــلــفــة لـــلـــدول الـــتـــي تــبــقــى مــيــزانــيــتــهــا 
الدفاعية مــحــدودة وتملك قــوات جوية 
بــســيــطــة، وتــنــطــبــق هــــذه الـــمـــواصـــفـــات 

عــلــى قــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان، إذ 
تــبــلــغ نــفــقــات الـــدفـــاع فــيــهــمــا نــحــو 123 
 على التوالي، 

ً
مليون دوالر و80 مليونا

وتتكل معظم القدرات الهجومية هناك 
على مروحيات من الحقبة السوفياتية.

ــلـــد فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى  يــــــدرك كــــل بـ
األهمية المتزايدة للطائرات المسّيرة 
فــي الــحــروب، ويــحــاول التكيف مــع هذا 
ــطــــرق، فــقــد  ــع الـــجـــديـــد بـــأفـــضـــل الــ ــواقــ الــ
ــــوّســــع قـــدراتـــهـــا 

ُ
بـــــدأت قــيــرغــيــزســتــان ت

الجوية بوتيرة متسارعة عبر إضافة 
طــائــرات مــســّيــرة تــركــيــة إلــى ترسانتها 
غـــــــــداة االشـــــتـــــبـــــاكـــــات الــــــحــــــدوديــــــة مـــع 
طاجيكستان الــمــجــاورة، وبــعــد تعبير 
ــن اهــتــمــامــهــا  الـــعـــاصـــمـــة دوشــــانــــبــــي عــ
األولي بالطائرات التركية المسّيرة، عاد 
الــبــلــد ولــجــأ إلــى إيــــران، مــع أن شراكته 
مــع طــهــران بــدأت تثير الــجــدل منذ اآلن 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، وفــــي غــضــون 
ذلــك، تسعى كازاخستان وأوزبكستان 
إلــى تحسين قــدراتــهــمــا بــوتــيــرة ثابتة، 
وتــشــمــل هــذه الــجــهــود تــطــويــر مركبات 
، كذلك 

ً
يتم تصميمها وإنتاجها محليا

أصبحت تركمانستان قوة إقليمية غير 
متوقعة فــي قطاع الــطــائــرات المسّيرة، 
 مــخــتــلــفــة مـــن هــذه 

ً
فــهــي تــجــلــب أنــــواعــــا

ــة مــن  ــعـ الـــمـــركـــبـــات عــبــر مــجــمــوعــة واسـ
الموردين.

ــع أن يــــتــــوّســــع مـــخـــزون  ــوقـ ــتـ ــمـ مــــن الـ
الـــطـــائـــرات الــمــســّيــرة فـــي تــرســانــة هــذه 
الــجــمــهــوريــات الــخــمــس فـــي الــمــســتــقــبــل 
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــزعــ ــ ــنــ ــ ــن تــــبــــقــــى الــ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــريــــــب، لـ
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا أو طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا 

مسألة مختلفة.
* »دبلومات«

إن بقاء اليابان على مسار 
السياسة الحالية المتمثل 

في اإلبقاء على أسعار 
الفائدة قريبة من الصفر 

وإصدار مزيد من الديون 
لن يؤدي إال إلى زيادة 

تكاليف ضبط األوضاع 
المالية الحتمي في النهاية، 

 لالتجاهات 
ً
ونظرا

الديموغرافية المعاكسة 
في اليابان، فسيكون 

العبء الملقى على عاتق 
أجيال المستقبل أثقل.

منظمة الدول التركية مصدر 
قلق للصين وروسيا؟
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منذ عقدين

عصر الطائرات المسّيرة بدأ في آسيا الوسطى
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2533.1132.697

أخبار الشركات

»الكويتية لالستثمار« »الكويتية لالستثمار« 
صانع سوق على صانع سوق على 
»القابضة م ك«»القابضة م ك«

 
ــعــت الــشــركــة القابضة 

ّ
وق

المصرية الكويتية اتفاقية 
صــانــع الـــســـوق مـــع الــشــركــة 
الكويتية لالستثمار، على أن 
 
ً
تتم مزاولة النشاط اعتبارا

من اليوم.

»يونيكاب« تربح»يونيكاب« تربح
2.692.69 مليون دينار  مليون دينار 

ــــت أربــــــــــــــــاح شــــركــــة  ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ يـــــونـــــيـــــكـــــاب لــــالســ
والتمويل 2.69 مليون دينار، 
 للسهم 

ً
بــواقــع 12.05 فلسا

خـــالل الــفــتــرة المنتهية في 
31 أغسطس 2022، مقابل 
تسجيلها خــســائــر بـــ 5.51 
مــاليــيــن ديـــنـــار بــمــا يــعــادل 
 لـــلـــســـهـــم فــي 

ً
23.32 فـــلـــســـا

الفترة نفسها من عام 2021.

تداوالت »المطلعين« في البورصة... ضعيفة
جرت على 13 شركة مدرجة بقيمة 5.6 ماليين دينار

بلغت قيمة تداوالت المطلعين 
منذ بــدايــة الــعــام وحتى تـــداوالت 
ــــس، نــحــو 5.6 مــاليــيــن ديـــنـــار،  أمـ
جرت على أسهم 13 شركة مدرجة، 
مــتــراجــعــة عـــن مــاتــم تحقيقه من 
مستويات قياسية فــي السنوات 
الــمــاضــيــة، مــمــا يشير إلـــى تدني 
تعامالت المطلعين على بيانات 
الــشــركــات الــمــدرجــة فـــي بــورصــة 

الكويت لألوراق المالية. 
وتــــعــــتــــبــــر حــــــركــــــة تــــعــــامــــالت 
الــمــطــلــعــيــن فـــي بـــورصـــة الــكــويــت 
لــــــــــــــألوراق الــــمــــالــــيــــة واألســــــــــــواق 
 يمكن على أساسه 

ً
األخرى مؤشرا

االستدالل بوضع األسهم المتعامل 
 
ً
 رئــيــســيــا

ً
ــرا عــلــيــهــا، لــتــكــون مـــؤشـ

 أو 
ً
ــهــــم صــــعــــودا فــــي وجـــهـــة األســ

، بما لديهم من معلومات 
ً
هبوطا

داخــلــيــة يــمــكــن االســـتـــفـــادة منها 
لــلــدخــول والـــخـــروج عــلــى األســهــم 
الــتــي بحوزتهم، مما جعل هيئة 
أســـــواق الـــمـــال تــضــع الــعــديــد من 
ــر الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ األطـــــــر والـ
لــــتــــعــــامــــالتــــهــــم لــــضــــمــــان نــــزاهــــة 

وحيادية تعامالتهم. 
وتبين من خالل عملية حصر 
قامت بها »الجريدة« أن تــداوالت 
المطلعين ســـواء التي تمت على 
 وشــــراء، أو 

ً
األســهــم الــعــاديــة بيعا

أسهم خيار الموظفين أو عمليات 
نقل أسهم )لم يتم احتساب قيمة 
التعامالت(، إضافة إلــى عمليات 

االكتتاب في زيادة رأس المال، التي 
حـــازت النصيب األكــبــر مــن حيث 
قيمة وكــمــيــة األســهــم الــتــي جــرت 

عليها تداوالت من المطلعين. 
ــة لـــ  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـ
»الجريدة« إن هيئة أســواق المال 
اتــــخــــذت الـــعـــديـــد مــــن اإلجــــــــراءات 
التي من شأنها الحد من إمكانية 

استخدام أي بيانات أو معلومات 
داخلية يمكن استخدامها لتحقيق 
مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، 
ــة  ــريـ ــاظ عــــلــــى سـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ بـــــغـــــرض الـ
ــبـــر ســلــســلــة مــن  الـــمـــعـــلـــومـــات، عـ
اإلجراءات االحترازية والقانونية 
ــاه كــل  ــلـــوب اتــــخــــاذهــــا تــــجــ ــطـ ــمـ الـ
الــمــطــلــعــيــن، ســــواء مـــن هـــم داخـــل 

الشركة او خارجها، مثل مدققي 
الـــحـــســـابـــات أو أي مــســتــشــاريــن 
آخـــريـــن تــتــم االســتــعــانــة بــهــم من 
ــاء االجــتــمــاعــات  ــنـ الــــخــــارج، أو أثـ
المشتركة بين شركات مجموعة 
وتضم التابع والزميل، إذ إن كل 
مــن يطلع على بــيــانــات جوهرية 
ذات أثر ومعلومات داخلية يندرج 

تحت حكم المطلعين على أساس 
أهمية المعلومات ومدى تأثيرها 
على األوراق المالية المدرحة في 
السوق، بالتالي فإن أي تعامالت 
عــلــى الــــورق تــحــتــاج إلـــى إفــصــاح 

مسبق والحق.
ــمــــصــــادر، أن هيئة  وذكـــــــرت الــ
ــت بــعــض  ــ ــهـ ــ ـــال وجـ ــ ــمـ ـــ أســـــــــــواق الـ

اإلنذارات والمخالفات والغرامات 
المتعلقة بــتــعــامــالت األشــخــاص 
المطلعين، نتيجة عــدم التزامهم 
خــالل المهل القانونية بتحديث 
قائمة األشخاص المطلعين لديها، 
خالل المدة القانونية المحددة بـ 
10 أيام عمل، بعدما كانت تختصر 

على 5 أيام عمل في السابق. 
وبينت أن هناك بعض الحاالت 
التي يحظر على الشخص المطلع 
لدى الشركة المدرجة التداول في 
األوراق الــمــالــيــة الــمــصــدرة عنها 
خالل 10 أيام عمل قبل نهاية ربع 
السنة المالية حتى إعالن النتائج 
الــمــالــيــة لتلك الــفــتــرة، أو 10 أيــام 
عمل قبل نهاية السنة المالية حتى 
إعالن النتائج المالية لتلك الفترة، 
 أنه يجوز للشخص المطلع 

ً
علما

ــتـــداول  ــدى الــشــركــة الـــمـــدرجـــة الـ لــ
عــلــى األوراق الــمــالــيــة الــمــصــدرة 
عنها خــالل فترات الحظر بشرط 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة مسبقة 

من الهيئة.
وذكرت أن هناك شركات ارتكبت 
بــعــض الــمــخــالــفــات فــيــمــا يخص 
تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة، 
 
ً
 خــاصــا

ً
كــونــهــا لـــم تــضــع ســـجـــال

بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية حسب ما تنص 
عــلــيــه مــــواد الــقــانــون رقـــم 7 لعام 
2010، إضــافــة الـــى عـــدم تحديث 
ــور انـــتـــفـــاء  ــ قـــائـــمـــة الــمــطــلــعــيــن فــ

صفة االطـــالع نتيجة التغييرات 
الــتــي تــطــرأ عــلــى الهيكل اإلداري 
والــتــنــفــيــذي فـــي اإلدارات العليا 

بالشركة. 
وأفــــادت الــمــصــادر، بــأن شركة 
بورصة الكويت لـــألوراق المالية 
 نــافــذة جــديــدة 

ً
اســتــحــدثــت أخــيــرا

خــاصــة بكل شــركــة تحت مسمى 
»قـــائـــمـــة األشــــخــــاص الــمــطــلــعــيــن« 
تتعلق بــأعــضــاء مــجــلــس اإلدارة 
ومــنــاصــبــهــم ومـــســـمـــيـــاتـــهـــم، مــن 
مستقلين أو تنفيذيين أو غير 

مستقلين. 
وبــيــنــت أن قــائــمــة األشــخــاص 
الـــمـــطـــلـــعـــيـــن تـــتـــمـــثـــل فـــــي قــائــمــة 
األشخاص المطلعين لدى الشركة 
ــم قــائــمــة المطلعين  ــة، ثـ ــمـــدرجـ الـ
على الشركة المدرجة لدى الشركة 
ــابـــعـــة مــن  ــتـ ــات الـ ــركــ ــشــ األم أو الــ
أعــضــاء مجلس اإلدارة وأعــضــاء 
الجهاز اإلداري، كما تشمل قائمة 
المؤسسات واألشخاص والجهات 

المطلعة األخرى. 
ــر أن »هـــيـــئـــة  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ جــــــديــــــر بــ
األســـــــــواق« أحـــالـــت خـــــالل الــفــتــرة 
الماضية مخالفات تتعلق بتنظيم 
الـــتـــعـــامـــل عـــلـــى األوراق الــمــالــيــة 
لـــألشـــخـــاص الــمــطــلــعــيــن خــاصــة 
بــالــشــركــات الـــمـــدرجـــة، مـــن خــالل 
التدقيق والرقابة على التعامالت 
واإلفصاحات المتعلقة بالمطلعين 

على المعلومات.

ً
خسائر لمؤشرات البورصة والسيولة 46.8 مليونا

موجة عمليات بيع طالت معظم األسهم القيادية
• علي العنزي

خــــســــرت مــــــؤشــــــرات بــــورصــــة 
ــي ثـــانـــي  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــويــــت الـ ــكــ الــ
جـــلـــســـات األســـــبـــــوع وتـــراجـــعـــت 
بشكل واضح، وفقد مؤشر السوق 
الـــعـــام نــســبــة 0.77 فـــي الــمــئــة أي 
58.18 نقطة ليقفل على مستوى 
7536.27 نقطة بسيولة ارتفعت 
إلــى مستوى 46.8 مليون دينار 
تــداولــت 184.8 مليون سهم عبر 
9770 صــفــقــة، وتــــم تــــــداول 125 
 ربــح منها 22 وخــســر 93 

ً
سهما

بينما استقر 10 دون تغير.
وخـــســـر مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
نسبة 0.74 فــي الــمــئــة أي 63.12 
نـــقـــطـــة لـــيـــتـــراجـــع إلــــــى مــســتــوى 
8431.98 نــقــطــة بــســيــولــة بلغت 
36.5 مليون دينار تداولت 84.2 
مـــلـــيـــون ســـهـــم تـــمـــت عـــبـــر 5417 
صـــفـــقـــة، وتــــراجــــعــــت أســــعــــار 21 
 فـــي الـــســـوق األول مقابل 

ً
ســهــمــا

ارتـــفـــاع 3 أســهــم فــقــط واســتــقــرار 
سهم واحد دون تغير.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي 
خسارة أكبر بلغت نسبة 0.86 في 
المئة أي 49.16 نقطة ليقفل على 
مستوى 5661.12 نقطة بسيولة 
مستقرة حول 10.3 ماليين دينار 
تـــداولـــت 100.5 مــلــيــون ســهــم تم 
تداولها عبر 4353 صفقة، وربح 
 مقابل خسارة 72 

ً
فقط 19 سهما

واستقرار 9 دون تغير.

إقفاالت الصين وإصابات كورونا

بدأت تعامالت بورصة الكويت 
أمس، إيجابية وارتفعت السيولة 
منذ انطالق الجلسة إذ تجاوزت 
سيولة أول دقيقة مليون دينار 
ــكــــن لــم  كـــــــان مـــعـــظـــمـــهـــا شـــــــــراء لــ
، إذ كانت 

ً
يستمر الــوضــع كــثــيــرا

األســــــــواق اآلســـيـــويـــة مــتــراجــعــة 
 الصينية منها بنسب 

ً
خصوصا

كــبــيــرة كــمــا تــراجــعــت مـــؤشـــرات 
الــفــيــوتــشــرز األمــيــركــيــة وأســعــار 
 الــنــفــط الـــذي 

ً
الــســلــع خـــصـــوصـــا

 للبرميل 
ً
المس مستوى 80 دوالرا

وهــو أدنـــى مستوياتها منذ 10 
أشهر بعد انتشار أكبر لكورونا 
في الصين إذ بلغ عدد اإلصابات 
 فـــي الــصــيــن هو 

ً
 قــيــاســيــا

ً
رقـــمـــا

األعلى منذ أكثر من سنة.
كما سجلت حالة وفاة لتقوم 
الصين بإغالقات لتحد من تفشي 
ــل في  الــــمــــرض، إذ كـــانـــت األفـــضـ
الحد من انتشاره خالل عام 2020 
وتــســعــى الــصــيــن لتطبيق صفر 
إصـــابـــات كـــورونـــا عــلــى الـــــدوام، 
 بعد 

ً
وبدأت األسهم تتراجع تباعا

 من البداية 
ً
نصف ساعة تقريبا

ليسيطر الــلــون األحــمــر وتخسر 
األسهم القيادية كبيتك ووطني 
وأجيليتي وزيـــن وبنسب دارت 
حول 1 في المئة بينما زادت على 
بعض األسهم كالغانم للسيارات 
إذ تــجــاوزت 2 فــي المئة وكانت 
أسهم أالفكو والبورصة وبوبيان 
بتروكيماويات تــتــداول باللون 
األخضر من األسهم التشغيلية 
شاركها سهم البيت الــذي نشط 

.
ً
 أيضا

ً
وسجل ارتفاعا

فــي الــمــقــابــل، تــراجــع الــصــفــاة 
بنسبة 5.4 فــي الــمــئــة وخــســرت 
بقية األســهــم ذات السيولة مثل 
ــان  ــيــ ــا وأعــ ــ ــفـ ــ ــــي إف إتــــــش وإيـ جـ
وصــــالــــحــــيــــة وكــــويــــتــــيــــة بــنــســب 
متفاوتة لتنتهي الجلسة حمراء 

وبخسارة واضحة.
ــرات  ومــــــال أداء مــعــظــم مـــؤشـ
أســــــــــواق الـــــمـــــال بــــــــدول مــجــلــس 
التعاون الخليجي إلى الخسارة 
إذ تراجعت أسعار 4 مؤشرات هي 
أبــوظــبــي ودبـــي والــكــويــت وقطر 
ــــد الـــســـعـــودي وســجــل  بــيــنــمــا ارتـ
 وربـــح مؤشرا 

ً
 مــحــدودا

ً
ارتــفــاعــا

عمان والبحرين، وكانت أسعار 
 
ً
النفط تتداول بحدود 80 دوالرا

للبرميل.

تسهيالت مصرفية بشروط ميّسرة 
ومنافسة على الشركات التشغيلية

سيولة كبيرة متوافرة في السوق وُمدد اآلجال والعوائد تنافسية
• محمد اإلتربي

فــي ضـــوء الـــوفـــرة الــعــالــيــة فــي الــســيــولــة لــدى 
الــقــطــاع المصرفي، ومــن بينها شريحة كبيرة 
بكلفة منخفضة تنافس العديد من المصارف 
ــنــــوات مــــع بـــعـــض الــمــجــامــيــع  ــوة فــــي فـــتـــح قــ بـــقـ
 
ً
الــتــشــغــيــلــيــة والـــشـــركـــات الــمــوثــوقــة، خــصــوصــا
أن هناك بعض الشركات لديها تــركــزات عالية 

وتعامالت محصورة في بنك أو اثنين.
وفــي هكذا وضــع، تسعى البنوك الراغبة في 
فتح قــنــوات مــن الــتــعــاون إلــى تقديم تسهيالت 
ــــزوم الــمــنــافــســة في  بـــشـــروط مـــيـــّســـرة، وكـــذلـــك لـ
سوق محدود على صعيد المستهدفين من ذوي 

 .
ً
 وتشغيليا

ً
المالءة والجودة العالية ائتمانيا

ــااًل   وآجــ
ً
ــــددا وتــلــفــت مـــصـــادر إلـــى أن هــنــاك مـ

ــل وبــعــوائــد أو خــدمــة َديــن  لــلــســداد طــويــلــة األجـ
مشجعة، بالرغم من االرتفاعات التي حدثت على 
 وبلوغها نحو 3 بالمئة، 

ً
أسعار الفائدة أخيرا

وتتحرك بعض المصارف في الهامش المتاح 

لها المحدد سقفة بنحو 3 في المئة فوق سعر 
الخصم. 

 ،
ً
وفــي هــذا السياق، عــرض بنك محلي، أخيرا

على أحد المجاميع تمويال بـ 10 ماليين دينار، 
على أن تكون ألجل 5 سنوات وبضمانات ميّسرة، 
 إلى قوة التدفقات لدى الشركة وجودة 

ً
استنادا

أصــولــهــا وســـالمـــة مــركــزهــا الــمــالــي وتــاريــخــهــا 
االئتماني فــي الــســوق المحلي، حيث لــم تتعثر 
خالل األزمــة المالية أو خالل السنوات الصعبة 

 في ظالل جائحة كورونا. 
ً
تشغيليا

ع مصادر مصرفية أن 
ّ
على صعيد متصل، تتوق

يختتم الربع األخير من العام الحالي أداءه على 
الصعيد التشغيلي للقطاع المصرفي بنمو جيد، 
امتدادا للربع الثالث الذي كان يعتبر من فترات 

التحدي، إال أنه كان جيدا على صعيد األداء.
ـــ 9  وكــانــت اإليــــــرادات التشغيلية لــألشــهــر الـ
لــلــعــام الــحــالــي قـــد بــلــغــت 2.318 مــلــيــار ديــنــار، 
وصافي األرباح حقق نموا بنسبة 33.6 بالمئة 
من مستوى 624.468 مليون دينار إلى 834.494.

»المركزي«:
سندات وتورق

بـ 240 مليون دينار

ــك الــــكــــويــــت  ــ ــنـ ــ أعــــــلــــــن بـ
المركزي أمس، تخصيص 
إصــــــــدار ســــنــــدات وتـــــورق 
بقيمة اجمالية تبلغ 240 
مــلــيــون ديــنــار »نــحــو 792 
مليون دوالر« ألجــل ستة 

أشهر.
ــــزي« فــي  ــركـ ــ ــمـ ــ ــال »الـ وقـــــ
بيان لـ »كونا«، إن األصدار 
ألجـــل ســتــة أشــهــر بمعدل 

عائد 4.25 في المئة.
وكــــان الــمــركــزي أصـــدر 
ــل الـــمـــاضـــي  ــبــ االثــــنــــيــــن قــ
 بقيمة 240 

ً
سندات وتورقا

مــلــيــون ديــنــار )نــحــو 792 
مليون دوالر( لثالثة أشهر 

بعوائد 4.125 في المئة.

 لإلدراج في السعودية وأبوظبي
ً
»أمريكانا« تحدد 12 ديسمبر موعدا

العبار: تجاُوز عدد طلبات االكتتاب اإلجمالية بواقع 58 مرة
ــا  ــانــ ــكــ ــريــ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة أمــ
للمطاعم العالمية بــي إل سي 
»أمريكانا للمطاعم«، تخصيص 
األسهم للمستثمرين والجدول 
الــــزمــــنــــي الـــــُمـــــحـــــدث لـــطـــرحـــهـــا 
ــي، وهــو أول عملية  الــعــام األولــ
ــن فــي  ــزامــ ــتــ إدراج مــــــــزدوج ومــ
سوق أبوظبي لــألوراق المالية 
والــــســــوق الـــمـــالـــيـــة الــســعــوديــة 

)تداول(.
وكانت الشركة أعلنت في 24 
نــوفــمــبــر 2022، تــحــديــد السعر 
الــنــهــائــي لــألســهــم الـــتـــي سيتم 
طرحها لالكتتاب بمبلغ 2.62 
درهــــم إمـــاراتـــي للسهم الــواحــد 
في دولــة اإلمـــارات و 2.68 ريال 

ــد فــي  ــ ــــواحـ ــودي لــلــســهــم الـ ــعــ ســ
المملكة العربية السعودية.

ــاوزت طــلــبــات االكــتــتــاب  ــجــ وتــ
لـــشـــريـــحـــة األفــــــــــــراد فـــــي كـــــــٍل مــن 
اإلمـــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة بــنــحــو 
 على 

ً
48.2 مــرة و 2.8 مــرة تقريبا

الــتــوالــي، بينما تــجــاوزت طلبات 
االكتتاب في شريحة المؤسسات 
ــرة، مــمــا يعني  ــ الــمــؤهــلــة 65.5 مـ
تـــجـــاوز طــلــبــات االكــتــتــاب بــواقــع 
58 مــــــرة. وشـــــــارك فــــي االكـــتـــتـــاب 
بالطرح العام األولي 283.245 من 
المستثمرين األفــراد في المملكة 

العربية السعودية.
ــاء مـــــن عــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وبــــعــــد االنـ
بناء سجل األوامــر المتزامنة، تم 

تخصيص 80% من أسهم الطرح 
لــشــريــحــة الــمــؤســســات الــمــؤهــلــة 
 ،

ً
 عــاديــا

ً
)2.021.671.944( سهما

و10% لشريحة األفـــراد في دولة 
 
ً
ـــارات )252.708.993( سهما اإلمــ
ــراد   )و10% لــشــريــحــة األفــ

ً
عـــاديـــا

فــي المملكة الــعــربــيــة السعودية 
.
ً
 عاديا

ً
)252.708.993( سهما

كما خصصت شركة أمريكانا 

للمطاعم ما ال يقل عن 1.000 سهم 
لــكــل مكتتب فــي شــريــحــة األفـــراد 
في اإلمــارات و ما ال يقل عن 892 
 من أسهم الطرح لكل مكتتب 

ً
سهما

في شريحة األفراد في السعودية. 
إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 
أســــهــــم الـــــطـــــرح الـــمـــتـــبـــقـــيـــة عــلــى 
أســاس تناسبي لشريحة األفــراد 
فــــــي دولـــــــــة اإلمـــــــــــــــارات وبـــنـــســـبـــة 

تخصيص بلغت 0.01% لشريحة 
ــد تم  األفـــــــراد فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقــ
ــم لـــشـــريـــحـــة  ــ ــهــ ــ تـــخـــصـــيـــص األســ
المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع 
المستشارين الماليين والمنسقين 

الدوليين.
ــدول الـــزمـــنـــي  ــ ــجــ ــ وبـــحـــســـب الــ
ــُمــــحــــدث، ســتــتــم إعـــــــادة مــبــالــغ  الــ
االكــتــتــاب الــفــائــضــة )إن وجـــدت( 
إلى المستثمرين األفراد في دولة 
اإلمــــــارات فـــي 30 نــوفــمــبــر 2022 
ــــى الــمــســتــثــمــريــن األفــــــراد في  وإلـ
السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 
2022. وسيتم االنتهاء من عملية 
الـــطـــرح الـــعـــام األولــــــي مـــن خــالل 
عملية اإلدراج المزدوج في سوق 

أبوظبي لألوراق المالية والسوق 
المالية السعودية )تـــداول(، ومن 
المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء 
عملية الـــتـــداول فــي 12 ديسمبر 
2022، وذلك مع مراعاة الحصول 
على جميع الموافقات النظامية 

المطلوبة.
ــه، قـــــــــــال رئــــيــــس  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم 
محمد العبار، إن تسعير الطرح 
ــنـــطـــاق  ــلـ ــد األعـــــــلـــــــى لـ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــنـ ــ عـ
 
ً
 واضحا

ً
السعري يعتبر مــؤشــرا

ــي نـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــلــــى الـ عــ
للمستثمرين، وذلـــك مــع تجاوز 
عــدد طلبات االكتتاب اإلجمالية 

بنحو 58 مرة«.

يذكر أن شركة أدبتيو إيه دي 
إنفستمنتس المحدودة كانت 
قــد أعلنت عــن طــرح نحو 2.53 
مليار سهم من أسهمها العادية 
للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0.073 
درهم إماراتي )ما يعادل 0.075 
ــتـــي تمثل  ــعــــودي(، والـ ــال ســ ــ ريـ
ــــي األســــهــــم  ــالـ ــ ــمـ ــ 30% مــــــن إجـ
الــمــصــدرة فــي رأس مــال شركة 
أمـــريـــكـــانـــا لــلــمــطــاعــم. وســيــتــم 
توزيع صافي متحصالت الطرح 
على المساهم البائع. وستمثل 
األســـــهـــــم الـــمـــمـــلـــوكـــة مـــــن قــبــل 
الــجــمــهــور مــا نسبته %33.97 
من أسهم الشركة وذلك بتاريخ 

اإلدراج.

صناعة التعدين واالتجاه العالمي نحو التحول األخضر
وسط االتجاه العالمي الحالي نحو الطاقة 
النظيفة وســعــي الــحــكــومــات لتعزيز جهود 
التحول األخضر، ظهرت العديد من المعادن 

كعناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف.
ــــدون الـــنـــحـــاس، كما  فـــال تـــوجـــد كــهــربــاء بـ
تــحــتــاج الــبــطــاريــات إلـــى الــنــيــكــل والــكــوبــالــت 
ــل الـــتـــحـــول األخـــضـــر  ــ ــن أجــ ــ والـــلـــيـــثـــيـــوم، ومــ
ستحتاج الدول للمزيد من كل هذه المعادن، 
فـــلـــمـــاذا ال تـــــزال االســـتـــثـــمـــارات فـــي شــركــات 

التعدين ضعيفة؟
- ال تزال أرباح شركات التعدين الكبرى مثل 

»بي إتش بي غروب« و»ريو تينتو« و»أنجلو 
أمــيــركــان« و»جــلــيــنــكــور بــي إل ســـي« - الــذيــن 
يــنــتــجــون الــكــثــيــر مـــن اإلمــــــــدادات الــمــطــلــوبــة 
للتحول األخــضــر - أقــل بكثير مــن نظيرتها 
لصانعتي البطاريات والسيارات الكهربائية.

- ويرجع جزء من ذلك إلى مشكلة من صنع 
الــصــنــاعــة نــفــســهــا، إذ كــانــت هــنــاك عمليات 
اســـتـــحـــواذ كــارثــيــة ومـــشـــاريـــع مـــهـــدرة خــالل 
ــار األخــيــر لــشــركــات الــتــعــديــن، كــمــا أن  ــ االزدهـ
الــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــيــن فـــي مــجــال الــتــعــديــن 

 في االهتمام بالمناخ.
ً
تأخروا أيضا

ــة لــلــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة  ــيــ - وفـــــي بــيــئــة واعــ
واالجتماعية والمؤسسية، ال تساعد كوارث 
المخلفات أو تفجير الكهوف القديمة في حل 

القضية.
ــات بـــاالهـــتـــمـــام بــالــتــحــول  ــركـ - بـــــدأت الـــشـ
األخــضــر خــالل الفترة الماضية، حيث يقوم 
عمال المناجم بالتنظيف مــع عمليات حفر 
ومعالجة أقل للكربون والمياه، والمزيد من 

االبتكار.
- كــذلــك بــــدأت الــصــنــاعــة بــالــتــحــول بــبــطء 
نحو النمو، وهي أخبار جيدة بالنظر إلى أن 

الزيادة المتوقعة في إعادة التدوير من أجل 
تلبية احتياجات البلدان المستقبلية.

- لكن يجب على عمال المناجم أواًل إثبات 
قدرتهم على إنتاج ما يعدون به، خاصة فيما 
يخص النحاس، كما إنهم بحاجة إلى إثبات 

أنهم متسقون ونظيفون وشفافون.
 إلى التأكد من فهم كل 

ً
- ويحتاجون أيضا

من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين لما 
يتطلبه األمر لجلب أطنان إضافية، وما يمكن 
أن تفعله هاتان المجموعتان لتسهيل عملية 

التحول األخضر.

  - ال يزال استخدام السيارات الكهربائية 
 فــي الــعــديــد مــن أســــواق الــســيــارات 

ً
منخفضا

الرئيسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنية 
التحتية المتخلفة، وندرة الموديالت المعقولة 
التكلفة، ونقص دعم السياسات للصناعة في 

العديد من البلدان.
مثل السيارات الكهربائية في 

ُ
- ومع ذلك، ت

الصين والعديد من الــدول األوروبية حوالي 
ربع مبيعات السيارات الجديدة، وتشير أحدث 
البيانات الصادرة عن »بلومبرغ إن إي إف« إلى 
تحقيق نمو مثير لإلعجاب في المستقبل، في 

ظل دعم الحكومات للسياسات والمنتجات.
- وبالفعل، يعمل عمال مناجم النحاس على 
زيادة اإلنتاج أخيًرا بعد عدة سنوات من األداء 
الضعيف، ولكن قد ال يكون رفع المخزونات 
كافًيا مع استمرار نقص اإلمدادات في سوق 

مهم النتقال الطاقة.
- وفــي غضون ثــالث ســنــوات، من المقرر 
أن تــكــون واحــــدة مــن كــل أربـــع ســـيـــارات في 
ــات الــمــتــحــدة كــهــربــائــيــة، وهـــي قفزة  الـــواليـ
كبيرة عن مستوى العام الماضي الذي يقل 
 عن 5%.      )أرقام(

ً
قليال

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« 
إن هيئة أسواق المال اتخذت 
العديد من اإلجراءات التي من 

شأنها الحد من إمكانية استخدام 
أي بيانات أو معلومات داخلية 

يمكن استخدامها لتحقيق 
مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، 

بغرض الحفاظ على سرية 
المعلومات.

https://www.aljarida.com/article/6010
https://www.aljarida.com/article/6008
https://www.aljarida.com/article/6007
https://www.aljarida.com/article/6013
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https://www.aljarida.com/article/5956


سيناريوهان لتخلي بكين عن »صفر 
كوفيد«... كالهما ُمر

تــوقــع مــحــلــلــو غــولــدمــان 
ــاكـــس أن تــنــهــي الــصــيــن  سـ
سياستها »صــفــر كــوفــيــد«، 
ــا كــــان  ــــر مــــمــ ــكـ ــ فـــــي وقـــــــت أبـ
 فــــي الـــســـابـــق، مــع 

ً
مـــتـــوقـــعـــا

تــــــــزايــــــــد فــــــــــرص الـــــــخـــــــروج 
ــتــــشــــار  ــــوي مــــــع انــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ ال
العدوى واحتجاج السكان 
عــــــلــــــى خــــــطــــــط الــــحــــكــــومــــة 
للسيطرة على الفيروسات.

وقال »غولدمان ساكس« 
إن هناك فرصة ما »لخروج 
غــيــر مــنــظــم حــيــث تتمسك 
بــتــوقــعــات بــاحــتــمــال %30 
بــــأن الــصــيــن ســتــعــيــد فتح 
أبوابها قبل الربع الثاني من 
عام 2023«، فيما قالت شركة 
Teneo Holdings LLC إن 
االضطرابات االجتماعية قد 
تدفع الحكومة إلى التحرك 
ــــي تــعــديــل  بـــشـــكـــل أســـــــرع فـ
سياسة صفر كوفيد لنهج 
ــة فــــي مــكــافــحــة  ــر مــــرونــ ــثـ أكـ

العدوى.
وكــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــت كــــــــبــــــــيــــــــرة 
االقتصاديين الصينيين في 
بنك غولدمان ساكس، هوي 
شــــان، فـــي مـــذكـــرة فـــي وقــت 
ــد: قـــد تــحــتــاج  ــ مــتــأخــر األحــ
 
ً
الــحــكــومــة الــمــركــزيــة قــريــبــا

إلى االختيار بين المزيد من 
عمليات اإلغالق والمزيد من 
تفشي مرض كوفيد. وقالت 
ــكــــومــــات الــمــحــلــيــة  إن الــــحــ
ــن أجـــــل »تــحــقــيــق  تـــكـــافـــح مــ
التوازن بسرعة في السيطرة 
على انــتــشــار الــفــيــروس مع 
االمتثال لإلجراءات األخيرة 
 أكــثــر 

ً
الـــتـــي تـــفـــرض نـــهـــجـــا

.»
ً
استهدافا

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن 
 عن 

ً
الحكومة كشفت مؤخرا

النفط يتخلى عن مكاسب 2022 وسط قلق 
على الطلب بعد االحتجاجات

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط مـــقـــتـــربـــة مــــن أدنــــى 
مستوياتها هذا العام، بعدما أذكــت احتجاجات 
على قيود كوفيد 19 الصارمة في الصين، أكبر 
مستورد للخام بالعالم، المخاوف بشأن مستقبل 

الطلب على الوقود.
وخسر خام برنت 2.66 دوالر، أي 3.1 بالمئة، 
ليجري تداوله عند 80.97 دوالرا للبرميل بعدما 
انخفض فــي وقــت ســابــق أكــثــر مــن 3 بالمئة إلى 

80.61 دوالرا، أدنى مستوياته منذ 4 يناير.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
2.39 دوالر، أي 3.1 بــالــمــئــة، إلـــى 73.89 دوالرا 
للبرميل، وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 
دوالرا مسجال أدنــى مستوياته منذ 22 ديسمبر 

.2021

ــــذان بــلــغــا أدنــــى  ــلـ ــ وســـجـــل خـــامـــا الــــقــــيــــاس، الـ
مستوياتهما في عشرة أشهر األسبوع الماضي، 

خسائر على مدى ثالثة أسابيع متتالية.
وقـــــال هــيــرويــوكــي كـــيـــكـــوكـــاوا، الـــمـــديـــر الــعــام 
لــلــبــحــوث فـــي شـــركـــة نــيــســان لــــــــأوراق الــمــالــيــة، 
»بــاإلضــافــة إلـــى الــمــخــاوف الــمــتــزايــدة مــن ضعف 
الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود فـــي الــصــيــن بــســبــب زيــــادة 
إصابات كوفيد 19 أثارت حالة الغموض السياسي 
الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة 
الصارمة بشأن كوفيد 19 في شنغهاي عمليات 
بـــيـــع«. وتــشــهــد األســــــواق تــقــلــبــات قــبــيــل اجــتــمــاع 
مجموعة أوبــك+ مطلع األسبوع المقبل وفي ظل 
بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفا 

على أسعار النفط الروسي.

والــتــزمــت الــصــيــن، أكــبــر مــســتــورد لــلــنــفــط في 
العالم، بسياسة صفر كوفيد للرئيس شي جين 
بينغ حتى في الوقت الذي رفعت الكثير من دول 
العالم معظم القيود. وتجتمع مجموعة أوبــك+، 
التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاءها بما فيهم روسيا، في 4 ديسمبر. وكانت 
المجموعة اتفقت في أكتوبر على خفض اإلنتاج 

بواقع مليوني برميل يوميا حتى 2023.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــنــاقــش دبــلــومــاســيــون من 
ــــي وضـــع حد  مجموعة السبع واالتـــحـــاد األوروبـ
أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 و70 
دوالرا للبرميل بــهــدف الــحــد مــن اإليـــــرادات التي 
تستخدم في تمويل هجوم موسكو العسكري في 

أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

... ويضرب سوق العمالت المشفرة
تراجع »بتكوين« 21% خالل نوفمبر الجاري

ــرة،  ــفــ ــشــ ــمــ تـــــراجـــــعـــــت الـــــعـــــمـــــالت الــ
أمــــس، وســـط نــوبــة مــن الــقــلــق تجتاح 
الــمــســتــثــمــريــن فــي األســـــواق العالمية 
أثارتها االحتجاجات في الصين ضد 

قيود كوفيد.
وانخفضت أكــبــر عملة مشفرة في 
وقت ما من الجلسة بنسبة 3.2%، وتم 
تــداولــهــا عــنــد حـــوالـــي 16170 دوالرا 
اعــتــبــارا مــن 12:40 مساء فــي طوكيو، 
وانخفضت »إيــثــر« بنحو 4%، بينما 
تكبدت عمالت مثل سوالنا وأفاالنش 

ودودج كوين خسائر أكبر.
وبــلــغــت قيمة الــخــســائــر اإلجمالية 
في سوق العمالت المشفرة خالل الـ24 
ســـاعـــة الــمــاضــيــة نــحــو 45.44 مــلــيــار 
دوالر، مما يمثل زيادة بنسبة %29.10، 
في حجم الخسائر عن اليوم السابق، 

وفقا لما طالعت »العربية نــت«، على 
.coinmarketcap موقع

وتأتي االضطرابات التي أججتها 
الــصــيــن خــــالل فـــتـــرة ضــعــف ألســــواق 
الـــعـــمـــالت الــمــشــفــرة، الـــتـــي تــقــف على 
حــافــة الــهــاويــة بسبب انــتــشــار عــدوى 
ســـقـــوط بـــورصـــة FTX الــتــابــعــة لــســام 
بانكمان فرايد والشركة التابعة أالميدا 

لأبحاث.
ــــاض فـــــي األصـــــــول  ــفـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــاء االنـ
المشفرة أمــس االثنين، وســط تراجع 
في األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة 
لــأســهــم األمــيــركــيــة. وقـــالـــت كــاتــريــنــا 
 Moody’s إيل، كبيرة االقتصاديين في
Analytics، فــي مقابلة على تلفزيون 
بلومبرغ، إن سياسة بكين المستمرة 
ــر كــــوفــــيــــد« تـــمـــثـــل عـــقـــبـــة أمـــــام  ــ ــفـ ــ »صـ

استقرار الطلب المحلي. وقال هايدن 
ــيــــوز، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــنــصــة  هــ
الــتــداول االجــتــمــاعــي ألــفــا إمــبــاكــت، إن 
األســــواق قــد تــكــون قلقة أيــضــا مــن أن 
االضطرابات في الصين ستؤدي إلى 
مزيد من القيود على سلسلة التوريد 
على مستوى العالم، ويمكن لمثل هذه 
األزمات أن تجعل من الصعب التغلب 
عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم، مـــمـــا يــجــعــل أســـعـــار 

الفائدة أعلى.
وانخفضت عملة بتكوين بحوالي 
21% حـــتـــى اآلن فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وهـــو 
أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو، وفق 

»بلومبرغ«.
وال يزال انهيار FTX - التي تفاخرت 
في السابق بتقييم يبلغ 32 مليار دوالر 
- يهدد قطاعا أوسع لأصول المشفرة.

دليل من 20 نقطة يهدف إلى 
تخفيف بعض أكثر الضوابط 
صــرامــة فــي الصين، استمرت 
الــعــديــد مـــن الـــمـــدن فـــي إغـــالق 
الــمــجــتــمــعــات لــلــســيــطــرة على 
الفيروس مع ارتــفــاع الحاالت 

إلى مستويات قياسية.
وأثـــــارت الــقــيــود مــظــاهــرات 
في المدن الكبرى بما في ذلك 
شنغهاي وبكين خــالل عطلة 
نــهــايــة األســــبــــوع، مــمــا ضغط 
على الرئيس شــي جين بينغ 

وحكومته لتعديل نهجهم.
ــــب اآلخـــــــــر،  ــانــ ــ ــجــ ــ وعــــــلــــــى الــ
أنهى مؤشر األسهم الصيني 
القياسي CSI 300 يوم االثنين 
 1.1%، وهــــو أكــبــر 

ً
مــنــخــفــضــا

ــر، وســـط  ــهــ ــــي شــ ــفــــاض فـ انــــخــ
مــخــاوف المستثمرين مــن أن 
 من 

ً
االحتجاجات تخلق مزيدا

عدم اليقين بشأن مسار البالد 
نــحــو إعــــادة فــتــح اقــتــصــادهــا، 
ــوان بــنــســبــة  ــ ــيـ ــ كـــمـــا تــــراجــــع الـ
7.195 مــقــابــل  0.44% إلــــــى 
 مـــن الــســاعــة 

ً
الــــــدوالر اعـــتـــبـــارا

5:36 مساء، فيما ارتفع العائد 
على سندات الصين ألجل 10 
ــاس إلــى  ــ ــنـــوات 3 نـــقـــاط أسـ سـ

.%2.865
ومـــــن جـــانـــبـــه، حـــــدد نــائــب 
 Gavekal مــديــر األبـــحـــاث فــي
Dragonomics، كــريــســتــوفــر 
بيدور، سيناريوهين بديلين 
للتخلي عن نهج صفر كوفيد. 
ــن الــــســــيــــنــــاريــــو  ــمــ ــتــــضــ قـــــــد يــ
المتفائل االستخدام المستمر 
ــلــــعــــديــــد مــــــن قـــــيـــــود كـــوفـــيـــد  لــ
بــاســتــثــنــاء عــمــلــيــات اإلغــــالق 
الــمــمــتــدة. وقـــال إن الــهــدف لن 
يـــكـــون الــتــقــلــيــل مـــن الـــحـــاالت، 
ولكن تجنب العبء الثقيل على 
المستشفيات وتقليل الوفيات.

ــيــــر  وفـــــــــــــي ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو غــ
مــنــظــم، تستمر دورة اإلغـــالق 
واالحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــمـــحـــلـــيـــة 
أســابــيــع، مــع اســتــمــرار بعض 
ــة احـــتـــواء  ــاولـ ــمــــدن فــــي مـــحـ الــ
الفيروس بينما ينتشر خارج 
نـــطـــاق الــســيــطــرة فـــي مــنــاطــق 

أخرى.

وقال: في كلتا الحالتين، 
وصــلــت الــصــيــن إلـــى بــدايــة 
نهاية سياسة صفر كوفيد.

فيما ترى »هوي« من بنك 
غولدمان ساكس أن تدهور 
ــــروس يـــفـــرض  ــيـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ ــ وضـ
مخاطر سلبية على توقعات 
البنك للنمو في الربع الرابع. 
إذ تتوقع الشركة أن ينمو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
بنسبة 3% هذا العام، وهو 
ــعـــات  أقـــــــل بـــقـــلـــيـــل مـــــن تـــوقـ
اإلجـــــمـــــاع عـــنـــد 3.3% فــي 
اســتــطــالع أجــرتــه بلومبرغ 
لـــالقـــتـــصـــاديـــيـــن، واطــلــعــت 

عليه »العربية.نت«.
ويرى »غولدمان ساكس«، 
أن الخروج من سياسة صفر 
كوفيد في الربع الثاني لديه 
أعلى فرصة للحدوث بنسبة 

تصل إلى حوالي %60.
)العربية نت(

»ذعر« يجتاح أسواق العالم بسبب احتجاجات الصين
أسهم هونغ كونغ تهبط أكثر من 2% والدوالر يقفز مقابل اليوان والذهب يتراجع

ارتفع الدوالر على نطاق 
واسع، في الوقت الذي أدت 

احتجاجات على قيود »كوفيد 
19« بالصين إلى تأجيج حالة 

من الغموض والتأثير على 
المعنويات، وإثارة الرعب من 

جديد في أسواق المال، ما 
أدى إلى انخفاض اليوان ودفع 

المستثمرين المتوترين نحو 
الدوالر كمالذ آمن.

هــبــطــت األســــهــــم فــــي بـــورصـــة 
هونغ كونغ بأكثر من 2% خالل 
تــــعــــامــــالت أمـــــــــس، مـــــع تـــصـــاعـــد 
االحتجاجات بشأن قيود كورونا 
التي عززت المخاوف من تباطؤ 
نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واشـــــــــتـــــــــبـــــــــك الـــــــــمـــــــــئـــــــــات مــــن 
المتظاهرين ورجال الشرطة في 
ــد الــمــاضــي  ــ شــنــغــهــاي لــيــلــة األحـ
حيث اندلعت االحتجاجات على 
ــة لــلــيــوم  قـــيـــود الــصــيــن الـــصـــارمـ
الــثــالــث وانــتــشــرت إلـــى عـــدة مــدن 
في أعقاب حريق مميت في أقصى 

غرب البالد.
ــــرون  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا نــــــــــزل الـ
إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع فــــــي مـــديـــنـــتـــي 
ــــدو األحـــــــــد،  ــغـ ــ ــنـ ــ ــــشـ ووهـــــــــــــان وتـ
وتجمع الطالب في العديد من 
الـــجـــامـــعـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الصين للتظاهر في عطلة نهاية 

األسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر »هانغ سينغ« 
بنسبة 2.10% إلى 17234 نقطة.

ــات  ــركـ ــم شـ ــهــ ــفـــضـــت أســ وانـــخـ
التكنولوجيا في بورصة هونغ 
كونغ، حيث هبط سهم »تنسنت« 
ــراجــــع ســهــم كـــل من  1.83%، وتــ
ــــز« و»عـــلـــي بـــابـــا« بنسبة  »نــــت إيـ
2.6% و3.4% على الترتيب، كما 
انــخــفــض ســهــم »شـــاومـــي« بنحو 

.%2.6
 أسهم شركات 

ً
وهبطت أيضا

ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــمــا في  الـــسـ
ذلــــك »لــــي أوتــــــو« الـــتـــي انــخــفــض 
سهمها 6.8%، مــع تــراجــع سهم 

»نيو« %1.43.
ــهــــم  ، انـــخـــفـــضـــت األســ

ً
أيــــــضــــــا

الــيــابــانــيــة فــي خــتــام الــتــعــامــالت، 
لكن ال يــزال مؤشر »نيكي« أعلى 
ــزال  28 ألـــــف نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا ال تــ
تسيطر مخاوف التضخم وتباطؤ 

االقتصاد على األسواق العالمية.
وفــــي خـــتـــام الــجــلــســة، تــراجــع 
مــؤشــر »نــيــكــي« بــنــســبــة %0.43 
إلــى 28162 نقطة، كما انخفض 
مؤشر »توبكس« بنسبة %0.68 

عند 2004 نقاط.

األسهم األوروبية

كما تراجعت األسهم األوروبية 
مــن أعــلــى مستوياتها فــي ثالثة 
أشهر، مدفوعة بانخفاضات في 
أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين، 
بــعــد أن تــســبــبــت االحــتــجــاجــات 
الواسعة في الصين على القيود 
الصارمة لمكافحة كوفيد- 19 في 

إطــــالق مــوجــة بــيــع فــي األســــواق 
العالمية.

وهــبــط مــؤشــر ســتــوكــس 600 
ــات األوروبــــــيــــــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ألسـ
0.5%، بعد االنخفاضات الحادة 
فـــي األســـهـــم اآلســـيـــويـــة، بحسب 

»رويترز«.
وتراجعت أسهم شركات النفط 
األوروبـــيـــة 2.0%، إذ انخفضت 
أســــــعــــــار خــــــــام بـــــرنـــــت والـــــخـــــام 
، بينما أثر 

ً
األميركي 3% تقريبا

تراجع أسعار المعادن على أسهم 
شركات المناجم التي انخفضت 

.%1.1
ــاعــــات  ــطــ ــقــ كــــمــــا تـــــراجـــــعـــــت الــ
األوروبـــــيـــــة األخـــــــرى الــمــنــكــشــفــة 

على الصين، بما في ذلك شركات 
صناعة السيارات في التعامالت 

المبكرة.
ــع الــــــدوالر  ــفــ ــه، ارتــ ــبـ ــانـ  مــــن جـ
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أدت فيه احتجاجات على 
ــيــــد19-« فـــي الــصــيــن  قـــيـــود »كــــوفــ
إلـــى تــأجــيــج حــالــة مــن الغموض 
والتأثير على المعنويات، وإثارة 
الرعب من جديد في أسواق المال، 
ما أدى إلى انخفاض اليوان ودفع 
الــمــســتــثــمــريــن الــمــتــوتــريــن نحو 

الدوالر كمالذ آمن.
ــدوالر أمــــام الــيــوان  ــ ــفـــع الــ وارتـ
0.76% في التعامالت الخارجية 

المبكرة بآسيا إلى 7.2456.

وتـــراجـــع الــــــدوالر اإلســتــرالــي 
0.61% إلى 0.6714 دوالر، بينما 
تراجع الدوالر النيوزيلندي %0.5 

إلى 0.6216 دوالر.
وفــي محاولة لدعم االقتصاد 
الصيني المتباطئ الـــذي عانى 
ــيـــروس كـــورونـــا  فـــي ظـــل قـــيـــود فـ
الــصــارمــة، قـــال الــبــنــك الــمــركــزي، 
يوم الجمعة، إنه سيخفض نسبة 
متطلبات االحتياطي للبنوك 25 
نقطة أساس اعتبارا من الخامس 

من ديسمبر.
وهـــبـــط الــــيــــورو 0.25% إلـــى 
1.0377 دوالر، بــيــنــمــا انخفض 
الجنيه اإلسترليني 0.24% إلى 

1.2060 دوالر.

وتــراجــع الــيــن الــيــابــانــي نحو 
0.1% إلى 139.27 للدوالر.

وأدت أحــــــــدث تــــــطــــــورات فــي 
الصين إلى وقف تراجع الــدوالر 
الذي كان قد هبط خالل األسابيع 
القليلة الماضية على أمل أن يقوم 
بنك االحتياطي االتحادي )البنك 
 بإبطاء 

ً
المركزي األميركي( قريبا

وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهي 
وجهة نظر أيدها محضر اجتماع 
بنك االحتياطي في نوفمبر، الذي 

شر األسبوع الماضي.
ُ
ن

وانخفض مؤشر الدوالر مقابل 
ســلــة مـــن الـــعـــمـــالت 0.08% إلــى 
106.25، لكنه دون أن يتراجع إلى 
أدنــى مستوى سجله منذ ثالثة 

أشهر عند 105.30.
وبشكل عام ما زال المؤشر في 
طــريــقــه نــحــو تسجيل انخفاض 
شهري يبلغ نحو 5%، الذي يمثل 
 مع 

ً
أكبر تراجع له منذ 12 عاما

تــمــســك الــمــســتــثــمــريــن بــعــالمــات 
حدوث تحول في سياسة التشدد 

النقدي لالحتياطي االتحادي.
فــي المقابل، تراجعت أسعار 
الذهب بعد ارتفاع الــدوالر جراء 
الــطــلــب عــلــى الـــمـــالذ اآلمــــن الـــذي 
أثارته االحتجاجات في عدة مدن 
صــيــنــيــة عــلــى الــقــيــود الــصــارمــة 

لمكافحة فيروس كورونا.
وانـــخـــفـــض ســـعـــر الــــذهــــب فــي 
المعامالت الفورية 0.4 في المئة 
ــــى 1748.84 دوالرا لــأوقــيــة  إلـ
ــطـــت الـــعـــقـــود  ــبـ )األونـــــــصـــــــة(. وهـ
األميركية اآلجلة للذهب 0.3 في 

المئة إلى 1749.60 دوالرا.
وقال يب رونغ محلل األسواق 
في آي.جي »أسعار الذهب تتعقب 
تــحــركــات الـــــدوالر األمــيــركــي عن 
كثب ويبدو أن الغموض المتزايد 
جراء االضطرابات المتزايدة في 

الصين دعم الدوالر هذا الصباح«.
ــــاف يـــب أن الـــنـــاس ربــمــا  وأضـ
يتحولون إلى األصول منخفضة 
المخاطر نظرا إلى وضع كوفيد 
في الصين، لكن مكاسب الدوالر 
تطغى حاليا على وضــع الذهب 

كمالذ آمن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخرى، تراجعت الفضة 2.2 في 
المئة إلى 21.12 دوالرا لأوقية، 
ــيــــن 0.5 فــي  ــبــــالتــ وانــــخــــفــــض الــ
المئة إلــى 975.88 دوالرا وهبط 
الــــبــــالديــــوم 0.2 فــــي الـــمـــئـــة إلـــى 

1848.38 دوالرا.
ومن المتوقع تباطؤ النشاط 
االقتصادي الصيني في نوفمبر، 
وســـــط تـــوقـــعـــات بـــــأن يــنــخــفــض   

ــــالل األســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة  ــثـــر خـ أكـ
مــع انتشار فــيــروس كــورونــا في 
ــبـــالد وتــصــاعــد  ــاء الـ جــمــيــع أنـــحـ
االحتجاجات ضد تشديد القيود 

لمكافحة الجائحة.
وأظهر مؤشر »بلومبرغ« الكلي 
الـــمـــكـــون مـــن ثــمــانــيــة مـــؤشـــرات، 
 فـــي الــنــشــاط 

ً
انــكــمــاشــا مــحــتــمــال

خالل نوفمبر من وتيرة ضعيفة 
أصال في أكتوبر.

ويــــــــــرى االقــــــتــــــصــــــاديــــــون فــي 
 Macquarieو Goldman Sachs
 ،Hang Seng Bank Group و
أن االحتماليات تتزايد لتباطؤ 
الـــــنـــــمـــــو االقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــســـبـــب 
ــواء  ــتــ اإلغــــــالقــــــات وصــــعــــوبــــة احــ

انتشار فيروس كوفيد.
ومــــــــــن الـــــمـــــتـــــوقـــــع أن يـــنـــمـــو 
االقتصاد بنسبة 3.3% فقط العام 
الــحــالــي، وفــقــا ألحـــدث استطالع 
لــــبــــلــــومــــبــــرغ، والــــــــــــذي ســـيـــكـــون 
أبــطــأ وتـــيـــرة مــنــذ السبعينيات 
باستثناء فترة تفشي الجائحة 

عام 2020.

جانب من إجراءات الصين لمكافحة »كوفيد«      )رويترز(

توقعات بتباطؤ 
النمو االقتصادي 

في بكين خالل 
بيانات نوفمبر
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اختتم بنك برقان مؤخرا مشاركته في 
معرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
الـــذي اســتــضــاف جميع الــبــنــوك المحلية، 
بــهــدف التعريف بــالــخــدمــات والمنتجات 
الــمــصــرفــيــة لــمــوظــفــي الــمــؤســســة، وتــأتــي 
مـــشـــاركـــة الــبــنــك فـــي ســـيـــاق حـــرصـــه على 
نشر الــوعــي بمنتجات وخــدمــات القطاع 
الــمــصــرفــي والــمــســاهــمــة فـــي دفــــع عجلة 
االقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي وتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــع 
بالحلول المصرفية الــتــي تلبي مختلف 

احتياجاتهم.
وصرحت مي السبتي - مسؤولة فريق 
فـــي الـــبـــنـــك: »يــســعــدنــا فـــي أن نـــشـــارك في 
معرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
وأن نتخذ منه منصة إيجابية نلبي من 
خاللها احتياجات موظفي المؤسسة من 

الخدمات والمنتجات المصرفية، ونساهم 
من خاللها أيضا كمؤسسة مالية وطنية 
مــرمــوقــة فــي نــشــر الــتــوعــيــة حـــول الــقــطــاع 

المصرفي«.
مــن جــانــبــهــا، صــرحــت حــصــة الــنــجــادة، 
ــاالت والـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــصــ مــــديــــر أول - االتــ
االجتماعية للشركات في بنك برقان: »نحن 
مستمرون في جهودنا لنشر الوعي المالي، 
فـــي ســيــاق حــمــلــة بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
الــتــوعــويــة )لــنــكــن عــلــى درايـــــة(، كــمــا نؤكد 
حــرصــنــا الــشــديــد عــلــى الــمــشــاركــة فـــي أي 
فعالية تنطلق من مركزية الفرد والمجتمع 
ودعــــم الــجــهــات المنظمة لــهــا، فتطبيقنا 
لمضمون شعار أنت دافعنا، خالل جميع 
أنشطتنا، يأتي على رأس أولوياتنا في 

بنك برقان«.

انطالقا من حرصه على دعم المبادرات الهادفة 
لرفع الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في تعزيز 
الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، 
يــواصــل بنك الــكــويــت الــوطــنــي دعـــم حملة التوعية 

المصرفية »لنكن على دراية«.
وتركز الحملة في الفترة األخيرة على المخاطر 
المصاحبة للتعامل بالعمالت االفتراضية، لما لذلك 
 لطبيعتها والتذبذب الحاد في 

ً
من مخاطر عالية، نظرا

أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها ألي جهة رقابية 
أو تنظيمية في الكويت، مما يعّرض المضاربين فيها 

لخسائر فادحة وعمليات احتيال.
وتعّد جهود بنك الكويت الوطني في نشر الوعي 
لدى عمالئه ركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث 
يحرص البنك على تحذير العمالء من كل مخاطر 
بعها المحتالون.

ّ
االحتيال والطرق الملتوية التي يت

وينشر البنك باستمرار، عبر جميع قنواته، مواد 
ر من مخاطر االستثمار في العمالت 

ّ
تثقيفية تحذ

بات كبيرة في 
ّ
االفــتــراضــيــة، بسبب تعّرضها لتقل

قيمتها خالل فترة قصيرة، وعدم قدرة أي جهة على 
التحكم بسوقها وتنظيمه.

الــعــمــالت االفــتــراضــيــة الــتــي ُيــطــلــق عليها صفة 
»العمالت الرقمية أو المشفرة«، ال يمكن مقارنتها 
بالعمالت النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز 
سيادي، وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية 
أو السلطات النقدية، وتعتبر مخزنا للقيمة وتتمتع 
بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ 
الــدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة 
تضمن لها الثبات النسبي فــي سعر الــصــرف أمــام 

العمالت الرئيسية.
ومن أبرز مخاطر العمالت االفتراضية إصدارها 
من أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء 
مستعارة وغير حقيقية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر 
االستخدام غير القانوني والمعامالت غير المشروعة 
وعمليات غسل األموال، لكون هذه األصول ال تخضع 
ــة، إضـــافـــة إلــــى مــخــاطــر الــهــجــمــات  ــزيـ ــركـ لــســلــطــة مـ

واالختراقات اإللكترونية.
وال يقتصر دور البنك على التحذير من االستثمار 
فــي العمالت االفــتــراضــيــة فــقــط، بــل يــوفــر »الوطني« 
 استثمارية 

ً
للعمالء حــلــواًل مــالــيــة شــامــلــة وفــرصــا

مبتكرة تشتمل على حسابات الودائع والصناديق 
االستثمارية، وهي طرق آمنة لالستثمار، كما تقّدم 
شركة الوطني لالستثمار، وهي الذراع االستثمارية 
عّد الحل اإللكتروني 

ُ
للبنك خدمة سمارت ويلث، التي ت

األفضل في فئته في الكويت لالستثمارات الطويلة 
األجل. وتعتمد خدمة سمارت ويلث على تكنولوجيا 
ــات الــعــمــالء  ــاجـ ــيـ ــتـ حـــديـــثـــة مــخــصــصــة لــتــلــبــيــة احـ
االستثمارية بناًء على درجــة تقّبل للمخاطر، وفي 
ضوء األهداف والتطلعات المالية، حيث يمكن للعمالء 
من خالل عملية التسجيل البسيطة امتالك محفظة 
متنوعة من األسهم العالمية، والسندات، والصناديق 
العقارية والسلع االقــتــصــاديــة، مــن خــالل صناديق 

االستثمار المتداولة.
ويعد »الوطني« داعما وشريكا رئيسيا لكل حمالت 
ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع 
مستوى الــوعــي المالي ونــشــر التوعية المصرفية 
بين شــرائــح المجتمع، كما يسخر البنك إمكاناته 
الهائلة في التواصل مع العمالء عبر جميع قنواته 
اإللكترونية التي تحظى بمتابعة هــي األكــبــر على 
مستوى الــبــنــوك الكويتية لــدعــم حملة جــهــود بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي فــي حــمــايــة الــعــمــالء واالقــتــصــاد، 
وتوجيه المجتمع نحو االســتــغــالل األمــثــل للثورة 

التقنية في معامالت مصرفية آمنة وسهلة.
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»الوطني« يكثف التوعية بمخاطر االستثمار 
في العمالت االفتراضية

ضمن دعم البنك للحملة المصرفية »لنكن على دراية«

... و»بيتك«: دور كبير للموظفين
في المساهمة بنشر الثقافة المالية

يواصل موظفو بيت التمويل 
الــــكــــويــــتــــي »بـــــيـــــتـــــك« جــــهــــودهــــم 
الــمــتــمــيــزة فـــي الــتــعــريــف بحملة 
الــتــوعــيــة الــمــصــرفــيــة »لــنــكــن على 
درايـــة« التي اطلقها بنك الكويت 
ــمـــركـــزي بـــالـــتـــعـــاون مـــع اتــحــاد  الـ

مصارف الكويت.
ويـــقـــوم الــمــوظــفــون بمهامهم 
على أكمل وجه بدعم أهداف حملة 
»لنكن على دراية« التي تهدف الى 
نــشــر الــثــقــافــة الــمــالــيــة والــتــوعــيــة 
بــأفــضــل الــســبــل لـــالســـتـــفـــادة من 
الخدمات المالية للبنوك وتسليط 
ــمـــالء  ــعـ ــــوق الـ ــقـ ــ ــلــــى حـ ــــوء عــ ــــضــ الــ

والــتــزامــاتــهــم. ويـــواصـــل »بــيــتــك« 
رســائــلــه المتعلقة بالحملة الــى 
الموظفين عبر منصات التواصل 
الداخلي، بغرض االستفادة منها 
ونقلها عبر تواصلهم المباشر 
ــي الـــفـــروع  ــواء فــ ــ ــ مــــع الـــعـــمـــالء سـ
المصرفية او عبر الهاتف، أو من 
خـــالل مختلف قــنــوات الــتــواصــل 
كمنصات التواصل االجتماعي، 
 KFH ومكالمات الفيديو عبر فروع
Go وغير ذلك من قنوات التواصل 
المختلفة، اذ يساهم ذلك بتحقيق 
اقصى قدر من التوعية المصرفية 

للعمالء والجمهور.

وتــتــمــثــل االهـــــــداف الــرئــيــســيــة 
لحملة »لنكن على دراية« في إدراك 
الــمــبــادئ والــمــفــاهــيــم األســاســيــة 
فــي الــمــجــال الــمــالــي والــمــصــرفــي، 
ــهــــدف الـــــى الـــتـــوعـــيـــة بــحــقــوق  وتــ
العميل الخاصة بعمليات التمويل 
الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى 
ــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة،  ــــدمـ ــــخـ بــــشــــأن الـ
والبطاقات المصرفية المتنوعة، 
وطــرق تفادي التعرض لعمليات 
االحــتــيــال والتوعية بمخاطر ما 
يعرف بـ »التكييش« واالستثمارات 
ــادة وعــي  ــ الــعــالــيــة الــمــخــاطــر، وزيـ
ــع  ــيــ ــمــــواضــ الــــجــــمــــهــــور بـــــأهـــــم الــ

المالية وكيفية حماية األصـــول 
مـــن عــمــلــيــات الـــغـــش واالحـــتـــيـــال، 
واالســـتـــفـــادة مــمــا تــقــدمــه البنوك 
ــرات  ــمـــدخـ ــات إلدارة الـ ــدمــ ــن خــ مــ
بشكل سليم، إلى جانب توضيح 
ــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي بشكل  دور الـ
عــام والمنتجات المصرفية التي 
ــا بـــشـــكـــل خــــــــاص، وذلـــــك  ــهـ ــقـــدمـ يـ
مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم مــجــمــوعــة من 
التعليمات والــنــصــائــح ونشرها 
بشكل دوري عبر مختلف الوسائل 
ــيـــة ومـــنـــصـــات الــتــواصــل  اإلعـــالمـ
االجتماعي والقنوات اإللكترونية 

المختلفة للبنك.

... و»المتحد«: »االفتراضية« خطر على متداوليها 
فــي إطـــار دعــمــه لحملة »لنكن على درايـــة« يستمر البنك األهلي 
المتحد في التحذير من استخدام العمالت االفتراضية ومن أشهرها 
 أن تلك العمالت 

ً
)بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها(، خصوصا

 
ً
ال يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس مما يجعلها تمثل خطرا
 إلى أنها ال تخضع إلشراف الجهات الرقابية، 

ً
على متداوليها نظرا

بالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي 
تتمتع به العمالت الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، كما تمثل 
 يــواجــه النظام المالي 

ً
هــذه العمالت واألصـــول االفتراضية تحديا

 أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية 
ً
العالمي، وخصوصا

 
ً
تعرض ثــروات األفــراد للضياع عن قواعد التعامل الرسمية، فضال

عن إمكانية استخدام هذه العمالت لغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
وغيرها من األنشطة اإلجرامية المتصلة التي ال يمكن تتبعها ألنها 

تتم من مجهولين عبر اإلنترنت.
في هــذا اإلطـــار، أكــد البنك األهلي المتحد في تصريح صحافي 
أنه يلفت إلى أهمية وعي العمالء بمخاطر االستثمار في المنتجات 
عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر اإلنترنت مثل هذه العمالت 
االفتراضية، التي يغلب عليها عدم االستقرار والتذبذب الشديد في 
قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم 

عليها. وأضاف البنك، أن العمالت النقدية تصدر عن الدول وتعتبر 
بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها 
بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العمالت 
الرئيسية، بالتالي فــإن العمالت النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة 
إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما 

ال يتوافر في العمالت االفتراضية.
وحذر البنك من أن التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات 
المالية على مستوى العالم بما لها من جانب إيجابي يتمثل في 
سهولة ومرونة إتمام المبادالت التجارية وإجراء التعامالت المالية 
 جانب سلبي 

ً
وإجــراء التحويالت والشراء عبر اإلنترنت، لها أيضا

يــتــمــثــل فـــي تــعــدد وســـائـــل الــتــواصــل وتــحــولــهــا إلـــى قــنــاة أســاســيــة 
للتسويق مما قد يجعلها نافذة لترويج االستثمارات عالية المخاطر، 
 أن إصــدار وتسويق هذه العملة االفتراضية من جهات غير 

ً
مؤكدا

ــوال المستثمرين  ــ  يــهــدد أصــــول وأمــ
ً
 كــبــيــرا

ً
مــعــروفــة يــشــكــل خـــطـــرا

والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فــادحــة، لعدم خضوع تلك 
العمالت المشفرة ألي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم 
اإلصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخالف العمالت 

النقدية التقليدية.

Credit Management Academy بوبيان« ينظم«
بالتعاون مع »يوروموني« لمديري عالقات العمالء في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

م بنك بوبيان، بالتعاون مع المجموعة 
ّ
نظ

التعليمية فــي مؤسسة يــورومــونــي المالية، 
المستوى األول مــن أكاديمية إدارة االئتمان 
Credit Management Academy لمديري 
عــــالقــــات الـــعـــمـــالء فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــدمـــات 
المصرفية للشركات، والتي تناولت مجموعة 
من المهارات الفنية المهمة التي تتعلق بإدارة 
االئتمان والتحليل المالي وتحليل البيانات 
المالية وإعـــداد وتقديم الــعــروض أمــام لجنة 

االئتمان في »بوبيان«.
وتـــم افــتــتــاح األكــاديــمــيــة بــحــضــور المدير 
ــادل  ــام لــمــجــمــوعــة الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة عــ ــعــ الــ
الــحــمــاد، والــمــديــر الــعــام لمجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات أشـــرف ســويــلــم، ومدير 
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي 
األنــصــاري، ومساعد المدير العام لمجموعة 
الموارد البشرية يوسف أكبر، والمدير التنفيذي 
لمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، 
بجانب مدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل 

عزالعرب.
وكان المحاضرون من المجموعة التعليمية 
ــــددوا مــحــاور  فــي مــؤســســة يــورومــونــي قــد حـ
األكاديمية بعد مناقشتها مع المرشحين قبل 

بدء التدريب لتحديد محاور التدريب بدقة.

الكوادر البشرية 

ــــأن »تــنــظــيــم  ــــرح الـــحـــمـــاد بـ مـــن جـــانـــبـــه، صـ
أكاديمية إدارة االئتمان يؤكد سعي بنك بوبيان 
المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خالل توفير 
أفــضــل بــرامــج الــتــدريــب والــتــطــويــر فــي جميع 
الــقــطــاعــات والــتــعــاون مــع أعــــرق الــمــؤســســات 
المالية والتعليمية، عبر االستعانة بالخبراء 
العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية 

العريقة«.
وأوضح أن »بوبيان« يعد من البنوك الرائدة 
على مستوى المنطقة في العمل على تطوير 
وصــقــل مــهــارات وخــبــرات موظفيه مــن خــالل 
برامج التدريب المتميزة، مما ساهم في خلق 
المزيد مــن الـــوالء بين الموظفين للمؤسسة 
التي ينتمون إليها، وذلك من خالل التعاون مع 
مؤسسات تدريب وجامعات محلية وعالمية 

عريقة.
وحــول البرنامج، أوضــح الحماد أنــه جرى 
 لموظفي عالقات 

ً
تصميمه وتنفيذه خصيصا

الــعــمــالء فــي مــجــمــوعــة الــخــدمــات المصرفية 

للشركات على مختلف الـــدرجـــات الوظيفية 
لــالرتــقــاء بمهاراتهم وإيــجــاد منهجية ثابتة 
في تقديم الخدمة لعمالء »بوبيان«، ويحرص 
 عــلــى الــربــط بــيــن النظريات 

ً
الــبــرنــامــج أيــضــا

العلمية والــمــمــارســة والــتــطــبــيــق فــي القطاع 
الــمــصــرفــي اإلســـالمـــي. وأضــــاف أن البرنامج 
يتضّمن ربــط التقدم فــي الــدراســة مــع التقدم 
المهني والــوظــيــفــي واســتــخــدام لــغــة مــوحــدة 

بــيــن جــمــيــع أعـــضـــاء الـــفـــريـــق، حــيــث يــحــتــوي 
البرنامج علي مجموعة من المعارف واآلليات 
واالتجاهات الحديثة من خالل استخدام أدوات 
رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم 
الخدمة بما يناسب احتياجات كــل مؤسسة 
وتطوير مستوى رضا العمالء بما يتناسب مع 
مستوى الخدمة التي يقّدمها البنك لعمالئه من 

الشركات والمؤسسات.

وأكد الحماد التزام »بوبيان« الدائم تجاه 
مــوارده البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما 
يساعدهم على النهوض بالمهارات الفنية 
ــة مـــن خــــالل خلق  ــيـ ــداعـ والــمــصــرفــيــة واإلبـ
بيئة تدريب متطورة تعتمد على االرتقاء 
ــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم الــوظــيــفــيــة  بـــقـــدراتـــهـــم وصـ
فــي جميع مــجــاالت العمل المصرفي، بما 
يــنــعــكــس عـــلـــى خــــدمــــة الـــعـــمـــالء وتـــطـــويـــر 

خدمات ومنتجات البنك وزيــادة االبتكار 
واإلبداع.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال ســويــلــم: »ُيــعــد 
بــرنــامــج أكــاديــمــيــة إدارة االئــتــمــان خطوة 
مهمة في استراتيجية بوبيان التدريبية 
ات موظفينا في مجموعة  تجاه رفــع كفاء
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات وتــنــمــيــة 
مـــهـــاراتـــهـــم الــوظــيــفــيــة، بــمــا يــتــنــاســب مــع 
التطورات والمتغيرات في السوق الحالية 
لتحقيق المصلحة المشتركة بين »بوبيان« 
ــه مــــن الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات  ــائــ ــركــ وشــ

وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.
وأضاف أن »المستوى األول من البرنامج 
ــبـــي »أكـــاديـــمـــيـــة إدارة االئـــتـــمـــان«  ــدريـ ــتـ الـ
ــديـــري عـــالقـــات الــعــمــالء  حـــضـــره 20 مـــن مـ
بمجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
فــي »بــوبــيــان«، وتــنــاول العديد مــن النقاط 
الفنية المهمة التي تتعلق بتقييم الوضع 
المالي للعمالء، وأهمية فهم أهداف العميل 
وتـــقـــديـــم أفــــضــــل خــــدمــــة مــمــكــنــة وتـــعـــزيـــز 
العالقة الوثيقة مع الشركات الكبرى ذات 
األنشطة المتميزة المتعاملة مع »بوبيان« 
والتعريف بخدماته ومنتجاته المميزة.

مسؤولو »بوبيان« مع المتدربين

»الخليج« يختتم مشاركته في مؤتمر 
اتحاد طلبة الكويت بأميركا

سلمى الحجاج مع فريق البنك في المٔوتمر

فريق »برقان« في جناح البنك بالمعرض

فـــــــي ظـــــــل مـــــشـــــاركـــــة طـــالبـــيـــة 
واسعة، وبرعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد، وبحضور سفير الكويت 
لـــدى واشــنــطــن جــاســم الــبــديــوي، 
اخــتــتــم بــنــك الــخــلــيــج - الــشــريــك 
االستراتيجي المصرفي للمؤتمر 
الــســنــوي الــــ38 لــالتــحــاد الوطني 
لــطــالب الــكــويــت - فـــرع الــواليــات 
المتحدة - مشاركته المتميزة في 
المؤتمر، الــذي أقيم تحت شعار 

»شباب يسمو به الوطن«.
وســـلـــط مــمــثــلــو بــنــك الــخــلــيــج 
خــــالل مــشــاركــتــهــم فـــي الــمــؤتــمــر 
الــــــضــــــوء عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل 
المصرفي التي يجسدها البنك، 
كما قــدمــوا شرحا تفصيليا عن 
آليات العمل والفرص الوظيفية 
ــلـــطـــالب، والـــخـــدمـــات  الـــمـــتـــاحـــة لـ
التي يوفرها البنك للعمالء وفي 
مــقــدمــتــهــم فـــئـــة الـــشـــبـــاب، وســـط 
إقبال كبير من الطالب الراغبين 
فــــي الـــعـــمـــل بــبــنــك الــخــلــيــج بــعــد 
ــرز  ــاره أحـــــد أبــ ــبـ ــتـ ــاعـ الــــتــــخــــرج، بـ
جهات التوظيف، التي تستقطب 

الكوادر الشبابية في الكويت.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــمـــديـــرة 
العامة لــلــمــوارد البشرية سلمى 
الحجاج إن الشباب الكويتيين هم 

عماد المستقبل، ومنجم الطاقات 
والمواهب الالزمة لنهضة الكويت 
واقــتــصــادهــا، ولــهــذا وضـــع بنك 
الخليج الشباب كمحور رئيسي 
فــي استراتيجية 2025، وركــزت 
ــويــــت 2035،  ــكــ عـــلـــيـــهـــم رؤيــــــــة الــ
الــتــي تشتمل على مجموعة من 
الركائز، أهمها رأس المال البشري 
اإلبــــداعــــي، وهــــو مـــا يــتــوافــق مع 
شعار المؤتمر »شباب يسمو به 
الوطن«. وحثت الحجاج الشباب 
عــلــى بـــذل الكثير مــن الــجــهــد في 
الــدراســة والتعلم، والتسلح بكل 
مقومات العلم الحديث، تمهيدا 
للعودة إلى البالد واالنخراط في 
سوق العمل، السيما في القطاع 
الــخــاص الــــذي يــبــحــث دائــمــا عن 
المواهب والكفاءات، مبينة أن بنك 
الخليج كعادته سنويا يحرص 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد مــــن فـــرص 
الــتــوظــيــف لــلــطــالب الــمــشــاركــيــن 
ــي الــــمــــؤتــــمــــر، ضـــمـــن بـــرامـــجـــه  ــ فـ
المتواصلة والمتنوعة، لترسيخ 
مــبــادئ االســتــدامــة المجتمعية، 
وفي إطار دعمه للشباب الكويتي 

داخل الوطن وخارجه.
وأضافت أن بنك الخليج كونه 
جهة توظيف مفضلة لدى الشباب 
الكويتي، حرص هذا العام أيضا 

على توفير فرص وظيفية للطالب 
والطالبات المبتعثين المشاركين 
في المؤتمر، تضمن لهم العودة 
إلى الوطن وفي جعبتهم الوظيفة 
التي يحلمون بها، في بيئة عمل 
ــة، وفـــــرص كــبــيــرة لــلــتــطــور  ــعــ رائــ

واكتساب الخبرات.
 وأشـــــــارت إلــــى أن »الــخــلــيــج« 
ــات مــــتــــمــــيــــزة مــع  ــ ــالقــ ــ ــه عــ ــطــ ــربــ تــ
اتــحــاد طلبة الكويت فــي أميركا 
على مدى 10 سنوات متواصلة، 
مضيفة أن البنك ينظر إلــى هذا 
المؤتمر السنوي، كونه أحد أكبر 
ــطــــالب الــكــويــتــيــيــن  تـــجـــمـــعـــات الــ
خـــارج الــوطــن، كفرصة للتواجد 
بينهم، ومشاركتهم مناسباتهم، 
ومواكبة توجهاتهم وتطلعاتهم 

المستقبلية.
 ولفتت إلى أن بنك الخليج لم 
يأت إلى المؤتمر بفرص وظيفية 
فــقــط، بــل بــحــزمــة مــن الــمــفــاجــآت 
والـــهـــدايـــا لــلــطــالب الــمــشــاركــيــن، 
الســيــمــا الـــطـــالب الـــذيـــن تــكــبــدوا 
عناء السفر من مختلف الواليات 
لــحــضــور الـــمـــؤتـــمـــر، مــضــيــفــة أن 
الــبــنــك أجـــرى سحبا عــلــى تــذاكــر 
ســــفــــر مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــواليــــــات 
األميركية إلى لوس انجلوس، فاز 

بها 3 طالب و3 طالبات. 

ع شراكة استراتيجية مع 
ّ
»وربة« يوق

النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية
أعلن بنك وربة توقيع اتفاقية شراكة ورعاية مع 
النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية، وبموجب 
هـــذه االتــفــاقــيــة يــكــون الــبــنــك هـــو الـــراعـــي الــرســمــي 
واألساسي للنادي، ويدعمه في كل ما يقّدمه النادي 
من أنشطة وفعاليات رياضية مميزة، وتأتي هذه 
 من البنك على إيجاد التالحم مع 

ً
الخطوة حرصا

الشعب الكويتي والــتــقــرب مــن الــطــاقــات الشبابية 
عبر هواياتهم، والعمل على زيادة الوعي واالهتمام 
بــالــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة، وذلـــك فــي إطـــار االلــتــزام 
بمسؤولياته المجتمعية، وسعيه لتحقيق التنمية 

المستدامة.
ــال مـــديـــر قـــطـــاع الــتــســويــق  ــهـــذه الــمــنــاســبــة قــ وبـ
واالتـــصـــال الــمــؤســســي أيــمــن الــمــطــيــري: »نــحــن في 
بنك وربــة سعداء بتوقيع هذه الشراكة، ونحن في 
 سنضيف لمنصات األلعاب 

ً
قمة التفاؤل، ألننا معا

اإللــكــتــرونــيــة كــل هــو مــنــاســب لمصلحة الالعبين 
اع المحتوى«.

ّ
والفرق وصن

مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الـــنـــادي 
الكويتي لــلــريــاضــات االلــكــتــرونــيــة عبدالله العلي: 

»يعد هذا الحدث هو األول من نوعه، حيث أصبح 
بنك وربة راعيا رسميا وأساسيا للنادي الكويتي 
للرياضات اإللكترونية، وذلك يسهم بشكل مباشر 
في االهتمام باألنشطة االجتماعية اإليجابية التي 
تدور حول المسابقات، والتحفيز الفعلي والتواصل 
 مــا يتم 

ً
االجتماعي التفاعلي، موضحا أنــه غــالــبــا

النظر إلى هذه األلعاب باعتبارها وسيلة ترفيهية 
فقط، والفتا إلى أن هذا المفهوم تنقصه الدقة فقط، 
حيث أثبتت دراسات عديدة أن منصات الرياضات 
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــعــددة الــالعــبــيــن عــبــر اإلنــتــرنــت 
تقّدم مساحة مهمة للتفاعل االجتماعي والتحفيز 
ــرات الــعــالــمــيــة  ــمـــؤشـ ــنـــي«. وذكـــــر الــعــلــي أن الـ ــذهـ الـ
واإلقليمية ترصد جودة األنشطة االجتماعية بين 
المراهقين بنقص األنشطة االجتماعية والعقلية 
 إلــى أن بنك وربــة يهدف 

ً
أثناء وقــت الــفــراغ، مشيرا

ــذا الــتــعــاون الــمــثــمــر إلـــى خــلــق تجربة  مـــن خـــالل هـ
افتراضية جذابة تعمل على تشجيع الالعبين على 
التفاعل والتنافس مع بعضهم البعض في رياضتهم 

اإللكترونية المفضلة.

»برقان« بـ »الرعاية السكنية«: نحرص على نشر الوعي المالي»برقان« بـ »الرعاية السكنية«: نحرص على نشر الوعي المالي

»التجاري« ينظم حملة»التجاري« ينظم حملة
توعية صحية لموظفيهتوعية صحية لموظفيه

بالتعاون مــع شــركــة علي عــبــدالــوهــاب الــمــطــوع، استضاف البنك 
التجاري الكويتي فريق عمل صيدليات المطوع إلجراء فحوصات طبية 
تتضمن قياس ضغط الدم والسكر وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة 
الجسم وتقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب 
الحياة، واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة.

وجرى تنظيم هذه الفعالية بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية 
الوقاية من مرض السكري، وتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب 
حياة صحية، إيمانا منه بأهمية توفير الرعاية الصحية للموظفين، 
وقد عمل الفريق المشارك على توعية الموظفين بخطورة األمراض 
ــادات الطبية  ــ الــمــزمــنــة، وكــيــفــيــة الــعــمــل عــلــى تــفــاديــهــا بــاتــبــاع اإلرشــ
السليمة، متمنين لجميع موظفي »التجاري« دوام الصحة والعافية. 
وبهذه المناسبة، التي حظيت بحضور رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
أحمد الدعيج، قالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي 
أماني الورع إن هذه الفعالية أتت حرصا من إدارة البنك على توفير 
مزيد من العناية بالكوادر البشرية، مشيدة بتجاوب واستحسان 
الموظفين لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلــى تنظيم األنشطة 
والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع 
السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين، تأكيدا على أن 

الوقاية خير من العالج.
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تــــتــــبــــع مــــــشــــــاريــــــع الـــتـــنـــمـــيـــة 
 
ً
 مـــــدروســـــا

ً
ــويــــت نــــهــــجــــا ــكــ فـــــي الــ

 من حيث التميز في 
ً
ومتصاعدا

مجال التصميم، وجــودة البناء، 
والــــخــــصــــائــــص والــــمــــواصــــفــــات 
الــعــالــمــيــة، مــمــا يــعــكــس الــجــهــود 
االســتــثــنــائــيــة الــمــبــذولــة لتعزيز 

ومواصلة النمو من خالل تطوير 
المشاريع االستراتيجية وتعزيز 

قطاع المشاريع. 
وفي هذا الصدد، أعلنت »ميدل 
إيـــســـت إيـــكـــونـــومـــيـــك دايـــجـــســـت- 
 قائمة 

ً
جلوبال داتا«، ميد، مؤخرا

الفائزين على المستوى المحلي 

بجوائزها السنوية التي تشمل 
أفضل المشاريع، ليحصد فندق 
والدورف أستوريا- الكويت جائزة 
ــدقـــي« عــلــى  ــنـ ــل مــــشــــروع فـ »أفــــضــ
الــمــســتــوى الــمــحــلــي فـــي الــكــويــت 

لعام 2022.
ونـــتـــيـــجـــة لــتــحــقــيــقــه الــنــجــاح 
الملحوظ ضمن معايير التقييم 
الرئيسية العديدة التي وضعتها 
لجنة تحكيم ميد؛ حصل الفندق 
عــلــى جـــائـــزة الـــعـــام لــتــمــيــزه في 
ــيــــر  ــتــــأثــ مـــــجـــــال االســــــتــــــدامــــــة والــ
االجتماعي والقيمة والهدف، كما 
 
ً
تضمنت معايير التقييم أيضا
الــعــنــاصــر المتعلقة بالتصميم 
ــم اخـــتـــيـــار  ــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ ــاء، ولــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وال
 إلنــــجــــازاتــــه 

ً
الــــمــــشــــروع تــــقــــديــــرا

الــمــعــمــاريــة والــهــنــدســيــة وإدارة 
المشروع واالبتكار الرقمي.

وبهذه المناسبة، أعربت إدارة 
شركة المباني- مالك المشروع- 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــحـــصـــول فــنــدق 
والــدورف أستوريا على الجائزة 

مـــن بــيــن الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع، 
حــيــث يــعــد والــــــدورف أســتــوريــا- 
ــنــــدق تــفــتــتــحــه  ــالــــث فــ الـــكـــويـــت ثــ
هيلتون في الكويت، ليقدم عالمة 
موثوقة وتجربة ضيافة فاخرة 
 الــذيــن 

ً
إلـــى الــعــمــالء األكـــثـــر رقـــيـــا

ينشدون أعلى مستويات الخدمة 
، وهــــو مـــا أثــر 

ً
 وإقــلــيــمــيــا

ً
مــحــلــيــا

بدوره بشكل إيجابي على صناعة 
الضيافة في الكويت، والنهوض 
بالسياحة المحلية والــتــجــاريــة 
ــواء، كـــمـــا نـــجـــح فــي  ــ ــ عـــلـــى حــــد سـ
جذب السياحة الدولية كجزء من 

رؤية الكويت 2035.

عناصر تصميم مبهرة

 
ً
ونظرت لجنة جوائز ميد أيضا

فـــي مــكــونــات الــعــقــار وعــنــاصــره 
المميزة ضمن تقييمه، حيث يمتد 
والدورف أستوريا- الكويت على 
مــســاحــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ حــوالــي 
15.000 متر مربع، بينما يمتلك 

، مــع 7 طوابق 
ً
الــفــنــدق 12 طــابــقــا

نـــمـــوذجـــيـــة مـــخـــصـــصـــة لــلــغــرف 
واألجنحة، وطابق ترفيهي وآخر 
ــــرف االجـــتـــمـــاعـــات  لــلــمــطــاعــم وغــ

وقاعات مناسبات. 
 
ً
 مسبحا

ً
كما يوفر الفندق أيضا

 في الهواء الطلق على سطح 
ً
كبيرا

 بـــالـــمـــســـاحـــات 
ً
الـــفـــنـــدق مـــحـــاطـــا

 للياقة البدنية 
ً
الخضراء، ومركزا

 بــــمــــعــــدات تـــكـــنـــوجـــيـــم، 
ً
مــــجــــهــــزا

ومنطقة فسيحة لنادي والدورف 
أستوريا لألطفال الذي يجعل من 

الفندق وجهة مثالية للعائالت. 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــتــمــيــز 
الــفــنــدق بــمــنــتــجــع صــحــي مــذهــل 
 ،

ً
 مـــربـــعـــا

ً
بــمــســاحــة 1.259 مــــتــــرا

ومــركــز لــرجــال األعــمــال، ومكتبة 
ساحرة، ومساحات للمناسبات 
تضم غــرف اجتماعات متعددة، 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك قــــــاعــــــة ضـــخـــمـــة  ــ ــمـ ــ بـ
لــلــمــنــاســبــات الـــكـــبـــرى يــمــكــن أن 

تتسع لـ1000 متر.

ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن مـــصـــر  ــلـ ــ عـ
سمحت للجنيه بــالــهــبــوط أكثر 
 
ً
مــن كــل الــعــمــالت األخـــرى تقريبا
في العالم خــالل الربع الــرابــع، ال 
لــون  ــزال الــمــســتــثــمــرون يــتــســاء ــ يـ
عما إذا كانت السلطات ستخفف 
 إذا تعرضت لمزيد 

ً
قبضتها تماما

من الضغط.
 لما ذكره بنك االستثمار 

ً
ووفقا

نــومــورا كابيتال، فــإن مصر تعد 
االقـــتـــصـــاد األكـــثـــر عـــرضـــة ألزمـــة 
 
ً
ــدار الــــــ 12 شـــهـــرا ــ ــ عـــمـــلـــة عـــلـــى مـ

ــواق  ــ ــقــــادمــــة، بـــيـــن جــمــيــع األســ الــ
 HSBC ــّدلـــــت ــ الــــنــــاشــــئــــة. فـــيـــمـــا عـ
Holdings Plc توقعاتها السابقة 
لــلــجــنــيــه بـــــأن يــســتــقــر حـــــول 24 
 
ً
لكل دوالر، تتصور اآلن مبدئيا
 نـــحـــو 26، مـــمـــا يــعــنــي 

ً
ــا ــركــ ــحــ تــ

 
ً
5.5% تقريبا  بنسبة 

ً
انخفاضا

عن المستويات الحالية.
ويــمــثــل إحــجــام المستثمرين 
ــر  ــ ــــط آخـ ــغـ ــ ــل ضـ ــ ــامــ ــ األجــــــــانــــــــب عــ
ــوائـــد  ــا دفــــــع عـ ــ ــه، مـ ــجـــنـــيـ ــى الـ ــلـ عـ
أذون الــخــزانــة لــالرتــفــاع بصورة 
ــادة، والــتــي وصــلــت إلـــى أعلى  حــ
مستوياتها منذ أوائل عام 2019 

في المزادات األخيرة.
ــر  ــيـ ــبـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــخـ
االقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي مــــجــــمــــوعــــة 
غولدمان ساكس في لندن، فاروق 
سوسة: هناك الكثير من االلتباس 
ــا إذا كـــنـــا نــتــمــتــع  ــ اآلن حــــــول مـ
 لسعر الصرف، 

ً
بنظام مــرن حقا

مضيفا: لم يتم اختبار ما إذا كان 
الجنيه سيكون أكثر مــرونــة في 
مواجهة الصدمات الخارجية في 

المستقبل، ومــا إذا كــان بمثابة 
عامل استقرار تلقائي للحسابات 

الخارجية.
يأتي ذلك، فيما خفضت مصر 
قــيــمــة الــجــنــيــه بــنــســبــة 18% في 
أواخر أكتوبر، وأشارت إلى أنها 
تتحول إلــى نظام صــرف أجنبي 
ــر مــــرونــــة فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــثــ أكــ
يصارع االقتصاد تداعيات الغزو 
ــا. وتــراجــعــت  ــيـ ــرانـ الـــروســـي ألوكـ
العملة بنحو 20% مقابل الدوالر 
لتسجل أدنــــى مــســتــويــاتــهــا هــذا 
الربع، وهو أســوأ أداء في العالم 

بعد »السيدي« الغاني.
لــــكــــن الـــــنـــــوبـــــة األخـــــــيـــــــرة مــن 
ــلـــى مــســتــوى  ــعـــف الــــــــــدوالر عـ ضـ
العالم ساعدت في التخفيف من 
انخفاض الجنيه إلى حوالي %2 
هذا الشهر. ويقارن ذلك بقفزة في 

عمالت األســواق الناشئة بنسبة 
 في نوفمبر مع تراجع 

ً
3% تقريبا

الدوالر.

التقلبات التاريخية

وتراجعت التقلبات التاريخية 
لمدة أسبوع في الجنيه - والتي 
ــار  ــعــ ــدى ابــــتــــعــــاد األســ ــ تـــقـــيـــس مــ
الــمــتــداولــة عــن متوسطها - إلــى 
الــــمــــســــتــــويــــات الـــــتـــــي شــــوهــــدت 
قـــــبـــــل أحـــــــــــــدث تــــخــــفــــيــــض حـــــاد 
 لــمــا ذكــرتــه 

ً
لــســعــر الــعــمــلــة، وفــقــا

ــــت عــلــيــه  ــعـ ــ ــلـ ــ »بـــــلـــــومـــــبـــــرغ«، واطـ
»العربية.نت«.

بدوره، قال كبير االقتصاديين 
في HSBC Holdings Plc للبنوك 
الـــمـــركـــزيـــة، ســـايـــمـــون ويــلــيــامــز: 
بــعــد الــتــحــرك األولـــــي الـــحـــاد في 

وقت إبــرام صفقة صندوق النقد 
الدولي، لم يتغير الجنيه المصري 
 مــقــابــل الــــــدوالر، فـــي وقــت 

ً
كــثــيــرا

كــانــت عــمــالت األســــواق الناشئة 
.
ً
األخرى أكثر تقلبا

وأضـــاف ويليامز: إذا استمر 
ــراهـــــن وكــــافــــح ســـوق  الــــوضــــع الـــ
ــة لــتــوضــيــح  ــيـ ــبـ ــنـ الــــعــــمــــالت األجـ
سياسات المركزي، فإن احتمالية 
حــدوث تحول هبوطي أعمق في 

قيمة الجنيه سترتفع.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ال تــــــزال 

الخلفية صعبة بالنسبة لمصر.

استهالك متزايد

ــــي، مــن  ــالــ ــ ــحــ ــ وفــــــــي الــــــوقــــــت الــ
المقرر أن تسمح مصر بـ »بعض 
ــفــــاض الـــســـريـــع فــــي ســعــر  االنــــخــ

العملة« قبل الموافقة المتوقعة 
الشهر المقبل على قرض بقيمة 3 
مليارات دوالر من صندوق النقد 
الدولي، والذي يفضل سعر صرف 
أكثر مرونة كشرط للدعم المالي، 
 Columbia لمحلل شــركــة 

ً
وفــقــا

Threadneedle لــالســتــثــمــارات، 
جوردون باورز.

ــنــــظــــر إلـــــــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــالــ وبــ
تــواجــه مــصــر عـــدة نــقــاط ضغط، 
إذ يعتزم البنك المركزي بحلول 
نــــهــــايــــة ديـــســـمـــبـــر إلـــــغـــــاء شــــرط 
ــن عــلــى  ــ ــورديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ حـــــصـــــول الـ
خــطــابــات اعــتــمــاد لـــشـــراء بعض 
ــارج. وتـــحـــتـــاج  ــ ــخــ ــ ــلـــع مــــن الــ الـــسـ
 إلى تصفية الطلبات 

ً
البالد أيضا

المتراكمة - المقدرة بأكثر من 5 
مليارات دوالر - من المستوردين 
والشركات للوصول إلــى العملة 
الصعبة، وهي خطوة أخرى يمكن 

أن تزيد الضغط على الجنيه.
وقال باورز: يبدو أن السلطات 
تــــريــــد إدارة عـــمـــلـــيـــة الــــصــــرف، 
ــرد وصــــــــــــــول األعـــــــمـــــــال  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
المتراكمة إلــى مستويات يمكن 
إدارتها، يمكننا أن نرى المزيد من 
المرونة. ولكن حتى ذلك الحين، 
ــه  ــابـــق ألوانـــ أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن الـــسـ
الــتــعــرف على مــدى مــرونــة نظام 

.
ً
سعر الصرف الجديد حقا

وفي السوق الخارجية، صعد 
تجار المشتقات رهاناتهم على 
أن الجنيه ســوف ينخفض أكثر 
من 13% في األشهر الـ 12 المقبلة.
»العربية نت«

 
ً
قــّدمــت شــركــة زيـــن برنامجا

 من األنشطة والمبادرات 
ً
متميزا

للطلبة الكويتيين الدارسين في 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
ــٍك  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ضــــــمــــــن وجــــــــــودهــــــــــا كـ
استراتيجي للمؤتمر السنوي 
الـــ 38 لــالتــحــاد الــوطــنــي لطلبة 
الكويت فــي أمــيــركــا، الــذي أقيم 
ــــوس أنـــجـــلـــس تــحــت  بــمــديــنــة لـ
شعار »شباب يسمو به الوطن« 
برعاية رئيس مجلس الـــوزراء 
ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 

األحمد. 
ــّبــــرت »زيــــــن« عـــن فــخــرهــا  وعــ
بــــــــــاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار شـــــــراكـــــــتـــــــهـــــــا 
االستراتيجية مــع االتــحــاد، إذ 
 له 

ً
 رئيسيا

ً
تعتبر الشركة داعما

 
ً
، خصوصا

ً
لما يقارب 20 عاما

ــر  ــبــ أنــــــــه يـــشـــكـــل الــــتــــجــــمــــع األكــ
للطلبة الــكــويــتــيــيــن الــدارســيــن 
في الــخــارج، وأتــى دعــم الشركة 
 منها بتطوير قطاعي 

ً
اهتماما

 من 
ً
الشباب والتعليم وانطالقا

إيمانها بأهمية الــتــواصــل مع 
أبــنــاء الــكــويــت مــن طـــالب العلم 

في الخارج.
وتحرص »زين« كل عام على 
تقديم كل جديد لطلبة الكويت 
في الواليات المتحدة، إذ قامت 
هذا العام باستضافة العديد من 
الفعاليات واألنشطة على مدار 

فــتــرة تنظيم الــمــؤتــمــر خـــالل 3 
أيام متتالية، بدأتها مع الندوة 
 
ً
الرياضية التي القت إقبااًل كبيرا
 من 

ً
 مـــمـــيـــزا

ً
 إيـــجـــابـــيـــا

ً
وتـــفـــاعـــال

الطلبة والطالبات الحاضرين، 
واستضافت خاللها العديد من 
الشخصيات الكويتية الرياضية 
الذين سافروا للواليات المتحدة 
 للمشاركة فيها، منهم 

ً
خصوصا

عـــضـــوة مــجــلــس إدارة الــلــجــنــة 
األولـــمـــبـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة فــاطــمــة 
ــنــــاشــــط الـــريـــاضـــي  حــــيــــات، والــ
 ،

ً
رئيس نــادي التضامن سابقا

يوسف البيدان، والعب الفنون 
القتالية محمد األقرع. 

 نـــدوة 
ً
ورعــــت الــشــركــة أيـــضـــا

مميزة بعنوان »اخلق فرصتك« 
حـــــول ريـــــــادة األعـــــمـــــال، والـــتـــي 

اســـــتـــــضـــــافـــــت نــــخــــبــــة مـــمـــيـــزة 
مـــن رواد األعـــمـــال الــكــويــتــيــيــن 
الشباب؛ مثل الشريك المؤسس 
والرئيس التنفيذي ألكاديمية 
كــودد، أحمد معرفي، ومسؤول 
قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــحـــث فــي 
مــايــكــروســوفــت الــكــويــت ناصر 
العبدالجليل، ورئيس الهندسة 
ــيـــالت فــــي »أمـــــــــــازون«،  ــلـ ــتـــحـ والـ
وسالم معرفي المدير السابق 
في »أمازون« الشريك المؤسس لـ 
Ordable عبدالله العتال، الذين 
شــــاركــــوا الــــطــــالب والـــطـــالـــبـــات 
خــبــراتــهــم وقـــصـــص نــجــاحــهــم 
وتــجــاربــهــم فــي كيفية تحقيق 

النجاح في عالم األعمال. 
وإلى جانب الندوات الثقافية 
 مــا ينتظر 

ً
واألكــاديــمــيــة، دائــمــا

طــلــبــة الــكــويــت فـــي أمــيــركــا كل 
عــام بــطــوالت »زيـــن« الرياضية 
الــتــي تخلق أجــــواًء مــن المتعة 
 ما تكون 

ً
والحماس، التي عادة

فــي كــرة الــقــدم، وارتـــأت الشركة 
ــّدم بــطــولــة  ــ ــقـ ــ ــام أن تـ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
مــتــجــددة فـــي ريـــاضـــة مختلفة 
هي رياضة البادل التي شهدت 
 بين الــشــبــاب في 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــا رواجــ

، حيث 
ً
الــكــويــت والــعــالــم أخـــيـــرا

كرمت الفائزين بجوائز قيمة، 
إلـــى جــانــب تــقــديــمــهــا لــلــفــقــرات 
الترفيهية والمسابقات وتقديم 
الــــــجــــــوائــــــز الــــقــــيــــمــــة لـــلـــطـــالب 
والــــطــــالــــبــــات خــــــالل فـــعـــالـــيـــات 

المؤتمر.

ــارات  ــــــعــــــت شـــــركـــــة الـــــعـــــقـــ
َّ
وق

ــرة تـــفـــاهـــم مــع  ــذكــ ــتـــحـــدة، مــ الـــمـ
ــة، إحـــدى  ــيـ ــرالـ ــتـ الــجــامــعــة األسـ
ــة  ــات الـــخـــاصـ ــعــ ــامــ ــجــ أوائــــــــــل الــ
ــكــــويــــت، أمــــــــس. وقــــــد اتـــفـــق  ــالــ بــ
الطرفان بشكل متبادل، بموجب 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، عــلــى تــطــويــر 
ــة بـــشـــأن  ــيـ ــاونـ ــعـ ــل تـ ــمـ ــة عـ عــــالقــ
برامج »األسترالية« تتمثل في 
بــنــاء تــحــالــف مــســتــدام ومتين 
ــق مــــــع قــــيــــم الـــطـــرفـــيـــن  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ يـ

وأهدافهما االستراتيجية. 
وتتضمن االتفاقية مجموعة 
ــات  ــوعــ ــمــــوضــ ــن الــ ــ مــــتــــنــــوعــــة مــ
ــام الــمــشــتــرك لكل  ــمـ ــتـ ذات االهـ
مـــن الــمــوقــعــيــن عــلــى الــمــذكــرة، 
ــيـــر الـــفـــرص  ــك تـــوفـ ــ بـــمـــا فــــي ذلــ
لطالب الدبلوم والبكالوريوس 
فــــي »األســــتــــرالــــيــــة« لــلــحــصــول 
عــلــى تــدريــب مــيــدانــي وتــدريــب 
داخلي في »العقارات المتحدة« 
ــة لـــهـــا،  ــعــ ــابــ ــتــ ــات الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ أو الـ
واستضافة »العقارات المتحدة« 
لمتحدثين دولــيــيــن ومحليين 
في فعاليات »األسترالية«، والتي 
ستمنح مــن خاللها »العقارات 
الـــمـــتـــحـــدة« الـــفـــرصـــة لــتــســويــق 

عروضها المختلفة. 
كــــمــــا يــــــنــــــدرج تــــحــــت مــظــلــة 
ــة اســـتـــضـــافـــة مــمــثــل  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
مـــن »الــــعــــقــــارات الـــمـــتـــحـــدة« في 
المجلس االستشاري الصناعي 
للجامعة خالل العام الدراسي، 
وكذلك التعاون بين »العقارات 

ــة« في  ــيـ ــرالـ ــتـ الــمــتــحــدة« و»األسـ
الــمــشــاريــع الــبــحــثــيــة الـــتـــي من 
شأنها أن تفيد الجامعة وتدعم 
 
ً
رؤيـــــــة الـــكـــويـــت 2035، فــضــال
عــــن تــنــظــيــم دورات تــدريــبــيــة 
مــشــتــركــة لــخــريــجــي الــجــامــعــة 
ــة إلــــــى دورات  ــ ــافـ ــ الــــــُجــــــدد، إضـ
تــدريــبــيــة لــمــوظــفــي »الـــعـــقـــارات 
ــولـــى تــقــديــمــهــا  ــتـ الـــمـــتـــحـــدة« يـ
أســـاتـــذة الــجــامــعــة، بالتنسيق 
مع قسم التدريب المؤسسي في 
»األسترالية«، إضافة إلى العديد 
من القضايا والفعاليات األخرى.

ــثــــه عــن  وفـــــــي مــــعــــرض حــــديــ
االتـــفـــاقـــيـــة، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ ا رة  اإلدا ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
ــيــــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فــي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
»العقارات المتحدة«، مازن حوا: 

 
ً
»تأتي هــذه المبادرة انسجاما
مع أهداف )العقارات المتحدة( 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــمــــســــؤولــــيــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــمــتــمــثــلــة فــي 
تــعــزيــز تــواصــلــنــا مـــع مختلف 
أطياف المجتمع وتطوير قدرات 
الشباب في الكويت. ننظر إلى 
 إلــى 

ً
فـــرصـــة الــعــمــل هــــذه جــنــبــا

ــع مـــؤســـســـة مـــرمـــوقـــة  ــ جـــنـــب مـ
مثل )األســتــرالــيــة( بالكثير من 
االعتزاز والفخر، وكلنا أمل أن 
تسفر هــذه الشراكة عن الكثير 
مـــن الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة، ليس 
ــارات الــمــتــحــدة(  ــقــ ــعــ ـــ )الــ فـــقـــط لــ
 
ً
و)األســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــة(، بــــــل أيــــضــــا

لمستقبل بالدنا«. 
ــن جــــانــــبــــه، صـــــــرح عــمــيــد  ــ مــ
ــاذ  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة واألسـ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ كــ

ــارك بــــقــــســــم الـــهـــنـــدســـة  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واإللـــكـــتـــرونـــيـــات 
فــــي »األســــتــــرالــــيــــة«، د. مــحــمــد 
: »نحن سعداء 

ً
عبدالنبي، قائال

فــي كلية الــهــنــدســة، وبالنيابة 
عن )األسترالية(، بشراكتنا مع 
)الـــعـــقـــارات الــمــتــحــدة(. لطالما 
ُعرفنا في )الهندسة( بتاريخنا 
الطويل فــي خدمة الــقــطــاع، من 
ــبــــادرات الـــتـــي تــثــري  خــــالل الــــمــ
 
ً
تــجــارب الــطــالب. نتطلع حتما
إلـــى شــراكــات طــويــلــة وناجحة 
اء 

َّ
مــن الــتــعــاون المتبادل والبن

مع )العقارات المتحدة(، وتقديم 
فرص لطالبنا من خالل تجارب 

الحياة الواقعية«.

في مشاركة مجتمعية تؤكد 
الـــتـــزامـــهـــمـــا بــتــفــعــيــل دورهـــمـــا 
فـــي الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
استضاف كــل مــن فــنــدق غراند 
ــنــــدق حــيــاة  ــويـــت وفــ ــكـ حـــيـــاة الـ
ريجنسي، بالتعاون مــع مركز 
ــال  ــ ــفـ ــ ــة األطـ ــطــ ــشــ الـــــخـــــرافـــــي ألنــ
المعاقين، مجموعة من األطفال 
من ذوي الهمم، على مائدة غداء 
داخـــل المركز تضمنت أنشطة 
وفعاليات ترفيهية عدة، احتفااًل 
بعودتهم إلى حياتهم الطبيعية 
والــــــــــذهــــــــــاب إلــــــــــى الــــــــمــــــــدارس، 
والـــمـــســـاهـــمـــة بــالــتــخــفــيــف مــن 
ــار الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــ اآلثـ
التي نتجت عن إغالقات جائحة 
كورونا في العامين الماضيين.

واستقبل كل من »غراند حياة 
ــاة ريــجــنــســي  ــ ــيـ ــ الــــكــــويــــت« و»حـ
الـــكـــوت مــــــول«، بــالــتــنــســيــق مع 
 
ً
مــركــز الــخــرافــي، نحو 60 طفال
م  وذويــهــم من ذوي الهمم، وقــدَّ
، وتحت 

ً
فريق عمل الفندقين معا

إشراف أعضاء المركز، الضيافة 
ــة إلــــى تنظيم  ــافـ لـــألطـــفـــال، إضـ
أنشطة متنوعة لهم خالل هذه 

الفعالية. 
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، عــلــقــت 
ــز، مــــديــــر إدارة  ــيــ ــومــ فـــيـــلـــمـــا غــ
التسويق والمبيعات في »غراند 
حـــيـــاة الـــكـــويـــت«، قـــائـــلـــة: »جـــاء 
تنظيم هــذه الــمــائــدة المبهجة 
لهؤالء األطفال مع فندق حياة 
ــتــــة اتـــخـــذت  ريـــجـــنـــســـي فــــي الفــ
من اســم شركتينا األم )حياة(، 
 لمبادرة اجتماعية تدعو 

ً
شعارا

لالستمتاع بالحياة، وتحتفي 
ــا،  ــة كـــورونـ بــعــودتــهــا بــعــد أزمـــ
واإلغالقات الناتجة عنها. كما 
يأتي تنظيم هذه المائدة ضمن 

سعينا لتقديم تجربة ضيافة 
ممتعة وشيقة لهؤالء األطفال، 
ونهدف من خالل هذه الفعالية 
ــاء،  ــعـــطـ ــهـــوم الـ ــفـ ــزيـــز مـ ــعـ ــى تـ ــ إلــ
وخدمة المجتمع الــذي ننتمي 

إليه«.
وأضــافــت غوميز أن »غــرانــد 
حـــــــيـــــــاة الـــــــكـــــــويـــــــت« و»حـــــــيـــــــاة 
ريجنسي الــكــوت مـــول«، جمعا 
هؤالء األطفال في هذا الصباح 
الــــتــــرفــــيــــهــــي الــــمــــمــــتــــع لـــخـــلـــق 
روح الــــتــــفــــاؤل فــــي أوســـاطـــهـــم 
، وإلحـــــيـــــاء األمــــــــل فــي 

ً
مــــــجــــــددا

الـــعـــودة لــمــدارســهــم وأنشطهم 
ــة،  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
ــر مـــن  ــ ــهــ ــ ــد أشــ ــ ــعـ ــ  بـ

ً
خـــــصـــــوصـــــا

ــات الــــقــــســــريــــة بــســبــب  اإلغـــــــالقـــــ
عـــد 

ُ
الــجــائــحــة، ضــمــن احــتــفــال أ

 لـــهـــم لـــقـــضـــاء وقـــت 
ً
خـــصـــيـــصـــا

سعيد مع ضيافة »غراند حياة« 
ــواء مفعمة  الــمــمــيــزة، وســـط أجــ

بالمرح والمتعة.
ع 

َّ
وفــــي خـــتـــام الــفــعــالــيــة، وز

فـــريـــق »غـــرانـــد حـــيـــاة الــكــويــت« 

و»حياة ريجنسي الكوت مول« 
مــجــمــوعــة مـــن الـــهـــدايـــا الــقــّيــمــة 
على األطفال قبل مغادرتهم، كما 
شــكــرت غــومــيــز جــمــيــع أعــضــاء 
فريق »مركز الخرافي« و»حياة 
ريجنسي« على مساهمتهم في 
إنجاح هــذه الفعالية وتحقيق 
أهـــــدافـــــهـــــا، مـــــؤكـــــدة أن عـــالمـــة 
ت  »غراند حياة« التجارية جاء
إلى الكويت لتقدم أفضل وأفخم 
ــافـــة الــفــنــدقــيــة  ــيـ مـــعـــايـــيـــر الـــضـ
وخدماتها، مع التزامها الصارم 
والــــمــــتــــواصــــل بـــتـــأديـــة دورهـــــا 
المجتمعي في البالد على أكمل 
وجه، من خالل برنامج متكامل 
يعكس مسؤوليتها االجتماعية 

كمؤسسة كبرى وعريقة.
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 في لوس أنجلس»المتحدة« توقع مذكرة تفاهم مع »األسترالية«
ً
»زين« قدمت برنامجا

ضمن شراكتها االستراتيجية لمؤتمر »طلبة أميركا«

»غراند حياة الكويت« و»حياة ريجنسي«: 
فعالية ترفيهية لألطفال من ذوي الهمم

بهو الفندقجانب من المشروع

وليد الخشتي مع ضيوف الندوة حول ريادة األعمال لقطة جماعية

جانب من مشاركة الفندقين

التباس في السوق المصري بشأن مصير الجنيه
تراجعت التقلبات التاريخية 

لمدة أسبوع في الجنيه، والتي 
تقيس مدى ابتعاد األسعار 

المتداولة عن متوسطها، إلى 
المستويات التي شوهدت قبل 

أحدث تخفيض حاد لسعر 
العملة.

»والدورف أستوريا« أفضل مشروع فندقي 
ضمن جوائز »ميد للمشاريع«

»المالية« تنضم إلى تطبيق 
»سهل ألصحاب األعمال«

أعــلــنــت وزارة الــمــالــيــة، أمــــس، انــضــمــامــهــا إلـــى تــطــبــيــق »ســهــل 
ألصحاب أعــمــال«، وذلــك عبر تقديم 9 خدمات إلكترونية خاصة 
بقطاع أمالك الدولة التابع لوزارة المالية، بهدف تمكين أصحاب 
الشركات والمؤسسات من إنجاز معامالتهم عبر نافذة واحــدة، 
ــار الــنــهــج الــحــكــومــي بــالــتــحــول الــرقــمــي لتسهيل  والــعــمــل فـــي إطــ

اإلجراءات وضمان سرعة إنجاز المعامالت ألصحاب األعمال.
وقــد تضمنت هــذه الخدمات 5 خــدمــات خاصة بــأمــالك الدولة 
لألسواق، وهي دفع المستحقات السنوية لألسواق، وإصدار بدل 
فاقد إيصال، وإصدار بدل فاقد ترخيص، وإصدار بدل فاقد عقد، 

وإصدار شهادة لمن يهمه األمر.
كما تضمنت الخدمات 4 خدمات تخّص أمالك الدولة للجمعيات 
التعاونية، وهي دفع المستحقات السنوية للجمعيات، وإصدار 
بدل فاقد إيصال سداد مستحقات جمعية، وإصدار بدل فاقد عقد 

جمعية، وإصدار شهادة لمن يهمه األمر.

https://www.aljarida.com/article/5989
https://www.aljarida.com/article/5991
https://www.aljarida.com/article/5988
https://www.aljarida.com/article/5987
https://www.aljarida.com/article/5977
https://www.aljarida.com/article/5955
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بصفة عــامــة، تباطأت وتــيــرة النشاط العقاري 
فــي الــربــع الثالث مــن عــام 2022 متأثرة بالعوامل 
الموسمية، على الرغم من أنها ال تزال تتماشى ضمن 
مستويات ما قبل الجائحة، وتشير التقديرات إلى أنه 
من السابق ألوانه رؤية تلك التوجهات على أنها بداية 
لتحول دائــم نحو مستوى أضعف من المبيعات، 
السيما بالنظر إلى االنتعاش القوي خالل أكتوبر، 
والــذي قد يشير إلى أداء أقــوى في الربع الرابع من 

العام الحالي. 
وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، فإن المخاطر 
 .

ً
المحيطة بتوقعات السوق تأتي متوازنة نسبيا

وتشمل العوامل اإليجابية ارتــفــاع أســعــار النفط، 
والــنــمــو االقـــتـــصـــادي غــيــر الــنــفــطــي الــمــتــوقــع لعام 
2023، وإمكانية تزايد اإلنفاق االستثماري، والذي 

من شأنه أن يدعم العمالة الوافدة )وبالتالي الطلب 
على الشقق(، واحتمال إصدار قانون الرهن العقاري 
الذي من شأنه أن يعزز الطلب على القطاع السكني. 
وستساهم التدابير الحكومية لتسريع وتيرة توزيع 
 في تخفيف الطلب المكبوت وتساعد 

ً
المساكن أيضا

السوق للتحرك بسالسة أكبر. 
وفــي المقابل، تشمل المخاطر التي تهدد آفاق 
النمو، انخفاض أسعار النفط، مما قد يؤثر على 
المعنويات، وارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على 
الطلب واألسعار، وارتفاع تقييمات القطاع السكني 
 على الطلب، وزيادة 

ً
بصورة مستمرة مما يؤثر سلبا

تكاليف البناء التي من شأنها إعاقة نمو العرض، 
مما قد يبقي على ارتفاع األسعار وتفاقم المخاوف 
المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف القطاع السكني.

مستوى المبيعات 
 مع 

ً
ال يزال متسقا

معايير ما قبل 
الجائحة

تباطؤ وتيرة 
نشاط القطاعين 

االستثماري 
والتجاري

تقديرات األسعار 
ال تزال تتخذ 

 
ً
 صعوديا

ً
اتجاها

 
ً
مع تسجيلها نموا

 بنسبة %12
ً
سنويا

ــة الــمــبــيــعــات  تــــبــــاطــــأت أنـــشـــطـ
العقارية بالكويت في الربع الثالث 
من عام 2022، إذ انخفضت بنسبة 
25%، على أساس سنوي، لتصل 
إلى 810 ماليين دينار، فيما يعد 
أدنـــى مستوياتها المسجلة منذ 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن 2021، ويــعــزى 
ــفـــاض  ذلــــــك الــــتــــراجــــع إلــــــى االنـــخـ
الــمــســتــمــر فــــي مــبــيــعــات الــقــطــاع 
السكني وتباطؤ مبيعات القطاعين 
االستثماري والتجاري، على الرغم 
مــن أن هــذيــن األخــيــريــن ال يـــزاالن 
يحتفظان بمستويات أعــلــى من 
تلك المسجلة في الربع الثالث من 

عام 2021. 
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
بنك الكويت الوطني، تشير هذه 
التطورات إلى تالشي طفرة الطلب 
على العقارات المشهودة في أعقاب 
ــام 2021، وقـــد يرجع  الــجــائــحــة عـ
تــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــنــشــاط الــعــقــاري 
 لــمــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل 

ً
أيــــضــــا

الموسمية، وارتـــفـــاع التقييمات، 
وتكاليف البناء، وتشديد األوضاع 
المالية مع قيام البنوك المركزية 
برفع أسعار الفائدة لكبح جماح 
التضخم، إال أن المبيعات استعادت 
بعض الزخم في أكتوبر الماضي، 

إذ ارتفعت بنسبة 20% على أساس 
ســنــوي، مــمــا يشير إلـــى إمكانية 
تحسن المبيعات في الربع الرابع 

من عام 2022.
ــي«: بــالــنــســبــة  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ وقــــــــال »الــ
ــار فــــي الـــربـــع  ــ ــعـ ــ ــاهــــات األسـ التــــجــ
 
ً
الثالث من عــام 2022، فإنه ووفقا
لتقديراتنا المستندة إلى بيانات 
المعامالت الرسمية، واصلت أسعار 
العقارات ارتفاعاتها )4.8+% على 
أساس ربع سنوي، 12.2+% على 
ــادة  ــ أســــــاس ســــنــــوي(، فــــي ظــــل زيـ
أسعار الــوحــدات السكنية، والتي 
فاقت زيــادات أسعار قطاع العقار 
االســتــثــمــاري، وقـــد تــكــون أســعــار 
قطاع العقار االستثماري تأثرت 
بفتور الطلب خالل فترة الجائحة 
ــفـــاض  ــبـــب انـــخـ  بـــسـ

ً
)خـــــصـــــوصـــــا

ــداد الــوافــديــن(، فضال عــن قــرار  أعــ
رفـــع رســــوم الــمــرافــق الــعــامــة على 
العقارات االستثمارية الصادر في 
وقت سابق، إال أنه من المحتمل أن 
يكون أثر تلك العوامل على األسعار 

قد بدأ في االنحسار.

استمرار تراجع نشاط 
العقارات السكنية

ــــة مــــبــــيــــعــــات  ــمـ ــ ــيـ ــ وشــــــــهــــــــدت قـ

العقارات السكنية تراجعا بنسبة 
46% عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 
الربع الثالث من عام 2022، لتصل 
إلى 434 مليون دينار، على الرغم 
من أن المبيعات على أساس ربع 
سنوي التـــزال تــتــراوح فــي نطاق 
متوسط الخمس سنوات، ويبدو 
أن تــأثــيــر الــطــلــب بــعــد الــجــائــحــة 
تــــراجــــع أخــــيــــرا فــيــمــا ســـاهـــم فــي 
تعزيز مشتريات القطاع السكني 
ودفــعــهــا لتتخطى أكــثــر مــن 800 
مليون في الربع الثالث من عام 
ــام 2021  ــ 2021 )و2.8 مـــلـــيـــار عـ
ــفـــض حــجــم  ــا انـــخـ ــمـ بـــأكـــمـــلـــه(، كـ
الـــصـــفـــقـــات ألدنــــــى الــمــســتــويــات 
المسجلة منذ الــربــع الــثــانــي من 
ــلـــى خــلــفــيــة حــالــة  عــــــام 2020 عـ
التباطؤ الــمــعــتــادة خــالل موسم 
الصيف، إذ تركز معظم النشاط 
فــي مــديــنــة الــكــويــت ومحافظتي 

حولي واألحمدي.
من جهة أخرى، واصلت أسعار 
ــارات الــســكــنــيــة ارتـــفـــاعـــهـــا  ــقــ ــعــ الــ
فــي الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2022 
)+16.1% عــلــى أســـاس ســنــوي(، 
وارتفعت أسعار المنازل السكنية 

ــــاس  ــلــــى أســ ــبـــة 15.4% عــ ــنـــسـ بـ
 في محافظتي 

ً
سنوي، خصوصا

ــي، نــــظــــرا لــقــلــة  ــ ــولــ ــ ــويــــت وحــ ــكــ الــ
المعروض وندرة األراضي القابلة 
للتطوير، وفــي المقابل ارتفعت 
أسعار األراضي السكنية بنسبة 
16.9% على أساس سنوي خاصة 
في محافظتي الفروانية ومبارك 
الكبير. وأدى نمو أسعار المساكن 
ــاع  ــســ ــة الـــــــى اتــ ــيــ ــالــ ــمــ بـــصـــفـــة اجــ
فــجــوة التقييم مــقــارنــة بالقطاع 
االستثماري، ألن ارتفاع األسعار 
قــد يــكــون مــن أحــد الــعــوامــل التي 
خــفــضــت الــطــلــب عــلــى الــعــقــارات 

السكنية.
ــار أيــضــا  ــ ــعـ ــ ــرت األسـ ـــأثــ كـــمـــا تـ
بـــضـــغـــوط جـــانـــب الــــعــــرض، بــمــا 
فـــي ذلــــك تــخــصــيــص الــمــزيــد من 
قــــطــــع األراضــــــــــــي فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
 )مقابل المناطق 

ً
البعيدة نسبيا

ــاع تــكــالــيــف  ــ ــفـ ــ ــة(، وارتـ ــريـ الـــحـــضـ
الــبــنــاء ونــقــص الــعــمــالــة، وحــازت 
خطة الحكومة األخــيــرة لتطوير 
ــــوخ ثــقــة  ــيـ ــ ــــشـ ــة جـــلـــيـــب الـ ــقـ ــنـــطـ مـ
ــــي بـــفـــضـــل  ــلـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع الـ
مــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي بــالــقــرب 

من المشاريع الكبرى مثل مطار 
الكويت الجديد. 

ــذا  ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن هـ ــ ــلــ ــ وعــ
الــمــشــروع ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة 
إلـــى زيــــادة الــعــرض والمساهمة 
ــارات  ــقـ ــعـ ــن نـــقـــص الـ ــي الـــحـــد مــ فــ
السكنية على مستوى البالد، فإنه 
قد يؤثر في المدى القصير على 
ــادة الطلب على الــعــقــارات في  زيـ
مناطق أخرى، مما قد ينتج عنه 
ارتفاع األسعار نظرا لقلة العرض. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن تشديد 
األوضاع المالية مع ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة قد 
يساهم فــي التخفيف مــن بعض 
ــار الــنــاجــمــة عن  ــعــ ضـــغـــوط األســ

الطلب في المستقبل.

تباطؤ وتيرة مبيعات العقار 
االستثماري

بــلــغــت مــبــيــعــات قــطــاع الــعــقــار 
االســـــتـــــثـــــمـــــاري )أي الــــــوحــــــدات 
السكنية والــمــبــانــي ذات الصلة 
واألراضي( 252 مليون دينار في 
الربع الثالث من عام 2022 بنمو 
بــلــغــت نــســبــتــه 7% عــلــى أســـاس 

سنوي، على الرغم من تراجعها 
عــلــى أســــاس ربـــع ســنــوي، وجــاء 
ــل من  حــجــم الــصــفــقــات أيـــضـــا أقــ
ــانــــي مــن  ــثــ ــع الــ ــ ــربـ ــ مـــســـتـــويـــات الـ
عــــام 2022 )وإن كــــان أعـــلـــى من 
مستويات الربع الثالث من عام 
2021(، والـــذي يحتمل أن يكون 
قد تأثر بالعوامل الموسمية، وتم 
تنفيذ أكثر من نصف الصفقات 
ــمــــدي نتيجة  فـــي مــحــافــظــة األحــ
النـــخـــفـــاض الــتــقــيــيــمــات مــقــارنــة 

بالمحافظات األخرى.
مــن جهة أخـــرى، ارتــفــع مؤشر 
أسعار قطاع العقار االستثماري 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2022 
ــى أســـــــاس  ــ ــلـ ــ 7.6% عـ ــبــــة  ــنــــســ بــ
ســـنـــوي، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســعــار 
قطع األراضي )14.1%( والمباني 
)6.4%(، خاصة في مدينة الكويت 
وحولي، وشهدت أسعار الشقق 
 بنسبة أقل بلغت 1% على 

ً
نموا

أساس سنوي خالل نفس الفترة.

تذبذب مبيعات القطاع التجاري
انخفضت مبيعات الــعــقــارات 
الــتــجــاريــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 

عام 2022 إلى 124 مليون دينار 
)56-% على أساس ربع سنوي(، 
إال أنها قفزت بنسبة 243% على 
أســاس سنوي، ويعتبر التراجع 
على أســاس ربــع سنوي إلــى حد 
كبير إعادة تعديل لألوضاع في 
أعقاب زيادة عدد الصفقات خالل 
الــربــع الــثــانــي مــن عـــام 2022 في 
منطقة صباح األحمد الساحلية 
في أبريل والتي من غير المرجح 
أن تتكرر مرة أخرى بنفس المدى. 
وانـــخـــفـــض حـــجـــم الــصــفــقــات 
ــــوي فــي  ــنـ ــ ــلــــى أســـــــــاس ربـــــــع سـ عــ
الربع الثالث من عام 2022، مما 
ــادة مــتــوســط حجم  ــ ــى زيــ أدى إلــ
الــصــفــقــات )32+% عــلــى أســـاس 
ربع سنوي، 106+% على اساس 
سنوي(، وتعتبر عوامل المخاطر 
المتعلقة بطلب القطاع التجاري 
متوازنة إلــى حد ما بالنظر إلى 
بــيــئــة أســـعـــار الــفــائــدة الــمــرتــفــعــة 
من جهة، والتي يقابلها استمرار 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط وتــوقــعــات 
النمو االقتصادي من جهة أخرى.

»الوطني«: »الوطني«: 2525%% التراجع السنوي للمبيعات العقارية بالربع الثالث التراجع السنوي للمبيعات العقارية بالربع الثالث
تحت ضغط العوامل الموسمية وتالشي طفرة الطلب واالنخفاض المستمر في مبيعات »السكني«تحت ضغط العوامل الموسمية وتالشي طفرة الطلب واالنخفاض المستمر في مبيعات »السكني«

44% تراجع الطلب على العقارات 
السكنية في المملكة المتحدة 

تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــعــقــارات السكنية 
 
ً
فــي المملكة المتحدة إلــى النصف تقريبا
فــي أعــقــاب الميزانية الحكومية المصغرة 
دمت في سبتمبر وأضرت باألسواق 

ُ
التي ق

المالية. 
 للموقع الخاص بالعقارات »زوبال«، 

ً
ووفقا

تــراجــع طلب المشترين بنسبة 44% على 
أساس سنوي في األسابيع األربعة المنتهية 
ــن نـــوفـــمـــبـــر، وانــخــفــضــت  ــي الـــعـــشـــريـــن مــ فــ

مبيعات العقارات الجديدة %28. 

وحسبما نقلت »ســـي إن بــي ســـي«، قــال 
ريتشارد دونيل المدير التنفيذي لألبحاث 
لـــدى »زوبــــال« إن الــشــركــة تــتــوقــع انخفاض 
أسعار المنازل بما يصل إلــى 5% في عام 

 .2023
يذكر أن الحزمة المالية التي تم اإلعالن 
عنها فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن سبتمبر 
تسببت في عمليات بيع للسندات وتنبؤات 

بانهيار محتمل في سوق اإلسكان.

اللحوم المستنبتة... سوق أغذية جديد صديق للبيئة
»دعم االبتكار في اإلمدادات الغذائية« رخصتها إدارة الغذاء والعقاقير األميركية لـ

 موافقة 
ً
نالت اللحوم المستنبتة معمليا

إدارة األغـــذيـــة والــعــقــاقــيــر األمــيــركــيــة في 
وقــت سابق من الشهر الــجــاري، ما يمثل 
أول موافقة لــإدارة المعروف عنها شدة 
اتـــهـــا وتــشــددهــا الـــزائـــد في  تعقيد إجـــراء
فحص احتياطيات الــســالمــة ألول منتج 
لحوم يتم استنباته من خاليا حيوانية 

لالستهالك البشري.
وتــفــتــح الــمــوافــقــة الــتــي نــالــتــهــا شــركــة 
ــــوودز«، الــعــامــلــة فــي تصنيع  »آب ســايــد فـ
، عن طريق جمع 

ً
الدجاج المستنبت معمليا

الخاليا من الحيوانات الحية واستخدامها 
الستنبات اللحوم في خزانات من الفوالذ 
المقاوم للصدأ المعروفة باسم »المفاعل 
الــحــيــوي«، الــبــاب أمـــام دخـــول المنتجات 
المماثلة إحدى أكبر أسواق العالم للحوم. 
ــزز ذلـــــك آمــــــال نـــمـــو هـــــذه الـــســـوق  ــعــ ويــ
 
ً
 فشيئا

ً
الناشئة التي ترسخ أقدامها شيئا

 
ً
 على عوامل من بينها كونه بديال

ً
اعتمادا

 لــقــطــاع تــربــيــة الــمــاشــيــة الــمــتــهــم 
ً
حــيــويــا

بالمساهمة فــي انــبــعــاثــات غـــاز الميثان 
المسبب لتغير المناخ، وألنها تأتي في 
وقت يسود الحديث عن اقتصادات الوفرة 
والحاجة إلــى بدائل تكنولوجية لتوفير 

المال.

موافقة مهمة 
وقالت إدارة الغذاء والعقاقير األميركية، 
إن العالم يشهد ثورة غذائية، وإنها ملتزمة 

بدعم االبتكار في اإلمدادات الغذائية.
ويرى الكثيرون أن الموافقة األميركية 
ستفتح الطريق أمام سوق أغذية جديدة 
يقول مؤيدوها إنها أكثر كفاءة وصداقة 

للبيئة من التربية التقليدية للماشية.
وقال كوستا يانوليس، الشريك اإلداري 
لدى »Synthesis Capital«، وهو صندوق 
ــمــــال الـــمـــخـــاطـــر مــتــخــصــص فــي  لــــــرأس الــ
تكنولوجيا األغذية، إن الموافقة األميركية 
تمثل بداية تغيير حقيقي للنظام الغذائي، 
وأضاف »الواليات المتحدة أول سوق لها 
داللة تمنح موافقتها على ذلك األمــر، إنه 

أمر مزلزل ويتسم بالريادة«.
واإلنــتــاج العالمي للغذاء مــســؤول عن 

ــلــث جــمــيــع غــــازات االحــتــبــاس الــحــراري 
ُ
ث

المنبعثة مــن الــنــشــاط الــبــشــري، وتربية 
الحيوانات مــن أجــل إنــتــاج اللحوم تمثل 
مــعــظــم تـــلـــك الـــحـــصـــة. وتـــحـــتـــل الـــمـــراعـــي 
واألراضي الزراعية نحو 50% من األراضي 
الـــصـــالـــحـــة لــلــســكــن عـــلـــى كـــوكـــب األرض 
وتستهلك نحو 70% من إمــدادات المياه 

العذبة.
وسنغافورة هي الدولة الوحيدة في 
العالم المسموح فيها ببيع ذلــك النوع 

من اللحوم للمستهلكين.
ــي تـــحـــرك الفــــــت، كـــانـــت الــحــكــومــة  ــ وفـ
السنغافورية نظمت عــشــاء بــاالشــتــراك 
 The Good Food Institute« مع معهد
 »Good Meat« وشــركــة اللحوم »APAC
 
ً
لـــلـــتـــرويـــج لـــلـــحـــوم الــمــصــنــعــة مــعــمــلــيــا
للمجتمع الدولي خالل األسبوع الثاني 
من مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ 
لعام 2022 الذي عقد في مصر في الفترة 

من 18-6 نوفمبر.
والعشاء الذي استضافته سنغافورة 
 وجـــرى تقديمه 

ً
 مستنبتا

ً
شمل دجــاجــا

ــار حــالــيــيــن وســابــقــيــن  ــبـ لــمــســؤولــيــن كـ
مــن سنغافورة وإندونيسيا وكمبوديا 
وبوتان والوس وسان مارينو وجمهورية 

الدومينيكان وكولومبيا وماليزيا.
وتــجــري عــلــى مــســتــوى الــعــالــم جهود 
ــكــــشــــاف طـــــــرق لـــتـــطـــويـــر  ــتــ مـــمـــاثـــلـــة الســ
المأكوالت البحرية مثل المحار والكركند 
وأنواع أخرى في المختبر. وفي حين ان 
استنبات اللحوم القائمة على الخاليا 
ــــود، فــــــإن الــبــاحــثــيــن  ــقـ ــ ــــود مـــنـــذ عـ ــــوجـ مـ
كانوا يستكشفون أساليب تكنولوجية 
الســتــنــبــات الـــمـــأكـــوالت الــبــحــريــة وســط 
التراجع العالمي في المخزونات البحرية.

وقالت ميرت جوسكر، العضو المنتدب 
 The Good Food Institute« لــمــعــهــد
APAC« فــــي آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ: 
»إنها ببساطة طريقة أكثر ذكاء لصناعة 
الــــلــــحــــوم«. وتـــلـــعـــب األســـــــــواق اآلســـيـــويـــة 
 فــي هــذا الــتــحــول. ومــن بين 

ً
 مــركــزيــا

ً
دورا

أكــبــر عــشــرة بــلــدان تستهلك أعــلــى معدل 
مــن األســمــاك، فــإن سبعة منها فــي آسيا، 

مما يخلق محيطا مــن الــفــرص لمنتجي 
المأكوالت البحرية البديلة.

حجم السوق
 لتقرير بحثي فــإن ســوق اللحوم 

ً
ووفــقــا

 سينمو حجمه إلى 1.99 
ً
المستنبتة معمليا

مليار دوالر بحلول عــام 2035 بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 21.4% حتى ذلك العام.

ات المقارنة يبدو  بالنظر إلــى اإلحــصــاء
أن هـــذه الــســوق أكــثــر جــاذبــيــة مــن الناحية 
ــــوق الـــلـــحـــوم  ــتــــصــــاديــــة مـــقـــارنـــة مــــع ســ االقــ
الــتــقــلــيــديــة، ويــنــظــر إلــــى الـــســـوق عــلــى أنــه 
مــن الــبــدائــل األكــثــر اســتــدامــة والــتــي تتسم 
بــانــبــعــاثــات كـــربـــون أقـــل مــقــارنــة مـــع إنــتــاج 
اللحوم التقليدية، فقطاع اللحوم المستنبتة 
يستهلك طاقة أقل نسبيا بمعدالت تتراوح 
 عن أن غازات االحتباس 

ً
بين 45-7%، فضال

الحراري الناجمة عنه أقل بنسب تتراوح بين 
 
ً
78 إلــى 96%، إلــى جانب أنــه أقــل استهالكا

لألرض بواقع 99% والمياه بنسبة تتراوح 
بين %82-96.

ويــتــلــقــى ذلــــك الـــســـوق الـــدعـــم مـــن عــوامــل 
ــلــــى رعــــايــــة  ــد عــ ــزايــ ــتــ ــمــ بـــيـــنـــهـــا الــــتــــركــــيــــز الــ
الحيوانات، والطلب المتزايد على المنتجات 
الغذائية المصنعة المعتمدة على الحيوانات، 
 على األغذية الخالية من 

ً
وتزايد الطلب أيضا

مسببات الحساسية، فــي الــوقــت ذاتــه يرى 
الــبــعــض أن الــقــطــاع يــواجــه بــعــض الــعــوامــل 
ــاع الــطــلــب على  ــفــ غــيــر الـــمـــواتـــيـــة مــنــهــا ارتــ
البروتينات النباتية وتزايد عدد األشخاص 
الذين يعتمدون على النظام الغذائي النباتي.
في السنوات األخيرة، بات قطاع الثروة 
الحيوانية العالمي عــرضــة لتدقيق شديد 
بسبب آثــاره البيئية واألخالقية وتأثيراته 
، يــهــتــم 

ً
ــان. وحــــــالــــــيــــــا ــة اإلنــــــــســــــ ــحــ ــلــــى صــ عــ

الــمــســتــهــلــكــون عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد بــالــنــظــر 
 ومن 

ً
إلــى مزايا اللحوم المستنبتة معمليا

بينها انخفاض انبعاثات الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري، وارتفاع القيمة الغذائية 
 عن قضايا 

ً
واإلنتاج الخالي من الذبح، فضال

تربية الحيوانات ورعايتها.
)أرقام(

»إيفرغراند« تعتزم الحصول على موافقة الدائنين 
لخطة إعادة الهيكلة نهاية فبراير

تعمل مجموعة »إيــفــرغــرانــد« المتعثرة فــي الــصــيــن على 
الحصول على موافقة الدائنين لخطة إعادة الهيكلة بحلول 
نهاية فبراير ومطلع مارس المقبلين، بحسب محامي الشركة.

ولدى الشركة نحو 22.7 مليار دوالر من الديون الخارجية، 
تشمل القروض والسندات ومطلوبات بقيمة 300 مليار دوالر، 
وبدأت الشركة إحدى أكبر عمليات إعادة الهيكلة في الصين 

خالل العام الحالي.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة إيفرغراند حزم أصول 

لدائنها بالخارج، قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين 
بالخارج كحافز، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع 

العقارات.
وقــالــت الــشــركــة المثقلة بــالــديــون فــي تحديث القتراحها 
المبدئي إلعادة الهيكلة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون 
على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما 
مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفرغراند 

نيو إنيجري فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية.

ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون، الذي قدمته »إيفرغراند«، 
في وقت يترنح قطاع العقارات بالصين، وهو إحدى الركائز 
الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى. 
وشــهــد الــقــطــاع سلسلة مــن حـــاالت تخلف الــمــطــوريــن الذين 

يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.
يــشــار إلـــى أن »إيــفــرغــرانــد« كــانــت تعتبر شــركــة التطوير 
العقاري األكثر مبيعا في الصين، وينظر إلى خطتها إلعادة 

هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل آلخرين.

https://www.aljarida.com/article/5948
https://www.aljarida.com/article/6041
https://www.aljarida.com/article/6040
https://www.aljarida.com/article/6039
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سلة أخبار

بدأ القضاء التونسي، أمس، 
في التحقيق مجددًا مع رئيس 

حركة النهضة اإلسالمية في 
تونس راشد الغنوشي، بشأن 

شبهات متعلقة بدوره املحتمل 
في ملف تسفير الشباب إلى 

بؤر التوتر خارج البالد. وقال 
 االستماع 

ّ
مصدر قضائي، إن

إلى الغنوشي يأتي في سياق 
التحقيق في الدور املحتمل 

لقيادات بارزة في الحركة، التي 
كانت تقود الحكومة، في تسهيل 

تسفير الشباب للقتال ال سيما في 
سورية وليبيا خالل السنوات من 

2012 إلى 2015.

أفادت الشرطة الصومالية بأن 
مسلحني من حركة الشباب 

املتشددة حاصروا وهاجموا 
فندقا قرب القصر الرئاسي في 
العاصمة الصومالية مقديشو، 
ليل األحد ـ االثنني، فيما أفادت 
تقارير بأن االعتداء تسبب في 

مقتل 8 أشخاص.
وفّجر انتحاريان كانا يرتديان 

أحزمة ناسفة نفسيهما عند 
مدخل الفندق الذي كان يقيم 

فيه مسؤولون حكوميون، بينما 
تحدثت الشرطة عن إنقاذ عدد 

من املدنيني ومسؤولني حكوميني 
ن  من الهجوم الذي تخلله تحصُّ
عناصر متشددة داخل الفندق. 

وتسبب الهجوم في تعليق 
جلسات البرملان ألجل غير 

مسمى.

الغنوشي أمام القضاء
مجددًا بـ »التسفير«

8 قتلى في حصار »الشباب«
 فندقًا بمقديشو

خامنئي يدعو إلى الوحدة بين العسكر والحكومةخامنئي يدعو إلى الوحدة بين العسكر والحكومة
•• طهران ترحب بقرار بغداد نشر الجيش على الحدود وتعرض المساعدة عشية زيارة السوداني طهران ترحب بقرار بغداد نشر الجيش على الحدود وتعرض المساعدة عشية زيارة السوداني

•• اغتيال عنصر في »الحرس« بأصفهان اغتيال عنصر في »الحرس« بأصفهان
دعــا المرشد األعلى في إيــران 
عــلــي خــامــنــئــي خــــالل اســتــقــبــالــه 
ــن قـــــــــادة ســــالح  ــ  مــ

ً
أمـــــــــس، عـــــــــــددا

البحرية إلى الوحدة بين األجهزة 
األمنية والعسكرية والحكومة، 
فــي حــيــن تتسبب االحــتــجــاجــات 
ــتـــوتـــر مــتــصــاعــد  ــة بـ ــلـ ــتـــواصـ ــمـ الـ
ــبـــادل لــالتــهــامــات بــيــن مــراكــز  وتـ

القوة في النظام.
وقــــــال خـــامـــنـــئـــي، إن »تــعــزيــز 
الــعــالقــة بــيــن الـــقـــوات الــمــســلــحــة 
والــــحــــكــــومــــة والــــــقــــــوات األخــــــرى 
سيساعد في التفاهم والتعاون 
 أنـــــــه »مــــن 

ً
والــــــتــــــقــــــدم«، مـــضـــيـــفـــا

الـــضـــروري إجــــراء تــرقــيــة شاملة 
لــلــقــوة القتالية ومــعــدات الــدفــاع 
في البحرية ومواصلة اإلبحار في 

المياه البعيدة والدولية«. 
إلـــى ذلــــك، اســتــبــقــت السلطات 
اإليرانية زيارة مرتقبة يقوم بها 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي الجديد 
ــــي إلـــى  ــــودانـ ــــسـ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
طــهــران الــيــوم، بالترحيب بقرار 
بغداد نشر الجيش على المثلث 
ــعــــراق وإيـــــران  الــــحــــدودي بــيــن الــ

وتركيا. 
ــاق الـــــــــذي تــم  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل االتـ ــمــ ــشــ ويــ
ــه بـــيـــن الـــســـودانـــي  ــيـ الـــتـــوصـــل إلـ
ورئــيــس إقليم كردستان العراق 
ــي تــشــكــيــل  ــارزانــ ــبــ نــيــجــيــرفــان الــ
وحــــــــدات مـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
العراقي وحــرس الحدود وقــوات 
ــبــــدء بــعــمــلــيــات  الــبــيــشــمــركــة، والــ
انــتــشــار عــلــى الـــحـــدود فـــي أقـــرب 
وقــت ممكن، مع إنشاء العشرات 
مـــن نـــقـــاط الــمــراقــبــة الـــحـــدوديـــة، 
وتمت بالفعل إقــامــة بعض هذه 

النقاط.
ــــط تــقــاريــر تــفــيــد بمهلة  ووسـ

ــداد لــــنــــزع ســــالح  ــغــ ــبــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الــمــجــمــوعــات الــكــرديــة اإليــرانــيــة 
المعارضة وإبعادها عن الحدود 
ــيـــة  لـــتـــفـــادي عــمــلــيــة بــــريــــة ‘يـــرانـ
ــل الـــحـــدود الـــعـــراقـــيـــة، رحــب  ــ داخـ
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليــرانــيــة نــاصــر كــنــعــانــي أمــس، 
 
ً
بــقــرار الحكومة الــعــراقــيــة معبرا

عن أمله بتنفيذه، وعرض أن تقدم 
طــهــران مساعدة فنية إذا طلبت 

بغداد ذلك.

لجنة التحقيق الدولية 

إلــى ذلــك، جــدد كنعاني رفض 
طهران التعامل مع اللجنة التي 
ــــان  ــــسـ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ ــلـــس حـ ــجـ قـــــــرر مـ
تشكيلها للتحقيق بانتهاكات 
 
ً
حقوق اإلنسان في إيران واصفا
اللجنة بــأنــهــا »ســيــاســيــة«. وقــال 
إن وزارة الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
اســتــدعــت الــســفــيــر األلـــمـــانـــي في 
ــز أودو مــوتــســيــل  ــانــ ــران هــ ــ ــهـ ــ طـ
 على تدخل ألمانيا في 

ً
احتجاجا

الشأن الداخلي اإليــرانــي. وقادت 
ــهــــود الــــتــــوصــــل إلـــى  ــا جــ ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
قــرار فــي مجلس حقوق اإلنسان 

األسبوع الماضي.
ــــدث بــــاســــم  ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ وجـــــــــــــدد الــ
الخارجية اإليرانية اتهام أطراف 
ــة وإقــلــيــمــيــة بـــالـــتـــورط في  ــيـ دولـ
تــــأجــــيــــج االحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
ــــدن، مــنــذ مقتل  تــشــهــدهــا عــــدة مـ
الشابة مهسا أميني بعد توقيفها 
من الشرطة بسبب مخالفة قواعد 
الــــحــــجــــاب اإللـــــــزامـــــــي مــنــتــصــف 
: »لدينا 

ً
سبتمبر الماضي، قائال

ــددة تـــثـــبـــت أن  ــ ــحــ ــ ــات مــ ــلــــومــ ــعــ مــ
الــواليــات المتحدة ودواًل غربية 

طهران ترفض 
التعاون مع لجنة 
التحقيق الدولية 

و»اليونيسف« قلقة 
 
ً
من مقتل 50 طفال
وتدين الهجمات 

على المدارس

صـــورة مــأخــوذة مــن فيديو الحتجاج عمالي فــي شركة 
الصلب بأصفهان الجمعة الماضي )أ ف ب(

وبــعــض حــلــفــاء أمــيــركــا كـــان لهم 
دور في االحتجاجات«.

»اليونسيف«

ــون ذلـــــــــــــك، أدانــــــــــت  ــ ــ ــــضـ ــ فــــــــي غـ
منظمة األمـــم المتحدة للطفولة 
»اليونيسف« العنف ضد األطفال 
ــران،  ــ خــــالل االحـــتـــجـــاجـــات فـــي إيـ
وأعربت عن قلقها إزاء مقتل أكثر 
. كــمــا أشــــــارت إلــى 

ً
مـــن 50 طـــفـــال

استمرار الهجمات على المدارس 
الــتــي تشهد تــظــاهــرات مناهضة 
ــرانـــــي.  ــام اإليـــ ــظــ ــنــ لـــلـــحـــكـــومـــة والــ
وأضـــافـــت الــمــنــظــمــة الــدولــيــة في 
بــيــان: »إيــــران عــضــو فــي اتفاقية 
ــل، وهــــــــي مـــلـــزمـــة  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ حـــــقـــــوق الـ
باحترام ومــراعــاة وحفظ حقوق 
األطفال في الحياة والخصوصية 
وحرية الفكر والتجمع السلمي«.

احتجاجات 

ــــت ال تــــزال  ــــك فــــي وقـ ــاء ذلـ ــ وجــ
جامعات طهران وعدة مدن أخرى 

تــشــهــد اعــتــصــامــات وإضـــرابـــات 
ــا خـــــــرجـــــــت مــــــظــــــاهــــــرات  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
واعــتــصــامــات ليلية واســعــة ليل 
األحــد ـ االثــنــيــن، تمكن ناشطون 
ــا ونــــشــــر  ــهــ ــق بــــعــــضــ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ مـــــــن تـ
فيديوهات لها بمواقع التواصل 

االجتماعي. 
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــوقـــــــــــع »إيــــــــــــــــــــــران 
إنــتــرنــاشــيــونــال« الـــمـــعـــارض، إن 
مناطق عدة في طهران مثل ستار 
ــــردوس وشـــهـــرآر،  ــادة فـ ــ خـــان وجـ
شــهــدت احــتــجــاجــات بــالــشــوارع. 
وشــهــدت مـــدن قــلــعــة حــســن خــان 
ويزد ورامسر ورشت، احتجاجات 

متفرقة.
فيما خرجت مظاهرات واسعة 
ــان بــمــحــافــظــة  ــ ــدانـ ــ فــــي مـــديـــنـــة آبـ
ــــالم غــــرب إيــــــران، رفــــع خــاللــهــا  إيـ
الــمــشــاركــون شـــعـــارات مناهضة 

للمرشد األعلى علي خامنئي.
ــمــــت مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ

ّ
ــظ ــا نــ ــمــ كــ

 
ً
الممثلين اإليــرانــيــيــن احتجاجا
 شاركت فيه ممثالت من 

ً
صامتا

دون حــجــاب، فــي بـــادرة تضامن 
مع »الحراك الشعبي«.

وأظهر فيديو تم تداوله على 
ــــع الــــتــــواصــــل أن الــمــمــثــلــة  ــــواقـ مـ
والــمــخــرجــة سهيلة غولستاني 
ــي االحــــتــــجــــاج وهـــي  ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ شـ
ترتدي األســود، وتمشي باتجاه 
الكاميرا ثم تستدير لتكشف أنها 

ال ترتدي الحجاب. 
ــاء إلـــى  ــســ ثــــــّم تـــنـــضـــم تـــســـع نــ
غولستاني للقيام بالحركة ذاتها، 
كما يفعل خمسة رجال. ونشرت 
غولستاني مقطع الفيديو، الذي 
ــم تـــصـــويـــره بــإحــدى  ــه تـ يـــبـــدو أنــ
الــحــدائــق، على مــواقــع التواصل، 
ــهــــى الـــعـــرض  ــتــ حـــيـــث كـــتـــبـــت »انــ

وُكشفت الحقيقة«.
وأضافت: »أبطالنا الحقيقيون 
ــــاص الـــمـــجـــهـــولـــون«.  ــــخـ ــم األشـ هــ
وشــارك المخرج اإليــرانــي حميد 
بورارازي في الفيديو الذي نشره 

عبر حسابه على إنستغرام.
كــــمــــا نــــشــــر الــــنــــجــــم الــــســــابــــق 
لمنتخب إيـــران لــكــرة الــقــدم علي 
، كــشــف فــيــه أنــه 

ً
ــنـــشـــورا ــي، مـ ــ دائــ

»تــهــديــدات ال  وعائلته تعرضا لـــ
حصر لها« في األيام األخيرة على 

خلفية دعمه لالحتجاجات.
ــك، أفــــرجــــت الــســلــطــات  ــ ــــى ذلــ الـ
اإليــرانــيــة، عن الممثلة الشهيرة، 
هنغامه قاضياني، بكفالة، بعد 
أسبوع من إيقافها بدعوى دعمها 
لــالحــتــجــاجــات، فيما أبــقــت على 
المخرجين الحائزين على جوائز 
محمد رسولوف وجعفر بناهي 
رهـــن االحــتــجــاز بــعــد اعتقالهما 
في وقت على خلفية دعم الحراك 

المطالب بالتغيير.

اغتيال عنصر في »الحرس«

فــي المقابل، أفـــادت العالقات 
ــهـــداء«  ــة لــمــقــر »ســـيـــد الـــشـ ــامـ ــعـ الـ
ــلــــحــــرس الــــــثــــــوري فــي  الــــتــــابــــع لــ
محافظة أذربيجان الغربية شمال 
البالد إلى »اعتقال زعيم الشبكة 
الرئيسية لإلعالم اإلرهابي إيران 
إنترناشونال في مدينة خــوي«. 
بينما لقي أحد عناصر »الحرس 
الثوري« ويدعى رضا داستاني، 
ــــي أصـــفـــهـــان،  أمـــــــس، مـــصـــرعـــه فـ

برصاص مسلحين مجهولين.

إردوغان يدعو إلى جهد إسالمي لحل أزمة سورية
جاويش أوغلو يرجح تبادل تعيين السفراء مع القاهرة في األشهر المقبلة

قادة أحزاب المعارضة التركية خالل اجتماع تمهيدي لتعديل النظام من الرئاسي إلى البرلماني في أنقرة أمس )أ ف ب(

وســـط اســـتـــعـــدادات الــجــيــش الــتــركــي لشن 
عملية عسكرية داخل األراضي السورية، في 
خطوة تعارضها واشنطن وموسكو، وال تلقى 
دعما عربيا، دعا الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أمس، الدول اإلسالمية إلى بذل مزيد 
من الجهد للتوصل الى حل سياسي لألزمة 

السورية المتواصلة منذ 2011.
وفـــي الــيــوم الــتــاســع مــن عمليات القصف 
الــجــوي على مناطق ســوريــة تسيطر عليها 
»قوات سورية الديموقراطية« )قسد(، الكردية 
ــع واشــــنــــطــــن، قـــــال إردوغـــــــــان،  الــمــتــحــالــفــة مــ
ـــ38 للجنة الــوزاريــة  فــي افــتــتــاح االجــتــمــاع الــ
االقــتــصــاديــة الــتــجــاريــة فــي منظمة الــتــعــاون 
اإلســــالمــــي بــإســطــنــبــول، »يـــجـــب عــلــى الــــدول 
اإلســالمــيــة أن تــبــدي إرادة أقــــوى، وأن تدعم 
جهود الحل السياسي في سورية، لتخلصها 
ــة  ــيـ ــانـ مـــــن دوامــــــــــة الــــــصــــــراع واألزمـــــــــــة اإلنـــسـ

واإلرهاب«.
وعشية االجتماع اإلسالمي، أشار إردوغان 
إلــى إمكانية تحسين الــعــالقــات مــع ســوريــة، 
ولــقــائــه الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســـد. وفي 

بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي، كـــشـــف إردوغــــــــــان عــن 
تــحــدثــه مـــع الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي لــنــحــو 30 إلـــــى 45 دقـــيـــقـــة، عــلــى 
هــامــش بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم في 
قطر األسبوع الماضي، مؤكدا أن عملية بناء 
العالقات ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، 
ــات ســتــتــطــور انـــطـــالقـــا مـــن ذلـــك،  ــادثـ ــمـــحـ والـ
وأضـــاف أن السيناريو ذاتــه يمكن ان يتكرر 

مع سورية.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
جــاويــش أوغـــلـــو، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
ات على  أنــــه مـــن الــمــمــكــن أن تــتــجــدد الـــلـــقـــاء
ــواب الـــــــوزراء، بــيــن تــركــيــا ومــصــر  مــســتــوى نــ
قريبا، الفتا إلى أنه من الممكن تعيين سفراء 
بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في األشهر 

القادمة.
ــيــــن تـــركـــيـــا  ــارب بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتــــشــــهــــد عـــمـــلـــيـــة الـ
ودول إقليمية، الــتــي بـــدأت مــع فــوز الرئيس 
الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة 
االمــيــركــيــة قــبــل عــامــيــن، زخــمــا فــي االســابــيــع 
الــمــاضــيــة، فــقــد أعــلــن مــتــحــدث بــاســم وزارة 

الــمــالــيــة الــســعــوديــة، األســبــوع الــمــنــصــرم، أن 
الــســعــوديــة وتــركــيــا تــنــاقــشــان وضـــع وديــعــة 
قيمتها 5 مليارات دوالر في البنك المركزي 

التركي.
وقـــال مــســؤوالن تــركــيــان كــبــيــران ومصدر 
آخر إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من 
مــحــادثــات ستقدم بموجبها الــدوحــة ألنقرة 
تــمــويــال يــصــل إلــــى 10 مـــلـــيـــارات. ويــتــعــرض 
اقتصاد تركيا لضغوط شديدة في ظل تراجع 
الــلــيــرة وارتـــفـــاع الــتــضــخــم بــأكــثــر مــن 85 في 
المئة، ومن شأن اتفاقيات المقايضة أو اإليداع 
مع السعودية وقطر أن تدعم احتياطيات أنقرة 

المتناقصة من العمالت األجنبية.
وال تزال قطر والسعودية تعارضان تطبيع 
العالقات مع األسد، رغم قيام اإلمــارات بفتح 
سفاراتها في دمشق، واستضافتها الرئيس 
الـــســـوري بــأبــوظــبــي، كــمــا تــحــتــفــظ الــبــحــريــن 
وعمان بعالقات دبلوماسية كاملة مع سورية، 
وفشلت محاولة الجزائر إعادة مقعد سورية 
في الجامعة العربية بالقمة العربية األخيرة 

التي استضافتها.

تفكيك »سوبر كارتيل« للمخدرات بين دبي وأوروبا
فــي إطـــار عملية دولــيــة منسقة، فّككت الــوكــالــة األوروبـــيـــة إلنفاذ 
القانون »يــوروبــول« شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين وأوقــفــت 49 
 مهمة« في 

ً
 بهم في دول مختلفة، بينهم 6 ُيعتبرون »أهدافا

ً
مشتبها

اإلمارات. وبعد سلسلة مداهمات استهدفت مركز القيادة والسيطرة 
والبنية التحتية اللوجستية لتهريب الــمــخــدرات فــي أوروبـــا، قالت 
بو مخّدرات لتشكيل سوبر كارتيل  »يوروبول«، في بيان: »اجتمع مهرِّ
كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا«، مشيرة إلى 
 بهم في كل من فرنسا وإسبانيا 

ً
أنها ألقت القبض على 49 مشتبها

وبلجيكا وهولندا.
وأضافت الوكالة: »حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف 
وقيادة المشتبه بهم كان هائال وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر 

 خالل فترة التحقيقات«.
ً
من 30 طنا

وأفــادت الوكالة بــأن إمــارة دبــي أوقفت مشتبهين يعّدان »مهمين 
« على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخَصين على صلة بإسبانيا 

ً
جدا

وآخَرين على ارتباط بفرنسا. 
 عدم 

ً
وقال مصدر في »يوروبول« لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا

الكشف عن هويته إن »أحد المشتبه بهم الهولنديين ذو أهمية كبيرة«.
وأوقف 13 شخصا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا 
بينما أوقف 14 شخصا عام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، 
بحسب الــبــيــان. وذكـــر مــدعــون عــامــون فــي هــولــنــدا أنــهــم سيطلبون 
تسليم المشتبه بهم من اإلمارات العربية المتحدة. وأحد المشتبهين 
هــو شــخــص فــي الــســابــعــة والــثــالثــيــن مــن عــمــره يحمل الجنسيتين 
الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آالف الكيلوغرامات 

من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.
وأفــاد االدعـــاء العام في هولندا بــأن »هــذه جرائم جنائية خطيرة 
ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية 
عبر مرفأي أنتويرب وروتردام«. وهناك مشتبه آخر وهو شخص في 

األربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.
 لتحقيقات 

ً
وأشارت الوكالة إلى أن »هذه االعتقاالت جاءت تتويجا

أجريت في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا واالمــارات بدعم من 
يوروبول في أنشطة هذه الشبكة المتورطة في تهريب المخدرات على 

نطاق واسع وغسل األموال«.
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الصين تشدد األمن وتخفف القيود بعد االحتجاجات
اتهمت »قوى ذات دوافع خفية« بربط حريق شينجيانغ بـ »صفر كورونا« ونفت وجود إحباط شعبي

ــات غــيــر  ــاجــ ــجــ بـــعـــد االحــــتــ
الــمــســبــوقــة فـــي الــصــيــن ضــد 
ســـيـــاســـة االغـــــــــاق والـــقـــيـــود 
ــم  ــد أهــ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ الــــصــــحــ
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــذ الـ ــ ــنـ ــ ــئــــة مـ ــبــ تــــعــ
المنادية بالديموقراطية في 
عــام 1989، شــددت السلطات 
الــتــدابــيــر األمــنــيــة فــي الــبــاد، 
وأعلنت تخفيف بعض قيود 
مكافحة »كورونا« في مناطق 
مــــتــــفــــرقــــة، لـــكـــنـــهـــا تــمــســكــت 
باستراتيجية »صفر كوفيد« 
الــصــارمــة، متهمة »قـــوى ذات 
دوافـــع خفية« بــربــط الحريق 
القاتل في شينجيانغ بقيود 
»كــورونــا« الــمــشــددة، وهــو ما 

أطلق االحتجاجات.

تشديد أمني 

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــمـــالـــيـــة 
الـــتـــي شـــهـــدت اكـــبـــر قـــــدر مــن 
ــــت  ــعـ ــ االحــــــتــــــجــــــاجــــــات، ووضـ
ســــلــــطــــات مــــديــــنــــة شــنــغــهــاي 
حــــــواجــــــز، أمــــــــس، فـــــي وســــط 
المدينة حيث احــتــج المئات 
على تدابير مشددة لمكافحة 
ــام رجــال  ــا«، بــيــنــمــا قـ »كــــورونــ
شــــــرطــــــة يــــــــرتــــــــدون ســـــتـــــرات 
بــاأللــوان المضيئة بــدوريــات 

مكثفة. 
في المقابل، أعلنت حكومة 
مــديــنــة بــكــيــن، أنــهــا لــن تضع 
بــــــــوابــــــــات لــــمــــنــــع الــــــوصــــــول 
لــلــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــتــي 

اكتشفت بها إصابات.
كــــــــمــــــــا خـــــــفـــــــفـــــــت مــــنــــطــــقــــة 
ــــرب الــصــيــن  شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، غــ
بعض القيود فــي عاصمتها 
أورومــــتــــشــــي، أمــــــس، بــعــدمــا 
أشـــعـــل حـــريـــق أودى بــحــيــاة 
ــم تــحــمــيــل  ــ 10 أشــــخــــاص، وتـ
الــــمــــســــؤولــــيــــة فــــيــــه لـــلـــقـــيـــود 

المرتبطة بمكافحة الوباء.
وقــــــــــــال وانــــــــــــغ داغــــــــوانــــــــغ، 
مسؤول المدينة عن مكافحة 
األوبئة وفقا لخدمة األخبار 
الصينية الرسمية: »الممرات 
يــجــب أن تــظــل مــفــتــوحــة مــن 
أجــل الــنــقــل الــطــبــي وعمليات 
الــهــروب واإلنــقــاذ فــي حــاالت 

الطوارئ«.
وأفـــــــــــــاد مـــــــســـــــؤولـــــــون، فـــي 
ــــؤتـــــــمـــــــر صــــــــحــــــــافــــــــي، بـــــــأن  مـــ
أشــخــاصــا فــي الــمــديــنــة الــتــي 
ــيـــن نــســمــة،  يــقــطــنــهــا 4 مـــايـ
ات عزل  خضع بعضهم إلجراء
في منازلهم عدة أسابيع، بات 
بــإمــكــانــهــم الــتــنــقــل بــواســطــة 
ــــراء حـــاجـــاتـــهـــم  ــــشـ ــافـــــات لـ ــ حـ

ضمن مناطق سكنهم.

وأوضــــــــــــــح الـــــمـــــســـــؤولـــــون 
أنـــه يــمــكــن لــمــتــاجــر أســاســيــة 
مـــحـــددة فـــي الــمــنــاطــق حــيــث 
يعد »الخطر منخفضا« التقّدم 
بــطــلــب الســتــئــنــاف نــشــاطــهــا 
بـــحـــضـــور 50 فــــي الـــمـــئـــة مــن 
ــال، بــيــنــمــا ســتــســتــأنــف  ــمـ ــعـ الـ
رحات الطيران والنقل العام 

م«.
ّ
»بشكل منظ

دوافع مبيتة 

مــن نــاحــيــتــهــا، ألــقــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أمـــس، 
باللوم على »قوى ذات دوافع 
خــــفــــيــــة« فــــــي ربــــــــط الــــحــــريــــق 
الــــــقــــــاتــــــل فــــــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ 
ــا« الــمــشــددة،  بــقــيــود »كــــورونــ
وهــــــــي الـــــمـــــحـــــرك الــــرئــــيــــســــي 

لاحتجاجات.
ــد  ــ ــــى ســـــــــــؤال أحـ ــلـ ــ وردا عـ
الـــمـــراســـلـــيـــن عـــمـــا إذا كــانــت 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة سترفع 
ات الحالية لمكافحة  اإلجـــراء
ــاط  ــبــ »كــــوفــــيــــد« بــســبــب »اإلحــ

واســـع الــنــطــاق« بــيــن أوســـاط 
الشعب، قــال المتحدث باسم 
الخارجية تــشــاو ليجيان إن 
ــه غــيــر  ــع الــــــذي ذكــــرتــ ــ ــــوضـ »الـ

صحيح«.
وشــــــــــدد الــــمــــتــــحــــدث عـــلـــى 
أن جــــــهــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
»مـــكـــافـــحـــة كــــورونــــا ســتــكــون 
ناجحة للسيطرة على زيادة 
ــابــــات الــمــحــلــيــة في  فـــي اإلصــ
أســــرع وقــــت مــمــكــن، وخــفــض 
التأثير الواقع على االقتصاد 

والمجتمع ألدنى مستوى«.

اعتقاالت 

ــق الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ
ّ
ــل ــ ــعــ ــ ولـــــــــــم تــ

ــلــــى انــــتــــقــــادات  الـــصـــيـــنـــيـــة عــ
ــالــــت  ــيــــن الــــــتــــــي طــ ــتــــجــ ــمــــحــ الــ
الرئيس شي جينبينغ، الذي 
ــة رئـــاســـيـــة ثــالــثــة  ــواليــ فـــــاز بــ
عـــلـــى رأس الــــدولــــة والـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم، وطالبته 

باالستقالة. 
ــلـــومـــات  ــعـ ولـــــــم تـــــــرد أي مـ

رســمــيــة عــن عـــدد األشــخــاص 
ــــد أن  ــعـ ــ الــــــذيــــــن اعـــــتـــــقـــــلـــــوا، بـ
ــة رذاذ  ــرطــ ــشــ اســــتــــخــــدمــــت الــ
الفلفل لتفريق محتجين في 
ــهـــاي، وكــــافــــحــــت لــقــمــع  ــغـ ــنـ شـ
الــتــظــاهــرات فـــي مـــدن أخـــرى، 

منها بكين العاصمة.
ــر الـــشـــرطـــة  ــنــــاصــ وكـــــــــان عــ
يــــعــــمــــدون إلـــــــى أخـــــــذ بــعــض 
األشــخــاص فــي المكان جنبا 
طالبين منهم حذف صور عن 

هواتفهم.
ــيـــن  ــد بــــــر الـــصـ ــهــ ولــــــــم يــــشــ
الــرئــيــســي مــثــل هـــذه الــمــوجــة 
مــن االحــتــجــاجــات منذ تولى 
شي السلطة قبل 10 سنوات.

إدانة بريطانية 

ــة االذاعـــــــــة  ــئــ ــيــ وذكـــــــــــرت »هــ
الــبــريــطــانــيــة« BBC، أن أحــد 
مراسليها فــي الصين أوقــف 
ــــال تـــغـــطـــيـــة تــــظــــاهــــرة فــي  خــ
شنغهاي و»تــعــرض للضرب 

من جانب الشرطة«. 

ووصــــــف وزيــــــر الـــشـــركـــات 
الـــبـــريـــطـــانـــي غــــرانــــت شــابــس 
مــا حــصــل بــأنــه »غــيــر مقبول 
ومــثــيــر لــلــقــلــق«، وحــــذر وزيــر 
الخارجية البريطاني غرانت 
شابس بكين من أنه ال يوجد 
»أي مبرر لتعرض الصحافي 
للضرب من جانب الشرطة«. 

كــمــا قــــال وزيــــر األمــــن تــوم 
تــــــوجــــــنــــــدهــــــات، إن عـــمـــلـــيـــة 
ــال عـــلـــى أفـــعـــال  ــثـ االعـــتـــقـــال مـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 

األوسع نطاقا.
بــــاســــم  ــق  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لـ ا أن  اال 
الــخــارجــيــة الصينية أوضــح، 
أن مـــراســـل BBC إد لــورنــس 
»لم يعّرف عن نفسه على أنه 
 
ً
صــحــافــي، ولــــم يــظــهــر طــوعــا
بطاقة االعتماد الصحافية«.

 
نقطة الغليان 

وأوضح ألفرد وو مولوان، 
الخبير في السياسة الصينية 
ــي »جـــــامـــــعـــــة ســــنــــغــــافــــورة  ــ ــ فـ

الــوطــنــيــة«، أن »الــنــاس بلغوا 
اآلن نــقــطــة الـــغـــلـــيـــان بــســبــب 
غــيــاب تــوجــه واضــح للسبيل 
ــه بــعــد  ــوكـ ــلـ الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي سـ
انتهاء سياسة صفر كوفيد«، 
مــؤكــدا أن »الــحــزب الشيوعي 

استخف بغضب السكان«.
ــات  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وألــــــــقــــــــت االحــ
ــا عـــــلـــــى األســــــــــــواق  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــظـ ــ بـ
الــعــالــمــيــة، أمـــس، إذ أدت إلــى 
ــار الـــنـــفـــط  ــ ــ ــعـ ــ ــ انـــــخـــــفـــــاض أسـ
وصعود الدوالر وهبوط حاد 

لألسهم الصينية واليوان.
ويـــــــقـــــــدر الــــمــــحــــلــــلــــون فـــي 
مــجــمــوعــة »نـــومـــورا« الــمــالــيــة 
اليابانية حاليا، أن أكثر من 
مس االقتصاد الصيني قد 

ُ
خ

تــضــرر مــن عــمــلــيــات اإلغـــاق، 
ــــذي تم  ــم الـ ــرقـ وهــــو ضــعــف الـ
تسجيله في أكتوبر الماضي.
)بكين - وكاالت(

)رويترز( موظفون صحيون ينتظرون دورهم إلجراء اختبار »بي سي آر« في بكين أمس  

ض  لندن تدين تعرُّ
الشرطة الصينية 

 »BBC« لصحافي في
خالل تظاهرة 

بشنغهاي

ردت السلطات الصينية على 
احتجاجات غير مسبوقة منذ 

ثمانينيات القرن الماضي، 
بتشديد إجراءات األمن، كما 

قامت بتخفيف بعض قيود 
 
ً
مكافحة كورونا التي كانت سببا

الندالع التظاهرات.

تأجيل محادثات القاهرة األميركية - الروسية في اللحظة األخيرة
تدرس وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغون( اقتراحا من شركة 
بويينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل 
دقــيــقــة صــغــيــرة ورخــيــصــة يتم 
تثبيتها على صواريخ متوفرة 
ــمــــح لــكــيــيــف  بـــــكـــــثـــــرة، مــــــا يــــســ
بتوجيه ضربات خلف الخطوط 
الروسية في الوقت الــذي يبذل 
الـــغـــرب جـــهـــودا حــثــيــثــة لتلبية 
الطلب على المزيد من األسلحة.

وفــــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــحــرب، 
تـــحـــتـــاج أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى نــحــو 
متزايد إلى أسلحة أكثر تطورا، 
وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــدأت 
المخزونات العسكرية للواليات 

المتحدة والحلفاء تتقلص.
والمنظومة التي اقترحتها 
»بويينغ«، والتي يطلق عليها 
اســــم »قــنــبــلــة ذات قــطــر صغير 
تطلق مــن األرض«، هــي واحــدة 

من نحو 6 خطط إلنتاج ذخيرة 
ــاء  ــفـ ــلـ جـــــديـــــدة ألوكـــــرانـــــيـــــا وحـ
ــا الشرقية،  واشنطن فــي أوروبـ
ويمكن تسليم هذه القنابل في 

وقت مبكر من ربيع 2023.
وتجمع المنظومة بين قنبلة 
ــــي بــــي يــــــــو39-« ذات الــقــطــر  »جـ
الــصــغــيــر ومـــحـــرك الـــصـــواريـــخ 
»إم 26«، وكــاهــمــا مــتــوفــر في 

مخزونات الواليات المتحدة.
وقـــــــــــــــال خـــــبـــــيـــــر األســـــلـــــحـــــة 
ــات  ــ ــدراسـ ــ واألمــــــــن فــــي مــــركــــز الـ
االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة تــوم 
كاراكو: »يتعلق األمر بالحصول 
على الكمية بتكلفة رخيصة«، 
مضيفا أن تناقص المخزونات 
األمــيــركــيــة يــســاعــد فـــي تفسير 
االندفاع للحصول على المزيد 
مـــــن األســــلــــحــــة اآلن، مـــعـــتـــبـــرا 
أن الـــــمـــــخـــــزونـــــات »تـــنـــخـــفـــض 

مقارنة بالمستويات التي نود 
االحــتــفــاظ بــهــا وبــالــتــأكــيــد إلــى 
المستويات التي سنحتاجها 

لدرء أي صراع مع الصين«.
ــــو أيـــضـــا إلـــى  ــاراكـ ــ وأشـــــــار كـ
أن »خــــروج الـــواليـــات المتحدة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان أتــــــاح تــوفــيــر 
الــكــثــيــر مـــن الــقــنــابــل الـــتـــي يتم 
إســقــاطــهــا جـــوا. وهـــذه القنابل 
ال يمكن استخدامها بسهولة 
مع الطائرات األوكرانية، ولكن 
فــي ظــل مــا نــشــهــده اآلن علينا 
ــــرق مــبــتــكــرة  أن نـــبـــحـــث عــــن طــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ لــتــحــويــلــهــا إلـــــى الـ

العمل«.
ورغـــم أن الــواليــات المتحدة 
رفضت طلبات لتوفير صواريخ 
يصل مداها إلى 297 كيلومترا 
فــإن مــدى القنابل محل البحث 
يبلغ 150 كيلومترا، مــا يتيح 

ألوكرانيا ضرب أهداف عسكرية 
حيوية كان من الصعب الوصول 
إليها، فضا عن مساعدتها في 

مواصلة هجماتها المضادة.
وبعدما استهدفت ضربات 
سابقة منشآت حيوية وتسببت 
فــي انــقــطــاع الــمــيــاه والــكــهــربــاء 
الســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة كــيــيــف، 
قــالــت المتحدثة بــاســم القيادة 
الــجــنــوبــيــة للجيش األوكـــرانـــي 
ناتاليا غومنيوك، أمس، إنه »من 
الــمــرجــح جـــدا أن يــشــهــد مطلع 
األسبوع هكذا هجوم«، مشيرة 
ــهـــور ســفــيــنــة صـــواريـــخ  ــــى ظـ إلـ
روسية في البحر األسود، تحمل 

8 صواريخ من نوع »كاليبر«.
ــــي  ــرانـ ــ وكـــــــان الـــرئـــيـــس األوكـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي حــذر 
من جهته من أن »هذا األسبوع 
قــد يكون صعبا مثل األسبوع 

الـــمـــاضـــي« الــــــذي شـــهـــد قــصــفــا 
ــاع  ــقـــطـ ــبـــب فـــــي انـ روســـــيـــــا تـــسـ
التيار الكهربائي فيما تنخفض 

درجات الحرارة تدريجيا.
ــاف: »قــواتــنــا الــدفــاعــيــة  ــ وأضـ
تستعد. الدولة بأسرها تستعد. 
نــطــرح جميع السيناريوهات، 

بما في ذلك مع شركاء« غربيين، 
داعيا األوكرانيين إلى االلتفات 
إلــــــــى الــــتــــنــــبــــيــــهــــات الــــمــــضــــادة 

للطائرات.
ــع »صــعــب  وتـــحـــدث عـــن وضــ
جدا« على الجبهة، ال سيما في 
منطقة دونيتسك بالشرق، حيث 

تــتــركــز الــمــعــارك مــنــذ انسحاب 
الــــقــــوات الــــروســــيــــة مــــن مــديــنــة 

خيرسون بالجنوب.
الى ذلك، أعلنت »الخارجية« 
الــروســيــة، أمـــس، فــي اللحظات 
االخـــــيـــــرة تـــأجـــيـــل مـــفـــاوضـــات 
كــانــت مـــقـــررة بـــدايـــة مـــن الــيــوم 

ــقــــاهــــرة بـــيـــن مــســؤولــيــن  فــــي الــ
أمـــيـــركـــيـــيـــن وروس لــمــنــاقــشــة 
معاهدة ستارت الجديدة للحد 

من األسلحة النووية.

)رويترز( قصف أوكراني على الجبهة األمامية في دونيتسك أمس  

رئيس المكسيك يتحّدى المعارضة بمسيرة مليونية ويرفض إعادة انتخابه
فـــي ســابــقــة مــنــذ عـــقـــود، قــــاد الــرئــيــس 
الــمــكــســيــكــي الــيــســاري أنـــدريـــس مــانــويــل 
لوبيز أوبرادور موجة بشرية في شوارع 
 لسياسته، وقــال الناطق 

ً
مكسيكو دعــمــا

بــاســمــه، خيسوس رامــيــريــز، إن أكــثــر من 
مليون شخص شاركوا في هذه التظاهرة 

 النتخابات 2024.
ً
التي تأتي استعدادا

 عــلــى مــشــاركــة 
ً
ــي الـــتـــظـــاهـــرة ردا ــأتـ وتـ

عــــشــــرات آالف األشــــخــــاص فــــي تــظــاهــرة 
لــلــمــعــارضــة قــبــل اســبــوعــيــن ضـــد مــقــتــرح 
ــال تــغــيــيــرات تــطــال »الــمــعــهــد  ــ لــوبــيــز إدخـ
االنتخابي الوطني« المستقل أهم مؤسسة 

انتخابية في الباد.
وُيــحــظــر عــلــى الـــرؤســـاء فـــي المكسيك 
البقاء أكثر من والية واحدة في السلطة. 

واســتــبــعــد لــوبــيــز إمـــكـــان إجــــــراء تــعــديــل 
للدستور ليبقى في منصبه. لكنه يسعى 
إلى أن يبقى حزبه »مورينا« في السلطة 

بعد انتهاء واليته.
هم لوبيز المعهد االنتخابي بدعم 

ّ
ويت

ــر عـــنـــدمـــا فـــشـــل فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــزويـ ــتـ الـ
الرئاسية عامي 2016 و2012، قبل أن يفوز 
في 2018. ويسعى إلى استبدال المنظمة 
بهيئة جديدة يختار الناخبون أعضاءها 
بــداًل مــن الــنــواب، مــع تخصيص ميزانية 
أصــغــر لــهــا. ويـــرى مــعــارضــون أن الخطة 
 على إحدى أهم مؤسسات 

ً
ل هجوما

ّ
تمث

الديموقراطية المكسيكية.
ويــتــطــلــب تطبيق اإلصــــاح دعـــم ثلثي 
 بــأن 

ً
ــل، عــلــمــا نـــواب الــكــونــغــرس عــلــى األقــ

معارضي لوبيز تعّهدوا الوقوف في وجه 
التغييرات.

ويــحــظــى الـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري الــقــومــي 
 
ً
 وفقا

ً
60 بالمئة تقريبا بشعبية بنسبة 

الستطاعات الــرأي، وقــد استغرقه األمر 
ــدام  ــ  عــلــى األقـ

ً
ــرا ــيـ ــاعـــات سـ أكـــثـــر مـــن 5 سـ

للسير 4 كيلومترات للوصول إلى ساحة 
زوكــالــو الــشــهــيــرة، وســط حشد كبير من 

المؤيدين.
ــود فـــيـــهـــا رئـــيـــس  ــقــ وهـــــــذه أول مــــــرة يــ
 منذ أيــام 

ً
مكسيكي فــي منصبه تــظــاهــرة

الزارو كارديناس )1934-1940(، وفق ما 
نقل موقع صحيفة إل باييس اإلسبانية 
عن مؤرخين وعلماء سياسة وأكاديميين.

ــة الـــمـــســـيـــرة، قـــــــّدم الـــرئـــيـــس  ــايـ ــهـ فــــي نـ

محصلة السنوات األربع التي قضاها في 
السلطة أمام عشرات اآلالف من األشخاص 
فــي زوكــالــو وهـــم يــهــتــفــون لــه »أنـــت لست 

وحدك«.
لكن الرئيس قال للمتظاهرين »ال إلعادة 
االنتخاب«، وبدا كأنه يبدد أي أمل لديهم 

في تمسكه بالسلطة. 
وعــرض الرئيس لمدة ساعة سياسته 
 مع أكثر من 

ٌ
ها قطيعة

ّ
التي قّدمها على أن

 من »الليبرالية الجديدة«، وقال: 
ً
30 عاما

»األولـــويـــة للفقراء ولــزيــادة الــحــد األدنــى 
لألجور وللتقشف في الميزانية من دون 

خلق ديون جديدة«.
مــن بــيــن أمـــور أخــــرى، طــلــب لــوبــيــز من 
الواليات المتحدة وقف أي سياسة عدائية 

تجاه المكسيكيين الذين يعملون بشكل 
قانوني على الجانب اآلخر من الحدود.

واعتبر المحلل السياسي لدى »المعهد 
الــمــكــســيــكــي الــمــســتــقــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا« 
فـــرنـــانـــدور دووراك أن الـــرئـــيـــس يــســعــى 
ــــاف: »ارتــكــبــت  »الســتــعــراض قـــّوتـــه«. وأضـ
الـــمـــعـــارضـــة خــطــأ كــبــيــرا بــاعــتــقــادهــا أن 
بإمكانها هزيمة الرئيس فــي الــشــوارع«، 
وذلك في إشارة إلى التظاهرة التي نظمت 

في 13 الجاري.
)مكسيكو - أ ف ب(

»طالبان باكستان« تأمر 
مقاتليها باستئناف الهجمات

أعلنت حركة طالبان باكستان 
إلغاء اتفاق هش لوقف إطاق 

النار، تم التوصل إليه مع 
الحكومة في يونيو، وأمرت 
مقاتليها بشن هجمات في 

أنحاء الباد.
وجاء في بيان للمجموعة 

المتطرفة، أمس، »بينما 
تتواصل العمليات العسكرية 
ضد المجاهدين في مختلف 

المناطق، يجب عليكم شن 
هجمات أينما كان ذلك ممكنا 

في أنحاء الباد«.

الهند: مواجهات بين الشرطة 
ومحتّجي ميناء »أداني«

أصيب 36 شرطيا في 
اشتباكات عنيفة مع 

محتجين في والية كيراال 
جنوب الهند، حيث يطالب 

محتجون مسيحيون يقودهم 
قساوسة كاثوليك، باإلفراج 

عن شخص احتجزته 
السلطات خال تظاهرة ضد 
مشروع تطوير ميناء تنفذه 
مجموعة أداني بتكلفة 900 

مليون دوالر.
ل االحتجاجات 

ّ
وتمث

المتصاعدة مصدر قلق 
كبيرا ألنشطة »أداني« في 

قطاَعي الموانئ والخدمات 
اللوجستية التي تبلغ 23 

مليار دوالر. 
وتوقفت أعمال البناء في 

ميناء فيزينغام ألكثر من 3 
أشهر، بعد أن سد المحتجون، 

وغالبيتهم من الصيادين، 
مدخله، إذ ألقوا بمسؤولية 

تآكل السواحل وحرمانهم من 
سبل رزقهم على المشروع.

سيول: فشل محادثات إنهاء 
إضراب سائقي الشاحنات

أعلنت نقابة سائقي 
الشاحنات، أمس، فشل 

المفاوضات مع وزارة النقل 
بكوريا الجنوبية في التوصل 

إلى اتفاق إلنهاء إضراب 
السائقين.

وفي تطور آخر، قال وزير 
النقل وون هي-ريونغ إنه 

سيتم إصدار أمر بالعودة إلى 
العمل بعد اجتماع مجلس 

الوزراء برئاسة الرئيس يون 
سوك يول، اليوم.

ويتعرض من يرفض تنفيذ 
األمر للسجن لمدة تصل إلى 

3 سنوات، وغرامة تبلغ 30 
مليون وون )22363 دوالرا(. 

ودخل إضراب السائقين، 
أمس، يومه الخامس، 

لمطالبة الحكومة بتحسين 
األجور وظروف العمل.

»البنتاغون« تدرس منح كييف 
قنابل دقيقة عابرة للخطوط الروسية

https://www.aljarida.com/article/6071
https://www.aljarida.com/article/6070
https://www.aljarida.com/article/6068
https://www.aljarida.com/article/6065
https://www.aljarida.com/article/6062
https://www.aljarida.com/article/6073
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داركو

ــو فـــي حــســابــات نـــادي  ــ دخـــل الـــمـــدرب الــبــوســنــي داركـ
الكويت، لتولي مهمة الفريق األول لكرة القدم فيما تبقى 

من منافسات الموسم الجاري.
وكان الكويت أقال المدرب الكرواتي رادان غاساسين، 
وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب الوطني محمد 

عبدالله، حيث نجح األخير في الفوز على السالمية، إلى 
جانب التتويج بلقب السوبر.

»الجريدة«،  وقال مصدر في نادي الكويت، لـ
إن داركــو يلقى قبوال داخــل نــادي الكويت، 

عطفا على خبرته بالدوري الكويتي، حيث 
سبق لــه أن استلم مهمة الــعــربــي، ومن 
ثــم كــاظــمــة، مضيفا أن إدارة األبــيــض 

تتطلع خــالل األيـــام المقبلة، لحسم 
أمر الجهاز الفني سواء بالتعاقد مع 
داركو، أو اإلبقاء على الجهاز الفني 

بوضعه الحالي.
جــديــر بــالــذكــر أن رئــيــس نــادي 

الكويت خالد الغانم فتح الباب 
ــمــــدرب محمد  إلــــى اســـتـــمـــرار الــ
عبدالله، في حال لم يتم االتفاق 
مع مدرب مميز لقيادة األبيض 

خالل الفترة المقبلة.

األبيض عينه على داركواألبيض عينه على داركو

»الجميع« تنافس »أبناء النادي« 
في انتخابات النصر

بــــعــــد أن حـــســـمـــت الـــتـــزكـــيـــة 
الــمــوقــف لــمــجــلــس إدارة نـــادي 
النصر في دورتي 2014 و2018، 
ستكون االنتخابات هي الفيصل 
هـــذه الــمــرة، بعد تشكيل قائمة 
الجميع، التي سيتم اإلعالن عنها 
فــي الــســاعــات القليلة المقبلة، 
لتنافس قائمة أبناء النادي في 
االنتخابات التي تجرى 12 يناير 

المقبل لألندية الشاملة.
وتــتــكــون قــائــمــة الجميع من 
ــــالح غــــانــــم الـــديـــحـــانـــي  ــ فــــــــواز فـ
)رئــــــيــــــســــــا(، عــــبــــدالــــلــــه عــيــســى 
ــــل دخــــيــــل  ــيـــــصـ ــ الــــــمــــــطــــــيــــــري، فـ
العدواني، أحمد حمود المطيري، 
ــان الـــمـــطـــيـــري،  ــيــــحــ ــاري فــ ــ ــشــ ــ مــ

فـــــــالح عــلــي 
الـــمـــطـــيـــري، 
عـــــــــــــمـــــــــــــاش 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد 
الــديــحــانــي، 
ثـــــامـــــر بــــدر 
الــديــحــانــي، 
خــالــد ثامر 
الـــــجـــــدعـــــي، 
فــهــد مطلق 
هــــــــــــــايــــــــــــــس 

المطيري، مصلح عبيد المطيري 
)أعضاء(. 

وفي حال فوز قائمة الجميع 
فــي االنــتــخــابــات المقبلة سيتم 
اإلعـــالن عن أصحاب المناصب 
ــن الـــمـــرشـــحـــيـــن  ــ ــة مــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
بالتشاور بين رئيس وأعضاء 

القائمة.
وكـــان رئــيــس مجلس اإلدارة 
ــي، الـــــــــــذي قــــــــرر دخــــــول  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
االنــتــخــابــات المقبلة على رأس 
ــادي، خـــالـــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ قـــائـــمـــة أبـــــنـــــاء الـ
ــلــــن عــــن الــقــائــمــة  الــــشــــريــــدة، أعــ
فـــي وقــــت ســـابـــق، بــعــد إجـــــراء 5 

تغييرات عليها.
وأعرب الشريدة، في تصريح 
»الـــجـــريـــدة«،  لــــ
ــقــــب إعـــــالن  عــ
الــقــائــمــة، عن 
أمله أن تجرى 
االنــتــخــابــات، 
وعـــــــدم حــســم 
الــــــــتــــــــزكــــــــيــــــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــوقـــــــف 
عــــــلــــــى غـــــــــرار 
الــــــــدورتــــــــيــــــــن 

السابقتين.

العربي يلتقي القادسية
في »ممتاز اليد«

• محمد عبدالعزيز
تقام اليوم مباراتان في ختام الجولة السادسة من الدوري 
الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في الخامسة مساًء على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله القادسية مع العربي، 
تليها في السابعة مساء على الصالة ذاتها مباراة أخرى تجمع 

بين اليرموك وكاظمة.
ــداف خلف  ــ يتطلع الــقــادســيــة، شــريــك الـــصـــدارة بــفــارق األهـ
الكويت، ولكل منهما 10 نقاط، لالستمرار في طريق االنتصارات 

وتحقيق الفوز السادس على حساب العربي الرابع بـ 6 نقاط.
وسيحاول مدرب القادسية، الصربي بوزو روديك، السيطرة 
 
ً
على مجريات اللعب، بالدفاع الصلب والهجوم السريع، معتمدا
على الثنائي الياباني شينوسكي تــوكــودا، والتونسي خالد 

الحاج.
وتحوم الشكوك حول مشاركة صانع ألعاب الفريق عبدالعزيز 

سالمين، بسبب عارض صحي.
في المقابل، يأمل مدرب »األخضر«، الوطني أحمد فوالذ، كبح 
جماح »األصفر« باللعب السريع، وتصويبات واختراقات العبي 
الخط الخلفي التونسيين أسامة جزيري ونضال العمري مع 

تفعيل دور األجنحة.

كاظمة واليرموك
وفـــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة، يــدخــل كــاظــمــة الــســابــع بــــ 3 نــقــاط، 
واليرموك التاسع قبل األخير بنقطتين، مباراة اليوم لتعويض 
هزيمة األول أمام السالمية، والثاني على يد العربي، على أمل 
اللحاق بفرق المقدمة في مباراة من المرجح أن تكون صعبة 

على الطرفين.

بونياك: حققنا االستفادة 
المطلوبة من مواجهة الكويت

• أحمد حامد
أكـــــــد مــــــــدرب فــــريــــق الــــقــــادســــيــــة لـــكـــرة 

الــقــدم، الــصــربــي بــوريــس بــونــيــاك، 
ــتــــفــــادة  ــقـــق االســ أن »األصــــــفــــــر« حـ
الــمــطــلــوبــة مــن مــواجــهــة الــكــويــت، 
 إلى أن المباراة ارتقت إلى 

ً
مشيرا

مستوى تنافسي مقبول.
وكان القادسية حقق الفوز على 
الكويت بهدفين دون رد في المباراة 

ــعــــت بـــيـــنـــهـــمـــا  ــمــ ــــي جــ ــتــ ــ الــ
مــــــــــس األول، ضـــمـــن  أ
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة 
الثالثة من منافسات 
كـــأس زيـــن )الــبــطــولــة 
التنشيطية(، ليرفع 
»األصـــــفـــــر« رصـــيـــده 
ــاط، فــي  ــ ــقــ ــ إلـــــــى 9 نــ
صـــدارة المجموعة 
األولـــــــــى، فــــي حــيــن 
تــــــــوقــــــــف رصـــــيـــــد 
»األبيض« عند 4 

نقاط.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

بــونــيــاك إنــه 
تــعــامــل مع 
الـــــمـــــبـــــاراة 

ــام مــنــافــس قــــوي هو  ــ عــلــى أنـــهـــا ديـــربـــي أمـ
 أنه يتطلع لمباراة أخرى 

ً
الكويت، مضيفا

على نفس المستوى لتجهيز »األصــفــر« 
ــالــــصــــورة  لــــمــــواجــــهــــات الــــــــــــدوري بــ

المطلوبة.
ولــفــت مـــدرب الــقــادســيــة إلـــى أن 
المباراة كانت فرصة الشراك عدد 
كبير من الالعبين الذين غابوا عن 
ــر« بــالــفــتــرة الــمــاضــيــة، في  ــفـ »األصـ
إشارة إلى الحارس خالد الرشيدي، 
ــنــــي بـــارتـــريـــك  ــيــ ــبــــوركــ والــ
ــواري  ــ ــفـ ــ ــالــــو، واإليـ مــ
مـــــــامـــــــادو ســــــــورو، 
وطـــالل األنــصــاري 

وغيرهم.
جــديــر بــالــذكــر، 
لـــــقـــــادســـــيـــــة  ا أن 
تراجع في ترتيب 
فـــــرق »الـــمـــمـــتـــاز« 
إلــــــــــــــى الــــــمــــــركــــــز 
السابع برصيد 
12 نــقــطــة، بعد 
خـــــــســـــــارتـــــــه فـــي 
ــي أمــــــام  ــ ــربــ ــ ــديــ ــ الــ
الــعــربــي بــالــجــولــة 
األخـــيـــرة فـــي الــــدور 

األول.

الرزيحان حصدت 4 
ذهبيات في ختام »دولية 

اإلمارات للجمباز«
حصدت العبة المنتخب الكويتي 
للجمباز اإليقاعي نــور الرزيحان 4 
ميداليات ذهبية في ختام منافسات 
بطولة اإلمارات الدولية التي أقيمت 
في دبي على مدى 3 أيــام، بمشاركة 
300 العــبــة مـــن الــســعــوديــة واألردن 
ــويــــت والــــــدولــــــة الــمــســتــضــيــفــة  ــكــ والــ

)اإلمارات(.
واحتلت البطلة نور، وهي مواليد 
2009، الــمــركــز األول فـــي مــســابــقــات 
الــفــردي العام والــطــوق والصولجان 
واألداء بالكرة للمستوى األول، فيما 
منحت الــلــجــنــة المنظمة الــرزيــحــان 
ــــزة »تـــــــاج الــــبــــطــــولــــة« الـــمـــقـــدمـــة  ــائـ ــ جـ
ألفضل العبة نظير المستوى الرائع 
الـــذي قــدمــتــه البطلة نـــور فــي جميع 
المسابقات، بينما احتلت زميلتها 
ليان بهبهاني المركز الخامس في 

الترتيب العام.
بــهــذه الــحــصــيــلــة، رفــــع المنتخب 
الكويتي رصيده إلى 8 ميداليات، بعد 
أن حققت الالعبتان أمينة الكندري 
وتـــالـــيـــا بــهــبــهــانــي 4 مــيــدالــيــات في 
أولــــى أيــــام الــبــطــولــة، بـــواقـــع ذهــبــيــة 
وفضية وبرونزية للكندري وفضية 

لبهبهاني.

األهلي وبيراميدز إلى نصف نهائي الكأس
• القاهرة - ةديرجلا•

تــأهــل األهـــلـــي لـــلـــدور نصف 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــــأس مصر 
بــعــدمــا حــقــق فـــوزا صعبا على 
نظيره المقاولون العرب بركالت 
الترجيح 4-3 في دور الثمانية، 
ليالقي فريق سموحة في يناير 
المقبل بالمربع الذهبي الــذي 
اكـــتـــمـــلـــت أضــــالعــــه بـــعـــد تــأهــل 
ناديي الزمالك وبيراميدز حيث 
من المقرر أن يلتقيا أيضا في 

يناير 2023.
ــلــــي  ــــت األصــ ــوقــ ــ ــــى الــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
لـــمـــبـــاراة األهـــلـــي والـــمـــقـــاولـــون 
بــــالــــتــــعــــادل اإليــــجــــابــــي بـــهـــدف 
لــمــثــلــه لــيــحــتــكــم الــفــريــقــان إلــى 
الوقت اإلضــافــي ثم إلــى ركالت 
الجزاء التي ابتسمت في النهاية 
لــصــالــح الــفــريــق األحـــمـــر ويــتــم 
إقــصــاء فــريــق ذئـــاب الــجــبــل من 

البطولة المحلية.
ــرز هــــدف الــتــقــدم  ــ ــلـــي أحـ األهـ
ــؤاد  ـــن طـــريـــق العـــبـــه كـــريـــم فــ عـ
فيما تــعــادل للمقاولون العبه 

جون أوكلي
وفي نفس الدور، حقق فريق 
بـــيـــرامـــيـــدز فـــــــوزا ثــمــيــنــا عــلــى 
ــلــــي بــهــدف  نـــظـــيـــره الـــبـــنـــك األهــ

دون رد سجله الالعب رمضان 
صبحي في الدقيقة 16،ونجح 
فـــــي الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور الـــنـــصـــف 
الــنــهــائــي لــيــضــرب مـــوعـــدا مع 
الزمالك لمالقاته يوم 16 يناير 

المقبل.

جانب من مباراة األهلي و»المقاولون«

»األسياد« »األولمبية« ترّوج لـ

ترويجا لدورة األلعاب اآلسيوية المقبلة )أسياد(، التي ستجرى 
بمدينة هــانــغــزو الصينية فــي سبتمبر الــمــقــبــل، أقــامــت اللجنة 

األولمبية الكويتية، فعالية »سباق المرح« الترويجية 
جرت في مقر اللجنة بمركز شباب مدينة جابر األحمد، بالتعاون 
مع المجلس األولمبي اآلســيــوي، وذلــك للتأكيد على أهمية هذه 
الدورة التي تعد ثاني أهم محفل أولمبي بعد الدورة األولمبية في 

غرس قيم الرياضة األولمبية النبيلة. 
)كونا(

تسليم شهادات وميداليات للمشاركين

فوز »سلة« األبيض على األصفر بـ »التمهيدي«
• جابر الشريفي

 
ً
حقق فريق نادي الكويت فوزا

 عــلــى نــظــيــره الــقــادســيــة 
ً
مـــثـــيـــرا

بنتيجة 105 - 87 خالل المباراة 
التي جمعتهما أمس األول، على 
صــالــة االتـــحـــاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من 
الـــدوري التمهيدي لكرة السلة، 
 فــوز كاظمة 

ً
الــتــي شــهــدت أيــضــا

على النصر 108 - 94.
وبهذه النتائج انفرد الكويت 
بصدارة الترتيب العام برصيد 
10 نقاط في حين ارتفع رصيد 
القادسية وكــاظــمــة إلــى 8 نقاط 

والنصر 5.
ويــنــص نــظــام الــبــطــولــة على 
ــــدوري  ــــرق فــــي الــ تـــأهـــل أول 6 فـ
ــــدي لـــــــلـــــــدور الــــثــــانــــي  ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ

للمنافسة على لقب الدوري.

ــاراة الــكــويــت مع  ــبـ وجـــــاءت مـ
القادسية مثيرة في بداياتها بعد 
أن تبادل الفريقان التقدم طوال 
الربع األول الذي انتهى 24 - 22.
وواصــــل الــفــريــقــان تبادلهما 
للتقدم في الربع الثاني بعد أن 

تألق األميركي رونالد وعبدالله 
توفيق من القادسية، فيما كان 
األمـــيـــركـــي بــلــيــن وحـــمـــد عــدنــان 
مصدر خطورة األبيض ليخرج 

.44 - 48 
ً
القادسية متقدما

ــان الـــربـــع الــثــالــث الــعــالمــة  وكــ

الفارقة في المباراة بعد أن نجح 
األبــيــض فــي تسجيل 37 نقطة 
عبر تألق العبيه فــي التسجيل 
مقابل 22 نقطة للقادسية الذي 
ــلـــى هــجــمــاتــه  طـــغـــى الـــتـــســـرع عـ
لــيــنــتــهــي الــــربــــع الـــثـــانـــي بــتــقــدم 

الكويت 81-70.
وواصـــــــــــــــــل الـــــــكـــــــويـــــــت بـــســـط 
سيطرته على المباراة في الربع 
 تــســرع منافسه 

ً
الــرابــع مستغال

الــذي استفاق فــي منتصف هذا 
الربع عبر تحركات عبدالمحسن 
مــرتــضــى ليقلص الــفــارق إلـــى 7 
ــبـــي األبـــيـــض  ــقـــاط غـــيـــر أن العـ نـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوا حــــســــم الـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
لمصلحتهم في النهاية بنتيجة 

.87 - 105
وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، نجح 
ــلـــة عـــروضـــه  كـــاظـــمـــة فــــي مـــواصـ
ــة بـــعـــد أن هــــــزم الــنــصــر  ــويــ ــقــ الــ

بنتيجة 108 - 94.

صراع تحت السلة في مباراة الكويت والقادسية

عبيد: لم أتردد في قبول تدريب خيطانعبيد: لم أتردد في قبول تدريب خيطان
»أسعى لتحقيق األهداف مع المنافسة على الصعود للممتاز«»أسعى لتحقيق األهداف مع المنافسة على الصعود للممتاز«

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان، 
إبــراهــيــم عــبــيــد، أن تــولــيــه الــمــســؤولــيــة بــعــد عــرض 
، جاء من دون تردد.

ً
مجلس اإلدارة األمر عليه، أخيرا

وقال عبيد لـ »الجريدة«: »كل الشكر لمجلس إدارة 
نادي خيطان وجهاز الكرة على اختياري للمنصب، 
الذي سأعمل خالله من أجل إنجاز األهداف التي تم 

االتفاق عليها«.
ــــداف تتمثل فــي تــطــويــر أداء  ــار إلـــى أن األهـ وأشــ
الفريق، وضــخ دمــاء جديدة من الالعبين أصحاب 
األعمار السنّية الصغيرة من أبناء النادي، واالعتماد 

عليهم في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن كل أندية الكويت تعمل وفقا لميزانية 
محددة لجلب الالعبين المحترفين لتدعيم صفوف 
الــفــرق، مبينا أنــه بعد تولي تــدريــب الفريق قريبا، 
ســيــطــمــح إلــــى الــتــعــاقــد مـــع مــحــتــرفــيــن أفـــضـــل من 

المحترفين الحاليين.
وشــدد على أنــه من البديهي أنــه لن يتم التعاقد 
مع محترفين يفوقون الميزانية المخصصة لهم، 
ــاق خــزيــنــة الـــنـــادي، مــؤكــدا أن األيـــام  وبــالــتــالــي إرهــ

القليلة المقبلة ستتضح فيها الصورة بشكل أفضل 
في هذا الشأن.

وأوضح عبيد أنه سيعمل على تطوير أداء الفريق، 
مه المهمة في الوقت الراهن سيجعله يضع 

ّ
وأن تسل

األهداف نصب عينيه لتحقيقها، والعمل أيضا على 
المنافسة على التأهل للدوري الممتاز في الموسم 
الجاري، لذلك، فالجهاز الفني في سباق مع الزمن 

لالقتراب من متصّدري البطولة والوصيف.
ــدرة خــيــطــان على  ولــفــت إلـــى أنـــه فــي حـــال عـــدم قـ
التأهل في الموسم الجاري، فعلى أقل تقدير صقل 
خبرات الالعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود في 

الموسم الرياضي المقبل.
وبــّيــن أن العمل مــع منتخبات الــمــراحــل السنّية 
في وقــت سابق ال يختلف كثيرا عن قيادة األندية 

في السن العام.
وأشـــاد عبيد، فــي ختام تصريحه، بدعم رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالله العتيبي وجهاز الكرة بقيادة 
فهد المطيري على دعمها للجهاز الفني، والعمل على 

تذليل الصعاب التي قد تواجهه.

رياضة

حدد مدرب خيطان 
إبراهيم عبيد األهداف 

التي يسعى إلى تحقيقها، 
ومنها تطوير األداء وضخ 

دماء جديدة وصقل خبرات 
الالعبين.

حازم ماهر
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

     10
ً
 01:50 صبـــاحــــــا

 05:11 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
10:08 صبـــاحــــــا

09:57 مــــــســــــــــــــــاًء

وضع اليابان االجتماعي... محرج عقار بريطاني يعالج سرطان البروستاتا
وصــــف كــبــيــر أمـــنـــاء مجلس 
الــــــــوزراء الــيــابــانــي هـــيـــروكـــازو 
ــــو، مـــــعـــــدل األطـــــفـــــال  ــــونـ ــــسـ ــاتـ ــ مـ
المولودين في بالده هذا العام 

بأنه »وضع حرج«.
وقال ماتسونو، في تصريح 
نقله مــوقــع ســكــاي نــيــوز أمــس، 
ــدد األطــــفــــال الـــمـــولـــوديـــن  ــ إن عـ
فــي الــيــابــان هـــذا الــعــام أقـــل من 
الــمــســتــوى الــقــيــاســي المسجل 

 باتخاذ 
ً
الــعــام الــمــاضــي، واعـــدا

تــدابــيــر شاملة للتشجيع على 
المزيد من الزيجات واإلنجاب.

ــالــــي  ــمــ وأشــــــــــــار إلــــــــى أن إجــ
 ولــــــــدوا فــي 

ً
ــا ــيـ ــانـ ــابـ 599636 يـ

الفترة مــن يناير إلــى سبتمبر 
يــعــد أقـــل بنسبة 4.9 فــي المئة 
مقارنة بــأرقــام الــعــام الماضي، 
مما يشير إلى أن عدد المواليد 
عــام 2022 قــد ينخفض إلــى ما 

دون المستوى القياسي العام 
.
ً
الماضي البالغ 811 ألفا

وامــتــنــع الــعــديــد مــن الشباب 
اليابانيين عن الزواج أو تكوين 
أســر، محبطين من آفــاق العمل 

القاتمة والتنقالت المرهقة.
ــار إلــــــى أن عــــــدد ســـكـــان  يــــشــ
الـــيـــابـــان الــــذي يــزيــد عــلــى 125 
مـــلـــيـــون نــســمــة يــتــنــاقــص مــنــذ 

.
ً
14 عاما

يـــبـــدو أن اآلمــــــال تــرتــفــع مع 
تطور األبحاث العلمية إلنتاج 
عقار مخصص لواحد من أكثر 
 بين الرجال، 

ً
السرطانات انتشارا

وهو سرطان البروستاتا.
وســتــصــبــح هــيــئــة الــخــدمــات 
الصحية البريطانية أول مقدم 
ــيـــة يــــطــــرح عـــقـــار  رعـــــايـــــة صـــحـ
»دارولوتاميد« للمرضى الذين 
انتشر سرطان البروستاتا في 

أجزاء أخرى من جسمهم.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي الــخــبــر الـــذي 
نقله مــوقــع ســكــاي نــيــوز أمــس، 
ــهـــرت أن  ــدواء أظـ ــ ــ إن تـــجـــارب الـ
فرص العيش لفترة أطول تزداد 
بنسبة الثلث لدى الرجال الذين 

 دون عالج.
ً
تركوا سابقا

ويـــعـــمـــل الـــــــــدواء عــــن طــريــق 
إعــاقــة مستقبالت األندروجين 

في الخاليا السرطانية، والتي 
بـــدورهـــا تــمــنــع تــأثــيــر هــرمــون 
الــتــســتــوســتــيــرون الــــذي يسمح 
لــلــخــاليــا الــســرطــانــيــة بــالــبــقــاء 

والتكاثر.
وقالت الخدمة الصحية إنها 
ــــدواء لمرضى  ســتــبــدأ تــقــديــم الـ
سرطان البروستاتا المؤهلين 

في غضون أسابيع.

ً
 نادرا

ً
 فكانت نيزكا

ً
أرادها ذهبا

ً
 نادرا

ً
 فكانت نيزكا

ً
أرادها ذهبا التحكم في كرسي للمشلولين... بالخيال!

أكثر من 5.4 ماليين أميركي يعانون إعاقات 
حركية، قد يجلب لهم كرسي متحرك ُيتحّكم فيه 
 
ً
بالعقل، ويترِجم إشارات الدماغ إلى حركات، أمال

بحياة أفضل.
وأشارت الـ »ديلي ميل«، في الخبر الذي نقلته 
»العربية نــت«، أمــس، إلــى أن هــذه التكنولوجيا، 
الـــتـــي ابــتــكــرهــا بــاحــثــون بــجــامــعــة تــكــســاس في 
 
ً
أوســـتـــن، تــشــتــمــل عــلــى غــطــاء رأس بـــه 31 قطبا
 الكتشاف اإلشارات في منطقة 

ً
 مصمما

ً
كهربائيا

ــهـــاز كــمــبــيــوتــر  الــــدمــــاغ الـــتـــي تــنــظــم الـــحـــركـــة وجـ
محموٍل مثّبت على كرسي متحرك، حتى يتمكن 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي مـــن تــرجــمــة اإلشــــــارات إلــى 
حــركــات. وكــل مــا على المرضى فعله هــو تخّيل 

أنهم يحّركون أيديهم وأقدامهم.
ولــلــتــحــرك إلـــى الــيــمــيــن، تــخــّيــل المستخدمون 
تحريك الذراعين، وللتحرك إلى اليسار، تخيلوا 

تحريك الساقين.
ــراد يــعــانــون الــشــلــل الــربــاعــي وعــدم  وقـــام 3 أفــ
الـــقـــدرة عــلــى تــحــريــك أذرعـــهـــم وأرجــلــهــم بسبب 
ــابــــات الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، بــتــشــغــيــل الــكــرســي  إصــ
الــمــتــحــرك فــي بيئة طبيعية مــزدحــمــة بــدرجــات 

متفاوتة من النجاح.
ويــوفــر غــطــاء الجمجمة طريقة غير جراحية 
لجمع إشــارات الدماغ ونقلها إلــى جهاز قريب، 
ــة الــكــمــبــيــوتــر الــمــحــمــول  ــالـ ــذه الـــحـ ــ ــو فــــي هـ ــ وهـ

الموجود على ظهر الكرسي المتحرك.
وتــضــمــن الـــجـــزء األول مـــن الــتــجــربــة تــدريــب 
المرضى على كيفية استخدام الكرسي المتحرك 

الذي يتحكم فيه العقل.
وطلب الباحثون منهم أن يتخيلوا أنفسهم كما 
لو كانوا يحّركون أيديهم وأقدامهم؛ ثم تم تعيين 

هذه االتجاهات المختلفة في النظام.
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يومية سياسية مستقلة

ماذا تركتم 
حسن العيسىللجنة القيم؟

ماذا تركتم يا حضرات النواب الخمسة لبقية ممثلي الغّمة 
مــن جــمــاعــات المكتسبين مــن قـــوى الــجــهــل، حــيــن يحشرون 
أنفسهم في أدق خصوصيات البشر تحت ذرائع تنضح بالرياء 
ب السياسي، وتتم بالتالي مصادرة حقوق  االجتماعي والتكسُّ

األفراد وحرياتهم؟
ماذا أبقى النواب د. حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله 
المضف ومهلهل المضف وبإضافة تحلية إسالمية بحشر 
اسم الدكتور الصقعبي، لتكون وصفة الحلو كاملة المرارة، كي 
تقدموا مثل مشروعكم البائس بتجريم التشبه بالجنس اآلخر؟!
إذا كانت هذه تطلعاتكم التشريعية اليوم، فماذا سيصنع 
 الحياة في 

ّ
لنا نواب لجنة القيم والعادات بعدكم؟ رغم أن بث

تلك اللجنة المتزمتة بهذا المجلس الال مبارك، وبفرض عوار 
خلقها بداية حين تمارس وصايتها القروسطية على سلوك 
خلق الله، فهي على األقل واضحة في نهج فكر أعضائها، ولم 
تمارس ازدواجية المعايير، كما فعلتم يا حضرات النواب ويا 

فرسان الدائرة المستديرة.
هل كنتم تدرون عن حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 
2020، حين قررت المحكمة عدم دستورية التجريم للمادة 19٨ 
وتعديالتها لعام 200٧ بخصوص التشبه بالجنس اآلخر..؟ 
»العبارات الفضفاضة غير المحددة األفعال المؤثمة بصورة 
قاطعة... الــمــادة ٣0 من الدستور والحرية الشخصية..« )من 
كلمات الــحــكــم(، أم أردتـــم الترقيع للنص الــالدســتــوري حتى 
تكتمل الصورة البطولية لكم في عوالم المزايدات السياسية، 

حين تتخفى بجلباب العادات والدين والتقاليد؟
 للتوسل بالوسطية والمراضاة االجتماعية 

ً
 ليس هذا مكانا

ــا مــشــروعــكــم بحجج عــن األولــويــات 
ّ
حــيــن ينتقد الــبــعــض مــن

البرلمانية؛ مثل أزمة اإلسكان وغيرها من هموم المواطنين، 
فال شأن لكم أنتم وغيركم في هذا المجلس وكل مجلس قادم 
بمسألة التشبه بالجنس اآلخــر أو الــعــزل الجنسي، أو حين 
يتقّدم نائب بالسؤال عن الماراثون المختلط، أو حين تطرح 
لــجــنــة واإســــالمــــاه هــمــومــهــا الــكــبــرى عـــن مــالبــس الــنــســاء في 
الموالت، أو حين يبلغ الرعب مداه، فيجري أصحاب الموالت 

لرفع أي صورة احتفالية رمزية بسيطة في أعياد الميالد.
 
ً
 »التشبه بالجنس اآلخر« والعبارة هذه ذاتها تدين مسبقا
ضــحــايــاهــا، فــهـــــؤالء إّمـــا مــرضــى فــي أجــســامــهــم، وهـــذه كانت 
بالمناسبة إشكالية فقهية عند كبار الفقهاء المسلمين في 
عصور قديمة فــي مسألة الــتــوريــث لهذا اإلنــســان »المشكل«، 
وإمــا هي حالة نفسية لصاحبها حين يولد اإلنسان بجسم 
مختلف عن وعيه الروحي »أنثى بجسم ذكر أو العكس«، وتلك 
 حالة خاصة مكانها عيادات األطباء النفسيين، أو لندع 

ً
أيضا

صاحبها وشأنه، فمسألة مثل هذه موجودة في كل زمان ومكان 
من أبي نواس في شرقنا حتى أندريه جيد وغوته وأوسكار 
وايلد القرن التاسع عشر والعشرين، والكثير من الموهوبين 

كعلماء أو فنانين عند الغربيين.
 مشروعكم مجرد طبعة منقحة لمشروع إعدام المسيء الذي 
رّده األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، ويا خسارة أملنا بهذا 

المجلس وكل مجلس تنتجه مجتمعاتنا المحنطة.

 قد أينعت وحان 
ً
»إني ألرى رؤوسا
قطافها... إلخ... إلخ« 

 هذه العبارة منسوبة للحجاج بن 
يوسف الثقفي، وهي مشهورة وعّدة 

أجيال ترددها بإعجاب عبر القرون.
 في أقل من شهر، تمت إزاحــة عدة 
قياديين مهمين وفي مناصب مهمة، 
كــانــوا يــأمــرون ويــنــهــون، ويتمتعون 
بـــرواتـــب ومــكــافــآت ومــمــيــزات مــاديــة 
ومــعــنــويــة ال تــضــاهــى، والــبــعــض لم 

 إزاحته من المنصب!
ً
يتوقع أبدا

صحيح أنـــه »لـــو دامـــت لــغــيــرك لما 
اتصلت إليك«!

هــنــاك مــن هــو مــظــلــوم، وهــنــاك من 
يستحق إزاحــتــه مــن المنصب الــذي 

 
ً
يــحــتــلــه، ويـــبـــدو أن هــنــاك أشــخــاصــا

ومناصب بانتظار المصير نفسه.
 الـــبـــعـــض يـــــرى فــــي هـــــذا الــتــغــيــيــر 
 إذا أتى البديل 

ً
إيجابيات، خصوصا

ة والــمــؤهــالت  الــــذي يتحلى بــالــكــفــاء
المناسبة. 

 ولكن هل سيؤدي هذا األسلوب إلى 
تحّسن األداء وزيادة اإلنتاج؟!

 ال نعلم، وليس علينا إال االنتظار 
 لنرى النتائج.

ً
طبعا

 ما يجب أن توضحه الحكومة هو 
األســـس والــمــؤهــالت الــتــي اعتمدتها 
الختيار األشخاص، مع نشر سيرهم 

الذاتية وإنجازاتهم.
ــامــــت الـــحـــكـــومـــة  ــــو قــ ــــذا لـ ــّبـ ــ ــا حـ ــيـ  فـ

بــنــشــر الـــوصـــف الــوظــيــفــي لــلــشــواغــر 
والـــــمـــــؤهـــــالت الـــمـــطـــلـــوبـــة لــمــلــئــهــا، 
ــخــدمــت الختيار 

ُ
والكيفية الــتــي اســت

األشخاص.
 نــــأمــــل ذلـــــك لـــالطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى أن 
ــرون بــذلــك،  ــديــ ــخــــاص جــ هـــــؤالء األشــ
وسيسهمون في بناء الدولة الحديثة.

 قد أينعت!!
ً
د. ناجي سعود الزيدرؤوسا

الله بالنور

كـــل واحـــــدة مـــن الـــحـــضـــارات اإلنــســانــيــة الــقــديــمــة، أبــــرزت 
هويتها التي استمرت على مر العصور... فحضارات العراق 
أعطت القوانين ليسود التنظيم حياة الناس، وأعطت اللغة 
المسمارية ليسطر اإلنسان ما يجول بذهنِه من أفكاٍر، وآراء، 
وُيؤرخ عصره للعصور القادمة، وكذلك تركت لنا - جلجامش 
- كــأول روايـــة، حركت تفكير اإلنــســان ليعبر عما يجول في 

خاطرِه من أفكار.
***

ــرج عــمــا تــركــتــه حــــضــــارات الــفــراعــنــة  • والـــحـــديـــث بـــال حــ
المتعاقبة، فمن الهندسة المعمارية، إلى فنون النحت، والرسم، 
 عن اللغة 

ً
والخط، والكيمياء التي أدت إلى التحنيط، فضال

الهيروغليفية، والكثير من المبتكرات األخرى. 
***

والحضارة السبئية تفننت في فن العمارة، وبناء السدود، 
والكثير مما لم يصل إلينا إال القليل منه.

***
• وسيطرت الحضارة الفينيقية على البحار بعد أن تفننت 
في صناعة السفن لتجعل من التبادل التجاري يسود بين 

القارات، كما قدمت للبشرية الحروف األبجدية.
***

• واعــتــنــت الــحــضــارة اإلغــريــقــيــة بــالــجــانــب الفلسفي في 
التفكير البشري، فكان هيرقليطس من أوائل من طرحوا تلك 
األسئلة: »متى« و»أين« و»كيف«... وغيرها، وكلها تتعلق بخلق 
الكون، ثم جــاء سقراط ليطرح نظرية الجدل، التي نظر لها 
تلميذه أفالطون، وتطورت لتغدو عملية تجريبية على يد 

أرسطو، كما تطور فن المسرح.
***

وأبــدعــت حــضــارة الــرومــان باالكتشافات الطبية، وفنون 
الشعر والمسرح، كما تــطــوروا بالفنون العسكرية وابتكار 

األسلحة.
***

• وســأقــف أمـــام الــعــصــر اإلســـالمـــي الــعــبــاســي، الـــذي تــرك 
لإلنسانية الكثير من المعطيات الحضارية، أبرزها »الساعة« 
 
ً
 أســاســيــا

ً
فــضــال عــن ُكــتــٍب فلسفية وطــبــيــة، لــم تـــزل مــرجــعــا

لإلنسان. 
***

نعم...
في العصر الراهن هناك ثراء ال ُيحصى من المبتكرات التي 
 ...

ً
جعلت من حياة اإلنسان تنعم باستهالك ما يجعله مرفها

***
• لكنني أطرح سؤااًل:

هل كل هــذه المليارات، وكــل هــذه السرقات، وكــل مافيات 
المراهنات، وكل هذا االهتمام المنقطع النظير بكرة القدم... 

يشكل حضارة؟! 
وما شكل هذه الحضارة؟!

كرة القدم... 
د. نجم عبدالكريمحضارتنا

منذ نحو 7 سنوات، وفي رحلة للتنقيب عن المعادن بحديقة 
ماريبورو اإلقليمية بالقرب من ملبورن األسترالية، اكتشف ديفيد 

هول، صخرة ثقيلة مائلة للحمرة، مستقرة في األرض.
 وذكر موقع سكاي نيوز، أمس، أن هول أخذ الصخرة إلى منزله 
 ،

ً
، ومثقابا

ً
 صخريا

ً
وجــرب كل شــيء لكسرها، فاستخدم منشارا

وغمرها بالحمض، ومع ذلك لم يتمكن من إحداث صدع فيها، وبعد 
.
ً
 نادرا

ً
مرور سنوات اكتشف أنها كانت نيزكا

وقال عالم الجيولوجيا بمتحف ملبورن ديرموت هنري: »اتضح 
أن اثنين فقط من المعروضات بالمتحف نيزكان حقيقيان«.
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