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قطر تبهر العالم والسعودية تفرح
العرب والكويت تعرقل الماراثونات

ي »الخليج« و»الوطني« وتحذرهما من االحتفاالت 
َ
»الداخلية« تحظر الفرح في ماراثون

• خضوع الدولة لالبتزاز النيابي يسير بالكويت نحو كابوس »قندهار الخليج« 
• الوزارة تشهد قفزة في االتجاه الخطأ إلرجاع البالد إلى عصور الظالم

• المطالبات الرجعية تتمادى بالتدخل في حياة الناس وحرياتهم الخاصة
• مونديال في قطر ووثبة في السعودية والكويت بقبضة »لجنة القيم«

الضفة تغلي بعد مقتل 
4 فلسطينيين وعملية 
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ماركوف: ال خوف 
على كاظمة والدوري 
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٣٠

دوليات

رياضة

ولي العهد يتسلم 
أوراق اعتماد ٦ سفراء
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األمير يتسلم 
رسالة من خادم 
الحرمين تتعلق 

بالعالقات األخوية

السوداني يشكر قادة إيران 
»

ً
على »أفضال 20 عاما

أطاح بأبرز قادة الكاظمي قبل ساعات من لقائه خامنئي ورئيسي بطهران
● بغداد - محمد البصري

قبل أن يخطو على سلم الطائرة المتجهة 
إلــى طــهــران أمـــس، للقاء الــمــرشــد اإليــرانــي 
علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، 
حرص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الــســودانــي على توقيع أمــر إعــفــاء الفريق 
الركن أحمد أبورغيف، وكيل وزير الداخلية 
لالستخبارات، وهو الذراع األمنية لرئيس 
الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، وأدار 
كل المواجهات مع فصائل طهران بين عامي 

٢٠٢٠ و٢٠٢٢. 
وقــبــل بــدء زيــارتــه الرسمية بالعاصمة 
اإليـــرانـــيـــة، طــلــب الـــســـودانـــي كــذلــك إصـــدار 
منع سفر لرئيس المخابرات السابق رائد 
ــــرز فـــي فــريــق الــكــاظــمــي  ــو األبـ جـــوحـــي، وهـ

ــثــــــر شــخــصــيــة  الــــســــيــــاســــي، وأكــــ
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بوقماز تعبر بدعم نيابي
المجلس اكتفى بمناقشة استجوابها... و٦ تواقيع فقط أسقطت طلب طرح الثقة

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
عقب تــجــاوزهــا االســتــجــواب الــمــقــدم لها مــن الــنــائــب حمدان 
العازمي وتجديد مجلس األمــة الثقة بها في جلسة أمــس، هنأ 
سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، وزيــرة األشغال العامة 
ــرة الكهرباء والــمــاء والــطــاقــة المتجددة د. أمــانــي بوقماز،  وزيـ
ة  ــا مــن كفاء ، فــي برقية تهنئة لــهــا، بما تميز بــه أداؤهــ

ً
مــشــيــدا

خالل ردودها على محور االستجواب المقدم لها وبالممارسة 
الديموقراطية الراقية من أعضاء المجلس أثناء مناقشته.

ودعا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى 
لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. 

وفــي سياق الجلسة، وباكتفاء المجلس بمناقشة 

     مباريات اليوم
أستراليا x الدنمارك6.00 م

تونس x فرنسا6.00 م

بولندا x األرجنتين10.00 م

السعودية x المكسيك10.00 م

ــــت تــنــظــم الــشــقــيــقــة قــطــر  فــــي وقـ
نــســخــة تــاريــخــيــة اســتــثــنــائــيــة من 
ــقـــدم، وتــضــع  كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـ
لمسات إبداعية على المسابقة لم 
يشهدها تــاريــخ الــمــونــديــال، وفــي 
ــالـــم الــتــحــديــث  ــعـ ــيـــن تــــتــــوالــــى مـ حـ
ــاقـــي الــشــقــيــقــات  والـــتـــطـــويـــر فــــي بـ
الــخــلــيــجــيــات ومـــنـــهـــا الــســعــوديــة 
 على كل 

ً
 كبيرا

ً
التي تشهد انفتاحا

ُعد، وآخر مظاهره تلك الفرحة  الصُّ
التي أدخلتها على نفوس العرب 
 بمستواها في المونديال، 

ً
جميعا

ــة نــــهــــضــــويــــة حـــضـــاريـــة  ــ ــبـ ــ ــــي وثـ فــ
يحرص الجميع على أن يكون له 
مكان فيها، ها هي الكويت بوزارة 
داخــلــيــتــهــا تشهد قــفــزة لكنها في 
االتــجــاه الخطأ إلرجــاع البالد إلى 

عصور الظالم.
جــاء ذلــك بعدما ضيقت الــوزارة 
عــلــى مـــاراثـــون بــنــك الخليج بمنع 
الــمــظــاهــر االحــتــفــالــيــة المصاحبة 
لــلــفــعــالــيــة كــالــمــوســيــقــى وغــيــرهــا، 
« يقضي 

ً
وبــعــد إصـــدارهـــا »فــرمــانــا

بــمــنــع بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي مــن 
إقامة ماراثونه على شارع الخليج 
 منذ 

ً
العربي الذي يقام عليه سنويا

، وتحويله إلى 
ً
أكثر من عشرين عاما

جسر الشيخ جابر األحمد، مع منع 
أي مظاهر احتفالية أثناء إقامته.

ولــم يعد أمــام بالدنا بعد أن 
استسلمت داخليتها إلجهاض 
المعالم االحتفالية للماراثون، 
ــتــــظــــر ســـــــيـــــــواًل مـــن  ــنــ إال أن تــ
المطالبات النيابية الظالمية 
التي ال تنفك تتدخل في حياة 
الـــنـــاس وحـــريـــاتـــهـــم الــخــاصــة، 
لتتمادى تلك المطالبات حتى 
تــغــدو كــكــرة الــثــلــج الــتــي تكبر 

 بعد آخـــر، لنجد أنفسنا 
ً
يــومــا

في النهاية نسير نحو كابوس 
»قــنــدهــار الخليج«، بــقــوائــم من 
الممنوعات التي تضع الناس 
فـــي أقـــفـــاص فــــوالذيــــة، وتــحــدد 
لــهــم مــا يــجــب أن يــحــتــفــلــوا بــه، 
وما يجب أن يأكلوه ويلبسوه، 
بل ما ينبغي عليهم أن يفكروا 
فيه، بال احتفاالت أو موسيقى 

أو مسرحيات أو رسم أو نحت 
أو أي عمل إبداعي.

ــذه  ــ الـــــمـــــثـــــيـــــر لــــلــــعــــجــــب أن هــ
الماراثونات، التي باتت في مرمى 
نيران مدفعية نواب »لجنة القيم« 
وميثاقها السابق على االنتخابات 
األخيرة، تقام منذ أكثر من عشرين 
 بمشاركة اآلالف من األفــراد 

ً
عاما

واألسر الكريمة، ولم تشهد خالل 

كل تلك المدة أي حادث أو خروج 
ــراف، بــل كانت  على القيم أو األعــ
مــثــااًل لــلــدور االجــتــمــاعــي الــواعــي 
الـــمـــلـــتـــزم الـــــــذي تـــقـــدمـــه الـــبـــنـــوك 
والــمــؤســســات، بــهــدف الــمــشــاركــة 
في إسعاد الجماهير وبث الفرحة 
في نفوسهم، فــإذا كــان ذلــك كذلك 
فلماذا تأتي هذه االنتفاضة غير 
ــبــــررة؟! وهــــل مـــجـــرد الــبــهــجــة  ــمــ الــ
والـــفـــرح، مــن وجــهــة نــظــر اللجنة 
الموقرة والخاضعين البتزازها، 
رجــــس يــجــب أن يـــرجـــم، ومـــرض 

ينبغي أن يستأصل من بالدنا؟!
 
ً
عندما نضع الصورتين، جنبا

إلــى جــنــب، بين مــا تــقــوم بــه قطر 
الــــتــــي أرســــلــــت دعــــــــوات مــجــانــيــة 
لــطــالب مــدرســة »بــــالط الــشــهــداء« 
ــن انـــتـــشـــر لــهــم  ــ ــذيـ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة، الـ
مــقــطــع احـــتـــفـــالـــي بـــالـــمـــونـــديـــال، 
ــم لــــمــــشــــاركــــتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
االحــتــفــال، وبين مــا نشهده نحن 
هــنــا مــن خــضــوع الـــدولـــة البــتــزاز 
بــعــض الــــنــــواب، نـــــدرك أن الــهــوة 
سحيقة وأن البون شاسع و»الشق 
عود«، وأننا فقط ال نتخلف عنهم 
ســـنـــوات طــويــلــة، بـــل نــحــن نسير 
 من 

ً
في الطريق المعاكس... فقليال

 من الغيرة على تلك 
ً
الحكمة وقليال

الديرة... يرحمكم الله.

SMS
ما يحدث اآلن من تضييق على ماراثوني بنكي الخليج والوطني، وحظر أي 
مظاهر احتفالية فيهما إنما هو »جرس إنذار« يؤكد أننا أمام تطبيق عملي 
لـ »وثيقة القيم« التي استبقت االنتخابات البرلمانية األخيرة، والتي تتدخل 

في أدق الخصوصيات وأخص الحريات.

عالية الخالد: على »الداخلية« وقف التسلط ضد المواطنين
أعربت النائبة عالية الخالد عن استنكارها طلب 
وزارة الداخلية إلغاء ماراثون البنك الوطني بحجة 

االختالط بين الجنسين.

ــــوزارة  وطــالــبــت الــخــالــد، فـــي تــصــريــح أمــــس، الـ
 من 

ً
»بعدم ممارسة التسلط على المواطنين خوفا

استجواب أو تهديد«.

 السوداني في طهران أمس )أ ف ب (
ً
خامنئي مستقبال

بوقماز خالل مناقشة استجوابها أمس

الصين: أعلى هيئة أمنية 
توصي بقمع »أنشطة 

التخريب المعادية«

مع نشر السلطات الصينية عناصر 
من الشرطة بأعداد كبيرة في مدن كثيرة 
بعد االحتجاجات ضد قيود »كورونا« 
خــــالل األيـــــام الــمــاضــيــة، أوصــــت لجنة 
الشؤون السياسية والقانونية المركزية 
التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أعلى 
هيئة أمنية في الصين، بقمع »أنشطة 
التخريب التي تقوم بها قوات معادية«.

ــالـــت الــلــجــنــة، الـــتـــي تـــشـــرف على  وقـ
تطبيق القوانين المحلية بالبالد، في 
أعــقــاب اجتماع عقدته، أمـــس، إنــه »من 
ات قمعية ضد  الضروري اتخاذ إجــراء
أنشطة التسلل والتخريب، التي تقوم 

 للقانون«.
ً
بها قوات معادية، طبقا

يأتي ذلك غداة اتهام وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة »قـــــوى ذات دوافــــــع مــبــيــتــة« 
بالربط بين إجراءات مكافحة »كورونا« 
والحريق الذي تسبب بقتل 10 أشخاص 
فـــي أورومـــتـــشـــي، الــعــاصــمــة اإلقليمية 
لشينجيانغ، والذي كان الشرارة األولى 

النطالق االحتجاجات. 

02
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02

في ردة جديدة نحو قمع 
الحريات، خضعت وزارة 

الداخلية البتزاز نيابي 
حظرت على أثره أي مظاهر 

للفرح والبهجة داخل 
الكويت، قد تشهدها 

الماراثونات التي اعتادت 
البالد إقامتها منذ أكثر من 

عقدين.

AUM تتابع فعاليات قّمة تطوير 
٠٩التعليم نحو مستقبل مستدام

أميركا تهزم إيران وترافق إنكلترا 
وهولندا والسنغال لثمن النهائي

برصيد 6 نقاط، انتزع المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة 
السمراء، بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة األولى، ليصعد إلى 
من النهائي لمونديال »قطر ٢٠٢٢«، إثر فوزه على نظيره 

ُ
الــدور ث

اإلكوادوري ٢- 1، أمس، على استاد خليفة بالدوحة ضمن الجولة 
الثالثة واألخيرة من دوري المجموعات، التي شهدت خطف هولندا 
البطاقة األولى بفارق نقطة واحدة، بعد فوزها على المضيفة قطر 

بثنائية نظيفة في استاد البيت بالخور.
وسجل مهاجم واتفورد اإلنكليزي إسماعيال سار )44 من ركلة 
ي 

َ
جــزاء(، ومدافع تشلسي اإلنكليزي خاليدو كوليبالي )7٠( هدف

السنغال، في حين سجل العب وسط برايتون اإلنكليزي مويسيس 
ي هولندا خاكبو 

َ
كايسيدو )68( هدف اإلكوادور، بينما أحرز هدف

ز فرنكي دي يونغ النتيجة بمطلع 
ّ
منتصف الشوط األول )٢6(، وعز

الثاني )49(. 
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بوقماز تعبر بدعم...

السوداني يشكر قادة إيران على...

الصين: أعلى هيئة أمنية توصي...

أميركا تهزم إيران وترافق إنكلترا...

االستجواب المكون من محور »تعارض المصالح واإلضــرار بالمال 
العام وتضليل نواب األمة واإلخالل بمبدأ التعاون بين السلطتين«، 
 
ً
 نيابيا

ً
تكون الحكومة عبرت اختبارها األول بنجاح، بحيازتها دعما

، إذ لــم يحصل طلب طــرح الثقة بــالــوزيــرة على الــعــدد الكافي 
ً
كــبــيــرا

لتقديمه، حيث لم يوقعه سوى 6 نواب، هم إلى جانب العازمي، وخالد 
العميرة وعبدالكريم الكندري وخالد المونس وصالح عاشور وجنان 

بوشهري، بينما الالزم لتقديمه 10 نواب.
واتهم العازمي في مرافعتيه بوقماز بوجود شبهة تعارض المصالح 
ــرة لــأشــغــال، »بــاعــتــبــارهــا كــانــت مــســتــشــارة إدارة  فــي تعيينها وزيــ
المخاطر في الشركة المنفذة لمشروع المطار الجديد )مبنى الركاب 
 أن إجراءات تعيينها للمناصب القيادية »أخطر من 

ً
الجديد(، معتبرا

 على المال العام.
ً
تعيينها وزيرة«، وأن بقاءها في منصبها يشكل خطرا

، مشددة على انتهاء 
ً
االتهام السابق نفته بوقماز جملة وتفصيال

االستعانة بها كمستشارة إلدارة المخاطر لتلك الشركة، وأنه ال يوجد 
تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.

ل عــن الجمع بين عمله الـــوزاري وأعماله   وقــالــت إن الــوزيــر يــســاء
، موضحة أنها 

ً
الــتــجــاريــة فقط عند صـــدور مــرســوم بتعيينه وزيــــرا

لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت 
تمت االستعانة بها خــارج أوقــات العمل الرسمية كمستشارة إدارة 
مخاطر في عام 2017، وهي المهمة التي انتهت قبل أكثر من سنتين 

من توليها الوزارة.
وأضــافــت أن االســتــجــواب المقدم لها بعنوانه وفــحــواه »ال أســاس 
له من الصحة على االطالق«، موضحة أن االستعانة بها كمستشارة 
إلدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد »ال تمثل أي صفة تعاقدية 
وال تمكنها من القيام بأية مطالبات أمام الوزارة«، كما أنها لم تتخذ 

قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس »التضليل والتدليس« كما ادعى 
النائب المستجِوب.

 وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف اإلشرافية في 
ترشيح وكيلة األشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب 
بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومــن ضمنها إدارة مشروع جسر 
جابر، مبينة أن الوكيلة ُعينت في فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ 

مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.
 لــالســتــجــواب، لم 

ً
وبينما تــحــدث الــنــائــب مـــرزوق الحبيني مــؤيــدا

 لــه، ليعلن رئيس المجلس 
ً
يسجل أي نائب اسمه للحديث معارضا

أحمد السعدون انتهاء الجلسة اكتفاًء بالمناقشة.
وكان المجلس اتخذ حزمة قرارات في بداية جلسته أمس، أبرزها 
ي 27 و28 ديسمبر إلــى 20 و21 ديسمبر، على 

َ
تقديم مــوعــد جلست

أن تتضمنا جلسة خــاصــة لمناقشة تــقــاريــر ديــــوان المحاسبة في 
 حتى السادسة مــســاًء، والتي سيعرض 

ً
21 ديسمبر من الـــ 12 ظهرا

فيها الديوان مالحظاته. كما وافق المجلس على رسالة من النائبين 
مهلهل المضف وشعيب شعبان يطلبان فيها تكليف لجنة حماية 
ــوال العامة البرلمانية إعـــداد تقرير مفصل عــن قضية اختالس  األمـ
أموال المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على أن تنجز اللجنة 

تقريرها خالل 3 أشهر.

تتعرض للتهديد من جانب »الفصائل اإليرانية«. 
وتحدثت األوساط السياسية عن أخذ السوداني حزمة »هدايا مهمة« 
إلى طهران، ترجمها بتوجيه شكر منقطع النظير، لمواقفها »الداعمة 
والمساعدة للعراق منذ عام ٢٠٠٣«، وذلك على عكس العبارات التي كان 
اته المتكررة مع القيادات اإليرانية، حيث  يستخدمها الكاظمي في لقاء

كان يفضل القول، إن العراق يقف إلى جانب إيران في محنة العقوبات 
 لسيادته، والتعامل مع 

ً
 إيرانيا

ً
الدولية، لكنه في المقابل يريد احتراما

بغداد ال الفصائل المسلحة.
وظــل االســتــدراك الوحيد، الــذي استخدمه السوداني بعد عبارات 
شكره القيادة اإليرانية، هو طلب أن تقف طهران مع بغداد في ملف 
ل نحو نصف محطات الكهرباء في العراق، 

ّ
إمدادات الغاز، الذي يشغ

.
ً
ويتعرض لتذبذب في التصدير، ألسباب فنية وسياسية أحيانا

ويتوقع اإليرانيون الذين تعبوا من أجــواء حكومة الكاظمي التي 
أبدت بعض الممانعة إزاء سياسة طهران، أن يعوضهم السوداني عن 
تلك الحقبة. ورددت منصات إعالمية إيرانية، أن الجمهورية اإلسالمية 
تنتظر على أحر من الجمر، حصول الربط السككي مع البصرة، لكن 
السوداني لن يستطيع المجازفة بذلك في مــوازاة حساسية شعبية 
 إيرانية تحاول إقناع الرأي العام 

ً
عالية إزاء الخطوة، ما جعل أصواتا

العراقي، بأن القطار القادم من إيران لن يستهدف مكانة ميناء الفاو، 
ص لنقل قاصدي المراقد المقدسة في النجف وكربالء،  بل سُيخصَّ

 طوال أعوام.
ً
خالل مواسم العزاء الحسيني، وهو مبرر لم ُيقنع أحدا

وحرص السوداني خالل الزيارة، على تأكيد التزام بغداد بمنع أي 
اعتداء على إيران من األراضي العراقية، لكنه كما أكدت مصادر كردية 
رفيعة لـ »الجريدة«، لم يجهز بعد »البرهان« على قبول كردي بما تريده 

طهران بشأن منع معارضيها من النشاط داخل كردستان العراق.
وأوضحت المصادر أن رئيس اإلقليم نيجرفان بارزاني، زار بغداد 
مرتين، خالل ثالثة أيــام في محاولة لصناعة »مخارج وحيل« تقنع 
طهران بوقف القصف المتواصل على مدن وقصبات شمال العراق، 
ــراد إيــرانــيــيــن مــعــارضــيــن. لكن االتــفــاق على نشر  بــذريــعــة مالحقة أكـ
عناصر الجيش العراقي على تلك المنطقة المعقدة من الحدود »يحتاج 
 أكثر«؛ ألنه يتعلق بترتيبات حساسة ومشاكل متراكمة بين الدول 

ً
وقتا

واألحزاب واألطراف السياسية المتصارعة.

ورغم ذلك، فإن سفر السوداني إلى إيران، يمثل »لحظة رضا« نادرة 
داخل العالقات اإليرانية- العراقية؛ ألن بقاء حكومة الكاظمي أو مجيء 
 يؤرق طهران ولم يقطعه سوى انسحاب 

ً
حكومة تشبهها، كان كابوسا

مقتدى الصدر، الذي منح زمام الحكومة لأحزاب الخاسرة الحليفة 
لطهران، وطمأن الجمهورية اإلسالمية على بقاء نفوذها دون تهديد 
ُيذَكر، حتى إشعار آخر، حسب وصف األوساط السياسية التي تتمنى 

أن ترى طهران »تحتفل بذلك بهدوء، وتكف عن القصف«.

مـــن جــهــتــه، قـــال الــبــيــت األبـــيـــض إن »الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن يــراقــب 
 دعم 

ً
التظاهرات عن كثب، وتم تقديم إحاطة له حول الوضع«، مجددا
واشنطن للتظاهر السلمي ليس بالصين فقط بل في كل مكان.

)بكين ـ وكاالت(

٠٤-٠٧
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ــع مــكــتــب الــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لــأمــم  ــ وقـ
 )UNHCR( ــيــــن ــئــ ــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــالجــ ــمــ الــ
والـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي للتنمية االقــتــصــاديــة 
ــنـــدوق  ــقــــدم الـــصـ ــيـــة مـــنـــحـــة يــ ــفـــاقـ ــيـــة اتـ الـــعـــربـ
بــمــقــتــضــاهــا 2.126.000 دوالر لــإســهــام في 
تمويل مشروع دعــم البنى التحتية الحرجة 
للنازحين الداخليين والمجتمعات المضيفة 

في محافظة عدن اليمنية.
وتقع هــذه المنحة ضمن إطــار مساهمات 
ــتـــزام الــكــويــت  صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة فـــي تـــأديـــة الـ
ــدورة الـــ  ــ ــ الــمــعــلــن عــنــه عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الـ
75 للجمعية العامة لــأمــم المتحدة بتقديم 

منحة مقدارها 20 مليون دوالر لدعم الوضع 
اإلنساني في اليمن من الــمــوارد المتاحة من 

الصندوق.
ــن الــمــفــوضــيــة  ووقــــــع اتـــفـــاقـــيـــة الــمــنــحــة عــ
الــســامــيــة لــأمــم الــمــتــحــدة لــشــؤون الالجئين 
ــــدي، وعـــن  ــرانـ ــ الـــمـــفـــوض الـــســـامـــي فــيــلــيــبــو غـ
الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

العربية، المدير العام مروان الغانم.
ويهدف التمويل المقترح الى تنفيذ مشاريع 
بنية تحتية مــتــنــوعــة فــي منطقة البساتين 
من محافظة عــدن في جنوب اليمن لتحسين 
ــاع المعيشية لسكان المنطقة البالغ  األوضــ

عـــددهـــم حـــوالـــي 70 ألـــف نــســمــة، وهـــم خليط 
ــراد الــمــجــتــمــع المستضيف  ــ مـــن الــيــمــنــيــيــن أفـ
 والــالجــئــيــن 

ً
والــيــمــنــيــيــن الـــنـــازحـــيـــن داخـــلـــيـــا

األجانب من جنسيات متنوعة أخرى.
وسيعمل المشروع على إنشاء طرق مسفلتة 
رئيسية وداخلية بطول إجمالي 6 كيلومترات، 
وتوريد وتركيب حوالي 400 عمود إنارة يعمل 
بالطاقة الشمسية، وإعــــادة تأهيل وصيانة 
البنية التحتية في منطقة البساتين، بما في 
ذلـــك إعــــادة تــأهــيــل مــنــشــآت تــصــريــف مياه 
األمــــطــــار، وتــركــيــب وصــــالت مــنــزلــيــة لنقل 
المياه والصرف الصحي لعدد 1700 وحدة 

سكنية، وخدمات إدارة النفايات الصلبة.
ــة بــيــن  ــامــــســ ــد هـــــــذه االتــــفــــاقــــيــــة الــــخــ ــ ــعـ ــ وتـ

المؤسستين في مجال الدعم اإلنساني. 
وبــتــوقــيــع الــمــنــحــة يــكــون إجــمــالــي الــمــنــح 
الــمــقــدمــة لمكتب الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لأمم 
المتحدة لشؤون الالجئين حوالي 19 مليون 

دوالر، حيث سبق أن أبـــرم صــنــدوق التنمية 
ــم الــتــوقــيــع  4 اتــفــاقــيــات مــنــح مـــع الــمــكــتــب، تـ
على األولــى عــام 2018 بـ 10.0 ماليين دوالر، 
وأخــرى بـ 2.6 مليون دوالر عام 2020 لتقديم 
الدعم وتحسين األوضاع المعيشية بمخيمات 
الالجئين السوريين في شمال العراق، كما تم 

التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة 1.917 مليون 
ــم مــشــروع  ــام 2021 لــإســهــام فــي دعـ دوالر عـ
تطوير الخدمات الصحية لالجئين السوريين 
في األردن، وأخرى عام 2021 بـ 2.0 مليون دوالر 
لــإســهــام فــي تمويل مــشــروع دعــم النازحين 

 والمجتمعات المضيفة في اليمن.
ً
داخليا

أكد محافظ حولي، محافظ العاصمة بالوكالة، علي األصفر، أهمية 
تطبيق القانون وااللــتــزام به من قبل الجميع، لفرض األمــن في مناطق 

المحافظة ومحاسبة المتجاوزين.
جاء ذلك خالل استقباله مدير أمن محافظة حولي بالوكالة، العميد 
زياد الخطيب، ومدير مباحث حولي، العقيد فهد البدر، في مكتبه بالديوان 

العام للمحافظة، أمس، لالطالع على الخطط األمنية ومدى الجاهزية. 
وقال األصفر إن توجيهات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طالل الخالد، تأتي لمصلحة الوطن والمواطن، مع ضرورة 
 أهمية التعاون بين جميع المؤسسات 

ً
تطبيقها بالشكل المطلوب، مؤكدا

واألفراد لمصلحة الجميع.

● سيد القصاص
أعلنت االمانة العامة لأوقاف، النتائج 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــمــســابــقــة الـــكـــويـــت الـــكـــبـــرى 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده الخامسة 
 رعاية 

ً
والعشرين تحت شعار »25 عاما

وسمّو« وبرعاية سمو أمير البالد الشيخ 
 وفائزة 

ً
نواف األحمد، فاز فيها 232 فائزا

مــن 45 جهة رسمية وخــيــريــة بمشاركة 
 ومتسابقة، في حين بلغ 

ً
2222 متسابقا

عدد الفائزين من فئات ذوي االحتياجات 
 وفــــائــــزة، وبــلــغ عــدد 

ً
الــخــاصــة 20 فـــائـــزا

الــفــائــزيــن مـــن الــمــؤســســات اإلصــالحــيــة 
 وفائزة.

ً
واألحداث 22 فائزا

وقـــــال األمـــيـــن الـــعـــام لـــأمـــانـــة الــعــامــة 
لأوقاف، صقر السجاري، في كلمة نيابة 
عن وزيــر العدل وزيــر األوقــاف والشؤون 
اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز 

النزاهة، عبدالعزيز الماجد، خالل مؤتمر 
صحافي صباح أمــس، إن الكويت قيادة 
ــقــــرآن الــكــريــم   اهــتــمــت بــحــفــظ الــ

ً
وشـــعـــبـــا

ــانـــدة حــفــظــة كـــتـــاب الـــلـــه ودعــمــهــم  ومـــسـ
 حرص 

ً
وتشجيعهم وتكريمهم، مــؤكــدا

صاحب السمو على تنشئة أبناء الكويت 

على تعاليم ديننا الحنيف البعيد عن 
الغلو والتطرف، من خالل دعم ومساندة 
حفظة كتاب الله وتشجيعهم وتكريمهم. 

 أكبر متسابقة 
ــدد الــمــتــأهــلــيــن  ــ وذكــــــر أن إجـــمـــالـــي عـ

 
ً
للتصفيات النهائية بلغ 1743 متسابقا
ومتسابقة، وبلغ عمر أكبر متسابقة 72 
 مــن النساء ضمن فئة كــبــار السن، 

ً
عــامــا

 إلــى أن عــدد الجهات المشاركة في 
ً
الفتا

المسابقة بلغ 45 جهة خيرية ورسمية. 
وأفـــاد بــأن درع التفوق العام حصلت 

عــلــيــه جــمــعــيــة الـــمـــاهـــر بـــالـــقـــرآن الــكــريــم 
ــلـــومـــه، فــيــمــا حـــــازت الــــــدرع الــذهــبــيــة  وعـ
جمعية بيادر السالم النسائية، في حين 
حــقــقــت الــــــدرع الــفــضــيــة وزارة األوقـــــاف 
والــشــؤون اإلســالمــيــة والــــدرع البرونزية 
لــمــبــرة المتميزين لــخــدمــة عــلــوم الــقــرآن 

والعلوم الشرعية. 
ــح نــائــب رئــيــس اللجنة  بـــــدوره، أوضــ
الــدائــمــة للمسابقة الــشــيــخ عبدالرحمن 
ــاش، أن عــــــدد الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى  ــشــ ــحــ الــ
 وعـــدد 

ً
الــمــركــز األول بــلــغ 83 مــتــســابــقــا

مــن تــم اختيارهم مــن نــزالء دور الرعاية 
 عن شريحة كبيرة 

ً
، كاشفا

ً
51 متسابقا

ات السبع والفائزين فيها  جديدة للقراء
4 متسابقين نــســاء ورجــــال، إضــافــة إلى 
درع األســـرة القرآنية الــذي يقدم لأسرة 

الكويتية.
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ةديرجلا•
الثانية

األمير يتسلم رسالة من خادم الحرمين
تتعلق بالعالقات األخوية والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين

تــســلــم صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد الــشــيــخ نــواف 
األحمد رسالة خطية من خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، تــتــعــلــق بــالــعــالقــات األخـــويـــة، 

والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجاالت 

كافة.
وقد سلم الرسالة لوزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ محمد العبدالله، في قصر بيان صباح أمس، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت األمير 

سلطان بن سعد.

... والسودانولي العهد يتسلم أوراق سفير باكستان

ولي العهد مستقباًل وزير الخارجية والسفيرين الجديدين

... وأذربيجان... وسفيرة أستراليا

جانب من توقيع اتفاقية المنحة

المحافظ األصفر مستقباًل الخطيب والبدر

السجاري متحدثًا خالل المؤتمر الصحافي أمس

ولي العهد استقبل وزير الخارجية والسفيرين العدواني والصالح
سموه تسلم أوراق اعتماد سفراء باكستان وبتسوانا والو وأستراليا والسودان وأذربيجان

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، بقصر بــيــان صباح 
أمــس، وزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الــصــبــاح، حــيــث قـــدم لــســمــوه رؤســـاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والقنصلية 
الجدد؛ كال من مبارك العدواني سفيرا 
للكويت لدى ميانمار، وراشد الصالح 
سفيرا لدى ماليزيا، حيث أديا اليمين 
ــام ســـمـــوه بــمــنــاســبــة  ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ

تسلمهما منصبيهما الجديدين.
وحضر مراسم أداء القسم رئيس 

ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
ــــؤون الـــديـــوان  ــر شـ ــ الــعــبــدالــلــه، ووزيــ
األمـــيـــري الــشــيــخ مــحــمــد الــعــبــدالــلــه، 

وكبار المسؤولين بالدولة. 
ــيــــان، أمــــس،  ــفـــل فــــي قـــصـــر بــ ــتـ واحـ
بتسلم سمو ولي العهد أوراق اعتماد 
ــاروق سفيرا  كــل مــن الــســفــيــر مــالــك فــ
لــبــاكــســتــان، وأوغــســطــيــن نتشوماي 
ماكغونا تسوتلهي سفيرا لبتسوانا، 
وبون انتابانديث سفيرا لجمهورية 
الو، ومــيــلــيــســا جــيــن كــيــلــي ســفــيــرة 

ألســـتـــرالـــيـــا، وعـــــوض الـــكـــريـــم الــريــح 
ــيـــل  ــرا لــــلــــســــودان، وأمـ ــيـ ــفـ مــــوســــى سـ
ــلـــو كــريــمــوف ســفــيــرا  ذو الــفــقــار أوغـ

ألذربيجان لدى الكويت.
ــال كـــبـــار  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــضــــر مـــــراســـــم االحـ

المسؤولين بالدولة.

 في جائزة الكويت لحفظ القرآن
ً
فوز 232 متسابقا

 السجاري: األمير حريص على تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله 
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 بنكهة 
ً
 رياضيا

ً
وفــي المجموعة الثانية، التي شهدت صــراعــا

من النهائي 
ُ
سياسية، تأهل المنتخبان اإلنكليزي واألميركي للدور ث

 بنتيجة ٣- صفر، و1- صفر.
ً
على حساب هزيمة ويلز وإيران تواليا

ويلتقي منتخب هولندا في الــدور التالي السبت المقبل على 
اســـتـــاد خــلــيــفــة مــنــتــخــب الـــواليـــات الــمــتــحــدة وصــيــف المجموعة 
الثانية، في حين تلعب السنغال مع إنكلترا المتصدرة األحد على 

استاد البيت.
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»قانونية« البلدية تجيز اقتراح المحري 
تقسيط رسوم »إشغاالت الطرق«

• محمد جاسم
أجازت اإلدارة القانونية في البلدية مقترح 
رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن 
دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر 
الستغالل الطرق العامة والميادين واألرصفة 

والساحات العامة على دفعات سنوية.
وذكـــر مــديــر اإلدارة الــقــانــونــيــة فــي البلدية 
 
ً
رجعان الغريب، في كتابه أنه ال مانع قانونيا

من عرض االقتراح على المجلس البلدي التخاذ 
 بشأن التعديل على الالئحة 

ً
ما يــراه مناسبا

بالسماح بدفع رسوم الترخيص على دفعات 
سنوية.

ولفت الغريب إلــى أن األصــل هو استيفاء 
 عن إصدار التراخيص 

ً
الرسم المقرر قانونا

يتم دفعة واحدة، وأن السماح بالتقسيط على 
ــار الــســلــطــة المختصة  دفــعــات يــدخــل فــي إطـ
بـــإقـــرار الـــلـــوائـــح وإصــــدارهــــا، والــمــمــثــلــة فــي 
المجلس البلدي والوزير المختص لشؤون 

البلدية. 
وأضــاف: »حــول القانون للمجلس البلدي 
والية تنظيم األوضــاع القانونية والجوانب 
الــمــالــيــة المختلفة لــمــقــابــل رســـوم الــخــدمــات 
 
ً
 وتعديال

ً
التي تؤديها بلدية الكويت فرضا

ــــدرت الئــحــة   لـــذلـــك فــقــد صـ
ً
وإلــــغــــاًء، وإنــــفــــاذا

تراخيص وإشغاالت الطرق العامة والميادين 
واألرصـــــفـــــة والــــســــاحــــات الـــعـــامـــة بـــإقـــرارهـــا 
ــراره رقـــم م ب م ق  ــقـ مـــن الــمــجــلــس الــبــلــدي بـ

ــــوزاري رقــم  4/114/11، وصـــدر بــهــا الـــقـــرار الـ
ت أحكام الــقــرار الــوزاري  2021/30، وقــد جــاء
رقم 2021/30 بشأن الئحة تراخيص إشغاالت 
الــطــرق بالنص على استيفاء الــرســم المقرر 
عن المساحة المستغلة، ولم يرد بها أي نص 
يستفاد منه تقسيط الرسوم المستحقة عن 

المساحة المرخص بها«.
ــــدت لـــجـــنـــة دراســـــــة  ــقـ ــ ــال اخـــــــــر، عـ ــ ــجـ ــ فـــــي مـ
وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة 
ــم 2023/2022  ــمـــوسـ ــعـــي لـ ــيـ ــربـ لــلــتــخــيــيــم الـ
اجتماعها، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأوضــــحــــت الــلــجــنــة عـــقـــب االجـــتـــمـــاع، فــي 
تصريح صــحــافــي، أنــهــا وافــقــت على إضافة 
وضم 3 مواقع جديدة للتخييم بعد موافقة 
الــجــهــات المعنية، بضم موقعين بالجنوب 

وموقع بالشمال مقابل منطقة العيون. 
وقالت إن العدد اإلجمالي لمواقع التخييم 
هذا العام، الذي بدأ في 15 نوفمبر الجاري، 
، مــوزعــة على محافظتي الجهراء 

ً
37 موقعا

واألحــمــدي، حيث تشمل المنطقة الشمالية 
، مبينة 

ً
، والــجــنــوبــيــة 18 مــوقــعــا

ً
19 مــوقــعــا

 من الموضوعات المدرجة 
ً
أنها تناولت عددا

بــجــدول األعـــمـــال، كــالــتــصــديــق عــلــى الــمــواقــع 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــمــت الـــمـــوافـــقـــة بــإضــافــتــهــا 
 الـــتـــي تـــم اعــتــمــادهــا 

ً
وضــمــهــا لــلـــ 34 مــوقــعــا

ــذا الـــمـــوســـم، مـــشـــددة عــلــى مــنــع  لــلــتــخــيــيــم هــ
الدراجات النارية بمواقع التخييم وبالقرب 

من الطرق السريعة.

عبدالله المحري

 بالشمال
ً
لجنة المخيمات تضيف موقعين في الجنوب وموقعا

تبدأ وزارة التربية األسبوع 
المقبل إيداع المبالغ المستحقة 
ــن الــــــذيــــــن تـــقـــدمـــوا  ــيـ ــفـ ــمـــوظـ ــلـ لـ
بطلبات لبيع رصيد إجازاتهم 
ــــون، ومــــــن الـــمـــقـــرر  ــانـ ــ ــقـ ــ وفــــــق الـ
ــنـــوك إيـــــــداع قــيــمــة  ــبـ أن تـــبـــدأ الـ
الــــبــــدل الـــنـــقـــدي فــــي حــســابــات 

المستحقين.
ــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت  ــي هــــــ ــ فــ
»الــــجــــريــــدة« مـــن مـــصـــادرهـــا أن 
 من توفير 

ً
الوزارة انتهت أخيرا

الــمــبــالــغ الــمــالــيــة الــمــخــصــصــة 
ــازات  ــ لعملية بــيــع رصــيــد اإلجـ
للموظفين، موضحة أن المبالغ 
الــمــالــيــة ســتــودع فــي حسابات 
2400 مـــوظـــف مــســتــحــق خــالل 

األسبوع المقبل.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــمـــــصـــــادر أن 
الــــــــوزارة كـــانـــت قـــد انــتــهــت في 
وقت سابق من استقبال طلبات 
الراغبين ببيع رصيد إجازاتهم 
وجـــرت مــراجــعــة هـــذه الطلبات 
ومــطــابــقــتــهــا لــلــشــروط الــــواردة 
في القانون الخاص ببيع رصيد 
ــة،  ــ ــــدولـ اإلجـــــــــــازات لـــمـــوظـــفـــي الـ
الفــتــة إلـــى أن الــــــوزارة ستفتح 
 لــتــلــقــي طــلــبــات 

ً
الـــبـــاب مــــجــــددا

ــدة مـــمـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم  ــديــ جــ

الشروط لصرف البدل لهم وفق 
الميزانيات المتاحة.

وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـــمـــبـــالـــغ 
التي سيم صرفها تختلف من 
حــالــة ألخــــرى إذ يــكــون المبلغ 
ــام  ــ  بـــقـــيـــمـــة وعــــــــدد أيـ

ً
مـــرتـــبـــطـــا

اإلجازة المراد بيعها، الفتة إلى 
أن جميع الموظفين الــذيــن تم 
إيــــداع الــمــبــالــغ لــهــم فــي »النظم 
المتكاملة« سيتم صرفها لهم 
خـــــــالل األســــــبــــــوع الـــمـــقـــبـــل فــي 

حساباتهم البنكية.
من ناحية أخرى، شارك وكيل 
وزارة التربية بالتكليف فيصل 
المقصيد، والوكيلة المساعدة 
لــلــبــحــوث الــتــربــويــة والــمــنــاهــج 
ــدان، في  ــمـ ــحـ بـــاإلنـــابـــة أنــــــوار الـ
المؤتمر التربوي الدوري الثالث 
الـــــــذي يــقــيــمــه مـــكـــتـــب الــتــربــيــة 
العربي لدول الخليج في مملكة 
البحرين تحت عــنــوان »تعليم 
مبتكر لعصر متغير« الذي بدأ 

هناك أمس ويتواصل اليوم.
وقـــال الــوكــيــل الــمــقــصــيــد، إن 
ــذه الــــمــــؤتــــمــــرات تــمــثــل  ــ ــثـــل هــ مـ
فرصة ذهبية لتبادل الخبرات 
واالطــــــــــــــــــالع عـــــلـــــى الـــــتـــــجـــــارب 
 أن 

ً
والتوجهات الدولية، مبينا

مـــا عـــرض مـــن مــوضــوعــات فى 
جلسات المؤتمر يمثل قضايا 
حيوية لكل المهتمين بمجال 

التعليم.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن مــــشــــاركــــة 
وفـــد الــكــويــت فــي هـــذا المؤتمر 
تـــعـــكـــس حـــــرص الــــــــــوزارة عــلــى 
مواكبة المستجدات العالمية، 
ومتابعة األفكار والمستحدثات 
والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الـــــتـــــربـــــويـــــة، 

واهــتــمــامــهــا الـــبـــالـــغ بـــاالطـــالع 
 
ً
على التجارب الدولية خصوصا
تلك المتعلقة بمسائل تطوير 

التعليم وتحوالته.
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة االطـــالع 
عـــلـــى الـــتـــجـــارب والـــتـــجـــديـــدات 
الـــــتـــــربـــــويـــــة الــــمــــتــــمــــيــــزة عـــلـــى 
المستويين اإلقليمي والعالمي، 
كــمــا شـــدد عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
ــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلــــة الـ هــــيــــكــ

استجابة للتحول الــرقــمــي في 
مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة، ومــا 
يتطلبه ذلـــك مــن تــغــيــيــرات في 
المناهج التعليمية وأساليب 
تصميمها، وأدوار المعلمين 

وكفاياتهم المهنية.
ــر،  ــ ــ ــــوي آخـ ــ ــربـ ــ ــ ــال تـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
أصــدر الوكيل المساعد لقطاع 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام فـــي »الــتــربــيــة«، 
أســامــة الــســلــطــان، نــشــرة عامة 

ــديــــري عـــمـــوم الــمــنــاطــق  إلـــــى مــ
التعليمية، ومدير إدارة التعليم 
الـــديـــنـــي، أكــــد خــاللــهــا ضــــرورة 
الــتــعــمــيــم عــلــى جــمــيــع اإلدارات 
الــمــدرســيــة بمختلف الــمــراحــل 
ــال  ــفـ الــتــعــلــيــمــيــة وريـــــــاض األطـ
بااللتزام بعدم تكليف المعلمين 
والمتعلمين وأولـــيـــاء أمــورهــم 
بــأّيــة أعــبــاء مــالــيــة أو مــشــاريــع 

خارجية.

 في المؤتمر التربوي بالبحرين
ً
المقصيد مشاركا

»التربية«: »بدل اإلجازات« بحسابات المستحقين األسبوع المقبل
رت المناطق التعليمية من تكليف المعلمين والطلبة بأية أعباء مالية

ّ
حذ

سلة أخبار

»النجاة«: مليون دوالر 
تبرعات »جمعة اليمن«

دشنت جمعية النجاة الخيرية، 
أمس، حملتها اإلغاثية )جمعة 
اليمن(، بالتعاون مع »ينابيع 

الخير« اليمنية، بحصيلة 
تبرعات بلغت 330 ألف دينار 

)مليون دوالر(.
وقال عضو الحملة محمد 

الميموني، في اتصال هاتفي مع 
»كونا«، إن هذه الحملة الميدانية 

، مقارنة 
ً
 ملحوظا

ً
تشهد نجاحا

بالحمالت السابقة التي نفذتها 
الجمعية، السيما أن المشاركين 

فيها تجاوزوا 16 ألف متبرع 
حتى اآلن. وأضاف الميموني 

أن برنامج الزيارة لليمن تم 
بإشراف وزارتي الخارجية 

والشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية الكويتية الممتد 

حتى الثالث من ديسمبر 
 أن الجمعية 

ً
المقبل، مبينا

تمكنت من توزيع 1100 سلة 
غذائية، إضافة إلى مواد للتدفئة 

والبطانيات ووسائل إيواء، 
لمجابهة صعوبة فصل الشتاء 
لالجئي ونازحي األزمة اليمنية.

»التراث« تنظم سلسلة 
دروس ودورات للنساء

تقيم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، مساء اليوم، 

محاضرة بعنوان »دروس وِعبر 
حد« يلقيها الشيخ 

ُ
من غزوة أ

د. ناصر السهو، بديوانية فرع 
سعد العبدالله، ضمن أنشطتها 

الثقافية والعلمية.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن القطاع النسائي نظم 
العديد من األنشطة والفعاليات 

الثقافية، منها درس في 
تفسير سورة النازعات، والذي 

يشرف عليه مركز الفرقان 
لتحفيظ القرآن في لجنة قرطبة 

النسائية، ضمن دورة أحسن 
الحديث لطالبات المرحلتين 

المتوسطة والثانوية.

»الشؤون« تخاطب »الفتوى« حول أحقية 
المشاركة في انتخابات الجمعيات الزراعية

»لشركات تملك أنصبة بالحيازات وممثلوها أعضاء منتسبون«
• جورج عاطف

ــدة« أن وزارة الـــشـــؤون  ــريــ ــجــ عــلــمــت »الــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــمــثــلــة فــــي إدارة شــــؤون 
العضوية وإشهار الجمعيات واالتحادات 
ــاع الــــتــــعــــاون، وّجـــهـــت  الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي قـــطـ
مخاطبة رسمية إلى إدارة الفتوى التشريع، 
لالستئناس بــرأيــهــا الــقــانــونــي حــول مدى 
أحقية ممثلي الشركات، التي تملك أنصبة 
فــي الــحــيــازات الــزراعــيــة مــن الــتــصــويــت أو 
الــتــرشــح خـــالل انــتــخــابــات مــجــالــس إدارة 
الــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة الـــتـــي انــتــهــت واليـــة 
أعضائها القانونية في تعاونيتي العبدلي 

والوفرة.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« فــإن النظام 

ً
ووفــقــا

األســـاســـي لــلــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة يــشــتــرط 
امـــتـــالك الــمــســاهــم حـــيـــازة زراعـــيـــة لقبوله 
 فـــي جــمــعــيــاتــهــا الــعــمــومــيــة، 

ً
 فـــاعـــال

ً
عـــضـــوا

وممارسة حقوقه االنتخابية كاملة، الفتة 
إلى أن هذه الحيازات ترجع إما ألصحابها 
المباشرين )أعضاء فاعلين(، أو إلى شركاء 

أو ورثة ألصحابها )أعضاء منتسبين(.
ولفتت إلى أنه من منطلق حرص الوزارة 
على نــزاهــة وشفافية العملية االنتخابية 
، خاطبت 

ً
في الجمعيتين المذكورتين آنفا

»الفتوى« للتأكد من الموقف القانوني حال 

رغب األعضاء المنتسبين المسجلين عبر 
الــشــركــات بــالــتــرشــح إلـــى عــضــويــة مجلس 
اإلدارة فـــي الــتــعــاونــيــتــيــن أو الــتــصــويــت 
خالل انتخاباتها، مؤكدة أن الوزارة أّجلت 
انــتــخــابــات الجمعيتين إلـــى حــيــن وصــول 
رّد »الفتوى«، »وفور وصوله سيتم تحديد 

موعدي إجرائها«.

صالة أفراح »دشتي«

فــي مــوضــوع آخــر، وتحت رعــايــة وزيــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية، 
وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي 
الــبــغــلــي، وبــحــضــور وكــيــل وزارة الــشــؤون 
باإلنابة مسلم السبيعي، والوكيل المساعد 
لشؤون قطاع التخطيط والتطوير اإلداري 
عــبــدالــعــزيــز ســــاري، افــتــتــحــت، أمـــس األول، 
صــالــة مــنــاســبــات الــمــرحــومــيــن إســمــاعــيــل 
علي دشتي، ومريم مقدم دشتي في منطقة 

الدسمة.
وشكر السبيعي، جميع العاملين على 
ــرح الــجــمــيــل  تــشــيــيــد وتـــجـــهـــيـــز هـــــذا الــــصــ
والمقدم كتبرع خيري لخدمة أبناء منطقة 
 ،

ً
 وأهــل الكويت عموما

ً
الدسمة خصوصا

 عن افتخار الوزارة بما يقدمه أبناء 
ً
معربا

الكويت من تنمية وتطوير في المنظومة 

المجتمعية، وأثره بالغ األهمية الذي يشف 
 حرص الوزارة 

ً
عن التكاتف الشعبي، مؤكدا

الجاد على تقديم كل وسائل الدعم للراغبين 
في التبرع لبناء وإقامة القاعات وغيرها من 
المشروعات المجتمعية التي تسهم في دفع 

عجلة التنمية. 
وقال السبيعي، في كلمة بهذه المناسبة، 
إن »افتتاح صالة مناسبات منطقة الدسمة 
على نفقة المرحومين إسماعيل علي دشتي 
ومــريــم مقدم دشتي يأتي فــي فترة تحّول 
مهمة تزداد فيها حاجة المجتمع لمثل هذه 
الصاالت التي توفر سبل الراحة والخدمات 
بشكل متكامل، والتي ينتج عنها تغيرات 
في تعزيز مسيرة التنمية وتنويع الخدمات 

بين مناطق الكويت«.
من جانبه، أعرب فؤاد دشتي في كلمته 
عــن شــكــره لــلــوزيــرة البغلي على رعايتها 
 دور الوزارة 

ً
الكريمة لهذه المناسبة، مثمنا

في دعم مثل هذه المشروعات المجتمعية 
 إلــى أن تشييد الصالة 

ً
والتنموية، مشيرا

جاء من منطلق خدمة أهالي منطقة الدسمة 
والشعب الكويتي عــامــة، بعد أن تــم بحث 
األمر ودراسته مرات عدة لحاجة المنطقة 
إلى وجــود صالة مناسبات متكاملة تقدم 

خدمات متنوعة لقاطنيها.

السبيعي خالل إلقاء كلمته باإلنابة عن وزيرة الشؤون

ضرورة إعادة 
هيكلة النظم 

التعليمية 
استجابة 
للتحول 

الرقمي
فيصل المقصيد

فهد الرمضان
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رئيس الوزراء لبوقماز:رئيس الوزراء لبوقماز:
ترى قاعد نسجلترى قاعد نسجل

عندما انتهى النائب حمدان العازمي من مرافعته األولى، صعد 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد إلى منصة 
االستجواب الموجودة عليها وزيرة األشغال العامة، مؤازرة منه 
لها، وخاطبها بقوله: »ترى قاعد نسجل«. وردت الوزيرة بوقماز: 

»ال، ال تحاتي، سهاالت«.
 سير الجلسة

ً
رئيس الوزراء متابعا

ــة  افـــتـــتـــح رئـــيـــس مــجــلــس األمــ
أحمد السعدون جلسة المجلس 
فــي الــتــاســعــة صــبــاح أمــــس، وتــا 
األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس أســمــاء 
الحضور والــمــعــتــذريــن، وصــادق 
المجلس على مضبطة الجلسة 
السابقة، ووافق على تقديم جلسة 
٢٠ و٢١ ديسمبر بدال من ٢٧ و٢٨ 
ديسمبر، على أن تتضمن جلسة 
خــاصــة لمناقشة تــقــاريــر ديـــوان 
المحاسبة في جلسة ٢١ ديسمبر، 
من ١٢ ظهرا حتى السادسة مساء.

ــم اســـتـــهـــل الــمــجــلــس أعـــمـــال  ثــ
جلسته ببند الــرســائــل الـــــواردة، 
وقــــال الــنــائــب عــبــدالــلــه الــمــضــف: 

»تـــقـــدمـــت بـــرســـالـــة تــكــلــيــف لجنة 
حـــمـــايـــة األمــــــــوال الـــعـــامـــة ببحث 
أســــبــــاب تــــضــــارب فــــتــــاوى إدارة 
الــفــتــوى والــتــشــريــع فـــي ردودهــــا 
على الجهات الحكومية في قضايا 
المال العام، وامتناعها عن الرد أو 
اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة 
بتلك القضايا، وقضايا المال العام 

ال تسقط بالتقادم«.
وذكر النائب مبارك الحجرف: 
»هناك رسالة تكليف لجنة حماية 
ــة بــــإعــــداد تــقــريــر  ــامـ األمـــــــــوال الـــعـ
مفصل عن قضية اختاس أموال 
ــة لــلــتــأمــيــنــات  ــامـ ــعـ الـــمـــؤســـســـة الـ
االجتماعية، ويجب أن تكون هذه 

القضية نصب عين رئيس الوزراء، 
ولــن نقبل أن تكون هــذه القضية 
عايمة«، مضيفا: »نــؤيــد الرسالة 
للتحقيق في أسباب عدم تطبيق 
الــقــانــون وســــوء اإلدارة بالهيئة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والــتــغــذيــة واآلثـــار 
المترتبة، فمسألة إنشاء الهيئات 

لرضى فان وعان غير مقبولة«.

سوء اإلدارة
وأشـــار النائب صالح عاشور 
إلـــى أن »الــرســالــة الــتــي تضمنها 
ــــدول األعـــمـــال الـــيـــوم تــــدل على  جـ
ســـــــوء اإلدارة، فــــهــــنــــاك شـــكـــوى 
مــــن الــمــخــتــصــيــن عـــلـــى الـــمـــرافـــق 

التعليمية، فهل مقبول ندعي اننا 
ــة مــؤســســات ولــيــســت لدينا  ــ دولـ
لوائح ونظم، فيما يخص الترقيات 
مـــن نــخــبــة الــمــجــتــمــع، فــمــا نــقــول 
لبقية الــمــوظــفــيــن، أيـــن الــدســتــور 
ــرام الـــقـــانـــون،  ــ ــتــ ــ واحــــتــــرامــــه واحــ
هـــنـــاك مـــزاجـــيـــة فـــي إدارة الــبــلــد، 
والمسؤولون اليوم ما يدرون وين 
الله حاطهم، اليوم نحن ال نطالب 
بترقيات بل نطلب رفع الظلم عن 
المواطنين، هل يعقل أن يكون هذا 
حال البلد؟! انظروا لــدول الجوار 

كيف أصبحوا«.
من جهته، قــال النائب شعيب 
الــمــويــزري: »نــاحــظ أن القضايا 

فـــي الــرســالــة الــــــواردة نــاتــجــة عن 
تكرار سوء اإلدارة في الحكومات 
المتعاقبة، وأنا ال أدافع عن أحد، 
وأعتقد وزيــر التربية يعيش في 
فلك آخر غير الذي نعيشه، نتمنى 
ــدم تــكــرار  ــ أن تــعــلــم الــحــكــومــة وعـ
هذه الشكاوى واألمور في األشهر 
الــقــادمــة، فــهــنــاك ظــلــم ينتشر في 
مؤسسات الــدولــة وشــكــوى قاعد 

توصل لنا في المجلس«.
وأضــــاف الــمــويــزري: »نعلم أن 
رئيس الحكومة وجه بفتح األبواب 
للمواطنين، ولــكــن البــد مــن حزم 
ــر، فــأعــضــاء مجلس  ــ فـــي هـــذا األمـ
األمــــة يــنــتــظــرون الــمــواطــنــيــن في 

مكاتبهم لسماع شكواهم، وبعض 
الـــقـــيـــاديـــيـــن فــــي بـــعـــض الــجــهــات 
بـــس البــــس نــظــارتــه وقـــاعـــد على 
الـــكـــراســـي«، مــتــابــعــا: »نــحــن ننبه 
الـــــوزراء لــمــواطــن الــخــلــل وعليهم 
حل مشاكل المواطنين كي ال نلجأ 

لتفعيل المساءلة السياسية«.
وذكرت جنان بوشهري: »هناك 
طــــعــــون مــــكــــدســــة أمـــــــــام مــحــكــمــة 
التمييز تتأخر لــســنــوات، فهناك 
حكم محكمة التمييز بين الدولة 
وبــيــت الــتــمــويــل لــصــالــح أراضـــي 
ــــوات،  ــنـ ــ ــر سـ ــعـــشـ ــلــــت لـ الــــــدولــــــة ظــ
وحكم آخــر بين البترول وشركة 

زيــت الــزيــوت أخــذت سنتين 

مجلس األمة يجدد الثقة بالوزيرة بوقماز
اكتفى بمناقشة استجواب العازمي لها دون الوصول إلى مرحلة طرح الثقة 

في جلسته العادية، أمس، جدد مجلس 
األمة ثقته بوزيرة األشغال العامة وزيرة 

الكهرباء والطاقة المتجددة، د. أماني 
بوقماز، حيث اكتفى بمناقشة االستجواب 
المقّدم إليها من النائب حمدان العازمي، 

والمكون من محور واحد تحت عنوان 
»تعاُرض المصالح واإلضرار بالمال العام 

وتضليل نواب األمة، واإلخالل بمبدأ 
التعاون بين السلطتين«، إذ لم يحصل 

طلب طرح الثقة على العدد الكافي 
لتقديمه، حيث لم يوقعه سوى 6 نواب، 

بينما العدد الالزم 10.
واتهم العازمي، في مرافعتيه، الوزيرة 
بوقماز بوجود شبهة تعارض المصالح 

في تعيينها وزيرة لألشغال، »باعتبارها 
كانت مستشارة إدارة المخاطر في الشركة 

المنفذة لمشروع المطار الجديد )مبنى 

 أن اإلجراءات 
ً
الركاب الجديد II(، معتبرا

التي قامت بها الوزيرة في تعيين المناصب 
القيادية »أخطر من تعيينها وزيرة 

لألشغال«، وأن بقاء الوزيرة في منصبها 
 على المال العام.

ً
ل خطرا

ّ
يشك

 ،
ً
وهو ما نفته الوزيرة جملة وتفصيال

مشددة على أن االستعانة بها كمستشارة 
إلدارة المخاطر لتلك الشركة انتهت، 

وأنه ال تعاُرض مصالح بين عملها الحالي 
كوزيرة وعملها السابق، مشددة على أن 

الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري 
وأعماله التجارية فقط عند صدور المرسوم 

بتعيينه وزيرا، وأنها بوصفها أستاذة بكلية 
الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة 

الكويت، تمت االستعانة بها خارج أوقات 
العمل الرسمية مستشارة إلدارة المخاطر 

عام 2017، وأن هذه االستعانة انتهت 
يها الوزارة.

ّ
قبل أكثر من سنتين من تول

فهد تركي وعلي الصنيدح

مزاجية في 
إدارة البلد 

والمسؤولون 
ما يدرون وين 

الله حاطهم
صالح عاشور

اقتتال بين 
قياديي 

»التربية« على 
موظفة وافدة 
قامت بتزوير 

محاضر
حمد المطر

 
ً
ملف اختاسات أموال مؤسسة التأمينات االجتماعية كان حاضرا

في مداخات النواب بجلسة أمس، إذ استغرب النائب مبارك الحجرف 
إيــقــاف نائب المدير الــعــام للمؤسسة عــن العمل، رغــم أنــه الشاهد 
: »ما 

ً
الوحيد على اختاسات »التأمينات« في عهد سابق، متسائا

السبب في ذلك؟ وهل يريدون تبرئة المدير العام األسبق؟«.
من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أن وفاة مدير »التأمينات« 
األسبق يجب أال تلغي أهمية استعادة األمــوال المسروقة ومــا تم 

كسبه دون وجه حق من أموال المتقاعدين.

الحجرف: لماذا أوقفتم نائب الحجرف: لماذا أوقفتم نائب 
مدير »التأمينات« عن العمل؟مدير »التأمينات« عن العمل؟

مبارك الحجرف

رئيس الوزراء خالل مؤازرته وزيرة األشغال في جلسة استجوابها أمس )تصوير عبدالله الخلف(
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قرارات الجلسة

لـــصـــدور الــحــكــم، ونـــأمـــل أن 
ــكــــدس الـــطـــعـــون  ــرة تــ ــ ــاهـ ــ نـــحـــل ظـ
ونــعــمــل مـــع مــرفــق الــقــضــاء لحل 
ــر مــصــالــح  ــأخـ ــاهـــرة، وتـ ــذه الـــظـ هــ

المواطنين«.

هيئة الغذاء 
ودعا النائب أحمد الري رئيس 
الـــــوزراء إلـــى ســرعــة تعيين مدير 
لهيئة الغذاء ألهمية عمل الهيئة 
في فحص المواد الغذائية، فهناك 
من الكفاءات العاملين في الهيئة 
ونـــحـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــزويــد 

رئيس الوزراء بأسمائهم.
وكشف النائب حسن جوهر عن 
قضية تمس أموال الدولة، »وعلى 
اثرها شلتوا مجلس إدارتها، هل 
اكتفيتوا بشيلتهم! فقط دون النظر 

في اموال الدولة واسترجاعها«.
أمــا النائب خليل أبــل فقال إن 
»النهب في مؤسسات الدولة خالل 
السنوات السابقة مازال مستمرا، 
والتأمينات تالحق المتقاعدين 
والمستفيدين منهم على دينار 
وديـــنـــاريـــن، ولــديــهــا لــجــنــة طبية 
تشفط وزارة الصحة وتتجاهل 
تقاريرها، وبالنظر يحددون نسبة 
الراتب للتقاعد الطبي، وراح نأتي 
لوزير المالية على هذا الموضوع«.
واضــاف ابــل: »اللي شهاداتهم 
مــــضــــروبــــة يـــــقـــــررون مـــصـــيـــر مــن 
يحملون شهادات حقيقية، وهناك 
مــجــمــوعــة مـــن الـــدكـــاتـــرة يــقــررون 
مـــن الــعــمــيــد ومــــن نــائــب الــعــمــيــد، 
ووزير التربية يتحدث عن تطوير 
الــتــعــلــيــم، ونــقــولــهــم وفـــر كــراســي 
ــــح دورات مـــيـــاه  ــلـ ــ لــلــطــلــبــة واصـ

المدارس باالول«.
ولفت النائب حمد المطر إلى أن 
الشعب الكويتي قاعد ياكل سموم 
بسبب المبيدات المسرطنة، فماذا 
تفعل الحكومة فــي هــذا الملف؟! 
وكــيــف تتعامل مــعــه؟ مضيفا ان 
»الدستور كفل التعليم للمواطنين 

... تكويت مستشاري البلدية %%100100
ً
... تكويت مستشاري البلدية قريبا
ً
قريبا

قــال وزيــر الــدولــة لــشــؤون البلدية عبدالعزيز 
الـــمـــعـــجـــل فــــي جــلــســة أمــــــس، إن نــســبــة تــكــويــت 
المستشارين في اإلدارة القانونية لبلدية الكويت 

ستكون 100 بالمئة خالل أقل من سنة.
وأضاف الوزير المعجل في مداخلة له ردا 
على ســؤال برلماني خالل بند األسئلة في 
جلسة مجلس األمة حول عدد المستشارين 
الــكــويــتــيــيــن الــعــامــلــيــن فـــي بــلــديــة الــكــويــت 
والــجــهــات التابعة لــه أن عــدد المستشارين 
الكويتيين في اإلدارة القانونية لبلدية الكويت 

يبلغ 127 مستشارا وثالثة مستشارين وافدين، 
مــؤكــدا أن البلدية فــي طــور عملية التكويت 
لجميع المستشارين وخــالل أقــل مــن سنة 
ستنتهي كــل الــعــقــود ويــصــبــح التكويت 

بنسبة 100 بالمئة.
وقال النائب عبدالله األنبعي: »حديث 
الــــوزراء عــن التكويت فقط للمانشيت، 
والـــرد على األســئــلــة البرلمانية، وهو 

غير حقيقي في ظل عقود االستعانة 
بالشركات والوافدين«.

لمدة تتجاوز ١٥ سنة ويتم دفع 
مــئــات الــمــاليــيــن عــلــيــهــا، ونــدعــو 
الحكومة إلــى وقــف هــذا التنفيع، 
وكـــذلـــك األمـــــر يـــســـري عــلــى مــقــار 

بعثاتنا في الخارج«.
ــال حــمــدان الــعــازمــي:»لــيــس  وقــ
ــل بــعــض  ــبــ ــن قــ ــ ــزام مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاك الـ ــ ــنـ ــ هـ
الوزارات بصرف مكافأة الصفوف 
االمامية، ووزير المالية تعهد أمام 
ــازال هناك  المجلس، ولــأســف مــ
قصور«. وطالب الرئيس السعدون 
بــااللــتــزام بــالــســؤال الــمــوجــه، ورد 
العازمي قائال: »غير مقبول إنقاص 
المدد للمستفيدين من الصفوف 

االمامية«.
ــر الــنــائــب مــهــنــد الــســايــر:  ــ وذكـ
»ســـؤالـــي عــن الــمــتــقــاعــديــن الــذيــن 
يتقاضون رواتب استثنائية، هناك 
٤ ماليين  ٣٣ كويتيا يستلمون 
ديــنــار ســنــويــا، وهــنــاك قــيــاديــون 
يستلمون ١٠ آالف شهريا، وأكاد 
أجـــــــزم بــــــأن هـــــــؤالء تـــســـبـــبـــوا فــي 
الكثير من اإلخفاقات في جهاتهم، 
مجلس الوزراء يتسبب في صرف 
هــذه الماليين ليدفع مــن حسابه 
وليس من أمــوال الــدولــة، وسألنا 
عــن البيانات لكنهم يتحججون 
بسرية المعلومات... غير مقبول 

أن نــتــرك االمــــر لــمــجــلــس الـــــوزراء 
لتحديد الرواتب االستثنائية التي 
يتقاضاها الــقــيــاديــون مــن أمــوال 

الدولة دون قيود«.

استجواب بوقماز
ــلـــس إلــــــى بــنــد  ــل الـــمـــجـ ــقــ ــتــ وانــ
االســـتـــجـــواب الــمــقــدم مـــن الــنــائــب 
حمدان العازمي لوزيرة األشغال 
العامة وزيـــرة الكهرباء والطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة د. أمــــانــــي بـــوقـــمـــاز، 
والــمــكــون مــن مــحــور واحـــد تحت 
ــوان »تــــــــعــــــــارض الـــمـــصـــالـــح  ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
واإلضـــرار بالمال العام وتضليل 
نواب األمة واإلخالل بمبدأ التعاون 
بين السلطتين«، وأعلنت الوزيرة 
جاهزيتها لصعود المنصة في 

جلسة أمس.
ــــدأت مــنــاقــشــة االســتــجــواب  وبـ
بعد أن اعتلى الطرفان منصتي 
االســتــجــواب، واســتــهــل الــعــازمــي 
مــرافــعــتــه قـــائـــال: »الـــبـــعـــض يــرى 
ــيــــت االســـــتـــــجـــــواب غــيــر  أن تــــوقــ
مناسب، وان الحكومة صار لها 
فترة بسيطة، وأن هــذا التوقيت 
يعتبر تأزيما لعدم تجاوز عمر 
الحكومة لشهر واحد، وأنا أؤكد 
أنـــه غــيــر صحيح الــنــظــرة الـــى أن 

• تقديم مــوعــد جلستي 27 و28 ديسمبر إلى 
٢٠ و٢١ ديــســمــبــر، عــلــى ان تــتــضــمــنــا جلسة 
خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في 
 حتى 

ً
جلسة 21 ديسمبر من الساعة 12 ظهرا

السادسة مساًء.
• اعــتــمــد 14 ديــســمــبــر مـــوعـــدا لــعــقــد الجمعية 

العمومية للشعبة البرلمانية.
• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة العرائض 
والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي 
يطلب فيها إحالة الشكوى رقم )70( إلى لجنة 
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية 
لالرتباط عمال بحكم المادة )156( من الالئحة 

الداخلية.
• الــمــوافــقــة عــلــى رســـالـــة مـــن الــنــائــبــيــن مهلهل 
المضف وشعيب قاسم يطلبان فيها تكليف 
لجنة حماية األموال العامة البرلمانية إعداد 
ــتــــالس أمـــــوال  تـــقـــريـــر مــفــصــل عــــن قــضــيــة اخــ
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على 

أن تنجز اللجنة تقريرها خالل ثالثة أشهر.
• الموافقة على رسالة من مجموعة من أعضاء 
ــة يــطــلــبــون فــيــهــا تــكــلــيــف لجنة  ــ مــجــلــس األمـ
الــــشــــؤون الــصــحــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل 
البرلمانية التحقيق في »أسباب عدم تطبيق 
القانون وسوء اإلدارة في الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية واآلثار المترتبة«.
• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور 
عادل الدمخي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة 
وبــحــث الــنــظــام الــمــالــي الــمــقــتــرح مـــن اللجنة 
المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول 
الــكــويــتــيــة ووزارة الــمــالــيــة والــمــتــعــلــق بأسس 
الــتــحــاســب عــلــى عــمــلــيــات اســتــكــشــاف وإنــتــاج 

وتسويق النفط الخام والغاز.

• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون 
المرأة واألسرة والطفل البرلمانية النائب خليل 
الــصــالــح يطلب فيها تكليف اللجنة دراســـة 
موضوعات خاصة بالمرأة الكويتية وأبنائها 
هي حق السكن والحق في التوظيف وتحسين 
الــوضــع الــمــالــي لــلــمــرأة والــقــضــايــا المتعلقة 
باألسرة والطفل، باإلضافة إلى إحالة جميع 
الــمــشــاريــع واالقـــتـــراحـــات بــقــوانــيــن الــمــدرجــة 
على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق 

بالمرأة واألسرة والطفل.
ــالـــة مـــن الــنــائــب عــبــدالــلــه  • الــمــوافــقــة عــلــى رسـ
الــمــضــف يــطــلــب فــيــهــا تــكــلــيــف لــجــنــة حــمــايــة 
ــوال الـــعـــامـــة الــبــرلــمــانــيــة بــحــث »أســـبـــاب  ــ ــ األمـ
تــضــارب فــتــاوى إدارة الفتوى والتشريع في 
ردودهـــا على الجهات الحكومية فــي قضايا 
المال العام وامتناعها عن الرد أو اإلفصاح عن 

المعلومات المتعلقة بتلك القضايا«.
• الــمــوافــقــة عــلــى رســـالـــة مـــن الــنــائــبــيــن مهلهل 
ــة الــشــاهــيــن يــطــلــبــان فيها  ــامــ الــمــضــف وأســ
تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
البرلمانية بحث قضايا تخص أعضاء هيئة 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وهي أسباب عدم صرف بدل مؤهل 
علمي ماجستير ودكـــتـــوراه، وعـــدم فتح باب 
الــتــرقــيــة لحملة شــهــادة الــدبــلــوم مــن مـــدرب أ 
إلى الدرجات األعلى، وعدم احتساب سنوات 
االبــتــعــاث ضمن ســنــوات خدمتهم الوظيفية 
رغم كونهم ابتعثوا وهم مدربون ضمن بعثات 

رسمية وإعالنات.
• الموافقة على رسالة من النائبة الدكتورة جنان 
رمــضــان تطلب فيها تكليف لجنة الــشــؤون 
ــة  الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة الــبــرلــمــانــيــة دراسـ
أســبــاب تأخر البت فــي الطعون لــدى محكمة 

جانب من الجلسة

عبدالله األنبعيعبدالعزيز المعجل

الــتــمــيــيــز وحــصــر الــقــضــايــا الــمــتــعــطــلــة لديها 
والمتعلقة بأمالك الدولة والمشاريع التي تقوم 
بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات 

الالزمة في هذا األمر.
• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون 
النفط والطاقة البرلمانية النائب الدكتور حسن 

جوهر يطلب فيها إحالة االقتراح برغبة بشأن 
فتح محطتي وقود في مدينة المطالع السكنية 
إلى لجنة شؤون اإلسكان والعقار البرلمانية 
لالختصاص وفقا لنص المادة )58( من الالئحة 

الداخلية لمجلس األمة.

جانب من الحضور الجماهيري في جلسة أمس

أصحاب 
الشهادات 

المضروبة 
يقررون مصير 

من يحملون 
الحقيقية!

خليل أبل

البد من ضبط 
استئجار 

مقار الجهات 
الحكومية

محمد الحويلة

 
ً
٣٣ كويتيا
يتقاضون 

 ٤ 
ً
سنويا

ماليين دينار 
رواتب 

مهند الساير

وزيرة األشغال: االستجواب بعنوانه وفحواه ال أساس له من الصحة
طلب طرح الثقة سقط لحصوله على 6 توقيعات فقط من أصل 10 الزمة

ونـــحـــن لــديــنــا مــــزدوجــــو االعـــاقـــة 
جــالــســيــن فــي بــيــوتــهــم وفـــي دول 
اخرى هناك مدارس خاصة لهم«.

وزاد المطر: »هناك اقتتال من 
قياديي وزارة التربية على موظفة 
وافدة قامت بتزوير محاضر، لماذا 
هذا االقتتال؟! لو كانت مواطنة لتم 
اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة معاها، 
فـــلـــمـــاذا هــــذا االقـــتـــتـــال عــلــى هــذه 

الموظفة؟!«.
بـــــــــدوره، ذكـــــر الـــنـــائـــب صــالــح 
عــاشــور: »لــيــس مــن الــمــعــقــول أنــه 
بعد حديث ساعة كاملة من النواب 
عـــن الــرســائــل الـــــــواردة، وال وزيـــر 
يرد علينا بمالحظة واحــدة بأنه 
سيصلح الــوضــع أو أنــه سيأخذ 
بمالحظة الـــنـــواب، غير معقولة، 

الول مرة اشوف هذا االمر«.
ــنــــواب الــى  ودعـــــا الـــســـعـــدون الــ
القاعة للتصويت على الرسائل 
ــــواردة، ووافـــق المجلس على ٩  الـ

رسائل واردة على جدول اعماله.

األسئلة البرلمانية
ــى بــنــد  ــ ــ ــلـــس الـ ــمـــجـ ــل الـ ــقــ ــتــ وانــ
االسئلة البرلمانية، وقــال النائب 
عبدالله المضف: »وجهنا سؤاال 
ــر لــلــقــيــمــة  ــمـ ــثـ ــتـ حــــــــول دفــــــــع مـــسـ

االيــجــاريــة طـــوال ٤ ســنــوات على 
انــتــهــاء عــقــده بــقــيــمــة ١٠٠ فــلــس، 
وبعد توجيه السؤال وجهت هيئة 
الصناعة األمــر للفتوى التشريع 
الخذ الالزم، هل تنتظرون عبدالله 
الــمــضــف ينجح فــي االنــتــخــابــات 
ــؤال؟ ٤ ســنــوات  ــ عــشــان يــوجــه ســ
ــة والــتــي  ــدولـ مـــن ضــيــاع أمـــــوال الـ
تقدر قيمتها بـــ١٥ مليون دينار، 
لــمــاذا هــذا االهــمــال؟! يجب إحالة 

المسوولين الى النيابة العامة«.
ورد وزيــر التجارة والصناعة 
ــائـــال: »اتــخــذنــا  مـــــازن الــنــاهــض قـ
االجراءات الالزمة بعد توجيه االخ 
عبدالله المضف وفتحنا تحقيقا 

في ذلك...«.
وخاطب المضف وزير التجارة 
قــائــال: »شــكــرا التــخــاذ االجــــراءات، 
لـــكـــن مــــن تــســبــب فــــي ضــــيــــاع ١٥ 
مــلــيــون ديـــنـــار مـــن امـــــوال الــدولــة 
ألرض واحدة يجب أن تتم احالته 
الى النيابة العامة لتتم محاسبته«.

ــر الـــنـــائـــب مــحــمــد  ــ بـــــــــدوره، ذكــ
الحويلة: »البد من ضبط استئجار 
مقار الجهات الحكومية للمباني، 
والبـــد مــن الــحــد مــن بــاب التنفيع 
من هذا الباب، وغير مقبول ان يتم 
استئجار مبان لجهات حكومية 

االستجواب يوقف حال البلد«.
ــانـــات  ــمـ ــرلـ ــبـ وأضـــــــــــاف: »فــــــي الـ
الــعــالــمــيــة تـــقـــدم ٣ اســتــجــوابــات 
فــي الــيــوم الــواحــد، واالســتــجــواب 
ســـؤال مغلظ واتــهــامــات«، مشيرا 
الــى أن »مــا قــامــت بــه الــوزيــرة من 
إجــراءات يعتبر اكثر خطورة من 
تعيينها وزيرة رغم شبهة تعارض 
الــمــصــالــح، ونــحــن تكلمنا لكن ال 
ــنــــادي، وكـــــأن هــنــاك  حـــيـــاة لــمــن تــ

تحديا للنواب«.
وزاد العازمي: »هناك عــدد من 
النواب انتقدوا الوزيرة، وكان لهم 
موقف واضـــح، ومــع ذلــك الوزيرة 
تحدت الــنــواب وتحدت المجلس 
بشكل كامل بتعيين موظفة كانت 
مديرة لمشروع المطار وتربطها 
عـــالقـــة بـــالـــوزيـــرة وكــيــلــة لـــــوزارة 

األشغال«.
وكــشــف أن الــمــبــادئ ال تتجزأ 
ــر األشــــــــكــــــــال، وال تــتــغــيــر  ــيـ ــغـ ــتـ بـ
الــمــســؤولــيــة بــتــغــيــر الــــوجــــوه إال 
الـــمـــتـــلـــون، مـــشـــددا عــلــى أن بــقــاء 
الـــوزيـــرة خــطــر عــلــى الـــمـــال الــعــام 
ــارض لــلــمــصــالــح وتــضــلــيــل  ــعــ وتــ
ــنــــواب وإخـــــــــالل بـــمـــبـــدأ فــصــل  ــلــ لــ
الــســلــطــات، الفــتــا إلـــى أن الــوزيــرة 
ــي الـــشـــركـــة  ــ كــــانــــت مـــســـتـــشـــارة فـ
المنفذة لمشروع المطار، وكانت 
خصما للوزارة والموظفين الذي 
يضعون المخالفات على الشركة 

وتفاجأوا بتعيينها وزيرة.

تعيينات براشوتية
وأوضـــــح الــعــازمــي أن الــعــديــد 
مــن الموظفين بــالــوزارة كــان لهم 
طموح في الــوزارة، إال أن الوزيرة 
أتـــت بموظفة مــن خــــارج الــــوزارة 
وعــيــنــتــهــا وكــيــلــة لــهــا، مـــذكـــرا ان 
الــــــوزيــــــرة اقـــــــرت امـــــــام الــمــجــلــس 
بــأنــهــا تــعــمــل مــســتــشــارة معينة 
ــــن الـــجـــامـــعـــة، إال أن مــحــاضــر  مـ
االجــتــمــاعــات تبين أنــهــا حضرت 

ــرة  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ كــــــاســــــتــــــشــــــاري مـ
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اعتبر النائب عبدالله المضف أن إجابة وزير التجارة 
عن سؤاله بشأن أمالك الدولة إما أنها تدل على إهمال أو 
ضياع أموال البلد بتعمد، فال يعقل أن يدفع مستثمر 100 
فلس للمتر الواحد مقابل االستثمار في أرض رغم قرار 

مجلس الوزراء بزيادة القيمة لثالثة دنانير.
ل المضف: »هل تنتظرون عبدالله المضف ينجح  وتساء
في االنتخابات عشان يوجه سؤال؟! ٤ سنوات من ضياع 
ــوال الـــدولـــة، بــمــا يــقــدر بــــ١٥ مــلــيــون ديـــنـــار، لــمــاذا هــذا  أمــ

اإلهمال؟! يجب إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة«.
ورد وزير التجارة مازن الناهض: »بخصوص ما ورد 
في سؤال المضف تمت مخاطبة الفتوى والتشريع لرفع 
قضية الســتــرداد أمــوال الــدولــة، وتــمــت إحــالــة الملف إلى 

ات المناسبة«. نزاهة وفي انتظار الرد التخاذ اإلجراء
وخــاطــب المضف وزيــر الــتــجــارة قــائــال: »شــكــرا التخاذ 
ات، لكن من تسبب في ضياع ١٥ مليون دينار من  اإلجراء
أموال الدولة ألرض واحدة يجب أن تتم إحالته إلى النيابة 

العامة لمحاسبته«.

ةديرجلا•
برلمانيات
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ــة،  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــن الـ وحــــــــاضــــــــرة عـــــ
وإذا كــانــت الـــوزيـــرة تعمل لجهة 
الــجــامــعــة فــلــمــاذا يــكــون بــريــدهــا 
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي عــ
ولــــيــــس عـــلـــى الـــجـــامـــعـــة، وحــتــى 
ــار الـــمـــنـــشـــورة تــعــرف  ــ ــبـ ــ فــــي األخـ
الــوزيــرة نفسها بأنها مستشارة 
لــلــشــركــة، ودلــــل عــلــى حــديــثــه بــأن 
الوزيرة كانت مستشارة للشركة 
الـــمـــنـــفـــذة لـــمـــشـــروع الـــمـــطـــار فــي 
محاضر االجتماعات وفي البريد 

االلكتروني وصورها.
وتــابــع: »قــدمــت ٧ استجوابات 
في المجالس السابقة ولو لديهم 
شيء علي كان طلعوه، ومن أقوى 
ــحـــن مـــوقـــاعـــديـــن  ــات. نـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
نتبلى ونظلم، ال والله اني صادق، 
وصــادق فيما قلت ومعاي نواب 
في ذلك، وخل الوزيرة تقول إنها 
مـــا كـــانـــت مـــع الـــشـــركـــة وانـــهـــا لم 
تــتــقــاض، ولـــهـــذا نــقــول إن أخــطــر 
مــن تعيينها كــوزيــرة أنــهــا تأتي 
بموظفة غير متسلسلة في السلم 
الوظيفي ومحالة للجنة تحقيق 
وديـــوان الخدمة رافضها، وتأتي 
بها وتعينها وتتجاوز الكفاءات 
بالوزارة، وأتحدى أكبر شنب يطلع 

علي شيء«.
وتساءل: »لماذا وزيرة األشغال 
ــة وزارة وقـــبـــلـــهـــا  ــلــ ــيــ تـــعـــيـــن وكــ
مـــرشـــحـــون ومـــلـــفـــاتـــهـــم جــــاهــــزة، 

فــمــن مــوظــفــة الـــى وكــيــلــة وزارة؟! 
أي تعيينات براشوتية، وفوقها 
ــوان الخدمة المدنية رافضها  ديـ
وتطلعونها وكيلة وزارة؟! نحن 
نشره على رئيس الحكومة اشلون 
يتم هذا األمــر؟ لذا نقول إن هناك 
ــة بــيــن  ــالقــ ــارض مـــصـــالـــح وعــ ــعــ تــ
الـــوزيـــرة والــمــوظــفــة فـــي مــشــروع 
الـــمـــطـــار وجـــامـــلـــتـــهـــا وكـــافـــأتـــهـــا 
بتعيينها وكيلة للوزارة رغم رفض 
ديوان الخدمة، لكن جاملتها على 

حساب الوزارة«.

مشروع المطار 
وكــشــف الــعــازمــي عــن غــرامــات 
عــلــى الــشــركــة الــمــنــفــذة لــمــشــروع 
الــمــطــار تــصــل إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ 
ــيـــون ديـــــنـــــار، »ويــــــأتــــــون بــلــف  ــلـ مـ
ودوران لطلب تــمــديــد الــعــقــد كي 
ــقـــط غــــــرامــــــات الــــتــــأخــــيــــر عــن  تـــسـ
الـــمـــشـــروع«، مــبــيــنــا أن »الـــوزيـــرة 
قــــامــــت بـــإلـــغـــاء لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
على الموظفة لكي تعينها وكيلة 
وتكلف موظفا من مكتبها لتقصي 
الــحــقــائــق! لـــمـــاذا تـــم إلـــغـــاء لجنة 
ــــاس؟! الــوزيــرة  التحقيق فــي األسـ
موظفة الشركة في الوزارة، فاليوم 
ليس هناك مــن يتجرأ أن يسجل 
مخالفة على الشركة في ظل وجود 

الوزيرة. 
ولفت الــى أن الــوزيــرة السابقة 
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أتــبــع منظومة أخــالقــيــة بـــأال أقــع 
تحت أي حالة تعارض مصالح، 
وأتحرى المواقف الواضحة، وأنا 
 عــلــى الـــمـــال الــعــام 

ً
ــدا ــ حــريــصــة جـ

واليمكن اإلضرار به، والمستجوب 
يـــوجـــد لـــديـــه لــبــس حــــول مــســألــة 
االستعانة باألساتذة من جامعة 
الكويت وتمت االستعانة بي من 
أجــل نقل الخبرات واالستشارات 
مع استمرار عملي في الجامعة، 
ــة بـــــي إلدارة  ــانــ ــعــ ــتــ وتــــمــــت االســ

المخاطر من خالل طلب االستعانة 
ــروع الــــمــــطــــار ولـــلـــعـــلـــم  ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ فــ
ــة الـــدكـــتـــوراه الـــخـــاصـــة بي  ــالـ رسـ
تــتــعــلــق بــنــظــام إدارة الــمــخــاطــر 
فــي المشاريع الــدولــيــة ومــشــروع 
المطار أحد المشاريع التي تتناغم 
مــع رســالــتــي، ولــهــذا السبب تمت 
ــة بــــي كــمــســتــشــار فــي  ــانـ ــعـ ــتـ االسـ
الــمــشــروع وأبـــرمـــت اتــفــاقــيــة بين 
كلية الهندسة والبترول ومشروع 
المطار وأنا أمثل الكلية وجامعة 

الكويت وليس الشركة.
وقــالــت بــوقــمــاز، إن هــنــاك 200 
مــهــنــدســة كــويــتــيــة اســـتـــفـــدن من 
بــرنــامــج الــتــدريــب الــــذي تـــم بناء 
على االتفاقية بين شركة المطار 
 
ً
وكلية الهندسة الــبــتــرول، فضال
عن مشروع صناع العمل والــذي 
تخرجت فيه 88 مهندسة، مضيفة 
أنه اليوجد أي تضليل من جهتي 
تجاه النواب، وأنا أكدت أني كنت 
مــســتــشــارة فــي مــشــروع بالمطار 
في جلسة مجلس األمة، ولم أنف 
هـــذه المعلومة، وعملت ذلـــك من 
خالل اتفاقية بين كلية الهندسة 
والــشــركــة الــمــنــفــذة لــلــمــطــار، وأنــا 
 
ً
اليـــمـــكـــنـــنـــي أن أكــــــــــون خـــصـــمـــا

لألشغال ومع الشركة، وهذا األمر 
، وأنا 

ً
ليس من صالحياتي بتاتا

تـــطـــوعـــت لـــتـــدريـــب 80 مــهــنــدســة 
ــال  ــغـ  فــــي وزارة األشـ

ً
ومـــهـــنـــدســـا

ــرد عـــلـــى الـــمـــطـــالـــبـــات الــمــالــيــة  ــلـ لـ
والــزمــنــيــة وكــشــفــت لــهــم مخاطر 
ذلك وأنا أهدف إلى نقل الخبرات 
لــلــمــهــنــدســيــن والــمــهــنــدســات في 
ــامــــج الـــمـــطـــالـــبـــات الـــزمـــنـــيـــة  ــرنــ بــ
 في 

ً
 كــبــيــرا

ً
ونــحــن نــعــانــي نــقــصــا

هــــذا األمــــــر، وأنـــــا لـــم أضـــــّر الــمــال 
العام خالل تولّي وزارة األشغال 
ــات  ــامــ ــهــ ــجــــوب قــــــــدم اتــ ــتــ ــســ ــمــ والــ
خطيرة حول تجاوزات مالية وهي 
غــيــر صحيحة وانــتــهــت عالقتي 
كمستشار في شركة المطار منذ 

أبريل 2020.
ــى أن ادعـــــــــــاء  ــ ــلــ ــ وشــــــــــــــــددت عــ
االستجواب »أني هددت موظفين 
ومسؤولين غير صحيح وأطلب 
منه ذكــر األســمــاء، التي هددتها، 
وأنا التزمت باإلجراءات المنظمة 
وضوابط التعيين في المناصب 
القيادية ومي المسعد لديها خبرة 
20 سنة وأنــجــزت مــشــروع جسر 
جــابــر ولــديــهــا خـــبـــرات مــتــراكــمــة 
جعلتها مرشحة لمنصب الوكيل 
وأنــــا لــم أتـــجـــاوز أي ضــوابــط في 
تــعــيــيــنــهــا والـــمـــســـعـــد عــيــنــت من 
قــبــل مجلس الـــــوزراء وفـــق النظم 

الصحيحة والمخالفة، التي 

• غير صحيح أن توقيت االستجواب غير مناسب 

• ٣ استجوابات في البرلمانات العالمية باليوم الواحد

• إجراءات الوزيرة أكثر خطورة من تعيينها

• نحن تكلمنا لكن ال حياة لمن تنادي

• بقاء الوزيرة في منصبها خطر على المال العام

رنـــــا الــــفــــارس ســـبـــق أن خــاطــبــت 
رئيس جهاز المتابعة الحكومي 
في يونيو ٢٠٢١ بأن هناك تدليسا 
ــقــــاول الـــمـــنـــفـــذ لــمــشــروع  ــمــ مــــن الــ
المطار لطلب تمديد العقد، وأن 
المستندات المقدمة غير صحيحة، 
 عــلــى أن وجــــود الـــوزيـــرة 

ً
ــددا ــشـ مـ

والوكيلة خطر على المال العام، 
وأكــد أن بند األرضيات بمشروع 
المطار كلفته في العقد ٢٧ مليون 
ديــنــار، وتــمــت االستعاضة عنها 
بــمــادة بــديــلــة بقيمة ١.٣ مليون، 
وتــم صــب األرضــيــات على خالف 
مـــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي أرضــيــات 
المطارات العالمية، مما يؤثر سلبا 
على األعمال المستقبلية بالمطار، 
علما أن االستشاري للمشروع لم 
يــوافــق على الــمــادة البديلة التي 
أعــطــت الوكيلة الــمــوافــقــة عليها، 
وديوان المحاسبة يسأل عن األمر 
وال يــتــم الــــرد عــلــى اســئــلــتــه. »راح 
نــديــن الــــوزيــــرة مـــن ردودهــــــا اآلن 

امام النواب«.
وبــعــد انــتــهــاء الـــوقـــت الــمــحــدد 
للمستجوب العازمي رفع الرئيس 
الـــســـعـــدون الــجــلــســة ألداء صــالة 

الظهر لمدة ربع ساعة.
واســتــأنــف الــرئــيــس السعدون 
الــجــلــســة، وبــــدأت الـــوزيـــرة أمــانــي 
بوقماز مرافعتها األولــى لتفنيد 
مــحــاور االســتــجــواب، وقــالــت في 
بداية حديثها: أؤكد على التعاون 
التام مع المجلس والنواب وعملي 
متناغم مــع المجلس والــوزيــر ال 
ــال ســابــقــة ومــن  ــمـ ــاءل عـــن أعـ يـــسـ
الــمــؤســف أن االســـتـــجـــواب الــيــوم 
ــأنـــي كـــذبـــت وضــلــلــت  يــتــهــمــنــي بـ
الـــــــــنـــــــــواب وهــــــــــــذا غـــــيـــــر مــــقــــبــــول 
واالســتــجــواب يــتــجــاوز ماتصبو 
ــو الـــتـــعـــاون  ــ ــيـــه الــســلــطــتــان وهـ إلـ

واإلصالح.
ــاز: كـــل الــنــظــم  ــمـ وتـــابـــعـــت بـــوقـ
الدستورية تجيز تعيين أصحاب 
الخبرات واألعمال والمستشارين 
والــحــكــومــات لــم تخل مــن تعيين 
أصحاب األعمال والخبرات وأنا 

عبدالله المضفمازن الناهض

عبدالله المضف: إجابة وزير التجارة عن أمالك 
الدولة ضياع ألموال البلد 

... وبوشهري في القاعة

مرزوق الحبيني

... وحديث بين الشيتان والعجمي

والناهض يرد: خاطبنا »الفتوى والتشريع« السترداد أموال الدولة

الزيد وشعبان خالل الجلسة وزير الدفاع لحظة دخوله القاعة

على رئيس 
الوزراء سرعة 
تعيين مدير 
لهيئة الغذاء 

ألهمية 
عملها في 

فحص المواد 
الغذائية

أحمد الري

إذا كانت بداية 
الحكومة 

بهذه الطريقة 
والتعيينات 
البراشوتية 

فهي غير 
مبشرة

الحبيني

حمدان العازمي
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قــــــــــدم 10 نــــــــــــواب طـــلـــبـــا 
الســــــــتــــــــعــــــــجــــــــال الـــــــلـــــــجـــــــان 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــتـــصـ ــمـــخـ الـ
انـــــجـــــاز تــــقــــاريــــرهــــا بـــشـــأن 
4 مـــشـــاريـــع بـــقـــوانـــيـــن، هــي 
قـــانـــون تـــعـــارض الــمــصــالــح 
ــزه الـــلـــجـــنـــة  ــنــــجــ ــلــــى أن تــ عــ
الــتــشــريــعــيــة، ويـــنـــاقـــش في 
جلسة 13 ديسمبر بجانب 
ــون تـــأســـيـــس شـــركـــات  ــ ــانـ ــ قـ
إنــــشــــاء الــــمــــدن اإلســـكـــانـــيـــة 
الموجود لدى لجنة اإلسكان 
ــادة  ــ ــقــــار، وقـــانـــونـــا إعـ والــــعــ
تحديد الــدوائــر االنتخابية 
فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص الــــــقــــــوائــــــم 
النسبية وتــعــديــل الــقــانــون 
رقم 35 لسنة 1962 في شأن 
انــتــخــابــات أعــضــاء مجلس 
األمة فيما يخص المفوضية 
العليا لالنتخابات، مطالبين 
بــــــــــــأن تـــــنـــــجـــــزهـــــمـــــا لـــجـــنـــة 
الداخلية والدفاع ويناقشا 

بجلسة 20 ديسمبر.
وقدم الطلب النواب مهند 
الساير، وعبدالله المضف، 
وحــــســــن جــــوهــــر، ومــهــلــهــل 
الــمــضــف، وخــالــد الــمــونــس، 
ــــدري،  ــنـ ــ ــكـ ــ وعــــبــــدالــــكــــريــــم الـ
وعـــبـــدالـــعـــزيـــز الــصــقــعــبــي، 
ــي، وثـــامـــر  ــ ــذالـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــامـ ــ وحـ
السويط، وسعود العصفور.

لالشغال أخطر من تعيين الوزيرة 
نفسها.

وانــتــهــى حــمــدان الــعــازمــي من 
مرافعته الثانية، ورفع السعدون 

الجلسة لصالة العصر.
واســتــؤنــفــت الــجــلــســة، وبـــدأت 
بوقماز مرافعتها الثانية، قائلة: 
أشكر النائب المستجوب وحرصه 
عــلــى الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وأؤكــــد 
حــرصــي عــلــى الــمــالحــظــات التي 
طرحها النائب في االستجواب، 
واذا أي قـــضـــيـــة تــــحــــتــــاج الــــى 
تــعــديــل أو تقويم 
فسأقوم بذلك 
بــــمــــا يـــدفـــع 
ــلــــس  ــجــ ــمــ الــ
والحكومة 

لتصحيح المسار وتنفيذ برنامج 
عمل الحكومة، وأنـــا أؤكـــد صحة 
جميع المستندات التي عرضتها، 
وأشــــدد اذا تبين وجـــود خــلــل أو 
خطأ او ما يستوجب المحاسبة 
فسأقوم بذلك، وحرصت منذ تولي 
ــوزارة عــلــى االخــــذ بمالحظات  ــ ــ الـ
النواب، وشكلت لجان تحقيق في 
مواضيع عالقة، وجميع ما ذكره 
الـــنـــائـــب الـــعـــازمـــي مــحــل اهــتــمــام 
ــنـــواب كــافــة،  كــبــيــر مــن جــهــتــي والـ
ويدي ممدودة للتعاون مع النواب 

والمجلس.
وتحدث النائب مرزرق الحبيني 
ــائـــال: هــذا  مـــؤيـــدا لــالســتــجــواب قـ
االستجواب رسالة يجب ان يعيها 
ــــي انـــطـــالق  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، وهــ

الـــتـــعـــاون بــيــن الــســلــطــتــيــن، واذا 
كانت هناك فرصة للوزيرة بوقماز 
لتجاوز االستجواب فهذه فرصة 
منحها الــمــجــلــس لــلــحــكــومــة من 
منطلق التعاون والعادة حسابات 

الوزيرة.
وأضاف الحبيني: بعد اعتماد 
التشكيلة الجديدة للحكومة أتتنا 
التعيينات البراشوتية وأبرزها 
تعيين وكيلة االشغال، والسؤال: 
هل تم تعيينها برغبة من الوزيرة 
او رغــمــا عــنــهــا؟ فــالــقــضــيــة فيها 
ضبابية، وأؤكد اننا اذا استمررنا 

في البناء على هذه البداية فلن 
نمشي، وال طبنا والغدا الشر، 

وهذا عنق الزجاجة البد من 
تجاوزه، وال تعتقد الوزيرة 

ــتـــجـــواب  ــا اذا تـــــجـــــاوزت اسـ ــهــ انــ
اليوم فستكون في مأمن، وأقــول 
البوقماز: العين عليك، والبــد من 
ــادة النظر فــي طريقة التعامل  اعـ

مع المجلس.
وتابع: إذا كانت بداية الحكومة 
ــقــــة والـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــــذه الــــطــــريــ ــهـ ــ بـ
البراشوتية فهي غير مبشرة في 
وقــــت يــعــانــي الـــنـــاس مـــن ارتــفــاع 
االســعــار، وغــالء المعيشة، والبــد 
ان يتصالح المجلس والحكومة 
مع مطالب الناس، ومنذ سنوات 
ــاع ورواتــــــــب  ــ ــفــ ــ ــي ارتــ ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ االســ

المواطنين لم تزد دينارا واحدا.
وقال الحبيني: ال يعني تجاوز 
هذا االستجواب ان االمور انتهت، 
انــمــا هــو رســالــة شــديــدة اللهجة، 
وهـــو الــمــحــدد الــرئــيــســي للعالقة 
بين المجلس والحكومة، ورسالة 
لكل من يريد ان يتعظ، ومن عيونه 
يشوف بها وقلبه مسكر يتحمل 
الــمــســؤولــيــة، وال يعني سكوتنا 
خالل الفترة القادمة قبوال انما من 
منطلق التعاون، وعلى الحكومة 

اعادة النظر في برنامج عملها.
وقــال الرئيس السعدون: نظرا 
لـــعـــدم وجـــــود مــتــحــدث مــعــارضــا 
ــدم تـــقـــديـــم أي  ــ ــتـــجـــواب، وعــ لـــالسـ
اقتراحات، وعدم رغبة الوزيرة في 
الــتــحــدث تـــرفـــع الجلسة 
الـــــــــى الــــتــــاســــعــــة 
مــن صباح غد 

)اليوم(.

• االستجواب يتجاوز ما تصبو إليه السلطتان من تعاون

• عملي متناغم مع المجلس والوزير ال يساءل عن أعمال سابقة

• كل النظم الدستورية تجيز تعيين أصحاب الخبرات

• أتبع منظومة أخالقية بأال أقع تحت أي حالة تعارض مصالح

• حريصة على المال العام وال يمكن اإلضرار به

... والبغلي تهنئ بوقماز بتجديد الثقة

حديث نيابي - حكومي

 الجلسة
ً
... ومتابعة حكوميةالسعدون مترئسا

المجلس إلى مالحظات الديوان

اعــتــذر عــن عـــدم حضور 
ــــب األول  ــائـ ــ ــنـ ــ ــلــــســــة الـ الــــجــ
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
ــة الــــشــــيــــخ طــــالل  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــــرزوق  ــــواب مـ ــنـ ــ الـــخـــالـــد والـ
الخليفة وعيسى الكندري 
ــد وعــبــيــد  ــالــ ــخــ ــة الــ ــيــ ــالــ وعــ

الوسمي.

المعتذرون

أتـــــت كـــانـــت بـــشـــأن تــســكــيــن 
ــال ولــيــس  ــغــ الــمــنــاصــب فـــي االشــ

بشخص مي المسعد.
وتــــابــــعــــت بـــــوقـــــمـــــاز: خـــرجـــت 
كمستشارة مــن مــشــروع المطار 
ــام 2020 وانـــتـــدبـــت بـــعـــدي مي  عــ
المسعد في المشروع في 2021، 
وغير صحيح ماجاء في محاور 
االســـــتـــــجـــــواب مـــــن الـــمـــســـتـــجـــوب 
وادعـــــــــاءات خــطــيــرة ذكـــــرت حــول 
تـــــعـــــارض الــــمــــصــــالــــح وتــضــلــيــل 
ــلــــس واإلضــــــــــــــــرار بــــالــــمــــال  الــــمــــجــ
 
ً
الــعــام وهــي غير صحيحة بتاتا

والـــتـــمـــديـــد لــــي مــــن الـــشـــركـــة كـــان 
قبل دخولي وزيــرة في الحكومة، 
ووزارة االشــغــال يحكمها هيكل 
تنظيمي ونظام حوكمة والوزير 
لــيــس لــديــه يـــد مــطــلــقــة وال يعقل 
محاسبة الوزير على نوايا مسبقة 
ــا صــحــفــيــة  ــهـ ــات اتــــــت بـ ــيــ وفــــرضــ

االستجواب.
وأضـــافـــت: أمـــر الــتــمــديــد ليس 
بجديد وكانت هناك لجنة تقصي 
ــن تـــوصـــيـــات اللجنة  حــقــائــق ومــ
تــفــعــيــل الــبــنــود االحــتــيــاطــيــة في 
قيام الوزارة بإجراء تحقيق حول 
تأخير المشروع وهذا الموضوع 
 وكـــان بسبب تأخير 

ً
أثــيــر سابقا

المشروع الخاص بالمطار.

ــــت بـــــوقـــــمـــــاز: تـــبـــديـــل  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
األرضـــيـــات فــي الــمــطــار لمناطق 
محددة وليس كل المشروع وتمت 
الموافقة بعد طلب االستشاري 
لذلك األمــر، وكــان بموافقة وكيل 
الوزارة دون أي تكلفة إضافية أو 
تمديد العقد المقترح واألسعار 
شاملة لجميع المصاريف التي 
يتحملها المقاول واالستشاري 
وافــــــــق عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــمــــادة 
ــة لــــالرضــــيــــات والـــمـــبـــلـــغ  ــلـ ــديـ ــبـ الـ
ــنــــار،  ــيـــن ديــ ــالــــي 10 مـــاليـ ــمــ اإلجــ
ــــد دراســـــــــة فـــنـــيـــة لــجــمــيــع  ــــوجـ وتـ
االطــــــــــراف نـــصـــحـــت بـــاســـتـــخـــدام 

المادة البديلة.
ورد الــنــائــب حــمــدان العازمي 
عـــلـــى تــفــنــيــد الـــــوزيـــــرة بـــوقـــمـــاز، 
قــــائــــال: عــــرضــــت مـــســـتـــنـــدا حـــول 
مـــوافـــقـــة الـــوكـــيـــل عــلــى الــتــمــديــد، 
وهــذا غير صحيح، فالوكيل قال 
موافقة مبدئية ال صريحة، وكتاب 
االستشاري هي من وضعته عن 
االرضيات التي كلفت 27 مليون 
ــــى بــاســتــبــدال  ديـــنـــار، ومــــن أوصـ
االرضيات مهندس ال استشاري، 
واالســتــشــاري الحقيقي يقول ان 
الــفــحــوصــات لــم تثبت ان الــمــادة 
الــبــديــلــة افــضــل مــن الــســابــقــة من 
ناحية الجودة، واليوم اقول لها 

فــي مداخلته ببند الرسائل الــــواردة، نبه 
النائب خليل أبل وزارة الصحة بأن »مؤسسة 

التأمينات ترى تشفط عليكم، وتتجاهل 
تقاريركم عن التقاعد الطبي«، مضيفا: 

»يا وزير المالية احنا يايينكم على 
هذا الموضوع«.

»تشفط عليكم«تلويح باالستجواب

شلون يكون ردك، وشلون تصير 
الحرمنة، واالســتــشــاري قــال: انا 
منحت الموافقة من حيث المبدأ.

وأضــــــــــاف الـــــعـــــازمـــــي: وجـــــود 
الوزيرة بوقماز حمل كبير على 
رئــيــس الــحــكــومــة، وعــنــدمــا اقــول 
عينت الــوكــيــلــة لــمــهــاراتــهــا فهذا 
ــوزارة الــذيــن  ــ طــعــن فــي قــيــادات الـ
هــم اكـــفـــاء، فــمــا هــو ذنـــب هـــوالء؟ 
وأطالب المجلس بتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق بـــعـــد االســــتــــجــــواب فــي 
تجاوزات بوقماز، واليوم بيدها 
ســلــطــة لتفعل مــا تــشــاء، والــيــوم 
رئــيــس الحكومة امـــام مسؤولية 
ــول لــلــنــواب: الشعب  ــ كــبــيــرة، وأقـ

حملكم الثقة لصون االمانة.
 وتابع: تعيين المسعد وكيلة 

خليل أبلشعيب المويزري

لوح النائب شعيب المويزري باستجواب وزير التربية، عبر 
قوله: »واضح اللعب في وزارة التربية، وأنا أنبه الوزير الحين 

لة، فاللعب كثير بالوزارة، والوزير  قبل المساء
بــس البـــس نــظــارتــه وقــاعــد عــلــى الــكــرســي«، 

مــشــددا عــلــى ضــــرورة الــدفــاع عــن حقوق 
المواطنين.

أماني بوقماز

https://www.aljarida.com/article/6081
https://www.aljarida.com/article/6081


أكـــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال نــائــب 
مــــديــــر الـــجـــامـــعـــة لـــأبـــحـــاث د. 
عــــثــــمــــان الـــــخـــــضـــــر، أن قـــطـــاع 
األبحاث يرتبط بشراكات علمية 
متميزة مع العديد من الجهات 
 إلـــــــى أن 

ً
الــــخــــارجــــيــــة، مــــشــــيــــرا

الشراكة العلمية والبحثية مع 
معهد الكويت لأبحاث العلمية 
تــعــتــبــر ذات أهــمــيــة ومــتــمــيــزة، 
ألنــهــا قــامــت على أســس متينة 
من التعاون األكاديمي والبحثي 

الذي امتد لسنوات طويلة.
جاء ذلك خالل تنظيم قطاع 
األبحاث في الجامعة، االجتماع 
الــثــانــي للجنة الــمــشــتــركــة بين 
الجامعة و»األبحاث« في المركز 
الثقافي بمدينة صباح السالم 

الجامعية، أمس.
وأكــد القائم بأعمال المدير 
ـــ »األبـــــــحـــــــاث« ومـــديـــر  ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
قــطــاع الــعــلــوم والتكنولوجيا 
د. مـــانـــع الــــســــديــــراوي، أهــمــيــة 
االستفادة من الخبرات العلمية 
لــلــجــهــتــيــن، وتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
ــي هـــذا  ــ ــلـــمـــي والـــبـــحـــثـــي فـ ــعـ الـ
الــعــمــل الــمــشــتــرك، الــمــتــوقــع أن 
يــثــمــر مـــشـــاريـــع تــطــبــيــقــيــة في 

ــاالت عــلــمــيــة ذات أهــمــيــة  ــجــ مــ
فائقة للكويت. 

وذكــرت مساعدة نائب مدير 
ــعـــاون الــبــحــثــي  ــتـ ــلـ ــة لـ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــارجــــي واالســـــتـــــشـــــارات د.  الــــخــ
حنين الغبرا، بأن الفرق البحثية 
يجب أن تــركــز فــي عملها على 
الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تتماشى مع رؤية الكويت لعام 
2035، وأهـــداف األمــم المتحدة 
للتنمية الــمــســتــدامــة، بتطوير 
الــــــمــــــرافــــــق، وبــــــنــــــاء الـــــــقـــــــدرات، 

والـــتـــطـــويـــر الـــبـــشـــري، وزيــــــادة 
اإلنتاجية.

وقــدمــت مــديــرة إدارة الــدعــم 
ــــي بـــمـــعـــهـــد  ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــعــــلــــمــــي والـ
الــكــويــت لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة د. 
فاتن الجبشة، فرق العمل التي 
تـــضـــم بـــاحـــثـــيـــن مــــن الــجــامــعــة 
والـــمـــعـــهـــد، وهــــي 6 فــــرق عــمــل: 
الطاقة والبناء، والعلوم البيئية، 
والـــعـــلـــوم الــحــيــاتــيــة، والــمــيــاه، 
ــتـــرول، واالقـــتـــصـــاد ونــظــم  ــبـ والـ

المعلومات.

● أحمد الشمري
أعلنت مؤسسة معرض مرزام 
للديكور والتصميم الداخلي، م. 
فرح الحميضي، عودة معرض 
مــرزام في نسخته الثالثة، بعد 
ــفــه لعامين بسبب جائحة 

ّ
تــوق

كورونا، واعتبرت أن ذلك بمنزلة 
عودة نجاح في حد ذاتها، بعد 
الــمــرحــلــة المليئة بالتحديات 
التي مّر بها العالم خالل فترة 

كوفيد 19.
وقـــــــالـــــــت الــــحــــمــــيــــضــــي، فـــي 
المؤتمر الصحافي الـــذي عقد 
أمــــــس بـــفـــنـــدق جـــــرانـــــد حـــيـــاة، 
لــــإعــــالن عــــن انــــطــــالق الــحــمــلــة 
ــعــــرض الــــــذي  ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــالنــ ــ اإلعــ
ســيــفــتــح أبـــوابـــه لــلــمــرة الــثــالــثــة 
اعتبارا من الثالثاء 6 ديسمبر 
المقبل، ويستمر 5 أيام بأرض 
الــمــعــارض الــدولــيــة، إن »مـــرزام 

2019 و2020« حضرهما 260 
ألــف زائــر، موضحة أن معرض 
هــذا الــعــام سيكون األكــبــر على 
اإلطــــالق بمساحة تتخطى 20 
ألف متر مربع، وهي المساحة 
ـــ »مـــــــــرزام« حـــتـــى اآلن،  ــبــــر لــ األكــ

ــثــــر مــــن 200 جــنــاح  وتــــضــــم أكــ
مــمــّيــز تــعــمــل فـــي أكـــثـــر مـــن 20 
فئة مختلفة في عالم التصميم 
الداخلي والديكور. وأضافت أن 
أبــرز اهتمامنا في »مـــرزام« هو 
الــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــمــعــرض 
مــن محلي وطــنــي إلـــى معرض 
إقليمي عالمي، وجاء ذلك عبر 
تدشين »مرزاميات«، التي تعتبر 
معارض مصغرة ومتخصصة، 
ــأن تــكــون  ــة »مـــــــرزام« بــ ــ وأن رؤيـ
منصة يلجأ لها كل شخص في 
احتياجات التصميم الداخلي. 

ــيــــضــــي أن  ــمــ وتـــــابـــــعـــــت الــــحــ
»مـــــــــرزام« ســيــغــنــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــزوار عن مضيعة الوقت بين 
المحال والتسوق والقيادة، كما 
سيسّهل عملية البحث بتوفير 
كل شيء يحتاجونه تحت سقف 

واحد.
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»المهندسين«: تطوير االعتماد المهني مع الهند
جـــدد رئــيــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن فــيــصــل الــعــتــل حـــرص الــجــمــعــيــة عــلــى دعــم 
المهندسين من الجالية الهندية العاملة في الكويت، وتسخير التكنولوجيا لتطوير 
وسائل االعتماد المهني والتعاون معهم في مختلف المجاالت لتعزيز العالقات 

القائمة بين البلدين.
جــاء ذلــك خــالل استقباله، في مكتبه، الرئيس السابق لرابطة المهندسين من 
الجالية الهندية في الكويت وأحد مؤسسيها د. عبدالرزاق روماني، بمناسبة اختياره 

من قبل مجلة Excelligent magazine ليكون قائدا ملهما ومتميزا لعام 2022.
وأشـــاد العتل بــدور رابطة المهندسين الهندية الكبير في دعــم تنظيم عملية 
االعتماد المهني ونقل الخبرات الهندسية، مثمنا حرصهم على التواصل وتبادل 
الخبرات في كل المجاالت، مؤكدا »اننا حريصون على التعاون وتعزيز العالقات«.

من جهته، شكر روماني رئيس الجمعية على تعاونه مع الجالية الهندية ودعم 
المهندسين فيها، وقدم للعتل نسخة من مؤلفه الجديد بعنوان »دليل عملي في 

تطبيقات إدارة المخاطر بالمشاريع«.

آثار الحريق بالشقة

ــانــــي نــســخــة مـــن دلــيــل  الــعــتــل يــتــلــقــى مـــن رومــ
تطبيقات المخاطر في المشاريع

نظمت كلية التربية بجامعة 
الكويت فعالية ومعرض 

كأس العالم الرياضي، 
تحت رعاية األمني العام 

للجامعة باإلنابة والقائم 
بأعمال عميد كلية التربية 
د. فايز الظفيري، وإشراف 

د. سلطان السهلي، في بهو 
الكلية بالشدادية.

وقال الظفيري إن الكلية 
متفاعلة مع األجواء التي 

يعيشها العالم، مما يعزز 
االرتباط بني املؤسسات 

التعليمية واألحداث 
العاملية، موضحًا أن 

الهدف من هذا املعرض هو 
تعزيز التواجد املجتمعي 
الذي تسعى له املؤسسات 

التعليمية.
وتضمن املعرض 32 بوثًا 
للدول املشاركة في كأس 
العالم، وطرح معلومات 

ثقافية عن كل دولة مشاركة، 
وأبرز اإلنجازات واملشاركات 

في كأس العالم.

نظم مركز الكويت ملكافحة 
السرطان التابع لوزارة 
الصحة فعالية توعوية 

بسرطان الرئة والبروستاتا 
في جامعة الكويت برعاية 

البنك األهلي املتحد، 
وبالتعاون مع ادارة االمن 

والسالمة.
وتضمنت الفعالية معرضا 

توعويا بمشاركة جميع 
الجهات وفقرة تثقيفية 

لإجابة عن كافة األسئلة 
واالستفسارات على مدى 

ثالثة أيام.
وأكد القائم بأعمال مدير 

إدارة األمن والسالمة يوسف 
الخميس دور الجامعة 

املهم والحيوي بالتوعية 
املجتمعية بشتى املجاالت 

وخاصة مجال الصحة.

سلة أخبار

كلية التربية تنظم فعالية 
معرض »كأس العالم«

التوعية بسرطان الرئة 
والبروستاتا في الجامعة

إصابة إصابة 66 أشخاص في حريق بحولي أشخاص في حريق بحولي

● محمد الشرهان
أصيب 6 أشخاص بحاالت 
اختناق وإجهاد حراري جراء 
حريق اندلع مساء أمس االول 
في شقة تقع ببناية بمنطقة 
حولي، كما أسفر الحادث عن 
خسائر مادية لحقت بالشقة 

التي اندلعت فيها النيران.
وفي التفاصيل، قالت ادارة 
ــامـــة واالعــــــالم  ــعـ الـــعـــالقـــات الـ
بــقــوة اإلطــفــاء الــعــام إن ادارة 
الــعــمــلــيــات الـــمـــركـــزيـــة تــلــقــت 
بالغا مساء امس االول يفيد 
بـــــــانـــــــدالع حـــــريـــــق فــــــي شــقــة 
ــة مــن  ــكـــونـ ــة مـ ــايـ ــنـ ــقـــع فــــي بـ تـ
9 أدوار فــــي مــنــطــقــة حــولــي 
فـــتـــم تـــوجـــيـــه مــــركــــزي إطـــفـــاء 
حولي والسالمية الى الموقع 
وتبين أن الحريق انــدلــع في 
شقة بالدورالثاني، وأن ثمة 
أشــخــاصــا مــحــشــوريــن جـــراء 

الحادث. 
ــــال االطـــفـــاء الــى  وعـــمـــد رجـ
ــــالء الــبــنــايــة مـــن الــســكــان،  اخـ
وإجـــــــــراء الـــتـــهـــويـــة لــلــمــوقــع، 
ومــكــافــحــة الـــنـــيـــران، وإنـــقـــاذ 

االشخاص المحشورين.
وأســـــــــفـــــــــر الـــــــحـــــــريـــــــق عـــن 
ــخــــاص بــحــالــة  ــة 6 اشــ ــابــ اصــ
اخــــتــــنــــاق وإجـــــهـــــاد حـــــــراري، 
وتــــــم تــســلــيــمــهــم الــــــى فــنــيــي 
الطوارئ الطبية، ونقلهم الى 
الــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج، 
مــشــيــرة الـــى ان ضــبــاط ادارة 
التحقيق في حوادث الحريق 
انــتــقــلــوا الــــى مـــوقـــع الـــحـــادث 
لـــلـــمـــعـــايـــنـــة والـــتـــحـــقـــيـــق فــي 

اسباب الحريق.

معرض »مرزام 2022« يعود بنسخته الثالثة
الحميضي: عدنا بعد مرحلة مليئة بتحديات »كوفيد 19«

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الحضور

»إسناد للدعم والتنمية« تشكل مجلس إدارتهافرح الحميضي
العجمي: الجمعية تكاتف مهني يدعم رؤية 2035

أعــلــنــت جمعية إســنــاد للدعم 
والتنمية تشكيل مجلس إدارتها 
بعد أن حصلت على إشهار رسمي 

من وزارة الشؤون االجتماعية. 
وزكـــت الجمعية عبدالرحمن 
 لــهــا، ود. ناصر 

ً
العجمي رئــيــســا

 للرئيس، كما زكت 
ً
السليطي نائبا

 للصندوق، 
ً
مبارك العثمان أمينا

 للسر، 
ً
وعــبــدالــكــريــم الــزيــد أمــيــنــا

وعضوية كل من جمال الغربللي، 
وحزام الطامي، ود. سحر الحملي، 

وشالش الحجرف. 
وذكـــــر الــعــجــمــي أن الــجــمــعــيــة 
تــعــنــى بــالــنــهــضــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
وخــاصــة دعـــم ومــســانــدة الخطة 

 
ً
الــعــامــة لــلــدولــة 2035، مــوضــحــا
ــيـــة مـــــشـــــروع وطـــنـــي  أن الـــجـــمـــعـ
تطوعي يقوم بتحويل المبادرات 
المجتمعية المتوافقة مع اهداف 
ومشاريع الخطة العامة للدولة 
إلـــى بـــرامـــج تــنــمــويــة تــعــمــل على 
تعزيز وتنمية المجتمع ونهضة 
الوطن بمشاركة افــراد المجتمع 
ومؤسسات المجتمع المدني كل 

بحسب مقدرته ومساهمته.
وأضـــــاف أن »إســــنــــاد« تكاتف 
مهني غــيــر ســيــاســي يــهــدف إلــى 

ــة لـــعـــام 2035،  ــدولــ دعــــم رؤيـــــة الــ
وخطتها التنموية العامة للبلد 
ــع عــمــلــيــتــهــا نــحــو  ــ ــ ــل دفـ ــ ــ مـــــن أجـ
الــــتــــطــــور واالرتــــــقــــــاء فــــي تــنــمــيــة 
ــــالوة عـــلـــى دعــمــهــا  الــمــجــتــمــع، عــ
أهــداف الخطة العامة للدولة في 
تــنــمــيــة ونـــهـــضـــة الــــوطــــن ولــيــس 
 عـــنـــهـــا، كـــمـــا أنـــهـــا خــلــيــط 

ً
ــديــــال بــ

مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن بــكــافــة أطــيــافــه 
ــه وخــــاصــــة الـــكـــفـــاءات  ــاســ ــنــ وأجــ
الوطنية التى لم يتم استثمارها 

عبدالرحمن العجميفى نهضة البلد.

»الطبية المساعدة« تطلق مؤتمر الذكاء 
االصطناعي في تطبيقات الرعاية الصحية

أطلقت كلية الــعــلــوم الطبية 
المساعدة في جامعة الكويت، 
ــي األول فــي  ــ ــدولـ ــ مـــؤتـــمـــرهـــا الـ
الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي للتعليم 
فــي الــعــلــوم الطبية وتطبيقات 
ــة  ــايـ ــة الــــصــــحــــيــــة، بـــرعـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
وزيـــــر الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي د. 
حمد العدواني، وحضور مدير 
الـــجـــامـــعـــة بــــاإلنــــابــــة د. ســعــاد 
الفضلي، أمس، في مركز العلوم 

الطبية بالجابرية.
وذكــــــــــــــرت د. الــــفــــضــــلــــي أن 

الهدف الرئيسي للمؤتمر، هو 
تحسين جودة خدمات الرعاية 
ــة فـــــي الــــكــــويــــت، عــبــر  ــيـ الـــصـــحـ
زيادة المعرفة حول الطرق التي 
يمكن من خاللها تطبيق الذكاء 
االصطناعي في تقديم خدمات 

الرعاية الصحية.
وقــالــت إن الــمــؤتــمــر سيركز 
على فوائد الذكاء االصطناعي 
فــــي تــعــلــيــم الـــعـــلـــوم الــصــحــيــة 
وتطبيقات الــرعــايــة الصحية، 
مشيرة إلــى أن مرحلة التحدي 
تبدأ من أعضاء هيئة التدريس 

فــي إدخـــال الــذكــاء االصطناعي 
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــم اآللـــــــــي والـ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
األخرى في مناهجهم التعليمية 

ودوراتهم السريرية.
وأشـــــــــارت الـــفـــضـــلـــي إلـــــى أن 
األساليب الكالسيكية لتدريس 
ــيــــة  وتـــعـــلـــيـــم الــــعــــلــــوم األســــاســ
والــمــقــررات التعليمية األخــرى 
لـــيـــســـت كـــافـــيـــة وغــــيــــر مــمــكــنــة 
 دون 

ً
ــقــــا فـــــي عـــــــرض أكــــثــــر عــــمــ

تنفيذ التكنولوجيا المتطورة 
باستخدام الذكاء االصطناعي 

والتعلم اآللي.

مرحلة 
التحدي 

لأساتذة 
عبر إدخال 

التعلم اآللي 
والتقنيات 

في المناهج 
التعليمية

الفضلي

الخضر: الجامعة و»األبحاث« شراكة متميزة
خالل اجتماع اللجنة المشتركة بينهما
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التحول نحو 
اقتصاد المعرفة 

ينطوي على 
إعادة التفكير 

في العالقات بين 
التعليم والعلوم 

والتعلم واإلنتاج 
وتقديم الخدمات

لتوفير االحتياجات 
المستقبلية 
للخريجين 

تكّيف الجامعات 
مناهجها التربوية 

لتمكين طالبها 
وتلبية المتطلبات 
المتغيرة في سوق 

العمل

AUM تتابع فعاليات قّمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام
اليوم الثاني ناقش تعاون الجامعات والمؤسسات التعليمية لمعالجة الفجوات في المهارات وتأمين موارد التنمية

تستمر فــعــالــيــات قــّمــة تــطــويــر الــتــعــلــيــم نحو 
مستقبل مستدام 2022 لليوم الثاني على التوالي 
 ،)AUM( فــي جامعة الــشــرق األوســـط األمــيــركــيــة
وتم تكريس اليوم لجلسات نقاش مختلفة تدور 
حـــول إمــكــانــيــة تــعــاون الــجــامــعــات بــشــكــٍل أفضل 
مــع مختلف الــشــركــات والــمــؤســســات التعليمية 
األخـــــــرى، بـــهـــدف تــطــويــر الـــعـــاقـــات، ومــعــالــجــة 
الفجوات في المهارات، وتأمين الموارد البشرية 
ألهداف التطور والتنمية المستقبلية في المنطقة، 
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المواضيع 

األخرى ذات الصلة.

مناقشة حلول لسد الفجوة 
بين السياسات والمؤسسات 

وسوق العمل
تلت الجلسة االفتتاحية، مناقشة بعنوان »كيف 
يمكننا سد الفجوة بين السياسات والمؤسسة 
ــــوق الــعــمــل بـــنـــجـــاح؟«؛ حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة  وسـ
الحاجة المتزايدة لوجود قيادات أكاديمية في 
الــجــامــعــات، ومــديــريــن لــســوق الــعــمــل، وصانعي 
السياسات، للبحث عن أشكال بديلة من التنظيم 
والحوكمة من أجــل إثــراء قيمة وجــودة األنظمة 
التعليمية. هذا باإلضافة إلى تقديم دراسات عن 
كيفية تحسين أنظمة التعليم في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل عن 

طريق نظام الحوكمة.
حضر الجلسة كل من: فيل باتي من مؤسسة 
التايمز؛ واألميرة مها آل سعود، نائبة الرئيس 
للعاقات الخارجية والتقدم في جامعة الفيصل 
ــام حــــّداد،  ــ بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ ووسـ
مستشار تــطــويــر األعــمــال والــشــراكــات فــي كلية 
مــحــمــد بـــن راشــــد لــــــإدارة الــحــكــومــيــة؛ وروالنــــد 
هــــانــــكــــوك، شـــريـــك الــتــعــلــيــم فــــي شـــركـــة بـــرايـــس 
ووتر هاوس كوبرز؛ ود. مريم ريــاض، مستشار 
التخطيط األكاديمي بــوزارة التربية والتعليم - 

حكومة اإلمارات.

مفهوم التعلم مدى الحياة 
Lifelong Learning يدعم 

التميز في التعليم والتعلم والبحث
وفي جلسة أخرى، تم من خالها مناقشة 
أن التعلم مدى الحياة، بمساعدة تكنولوجيا 
 في عملية التعليم 

ً
 مميزا

ً
العصر، يقّدم دعما

والتعلم والبحث، حيث ساهم التوسع السريع 
في التكنولوجيا الجديدة بقطاع التعليم في 

توليد نماذج بديلة للتعليم والتعلم. 

ــــوح  ــل مــــــــن: د. نـ ــ ــ ــر الـــــمـــــحـــــاضـــــرة كـ ــ ــــضـ حـ
الــهــنــداوي، مــســاعــد رئــيــس الــتــحــول الــرقــمــي 
ــدارا؛  ــ ــرونـــي فــــي جـــامـــعـــة جــ ــتـ ــكـ والـــتـــعـــلـــم اإللـ
والـــبـــروفـــســـور خـــالـــد الـــصـــالـــح، نـــائـــب مــديــر 
الــجــامــعــة لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة فـــي جــامــعــة 
ــود، رئـــيـــس  ــ ــ ــّم ــ عــــجــــمــــان؛ والــــســــيــــد مــــالــــك حــ
االستثمار والمسؤول الرقمي في مجموعة 
ــار، مـــســـتـــشـــار أول  ــ ــومــ ــ زيــــــــن؛ د. فــــيــــجــــاي كــ
لــنــائــب رئــيــس الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح فــي معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تكييف المناهج التربوية 
لمالءمة المتطلبات المتغيرة 

في سوق العمل
وفي جلسة حوارية أخــرى بعنوان »كيف 
نضمن اكتساب الطاب للمهارات األساسية 
المناسبة للتكيف مــع التغيرات المستمرة 

مريم رياض وسام حداد

األميرة مها آل سعود

فيجاي كومار خالل إحدى الجلساتمالك حمود

ميشال معوض

إحدى جلسات المؤتمر

هبة خشيم

فجحان المطيري

الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــــي ســــــوق الـــــعـــــمـــــل؟«، طــــرح 
فــيــهــا أنـــه لــتــلــبــيــة الــمــتــطــلــبــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
ــوم الــــجــــامــــعــــات بــتــكــيــيــف  ــقــ لـــلـــخـــريـــجـــيـــن، تــ
مناهجها التربوية لتمكين طابها وتلبية 
المتطلبات المتغيرة في سوق العمل، حيث 
إن هناك وعيا متزايدا بــأن التعلم يجب أن 
يــكــون دائــمــا مــرنــا، بحضور كــل مــن: د. هبة 
خـــشـــيـــم، نـــائـــبـــة رئـــيـــس حــــرم الـــطـــالـــبـــات فــي 
جامعة األمير سلطان؛ د. نزيه خّداج، نائب 
الرئيس لاعتماد وضمان الجودة في جامعة 
الــعــيــن؛ د. ميشال مــعــّوض، رئــيــس الجامعة 

اللبنانية األمريكية.

الشراكات العالمية ودورها 
في تنمية االقتصادات 
القائمة على المعرفة 

ــيـــف يــمــكــن  فـــي جــلــســة أخـــــرى بـــعـــنـــوان »كـ
ــة أن تـــــدعـــــم تـــنـــمـــيـــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ ــــات الــ ــراكـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
االقتصادات القائمة على المعرفة في منطقة 
ــال إفـــريـــقـــيـــا«؛ تــمــت  ــمــ ــشــــرق األوســـــــط وشــ الــ
مناقشة كيف يمكن أن توفر الشراكات التي 
تعقدها الجامعات مع المؤسسات الدولية 
فــرًصــا فــريــدة لــاســتــفــادة مــن نــقــاط قــوتــهــا، 
والمساهمة في انتقال المنطقة إلى اقتصاد 

قائم على المعرفة. 
حضرها كل من تيم سوال، المحرر الخاص 
ِلــقــمــم مــؤســســة الــتــايــمــز؛ د. يــبــراك أنــاضــول، 
رئيس في PRME؛ والسيد ألكسندر فارلي، 
مشارك أول في برنامج الشرق األوســط في 
مــركــز ويــلــســون؛ د. جــيــمــس جــيــنــون، نــائــب 
الــرئــيــس لــلــحــلــول األكــاديــمــيــة واالبــتــكــار في 
مــؤســســة Minerva Project الــتــعــلــيــمــيــة؛ د. 

عبدالرحيم الحنيطي، األمين العام المساعد 
ومدير ضمان الجودة واالعتماد في اتحاد 

الجامعات العربية.

دور االستدامة في االنتقال 
إلى اقتصاد قائم على 

المعرفة 
وفـــي جــلــســة أخــــرى تــحــت عـــنـــوان »مـــا هو 
الــــدور الـــذي تــلــعــبــه االســتــدامــة فــي االنــتــقــال 
ــة؟«، قـــام  ــرفــ ــعــ ــمــ ــلـــى الــ إلـــــى اقـــتـــصـــاد قــــائــــم عـ
الــمــتــحــدثــون، بــنــاًء عــلــى خــبــراتــهــم، بــتــقــديــم 
شرح عن أن التحول نحو اقتصاد المعرفة 
ينطوي على إعادة التفكير في العاقات بين 
التعليم والعلوم والتعلم واإلنــتــاج وتقديم 
الخدمات. ففي منطقة تعتمد اعتمادا كبيرا 
ــاز، مـــا هـــو الـــدور  ــغـ عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط والـ
الـــذي تلعبه مــؤســســات التعليم الــعــالــي في 
المساعدة على انتقال أي دولة من اقتصاد 
يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد 

يركز على المعرفة من خال االبتكار.
والمتحدثون هم: السيد فجحان المطيري، 
Completions Domain Champion فــي 
SLB؛ د. ناصر النعيمي، نائب رئيس مشارك 
للبحوث والدراسات العليا في جامعة قطر؛ 
د. داريــنــا صليبا أبــي شــديــد، مــديــر المركز 
الـــدولـــي لــعــلــوم االنـــســـان فـــي الــيــونــســكــو؛ د. 
ديما جمالي، عميد كلية إدارة األعــمــال في 

جامعة الشارقة.

https://www.aljarida.com/article/6215


شــــــاركــــــت الــــفــــنــــانــــة شــــوق 
مـــتـــابـــعـــيـــهـــا، عـــبـــر حــســابــهــا 
ــرام«، صــــــورة مــن  ــغــ ــتــ ــســ ـــ »إنــ بــ
كواليس مسلسل »مجاريح« 
ظــــهــــرت مـــــن خـــالـــهـــا بــرفــقــة 

الفنان محمد أشكناني.
ومـــن خـــال الــتــعــلــيــق الــذي 
ــــوق عـــلـــى الـــصـــورة  كــتــبــتــه شـ
التي نشرتها، وجهت رسالة 
ألشـــكـــنـــانـــي، قـــائـــلـــة: »الــحــيــاة 
تــمــنــحــنــا إخـــــــوة كـــالـــوطـــن ال 
نــســتــطــيــع االســتــغــنــاء عنهم، 
أخـــوي الــغــالــي الــفــنــان الــراقــي 
مــحــمــد أشــكــنــانــي... مــجــاريــج 
2023 بإذن الله«، ليرد عليها 
ــتــــي الـــلـــي مــا  ــنـــانـــي: »أخــ ــكـ أشـ
ــي، الـــشـــغـــل مــعــاج  ــ يــابــتــهــا أمــ

روعة يالنجمة«.
»مــــــجــــــاريــــــح« يــــــشــــــارك فــي 
ــبـــة مــــن نــجــوم  بـــطـــولـــتـــه كـــوكـ
الخليج، على رأســهــم: سعاد 
عــبــدالــلــه، وأســمــهــان تــوفــيــق، 
وفــاطــمــة الـــطـــبـــاخ، وعــبــدالــلــه 
الــطــراروة، وهنادي الكندري، 

ومـــحـــمـــد الــــــحــــــداد، وشـــهـــاب 
جوهر، وجود عزيز، وإبراهيم 

الشيخلي.
ــر، تــنــتــظــر  ــ ــانـــب آخــ عـــلـــى جـ
الفنانة شوق عرض مسلسل 
ــات«، الــــــذي تـــقـــدم خـــال  ــ ــنـ ــ »جـ
أحــــــداثــــــه شـــخـــصـــيـــة طــبــيــبــة 
نفسية. وهو دراما اجتماعية، 
بطولة: شهاب جوهر، وهبة 

ــادة،  ــ ــمـ ــ الــــــــــــدري، وبــــاســــمــــة حـ
وشــــــــــــــوق، ونــــــــــــــواف الــــعــــلــــي، 

وغيرهم من الممثلين.
 في 

ً
وشــاركــت شــوق أخــيــرا

مــســرحــيــة »الــطــابــق الــثــانــي«، 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــداثــ ــ الـــــتـــــي تــــــــــدور أحــ
إطـــــــار مــــن الــــرعــــب الـــمـــمـــزوج 
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ بـــالـــكـــومـــيـــديـــا، ويـ
ــيـــن،  ــا: هــــــــدى حـــسـ ــهــ ــتــ ــولــ ــطــ بــ

وعــبــدالــعــزيــز الــمــســلــم، ومـــرام 
البلوشي، وعبدالله المسلم، 
وعبدالله الحمادي، وشيماء 

قمبر.

ــا  ــ ــيــ ــ ــ ــة دال ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ خـــــــرجـــــــت ال
ــر؛  ــاشــ ــبــ ــث مــ ــ ــ ــي بـ ــ ــ مــــصــــطــــفــــى فـ
ــــن صـــدمـــتـــهـــا مــن  لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــ
االرتــــفــــاع الـــرهـــيـــب فـــي أســعــار 
الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة داخـــل 
مــــصــــر، مـــطـــالـــبـــة بـــالـــبـــحـــث عــن 
حـــلـــول جـــذريـــة لـــهـــذه المشكلة 
ــاء األمــــــــور،  ــ ــيــ ــ ــ الــــتــــي تــــــــؤرق أول
وتـــــــضـــــــامـــــــنـــــــت مــــــــــع األفــــــــكــــــــار 
المطروحة مؤخرا حــول وضع 
هذه الدروس تحت رقابة الدولة 
وتــقــنــيــنــهــا، بـــدال مــن مــحــاوالت 
تــجــريــمــهــا الـــتـــي فــشــلــت تــمــامــا 

على مدار السنوات الماضية.
ــة الــنــجــم شــريــف  ــ دالـــيـــا زوجـ
ســـــــامـــــــة، خــــــرجــــــت أوال عـــبـــر 
خــاصــيــة االســـتـــوري بحسابها 
على »إنــســتــغــرام«، وقــالــت إنها 
ما زالت بالبيجاما، وآثار النوم 
ظــاهــرة على وجهها، لكنها لم 
تستطع تحمل الصدمة بعدما 
أخبرتها صديقتها أن مــدرس 
الكيمياء يطلب 700 جنيه مقابل 
حصة ال تتجاوز الساعة، وأن 

المستوى األكبر بـ900 جنيه.
وتــابــعــت فــي الــفــيــديــو: »أريــد 
أن أعرف، كنت أبحث عن مدرس 
لـــمـــادة الــكــيــمــيــاء البــنــي سليم، 
 
ً
وحدثت لي صدمة كبيرة جدا

ــرفـــت بــالــمــبــلــغ الــــذي  عـــنـــدمـــا عـ
ــــدرس فــي  ــ ــمـ ــ ــ يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الـ
الساعة، وهو 700 و900 جنيه 
ــدة فـــقـــط!«،  ــ ــواحـ ــ ــة الـ فــــي الـــســـاعـ
متسائلة: »لــمــاذا يــا جــمــاعــة ال 

 
ً
يــوجــد ضــــوابــــط؟! وآســـفـــة جـــدا
إني أقول هذا! ولكن الموضوع 
، فــي نـــاس مــقــتــدرة 

ً
صــــادم جــــدا

على فعل ذلك وناس أل«.
ــيــــا بـــعـــدهـــا بــبــث  وقــــامــــت دالــ
ــا عــلــى  ــهـ ــابـ ــسـ مــــبــــاشــــر عــــبــــر حـ
»فيسبوك«، وتحدثت بشكل أكثر 
ا، لــكــنــهــا ظــلــت محتفظة  هـــــدوء
بشعورها بالصدمة، وأضافت 
أن كــل مـــحـــاوالت الــقــضــاء على 
ظــاهــرة الــــدروس الخصوصية 
فــي مــصــر فــشــلــت، وال بــديــل إال 
تقنين هذه الظاهرة، ووضعها 
ــة وزارة الـــتـــربـــيـــة  ــ ــابـ ــ تـــحـــت رقـ
والــتــعــلــيــم؛ لــتــرشــيــد الــنــفــقــات، 
خاصة في الظروف االقتصادية 
الصعبة التي تمر بها كل األسر 

.
ً
المصرية حاليا
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شهد سلمان تروج »فنطاس«

جـــت الفنانة شهد سلمان لمسلسلها الجديد  روَّ
)فنطاس(، من خال خاصية »الستوري« عبر حسابها 

بـ »إنستغرام«.
ونــــشــــرت شـــهـــد مــقــطــع فـــيـــديـــو مــــن الــتــحــضــيــرات 
الــخــاصــة بالعمل، ظــهــرت مــن خــالــه برفقة ُصناعه، 

وكتبت: »بروفات مسلسل فنطاس«. 
ُيــذكــر أن الفنانة شهد ُعــرض لها مسلسل »نفس 
الحنين«، تأليف الكاتب محمد النشمي، وإخراج خالد 
الفضلي، وبطولة: إلهام الفضالة، ومــرام البلوشي، 
وأمــيــرة محمد، وشهد سلمان، ومنصور البلوشي، 
وشهاب حاجية، ورانيا شهاب، ويغلب عليه الطابع 

التراجيدي مع بعض المواقف الـ »اليت كوميدي«.

أعمال منتظرة

وتنتظر شهد عــرض مسرحيتها الجديدة )شقة 
لندن(، تأليف عيسى أحمد، وإخراج د. موسى أرتي، 
وإشـــراف عــام عيسى العلوي، بطولة: طــارق العلي، 
وإلــهــام الفضالة، وشــهــاب جــوهــر، وشهد سليمان، 
ــــي  ــــدرامـ ــــوض الــــمــــوســــم الـ ــــخـ ــلــــي. وتـ ــــن عــ وجـــمـــعـــة بـ
الرمضاني القادم )2023(، من خال مسلسل »بطن 

وظهر«.

شوق مع سعاد عبدالله

داليا مصطفى

شهد سلمان

داليا مصطفى مصدومة من 
تكلفة الدروس الخصوصية

الجمعة: »بوح الزيزفون« ترصد دمار الحرب
أصــدرت الــروائــيــة ريــم الجمعة 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـــقـــصـــصـــيـــة )بــــوح 
الزيزفون( عن دار ذات الساسل. 
 
ً
وتـــتـــضـــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة قــصــصــا
لــعــوائــل وأفـــراد تحولت ظروفهم 
ــتـــت شــمــلــهــم،  ــم، وتـــشـ ــيـ ــــى جـــحـ إلــ
لـــمـــجـــرد وقـــوعـــهـــم وســـــط صــــراع 
عنيف ليس لهم فيه قرار، ُسحقت 
أحــامــهــم وطــمــوحــاتــهــم، وذهــبــت 

أدراج الرياح. 
وذكرت الجمعة أنه في قمة هذا 
األسى والدمار وبمواجهة الموت 
ــم ومـــــعـــــاٍن إنـــســـانـــيـــة  ــيـ تـــتـــجـــلـــى قـ
 في أوقات الرخاء، 

َّ
ربما لم تتجل

وتظهر هذه اإلرهاصات تلقائية 
ــيـــات،  ــلــــى تــــصــــرفــــات الـــشـــخـــصـ عــ
وأفكارهم وسلوكهم وفلسفاتهم 
لألحداث الدائرة. وأوضحت أنها 
اخــتــارت عنوان »بــوح الزيزفون« 

لــلــمــجــمــوعــة، وتــنــاولــت مــوضــوع 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي ســوريــة منذ 
ــن خــــال مــجــمــوعــة  ــام 2011، مـ عــ
من األفــراد تربط بعضهم صات 
الــقــرابــة والـــجـــوار والـــصـــداقـــة في 
مدينة دير الزور والمدن السورية 

األخرى. 
ورصدت الجمعة في المجموعة 
القصصية مسيرة كــل شخصية 
ــــذه  ــــن أثــــــــر هـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى حــــــــــدة، وتـ ــلـ ــ عـ
األحــــداث عليها كــبــشــر يعيشون 
 قاتمة وأجــواء من الترقب 

ً
ظروفا

والخوف. ولفتت إلى أنها عرضت 
بين السطور أدق تفاصيل حياة 
أبطال هذه المجموعة القصصية، 
ــراء  ــ ــة، جـ ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ وصــــراعــــاتــــهــــم الـ
ــــروف هــــــذه الـــحـــرب  ــظـ ــ ــم بـ ــأثــــرهــ تــ
الـــشـــعـــواء. اشــتــمــلــت الــمــجــمــوعــة 
الــقــصــصــيــة عــلــى قـــصـــص: مــنــفــى 

الياسمين، عروس الجهاد، زائلة 
وتــتــمــزق، قــســمــة ضــيــزى، الصبر 
ــر، ســيــســتــم يـــــوك، الـــبـــاب،  ــبـ والـــجـ
طائر الكناري، العدل 
، على حلبة 

ً
مــصــلــوبــا

ــة إلــى  ــالـ الــــرقــــص، رسـ
الــلــه، بــأي ذنــب قتلت، 
ساتر وعساكر، فاصل 
منشط، زهو الــدم، في 
ــة الــــنــــفــــق، وجــــه  ــايــ ــهــ نــ
مــيــت، بــوح الــزيــزفــون، 
فــي حــرم الــجــمــال، كــان 
يــا مــا كـــان، نــبــتــة مــرة، 
الممر، الهوتة، الغمامة.

ريم الجمعة

قررت الشركة املنتجة 
ملسلسل »مشوار الونش«، 

بطولة الفنان محمد 
رجب، عرض املسلسل 

الجديد األحد القادم )4 
ديسمبر( على شبكة 

تلفزيون الحياة بشكل 
حصري.

العرض الجديد للمسلسل 
يأتي بعد أسابيع من 

التأجيل، حيث كان من 
املقرر عرضه خال الشهر 

الجاري، وتم التأجيل، 
كما تم تغيير االسم من 

»الونش« إلى »مشوار 
الونش«، وبدأ رجب 

وطاقم املسلسل الترويج 
للعمل.

ن  املسلسل الجديد مكوَّ
من 45 حلقة، ويشارك 

في بطولته: محمد رجب، 
ومنة فضالي، وميريهان 

حسني، ومحمود 
عبداملغني، ومن تأليف 

أحمد عبدالفتاح، وإخراج 
أحمد صالح.

بدأت النجمة غادة 
عبدالرازق خال األيام 

املاضية اإلعداد الفعلي 
للعودة للموسم الدرامي 

الرمضاني الجديد، من 
خال مسلسل تعاقدت عليه 

أخيرًا، بعد خروجها خال 
العام املاضي.

وعلمت »الجريدة« أن هناك 
تعاقدًا حدث بني إحدى 

القنوات املصرية والشركة 
املنتجة للمسلسل لعرض 

العمل خال رمضان القادم، 
س الشركة  وهو ما حمَّ

للشروع في العمل، بعد 
وجود مشكات تسويقية 

العام املاضي، وهو ما لغى 
فكرة املسلسل الجديد، حيث 

يتم التصوير في مصر، 
بعد رغبة غادة في عدم 

التصوير في لبنان خال 
الفترة املقبلة.

وتختار غادة رفقة املخرج 
فريق العمل، من أجل 
املشاركة في املسلسل 
الجديد، على أن يبدأ 

التصوير خال ديسمبر 
القادم، كما اختارت قصة 
اجتماعية مليئة باإلثارة.

أعلن الفنان باسم ياخور، 
االنتهاء من تصوير 
مسلسل »العربجي«، 

الذي يشارك فيه، ومقرر 
عرضه قريبًا. وشارك 

ياخور، متابعيه صورة 
من كواليس العمل ظهر 

فيها بمابس شخصيته، 
وُممسكًا بيده »كاكيت« 
ق: »انتهى 

َّ
املسلسل، وعل

تصوير )العربجي(. شكرًا 
لكل الشركاء الرائعني«.

مسلسل »العربجي« 
تأليف عثمان جحا، 

وإخراج ناجي طعمي، 
ويضم عددًا من النجوم 

بجانب ياخور، منهم: 
سلوم حداد، وطال 

مارديني، وديمة قندلفت، 
ومن إنتاج شركة غولدن 

الين.
وشارك باسم، أخيرًا، في 

مسلسل »والد البلد«، الذي 
ضم عددًا من النجوم، 

منهم: سلوم حداد، 
ونضال نجم، ونظلي 

الرواس، وفادي صبيح. 
والعمل من إخراج أحمد 
إبراهيم، وتأليف عثمان 
جحا، ومؤيد النابلسي.

خبريات

»مشوار الونش« لمحمد 
رجب يعرض األحد

غادة عبدالرازق تختار 
أبطال مسلسلها

باسم ياخور ينتهي من 
تصوير »العربجي«

شوق تنشر كواليس مسلسل مجاريح

شوق

دار اآلثار اإلسالمية وجامعة الكويت توقعان اتفاقية تعاون
 لمسيرة 4 سنوات من التبادل الثقافي والعلمي

ً
تتويجا

وقعت مجموعة الصباح 
اآلثارية اتفاقية تعاون، 

أمس، بدار اآلثار اإلسالمية، 
مع جامعة الكويت وكلية 

اآلداب، بهدف تحقيق 
التكامل بين مؤسسات البحث 
العلمي بالكويت والمؤسسات 

الثقافية، بحضور المشرف 
العام على دار اآلثار الشيخة 

حصة الصباح، والقائم بأعمال 
عميد الكلية د. عبدالهادي 

العجمي.

 لـــــ 4 ســــنــــوات مــن 
ً
تـــتـــويـــجـــا

ــن دار اآلثـــــــــار  ــ ــيـ ــ الــــــتــــــعــــــاون بـ
اإلســامــيــة وجــامــعــة الــكــويــت، 
ــام عــلــى  ــعــ ــمـــشـــرف الــ ــعــــت الـ ــ

َّ
وق

دار اآلثـــار اإلســامــيــة الشيخة 
حصة الصباح، اتفاقية تعاون 
مع جامعة الكويت، موقعة من 
القائم بأعمال مدير الجامعة د. 
سعاد الفضلي، بحضور القائم 
بــأعــمــال عميد كلية اآلداب د. 
عبدالهادي العجمي، ولفيف من 
أعضاء هيئة التدريس والطاب 
ــاريـــخ  ــتـ ــات بـــقـــســـم الـ ــبــ ــالــ ــطــ والــ
ــات الــعــلــيــا،  ــ ــدراســ ــ واآلثــــــــار والــ
مــنــهــم: أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ وآثــــار 
الشرق األدنــى القديم د. أحمد 
سعيد، ورئــيــس قسم التاريخ 
واآلثار د. خالد النوري، وعميد 
الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل بــجــامــعــة 

الكويت د. عبدالله الهاجري.
 
ً
ــيـــة تــتــويــجــا ــفـــاقـ ــد االتـ ــعــ ــ

ُ
وت

لمسيرة تــعــاون علمي وتقني 
ــيــــة اآلداب  ــلــ مــــشــــتــــرك بــــيــــن كــ
ومــجــمــوعــة الــصــبــاح اآلثــاريــة، 
والذي بدأ منذ سنوات، حيث إن 
مجلس إدارة الــدار به أكثر من 
عضو هيئة تــدريــس مــن قسم 
ــار بــالــجــامــعــة، كــمــا شـــارك  ــ اآلثـ
أكــثــر مــن عــضــو هيئة تــدريــس 
مـــن قــســم الــتــاريــخ واآلثـــــار في 
ــاء مــــحــــاضــــرات بــالــمــوســم  ــقــ إلــ
الثقافي لــدار اآلثــار واستقبال 

الــزيــارات العلمية للطلبة إلى 
ــار  ــ مــــعــــارض اآلثــــــــار بـــــــدار اآلثــ

اإلسامية.
ــن الــــــتــــــعــــــاون بـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
؛ تــدريــب 

ً
ــا الــمــؤســســتــيــن أيــــضــ

طلبة قسم اآلثار تحت إشراف 
ــتــــاذ تــــاريــــخ وآثـــــــار الـــشـــرق  أســ
األدنــى القديم د. أحمد سعيد، 
بـــمـــعـــامـــل مـــجـــمـــوعـــة الــصــبــاح 
بـــالـــيـــرمـــوك لــــلــــمــــواد األثــــريــــة، 
ــا؛ حــجــريــة  ــهــ بــمــخــتــلــف أنــــواعــ
ومعدنية وغيرها، والمشاركة 
فــــــي إصــــــــــــدار كـــــتـــــالـــــوج قـــاعـــة 
الـــعـــمـــات األثــــريــــة اإلســـامـــيـــة 
بمتحف قسم اآلثــار والتاريخ، 
والتعاون مع طلبة الــدراســات 
العليا بقسم اآلثـــار والــتــاريــخ 
الــقــديــم فـــي الــنــشــر الــبــحــثــي لـ 
13 قطعة أثرية من عصور ما 
قبل التاريخ، وإصــدار كتالوج 

علمي بذلك.
ــم الـــتـــعـــاون بـــيـــن دار  كـــمـــا تــ
اآلثـــــــــار اإلســــامــــيــــة وأعــــضــــاء 
ــة الـــــــتـــــــدريـــــــس وطــــــــاب  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ هـ
وطـــالـــبـــات الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
بــــالــــقــــســــم إلصــــــــــــــدار مـــــقـــــاالت 
علمية عــن مــخــطــوطــات ضمن 
ــة،  ــاريــ مــجــمــوعــة الـــصـــبـــاح اآلثــ
ــثــــل: الـــمـــخـــطـــوط الــعــثــمــانــي  مــ
الذي نشره د. فيصل الكندري، 
والــمــخــطــوط اإلســـامـــي الـــذي 
تقوم على نشره د. ريم الريدين، 

وهـــنـــاك 3 رســـائـــل مــاجــســتــيــر 
ــمـــوعـــات  ــمـــجـ ــر بــــعــــض الـ ــشـ ــنـ تـ

األثرية باليرموك.
وفي كلمتها بمناسبة توقيع 
االتفاقية، قالت الشيخة حصة 
الـــصـــبـــاح إن الـــفـــكـــرة انــطــلــقــت 
مـــن الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة لــوجــود 
علم »المتاحف واآلثــــار«، وهو 
غير مــتــوافــر فــي الــكــويــت، رغم 
جهود الجامعة، من خال قسم 
ــاريـــخ، لــســد هــــذه الــفــجــوة،  ــتـ الـ
إال أن الطموح هــو المزيد من 
 
ً
التوسع في هذا العلم، استنادا

إلى كفاءات متخصصة في هذا 
المجال.

وأشارت الشيخة حصة إلى 
وجود طفرة بمتاحف الكويت، 
متمثلة في مراكز ثقافية، مثل: 
مــركــز الشيخ عبدالله السالم، 
وقــــــصــــــر الـــــــــســـــــــام، ومــــتــــحــــف 
الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، الـــــذي ُيــعــد 
أقـــدم المتاحف الكويتية، إلى 
ــانـــب مــتــحــف طــــــارق الــســيــد  جـ
ــا، مــــا يــتــطــلــب  ــرهــ ــيــ رجـــــــب، وغــ
متخصصين في علم المتاحف 
واآلثـــار، ومــن هنا جــاءت فكرة 
إنـــــــشـــــــاء تــــخــــصــــص فـــــــي عـــلـــم 
المتاحف يضم كـــوادر وطنية 
تهتم بهذا الجانب، مؤكدة أن 
ة لهذا التخصص  الحاجة الُملحَّ
الــعــلــمــي دفــعــت إلنــشــاء شعبة 
تهتم بالمتاحف واآلثار بشكل 

منهجي داخل الجامعة.
وأعربت الشيخة حصة عن 
طموحها في المزيد من التقدم 
ــانــــب، مــــن خـــال  ــجــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
إرســــال الــبــعــثــات العلمية إلــى 
الخارج، واالستفادة من اآلثار 
والــمــتــاحــف الـــمـــوجـــودة داخـــل 
الكويت، والتي تتضمنها دار 
اآلثــار اإلسامية، وبما تمتلك 

من مجموعة نادرة من اآلثار.
من جانبه، قال د. عبدالهادي 
العجمي، في كلمته بمناسبة 
توقيع االتفاقية: »التعاون بين 
دار اآلثـــار اإلسامية وجامعة 
الــكــويــت لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة، 
بـــل هـــنـــاك عـــاقـــة وطـــيـــدة بين 
 في 

ً
الــمــؤســســتــيــن، خــصــوصــا

ظل دور الشيخة حصة الصباح 
الفاعل في تقوية تلك الروابط، 
بإتاحة كل إمكانيات دار اآلثار 
لطلبة الجامعة خال السنوات 
الــمــاضــيــة، وبــاعــتــبــارهــا كانت 
 في مجلس إدارة جامعة 

ً
عضوا

 
ً
الــكــويــت، فــقــد قــدمــت اقــتــراحــا
 لــتــفــعــيــل دور الــجــامــعــة 

ً
مــهــمــا

فــــــي االهـــــتـــــمـــــام بـــعـــلـــم اآلثــــــــار 
والمتاحف، ما كان له أثر رائع 
في إنشاء برنامج بالدراسات 
ــي الــــتــــاريــــخ واآلثــــــار  الـــعـــلـــيـــا فــ

القديمة«.
وأشــــــار إلــــى أن هــــذا الــقــســم 
ــتــــاريــــخ واآلثــــــــار  ــالــ ــــاص بــ ــخـ ــ الـ

 رائعة على مدى 
ً
يمارس جهودا

السنوات الماضية حتى اآلن، 
من خال سلسلة من مجموعات 
الــتــنــقــيــب اســـتـــمـــرت 7 مــواســم 
مـــن الــحــفــر والــتــنــقــيــب فـــي تل 
البهيتة، وهــو أســاس سيبنى 
عليه مستقبل الدراسات األثرية 
بالكويت، وفي الوقت نفسه يتم 
بــنــاء ودعــــم الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
من المختصين والباحثين من 
أبناء الكويت الذين تم ابتعاثهم 
بــالــخــارج لــدراســة عــلــوم اآلثــار 
بــكــبــرى الــجــامــعــات الــعــالــمــيــة، 
ــد  ــعـ مــــنــــهــــم: د.عـــــبـــــدالـــــلـــــه الـــسـ
المختص بالنقوش العربية، 
 في 

ً
وغيره من المبتعثين حاليا

جامعة السوربون.
وأكــد العجمي أن الجامعة، 
مــن خـــال تــلــك الــجــهــود، تبني 
 لمستقبل أفــضــل على 

ً
رصــيــدا

مــســتــوى عــلــم الــتــاريــخ واآلثـــار 
 عــلــى دور 

ً
والــمــتــاحــف، مــشــددا

ــيـــة مـــثـــل تـــلـــك االتــفــاقــيــة  وأهـــمـ
مــع دار اآلثــــار فــي دعـــم جهود 
الــجــامــعــة مــن نــاحــيــة، ورســالــة 
الــــــدار الــتــثــقــيــفــيــة والــتــوعــويــة 
من ناحية أخرى، في حالة من 
 
ً
التكامل المستمر، خصوصا

في ظل الدور االستثنائي المهم 
لدار اآلثار، والتي تمتلك واحدة 
مـــن أهــــم وأنــــــدر الــمــجــمــوعــات 
األثــــريــــة فــــي الـــعـــالـــم، وتــعــتــبــر 

 للطلبة 
ً
 ورئــيــســا

ً
 مــهــمــا

ً
مــنــهــا

وباحثي علم اآلثــار بالكويت، 
 هــذا التعاون، الــذي من 

ً
شــاكــرا

المؤكد أنــه سيقود إلــى كويت 
أفضل.

تح بعد التوقيع معرض 
ُ
وافت

للصور التي تسجل الــزيــارات 
الـــمـــيـــدانـــيـــة لـــطـــاب وطـــالـــبـــات 
اآلثار بكلية اآلداب قسم التاريخ 
واآلثــار إلى معامل اآلثــار بدار 
ــة بــالــيــرمــوك  ــيـ ــار اإلســـامـ ــ ــ اآلثـ

أثناء التدريبات العملية.

عزة إبراهيم

من أجواء حفل التوقيعحصة الصباح وعبدالهادي العجمي

الجامعة 
 
ً
تبني رصيدا

لمستقبل 
أفضل في 

علم التاريخ 
واآلثار 

والمتاحف
عبدالهادي 
العجمي

الكويت تشهد 
طفرة في 
المتاحف 
والمراكز 
الثقافية

حصة الصباح

غاف المجموعة القصصية

»هذا العالم رائع« يرشح لـ »طنجة السينمائي«
● فضة المعيلي

بـــدعـــوة مـــن هــيــئــة الــســيــاحــة 
والــمــعــارض البحرينية، شــارك 
ــارس بــفــيــلــم  ــ الـــمـــخـــرج حـــمـــود فــ
ــذا الــعــالــم رائـــــع«، مــن تأليفه  »هــ
وإخـــراجـــه، فــي فعالية »سينما 

المنامة«.
وتــــخــــلــــل الــــفــــعــــالــــيــــة عــــرض 
مجموعة من األفــام البحرينية 
والــخــلــيــجــيــة أعــقــبــهــا مــنــاقــشــة 

سينمائية لكل فيلم على حدة.
ــشــرف عــلــى هـــذه الفعالية 

ُ
وت

ــيـــاحـــة  ــلـــسـ ــن لـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ هــ
والمعارض من 24 نوفمبر إلى 2 
ديسمبر لمدة تسعة أيام ضمن 

مشروع »إلى المنامة«.
عد »سينما المنامة« فعالية 

ُ
وت

ترفيهية وتعليمية تتضمن أربع 
لياٍل من عروض أفام بحرينية 
وخــلــيــجــيــة مــتــنــوعــة خـــال أيـــام 
 لإلنتاج 

ً
العطلة األسبوعية، دعما

الوطني والخليجي، إلى جانب 
ــدد مــــن ورش الــعــمــل  ــ تــنــظــيــم عـ

والجلسات النقاشية في مجال 
الــســيــنــمــا، مــن خـــال استضافة 

نخبة من العاملين في المجال.

»طنجة السينمائي«

ُيـــذكـــر أن »هــــذا الــعــالــم رائـــع« 
ــلــــمــــشــــاركــــة   لــ

ً
ــا ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ حـــــــــاز تـ

ــان طــنــجــة  ــهـــرجـ فــــي مــســابــقــة مـ
الــســيــنــمــائــي، الــمــقــرر تنظيمها 
ــر.  ــبــ ــمــ ــســ 25 ديــ 22 إلــــــــــى  مــــــــن 

وُيــعــد الفيلم الكويتي الوحيد 
ــم اخـــتـــيـــاره لــلــمــســابــقــة  الــــــذي تــ
والـــتـــرشـــيـــحـــات الــنــهــائــيــة، كما 
ــه جـــائـــزة لجنة  حـــاز الــفــيــلــم ذاتــ
التحكيم الخاصة فــي مهرجان 
ــال  كــولــومــبــيــا الــســيــنــمــائــي، ونـ
 ترشيحات عديدة، منها: 

ً
أيضا

ــة،  ــعــــوديــ مــــهــــرجــــان أفـــــــــام الــــســ
ومهرجانات عديدة في أميركا 
الاتينية وإســبــانــيــا وبوليفيا 

والهند وغيرها.

حمود فارس في »سينما المنامة«
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الواليات المتحدة الواليات المتحدة 
العب المنتخب اإليراني ميالد محمدي تقصي إيران من المونديالتقصي إيران من المونديال

 خارج الملعب بعد إصابته
ً
محموال

السنغال تهزم 
اإلكوادور وتبلغ 

ثمن النهائي 

هولندا تعّمق 
جراح قطر بثنائية 
وتبلغ ثمن النهائي

مصير تونس أمام 
فرنسا اليوم مرتبط 

باآلخرين!

السعودية لتجاوز 
عقبة المكسيك 

وبلوغ دور الـ 16

األرجنتين وبولندا 
في مواجهة حياة 

أو موت

طموحات أستراليا 
تصطدم بخبرة 

الدنمارك

13 12

18 17

16

19

خيبة أمل تبدو على وجه العب خط وسط ويلز جو موريل )يسار(، ومدافع فريقه رقم 15 إيثان 
أمبادو )ثاني يمين(، والعب خط وسط إنكلترا 22 جود بيلينغهام )يمين(، ومدافع فريقه رقم 

12 كيران تريبيير )ثاني يسار( يتطلعان بعد فوز منتخبهم في المباراة ضمن مونديال قطر 
2022 على ملعب أحمد بن علي بالريان، غرب الدوحة. )أ ف ب (



سّجل النجم الصاعد كودي 
، وقاد 

ً
خاكبو مّرة ثالثة تواليا

مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا لـــبـــلـــوغ ثــمــن 
نهائي مونديال 2022 في كرة 
ــوزه عــلــى الــدولــة  الـــقـــدم، بــعــد فــ
المضيفة قطر 2-0، أمــس على 
استاد البيت في مدينة الخور، 
ضمن الجولة الثالثة األخيرة 

من المجموعة األولى.
افـــتـــتـــح خـــاكـــبـــو الــتــســجــيــل 
مــنــتــصــف الــــشــــوط األول )26( 
ز فرنكي دي يونغ النتيجة 

ّ
وعز

مطلع الشوط الثاني )49(. 
ــــت هــــولــــنــــدا، وصــيــفــة  ــانـ ــ وكـ
1974 و1978 و2010، بحاجة 
ــعــــادل لــتــضــمــن  ــتــ إلـــــى نـــقـــطـــة الــ
، بــعــد فــوزهــا 

ً
ــا ــيـ ــمـ تــأهــلــهــا رسـ

الصعب افتتاحا على السنغال 
2-0 ثــم تعادلها مــع اإلكــــوادور 
)1-1(، فــيــمــا كــانــت قــطــر، بطلة 
آسيا والمشاركة مّرة أولــى، قد 
 بالتأهل، 

ً
فقدت آمالها رسميا

 أمـــام 
ً
بــعــد ســقــوطــهــا افـــتـــتـــاحـــا

االكوادور 0-2 ثم السنغال بطلة 
إفريقيا 3-1.

ــنـــدا رصــيــدهــا  ورفــــعــــت هـــولـ
إلـــى ســبــع نـــقـــاط، بـــفـــارق نقطة 
ــتــــي عـــّوضـــت  ــــن الـــســـنـــغـــال الــ عـ
ــئـــة مـــــن دون  ــيـ ــبـــطـ ــتــــهــــا الـ بــــدايــ
هدافها المصاب ساديو مانيه، 
 
ً
وحققت فــوزهــا الــثــانــي تواليا

على حساب اإلكوادور 2-1 على 
استاد خليفة.

وتــلــتــقــي هــولــنــدا فـــي الــــدور 
ــاء عــلــى اســتــاد  ــثـــاثـ الــمــقــبــل الـ
خـــلـــيـــفـــة وصــــيــــف الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم إنــكــلــتــرا 
وإيــــــــران والـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 

وويلز.

جماهير قطر 

ولّبى الجمهور القطري نداء 
الحضور إلى الملعب رغم فقدان 
اآلمال، فامتألت مدرجات استاد 
البيت، المستوحى من الخيمة 
الــبــدويــة الــتــقــلــيــديــة، بـــــ66 ألــف 

متفرج.
ودفع المدرب لويس فان غال 
ــاد هــولــنــدا إلـــى الــمــركــز  الــــذي قـ
الثالث في 2014، للمّرة األولى 
بالمهاجم ممفيس ديــبــاي في 
التشكيلة األساسية بعد دخوله 
 فــي أّول جــولــتــيــن، لعدم 

ً
بــديــا

 من اصابة بفخذه، 
ً
تعافيه كاما

فلعب إلـــى جــانــب خــاكــبــو أحــد 
اكتشافات البطولة، فيما شارك 
مـــارتـــن دي رون بــــداًل مـــن تــون 

كومباينرس في الوسط.
ولـــدى قــطــر، احتفظ الــمــدرب 
اإلسباني فيليكس سانشيس، 
الــذي تعّرض النتقادات كبيرة 
ــو خــمــســة  ــعــــزلــــه فــــريــــقــــه نــــحــ لــ

أشهر في أوروبــا قبل البطولة، 
بالحارس مشعل برشم للمرة 
ــاء الــتــي  ــ ــــطـ ــة، بـــعـــد األخـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ارتــــكــــبــــهــــا ســــعــــد الــــشــــيــــب فــي 
المباراة األولى ضد االكوادور.

سيطرة هولندية 
 
ً
ــدا نــســبــيــا ــنــ ــولــ ســـيـــطـــرت هــ
على الشوط األول دون خطورة 
كــبــيــرة، فيما حـــاول القطريون 
التخلي عن خجلهم بانطاقات 
ســريــعــة عــلــى الــجــنــاحــيــن، دون 
النجاح بايصال الكرة للمهاجم 

المعز علي.
ــــاي، صـــاحـــب 12  ــبـ ــ وكــــــان ديـ
 فـــي الــتــصــفــيــات، مــصــدر 

ً
هـــدفـــا

الــخــطــر الــهــولــنــدي فــي الــشــوط 
األول، فسّدد من داخل المنطقة 
كرة عالية فوق العارضة )15(، 
 بينه وبين 

ً
ثم وقف برشم حائا

الشباك )25(.
لكن في الهجمة التالية، وبعد 
تمريرات ثاثية جميلة، وصلت 
الــكــرة إلــى خاكبو الــذي مــّر عن 

عــاصــم مــادبــو وأطــلــق تسديدة 
قوية أرضية من حافة المنطقة 
سكنت الــزاويــة اليمنى لمرمى 

برشم )26(.
وكــــــــــــان العـــــــــب أيــــنــــدهــــوفــــن 
، قد 

ً
الهولندي الــبــالــغ 23 عــامــا

ســّجــل هـــدف هــولــنــدا األول في 
الــبــطــولــة قــبــل ســـت دقـــائـــق من 
نهاية الوقت األصلي في مباراة 
الـــســـنـــغـــال، ثـــم هــــدف االفــتــتــاح 
ــبــــاراة االكــــــــوادور،   فـــي مــ

ً
أيـــضـــا

ليكون قد افتتح التسجيل في 
مــبــاريــات »الــطــواحــيــن« الــثــاث 
حــتــى اآلن، فــانــضــم إلـــى أمــثــال 
يوهان نيسكنس )1974(، دنيس 
بـــرغـــكـــامـــب )1994( وويــســلــي 
سنايدر )2010( الذين سجلوا 
 
ً
ــا ــيــ ــات تــــوالــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ فـــــي ثـــــــاث مـ

لهولندا في المونديال.
كما أصبح ثاني العب يفتتح 
التسجيل ثـــاث مـــرات فــي دور 
المجموعات عينه، بعد اإليطالي 
أليساندرو ألتوبيلي في 1986.

حــــــــــاول اســــمــــاعــــيــــل مــحــمــد 
الـــرد مــن الــمــســافــة عينها، لكن 
الحارس أندريس نوبرت التقط 
 »الــعــنــابــي« 

ّ
ــن ــ ــكـــرة )29(، وشـ الـ

عدة هجمات على منطقة قائد 
الــدفــاع فيرجيل فــان دايــك، قبل 
ان يــخــتــتــم الــبــرتــقــالــي الــشــوط 

بتسديدة بعيدة لديباي.
ــدا الـــــتـــــي لــــــم تــخــســر  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ
ــاراة فــــي دور  ــ ــبـ ــ فــــي آخـــــر 16 مـ
الــــمــــجــــمــــوعــــات، حـــســـمـــت أول 
مــواجــهــة بــيــن الــبــلــديــن، عندما 
ــلـــق ديـــبـــاي كــــرة قـــويـــة على  أطـ
بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــمــرمــى 
صّدها برشم، وبداًل أن يشتتها 
 

ّ
ميغيل أو خوخي بوعام انسل
ــام في  دي يونغ وضــاعــف األرقـ

الشباك الخالية )50(.

خسارة ثالثة

أجرى سانشيز، ابن أكاديمية 
ــــذي تــســلــم تـــدريـــب  المـــاســـيـــا الــ

الــمــنــتــخــب األول فـــي 2017 إذ 
يبدو إحباطه على خط الملعب، 
ثاثة تبديات دفعة واحدة قبل 
نحو نصف ساعة على النهاية، 
بينهم محمد مونتاري مسجل 
ــــي مـــرمـــى  ــــدف الــــشــــرفــــي فــ ــهــ ــ الــ

السنغال.
وألغي هدف لهولندا بداعي 
ــبـــو )68(  ــلـــى خـــاكـ لـــمـــســـة يــــد عـ
وأبــعــد بــرشــم عــرضــيــة خطيرة 

لدامفريس )74(.
وبدأت المدرجات تخلو قبل 
عشر دقــائــق مــن نهاية الــوقــت، 
فــيــمــا اخـــتـــتـــم الـــبـــديـــل ســتــيــفــن 
بيرخهوس المنافسة بتسديدة 
جــمــيــلــة ارتـــــــدت مــــن الـــعـــارضـــة 
)90+2(، لــُيــمــنــى مــنــتــخــب قطر 

.
ً
بخسارة ثالثة تواليا

 )أ ف ب(
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سيغادر أنــدريــه أونــانــا، حــارس مرمى 
منتخب الكاميرون لكرة القدم، بطولة كأس 
العالم في قطر، بعد عدم توصله إلى اتفاق 
مــع منتخبه، الـــذي قـــرر اســتــبــعــاده لعدم 
رضــاه عــن التغييرات التكتيكية لمدربه 

ريجوبرت سونغ.
وتم اتخاذ القرار صباح أمس، بعد أن 
قام اتحاد الكاميرون لكرة القدم بإيقافه 

»مؤقتا« ألسباب تأديبية.
وكــان المدرب الكاميروني صرح عقب 
التعادل أمام صربيا 3-3، بخصوص قرار 

مغادرة حارس المرمى لمعسكر المنتخب، 
بــأن »الــفــريــق فــوق أي العـــب«، وأنـــه اتخذ 
هذا القرار ألنهم يرغبون في إظهار »روح 

االنضباط واالحترام«. 
ــاده مــن  ــعــ ــبــ ــتــ ولـــــهـــــذا الــــســــبــــب، تـــــم اســ
الــمــجــمــوعــة، بــنــيــة مـــغـــادرة كـــأس الــعــالــم، 
ومع ذلك كان هناك أمل بأن تنجح وساطة 
الــعــديــد مـــن األطـــــراف الــتــي تــدخــلــت لحل 

األمر، ومن بينهم صامويل إيتو. 
)إفي(

هازارد وكورتوا: ال خالفات في منتخب بلجيكا
ــوا نجما  ــورتـ أكــــد كـــل مـــن إيـــديـــن هــــــازارد وتــيــبــو كـ
منتخب بلجيكا أن الفريق »متحد« ويبحث عن الفوز 
على كرواتيا، رافضين حدوث أي خافات داخل معسكر 

الفريق عقب الهزيمة من المغرب في مونديال قطر.
ــازارد »لـــم يــحــدث شــجــار. عــقــدنــا اجتماعا  ــ وقــــال هـ
حضره كل الاعبين والجهاز الفني وأفصحنا عن كل 
ما يدور برؤوسنا. نحن متحدون جميعا. نسمع أشياء 
غير صحيحة. إنه وقت صعب بسبب الخسارة، لكننا 
مستعدون للعمل معا«. بينما أكد كورتوا أن »كل ما 
ه سيلعبون  يكتب غير صحيح«، موضحا أنه وزماء

»كما لو كانت آخر مباراة«.
واعترف هازارد بأنه يمر بـ »إحدى أصعب الفترات 
في مسيرته« مع المنتخب، لكنه أكــد ثقته بمواصلة 

التقدم، موضحا »ال اعتقد أنها ستكون آخر مباراة لي 
.»

ً
مع المنتخب، أعتقد أننا سنفوز وسنذهب بعيدا جدا

وأقـــر بـــأن بلجيكا تــعــانــي تــراجــع الــجــودة الــفــرديــة 
ــارق، مــؤكــدا أن  ــفـ ــة لــصــنــاعــة الـ بــعــض الــشــيء والـــازمـ
غياب هذه المزية جعل من الصعب تعويضها باألداء 

الجماعي.
واختتم »تنقصنا الثقة ويمكن استعادتها فقط عن 
طريق الفوز، لذا ينبغي التوقف عن الحديث وإثبات 

ذلك داخل الملعب«. 
)إفي(

غياب غافي ورودري عن مران إسبانيا الجماعي
هيمن غياب اثنين من الاعبين 
األســـاســـيـــيـــن بــالــنــســبــة لـــمـــدرب 
المنتخب اإلسباني لويس إنريكي 
مارتينيز، وهما بابلو جافيريا 
»غافي« ورودري هرنانديز، على 

استعدادات »ال روخا« قبل يومين 
من مواجهة اليابان، في المباراة 
ــــدور الــمــجــمــوعــات من  الــثــالــثــة بـ

مونديال قطر 2022.
ــافـــي،  ــع كــــل مــــن غـ ــ وأثــــــــار وضــ

الـــذي تــعــرض لــكــدمــة فــي الــركــبــة، 
ورودري، الذي يعاني من متاعب 
طــفــيــفــة لـــم يــعــلــن عــنــهــا االتـــحـــاد 
ــمــــدرب  ــق الــ ــلـ ــد، قـ ــعــ اإلســــبــــانــــي بــ
ــاراة الــتــي  ــبــ ــمــ اإلســــبــــانــــي قـــبـــل الــ

ستحسم المتأهلين لثمن النهائي 
في المجموعة.

وكـــانـــت خــطــة لـــويـــس إنــريــكــي 
ــيــــو  تــــتــــمــــثــــل فــــــــي إراحـــــــــــــــة ســــرجــ
ــة أمـــــام  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــتـــس فـــــي الـ ــيـ ــكـ بـــوسـ
اليابان، بسبب احتمالية حصوله 
على بطاقة صفراء ثانية من شأنها 
أن تـــؤدي إلــى عقوبة اإليــقــاف في 
دور الـــــــ16، ومــــن ثـــم تــقــديــم مــركــز 

رودري.
وفــي حــالــة غــافــي، فــإن هــذا هو 
الــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي الــذي 
يــغــيــب فــيــه العـــب الـــوســـط الــشــاب 
عن جلسة المران، وبحسب المدير 
الفني، فإن ذلك بسبب ضربة قوية 
في الركبة تعرض لها في مباراة 

ألمانيا األحد.
وفــي انتظار تطور حالة غافي 
فــــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، 
ــــإن مـــوقـــف إســـبـــانـــيـــا، مــتــصــدرة  فـ
المجموعة والتي تقترب من التأهل 
لثمن النهائي، من شأنه أن يدفع 
لــويــس إنــريــكــي إلـــى عـــدم الضغط 

على العبه في لقاء اليابان.
وعــاد بقية الاعبين الدوليين 

الـــــــــــ24 لـــلـــتـــجـــمـــع إلكـــــمـــــال جــلــســة 
ــة  ــقـــارنـ تــــدريــــبــــيــــة أكــــثــــر كــــثــــافــــة مـ
بــســابــقــتــهــا أمــــس األول االثــنــيــن، 
فــي ظــل جــو حــار فــي صباح غائم 
ورطب بالدوحة، مع وصول المعدل 

إلى 54%.
وبــدأ لويس إنريكي التحضير 
ــان والــتــغــيــيــرات  ــابـ ــيـ لــمــواجــهــة الـ
ــفـــريـــق  الــــتــــي ســـيـــدخـــلـــهـــا عــــلــــى الـ
األساسي بمزيد من المستجدات 
عن تلك التي قام بها في المباراتين 
الـــســـابـــقـــتـــيـــن أمــــــــام كـــوســـتـــاريـــكـــا 
وألــمــانــيــا، ومــــن الــمــتــوقــع تغيير 
واحد على األقل في كل خط خطوط 

الفريق بالملعب. 

كوكي: منتخب إسبانيا األفضل

قال كوكي ريسوركسيون، العب 
وســط أتلتيكو مــدريــد، إن منتخب 
إســبــانــيــا هــو »األفـــضـــل« بمونديال 
قطر 2022، مع كامل االحترام لبقية 

الفرق المشاركة.
وذكر الاعب، في مؤتمر صحافي 
بجامعة قطر، قبل مواجهة اليابان: 

ــي،  ــ »بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــ
إسبانيا هي األفضل. 

لدي زماء رائعون، ولدينا فكرة عن 
اللعب سنموت من أجلها«.

ــنــــي ال  ــــي: »لــــــو أنــ ــــوكـ وأضـــــــــاف كـ
أظــن أننا األفــضــل، لما جئت للعب 

المونديال«.
ــيــــر  ــادل األخــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــخــــصــــوص الـ
ــال: »نــريــد الــفــوز بكل  مــع ألــمــانــيــا، قــ
 إذا كانت أمام 

ً
المباريات، خصوصا

منتخب مثل ألمانيا. لدينا طموح. 
كنا نرغب في الفوز. بعدها خرجنا 
ونــحــن نــطــأطــئ رؤوســـنـــا، لــكــن بعد 
ــــور شــعــرنــا بــأنــنــا أديــنــا  تــحــلــيــل األمـ

.»
ً
جيدا

ــال كـــوكـــي بــخــصــوص الــفــرق  ــ وقـ
المرشحة: »هنالك منتخبات كبيرة، 
مــثــل الــبــرتــغــال والــبــرازيــل وفرنسا 
ــقـــب(، الـــتـــي يـــقـــدم فيها  ــلـ )حـــامـــل الـ
، وهنالك 

ً
غــريــزمــان مستوى كــبــيــرا

 ألمانيا، التي اعتبرها كثيرون 
ً
أيضا

منتهية، لكنها ستصارع«.
)إفي(

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني
كوكي والمدرب إنريكي

حارس الكاميرون يغادر المونديال

هولندا تعّمق جراح قطر بثنائية وتبلغ ثمن النهائي
حقق المنتخب الهولندي 

الفوز على نظيره القطري 
بهدفين دون مقابل، ليتأهل 
لدور الستة عشر من مونديال 

2022، فيما وّدع البلد 
المضيف بخسارته الثالثة.

    المباراة في سطور

المباراة: هولندا - قطر 0-2
الملعب: استاد البيت

ً
الجمهور: 66784 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
الحكم: الغامبي باكاري غاساما

الهدفان:
هولندا: كودي خاكبو )26(، فرنكي دي يونغ )50(

اإلنذارات:
هولندا: نايثن أكيه )52(

التشكيلتان:
هولندا: أندريس نوبرت - يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، 
نايثن أكيه - ديفي كاسن )ستيفن بريخهوس 66(، مارتن دي 
رون )تون كوبماينرس 82(، دالي بليند، فرنكي دي يونغ )كينيث 
تايلور 86(، دنزل دامفريس - كودي خاكبو )فاوت فيخهورست 

82(، ممفيس ديباي )فنسنت يانسن 66(
المدرب: لويس فان خال

قطر: مشعل برشم - عبد الكريم حسن، بوعام خوخي، بيدرو 
ميغيل، اسماعيل محمد )مصعب خضر 85(، هــمــام أحــمــد - 
عبدالعزيز حاتم )أحمد عاء الدين 85(، حسن الهيدوس )علي 
أسد 64(، عاصم مادبو )كريم بوضياف 64(- أكرم عفيف، المعز 

علي )محمد مونتاري 64(
المدرب: اإلسباني فيليكس سانشيس

فرحة العبي منتخب هولندا بالهدف الثاني

https://www.aljarida.com/article/6211
https://www.aljarida.com/article/6212
https://www.aljarida.com/article/6213
https://www.aljarida.com/article/6214


المباراة: السنغال - اإلكوادور 1-2
الملعب: استاد خليفة، الدوحة

ً
الجمهور: 44569 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
الحكم: الفرنسي كليمان توربان

األهداف:
السنغال: إسماعيال سار )44 من ركلة جزاء(، خاليدو كوليبالي 

)70(
اإلكوادور: مويسيس كايسيدو )67(

اإلنذارات:
السنغال: إدريسا غانا غي )68(

التشكيلتان:
السنغال: إدوار مــنــدي، يوسف ســابــالــي، خاليدو كوليبالي، 
اسماعيل جاكوبس، عبدو ديالو، باب غي، باتيه سيس )بامبا 
ديينغ، 74(، باب ماتار سار،إدريسا غانا غي، إيليمان ندياي 

)نامباليس مندي، 74(، بوالي ديا )باب أبو سيسيه، 5+90(.
المدرب: أليو سيسيه

ــــوادور: إيــرنــان غالينيدس، انخلو بريسيادو )جاكسون  اإلكـ
بــوروســو، 85(، فيليكس توريس، بييرو هينكابيبه، برفيس 
استوبينيان، أالن فرانكو )جيريمي سارميينتو، 46(، مويسيس 
كــايــســيــدو، كــارلــوس غــرويــســو )خــوســيــه سيفوينتيس، 46(، 
غونسالو بالتا، ميكايل استرادا )دجوركاييف رياسكو، 64(، 

اينير فالنسيا.
المدرب: األرجنتيني غوستافو ألفارو

)أ ف ب(

من النهائي
ُ
من النهائيكوادور وتبلغ ث
ُ
السنغال تهزم االسنغال تهزم اإلإلكوادور وتبلغ ث

نجح المنتخب السنغالي في 
من النهائي، 

ُ
التأهل للدور ث

به على نظيره 
ّ
بعد تغل

اإلكوادوري بنتيجة 2-1 في 
ختام منافسات المجموعة 

األولى لبطولة كأس العالم.

بلغ المنتخب السنغالي لــكــرة الــقــدم، 
من النهائي 

ُ
بطل القارة السمراء، الــدور ث

لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، بــفــوزه على 
نـــظـــيـــره االكــــــــــــوادوري -2 1، أمــــــس، عــلــى 
استاد خليفة بالدوحة في الجولة الثالثة 
ــرة لــمــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولــــى  ــيـ األخـ

لمونديال قطر.
ــفــــورد اإلنــكــلــيــزي  وســـجـــل مــهــاجــم واتــ
اسماعيال سار )44 من ركلة جزاء( ومدافع 
تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي خــالــيــدو كــولــيــبــالــي 
ــي السنغال الــتــي نــالــت وصافة 

َ
)70( هــدف

ــتــــون  ــرايــ ــمــــوعــــة، والعـــــــــب وســـــــط بــ ــمــــجــ الــ
اإلنكليزي مويسيس كايسيدو )68( هدف 
اإلكـــــوادور الــتــي خــرجــت خــالــيــة الــوفــاض 
بــعــدمــا كــانــت فـــي الـــصـــدارة قــبــل الــجــولــة 

الثالثة.
 للسنغال، بعد 

ً
وهو الفوز الثاني تواليا

األول على قطر المضيفة -3 1 في الجولة 
الثانية، عقب خسارتها الــمــبــاراة األولــى 

أمام هولندا صفر- 2.
وانتزعت بطلة إفريقيا المركز الثاني 
برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف 
المنتخب البرتقالي الفائز على قطر -2 

صفر على ملعب البيت في الخور.
وهـــي الـــمـــرة الــثــانــيــة الــتــي تــبــلــغ فيها 

ــنــــغــــال الــــــــــدور الــــثــــانــــي مـــــن أصـــــــل 3  الــــســ
مشاركات، بعد األولى عام 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع 

النهائي.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــشـــلـــت اإلكـــــــــــوادور فــي 
مشاركتها الــرابــعــة بتخطي الـــدور األول 
وتكرار إنجازها عام 2006 عندما خرجت 

من ثمن النهائي.
وحــقــقــت الــســنــغــال الــمــطــلــوب منها، 
لكونها كانت بحاجة الى الفوز لحجز 
ــــن نــتــيــجــة  ــر عـ ــظـ ــنـ  الـ

ّ
ــغــــض بـــطـــاقـــتـــهـــا بــ

المباراة الثانية في المجموعة، ولذلك 
ــل مــدربــهــا ألــيــو سيسيه االحتفاظ 

ّ
فــض

بــالعــب الــوســط الــمــدافــع لــنــادي ليستر 
سيتي اإلنكليزي نامباليس مندي على 
مقاعد البدالء، مفضال عليه العب الوسط 
الــمــهــاجــم لـــنـــادي مــرســيــلــيــا، الــفــرنــســي 

باب غي.
ـــل الـــدفـــع بــالــمــهــاجــم الـــواعـــد 

ّ
كــمــا فـــض

إليمان ندياي )22 عاما( وباثيه سيس على 
حساب كريبان دياتا وشيخو كوياتيه.

في المقابل، شارك قائد اإلكوادور إينر 
فالنسيا، شريك الفرنسي كيليان مبابي 
فــي صــــدارة الئــحــة الــهــدافــيــن )3 أهــــداف(، 
أساسيا بعدما حامت الشكوك حوله إثر 

إصابته بالركبة في المباراة الثانية ضد 
هولندا.

ضغط سنغالي 

وضغطت السنغال بــقــوة منذ الــبــدايــة، 
ــدر العــــب وســــط إيـــفـــرتـــون اإلنــكــلــيــزي  ــ وأهــ
إدريسا غانا غي فرصة افتتاح التسجيل، 
ى كــرة عرضية مــن العــب وسط 

ّ
عندما تلق

مرسيليا بــاب غي سددها قوية من داخل 
المنطقة بجوار القائم األيسر )3(.

وحذا حذوه زميله مهاجم ساليرنيتانا 
اإليطالي بوالي ديا، عندما تلقى كرة على 
ــدافـــع ريـــــال بيتيس  طــبــق مـــن ذهــــب مـــن مـ
اإلسباني يوسف سابالي داخــل المنطقة، 
فانفرد وسددها قوية زاحفة بجوار القائم 

األيمن )8(.
ــاد ســـار يفعلها بتسديدة قــويــة من  وكـ
داخـــل المنطقة، لكن كــرتــه ارتــطــمــت باحد 

المدافعين وتحولت الى ركنية )24(.
وحصلت السنغال على ركلة جــزاء في 
الدقيقة 42، إثر عرقلة سار داخل المنطقة 
مــن قــبــل مــدافــع بــايــر لــيــفــركــوزن األلــمــانــي 
بــيــيــرو هــيــنــكــابــيــيــه، فــانــبــرى لــهــا بنفسه 
قــويــة زاحــفــة بيمناه عــلــى يــســار الــحــارس 

إيرنان غالينديس، مفتتحا التسجيل )44(.
ودفـــع الــمــدرب األرجــنــتــيــنــي لــإكــوادور 
ــارو مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي  ــفـ غــوســتــافــو ألـ
بالثنائي جيريمي سارميينتو وخوسيه 
سيفوينتيس مكان أالن فرانكو وكارلوس 
غرويسو، ثم أشــرك دجوركاييف رياسكو 
مكان ميكايل استرادا )64(. ونجح كايسيدو 
في إدراك التعادل عندما استغل كرة رأسية 
لفيليكس تــوريــس أمـــام الــمــرمــى إثــر ركلة 
ركنية، فتابعها داخل المرمى الخالي )68(.

ولم تُدم فرحة اإلكوادور سوى دقيقتين 
و30 ثـــانـــيـــة، حــيــث أعـــــاد الـــقـــائـــد خــالــيــدو 
كوليبالي التقدم للسنغال، عندما استغل 
كــرة ارتــطــمــت بــمــدافــع بــرايــتــون اإلنكليزي 
بيرفيس استوبينيان إثر ركلة حرة جانبية 
انبرى لها إدريسا غانا غي، فتابعها مدافع 

تشلسي بيمناه داخل المرمى )70(.
وهو الهدف الدولي األول لكوليبالي.

ــدرك الــتــعــادل  ــ ــاد غــونــســالــو بـــالتـــا يـ ــ وكـ
بتسديدة من مسافة قريبة بين يدي حارس 
مرمى تشلسي إدوار مندي )76(، ثم أهدر 
المنتخب األميركي الجنوبي فرصة هدف 
االطمئنان، عندما ســدد ديــا كــرة قوية من 

خارج المنطقة بجوار القائم األيسر )83(.
)أ ف ب(

لغز فالفيردي يحّير جماهير أوروغواي
على الرغم من تألقه المذهل مع ريال 
مدريد منذ بداية الموسم الحالي واألثر 
الهائل الذي تركه في نتائجه، والمستوى 
الجيد الذي قّدمه في التصفيات المؤهلة 
إلــى مونديال قطر 2022، فــإن فيديريكو 
فالفيردي لم يقّدم المستوى المنتظر منه 
في أول مباراتين مع منتخب أوروغــواي 

في المونديال.
ربما الــعــذر مــع فالفيردي، أن المدرب 
دييغو ألونسو لم يضعه في أي من المراكز 
التي يتألق فيها. يكفي فقط أن ينظر إلى 
األرقـــــــام وســيــكــتــشــف ضـــيـــاع إســهــامــاتــه 
الهجومية. مع ذلك، يصر المدرب على أن 

يدفع به في مركز ال يناسب قدراته.
 الهجومي، ال ُيمكن مقارنة 

ّ
فــي الــشــق

ــال  ــديــ ــونــ ــمــ ــي الــ ــ ــتــــوى فــــالــــفــــيــــردي فــ ــســ مــ
بالمستوى المتألق الذي يقّدمه مع ريال 
ــرا، واإلضـــافـــة الــكــبــيــرة الــتــي  ــيـ مـــدريـــد أخـ

يقّدمها للخطوط األمامية للنادي الملكي 
في الدوري اإلسباني ودوري األبطال.

وخالل هذا الموسم، سجل فالفيردي 8 
أهــداف وصنع 4 في 20 مباراة على مدار 

1612 دقيقة.
ــام، تعرف  ــ حــتــى بــعــيــدا عــن عــالــم األرقــ
ــــال مـــدريـــد أن  كـــل األعـــيـــن الـــتـــي تــتــابــع ريـ
أثــر فالفيردي الهجومي مع ريــال مدريد 
ى هذه األرقام نفسها، حيث يسهم 

ّ
يتخط

ي 
ّ
بــشــكــل كــبــيــر فــي خــلــق تــــوازن بــيــن خط

الوسط والهجوم.
وثـــمـــة مــعــلــومــة مـــذهـــلـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــاألرقـــام، حــيــث بلغت تــوقــعــات األهـــداف 
المنتظرة من فالفيردي هذا الموسم 3.4، 
لكنها على أرض الواقع تخطت الضعف 
ووصلت إلى 8 أهداف. بمعنى آخر، سجل 
فالفيردي أكثر من 5 أهداف تقريبا مما هو 

متوقع من العب في مركزه.

وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط تـــســـديـــداتـــه 
ــذا الــمــوســم تــســديــدة  ــال مـــدريـــد هــ ــ مـــع ريـ
واحــدة كل 34 دقيقة، ينخفض هــذا األمر 
إلـــى الــنــصــف تــقــريــبــا مـــع أوروغـــــــواي في 
الــمــونــديــال بــمــعــدل تــســديــدة واحـــــدة كل 

60 دقيقة.
ذ فالفيردي في قطر حتى اآلن 

ّ
ولم ينف

أي مراوغة واحــدة قرب منطقة العمليات 
في 3 ساعات لعبها على مدار المباراتين.
ولعب فالفيردي أمام كوريا الجنوبية 
ــام الــبــرتــغــال كــالعــب  ــ كــجــنــاح داخـــلـــي وأمـ
 ثــمــة انــطــبــاع بــأنــه يــصــل إلــى 

ّ
وســـط، لــكــن

المرمى بصورة أقل من المتوقع وأقل مما 
تحتاجه أوروغواي.

هل المسألة مرتبطة بالمركز، المتأخر 
نوًعا ما ، مقارنة بمركزه مع ريال مدريد؟ 
يحظى فالفيردي في ريال مدريد بمساحة 
ــر لـــالنـــطـــالق نــحــوم  ــبـ واســــعــــة وحــــريــــة أكـ

األمام، ارتكازا على قوته البدنية المذهلة 
ــراره. تــتــحــدث أهــدافــه الــثــمــانــيــة عن  ــ وإصــ

نفسها، وعن قدرته في المرتدات.
ومـــع ذلــــك، قـــال مــــدرب الــفــريــق دييغو 
ألونسو، ردا على سؤال بخصوص مركز 
الالعب: »لقد لعب فيدي معنا 4 مباريات 
فــي التصفيات فــي المركز نفسه تقريبا. 
في المرة السابقة لعب متقدما نوعا ما، 
كجناح داخلي، وحين لعب في التصفيات 
كان ضمن محور دفاعي مزدوج، وهو أكثر 
مركز يتألق فيه، وهو المركز نفسه الذي 

لعب به مباراة االثنين«.
ويــبــدو منتخب أوروغــــواي على حافة 
الــفــشــل فــي قــطــر 2022، فــهــو يــحــتــاج إلــى 
الــمــزيــد مـــن العــبــيــه، وأفـــضـــل نــســخــة من 
فــالــفــيــردي. ال هــامــش للخطأ، وال بــّد من 

الفوز على غانا.
)إفى(

فالفيردي خالل مواجهة البرتغال

    المباراة في سطور

فرحة العبي المنتخب السنغالي بالهدف الثاني )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6203
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رونالدو يكيل المديح لمواطنه كاسيميرو
أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق 
ــلــــى مـــواطـــنـــه  رونـــــــالـــــــدو بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
كاسيميرو، بعدما قاد المنتخب البرازيلي 
لــلــتــأهــل لــــدور الــســتــة عــشــر بــبــطــولــة كــأس 

العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وسّجل كاسيميرو هدف الفوز 1 - صفر 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــي شـــبـــاك نــظــيــره 
السويسري أمس األول، في الجولة الثانية 
مــن مباريات المجموعة السابعة، ليكون 
االنــتــصــار الــثــانــي لــلــبــرازيــل الــتــي حسمت 
تأهلها لدور الستة عشر بالمونديال، حيث 
كان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره 

بالفوز على صربيا 2 - صفر.
ــا رونــــــالــــــدو مــع  ــ ــراهــ ــ ــة أجــ ــلـ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
كاسيميرو، أثــنــى »الــظــاهــرة« بشكل كبير 
على العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
الذي توج بجائزة أفضل العب في مباراة 

البرازيل وسويسرا.
ــه مـــع  ــتــ ــلــ ــابــ ــقــ وقـــــــــــال رونـــــــــالـــــــــدو فـــــــي مــ
كــاســيــمــيــرو، الــتــي بــثــهــا االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( عــبــر مــوقــعــه: »بـــرأيـــي، 
كنت األفضل في المباراتين، تهانينا، وقد 

سجلت هدفا في هذه المباراة، كم هو رائع 
أن تسجل في كأس العالم؟«.

ورد كاسيميرو قائال: »ال يمكن أن تتخيل 
مــدى الفخر الـــذي أشــعــر بــه كــونــي أستمع 
لهذه الكلمات منك، في صغري رأيتك وأنت 
تلعب، وأخبرتك عدة مرات في مدريد أنك 
قــدوتــي، شــكــرا لــك أنــت وروبــرتــو كــارلــوس 

وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي ألحصل 
على هذا الثناء«.

وأضــــاف كــاســيــمــيــرو: »أنــــت تــعــلــم مــدى 
أهمية تمثيل المنتخب الوطني بالنسبة 
لنا، وكم هو رائــع أن يأتي الثناء من نجم 
صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك ال 
تحتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك«.

ــم تــخــطــئ فــي  ــدو: »أنــــــت لــ ــ ــالــ ــ وقــــــال رونــ
ــقــــد تــــابــــعــــت، وبـــجـــانـــبـــي  الــــمــــبــــاراتــــيــــن، لــ
سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو وكاكا، 
وكــان هناك اتفاق بيننا في تحليل األداء. 
أنـــت األفــضــل عــلــى أرض الــمــلــعــب، وكــانــت 
ة مبهرة، قدمت أداء جيدا  قدرتك على قراء

هجوميا ودفاعيا«.
ــدو: »تـــعـــطـــي الــفــرصــة  ــ ــالــ ــ وأضـــــــاف رونــ
لــمــســانــدة الــمــدافــعــيــن عــنــدمــا تــكــون هناك 
هــجــمــة مـــرتـــدة، تــعــود وتــضــغــط وتــحــاول 
إيـــقـــاف الــهــجــمــة، أو تــقــوم بــعــمــل خــطــأ أو 
تخطف الكرة، أعتقد أن مرور الوقت يجعل 
األشـــخـــاص أفـــضـــل، لــقــد وصــلــت إلـــى أحــد 
أعــلــى الــمــســتــويــات فــي مـــركـــزك، وأرى أنــك 
وصلت لمستوى من فهم أرضية الملعب 

عال للغاية«.
ورد كاسيميرو: »ربما هذا نظرا ألنني 
وصلت إلى عمر الـ 30 عاما، فعندما تصل 
إلى عمر معين، تتمتع بالعقلية إألى جانب 
الــتــحــمــل الـــبـــدنـــي، وهــــذا هـــو قــمــة الــنــضــج 
فــي عــمــر الــــ 30 أو الــــ 31 عــامــا، أنـــا سعيد 
 v)د ب أ( بالتأكيد«.   

ياكين: نتيجة محزنة لسويسرا
عقب هزيمة منتخبه على يد 
ــدرب المنتخب  الـــبـــرازيـــل، قـــال مــ
السويسري مــراد ياكين: »لفترة 
طويلة، نجحت استراتيجية هذه 
ــبــــاراة. ســيــطــرنــا جـــيـــدا على  ــمــ الــ
الـــمـــبـــاراة، ركــضــنــا بــشــكــل جــيــد، 
وقطعنا مسافات جيدة. لكن هذه 
النتيجة محزنة بالنسبة إلينا، 

ألن الالعبين افتقروا للجرأة«.
بدوره قال المدافع السويسري 
مــيــشــال أبــيــشــر: »دافـــعـــنـــا بشكل 
ــدف. لــقــد  ــ ــهـ ــ ــيــــد، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ جــ
ا رائــًعــا، ولــم نتمكن من 

ً
كــان هدف

تفاديه. دافعنا جــيــًدا، ولكن كان 
ا الهجوم بشكل 

ً
يتعّين علينا أيض

أفضل. هدفنا كــان الدفاع بشكل 
ــدات،  ــرتـ ــمـ ــهـــجـــوم فــــي الـ جـــيـــد والـ
وخلق الفرص والصعوبات لهم 
هم يحبون االندفاع 

ّ
في الدفاع، ألن

إلى الهجوم. لقد دافعنا جيًدا، ولم 
نمنحهم الكثير من الــفــرص. في 
ا خلق 

ً
النهاية، يتعّين علينا أيض

عــدد أكبر من الــفــرص، لكن األمر 

صعب أمام منتخب مثل البرازيل. 
لقد كانوا أقوياء ويملكون العبين 

استثنائيين، لكنني لم أفاجأ«.
بـــــــدوره، قــــال قـــائـــد الــمــنــتــخــب 
ــيــــت تـــشـــاكـــا:  الــــســــويــــســــري غــــرانــ
»نستحق الــتــعــادل. كنا سنكون 
راضين بنقطة واحـــدة، لكن هذه 

هي كرة القدم. لقد قّدمنا مباراة 
جيدة ضد منتخب برازيلي قوي 
ا جيدين، على 

ّ
جــدا. مع الكرة كن

الرغم من أنه كان بإمكاننا تقديم 
 فــــي آخـــــر 30 

ً
أداء أفـــضـــل قـــلـــيـــال

متًرا«. 
  )أ ف ب(

استمرار غياب نيمار عن مباراة الكاميرون
تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن 
المواجهة المرتقبة لـــ »السيليساو« ضد 
الكاميرون في الجولة الثالثة واألخيرة من 
منافسات الدور األول لحساب المجموعة 
السابعة في مونديال قطر 2022، بحسب ما 

أعلن طبيب المنتخب البرازيلي.
 من خدمات 

ً
وسُيحرم السيليساو أيضا

الظهيرين األيسر أليكس ساندرو، بسبب 
إصــابــة عضلية، واأليــمــن دانيلو إلصابة 

في كاحله.

وضمنت الــبــرازيــل تأهلها لــلــدور ثمن 
النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني على 
ســويــســرا 1- صــفــر، بعد أول على صربيا 

بهدفين نظيفين.
ــلــــي  ــيـــب الـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــ ــبـ وأكــــــــد طـ
رودريـــغـــو الســمــار فــي شــريــط فــيــديــو بثه 
ــاد الـــبـــرازيـــلـــي لــلــعــبــة عــلــى مــوقــعــه  ــحــ االتــ
الـــرســـمـــي، أن نــيــمــار ودانـــيـــلـــو يـــواصـــالن 
تعافيهما من اإلصابة التي لحقت 
بهما في المباراة األولى، لكنه 
أشار إلى أن »نيمار يعاني 

ارتـــفـــاعـــا فـــي الــــحــــرارة، لــكــن األمـــــور تحت 
ات  السيطرة، وهــي ال تتعارض مــع إجـــراء

تعافيه«.
وتــعــرض ســانــدرو إلصــابــة عضلية في 
الــمــبــاراة ضــد ســويــســرا، وسيغيب بــدوره 

عن مباراة الكاميرون.
وقال السمار »هؤالء الثالثة سيغيبون 

عن المباراة ضد الكاميرون«.
ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى التعادل 

ليضمن صدارة المجموعة.
)أ ف ب(

تيتي: نقطف ثمار مشروعنا
قــــــــال الـــــــمـــــــدرب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي تــيــتــي 
»مشروعنا عبارة عن عملية تم بناؤها 
عــلــى مـــدى أربــــع ســـنـــوات، والـــفـــوز هــذا 
المساء جزء من هذه العملية، باإلضافة 
إلى العمل. كان خروج )لوكاس( باكيتا 
 تكتيكًيا، 

ً
)بــعــد الــشــوط األول( خـــيـــارا

ألننا عرفنا كيف نقرأ المباراة. عرفنا 
ــل دفــــــاع فــي  ــانـــت أفـــضـ أن ســـويـــســـرا كـ
ــلـــوب مختلف  الــتــصــفــيــات. لــديــهــم أسـ
عـــن صــربــيــا. يــتــراجــعــون إلــــى الــخــلــف 
كثيرا ويــبــدو أنهم يقولون لــك: ارتكب 
األخـــطـــاء وســنــســتــفــيــد مــنــهــا. يملكون 
العبين جيدين جدا مثل )بريل( إمبولو، 
)غرانيت( تشاكا، حارس المرمى )يان( 
)جــيــردان(  ســومــر. سويسرا لــم تــدفــع بـــ
شـــاكـــيـــري لــلــمــراهــنــة عـــلـــى الــهــجــمــات 
المرتدة بإمبولو وسرعته. )عن غياب 
نــيــمــار( بــالــطــبــع نــيــمــار لـــه خــصــائــص 
مختلفة عن اآلخرين. في لحظة سحرية، 
ل: لكن ماذا  يفتح اللعب ونحن نتساء

فعل؟ هو حقا يفتقده المنتخب«.
ومــن جانبه، قــال المدافع البرازيلي 
كــــاســــمــــيــــرو »إنــــــهــــــا مـــــــبـــــــاراة تــحــســم 
بالتفاصيل. كنا نعلم أننا سنستحوذ 
ــرة والـــحـــمـــد لـــلـــه تــمــكــنــا مــن  ــكــ عـــلـــى الــ
ــا بــمــا يكفي 

ً
الــتــســجــيــل. كــنــت مــحــظــوظ

إلحراز هدف رائع لمساعدة المنتخب. 
كـــان هــدفــنــا الــرئــيــســي هــو الــتــأهــل، إنــه 
ـــــدا، خـــصـــوصـــا فــــي مــجــمــوعــة  مـــهـــم جــ
صعبة مــثــل مجموعتنا. كــنــا قــادريــن 

على التحلي بالصبر، ضد منتخب 
يتمتع بالخبرة«.

وقـــــــــال بـــــرونـــــو غــــيــــمــــارايــــش العــــب 
الوسط البرازيلي انها »مباراة صعبة 
جدا. كانت نتيجة التعادل صفر-صفر 
... الملعب لــم يكن 

ً
مناسبة لهم تــمــامــا

جــيــًدا، واجــهــنــا صــعــوبــات فــي التحكم 
بالكرة، واللعب بلمسة واحدة كالمعتاد، 
كان األمر أكثر صعوبة، لكن من الجيد 
أنــنــا حسمنا الــتــأهــل، هـــذا هــو الــشــيء 
ــم. بــعــد نــهــايــة الــشــوط األول، غير  األهــ
الــمــدرب )تــيــتــي( األمــــور، لعبنا بشكل 
جيد فــي الــشــوط الــثــانــي، وأعتقد أننا 
استحققنا النقاط الثالث، على كل ما 
فعلناه فــي الــشــوط الثاني. )عــن غياب 
نيمار(، إنه ليس كأي العب ... صحيح 

أننا افتقدناه«.
بــــدوره، قــال إيـــدر ميليتاو المدفاع 
الــبــرازيــلــي »أنــــا ســعــيــد جـــدا بخوضي 
للمباراة. )حول لعبه أساسيا في مركز 
الظهير األيــمــن بعدما فضله الــمــدرب 
على دانـــي ألــفــيــش( لــم أتــوقــع ذلـــك، مع 
كل االحترام لدانيال. لكن المدرب اتخذ 
ــرار، وأعـــتـــقـــد أن الــجــمــيــع مــوجــود  ــقــ الــ
للمساعدة. أنا سعيد جًدا ألنني تمكنت 
من مساعدة المنتخب. سواء كنت أنا أو 
دانيال ألفيش، أعتقد أن الجميع سيبذل 
قـــصـــارى جـــهـــده لــمــســاعــدة الــمــنــتــخــب 

الوطني«.
نيمار على دكة البدالء بعد خروجه أمام صربيا بداعي اإلصابة

 المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - ويلز 3- صفر
الــمــلــعــب: اســـتـــاد أحــمــد بـــن عــلــي، 

الريان
ً
الجمهور: 44297 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة الثانية

الحكم: السلوفيني سالفكو فينتشيتش

األهداف:
إنكلترا: ماركوس راشفورد )50 و68(، فيل 

فودن )52(

اإلنذارات:
ويلز: دانيال جيمس )29(، آرون رامسي )61(

التشكيلتان:
إنكلترا: جوردان بيكفورد، لوك شو )كيران 

تريبييه، 65(، جون ستونز، هاري ماغواير، 
كــايــل ووكـــر )تــرنــت الكسندر أرنــولــد، 57(، 
ديكالن رايس )كالفن فيليبس، 57(، جوردان 
هـــنـــدرســـون، جــــود بــيــلــيــنــغــهــام، مــاركــوس 
ــفـــورد، فــيــل فــــودن، هـــاري كــيــن )كــالــوم  راشـ

ويلسون، 57(.
المدرب: غاريث ساوثغيت

ويلز: دانــي ورد، بن ديفيس )جــو موريل، 
ــفـــام، نــيــكــو  ــيـ 57(، جــــو رودون، كـــريـــس مـ
ــرتــــس، 36(، إيــثــان  ولــيــامــس )كـــونـــور روبــ
أمبادو، جو ألن )روبــن كولويل، 81(، آرون 
رامـــســـي، غــاريــث بــيــل )بــريــنــان جــونــســون، 
46(، دانيال جيمس )هــاري ويلسون، 77(، 

كيفر مور.
المدرب: روب بايج

)أ ف ب(

إنكلترا تحسم التأهل 
وصدارة المجموعة الثانية

نجح المنتخب اإلنكليزي في 
تحقيق الفوز على نظيره 

الويلزي بثالثية نظيفة في 
ختام منافسات المجموعة 

الثانية لبطولة كأس العالم 
قطر 2022.

حــســمــت إنــكــلــتــرا الــتــأهــل والـــصـــدارة 
بفوزها على جارتها ويلز بثالثية نظيفة، 
الــثــالثــاء، على ملعب أحــمــد بــن علي في 
الريان، ضمن الجولة الثالثة واألخيرة من 
المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 
في كرة القدم، وسجل ماركوس راشفورد 

)50 و68(، وفيل فودن )52( األهداف.
من النهائي 

ُ
وتلتقي إنكلترا في الدور ث

األحـــــد الــمــقــبــل عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت مع 
السنغال وصيفة المجموعة األولى.

وتسعى إنكلترا إلحراز لقبها الثاني 
 
ً
بعد األول على أرضها عام 1966، علما
بـــأنـــهـــا بــلــغــت نـــصـــف نـــهـــائـــي الــنــســخــة 
األخيرة عام 2018، ونهائي كأس أوروبا 
صيف 2021، لكنها سقطت على أرضها 

أمام إيطاليا بركالت الترجيح.
أما ويلز ففشلت في بلوغ الدور ثمن 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي مشاركتها 
الثانية بعد عــام 1958، عندما خرجت 
منه على يد البرازيل بهدف وحيد سجله 

بيليه ابن السابعة عشرة حينئذ.
ــاريــــث  وأجـــــــــــرى مـــــــــدرب إنــــكــــلــــتــــرا، غــ
ــت، أربــــــعــــــة تـــــبـــــديـــــالت عــلــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــاوثـ ــ سـ
التشكيلة األخيرة التي خاضت المباراة 
ضـــد الـــواليـــات الــمــتــحــدة )صــفــر-صــفــر(، 
بإشراك الجناحين فيل فودن، وماركوس 
راشفورد أساسيين، لمساندة المهاجم 
هــاري كين على حساب بوكايو ساكو، 
ورحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ، كــمــا زج بالظهير 
األيــمــن كــايــل ووكــــر، الـــذي لــم يــخــض أي 
مباراة منذ الثاني من أكتوبر الماضي 
بــــســــبــــب اإلصــــــــابــــــــة، وبــــــالعــــــب الــــوســــط 

المخضرم غوردان هندرسون.
وسنحت أول فرصة حقيقية إلنكلترا 
عندما مرر كين كرة بينية رائعة باتجاه 
راشــفــورد، لكن حــارس ويلز، دانــي ورد، 

تصدى لمحاولته )8(.
وانحصر اللعب بعدها في منتصف 
ــبـــو إنــكــلــتــرا  ــقـــوم العـ الــمــلــعــب قـــبـــل أن يـ
بسلسلة تمريرات سريعة، لتصل الكرة 
إلى فودن داخل المنطقة، فاستدار على 

نفسه وسدد كرة عالية )38(.
وأحكم المنتخب اإلنكليزي سطوته 

على جــاره الويلزي، بعد أن حقق فوزه 
 عليه.

ً
السابع تواليا

وفـــي مــطــلــع الــشــوط الــثــانــي، نجحت 
إنكلترا في افتتاح التسجيل، عندما أعيق 
فــودن على مشارف المنطقة، فاحتسب 
ــرة ســـددهـــا  ــاشــ ــبــ الـــحـــكـــم ركــــلــــة حــــــرة مــ
راشفورد رائعة، لتستقر في الزاوية العليا 

لمرمى ويلز )50(.
والهدف هو األول الذي ُيسجل من ركلة 

حرة في النهائيات الحالية.

صدمة كبيرة 

ولم يكد المنتخب الويلزي يفيق من 
ــود الــثــالثــة  الــصــدمــة حــتــى أضــــاف األســـ
الهدف الثاني بعد 55 ثانية، إثر خطأ في 
خروج الدفاع الويلزي، لينتزع كين الكرة 
ويمررها باتجاه فــودن المتربص أمام 

المرمى ليتابعها داخل الشباك.
وعـــــزز الــمــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي تــقــدمــه 

ــالــــث والــــثــــانــــي  ــثــ ــهــــدف الــ ــالــ بــ
الــشــخــصــي لـــراشـــفـــورد، بعد 
مــجــهــود فـــردي رائـــع داخــل 
المنطقة، وتسديدة بيسراه 
مرت بين ساقي الحارس 

الويلزي )68(.
ورفــــــــــــــــع راشــــــــــفــــــــــورد 
ــــداف  ــــى 3 أهـ ــيــــده إلـ رصــ
ــــي صــــــدارة  لـــيـــتـــســـاوى فـ

تــرتــيــب الــهــدافــيــن مــع الــهــولــنــدي كــودي 
ــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي،  ــفـ خـــابـــكـــو، والـ
واإلكــوادوري اينير فالنسيا، الذي خرج 
فريقه من البطولة أمس بخسارته أمام 

السنغال.
وللمفارقة، فــإن كين هــداف النسخة 
ــيـــا 2018، بــرصــيــد  األخـــيـــرة فـــي روسـ
 مـــن أهـــداف 

ً
ــا 6 أهـــــداف، لـــم يــســجــل أيــ

منتخب بالده التسعة في النهائيات 
الحالية.

)أ ف ب(
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الواليات المتحدة تثأر الواليات المتحدة تثأر 
 
ً
  عاما
ً
من إيران بعد من إيران بعد 2424 عاما

وتعبر للدور الثانيوتعبر للدور الثاني
تغلب المنتخب األميركي على 

نظيره اإليراني بهدف نظيف 
في ختام منافسات المجموعة 

الثانية لبطولة كأس العالم 
قطر 2022.

 مــن خسارتها 
ً
بعد 24 عــامــا

بنتيجة 2-1 في الدور األول من 
مونديال 1998 أمام إيران، ثأرت 
ي« 

ّ
الواليات المتحدة من »تيم مل

بهدف نظيف عبرت به إلى الدور 
الثاني من مونديال قطر 2022 

لكرة القدم أمس.
ويدين األميركيون بهذا الفوز 
إلـــى العـــب تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي 
كريستيان بوليسيك، الذي أحرز 
ــبـــاراة الــوحــيــد )38(،  ــمـ هــــدف الـ
وحــرم اإليرانيين أول تأهل في 
تاريخهم إلى دور الـ16، لتالقي 
ــدور  ــات الــمــتــحــدة فـــي الــ ــواليــ الــ

المقبل هولندا.
ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخ 
المسابقة العريقة، بعد األولــى 
فــي 1998 عندما خرجت إيــران 
فائزة 2-1 في دور المجموعات 
ـــي« مع 

ّ
، الــتــقــى »تـــيـــم مـــل

ً
ــا أيــــضــ

غريمته الــواليــات المتحدة في 
ظــــل تـــوتـــر ســـيـــاســـي قـــائـــم مــنــذ 

عقود بين طهران وواشنطن.
غـــيـــر أن الـــســـيـــاســـة فــــي هـــذه 
المّرة كانت تحاصر اإليرانيين 
من غير خاصرة؛ إذ أّدى العبو 
الـــمـــنـــتـــخـــب اإليــــــرانــــــي الــنــشــيــد 
الوطني للجمهورية اإلسالمية 
مــن دون حماسة قبيل انطالق 
المباراة، حيث إن هذه هي المرة 
 التي يؤدي فيها 

ً
الثانية تواليا

ي« النشيد الوطني 
ّ
العبو »تيم مل

بعد مواجهة ويلز، إذ امتنعوا 
 أمــام إنكلترا 

ً
عن أدائــه افتتاحا

 مع االحتجاجات التي 
ً
تضامنا

تشهدها إيران.

احتجاجات محلية 

ــة  ــرابـ ــذ قـ ــنـ ــد إيــــــــران مـ ــهـ وتـــشـ
شـــهـــريـــن، احـــتـــجـــاجـــات أعــقــبــت 
ــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي  ــابــ ــشــ وفــــــــاة الــ
( بــــعــــد ثــــالثــــة أيـــــام 

ً
)22 عــــــامــــــا

مــــن تــوقــيــفــهــا مــــن قـــبـــل شــرطــة 
األخالق لعدم التزامها القواعد 
الصارمة للباس في الجمهورية 

اإلسالمية.
وباتت تلك االحتجاجات من 

ــبـــر لــنــظــام  بــيــن الــتــحــديــات األكـ
الجمهورية اإلسالمية منذ ثورة 
العام 1979، مع مقتل نحو 378 
 
ً
 في حملة لقمعها وفقا

ً
شخصا

لمنظمة حقوقية. 
ــن مـــع  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــــط تـ ــغـ ــ ذلـــــــــك الـــــضـ
ــي  ــرانــ مـــشـــاركـــة الــمــنــتــخــب اإليــ
ــــات محط  فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، وبـ
أنظار ومطالبات من الجماهير 
اإليرانية التخاذ موقف حاسم 
مـــن االحـــتـــجـــاجـــات والــســلــطــات 
الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــت الـــفـــريـــق قــبــل 
التوّجه إلى الدوحة، لكن الثمرة 
الرياضية المنتظرة بعبور أول 
تــاريــخــي إلــى الـــدور الــثــانــي، لم 

تنضج.
دخــــل األمـــيـــركـــيـــون الــمــبــاراة 
وال خــيــار أمــامــهــم ســـوى الــفــوز 
للتأهل، على عكس اإليرانيين 
الــذيــن كــانــوا يــمــلــكــون إمكانية 
الـــتـــعـــادل، وبــــدأ مــنــتــخــب »الــعــّم 

 مــع 
ً
 ضــــاغــــطــــا

ً
ســــــــام« هــــجــــومــــا

استحواذ كبير في غالبية فترات 
الشوط األول.

ــان  ــ ــ أول االخـــــــــــتـــــــــــراقـــــــــــات كـ
لبوليسيك في الدقيقة الثانية، 
فـــتـــوالـــت الـــفـــرص لــأمــيــركــيــيــن 
الذين كانوا قادرين على التهديد 
ــــن دون لـــمـــســـة أخـــــيـــــرة، عــبــر  مـ
رأســيــة لبوليسيك فــي الدقيقة 
ــم اخــــتــــراق مــــن تــيــمــوثــي  11، ثــ
ويـــا )24(، ورأســيــة أخـــرى على 

المرمى )28(.
غــيــر أن ذلــــك اإلصـــــــرار أثــمــر 
ــتـــحـــت الـــــواليـــــات  ــتـ ــافـ ، فـ

ً
هــــــدفــــــا

المتحدة التسجيل في الدقيقة 
38 عندما مرّر ويستون ماكيني 
كــــرة إلــــى ســيــرجــيــنــيــو ديــســت، 
فحّولها عرضية داخــل منطقة 
الــــــجــــــزاء، بــــــرز لـــهـــا بــولــيــســيــك 
وأســـكـــنـــهـــا بــيــمــنــاه فــــي شــبــاك 
الـــحـــارس اإليــــرانــــي الــعــائــد من 

إصابة علي رضا بيرانوند.
ــيــــرانــــونــــد غــــــاب عــن  وكـــــــان بــ
ــلـــز، بــعــدمــا تــعــّرضــه  مـــبـــاراة ويـ
الرتـــجـــاج فـــي الــمــخ فـــي مــبــاراة 
ي« 

ّ
إنكلترا التي خسرها »تيم مل

 بنتيجة )6-2(.
ً
افتتاحا

اصطدام مع الحارس 

وخــــــــــالل الـــــــهـــــــدف، اصــــطــــدم 
بوليسيك بــالــحــارس اإليــرانــي 
وخرج من الملعب وهو يعاني 
مــن آالم، ورغــــم أنـــه عـــاد وأكــمــل 
الشوط األول، فإنه لم يدخل في 
ــداًل منه   بـ

ّ
ــل الــشــوط الــثــانــي وحـ

براندن آرونسون.
ــــل الــــــدخــــــول إلـــــــى غــــرف  ــبـ ــ وقـ
الـــــــمـــــــالبـــــــس، كــــــــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب 
 
ً
ــرج مـــرتـــاحـــا األمـــيـــركـــي أن يـــخـ

بــــهــــدف ســـّجـــلـــه ويــــــــاه، غـــيـــر أن 
الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعــلــى غـــرار بــولــيــســيــك، بقي 
سردار آزمون على مقاعد البدالء 
في الشوط الثاني، إذ إنه لم يقّدم 
 يذكر خالل النصف األول 

ً
شيئا

من المباراة، فاستبدله المدّرب 
الــبــرتــغــالــي كــــارلــــوس كــيــروش 

بسامان قدوس.
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، حــــاول 
 
ً
، وخصوصا

ً
اإليــرانــيــون كــثــيــرا

عــن طــريــق قــــدوس الــــذي سّجل 
محاولتين خطيرتين إحداهما 

بالرأس 52، لكن بال جدوى.
واستمر األخذ والرد للكرة من 
دون نجاعة، حتى أن اإليرانيين 
طـــالـــبـــوا فـــي الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة 
ها تأتي بتعادل 

ّ
بركلة جزاء عل

يقلب الــطــاولــة، لكن كــان لحكم 
الفيديو المساعد )في إيه آر( رأي 
آخر بصعود الواليات المتحدة 

إلى الدور الثاني.
)أ ف ب(

افتتاح منافسات كأس الفيفا للمشجعين على هامش المونديال
افتتحت أمس الثالثاء بالعاصمة القطرية الدوحة 
منافسات بطولة كأس الفيفا للمشجعين، والتي 
تنظمها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على هامش 
منافسات بطولة كــأس العالم لكرة القدم المقامة 

حاليا في قطر.
ويــــشــــارك فـــي الــبــطــولــة مــمــثــلــون عـــن جــمــاهــيــر 
المنتخبات الـــ32 المشاركة في مونديال قطر، في 
تجربة فريدة لالستمتاع بأجواء أول مونديال في 

الوطن العربي والشرق األوسط .
وتـــقـــام مــنــافــســات الــبــطــولــة عــلــى مــالعــب الــكــرة 
بــحــديــقــة الــبــدع الــتــي تستضيف مــهــرجــان الفيفا 
للمشجعين، بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مــن الجماهير 
ــتـــي تــنــظــمــهــا  ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
اللجنة المنظمة والفيفا لآلالف من الجماهير التي 
حضرت من مختلف دول العالم لحضور منافسات 

المونديال.
وتــســتــمــر مــنــافــســات الــبــطــولــة مـــن الـــيـــوم حتى 
الثاني من ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة 

النهائية بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين 
والمنظمين ونجوم الكرة القدامى.

 وتــقــام كـــأس الــفــيــفــا للمشجعين بــنــفــس نظام 
مباريات بطولة كأس العالم الحالية، حيث تنقسم 
المنتخبات الـــ32 على ثماني مجموعات، ويتأهل 

أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.
وشهد حفل افتتاح البطولة حضور عدد كبير 
من الجماهير والنجوم ووسائل اإلعالم من مختلف 
دول العالم، وســط أجــواء رائعة وحماسية، حيث 
حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع 
الحضور والفرق المشاركة، لتوثيق تلك اللحظة 

المميزة.
وعلى رأس الحضور كــان أســطــورة الكاميرون 
صامويل إيتو الرئيس الحالي لالتحاد الكاميروني 
لكرة القدم، وكذلك النجم اإلسباني السابق تشافي 
هــيــرنــانــديــز، أســطــورة منتخب إسبانيا والمدير 
الــفــنــي الــحــالــي لــفــريــق بــرشــلــونــة، وكـــذلـــك حضر 
أسطورة ونجم منتخب البرازيل السابق الظهير 

األيــمــن كــافــو، بــجــانــب أســـطـــورة منتخب إنكلترا 
ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند.

منافسات يومية 

ومن المنتظر أن تقام المنافسات بصورة يومية، 
ات بــدور المجموعات، وستقام  حيث بــدأت اللقاء
مباريات الدور الثاني بنظام لقاءات خروج المغلوب 
حتى الــوصــول إلــى دور الثمانية ثم الــدور نصف 
 تقام المباراة النهائية في الثاني 

ً
النهائي، وأخيرا

مــن الشهر المقبل،  ويلي الــمــبــاراة النهائية حفل 
توزيع الجوائز على المنتخبين صاحبي المركزين 

األول والثاني.
ووضــــعــــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
المنظمة لبطولة كـــأس الفيفا للمشجعين، عــدة 
شروط للمشاركة في البطولة، من بينها أال يزيد 
عمر الالعب عن 18 عاما، وأن يكون حامال لجنسية 
الدولة التي سيطلب االنضمام لمنتخبها المشارك 

في المونديال، وأال يقل عدد الفريق المشارك عن 7 
العبين وأال يزيد على 10 العبين على أقصى تقدير.

وأوضح نجوم وسفراء بطولة كأس العالم قطر 
2022 إعجابهم بفكرة البطولة كثيرا، مؤكدين أن 
اللجنة المنظمة لبطولة كــأس الــعــالــم، فيفا قطر 
2022، كـــانـــت حــريــصــة بـــشـــدة عــلــى إقـــامـــة مــئــات 
الفعاليات المهمة على هامش المونديال، وكلها 
تخص الجماهير التي أبدت استمتاعها كثيرا بما 
حدث في الدوحة من تنظيم رائع على أعلى مستوى.

فوز مشجعي قطر 

وشهدت المباراة االفتتاح للبطولة فوز المنتخب 
القطري للمشجعين على اإلكـــوادور بستة أهداف 
دون مقابل، ليحصد الفريق القطري 3 نقاط في 

إطار مشواره بالبطولة.
وأكد عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق العب منتخب 
ــأن يــصــل الــفــريــق  ــه يــتــعــهــد بـ قــطــر للمشجعين، أنـ

القطري في كأس المشجعين إلى أبعد نقطة ممكنة، 
مشددا على أن زمالءه لديهم رغبة كبيرة في الفوز 
بلقب البطولة، وأن الــفــريــق لــديــه إمــكــانــات كبيرة 

وقادر على تحقيق االنتصار على أي منافس.
وأشاد العب المنتخب القطري بالتنظيم الرائع 
لــبــطــولــة الــمــشــجــعــيــن، مـــؤكـــدا أنـــه لـــم يــوجــد خطأ 
واحــد في التنظيم، وكــل شــيٍء يسير على ما يرام 
إداريا وتنظيميا، وكل شيء تم توفيره للمشجعين 
المشاركين في البطولة، مشيرا إلى أن منتخب قطر 
نجح في رد اعتبار الفريق األول بعد الخسارة من 
اإلكـــوادور في مباراة افتتاح كــأس العالم بهدفين 

دون مقابل.
وجـــاء فــوز منتخب المشجعين الــقــطــري بستة 
أهداف دون مقابل، ليعطي رسالة واضحة وقوية 
لــجــمــيــع الــمــنــتــخــبــات الــمــشــاركــة فـــي كــــأس الفيفا 
للمشجعين أن العنابي قادم من أجل حصد اللقب 

والفوز بالبطولة.
)د ب أ(
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األرجنتين وبولندااألرجنتين وبولندا
      في مواجهة حياة أو موت      في مواجهة حياة أو موت

دون مجال ألي خطأ في الجولة األخيرة من منافسات 
المجموعة الــثــالــثــة لــمــونــديــال قــطــر 2022، تلتقي بولندا 
واألرجــنــتــيــن فــي مــبــاراة ال تقبل القسمة عــلــى اثــنــيــن، وال 
بــديــل للفريقين عــن حــصــد الــنــقــاط مــن أجـــل الــتــأهــل لثمن 
النهائي، ويعول الفريقان على النجمين ليو ميسي وروبرت 

ليفاندوفسكي.
، وهو 

ً
وينتظر ليونيل سكالوني والعبوه نهائي جديدا

الثاني الــذي يخوضونه بعد مواجهة المكسيك الصعبة 
التي أسفرت عن أول فوز لـ »ألبيسيليستي« في البطولة 0-2، 
بعد الخسارة المفاجئة أمــام السعودية في المباراة 

األولى 2-1.

ال بديل عن الفوز

من هنا تبرز أهمية الفوز بالنسبة لألرجنتين 
الــتــي تــصــطــدم بــلــيــفــانــدوفــســكــي ورفــــاقــــه، وهــي 
المواجهة الثالثة بين »ألبيسيليستي« و»النسور 
الــبــيــضــاء« فــي تــاريــخ الــمــونــديــال، وكــانــت األولــى 
في 1974 وفازت بها بولندا، قبل أن ترد األرجنتين 
في نسخة 1978 وتهزم الفريق األوروبـــي، وهي 
البطولة التي توج بها المنتخب الالتيني.

ويقف ليو ميسي وليفاندوفسكي 
 لــوجــه الــيــوم... نجمان 

ً
وجــهــا

عالميان لكن كل منهما في 
فريق له مصالح مختلفة، 
ــتــــركــــان فــي  لـــكـــنـــهـــمـــا يــــشــ
عــامــل الــرغــبــة فــي التأهل، 
وعلى المستوى الشخصي 

كذلك، فليو يتحسن في كل 

مباراة عن سابقتها، ويدرك أن هذه ستكون فرصته األخيرة 
ربما لرفع كأس العالم، أما بالنسبة للبولندي فالهدف هو 
إعادة وضع منتخب بالده ضمن الفرق الثقيلة والتخلص 
مــن عقدة دور المجموعات الــذي لــم يستطع البولنديون 
تجاوزه منذ آخر ثالث نسخ من كأس العالم بما فيها روسيا 
2018، التي ودعتها بولندا من دور المجموعات، ودون أن 

.
ً
 واحدا

ً
يسجل ليفاندوفسكي ولو هدفا

لكن ابــن وارســـو يــبــدو أنــه يـــؤدي على نحو جيد حتى 
اآلن فيما يخص تحقيق األهداف، فقد هز شباك السعودية 
كي يضع منتخب بالده على قمة المجموعة قبيل الجولة 

المقبلة.
وتجمع قطر للمرة الرابعة النجم األرجنتيني والقائد 
البولندي في الملعب، فقد سبق أن تواجها 3 مرات من قبل، 
فاز ليفاندوفسكي في اثنين منها مع فريقه السابق بايرن 

ميونيخ على ميسي في فريقه السابق برشلونة بــدوري 
األبطال، بينما فاز ميسي مرة وحيدة مع البرشا.

وتستعد األرجنتين بكل قوتها لمواجهة بولندا 
الحاسمة، ويملك ليونيل سكالوني جميع الالعبين 

ــم يــشــهــد لـــقـــاء الــمــكــســيــك  تـــحـــت إمــــرتــــه، إذ لــ
ــوادث، إال أن تــشــكــيــل األرجــنــتــيــن قد  ــ أي حــ
 مقارنة بالمباراتين 

ً
يشهد تغييرات أيضا

الــســابــقــتــيــن. وإذا كــــان ســكــالــونــي أجـــرى 
ــعــــديــــالت عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه قـــبـــل مــقــابــلــة  تــ
السعودية والمكسيك، فعلى األرجح سيكون 

هناك تغيير ما أمام بولندا.
ــيــــســــواف  وبـــــالـــــمـــــثـــــل، لـــــــم يـــــــتـــــــوان تــــشــ
ــال تــعــديــالت في  ــ مــيــخــنــيــفــيــتــش فــــي  إدخــ
التشكيل الـــذي خـــاض بــه لــقــاء المكسيك، 
حيث لعب بخمسة مدافعين، قبل أن يعزز 
وسط الملعب بالعب إضافي أمام السعودية، 
وسارت األمور على نحو أفضل بالنسبة له.

األرجــنــتــيــن: إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، نــاهــويــل 
مــولــيــنــا أو غـــونـــزالـــو مــونــتــيــيــل، كــريــســتــيــان 
روميرو، نيكوالس أوتامندي، ماركوس أكونيا، 
رودريـــغـــو دي بـــول، لــيــانــدرو بــاريــديــس، إنــزو 
فرنانديز، أنخل دي ماريا، ليو ميسي والوتارو 

مارتينيز.
بــولــنــدا: فويستيتش تشيزني، ماتي كــاش، 
كاميل جليك، بارتوس بيرشزنكي، كريستيان 
بيليك، غريوغور كريشوفياك، بيوتر زيلينسكي، 
أركـــاديـــوس ميليك، بريميسلو فرناكوفسكي، 

جاكوب كامينسكي وروبرت ليفاندوفسكي.   
)إفي(

التشكيل المتوقع التشكيل المتوقع 
للمنتخبينللمنتخبين

... وتدريبات المنتخب البولندي تدريبات المنتخب األرجنتيني

10:00م
بولندا x األرجنتين

 لوجه
ً
 لوجهميسي وليفاندوفسكي وجها
ً
ميسي وليفاندوفسكي وجها

ــــي وروبـــــــــــــــرت  ــــســ ــيــ ــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ يــــــظــــــل ل
ــكــــي الــــبــــوصــــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــانــــدوفــــســ ــفــ ــيــ لــ
لألرجنتين وبولندا، اللتين تتواجهان اليوم 
وعينهما على التأهل للدور ثمن النهائي من 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم، السيما أنهما 

ال يلقيان المساعدة الالزمة من زمالئهما.
ولــعــل تــصــريــح مـــدرب األرجــنــتــيــن ليونيل 
سكالوني بعد الــمــبــاراة ضــد المكسيك )0-2( 
 هذا األمر، عندما قال: »وبعد ذلك 

ً
يلخص تماما

تعرفون ماذا حصل. سّجل صاحب الرقم 10، 
وهو أفضل ما يجيده…«.

كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي 
وتعقيد مهمة األرجنتين فــي بلوغ الــدور 

الثاني، عندما لعب ميسي دور المنقذ، ووجد الحل 
في الوقت الذي كان المنتخب األرجنتيني بأكمله 

أصيب بالشلل بسبب التوتر.
 لصيام دام 

ً
في المقابل، وضع ليفاندوفسكي حدا

4 مباريات في النهائيات لم يسجل فيها أي هدف، 
وأضاع ركلة جزاء في مواجهة المكسيك بالجولة 
األولى في مونديال قطر، قبل أن يفتتح رصيده في 

.
ً
 خطأ دفاعيا

ً
مرمى السعودية مستغال

إضافة إلى الهدف كان ليفاندوفسكي صاحب 
التمريرة الحاسمة الــتــي جــاء منها الــهــدف األول 
لبولندا في مرمى السعودية وحمل توقيع بيوتر 

جيلينسكي.
فــي الــمــقــابــل، يــواجــه مـــدرب بــولــنــدا تشيسالف 

مــيــخــنــيــيــفــيــتــش صـــعـــوبـــة فــــي اســـتـــخـــراج 
األفـــضـــل مـــن الــمــهــاجــم اآلخــــر أركـــاديـــوش 
 في ربع الساعة 

ً
ميليك. ودخل ميليك، بديال

األخير أمام المكسيك، وأصاب العارضة ثم 
 ضــد السعودية مــن دون أن 

ً
لعب أساسيا

يشكل خطورة.
فــي الــمــقــابــل، فـــإن خــيــبــة األمــل 

ــن الـــجـــنـــاح  ــ تــــأتــــي مـ
مــن أنــخــل دي ماريا 

الــذي يعتبر المعاون 
االســـاســـي لميسي 
ــه قــــــــــدم أداء  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
خجواًل حتى اآلن.

ميخنيفيتش: العب واحد ال يمكنه إيقاف ليونيل
اعتبر مـــدرب منتخب بــولــنــدا، تشيسالف 
ميخنيفيتش، أن أسلوب النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي يشبه الى حد بعيد ما كان يقوم 
به البطل اإليطالي الشهير البرتو تومبا متزلج 

سباقات التعرج.
جــاء كــالم الــمــدرب البولندي عشية مباراة 
فريقه ضد األرجنتين، مشيرا الى أنه يتعين 
على فريقه محاصرة ميسي لمنعه من القيام 

بمراوغاته.
ــال مــيــخــنــيــفــيــتــش: »مــيــســي عــلــى أرض  ــ وقـ
الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه 
ب كل شخص مثلما كان تومبا 

ّ
قادر على تجن

 على االلتفاف على كل شيء«.
ً
قادرا

وأضاف: »العب واحد ال يمكنه إيقاف ميسي، 
يجب أن نوكل المهمة ألكثر من العب«، مشيرا الى 

أن »حتى ذلك قد ال يكون كافيا«.

وتابع: »العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية 
إيقاف ليونيل ميسي، وقــد سجل العشرات من 

األهداف وصنع التمريرات الحاسمة«.
ــًدا اإلجـــابـــة  ــ ــال: »ال أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــجــد أبــ ــ وقــ

النهائية عن هذا السؤال«.
وتملك بولندا هدافا من الطراز الرفيع بشخص 
روبــــرت ليفاندوفسكي الـــذي يسير عــلــى خطى 
األرجنتيني، ليكون معبود جماهير برشلونة 
ا في 19 مباراة هذا 

ً
اإلسباني، حيث سجل 18 هدف

الموسم في مختلف المسابقات.
ووصف الكثيرون المباراة المرتقبة بالمواجهة 
بين ميسي وليفاندوفسكي، لكن المدرب البولندي 
ال يــوافــق عــلــى ذلـــك، قــائــال: »إنــهــا ليست مــبــاراة 
بين ليفاندوفسكي وميسي، إنها ليست مباراة 

كرة مضرب«.
وتابع: »األمر ال يتعلق بفرد في مواجهة فرد 

آخــر، ال يتعلق األمــر بإرساالتهم. هــذا ال يحدث 
في كرة القدم«.

وذكر أن »روبرت يحتاج إلى زمالئه في الفريق، 
واألمر ينطبق على ليو. نحن نعتمد على هذين 
المهاجمين العظيمين، لكنهما ال يستطيعان 

الفوز بمفردهما«.
واعترف بأنه كمشجع يدعم األرجنتين منذ 
ه قال إنه لن تكون لديه مشاعر 

ّ
فترة طويلة، لكن

متضاربة خالل مباراة اليوم.
وقـــــال فـــي هــــذا الــــصــــدد: »مـــنـــذ أن كــنــت طفال 
صــغــيــرا، كــنــت دائــمــا أشــجــع األرجــنــتــيــن. لديهم 
مشجعون رائعون، وفريق رائع، والعبون مميزون 
مــثــل مـــاريـــو كــيــمــبــس عـــام 1978 وآخــــــرون. كــان 
 
ً
هناك الكثير من الصعود والهبوط، وكنت دائما
 لألرجنتين، لكنني لن أفعل ذلك اليوم«. 

ً
مشجعا

)الدوحة - أ ف ب(
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أندريس غواردادو

السعودية لتجاوز عقبة المكسيك وبلوغ دور الـ السعودية لتجاوز عقبة المكسيك وبلوغ دور الـ 1616

يسعى المنتخب السعودي 
لحسم تأهله للدور الـ 16 
في مونديال قطر 2022 

وتكرار إنجاز عام 1994 في 
أميركا عندما يلتقي مع نظيره 

المكسيكي اليوم في ختام 
المجموعة الثالثة من مرحلة 

المجموعات.

يتطلع منتخب السعودية لمواصلة 
مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة 
 في قطر، والتأهل 

ً
القدم، المقامة حاليا

لألدوار اإلقصائية في البطولة، عندما 
يواجه منتخب المكسيك اليوم.

اته  ويختتم منتخب السعودية لقاء
ــن مــرحــلــة  ــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مــ فــ
ــــي مــــونــــديــــال 2022،  الـــمـــجـــمـــوعـــات فـ
بمواجهة منتخب المكسيك على ملعب 

لوسيل.
ويــتــصــدر مــنــتــخــب بــولــنــدا تــرتــيــب 
ــقـــاط، بــفــارق  الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 4 نـ
ــــرب مــاحــقــيــه مــنــتــخــب  ــام أقــ ــ نــقــطــة أمــ
األرجنتين، الذي يتفوق بفارق األهداف 
على منتخب السعودية، صاحب المركز 
الــثــالــث، الــمــتــســاوي مــعــه فــي رصــيــد 3 
نقاط، بينما يتذيل منتخب المكسيك 

الترتيب بنقطة واحدة.

حظوظ وفيرة لألخضر 

ولـــــدى الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
حظوظ وفيرة في اقتناص إحدى 

بطاقتي الــتــأهــل عــن تلك المجموعة 
لـــــدور الـــــ 16 فـــي الـــمـــونـــديـــال، وتـــكـــرار 
إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة 
عام 1994 بالواليات المتحدة األميركية.
ويمتلك منتخب الــســعــوديــة، الــذي 
يشارك في المونديال للمرة السادسة 
فـــي تــاريــخــه والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
مــصــيــره فـــي يـــده قــبــل خـــوض الــجــولــة 
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ األخــــــيــــــرة، حـــيـــث يـــكـــفـــيـــه الـ
 لـــلـــدور 

ً
الــمــكــســيــك، لــلــصــعــود رســـمـــيـــا

المقبل، دون انتظار نتيجة اللقاء اآلخر 
بين األرجنتين وبولندا، حيث سيرفع 

رصيده إلى 6 نقاط، في تلك الحالة.
أمــــــــــا فـــــــي حــــــــــال تـــــــعـــــــادل مـــنـــتـــخـــب 
ــة، الـــــــــــذي أحـــــــــــرز هـــدفـــيـــن  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
وسكنت شباكه 3 أهــداف في مشواره 
بالمجموعة حــتــى اآلن، فــســوف يرفع 
رصيده إلى 4 نقاط، لكن تأهله سيكون 
ــاراة األرجــنــتــيــن  ــبـ  بــنــتــيــجــة مـ

ً
مـــرهـــونـــا
وبولندا.

ــا الــخــســارة، فــســوف تــعــنــي وداع  أمـ
 ،

ً
المنتخب السعودي للمونديال رسميا

دون الــنــظــر لنتيجة الــمــبــاراة األخـــرى 

 حينها 
ً
حيث سيظل رصيده متوقفا

عند 3 نقاط.

ال بديل عن الفوز 

مـــن جــانــبــه، ال بــديــل أمــــام منتخب 
الــمــكــســيــك، الــــذي لـــم يــســجــل أي هــدف 
واستقبل هدفين، سوى حصد النقاط 
الثاث، لإلبقاء على آماله في اجتياز 
دور المجموعات للمرة الــعــاشــرة في 
تـــاريـــخـــه، وانـــتـــظـــار مــــا ســتــســفــر عــنــه 

مواجهة األرجنتين وبولندا.
ت بداية المنتخب السعودي  وجــاء
على أفضل وجه في المجموعة، عقب 
فــــوزه الــتــاريــخــي 2 - 1 عــلــى منتخب 
ــــوء حــظ  ــيـــن، لـــكـــن صــــادفــــه سـ ــتـ ــنـ األرجـ
ــام منتخب  ــ ــر أمـ ــ بـــالـــغ فـــي الـــلـــقـــاء اآلخـ
بولندا، الذي خسره صفر - 2، ليتأجل 
حسم التأهل للدور المقبل إلى الجولة 

األخيرة.
ورغــــم ســيــطــرتــه عــلــى أغــلــب فــتــرات 
ــإن فـــريـــق الـــمـــدرب الــفــرنــســي  الـــلـــقـــاء، فــ
هيرفي رينارد لم يتمكن من هز شباك 

منتخب بــولــنــدا، الســيــمــا وســـط تألق 
الحارس فويتشك تشيزني، الذي وقف 
 للعديد من تسديدات المنتخب 

ً
حائا

السعودي، وتصدى لركلة جزاء سددها 
سالم الدوسري قبل نهاية الشوط األول.
أما منتخب المكسيك، الــذي يسجل 
ظهوره الـ 17 في كأس العالم، فلم يقدم 
األداء الــمــنــتــظــر مــنــه خــــال الــبــطــولــة، 
حيث تعادل بــدون أهــداف مع منتخب 
بـــولـــنـــدا فـــي الـــجـــولـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة، بل 
إنــــه كــــاد أن يــخــســر الــلــقــاء لــــوال إهــــدار 
روبــرت ليفاندوفسكي، نجم المنتخب 
البولندي، ركلة جزاء في الشوط الثاني.

أداء مهتز 

وواصل المنتخب المكسيكي، الذي 
يــقــوده الــمــدرب األرجنتيني خــيــراردو 
ــي الــجــولــة  ه الــمــهــتــز فـ مـــارتـــيـــنـــو، أداء
الثانية، التي شهدت خسارته صفر - 2 

أمام منتخب األرجنتين.
ويــــــأمــــــل مـــنـــتـــخـــب الــــمــــكــــســــيــــك فــي 
مواصلة تفوقه على نظيره السعودي 

اتهما المباشرة، بعد فوزه في  في لقاء
ات الرسمية الثاثة التي  جميع اللقاء

جرت بينهما من قبل.
وجــــاءت الــمــواجــهــات الــســابــقــة بين 
المنتخبين خال بطولة كأس القارات، 
ــاز مــنــتــخــب الــمــكــســيــك 2 - صــفــر  ــ إذ فـ
عــلــى الــمــنــتــخــب الــســعــودي فــي نسخة 
المسابقة عام 1995، قبل أن يتغلب عليه 
5 - 1، ثم 5 - صفر في المسابقة ذاتها 

عامي 1997 و1999.
وفــــــي حــــــال فـــشـــلـــه فــــي الــــفــــوز عــلــى 
الــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي، ســـتـــكـــون هـــذه 
هــي النسخة األولـــى التي يخفق فيها 
ــــي تـــحـــقـــيـــق أي  مـــنـــتـــخـــب الـــمـــكـــســـيـــك فـ
انتصار خال مشاركته بكأس العالم، 
ــة الـــمـــســـابـــقـــة عـــــــام 1978  مــــنــــذ نـــســـخـ
بــاألرجــنــتــيــن، حــيــنــمــا ودع الــمــســابــقــة 
مــن مرحلة المجموعات آلخــر مــرة في 

مسيرته بالمونديال.
)د ب أ(

... والعبو المنتخب السعودي في مباراة سابقة العبو المنتخب المكسيكي خال مباراة سابقة

١٠:٠٠م
المكسيك x السعودية

كنو يقدم أوراق اعتمادهكنو يقدم أوراق اعتماده
م محمد كنو، العب خط وسط المنتخب  قدَّ
السعودي، أوراق اعتماده كأحد أفضل العبي 
ــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2022، الــمــقــامــة  الـــمـــحـــور فــ
ــار إلـــيـــه بــعــد  ــ ــظـ ــ ــي قـــطـــر، ولـــفـــت األنـ  فــ

ً
حـــالـــيـــا

مه رفقة »األخضر«  المستوى المميز الــذي قدَّ
أمــــام األرجــنــتــيــن وبــولــنــدا فــي أول مــبــاراتــيــن 

بالمونديال.
ــواء من  وحــظــي كــنــو بـــإشـــادات واســـعـــة، ســ
قــبــل الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة والــعــربــيــة، أو من 
الصحف األجنبية، بعد الدور البارز الذي لعبه 
أمام األرجنتين )2-1(، ونجاحه في قيادة خط 

.
ً
 وهجوما

ً
الوسط السعودي دفاعا

يتميز كنو بالطول الفارع )1.92م(، ويمتلك 
مهارات عالية جعلت المدرب الفرنسي هيرفيه 
رونار يعتمد عليه كأحد العناصر األساسية 

في كتيبة »الصقور الخضر«.
وأعـــاد كنو المستوى الـــذي ظهر عليه في 
المباراة األولى أمام األرجنتين، وأكد أن األداء 
الذي قدمه لم يكن محض مصادفة، وكان محور 
هجمات المنتخب السعودي أمام بولندا )2-0(، 
بسبب تمريراته البينية المتقنة لخط هجوم 

»األخضر«.

كــمــا يتميز بــقــدم قــويــة، ويــجــيــد التسديد 
 في 

ً
مـــن مــســافــات بــعــيــدة، وظـــهـــر ذلــــك جــلــيــا

مباراة بولندا، وهدد مرمى حارس يوفنتوس 
اإليــطــالــي فويتشيغ شتشيزني، حيث سدد 
ــــدة خــطــيــرة صــدهــا  ــرات، بــيــنــهــا واحــ ــ ــع كــ ــ أربـ

الحارس ببراعة.
واختير كنو، الذي بدأ حياته في االتفاق، 
ثم انتقاله إلى الهال عام 2017، في التشكيلة 
النهائية للمنتخب السعودي المشاركة بكأس 
العالم 2018 فــي روســيــا، ليكون أحــد عشرة 
العــبــيــن مــن التشكيلة الــحــالــيــة لـــ »األخــضــر« 

يشاركون بالمونديال للمرة الثانية.
ــم إيـــقـــافـــه 4 أشــــهــــر، بــســبــب تــوقــيــعــه  ــ ورغــ
للنصر، ثــم تراجعه بعد ضــغــوط الهاليين 

عليه، احتفظ بمستواه المعروف عنه.
 
ً
( عبئا

ً
وســيــقــع عــلــى عــاتــق كــنــو )28 عــامــا

 خــال مــواجــهــة المكسيك، الــيــوم، ألنه 
ً
كــبــيــرا

سيمثل عنصر الخبرة في المنتخب السعودي 
 
ً
مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى سيكون مطالبا

بملء الفراغ الذي سيخلفه قائد الفريق سلمان 
الفرج والعب المحور عبداإلله المالكي. 

)أ ف ب(
محمد كنو

غواردادو: مؤمنون
بفرصنا في التأهل

أبــدى أنــدريــس غــواردادو، 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ العــــــــــــــــب وســــــــــــــــط مـ
الــمــكــســيــك لـــكـــرة الــــقــــدم، ثــقــتــه 
ــولــــور« لــلــتــأهــل  ــتــــري كــ بـــفـــرص »الــ
لثمن نهائي مونديال قطر 2022.

ــافـــي أمــــس،  ــمـــر صـــحـ وفـــــي مـــؤتـ
ــة،  ــعـــــوديـــ ــســـ ــة الـــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ عــــشــــيــــة مــ
قـــــال غــــــــــــواردادو: »نــــحــــن مـــؤمـــنـــون 
ــا. نــعــتــقــد  ــهـ بــفــرصــنــا وســنــتــمــســك بـ
ــادرون عــلــى الــفــوز بــالــمــبــاراة  ــ أنــنــا قـ
التالية، وسنحاول تحقيق ذلك حتى 

النهاية«.
وأكــــــــــــد العــــــــــب ريــــــــــــال بــــيــــتــــيــــس: 
»وجـــودنـــا هــنــا فــي حــد ذاتـــه يمثل 
ــل تــلــك  ــثـ ضـــغـــطـــا كــــبــــيــــرا. ضــــربــــة مـ
التي تعرضنا لها ذلك اليوم علينا 
تحليلها وتــصــفــيــة أذهــانــنــا. األمــر 
لــم يــنــتــه بــعــد، مــا زالـــت هــنــاك فــرص 
لــنــســيــان الــهــزيــمــة أمـــــام األرجــنــتــيــن 

والنجاح في التأهل«.

ــب الــــــــــ36 عــــامــــا حـــول  ــاحــ ــــدث صــ ــــحـ وتـ
شعوره تجاه المشاركة في هذه البطولة 
لــلــمــرة الــخــامــســة فــي مــســيــرتــه، وقـــال »لــم 
أتــخــيــل مطلقا أنــنــي قــد ألــعــب فــي خمس 
بطوالت لكأس العالم. إنه أمر أفتخر به«.

وعــــن الــســعــوديــة قــــال غــــــــواردادو، إنــه 
فريق »لديه أفكار واضحة جــدا، ومــدرب 

عظيم، يعملون معا منذ وقت طويل«.
ر العــــب وســــط الــمــكــســيــك مـــن أن 

ّ
وحـــــذ

األخــضــر الــســعــودي »فــريــق خــطــيــر جــدا. 
ــذر، لـــكـــنـــنـــا واثــــقــــون  ــ ــحــ ــ ــاذ الــ ــ ــخـ ــ يــــجــــب اتـ
ــا مــهــمــا  ــا. الــــيــــوم ســـيـــكـــون يـــومـ ــنـ ــدراتـ ــقـ بـ

بالنسبة إلينا«.
)إفي(

قال جيراردو مارتينو مدرب المكسيك قبل مواجهة 
السعودية الحاسمة في المجموعة الثالثة بكأس العالم 
لكرة القدم اليوم إن عدم تسجيل أهداف مشكلة »خطيرة« 

ال يتحملها المهاجمون فقط.
وأثار ضعف هجوم المكسيك قبل كأس العالم مشاعر 
القلق، إذ لم يسجل الفريق حتى اآلن في نهائيات كأس 
العالم في قطر ليتذيل مجموعته بنقطة واحــدة بعد 

الــتــعــادل السلبي مــع بولندا والهزيمة 2 - صفر أمــام 
األرجنتين.

وبــلــغــت الــمــكــســيــك دور الـــــ 16 فـــي الــنــســخ الــســبــع 
السابقة لكأس العالم لكنها تخاطر بالخروج من دور 

المجموعات إذا فشلت في الفوز على السعودية.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من سوء 
أداء الفريق أمام المرمى قال مارتينو للصحافيين أمس 

»إنها مشكلة خطيرة في الوقت الراهن ألننا نحتاج إلى 
التسجيل في مباراة اليوم. ما حدث خال العام الماضي 
كــان ألســبــاب مختلفة حيث واجــه مهاجمونا مشاكل 
بدنية. بعضهم في حالة جيدة في كأس العالم لكن األمر 
ال يتعلق بالمهاجمين فقط. نتشارك جميعا المسؤولية. 
األمر متروك للفريق بأكمله وليس فقط مواقف معينة«.
 )رويترز(

التشكيلة المحتملة التشكيلة المحتملة 
لمنتخبي البلدينلمنتخبي البلدين

السعودية: محمد العويس 
وســـــــــــعـــــــــــود عـــــبـــــدالـــــحـــــمـــــيـــــد 
وعــــبــــداإللــــه الــــعــــمــــري وعـــلـــي 
الـــبـــلـــيـــهـــي وســـلـــطـــان الـــغـــانـــم 
وعبدالرحمن العبود ومحمد 
كنو وفراس البريكان وسامي 
الــنــجــعــي وســـالـــم الـــدوســـري 

وصالح الشهري.
الــــــمــــــكــــــســــــيــــــك: أوتـــــــــشـــــــــوا، 
سانشيز، مونتيس، مورينو، 
غاياردو، ألفاريز، غواردادو، 
تــــشــــابــــيــــث، لــــــوزانــــــو، هـــنـــري 

مارتين، وفيجا.

مارتينومارتينو: عدم تسجيل : عدم تسجيل 
أهداف مشكلة خطيرةأهداف مشكلة خطيرة

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي

احتماالت التأهل احتماالت التأهل 
في المجموعة الثالثةفي المجموعة الثالثة

ــنــــدا )4( - األرجــــنــــتــــيــــن )3(،  بــــولــ
السعودية )3( - المكسيك )1(

- بـــولـــنـــدا بـــحـــاجـــة إلــــــى الــــفــــوز أو 
الــتــعــادل لــضــمــان الــتــأهــل، وستقصى 
فــي حـــال خــســارتــهــا وفــــوز السعودية 
عــلــى المكسيك، وفـــي حـــال خسارتها 
وتعادل السعودية، يتم اللجوء إلى فارق 
األهــداف بينهما، وفي حال خسارتها 
وفــوز المكسيك يتم اللجوء إلــى فارق 

األهداف بينهما.
- األرجنتين تضمن التأهل في حال 
 في 

ً
ــفـــوز، وســيــكــون تــعــادلــهــا كــافــيــا الـ

حال انتهاء المباراة األخرى بالتعادل 
، وسيقصيها التعادل فــي حال 

ً
أيــضــا

فوز السعودية، وفي حال تعادلها وفوز 
المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق األهداف 

بينهما، وستقصى في حال الخسارة.
- السعودية تضمن التأهل في حال 
الفوز، وسيكفيها التعادل في حال فوز 
بولندا على األرجنتين، وفي حال انتهاء 
الــمــبــاراتــيــن بــالــتــعــادل فستقصى من 
المنافسة، وفي حال تعادلها وخسارة 
بولندا يتم اللجوء إلى فــارق األهــداف 

بينهما، وستقصى في حال الخسارة.
- المكسيك ستتأهل في حال فوزها 
 
ً
 مع خسارة األرجنتين، أو تزامنا

ً
تزامنا

مع تعادل األرجنتين، شرط أن يصب 
فارق األهداف بينهما في مصلحتها، أو 
 مع خسارة بولندا شرط أن يصب 

ً
تزامنا

فارق األهداف بينهما في مصلحتها.

https://www.aljarida.com/article/6180
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مصير تونس أمام فرنسا اليوم مرتبط بآخرين!

تحت شعار ال بديل عن الفوز، 
يدخل المنتخب التونسي 

مباراته أمام نظيره الفرنسي 
اليوم، للتأهل في حال عدم 

فوز المنتخب األسترالي.

يجد المنتخب التونسي نفسه أمام 
الـــفـــرصـــة األخــــيــــرة لــلــتــأهــل لــــــدور ثمن 
الــنــهــائــي عــنــدمــا يـــواجـــه الـــيـــوم نظيره 
الفرنسي بطل العالم والضامن تأهله، 
ــثـــالـــثـــة األخـــــيـــــرة مــن  ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـ
منافسات المجموعة الرابعة لمونديال 

قطر في كرة القدم.
وتتصدر فرنسا المجموعة بالعالمة 
ــقــــاط(، تليها  الــكــامــلــة مـــن فـــوزيـــن )6 نــ
أستراليا مع ثالث نقاط، فالدنمارك في 
المركز الثالث بنقطة يتيمة متساوية 

مع تونس.
ستكون تــونــس بحاجة للفوز على 
 مع عدم فوز 

ً
بطلة 1998 و2018 تزامنا

أستراليا، وأن يصّب فــارق األهـــداف في 
مصلحتها.

ويدرك المنتخب التونسي، المشارك 

للمرة السادسة، صعوبة مهمته أمام 
منافس لم يفز عليه في أربع مواجهات 
سابقة )هزيمتان وتــعــادالن(، ويواجهه 
للمرة األولى منذ مايو 2010 )تعادال 1-1(.

وتأمل تونس في تفادي سيناريو عدم 
الفوز بأي مباراة في نهائيات كأس العالم 
للمرة الرابعة في 6 مشاركات بعد أعوام 
1998 و2002 و2006، في حين يتضمن 
سجلها الفوز في مباراتين أمام المكسيك 
3-1 عام 1978 في أّول فوز لمنتخب عربي 

وإفريقيا، وبنما 2-1 في روسيا 2018.
تقف تونس عند عتبة انجاز تاريخي 
أمام منتخب »الديوك« على استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــــدوحــــة بــعــد الــتــعــادل 
السلبي الثمين أمام الدنمارك والخسارة 
أمام أستراليا صفر- 1، في مباراة وصفها 
مهاجم »نسور قرطاج« وهبي الخزري 

المولود في جزيرة كورسيكا وخاض 
معظم مسيرته فــي المالعب الفرنسية 

بـ »الحلم«.

الخزري حاضر 

ــام مــعــادلــة الـــفـــوز، تــبــدو حظوظ  ــ وأمـ
 من أجل 

ً
الخزري كبيرة للمشاركة أساسيا

منح المزيد من النجاعة لخط هجوم لم 
يهز شباك منافسيه في مباراتين.

وينتظر مهاجم سندرالند اإلنكليزي 
السابق ومونبلييه الحالي فرصته للعب 
حيث لم يخض سوى 23 دقيقة، بعدما 
ل المدرب جالل القادري الثنائي نعيم 

ّ
فض

السليتي ويوسف المساكني في المقدمة 
خلف عصام الجبالي.

 لتشكيلته األساسية 
ً
ظل القادري وفيا

 
ً
في مباراتيه األوليين، إذ أجــرى تبديال
 بإدخاله نعيم السليتي بــداًل من 

ً
واحـــدا

أنيس بن سليمان أمام أستراليا.
 ،

ً
عكست تونس صــورة صلبة دفاعيا

بـــخـــالف الــــهــــجــــوم، إذ يـــتـــوجـــب عليها 
إظهار قدراتها في المقدمة وهز الشباك 
الفرنسية الساعية ألن تصبح أول دولة 
تحتفظ بلقبها منذ البرازيل 1962 برغم 

صعوبة المهمة.

مشاركة وجوه جديدة

من ناحيتها، تخوض فرنسا المباراة 
ــازت على  مــن دون ضــغــوطــات بــعــدمــا فــ
أستراليا 4-1 وأتبعته بثاٍن على الدنمارك 
ــدارة بــالــعــالمــة  2-1، لــتــتــربــع عــلــى الــــصــ
الكاملة )6( على أمل تعزيزها بفوز ثالث.

 
ً
حققت فرنسا فوزها السادس تواليا
فــي نهائيات كــأس العالم متساوية مع 
إسبانيا وإنجازها في مونديال جنوب 

إفريقيا 2010.
ومن المتوقع أن يمنح ديدييه ديشان 
مدرب »الديوك« فرصة لعدة وجوه جديدة 
لم تشارك في المباراتين األوليين، مما 
يعني إراحة المدافع رافايل فاران، العائد 
من إصابة، والمهاجم المخضرم أولفييه 
جيرو. كما من الصعب إقناع نجم باريس 
سان جرمان كيليان مبابي الخلود للراحة، 
 أنــه يتقاسم مع مهاجم اإلكـــوادور 

ً
علما

إينير فالنسيا صـــدارة الهدافين )ثالثة 
أهداف لكل منهما(.

سجل مبابي هدفي الفوز أمام الدنمارك 
لــتــصــبــح فـــرنـــســـا أول الــمــتــأهــلــيــن إلـــى 
ثمن النهائي. أقلق الباريسي بسرعته 

واخــتــراقــاتــه الـــدفـــاع الــدنــمــاركــي ويــبــدو 
 على زيادة غلته التهديفية أمام 

ً
مصمما
تونس.

ــان  ــشــ ــــح أن يـــــدفـــــع ديــ ــــرجـ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
بــالــثــالثــي مـــاركـــوس تــــورام وكينغسلي 
كومان وإبراهيما كوناتيه في التشكيلة 
االســاســيــة على حساب بعض الــكــوادر، 
 ان العب خط الوسط السابق أدخل 

ً
علما

في قطر بعض التعديالت من دون االخالل 
بتوازن تشكيلته، فلعب بدفاع رباعي على 
غرار ما فعل في روسيا، ولكن مع اختالف 
وحيد وهو الدفع بمهاجم إضافي ليرتفع 
الــعــدد إلــى 4 العبين يملكون الجينات 
الــهــجــومــيــة فــــي الـــمـــقـــدمـــة، مــــع أنـــطـــوان 
غريزمان كالعب مــوزع خلف جيرو في 
قلب الهجوم ومبابي وعثمان ديمبيليه 

على الرواقين.

... وجانب من تدريبات المنتخب الفرنسيجانب من تدريبات المنتخب التونسي

6:00م
تونس x فرنسا

الطالبي حائط دفاع »نسور قرطاج«الطالبي حائط دفاع »نسور قرطاج«
ق منتخب »نسور قرطاج« آماله على المدافع 

ِّ
يعل

الدولي منتصر الطالبي للحد من خطورة مهاجمي 
»الديوك«، لضمان تأهل تاريخي.

ُولــد الطالبي في باريس، وقــرر ارتــداء القميص 
التونسي، ليدافع عن ألــوانــه في 25 مــبــاراة دولية 

.)
ً
)سجل هدفا

عادت عائلة الطالبي إلى تونس، حيث برزت موهبته 
 ،

ً
، فخطا خطواته األولى مع الترجي في سن الـ 17 عاما

ً
باكرا

وحتى قبل حصوله على شهادة البكالوريا.
وعد رئيس النادي مدافعه الشاب بإشراكه مع الفريق األول 
في حال حصوله على الشهادة، ليفي بوعده بعد أسبوع من 

مغادرة الطالبي لمقاعد الدراسة.
، لــم يكن أمـــام الطالبي أي 

ً
حينها، وفــي ســن الـــ 18 عــامــا

هــامــش الرتـــكـــاب األخـــطـــاء لــيــرد الــجــمــيــل لــمــن وضـــع ثقته 
، إضــافــة إلــى اكتساب ثقة محبة جماهير 

ً
بــه بــاكــرا

الترجي المتطلبة والمتعطشة لالنتصارات. 
لم تمنعه الضغوط الكبيرة من إبراز نضجه 

الكروي، رغم صغر سنه، ليصف ما عاشه 
بـ »االختبار الصعب«.

ــراف  ــ ــتـ ــ ــه أبـــــــــواب االحـ ــ ــامـ ــ ـــــّرعـــــت أمـ
ُ

ش
خـــارج تــونــس، فتعاقد عــام 2018 مع 
تشايكور ريــزه سبور التركي، حيث 
بقي مــدة ثالثة أعـــوام، قبل انتقاله 
إلـــى بينيفينتو اإليــطــالــي مــن دون 

أن يحصل على فرصة لخوض أي مــبــاراة، ليغادر 
إلى روبن قازان.

، إذ أرخـــى غــزو روسيا 
ً
لــم تــدم مغامرته طــويــال

ألوكرانيا بظالله على مستقبله، فقرر الرحيل إلى 
لوريان، بعدما كانت الحرب فرصة لالعبين األجانب 
 لناٍد منحه 

ً
لمغادرة البالد. رغم طبول الحرب ظل وفيا

الثقة، لكنه فقد معظم كوادره األساسية الذين شكلوا 90 
في المئة من تشكيلته.

 عدة من أندية في روسيا وتركيا 
ً
وتلقى الطالبي عروضا

»لكني لم أَر نفسي هناك، رغم العروض المغرية. 
كـــان هــدفــي االســتــمــرار فــي الــتــقــدم وتحقيق 

أهدافي«، وفق ما قال.
ــارعــــت األمــــــــــور بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــدافـــع  ــســ تــ
ــــى خـــط  ــلـ ــ ــل لــــــــوريــــــــان عـ ــ ــدخــ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي، فــ

المفاوضات، ونجح في الظفر بجهوده.

مبابي »الزعيم« أكثر من أي وقت مضى
بــهــدفــي الــفــوز والــتــأهــل عــلــى حــســاب الــدنــمــارك 

)2-1(، فرض كيليان مبابي نفسه قائدا لهجوم 
المنتخب الــفــرنــســي بحماسة وتصميم، 

ــا قــتــالــيــة خــالل  ــ مــبــديــا فـــي قــطــر روحـ
الــمــونــديــال، الــمــســابــقــة المفضلة 

لديه.
ظر 

ُ
ــزرق«، هــكــذا ن ــ »زعــيــم الـ

إلـــــى مـــبـــابـــي كـــقـــائـــد لــهــجــوم 
أبـــطـــال الــعــالــم، بــعــد انــســحــاب 

حامل الكرة الذهبية كريم بنزيمة 
بسبب اإلصابة.

وكــالــعــادة، جــاء الغيث مــن الــســرعــة الخارقة 
للمهاجم الباريسي الــذي انطلق بهجمة مرتدة 
بــســرعــة الــبــرق ووصــــل الـــى الــشــبــاك الــدنــمــاركــيــة 
بعد تبادله للكرة مرتين مع تيو هرنانديز )61(، 
ثم خطف هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 86 حين 
اســتــقــبــل تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن أنـــطـــوان غــريــزمــان 

وحولها بفخذه في الشباك.
وفــــي أجـــــزاء مـــن الــثــانــيــة، كــــان مــبــابــي يحتفل 
بــثــنــائــيــتــه مــع الــجــمــهــور الــفــرنــســي الــحــاضــر في 
الــمــدرجــات، مع حماس ساخط نــادرا ما يظهره 

بقميص »الديوك«.
وبعدما سجل 14 هدفا في آخر 12 مباراة مع 

المنتخب الفرنسي، رفع مبابي رصيده اإلجمالي 
 في 61 مباراة خاضها بقميص بالده، 

ً
الى 31 هدفا

والى 7 أهداف في نسختين من كأس العالم.

وواقع أن كال من النجمين البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو واألرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
رفـــع رصــيــده الـــى 8 أهــــداف فــي خمس 
نــهــائــيــات، يــظــهــر أهــمــيــة مـــا حققه 

مبابي في كأس العالم.
وبعدما لعب الدور الرئيسي 
ــــالده الــــى اللقب  فـــي قـــيـــادة بـ
العالمي عام 2018 حين كان 
فــي التاسعة عشرة مــن عمره، 
يظهر مبابي فــي قطر 2022 روح 
الــتــعــاون مــع زميليه أنـــطـــوان غــريــزمــان 
 مع عثمان ديمبيليه 

ً
وأوليفييه جيرو، وأيضا

الذي يعتبر أحد أكثر المقربين منه في مجموعة 
المدرب ديشان.

في مباراة مغلقة، مثل التي خاضها »الديوك« 
السبت ضــد الــدنــمــارك، كـــان المنتخب الفرنسي 
بحاجة الى مواهب مبابي لزعزعة دفاعات الخصم.
ــادي الـــعـــاصـــمـــة يــعــشــق أن تــكــون  ــ ــم نــ ونـــجـ
المسؤولية ملقاة على عاتقه، ألن هذه الظروف 
تستخرج أفضل ما لديه على أرضية الملعب، 
وكل ما فعله غياب بنزيمة عن التشكيلة أن 
زاد من حجم المسؤولية لينعكس ذلك مزيدا 

من التألق.

منتصر الطالبي

رأى مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
ديدييه ديشان أن مكان وجود كريم 
بنزيمة الـــذي يغيب عــن مونديال 
قطر 2022 بداعي اإلصابة »ال يشغل 
 بعد بث شريط فيديو 

ً
باله« كثيرا

يظهر وصــول مهاجم ريــال مدريد 
إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، 
 أنه يهتم فقط بالالعبين الـ 24 

ً
مؤكدا

الموجودين في صفوف المنتخب.
وال شــك أن وجــــود بنزيمة في 
جزيرة ريوينون يضعف إمكانية 
عــودتــه إلــى تدريبات ريـــال مدريد 
الخميس كما أعلن بعض وسائل 
اإلعـــالم االسبانية االثنين، وربما 
 لاللتحاق بصفوف 

ً
عودته الحقا

منتخب فرنسا خـــالل المونديال 
الحالي.

وأعلن االتحاد الفرنسي انسحاب 
بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية 

المباراة االفتتاحية لكأس العالم.

ووصــــل بــنــزيــمــة صــبــاح أمـــس، 
إلى جزيرة ريونيون بحسب ما أكد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وأكد مصدر مقرب من المهاجم 
الذي اختير أفضل العب في العالم 
ــازة  ــه ســيــمــضــي إجــ ــذا الـــعـــام، أنــ هــ
مــدتــهــا أســبــوع فــي هـــذه الــجــزيــرة 
 
ً
الواقعة على المحيط الهندي، علما

أنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه 
من المطار.

ولدى سؤال ديشان عن بنزيمة 
 في 

ً
 إداريـــــــا

ً
الــــذي ال يــــزال مــســجــال

الــالئــحــة الــرســمــيــة للمنتخب قــال 
 إلــى الصحافيين عشية 

ً
متوجها

المواجهة ضد تونس في الجولة 
الثالثة »تبحثون عن أمــور ما هنا 
؟...«. وأضــاف »هــذه أمــور ال تشغل 
بــالــي، ال أدري مــن قـــال مـــاذا وأيــن 
ولماذا«. وتابع »تناقشت مع كريم 
 وضعه 

ً
بعد رحيله، تعرفون جميعا

والــمــدة الزمنية الــتــي يستغرقها 
تعافيه من اإلصابة. أنا أهتم فقط 
بالالعبين الـ 24 الموجودين هنا«.
)أ ف ب(

ديشان: بنزيمة ال يشغل بالي

ديمبيلي لفرض نفسه مع أبطال العالم
 مما كان عليه في 

ً
ص من »كابوس« اإلصابات وأصبح أكثر نضجا

ّ
بعد أن تخل

 من أداء دور قيادي في منتخب 
ً
عام 2018، تمّكن الجناح عثمان ديمبيلي أخيرا

 حتى اآلن في 
ً
فرنسا، فلم يبرز فقط من الناحية الهجومية إنما حضر بقوة دفاعيا

 في المباراة التي فازت بها بالده 2-1 على الدنمارك.
ً
مونديال قطر 2022، وتحديدا

بعد أدائه الواعد ضد أستراليا )4-1( التي أسهم فيها بتمريرة حاسمة، جّدد 
مدرب فرنسا ديدييه ديشان الثقة بالعب الجناح السبت على ملعب 974 في الدوحة 
بمواجهة الدنمارك، وتمكن ديمبيلي من تقديم أداء جدير حظي بتقدير كبير 
 في الشوط األول. إنه تطّور الفت: لم يخض ديمبيلي مباراتين 

ً
خصوصا

متتاليتين مع فرنسا منذ يونيو 2017.  شيء استثنائي لسيرته الذاتية 
غير النموذجية والمتقلبة وغير قابل للتوقع، ملك المراوغة والسرعة 
والمواجهات الفردية. أداء ديمبيلي لم يقتصر فقط على الهجوم، 

 في المواكبة الدفاعية والتدخالت والضغط.
ً
بل كان السبت عنيدا

، وهو 
ً
 ويمزح دائما

ً
 ومبتسما

ً
 وحاسما

ً
يبقى ديمبيلي منخرطا

ذاك الالعب في غرفة خلع المالبس، المحبوب والجامع.
ديمبيلي

ديشان

عيسى العيدوني... »ال يتعب«!
ــــط الـــــدولـــــي عــيــســى  ــــوسـ يــــؤكــــد العــــــب الـ
العيدوني، أنــه فخور بجذوره الجزائرية، 

وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــى 
الــمــنــتــخــب الــتــونــســي، الــمــدافــع عن 
ألـــوانـــه فــي مــونــديــال قــطــر، حيث 
استهل مبارياته بــجــائــزة أفضل 
العب خالل التعادل السلبي أمام 

الــدنــمــارك، قــبــل أن يستبدله 
المدرب جــالل الــقــادري في 
الـــخـــســـارة أمــــام أســتــرالــيــا 

بهدف يتيم.
ــــت األصــــــــــــــوات فـــي  ــالـ ــ ــعـ ــ تـ
الــجــزائــر مــنــتــقــدة عـــدم ضم 

نـــــجـــــم فــــيــــريــــنــــتــــســــفــــاروش 
المجري إلى صفوف منتخب 
»مــحــاربــي الــصــحــراء«، فيما 
ــادت الــصــحــف التونسية  أشـ
ــــي، بــفــضــل  ــــدونـ ــيـ ــ ــعـ ــ بــــــــــأداء الـ
اعتراضاته للكرة، وتحركاته، 

ــل  ــ ــه داخـ ــاقــ ــرفــ وتـــوجـــيـــهـــه لــ
المستطيل األخضر.

واستهل العيدوني 
حــلــم الــمــشــاركــة في 

ــــروي  ــكـ ــ الـــــعـــــرس الـ
ــألـــوان  الـــعـــالـــمـــي بـ
تــــــونــــــس، بـــعـــدمـــا 
كان معادلة مهمة 

ــي الــــتــــأهــــل، لــيــرد  فــ
الــثــقــة الــتــي وضــعــهــا 

ــذر  ــنــ فـــــيـــــه الــــــــمــــــــدرب مــ
ر وبعده القادري في  الكبيِّ

ــى  ــ ــاراة األولـ ــبــ ــمــ الــ
ــــارك،  ــمـ ــ ــــدنـ ضـــــد الـ

ليصفه المراقبون 
بــــــــــــــــــ »الــــــــــــــرجــــــــــــــل 
الــحــديــدي« الــذي 

ال يتعب.
ُولـــد الــعــيــدونــي من 

أب جزائري وأم تونسية، فتعلق بالبلدين 
ــا انـــتـــظـــر فـــرصـــة  وارتـــــبـــــط بـــهـــمـــا، وبــــعــــدمــ
صريحة لالنضمام إلى »محاربي الصحراء« 
أتــتــه مــن »نــســور قـــرطـــاج« فــي 19 مــارس 
2021، ليشارك في أول مباراة دولية في 
25 منه بتصفيات كأس األمم اإلفريقية 

2021 ضد ليبيا.
انــــــــــــــضــــــــــــــم الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــدونــــــــــــي إلـــــــــــى 
فيرينتسفاروش بأغسطس 2020 
درت قيمتها بحوالي 

ُ
في صفقة ق

600 ألــــف يـــــورو، وقـــــاده لــلــفــوز 
 ،

ً
بلقب الدوري موسمين تواليا

واختير أفضل العب في الدوري 
عام 2020.

يـــرتـــبـــط الـــعـــيـــدونـــي بــعــالقــة 
وطــــــــــيــــــــــدة مــــــــــع زمــــــــــالئــــــــــه فــــي 
الــمــنــتــخــب الــتــونــســي، أبــرزهــم 
ــبــــعــــل الــــمــــجــــبــــري،  ــنــ الــــــشــــــاب حــ
ــتــــي، وحـــــمـــــزة رفـــيـــعـــة،  ــيــ ــلــ والــــســ
 بــأنــه واجـــه بــلــده الــجــزائــر 

ً
عــلــمــا

فــي مــبــاراة وديـــة انــتــهــت بفوز 
»محاربي الصحراء« 2 - صفر 
في ملعب حمادي العقربي 
11 يـــونـــيـــو  بــــــــــــرادس فــــــي 

.2021

عيسى العيدوني
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هيولماند: الالعبون اعتادوا مواقف الضغط
أكد مدرب منتخب الدنمارك كاسبر 
هـــيـــولـــمـــانـــد، أمــــــس، عــشــيــة مــواجــهــة 
أســتــرالــيــا فــي مــبــاراة حــاســمــة لبلوغ 
ثمن نهائي مونديال قطر، أن العبيه 

»اعتادوا« مواقف الضغط.
ــا الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــسـ ــــرنـ وتـــــتـــــصـــــدر فـ
الــرابــعــة بـــ 6 نــقــاط، وتــأهــلــت بالفعل 
من النهائي، ومن ثم ال يتبقى 

ُ
للدور ث

ســـوى مــرشــح واحــــد لــلــمــركــز الــثــانــي، 
وستتنافس عليه كل من أستراليا التي 
تمتلك ثالث نقاط، والدنمارك وتونس، 

ولدى كل منهما نقطة واحدة. 
ــاج كــتــيــبــة هـــيـــولـــمـــانـــد إلـــى  ــتـ وتـــحـ
الــفــوز بـــأي شــكــل مــن أجـــل االســتــمــرار 

فــي البطولة. ولكن العبيه يواجهون 
سمون به 

ّ
اللقاء بــهــدوء بفضل مــا يت

من خبرة، وفقا له.
وقال المدرب إن »الالعبين معتادون 
عــلــى هــــذه الـــمـــواقـــف. يـــعـــرفـــون كيف 
يستعدون لمباريات مهمة؛ سواء مع 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي أو مـــع أنــديــتــهــم. 
نتدرب ونستعد كالعادة على أمل أن 

يلعب كل منهم دوره بشكل جيد«.
وتــابــع: »الــمــونــديــال يمنح مشاعر 
 الــمــنــتــخــب الــوطــنــي هو 

ّ
عــظــيــمــة، ألن

األهـــــم. نــــدرك مــــدى أهــمــيــتــه لالعبين 
وللجماهير في جميع أنحاء العالم. 
هـــذا هــو جــمــال كـــرة الــقــدم. لـــذا علينا 

االستمتاع بهذه اللحظات«.
ــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول كــيــفــيــة  وردا عــ
االستعداد للمباراة، أكد هيولماند أن 
مــن خــالل التركيز »مئة بالمئة« على 
العمل الذي أعدوه لمحاولة الفوز على 

المنتخب األسترالي.
وأضــــــاف: »ســـــوف نــلــعــب بهويتنا 
وفــلــســفــتــنــا، وســـنـــرى كــيــف ستسير 
األمــور. فقط في آخــر 10 أو 15 دقيقة 
سيكون بإمكاننا إدخــال تغيير بناء 

على النتيجة« .
 )إفي(

يخوض منتخب أستراليا مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الدنماركي اليوم في ختام 
مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

يــطــمــح منتخب أســتــرالــيــا إلـــى تحقيق حــلــم طــال 
 بالتأهل لدور الـ 16 في نهائيات 

ً
انتظاره مدة 16 عاما

كأس العالم لكرة القدم، حينما يواجه منتخب الدنمارك 
اليوم في الجولة الثالثة )األخيرة( لمباريات المجموعة 
الرابعة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبـــعـــدمـــا حـــجـــز مــنــتــخــب فـــرنـــســـا )حــــامــــل الــلــقــب( 
المقعد األول في تلك المجموعة لــأدوار اإلقصائية 
فــي الــمــونــديــال منذ الــجــولــة الماضية قبل لقائه مع 
المنتخب التونسي في الجولة األخيرة اليوم، في ظل 
تربعه على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، فإن الصراع 
على المقعد اآلخــر، أصبح يــدور اآلن بين منتخبات 

أستراليا والدنمارك وتونس.

 
ً
أستراليا األوفر حظا

ويمتلك منتخب أستراليا، الذي يشارك في كأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخه والخامسة على 
التوالي، الحظوظ األوفر في التأهل لمرحلة خروج 
ــديــــوك(، حــيــث يحتل  الــمــغــلــوب بــرفــقــة منتخب )الــ
 بفارق 

ً
 برصيد 3 نقاط، متفوقا

ً
المركز الثاني حاليا

نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، صاحبي 
المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 
ً
وســيــكــون الــحــصــول على الــنــقــاط الــثــالث كافيا
للمنتخب األســتــرالــي للتأهل لــــأدوار اإلقصائية 
للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اإلنجاز ذاته 
في نسخة المسابقة عام 2006 بألمانيا، دون النظر 

لنتيجة اللقاء اآلخر بين تونس وفرنسا.
وســيــصــبــح فـــي جــعــبــة الــمــنــتــخــب األســـتـــرالـــي 6 
نــقــاط فــي تلك الــحــالــة، فــي حين سيتجمد رصيد 
منتخب الدنمارك، الذي يسجل ظهوره السادس في 

المونديال، عند نقطة وحيدة.
ومـــن الــمــمــكــن أن يــصــعــد الــمــنــتــخــب األســتــرالــي، 
الذي أحرز حتى اآلن هدفين واستقبل 4 أهداف في 
مشواره بالمجموعة، للدور القادم حال تعادله مع 
نظيره الدنماركي، شريطة خسارة منتخب تونس 

أو تعادله أمام فرنسا.
وفي حال تعادل أستراليا وفوز تونس، فإن ورقة 
الــتــرشــح ســـوف تــكــون مــن نصيب منتخب )نــســور 
قرطاج(، حيث سيتساوى كال المنتخبين في رصيد 
4 نــقــاط، وســيــكــون فـــارق األهــــداف الــعــام، الـــذي يتم 
االحتكام إليه وفقا لالئحة البطولة في تلك الحالة، 

في صالح المنتخب العربي.

الدنمارك مطالبة بالفوز

 
ً
مــن جــانــبــه، ســيــكــون منتخب الــدنــمــارك مطالبا
بالفوز على أستراليا للصعود لـــدور الـــ 16 للمرة 
الــخــامــســة فــي تــاريــخــه والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي في 

ــن المونديال، وانتظار نتيجة اللقاء  ــ ــيـ ــ اآلخـــــــــــــــــــــر بـ
تونس وفرنسا.

 حــال 
ً
ويــصــعــد الــمــنــتــخــب الــدنــمــاركــي رســمــيــا

انتصاره على أستراليا وتعثر تونس في المباراة 
األخرى، لكن فارق األهداف العام سيكون الفيصل 
بين منتخبي تونس والدنمارك، حال فوزهما على 
فرنسا وأستراليا، حيث سيتساويان في رصيد 4 

نقاط، في تلك الحالة.
 وسكن شباكه 

ً
وأحــرز منتخب الدنمارك هدفا

هدفان حتى اآلن في المجموعة، في حين لم يسجل 
.
ً
 واحدا

ً
المنتخب التونسي أي هدف واستقبل هدفا

واجــتــاز المنتخب األســتــرالــي صدمة خسارته 
الــقــاســيــة 1-4 أمــــام مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي الــجــولــة 
االفتتاحية للمجموعة، عقب تغلبه 1-صفر على 
منتخب تونس فــي الجولة الثانية، يــوم السبت 
الــمــاضــي، ليحقق فـــوزه الــثــالــث خـــالل 18 مــبــاراة 
خاضها فــي مسيرته بكأس العالم، والــتــي بــدأت 

عام 1974.
وكــــان الـــفـــوز عــلــى تــونــس هـــو األول لمنتخب 
أستراليا بكأس العالم، منذ فوزه على صربيا في 

نسخة المونديال عام 2010 بجنوب إفريقيا.
ــدم الــمــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي  ــقـ ــبـــه، لــــم يـ مــــن جـــانـ
الــعــروض الــتــي كــانــت منتظرة منه فــي البطولة، 
حــيــث اســتــهــل مــشــواره فــي المجموعة بالتعادل 

بدون أهداف مع منتخب تونس، 
قبل أن يخسر 1 / 2 أمام نظيره 

الفرنسي في الجولة الثانية.
وكان المتابعون يتوقعون 
ظــــهــــور مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك 
بــمــســتــوى أفــــضــــل، خــاصــة 
بــعــد صـــعـــوده لـــلـــدور قبل 

النهائي في بطولة كأس 
األمـــم األوروبـــيـــة )يــورو 

2020(، الـــتـــي أقــيــمــت 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ فـــــــي صـ

الماضي.
وستكون هذه 
هـــي الــمــواجــهــة 
ــيــــة بــيــن  ــانــ ــثــ الــ
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا 
ــارك  ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ والــ
فــــــــــــــــي كـــــــــــأس 
العالم، بعدما 

سبق أن التقيا 
فـــــــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة 

المجموعات بالنسخة 
الماضية في روسيا قبل 4 أعوام، 
حــيــث فــــرض الـــتـــعـــادل 1-1 نفسه 

على اللقاء. 
)د ب أ(

أرنولد: نسعى لرسم البهجة على وجوه الجماهير
أكــد غــراهــام أرنــولــد، الــمــديــر الفني لمنتخب 
أســـتـــرالـــيـــا، أن مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك فـــريـــق قــوي 

ومتطور.
 ويلتقي منتخبا أستراليا والدنمارك اليوم 
ضمن الجولة األخيرة بدور المجموعات لكأس 

العالم )قطر 2022(.
وقــال أرنولد خالل المؤتمر الصحافي أمس 
»نسعي لرسم البهجة على وجوه الجماهير، ال 
نستطيع التحكم في مجريات أي مباراة أخرى، 
أي منتخب كرة قدم يوحد الشعب والدولة. نحن 
نحتفل والجماهير تحتفل بكل فوز أحرزناه. نرى 

احتفاالت صاخبة في كل مكان«.
ــاف: »شــاهــدنــا تــطــور الــدنــمــارك الــفــتــرة  ــ وأضـ
ــيـــرة، وســنــســعــى إليــجــاد الــطــريــقــة األنــســب  األخـ

لمواجهتهم، ونتطلع قدما للمباراة. نركز على 
أنفسنا وعلى الفوز، ونود أن يستعيد الالعبون 

لياقتهم اليوم«.
وتــابــع: »الــشــبــاب ســعــداء باللعب هــنــا، األمــر 
يتعلق بالحفاظ على مستوى الطاقة لدينا. أشعر 

أنني مستعد«.
وعــن تنظيم قطر للمونديال، قــال »التنظيم 
جيدا جدا، عاينا المعسكرات هنا منذ 3 سنوات، 
والمرافق مذهلة، ولــم نكن بحاجة للقلق حول 
التدريب أو األرضيات. سعداء جدا بهذه المرافق«.

ــل: »كــرة الــقــدم هــي الــريــاضــة رقــم 5 في  وواصـ
أستراليا، ونريد القيام بعمل ضخم يتعلق بهذه 
الرياضة، لكن الكرة اآلسيوية ال يستهان بها، 

بدليل ما فعلته اليابان أمام ألمانيا«.

 »أراقب الالعبين ومدى 
ً
واستطرد أرنولد قائال

تأثرهم بالنتائج ولغتهم الجسدية، للتأكد أنهم 
على ما يــرام، ولم أدرب المنتخب لكي يتعادل، 

نود أن ننزل أرض الملعب لنفوز«.
 وأردف »في مونديال 2006 حصلنا على فوز 
وتعادل، هذه النسخة نريد تحسين ذلك، أحيانا 
يستهان بنا، لكننا قــادرون على إثبات أنفسنا 

داخل الملعب«.
واختتم كالمة »وجود إريكسن العب الدنمارك 
فــي الملعب أمـــر رائــــع، وعــنــدمــا أراه عــلــى أرض 
الملعب وكيف يلعب أعلم أنــه شخصية قوية، 
رؤيته يعود بهذه القوة بعد الحادثة، إلى الملعب 

وكأس العالم، أمر مؤثر بالنسبة لنا«.

6:00م
أستراليا x الدنمارك

 طموحات 
أستراليا تصطدم 

بخبرة الدنمارك

ــل وديـــــــــــوك نــجــمــا  ــيــ ــابــ مــ
أستراليا ورايــان حارس 
مـــرمـــاهـــا... وإلــــى الــيــســار 
كريستينسن وإيريكسن 
نجما الدنمارك وشمايكل 

حارس المرمى

https://www.aljarida.com/article/6210


لــم يخف بــرنــاردو سيلفا، 
العب منتخب البرتغال لكرة 
القدم، رغبة فريقه في تجنب 
االصطدام بالبرازيل، في ثمن 
نهائي مونديال قطر 2022، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــبـــر أن 
»سيلساو أوروبا« قادر على 

المنافسة على اللقب.
ــــى  ــلـ ــ وعــــــــــقــــــــــب الــــــــــــفــــــــــــوز عـ
أوروغــــــــــــــــــــواي قـــــــــال الـــــاعـــــب 
ــــل  ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــبــــرتــــغــــالــــي إن »الـ الــ
منتخب عظيم، لكن المهم هو 
أننا تأهلنا، وإذا تمكنا من 
تجنب االصــطــدام بالبرازيل 

فسيكون ذلك أفضل«.
وأكـــــــــــــــــــــد: »نـــــــــحـــــــــن لــــســــنــــا 
مــرشــحــيــن لــلــفــوز لــكــنــنــا فــي 
المنافسة«، مشيرا إلــى أنها 
ــم تــكــن مـــبـــاراة ســهــلــة. لقد  »لـ
ــام فـــريـــق هــجــومــي  ــ لــعــبــنــا أمـ
 وقمنا بعمل 

ً
وتنافسي جــدا

جيد«. 
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برونو فيرنانديز: ال يهم لمن يحتسب الهدف
نجوم المنتخب البرتغالي يشيدون بوحدة الفريق وتماسكه

قــلــل بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز من 
أهــمــيــة تــســجــيــلــه هـــدفـــي الــفــوز 
2 - صفر للمنتخب البرتغالي 
أمام نظيره منتخب أوروغــواي 
مساء االثنين في الجولة الثانية 
من مباريات المجموعة الثامنة 
لــمــونــديــال قــطــر 2022 ليصعد 
ـــ 16 لــكــأس  ــبـــاده إلــــى دور الــ بـ
العالم. وسجل فيرنانديز، العب 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
ــال فـــــي شـــبـــاك  ــغــ ــرتــ ــبــ هــــدفــــي الــ
األوروغواي على استاد لوسيل.

وفــــي الـــبـــدايـــة، تـــم احــتــســاب 
الهدف األول للبرتغال لمصلحة 
ــــدو، حــيــث  ــالــ ــ كــريــســتــيــانــو رونــ

بــدا أنــه ارتــقــى بــرأســه لعرضية 
فيرنانديز وأسكن الكرة الشباك، 
ــكــــن االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة  لــ
ــدم )فـــيـــفـــا( احــتــســب الــهــدف  ــقـ الـ
لفيرنانديز في نهاية المطاف. 
وجــاء في بيان من فيفا لشبكة 
»إي إس بــي إن« : »فــي المباراة 
بــيــن الــبــرتــغــال واألوروغـــــــــواي، 
وباستخدام التقنية المتصلة 
بـــالـــكـــرة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الــمــبــاراة يمكننا الــتــأكــيــد على 
عــدم وجــود أي لمس من جانب 
كريستيانو رونالدو للكرة في 

الهدف األول«.
ــاف: »ال يــوجــد أي قــوة  ــ وأضــ

خــارجــيــة أثـــرت عــلــى الــكــرة كما 
أكد لنا المؤشر، لدينا مستشعر 
500 هــرتــز داخــــل الــكــرة والـــذي 

يؤكد تحليلنا«. 
وقــال فيرنانديز: ال يهم لمن 
يحتسب الهدف، شعرت حينها 
بــــأن كــريــســتــيــانــو لــمــس الــكــرة، 

كنت أمرر الكرة له.
 
ً
ــاف: ولــكــن مــا يهم حقا وأضــ

هو أننا تمكنا من العبور للدور 
 أمــام 

ً
التالي بعد فــوز مهم جــدا

منافس قوي.
وتابع: من المهم أن نتصدر 
المجموعة الثامنة بالفوز في 
المباراة التالية، مما سيمكننا 
من الخروج من دور المجموعات 
ــو مــا  ــ ــارات، وهــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــثـــاثـ بـ

نريده.
 في قمة 

ً
وقال: سنواجه فريقا

الــتــنــظــيــم، يــتــمــثــل فـــي منتخب 
ــا الــجــنــوبــيــة، هــدفــنــا هو  كـــوريـ
التفكير في مباراة تلو األخرى، 
والــفــوز بكل مبارياتنا في دور 
الـــمـــجـــمـــوعـــات، ال يـــــزال أمــامــنــا 

مباراة.
ــرد: عــلــيــنــا أن نــبــذل  ــطـ ــتـ واسـ
قصارى جهدنا ألننا نريد الفوز 

في جميع المباريات.

بالينيا يشيد بزمالئه

ــه، أبــــــــــدى جــــــواو  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
بــالــيــنــيــا، العـــب وســـط منتخب 
 
ً
البرتغال، تقديره لزمائه، مؤكدا

 »
ً
أنهم يحظون بـ »فريق قوي جدا

ــفـــوز فـــي أول مــبــاراتــيــن  بــعــد الـ
 أن 

ً
لهم فــي الــمــونــديــال، معتبرا

مــنــافــســيــهــم يــنــبــغــي أن يــفــكــروا 
في ذلك.

وصــرح بالينيا: لدينا فريق 
ذو قيمة كبيرة. الــفــرق األخــرى 
ال بد أن تفكر أنها ستلعب ضد 

.
ً
فريق قوي جدا

 
ً
ــدا ــ ــ ــد جـ ــيــ ــعــ وتــــــــابــــــــع: أنـــــــــا ســ
ألنني ألعب أول كــأس عالم لي 
وخوضي لهذه التجربة امتياز 
ــيــــش هــــــذه الـــلـــحـــظـــة.  ــــي أن أعــ لـ
أقوم بعملي سواء ألعب خمس 
 أبذل 

ً
دقائق أو تسعين. أنا دائما

قصارى جهدي.
وزاد: لعبنا مــبــاراة ممتازة 

 .
ً
وسيطرنا على المجريات تماما

في بداية الشوط الثاني عانينا 
 ألن األوروغــــــــــواي كــانــت 

ً
قــلــيــا

تطمح لنتيجة أخرى. فزنا اليوم 
عــن استحقاق. علينا أن نهنئ 
الفريق ونكون سعداء، لكن يجب 
أن نــفــكــر فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

اآلن، نريد الفوز بالمباراة.

من جهته، أبرز العب الوسط 
الــبــرتــغــالــي ويـــلـــيـــام كــارفــالــيــو 
»وحدة واتحاد« منتخب باده، 
مــــا ســــاعــــده عـــلـــى الــــفــــوز بــــأول 
مــبــاراتــيــن فـــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
ــبـــت« قـــوة  ــثـ ــك »يـ ــ ــبـــر أن ذلـ ــتـ واعـ

الفريق.

العبو البرتغال بعد انتهاء المباراة أمام األوروغواي

برناردو سيلفا يتمنى تجنب البرازيل مينديز يعاني إصابة عضلية

يــعــانــي نـــونـــو مــيــنــديــز، ظهير 
 
ً
أيسر منتخب البرتغال، »تقلصا
«، حسبما صــــرح مــدربــه 

ً
عــضــلــيــا

فرناندو سانتوس عقب مواجهة 
أوروغواي أمس األول.

وأكد سانتوس: »سنخضع نونو 
لفحص طبي الثاثاء للكشف عن 
حالته. على ما يبدو، فهو يعاني 

مــن تقلص عضلي، لهذا نأمل أال 
تكون اإلصــابــة خطيرة«، مضيفا: 
»سننتظر 24 ساعة، قد ننتظر حتى 

لألربعاء لنرى بماذا يشعر«.
وكان نونو مينديز اضطر إلى 
 
ً
الــخــروج مــن الملعب )42( متأثرا

ــــل مــكــانــه رافــائــيــل  بــإصــابــتــه وحـ
جيريرو.

م من أخطائي
ّ
كوستا: أتعل

أكــد حـــارس مــرمــى منتخب البرتغال، 
م من خطئه الذي 

ّ
ديوغو كوستا، أنه تعل

كــــان قـــد ارتــكــبــه فـــي مـــبـــاراتـــه أمــــام غــانــا، 
التي انتهت بفوز »البحارة«  3 - 2، وذلك 
عقب انتصار فريقه الثاني تواليا ضمن 
المجموعة الثامنة من مونديال قطر 2022 

على أوروغواي 2 - 0.
وصرح كوستا عقب المباراة: »ارتكبت 
خطأ، ولُحسن الحظ لم يكن هدفا. لست 
بــحــاجــة إلـــى أي شــخــص لــيــخــبــرنــي بــأي 
م من نفسي. الثقة تأتي من 

ّ
شيء، فأنا أتعل

العمل كل يوم، وليس فقط من المباريات«.
وكاد كوستا يضيع مجهود فريقه أمام 
غانا في اللحظات األخــيــرة من المباراة، 
بارتكابه خطأ فادحا كاد يستغله إينياكي 
ويليامز من أجل تسجيل هدف التعادل لـ 

»النجوم السوداء«.
وبخصوص ضمان البرتغال التأهل لدور 
الـــ 16، قــال حــارس مرمى بورتو: »هــذا هو 
األهم، وإذا نجحنا في احتال المركز األول، 
فسيكون أفــضــل، لكن مــا يهم هــو الهدف 

األساسي وهو تجاوز دور المجموعات«.
)إفي(

مينديز خال مواجهة األوروغواي

ديوغو كوستا

نيمار

برناردو سيلفا

نيمار لم يحضر مواجهة سويسرا بسبب نزلة بردنيمار لم يحضر مواجهة سويسرا بسبب نزلة برد
أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، أن زميله 
نــيــمــار لــم يحضر أمـــس األول مــواجــهــة الــبــرازيــل 
وسويسرا بالجولة الثانية في دور المجموعات 
بمونديال قطر 2022 من المدرجات، ألنه يعاني 

نزلة برد، بخاف إصابته في الكاحل. 
وشاهد نيمار انتصار البرازيل على سويسرا 
بـــهـــدف كــاســيــمــيــرو مـــن الـــفـــنـــدق، حــيــث يــتــعــافــى 
مــن إصــابــة أربــطــة الكاحل التي تعرض لها أمــام 

صربيا.
ولم يظهر الاعب في مدرجات ملعب »974« رغم 

 مشكلة في الكاحل، 
ً
أن دانيلو، الذي يعاني أيضا
حضر المباراة من االستاد. 

وقال فينيسيوس، في تصريحات نشرها موقع 
، ألنه لم 

ً
غلوبو إيسبورتي البرازيلي: »كان حزينا

يــأِت. إنه متوعك. ليس فقط بسبب قدمه، بل ألنه 
يعاني نزلة برد. نأمل أن يتعافى في أقرب وقت«. 

وحتى اآلن ال ُيــعــرف مــا إذا كــان نيمار سيقدر 
من نهائي المونديال أم ال، مع العلم 

ُ
على اللحاق بث

بأن »راقصي السامبا« ضمنوا التأهل لهذا الدور 
بفوزهم االثنين.                                         )إفي(

تغريم المنتخب األلماني 10500 دوالر
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أمس، تغريم المنتخب األلماني 10000 
فرنك سويسري )10500 دوالر( لعدم حضور أي العب المؤتمر الصحافي الذي 

سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.
 بتحذير للمنتخب األلماني لعدم 

ً
وجاء قرار الفيفا أمس الثاثاء مصحوبا

تكرار مثل هذا الموقف.
وحضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحافي اإللزامي عشية التعادل 
 أن اللوائح تنص على ضرورة حضور العب واحد، على 

ً
مع إسبانيا 1-1، علما

األقل، رفقة المدرب، الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على الاعبين، من أجل 
تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة.

، عشية المباراة 
ً
ويقام المؤتمر الصحافي اإللزامي التالي لمنتخب ألمانيا غدا

فليكالمصيرية أمام كوستاريكا في ختام فعاليات دور المجموعات.             )د ب أ(

أكــد نجم منتخب إنكلترا جــاك غريليش 
أن الـــمـــدرب غــاريــث ســاوثــغــيــت ليست 
ــــع أي العــــــب ضــمــن  ــه مـــشـــاكـــل مـ ــديــ لــ
 على 

ً
صفوف الفريق، ويأتي ذلك ردا

الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا غـــاري 
نيفيل، المدافع السابق للمنتخب 
اإلنـــكـــلـــيـــزي. وتـــعـــرض ســاوثــغــيــت 
النـــتـــقـــادات مـــن جــانــب الــعــديــد من 
األشــــخــــاص، بــيــنــهــم نــيــفــيــل، لــعــدم 
ــاده عــلــى فــيــل فـــوديـــن خــال  ــمـ ــتـ اعـ
الــمــبــاراة التي تعادلت فيها إنكلترا 
 مع أميركا الجمعة الماضي في 

ً
سلبيا

مونديال قطر 2022.
وقال نيفيل، الناقد الرياضي بمحطة 
»اي تي في«، والذي شارك في 85 مباراة 
مع منتخب إنكلترا، »فيل فودين موهبة 
جيله أشعر بأنه كان من المفترض أن 

يشارك«.
وأضــــاف: »استيقظت هــذا الصباح 
ــل حـــــدث شـــــيء فــي  وقـــلـــت لـــنـــفـــســـي، هــ
المران؟ هل حدث شيء خارج الملعب 
مما يعني أن غاريث لم ير ما يرغب في 

رؤيــتــه؟«. ولكن غريليش نفى 
وجود مشاكل بين ساوثغيت 
وأي العب، وقال لهيئة اإلذاعة 

البريطانية )بــي بي ســي(: »إذا 
كـــانـــت لـــديـــه مـــشـــاكـــل، ســيــعــلــمــون 

ــــت شــيــئــا، ربـــمـــا غـــاري  بــشــأنــهــا، رأيـ
نيفيل من يقول إن هناك شيئا حدث 

خلف الكواليس«.
 وأردف: »اعــتــاد الــنــاس الــقــول إن لديه 
مشكلة مــع جـــاك، الــعــام الــمــاضــي أو قبل 
عامين، ثم شاركت، إنه )فودين( مثل جاك 
اآلن، من سيكون التالي؟«، متابعا: »ثم هل 
هو ال يحب جيمس ماديسون، قبل أن يدفع 
به، فيل لم يلعب إذن ربما لديه مشكلة معه، 

ليس لديه مشكلة مع أي شخص«.
وختم: »إنه يتحدث معنا جميعا بنفس 
الطريقة، فيل لم يشارك في الليلة األخرى، 
لكنه اليزال يتعامل بنفس الطريقة مع فيل 
مثلما يفعل معي أو مع هاري كين، ليس 

لديه مشكلة مع أي شخص«. 
)د ب أ(

أكد توماس 
مــــــــولــــــــر، نـــجـــم 
الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
األلـــــــــمـــــــــانـــــــــي، أنــــــه 
ــى فـــريـــقـــه  ــلــ يـــتـــحـــتـــم عــ
ــلـــى بــــالــــتــــواضــــع  ــحـ ــتـ أن يـ
خـــال الــمــواجــهــة الــحــاســمــة 
، في 

ً
ــام كــوســتــاريــكــا غــــدا أمــ

الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
مونديال قطر 2022.

ويــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان عــلــى 
استاد الخور، حيث ال بديل 
ــام الــمــاكــيــنــات األلــمــانــيــة  أمــ
سوى الفوز لتجنب الخروج 
مــن دور المجموعات خال 
ــلـــى  ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـ ــ ــــخـ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الـــتـــوالـــي مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 

العالم.
وبدأ المنتخب األلماني، 
تحت قيادة مدربه هانسي 
ــيــــك، مــــــشــــــواره فـــــي قــطــر  ــلــ فــ
ــة أمــــــام  ــئــ ــاجــ ــفــ بـــــخـــــســـــارة مــ

ــن لــــهــــدف،  ــيـ ــدفـ ــهـ الــــيــــابــــان بـ
ــام  ــادل بـــصـــعـــوبـــة أمــ ــعــ ــم تــ ثــ
إســبــانــيــا بـــهـــدف لــمــثــلــه فــي 
ــاراة الـــثـــانـــيـــة، لــيــتــذيــل  ــبـ ــمـ الـ
ترتيب المجموعة الخامسة 

بنقطة واحدة.
وقــــــال مـــولـــر )33 عـــامـــا(، 
ــي،  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ فــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر صــ
أمــــس، »عــنــدمــا تــنــظــر الــكــرة 
العالمية إلى مباراة ألمانيا 
أمـــام كــوســتــاريــكــا أعــتــقــد أن 
األفــضــل مــن الــخــارج، أعتقد 
أنــــه مـــن الـــواضـــح تــمــامــا أن 
علينا الفوز، لكننا بالطبع 
نحترمهم«، مؤكدا: »نتحلى 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــتـــواضـــع، إذا 
نــظــرت لــتــرتــيــب الــمــجــمــوعــة 
ــة واحــــــــــــدة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ فـ
ــي يـــبـــلـــغ  ـــفــ ــديـ ــهــ ــــل تــ ــــجـ ــــسـ وبـ
ــالـــب هــــدف واحــــــد، لــــذا ال  سـ
يــــوجــــد مــــا يــجــعــلــنــا نــشــعــر 

بالبهجة«.

وأشار مولر، الذي يشارك 
فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلـــمـــرة 
الرابعة، »نعم بالطبع مررنا 
بــمــوقــف مــمــاثــل حينما كــان 
ال بديل أمامنا ســوى الفوز 
عــلــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة )فــي 
ــا 2018(  ــ ــيـ ــ مــــونــــديــــال روسـ
اآلن علينا أن نــلــعــب بشكل 
مـــخـــتـــلـــف«، مـــشـــددا عـــلـــى أن 
ــم االبـــتـــســـامـــة عــلــى  ــ ــا رسـ ــ »مـ
وجوهنا منذ أمس األول هو 
أننا أصبح لدينا فرصة في 
16، ثــم أظهرنا  بلوغ دور الــــ
لــــلــــعــــالــــم الـــــــكـــــــروي مـــعـــدنـــا 

الحقيقي«. 
)د ب أ(

مولر: ينبغي أن نتحلى بالتواضع غريليش يرد على تصريحات نيفيلغريليش يرد على تصريحات نيفيل

توماس مولرجاك غريليش

»أديداس« تحسم الجدل... 
ورونالدو يستنجد بمورغان

حسمت شركة أديداس، عماق األدوات الرياضية العالمية، الجدل بشأن مسجل هدف منتخب البرتغال األول 
في مرمى أوروغواي، االثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 في قطر. 
وأثير جــدل واســع حــول صاحب الهدف، بعدما احتسبه االتحاد الدولي لكرة القدم لمصلحة برونو 
فيرنانديز، الذي مرر الكرة لكريستيانو رونالدو، غير أن األخير طالب باحتساب الهدف له، وشوهد يؤكد 

لحكم المباراة أنه لمس الكرة فعليا قبل أن تدخل الشباك.
وأكــدت شركة أديــداس، في بيان، أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة، وفق ما أكدته التكنولوجيا 
المستخدمة في صناعة »كرة الرحلة« التي تلعب بها مباريات كأس العالم. وقالت »أديداس«، في بيان، »كرة 
كأس العالم بها جهاز استشعار IMU )500 هيرتز(، هذا الجهاز يستشعر لمس الكرة بدقة عالية، وهو الجهاز 

الذي أكد عدم وجود أي تامس بين رونالدو والكرة قبل دخولها الشباك«.
من جانبه، أرسل كريستيانو رونالدو رسالة نصية إلى الصحافي البريطاني الشهير بيرس مورغان، 

ليصّر على أنه سجل هدف البرتغال االفتتاحي.
وقال مورغان، في تغريدة عبر »تويتر«: »رونالدو أكد لي أن رأسه لمست الكرة. حتى برونو يوافقه«.
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مشجعون أجانب ينغمسون في الثقافة العربية
يرتدي المشجع البرازيلي تياغو 
 أصفر اللون 

ً
 عربيا

ً
هيزيندي ثوبا

على لون قميص منتخب بالده في 
 أخضر 

ً
كرة القدم ويعتمر شماغا

ــــف«  ــــوق »واقــ بــيــنــمــا يــســيــر فــــي سـ
الــشــعــبــي فـــي الــــدوحــــة حــيــث حــذا 
عشرات المشجعين األجانب حذوه 
لالنغماس في الثقافة العربية على 

هامش المونديال.
وتــســتــضــيــف قــطــر أول بــطــولــة 
لكأس العالم في دولة عربية وشرق 
ــة. وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر من  ــيـ ــطـ أوسـ
المشّجعين المولعين بكرة القدم، 
فــإن ارتــداء األزيــاء المحلية يشّكل 
وسيلة لالستمتاع واالندماج في 

أجواء المجتمع.
وقــــــــال هــــيــــزيــــنــــدي )40 عــــامــــا( 
 ارتـــــداء 

ّ
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس إن

 
ّ
ــذه الــمــالبــس يــحــمــل »رســـالـــة أن هـ
على الــنــاس االنــدمــاج فــي الثقافة 
العربية وإظهار أننا نحترم قطر 

وتقاليدها«.
وأضـــــــاف الـــمـــوظـــف الــحــكــومــي 
الذي يحضر رابع كأس عالم والذي 
حـــرص عــلــى جــلــب هـــذه الــمــالبــس 
ــا تــشــعــره  ــهـ ـ

ّ
مــعــه مـــن الـــبـــرازيـــل، أن

»باالندماج مع الناس في قطر«.
ــثــــوب الـــعـــربـــي األبـــيـــض مع  والــ
الــشــمــاغ )غــطــاء الــــرأس التقليدي 
ــلـــرجـــال( هـــو الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي  لـ
ــمـــاغ  ــيـــج. والـــشـ ــلـ فــــي مــنــطــقــة الـــخـ
مـــصـــّمـــم فــــي األصــــــل لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الشمس والرمال وكذلك من البرد 

فــي الــشــتــاء، وتــخــتــلــف تصاميمه 
بحسب الدول.

أثواب عربية وأشمغة 

في الدوحة، يمكن رؤية العديد من 
المشجعين من دول مختلفة مشاركة 
فــي الــمــونــديــال، وقـــد ارتــــدوا أثــوابــا 
ــألــــوان أعـــــالم أو  عــربــيــة وأشـــمـــغـــة بــ
 يظل مشجعو 

ّ
قمصان بالدهم، لكن

الـــبـــرازيـــل واألرجــنــتــيــن والــمــكــســيــك 
األكثر عددا ولفتا لألنظار.

ــعــــويــــذة كــــــأس الـــعـــالـــم  ــز تــ ــ ــرمـ ــ وتـ
ترة والعقال 

ُ
»لّعيب« نفسها إلى الغ

الــتــقــلــيــديــيــن فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ويمكن مشاهدتها في كل مكان في 

شوارع الدوحة.
ــــري  ــــسـ ــــويـ ويــــــــقــــــــول مـــــشـــــّجـــــع سـ
خمسيني عّرف عن نفسه باسم كريم 
فقط »أنا مندمج مع الناس في هذا 

البلد«. وتــابــع فيما كانت صديقته 
تــحــاول ضــبــط عــقــالــه األســــود فــوق 
ــيــــض »األمــــر  شــمــاغــه األحـــمـــر واألبــ
يــســاعــد عــلــى بــنــاء الــصــداقــة وأرى 
أن الــنــاس ســعــداء بــرؤيــتــنــا نــرتــدي 

مالبسهم التقليدية«.

التجربة العربية

في األزقة المخصصة للمشاة في 
الــســوق الشعبي الــذي يعد مقصدا 
رئيسيا للمشجعين، تتراص أثواب 
عربية بيضاء مصنوعة مــن خامة 
ــا  ــهـ ــزائـ ــلـــى أجـ ــع عـ ــبـ الـــبـــولـــيـــســـتـــر طـ
الــعــلــويــة قــمــصــان الــفــرق الــمــشــاركــة 

الـ32.
وتــتــراوح أسعار الثوب األبيض 
بين 80 رياال )22 دوالرا( و120 رياال 
)33 ريـــاال( حسب جــودتــه وخامته، 
وفق ما قال البائع الباكستاني إقبال 

الــذي أشــار إلــى وجــود »طلب كبير« 
على هذه المالبس العربية المصممة 

 للمشجعين األجانب.
ً
خصوصا

ويحرص الكثير من المشجعين 
ــــات بــــالدهــــم  ــاريـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى حــــضــــور مـ
فـــي الــمــالعــب بـــهـــذه الــمــالبــس غير 
التقليدية بالنسبة لهم، في عرض 
أزياء مبهج ومتعدد األلوان لألزياء 
الــعــربــيــة الــتــي يطغى عليها الــلــون 

األبيض إجماال.
ــنــــدس خـــافـــيـــيـــر  ــهــ ــمــ وارتـــــــــــــدى الــ
هــيــرنــانــديــز )45 عــامــا( واثـــنـــان من 
أصدقائه ثوبا عربيا أخضر اللون 
ــم الــمــكــســيــك بــالــلــغــة  كــتــب عــلــيــه اســ
اإلنــكــلــيــزيــة تــحــت عــلــم صغير لهذا 
البلد، واعتمروا القبعة المكسيكية 

الشهيرة فوق شماغ أخضر اللون.
وقـــال هيرنانديز لــفــرانــس برس 
بعد أن أوقفه شابان عربّيان اللتقاط 
صـــور تــذكــاريــة مــعــه »أحــــاول عيش 

 
ً
التجربة العربية بالكامل«، مشيرا

إلى أن »المالبس والطعام وكل شيء 
يذّكرني بهذه التجربة المميزة«.

الطعام العربي

وتعّج المطاعم العربية اللبنانية 
ــئـــات  ــمـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ
المشجعين الراغبين بتذّوق الطعام 

العربي.
وقــــــــــــال غــــــيــــــرالــــــدو الــــــــقــــــــادم مـــن 
ــة تـــســـعـــة مــن  ــقــ ــرفــ األوروغــــــــــــــــــواي بــ
ــو يــــتــــنــــاول الـــكـــبـــاب  ــ ــه وهــ ــائــ ــدقــ أصــ
والفتوش في مطعم لبناني، »نريد 
ا من ثقافة )المنطقة(  أن نكون جــزًء

ولو أليام قليلة«.
وتابع الرجل الذي اعتمر شماغا 
أحمر الــلــون وارتـــدى قميص بــالده 
»ال يمكنك االستمتاع بكأس العالم 
دون أن تعيش روحها... وروح كأس 

العالم )الحالية( هي روح عربية«.
بــالــنــســبــة آلخــــريــــن، يـــعـــّد الــثــوب 
والــــشــــمــــاغ وســـيـــلـــة لـــلـــحـــمـــايـــة مــن 

الحرارة وأشعة الشمس.
وقال الموظف في القطاع المالي 
ليوناردو غونزاليس )38 عاما( الذي 
ارتــدى مالبس عربية ألول مــرة في 
 وتساعد 

ً
حياته، إنها »مريحة جــدا

على الحماية مــن الــحــرارة وحــروق 
الشمس«.

)أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/6096


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

السنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

الدنماركاستراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنساتونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتينبولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكالسعودية3040C نوفمبر

بلجيكاكرواتيا141F ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءالمغربكندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيااليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانياكوستاريكا144E ديسمبر

البرتغالكوريا ج245H ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءأوروغوايغانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيلالكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسراصربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200626فرنسا

2101243أستراليا

2011011تونس

2011121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110414كرواتيا

2110204المغرب

2101123بلجيكا

2002150كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

21١٠2٠4بولندا

2101323األرجنتين

2101233السعودية

2٠١1٠2١المكسيك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110814إسبانيا

2101223اليابان

2101173كوستاريكا

2011231ألمانيا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200306البرازيل

2101113سويسرا

2011341الكاميرون

2011351صربيا

هولندا

الفائز من ٤٩

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51

الفائز من ٥٠

الفائز من 53

الفائز من 54

الفائز من 52

الفائز من 55

الفائز من 56

E أول المجموعةF أول المجموعة

G أول المجموعةH أول المجموعة

الواليات المتحدة

F ثاني المجموعةE ثاني المجموعة

H ثاني المجموعةG ثاني المجموعة

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً
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 I do not know anyone who got to«
»the top without hardwork

 قد وصل 
ً
 - مارغريت تاتشر »ال أعرف أحدا

القمة إال بالعمل الشاق«.
منذ لحظة إعالن فوز دولة قطر الشقيقة 
والحبيبة باستضافة كأس العالم بنسخته الـ 
22 لعام 2022 منذ عقد من الزمان وأنا أحلم 
بـــذاك الــيــوم االستثنائي لحضور فعاليات 
 
ً
حفل االفتتاح الذي سيقام في دولة قريبة جدا

للقلب والروح، وال يبعدني عنها سوى ساعة 
طــيــران واحـــدة تلك الساعة التي ستأخذني 
 على أرض 

ً
 يتحقق جليا

ً
 جميال

ً
ألشهد حلما

الواقع في صرح اسمه »البيت« ويا له من بيت!
تــحــقــق الــحــلــم وكـــــان مـــن أجـــمـــل لــحــظــات 
حــيــاتــي، لــحــظــة دخــولــي الســتــاد الــبــيــت في 
منطقة الـــخـــور، يـــوم الــعــشــريــن مــن نوفمبر 
لعام 2022 هذا اليوم سيبقى في ذاكرتي بكل 

تفاصيله الجميلة ما حييت. 
ركبنا الحافلة من منطقة تجمع في »سوق 
واقف« وحركنا برحلة برية طويلة استغرقت 
 حيث كنت 

ً
نحو الــســاعــة الــتــي مــرت ســريــعــا

أتــأمــل خــاللــهــا وأفــكــر كــيــف تمكنت الــدوحــة 
الجميلة والصغيرة بمساحتها من تحقيق 
هــذا الحلم إلنجاز ال أعتقد أنــه سيتكرر في 
ــتـــاريـــخ، لــيــس لــكــونــهــا مــنــاســبــة ريــاضــيــة  الـ
عالمية تتنافس على الــفــوز باستضافتها 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــــدول، بـــل ألنـــنـــي أســتــبــعــد أن 
يــكــون باستطاعة دولـــة عــربــيــة أو خليجية 
أن تتمكن من تحقيق هذا النصر الذي حقق 
الكثير، وسبقه الكثير من التحضير والجهد 
والعمل الشاق، لتحقيق رؤيــة استراتيجية 

بعيدة المدى.
وصلنا بعد نحو ساعة وعشر دقائق إلى 
صـــرح اســتــاد الــبــيــت الـــذي ُصــمــم عــلــى شكل 
 عن 

ً
بيت شعر نصب وسط الصحراء بعيدا

 جمع 
ً
 مهيبا

ً
وسط العاصمة، ورأيت تصميما

بجماله وأنــاقــتــه وعــراقــة خلفيته الثقافية 
العالم كله تحت خيمة واحـــدة، ويــا لها من 
خيمة لها هيبة وجــمــال وأثــنــاء السير إلى 
داخل أروقتها أثلج صدري وشعرت بالفخر 
أن أكون خليجية وسط الحشود من الناس 
مـــن مــخــتــلــف الــــقــــارات، وقــــد تــزيــنــوا بــأعــالم 
بالدهم، وكــان مما يلفت النظر أن ترى بين 
 
ً
 قطريا

ً
 أو طفال

ً
 قطريا

ً
الحين واآلخر مواطنا

 يساعد أحد الضيوف األجانب في 
ً
أو خليجيا

لبس الغترة والعقال، والكل سعيد بالتعرف 
على ثقافة مختلفة نشرت أجمل الصور في 

التسامح والسالم،
شعور ال يوصف إال بالفخر الشديد في 
تلك اللحظات، فقد كنا نتغنى لسنين بأنا 
الخليجي وأفتخر أني خليجي، تلك الكلمات 
شـــعـــرت بــهــا بــشــكــل مــلــمــوس حــيــن شــهــدت 
التنظيم الرائع في عملية دخولنا وخروجنا 
من منطقة استاد البيت بكل سالسة وأمن، 
 وشعرت بالمزيد من الفخر 

ً
وسعدت كثيرا

برؤية فتيات وفتية من قطر الحبيبة، وهم 
يعملون بحماس وجد وحب على قدم وساق 
في عملية التنظيم والترحيب بالعالم بأسره 
في دوحة الجميع، كما سماها سمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله.
انتظرت بفارغ الصبر لحظة حفل االفتتاح 
 أنها كانت تجربتي 

ً
وزانها جمااًل وحماسا

األولى على اإلطالق في دخول مدرات استاد 
رياضي على الرغم من المفارقة أنني عشت 
فــي بــيــت الـــوالـــد، رحــمــه الــلــه، سنين طويلة، 
ومنزلنا مقابل أحد أشهر النوادي الرياضية 
في الكويت. كانت من أجمل اللحظات رؤية 
ملعب بــهــذه الــروعــة والــفــخــامــة المعمارية، 
ــا  ــ ــات، وأنـ ــظـ ــحـ ــلـ ــر بـــالـــمـــلـــل ولــــــو لـ ــعــ ولــــــم أشــ
أتــأمــل التنظيم الـــرائـــع والــتــجــهــيــز النــطــالق 

االفتتاح الــذي بــدأ بالصوت الرخيم للنجم 
العالمي مــورغــان فــريــمــان، وأبــهــرنــي دخــول 
الشاب المعجزة القطري غانم المفتاح ذي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وذي األخــــالق التي 
تنقص الكثيرين، كانت تلك اللحظة ال توصف 
فــكــأنــهــا صــرخــتــي كــــأم لــــذوي االحــتــيــاجــات 
 لــلــعــالــم كــلــه، وقــد 

ً
الــخــاصــة قــد وصـــل أخـــيـــرا

التفت الجميع الــى معنى االخــتــالف، وكيف 
نــحــتــرمــه ونــتــعــامــل مــعــه، لــقــد كــانــت رســالــة 
عظيمة حققت القمة في حفل أنا باعتقادي 
كان األجمل في تاريخ مسابقات كأس العالم، 
فقد ركز على الرسائل اإلنسانية العميقة التى 
أصلت ثقافة البلد، وأشعلت حماس كل أرجاء 
المعمورة بأن يروا الجانب اآلخر من العالم.

لحظة يصعب وصفها بالكلمات حين ترى 
 حضروا إلى هذا البيت 

ً
أكثر من ستين ألفا

الجميل بــكــل احــتــرام وتــقــديــر رغـــم اخــتــالف 
وتنوع أجناسهم وأعراقهم وألوانهم ودينهم 
ومــعــتــقــداتــهــم وتــوجــهــاتــهــم فــي هـــذا الــبــيــت، 
وهــــذه الــتــحــفــة الــمــعــمــاريــة، جــمــعــهــم حبهم 
لــلــريــاضــة ورغــبــتــهــم فــي الــمــشــاركــة، وكــانــت 
فــرصــة لــهــم لــلــتــعــرف عــلــى ثــقــافــة بــلــد مسلم 

وخليجي وعربي. 
نــعــم قــطــر الــشــقــيــقــة بــلــد خــلــيــجــي صغير 
بــمــســاحــتــه لــكــنــه تـــفـــوق ووصـــــل إلــــى الــقــمــة 
بالعمل الشاق والدؤوب، وحقق هدف التنمية 

المستدامة،
درس رائع قدمته دوحة الخير بينت فيه 
الفرق بين اإلدارة والقيادة، وكيف أن الرؤية 
والتخطيط االستراتيجي بعيد المدى ال بد 
أن يصل بنا لتحقيق القمة بــالــرغــم مــن كل 

العقبات والصعوبات واالنتقادات.
 قليلة في حق قطر التي تحدت 

ً
كلمة شكرا

 
ً
الكل، وحققت الحلم بالوصول للقمة، فهنيئا

لكم أهل الدوحة.

في الوقت الراهن، تواجه أوروبا اضطرابات 
ــعــانــي منطقة 

ُ
فــي إمـــداداتـــهـــا مــن الــطــاقــة، وت

 في الحبوب، 
ً
الشرق األوسط وإفريقيا نقصا

ــع كــــان الــجــمــيــع يــجــتــهــد مـــن أجــل  ــواقـ وفــــي الـ
الحصول على أشباه الموصالت، ومع انتشار 
انقطاع تدفقات المنتجات الحيوية على نحو 
متزايد، يتعين على االقتصادات والشركات 
اتخاذ خيارات مهمة، ويبدو أن العامل األهم 
يتمثل بالتراجع عن التكامل العالمي أو إعادة 

تصوره.
فيما يتعلق بالكثيرين، قــد يــكــون إغـــراء 
 مــن حــرب روســيــا على 

ً
ا ، فــبــدء

ً
الــتــراجــع قــويــا

أوكرانيا إلــى التنافس الصيني - األميركي، 
بدأ ُيصبح النظام العالمي موضع نزاع بشكل 
متزايد، وعندما تكون سالسل القيمة عالمية، 
ــد في  يــمــكــن أن يــتــردد صـــدى اضـــطـــراب واحــ
مختلف أنحاء العالم، ومع ذلك، كما أوضحنا 
في دراسة بحثية جديدة، فإن االنسحاب من 
سالسل القيمة هذه لن يكون بالسهولة التي 

قد يفترضها المرء.
وعلى مدى عقود من الزمان، سعى العالم 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــكــامــل االقـــتـــصـــادي الــســريــع 
والشامل، ولسبب وجيه، فمن خالل تمكين قدر 
أكبر من التخصص ووفــورات الحجم، عملت 
ة  سالسل القيمة العالمية على تعزيز الكفاء
وخفض األسعار وزيادة نطاق ونوعية السلع 
والــخــدمــات الــُمــتــاحــة، ومــن خــالل دعــم النمو 
االقتصادي، أدى ذلك إلى زيادة الدخل وفرص 
العمل- وإن لم يكن للجميع- مما ساعد على 

انتشال الناس من براثن الفقر.
مع التكامل جاء االعتماد المتبادل، وكما 
نوضح في دراستنا، ال توجد منطقة اليوم 
قريبة من تحقيق االكتفاء الذاتي، إذ تستورد 
كل منطقة من مناطق العالم الرئيسة أكثر من 
25 في المئة من مورد مهم واحد على األقل أو 

عة.
َّ
سلعة ُمصن

وفــــي كــثــيــر مـــن الــــحــــاالت، تـــكـــون الــنــســبــة 
أعلى مــن ذلــك بكثير، حيث تستورد أميركا 
الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا 

الــشــرقــيــة وآســـيـــا الــوســطــى أكــثــر مـــن 50 في 
المئة مــن األجــهــزة اإللكترونية التي تحتاج 
إليها، ويستورد االتــحــاد األوروبـــي أكثر من 
50 في المئة من موارده من الطاقة، وتستورد 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 25 في 
المئة من مواردها من الطاقة، وحتى أميركا 
الشمالية، التي تتمتع بقدر أقــل مــن مناطق 
االعــتــمــاد الــشــديــد، تعتمد على الــــواردات من 

الموارد والسلع الُمَصنعة.
ومن شأن هذه الممارسات أن تولد مخاطر 
 عــنــدمــا يتعلق 

ً
حقيقية بــال شـــك، خــصــوصــا

األمــــر بــالــســلــع الــتــي يــتــركــز إنــتــاجــهــا بشكل 
كبير. على سبيل المثال، يتم استخراج معظم 
الــلــيــثــيــوم والــجــرافــيــت فــي الــعــالــم- وكالهما 
يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية 
- إلى حد كبير من ثالثة بلدان أو أقــل، وُيعد 
الجرافيت الطبيعي شديد التركيز ليس بسبب 
االحتياطيات، ولكن ألن أكثر من 80 في المئة 

يتم تعديله في الصين.
وعــلــى نحو مــمــاثــل، تستخرج جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 69 فـــي الــمــئــة من 
الكوبالت في العالم، وتمثل إندونيسيا 32 في 
المئة من النيكل في العالم، وتنتج شيلي 28 
في المئة من النحاس على مستوى العالم، ومن 
شأن انقطاع اإلمدادات من أي من هذه المصادر 

أن يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى.
والــــســــؤال الـــمـــطـــروح اآلن هـــو مـــا إذا كــان 
بــإمــكــان الــبــلــدان، والـــشـــركـــات، الــحــد مــن هــذه 
المخاطر دون التخلي عــن الــمــزايــا العديدة 
للتجارة العالمية، فقد بــدأ بعضها بالفعل 
في تبني التنويع، وسعت العديد من شركات 
ــى تــوســيــع  ــ ــيـــات االســـتـــهـــالكـــيـــة إلـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
بصمتها التصنيعية في الهند وفيتنام بهدف 
الحد من االعتماد على الصين واالستفادة من 
األســـواق الناشئة، وبالمثل أعلنت الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية 
والصين واليابان اتخاذ تدابير لزيادة اإلنتاج 
المحلي من أشباه الموصالت، وعلى الرغم 
من أن أشباه الموصالت تمثل أقل من 10 في 
المئة من إجمالي التجارة، فإن المنتجات التي 
تعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر 
تمثل ما يقدر بنحو 65 في المئة من جميع 

صادرات السلع.
ومع ذلك، قد يستغرق التنويع بعض الوقت، 
وغالبا ما يتطلب استثمارات أولية ضخمة، 
ــعــد الــمــعــادن- مــن بــيــن الــمــنــتــجــات األكــثــر 

ُ
وت

 في النظام العالمي- أكبر مثال على ذلك، 
ً
تركيزا

وكما أشارت وكالة الطاقة الدولية، فإن تطوير 
رواسب جديدة من المعادن الحيوية استغرق 

 في المتوسط.
ً
 أكثر من 16 عاما

ً
تاريخيا

ال يقتصر األمر على تطوير مناجم جديدة، 
 بناء إمكانات 

ً
بــل يتعين على البلدان أيــضــا

المعالجة الخاصة بها وتأمين العمال ذوي 

المهارات ذات الصلة، ويجب أن يتم كل هذا 
بــطــريــقــة تــخــفــف مــن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي الكبير 

المترتب على التعدين والمعالجة.
قد يمّكن االبتكار الجهات الفاعلة من تجاوز 
هــذه العقبات، ويتم بالفعل بــذل العديد من 
 على 

ً
الــجــهــود لتطوير تقنيات أقـــل اعــتــمــادا

الجرافيت الطبيعي، ويقوم مصنعو السيارات 
الكهربائية بتجربة األساليب التي تستخدم 
كمية أقل من الكوبالت، أو ال تستخدم أي منها 
ــــالق، وفـــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع أســعــار  عــلــى اإلطـ
الــبــالديــوم، طـــورت شــركــة »بــاســف« األلمانية 
المتعددة الجنسيات للصناعات الكيميائية 
تــقــنــيــة مــحــفــزة جـــديـــدة تــســمــح بــاالســتــبــدال 

الجزئي للبالديوم بالبالتين.
قــد تتمثل طريقة أخـــرى لتعزيز المرونة 
فــي تغيير نهجنا فــي االســتــعــانــة بمصادر 
خارجية، ويمكن للشركات والحكومات العمل 
مع بعضها، من خالل الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص، لالستفادة من قوتها الشرائية 
ــا مــــن الــســلــع  ــهــ ــداداتــ الــمــجــمــعــة، وتـــعـــزيـــز إمــ
الحيوية، والمساعدة في بناء اقتصادات أكثر 

استدامة.
لقد بدأت نماذج من هذا التعاون في الظهور 
بالفعل، ويهدف صندوق النمو الكندي إلى 
اســتــخــدام األمــــوال العامة لــجــذب رأس المال 
الخاص لتسريع نشر التكنولوجيات الالزمة 
لــخــلــق اقــتــصــاد خــــال مـــن الـــكـــربـــون، بــمــا في 
ذلك عن طريق زيــادة اإلنتاج المحلي للمواد 
الحيوية مثل الزنك والكوبالت وعناصر األرض 
 »First Movers« الــنــادرة، كما تعهد تحالف
لخفض انبعاثات الكربون- والذي يضم أكثر 
مــن 50 شــركــة خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم- 
باستخدام قوته الشرائية الجماعية إلنشاء 
األسواق الالزمة إلنتاج تقنيات نظيفة مبتكرة 
عبر ثمانية قطاعات حيث يصعب التخفيف 

من الكربون.
ظهر مثل هـــذه االســتــراتــيــجــيــات قدرتنا 

ُ
ت

على التخفيف مــن المخاطر وبــنــاء المرونة 
االقتصادية دون التخلي عن الترابط الذي مّكن 
أكثر من مليار شخص من التخلص من الفقر 
في العقود األخيرة، وبداًل من محاولة التراجع 

عن االقتصاد العالمي، علينا إعادة تصوره.

* أوليفيا وايت هي الشريك الرئيسي في 
مكتب سان فرانسيسكو بشركة ماكينزي 
وشركاه، ومديرة معهد ماكينزي العالمي، 
وجوناثان ويتزل شريك رئيسي في 
ماكينزي، وقائد مبادرة ماكينزي الخاصة 
بالمدن ومدير معهد ماكينزي العالمي.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

اقتضت مشيئة الله أن يجعل البشر مختلفين في طباعهم 
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)هود 119-118(.
 يــرى المفسرون أن الله لو أراد لهدى الناس جميعا إلى 
دينه، فالله ال يعجزه شــيء، ولكنه سبحانه أعطاهم حرية 
االخــتــيــار ليحاسبهم عــلــى حــســن اخــتــيــارهــم، وهــنــاك آيــات 
أخرى توضح أن البشر يختلفون في أمور كثيرة، وجعل الله 
هذا االختالف والتنوع بين البشر آية من آياته الكونية، وذلك 
ْرِض 

َ ْ
َمَواِت َواأل  السَّ

ُ
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ْ
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فالبشر مختلفون فــي ألوانهم ولغاتهم وثقافتهم، وحــاول 
 الــمــهــتــمــيــن بـــشـــؤون الــعــلــم والــمــعــرفــة، 

ً
الــعــلــمــاء وخــصــوصــا

االســتــفــادة مــن هــذا االخــتــالف والــتــنــوع بين البشر، لتطوير 
الثقافة والحياة العلمية.

فكيف نستفيد من هذا التنوع بين البشر لتطوير النظام 
التربوي والتعليمي؟ أثبتت نتائج كثير من الدراسات التي 
أجراها متخصصون في علم النمو لدى اإلنسان أن الفروق 
الفردية بين األطفال ال تتضح في الغالب إال عند بلوغ الطفل 
ســن الرابعة عشرة أو الخامسة عــشــرة، لذلك يــرون أن يقدم 
 
ً
 إلزاميا

ً
لجميع أبناء المجتمع في هذه المرحلة األولى، تعليما

، وأن تشتمل العملية الــتــربــويــة فــي تلك المرحلة، 
ً
ومـــوحـــدا

على برامج وأنشطة تربوية منوعة، قــادرة على الكشف عن 
الميول المهنية والتعليمية لدى المتعلمين وتنميتها، ومن 
ثم توجيههم إلى نوع التعليم والعمل المناسب لتلك القدرات 
والميول، على أن يتم توجيه الطلبة من تربويين متخصصين 

في هذا المجال.
 ومن حسن الحظ أن هذا التنوع لدى اإلنسان يقابله تنوع 
في المهن التي يحتاجها المجتمع، فالمجتمع بحاجة إلى 
مدرسين، والمدرسون أنفسهم يختلفون في تخصصاتهم، 
فهناك حاجة لــمــدرس اللغة العربية وآخــر للغة اإلنكليزية 
وآخر للرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجبا والهندسة، 
والهندسة نفسها تتفرع في التعليم العالي إلى تخصصات 
كثيرة، مثل الهندسة المدنية والكهرباء واالتصاالت السلكية 
والالسلكية والبترول والطيران المدني والعسكري، وكذلك 
المجتمع بحاجة إلــى األطــبــاء، ومهنة الطب تتفرع نفسها 
إلــى تخصصات كثيرة، كطب األســنــان والعيون واألعصاب 
والعظام والجراحة، واألورام والقلب، وكل تخصص من هذه 

التخصصات الطبية يشتمل على تخصصات أخرى.
 أو لعلنا نستنتج من هذا كله أن الثقافة المعاصرة والتطور 
في الثقافة التكنولوجيا، أدى وسيؤدي إلى ظهور مهن جديدة 
في الدولة، فيجب تطوير المناهج التعليمية بصفة مستمرة، 
لتلبي الــقــدرات والميول التعليمية والمهنية المنوعة لدى 
جمهور المتعلمين، وكذلك لتلبي حاجات المجتمع للمهن 
المختلفة، ولتالحق التطور السريع في الثقافة المعاصرة، 
ولكي ال يتخلف التعليم عن هذا التطور الثقافي والحضاري، 
نأمل أن تتعاون السلطة التشريعية مــع الحكومة لتطوير 
النظام التربوي وإصالحه، بداًل من اهتمامها بتبذير أموال 

الدولة والتفريط في هويتنا الوطنية.

وفــق تــقــديــرات المسؤولين األميركيين وحلفائهم فــي شرق 
آســيــا، ال يمكن اتــخــاذ خــطــوات كثيرة لمنع كــوريــا الشمالية من 
إطــالق اختبارها السابع للصواريخ النووية، فبعد سنوات من 
الجمود الدبلوماسي وسلسلة اختبارات للصواريخ البالستية 

في الفترة األخيرة.
يقول مسؤول من كوريا الجنوبية رفض اإلفصاح عن هويته: 
»أصبح االختبار النووي الذي ينوي كيم جونغ أون إطالقه في 
المرحلة المقبلة مسألة وقــت، ويجب أن نضع الخطط على هذا 

األساس لألسف«.
ال مفر من أن يزعزع أي اختبار نــووي جديد حلفاء واشنطن 
في المنطقة، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية واليابان، كما أنه يزيد 
الضغوط على إدارة جو بايدن لتجديد سياسة بلده تجاه كوريا 
الشمالية بعدما وضعها األميركيون على الهامش وانشغلوا 

بأزمات عالمية أخرى مثل الغزو الروسي ألوكرانيا.
لكن ال تملك إدارة بايدن أدوات كثيرة لجلب كوريا الشمالية 
إلى طاولة المفاوضات برأي فيكتور تشا، خبير في شؤون كوريا 

الشمالية في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية.
 للصواريخ البالستية 

ً
سبق أن أجرت كوريا الشمالية 63 اختبارا

هذه السنة، فأّججت بذلك االضطرابات في شبه الجزيرة الكورية 
وتــجــاوزت سجلها السنوي السابق الــذي كــان يقتصر على 25 
، فأطلق أحدث اختبار للصواريخ البالستية العابرة 

ً
 مماثال

ً
اختبارا

 من االنتقادات الالذعة من واشنطن 
ً
للقارات، في 17 أكتوبر، سيال

وحلفائها في الخارج.
لكن فشلت المساعي األميركية إلدانة هذه التجارب عبر موقف 
موّحد في األمم المتحدة حتى اآلن، وقبل أيام عجز مجلس األمن 
عــن تمرير قـــرار يــديــن أحـــدث اخــتــبــار كـــوري شمالي للصواريخ 
البالستية العابرة للقارات ألن روسيا والصين استعملتا حق 
النقض لمعارضة هذا القرار، وهو عاشر اجتماع يعقده مجلس 
األمــن هــذه السنة عن كوريا الشمالية، لكن لم ينتج أيٌّ من تلك 
 إلدانة كيم أو فرض عقوبات جديدة على 

ً
 مؤثرا

ً
االجتماعات قرارا

 على الــمــأزق الدبلوماسي الذي 
ً
بلده، فقد أكــد االجتماع مــجــددا

تــواجــهــه الــواليــات المتحدة فــي تعاملها مــع الــبــرنــامــج الــنــووي 
الكوري الشمالي على الساحة العالمية.

عّبرت السفيرة األميركية لــدى األمــم المتحدة، ليندا توماس 
 
ً
غرينفيلد، عن استيائها خــالل االجتماع، فقالت: »كــم صاروخا
آخــر يجب أن ينطلق قبل أن نــرّد بقراٍر موّحد في المجلس؟ من 
ين من الدول التي تملك حق النقض تزيدان قوة 

َ
الواضح أن اثنت

كوريا الشمالية وجرأتها، وهذا التعطيل الفاضح ُيعّرض منطقة 
شمال شرق آسيا والعالم كله للخطر«.

 غير مبرر ضد أوكرانيا في وقٍت 
ً
كانت روسيا قد أطلقت غزوا

سابق من هذه السنة، وقد أسفر تحّركها عن سقوط نحو 200 ألف 
همت الواليات المتحدة بإطالق 

ّ
قتيل في ساحة المعركة، لكنها ات

تحرك عسكري صدامي ضد كوريا الشمالية.
ــم الــمــتــحــدة، آنــا  صــّرحــت نــائــبــة الــمــبــعــوث الـــروســـي لـــدى األمــ
إيفستيغنيفا، أمام الصحافيين بعد االجتماع األخير: »من الواضح 
أن التجارب الصاروخية التي تطلقها بيونغ يانغ تنجم عن نشاط 
عسكري صدامي وقصير النظر من جانب الواليات المتحدة في 
محيط كوريا الشمالية، وهو تحرك يسيء إلى شركائها والوضع 

العام في شمال شرق آسيا«.
في غضون ذلك، استخفت كوريا الشمالية باالنتقادات الغربية 
واعتبرت تجاربها مجّرد تدريب للدفاع عن الذات بعد سلسلة من 
التدريبات العسكرية المشتركة بين الواليات المتحدة وكوريا 
ذ الجيشان األميركي 

ّ
الجنوبية، وفي شهَري أكتوبر ونوفمبر، نف

والكوري الجنوبي تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق.
فــي هــذا السياق، تقول كيم يــو يــونــغ، شقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي، فــي بــيــان نشرته وســائــل اإلعـــالم المحلية: »لــقــد أغفل 
مجلس األمـــن عــن الــتــدريــبــات العسكرية الخطيرة الــتــي جمعت 
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية وحشدهما الجشع لألسلحة 
من أجل استهداف بيونغ يانغ، لكنه عارض في المقابل تدريبات 
عّبر عن حقها المشروع بالدفاع عن نفسها«.

ُ
كوريا الشمالية التي ت

* »فورين بوليسي«

ــة  ــ ــدام األزمـ ــ ــتـ ــ فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة واحـ
 بأن هذا 

ً
 للجيش، علما

ً
االقتصادية، اختارت باكستان قائدا

 ،
ً
حة نــوويــا

ّ
المنصب ُيعتبر األقـــوى فــي هــذه الــدولــة المسل

 ما يترافق إعالن هوية القائد العسكري الجديد مع 
ً
وغالبا

 من 
ً
 طــويــال

ً
أجـــواء مــن التوتر ألن باكستان تحمل تــاريــخــا

االنقالبات العسكرية، لكن يأتي االستحقاق هذه المرة غداة 
انكشاف حقائق مدّوية عن الوضع المالي للجنرال المنتهية 

واليته قمر جاويد باجوا.
 إلى نفوذ الجيش الهائل 

ً
 نظرا

ً
ُيعتبر هذا المنصب مهما

في السياسة واالقتصاد داخل باكستان، ويقال إن الجيش 
يسيطر على أكثر من 10 في المئة من عقارات البلد، وهو 
يشارك في مجموعة واسعة من األعمال التجارية، ويؤثر 
بقوة في صنع القرار السياسي، فقد َحَكم الجيش باكستان 

ألكثر من ثالثة عقود منذ تأسيس البلد عام 1947.
ــان الــجــيــش  ــ ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق عــــمــــران خـ اعـــتـــبـــر رئـ
مة والمتكاملة الــوحــيــدة« فــي البلد، مع 

ّ
»المؤسسة المنظ

أنــه يتمسك بصالحياته عبر إضــعــاف جميع المؤسسات 
بة، والسلك 

َ
األخــرى، بما في ذلك الحكومة المدنية الُمنتخ

 يستغل 
ً
الــقــضــائــي، ووســائــل اإلعــــالم، وبـــدأ خــان شخصيا

ضعف المؤسسات لحصد دعم واسع عبر الدعوة إلى إجراء 
انتخابات مبكرة بعد إنهاء عهده قبل أوانه في شهر أبريل 
الماضي نتيجة حجب الثقة عن حكومته في البرلمان، ولن 
تحصل االنتخابات قبل أغسطس 2023، هــو يلوم رئيس 
الــوزراء الحالي شهباز شريف، ووزيــر الداخلية رانا صنع 
الــلــه، ومــســؤول مــرمــوق فــي الجيش، على محاولة اغتياله 

.
ً
حديثا

مــن بين ستة مرشحين محتملين، تــم اختيار الجنرال 
عاصم منير، رئيس االستخبارات السابق، لقيادة الجيش، 
وتوقع الصحافي أسد علي طور اختيار منير ألن عمران خان 
كان قد أقاله من منصب مدير عام االستخبارات، لذا يظن 
خصومه السياسيون أن منير لن يساير خان إذا أصبح قائد 
الجيش، حتى أنه قد يمنعه من العودة إلى رئاسة الحكومة.
خــان ليس السياسي الباكستاني الوحيد الــذي يرتبط 
نفوذه، أو حتى سقوطه السياسي، بــقــرارات الجيش، فهو 
ينكر تلقيه أي مساعدة من الجيش للوصول إلى السلطة، لكن 
من المعروف أن دعم الجيش واالستخبارات أساسي للنجاح 
في الحياة السياسية الباكستانية. أصبح خان، بعد وصوله 
إلى السلطة، من أشرس منتقدي نفوذ الجيش، ويشيد به 
 
ً
 من المحرمات حين أطلق نقاشا

ً
ا الكثيرون ألنه كسر جزء

عن دور الجيش، وزار شريف شقيقه، رئيس الوزراء السابق 
نواز شريف، في لندن في وقٍت سابق من هذا الشهر، ويقال 
إن الهدف من الزيارة يتعلق بمناقشة منصب قائد الجيش.
في األشهر األخيرة، تطّرق عدد كبير من الشخصيات 
ات حــول دور الجيش فــي تعيين   إلــى ادعـــاء

ً
الــعــامــة علنا

كبار المسؤولين واتــخــاذ الــقــرارات السياسية، مما دفع 
رئــيــس االســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة، نــديــم أحــمــد أنــجــم، 
إلى عقد مؤتمر صحافي ُمتلفز أعلن فيه أن الجيش قرر 
عـــدم الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــتــمــّســك بـــدوره 

الدستوري.
لكن يدرك المسؤولون الغربيون أن اختيار قائد الجيش 
ــاد، ويـــقـــول مــبــعــوث  ــ ــالم أبـ مـــن أهـــم االســتــحــقــاقــات فـــي إســ
أوروبي رفض اإلفصاح عن هويته إن هذا المنصب مهم ألن 
جميع القرارات تنبثق منه، وفي خطوة استثنائية في وقٍت 
سابق من هذه السنة، تطرق باجوا إلى موضوع االقتصاد 
الباكستاني، فدعا نائبة وزير الخارجية األميركي، ويندي 
ــراج عــن مـــوارد صــنــدوق النقد  شــيــرمــان، إلـــى تسهيل اإلفــ

الدولي كي ال تعجز باكستان عن تسديد مستحقاتها.
لكن نشر الصحافي الباكستاني المقيم في الواليات 
 FactFocus على مــوقــع 

ً
المتحدة، أحــمــد نــورانــي، تــقــريــرا

ــراد مــن عــائــلــتــه  ــ االســتــقــصــائــي، حــيــث زعـــم أن بــاجــوا وأفـ
جمعوا ثــروة طائلة تفوق 56 مليون دوالر أثــنــاء توليه 
منصبه، من دون احتساب المدخول الرسمي الذي حصده 

 للجيش.
ً
عندما كان جنرااًل وقائدا

اعتبر وزير المال الباكستاني، محمد إسحاق دار، تلك 
 
ً
 للقانون الضريبي وخرقا

ً
المعلومات المسّربة انتهاكا

َمر بإجراء تحقيق فوري عن الموضوع، 
َ
للبيانات السرية، وأ

وسرعان ما أصبح موقع )Fact Focus( الذي نشر التقرير 
لعة في العاصمة 

ّ
 داخل باكستان، وفق مصادر مط

ً
محظورا

إسالم أباد.
* »فورين بوليسي«

ــم يــكــفــهــا مـــخـــرجـــات تــعــلــيــم فــاشــلــة،  ــأن الـــكـــويـــت لـ ــ وكـ
وتــقــيــيــمــات مــتــدنــيــة لــجــامــعــاتــهــا، وتـــراجـــع كــويــتــي في 
ة والرشوة والتزوير في كل شيء،  معظم مؤشرات الكفاء
حتى يصل التزوير الى انتخابات االتحاد الوطني، فرع 
الواليات المتحدة األميركية، وقد تكون هناك تزويرات 

غيرها لم تكتشف.
يبدو أن لدينا في الكويت من ال يــزال يريد الهيمنة 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــفــكــر الـــحـــر، بــالــتــغــلــغــل فـــي الــجــســم 
الطالبي وتلويث فكره عن طريق اتحاداته، وبالفعل فقد 
 ما 

ً
 في ذلك، فاالنتخابات الطالبية دائما

ً
نجحوا كثيرا

تفرز الفكر الحزبي أو القبلي أو الطائفي، وتــؤدي إلى 
اصطفافات تفرق بين أبناء البلد الواحد.

 عن أكبر عملية 
ً
 تقريرا

ً
جريدة »الجريدة« نشرت مؤخرا

تزوير في انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات المتحدة األميركية، للعام النقابي 2022- 2023، 

والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلس قبل أيام.
كر بشهادة جميع المناديب، بعد 

ُ
تم التزوير، وكما ذ

افتعال مشاجرات عند بوابة اللجنة في نصف الساعة 
األخـــيـــرة لــالنــتــخــابــات؛ حــتــى تــبــعــد األنـــظـــار عــن إدخـــال 
يرت نتيجة 

ُ
، وعن طريقها غ

ً
أوراق اقتراع مختومة مسبقا

رضت اإلرادة الفردية على اإلرادة الحرة 
ُ
االنتخابات، وف

ــهــدم بــهــا أعــمــدة الــعــمــل الــنــقــابــي 
ُ
لــلــجــمــوع الــطــالبــيــة، لــت

والطالبي الحر والمستقل، وليلوث فكر طالبي شاب. 
ويــقــال إن هــنــاك انــتــهــاكــات أخـــرى كــتــزويــر الــهــويــات 
لتمرير ناخبين يحملون مستندات مزورة، والتصويت 
ــداء عــلــى مـــن يــحــتــج  ــتــ بــمــســتــنــدات طــلــبــة آخـــريـــن، واالعــ
ــخــــاص الــــذيــــن انـــتـــحـــلـــوا شــخــصــيــات  عـــلـــى تـــمـــريـــر األشــ
طلبة مقيدين استعانوا بهويات مزورة لتغيير نتائج 
االنتخابات، إنه األسلوب نفسه الذي اتبعه الفاسدون 
والــمــزورون فــي انتخابات مجالس األمــة وغيرها على 

مدى عقود.
إنـــه تــخــريــب لــقــيــم طــالبــيــة شــابــة تــحــتــاجــهــم الــكــويــت 
للخروج بها من سنوات عجاف طويلة، إنه تلويث لعقول 
 لخدمة أهداف سياسيين 

ً
أبنائنا، وتجهيزهم مستقبال

ومتنفذين فاسدين يخططون لمستقبل نتمنى أال يكون 
أسوأ من سابقه.

مطلوب من الحكومة أن تتدخل وتوقف هذه التدخالت 
فــي شـــؤون الــطــلــبــة وحــريــاتــهــم الــشــخــصــيــة، وأن يــكــون 
هدف كل الطلبة األسمى ومن دون استثناء نهل العلم 

والمعرفة لخدمة وطنهم ال غير.

talalalarab@yahoo.com
طالل عبد الكريم العرب
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ّ
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ً
من الفقر في العقود األخيرة، وبدال
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بال رؤيــة وال خطة، وفي حــدود ميزانية تتقلص 
عند الحديث عــن المشروعات الثقافية الــجــادة، 
وتــتــمــدد بــبــذخ أمــــام أبـــــواب الـــطـــائـــرات الــحــامــلــة 
لمسؤولي المجلس لحضور اجتماعاٍت ال قيمة 
لها، أو فعاليات ال يفهمون ما يدور فيها، وال حول 

وال قوة إال بالله العلي العظيم.

العدالة والتعليم
 

مــلــف الــعــدالــة فــي التعليم مــن أخــطــر الملفات 
التي فتحتها المبادرة، فقد استعرضت إحصاءات 
حول أعداد المدارس الحكومية والخاصة، وأعداد 
الطلبة فيها، ونــســب المعلمين إلــى الــطــالب في 
التعليمين العام والخاص، وعلى الرغم من رجوح 
الكفة لصالح التعليم العام في جميع المجاالت 
السابقة، فإن جودة التعليم منخفضة في التعليم 
 
ً
العام مقابل التعليم الخاص، وهذا ما يدفع كثيرا

من أولياء األمور إلى إلحاق أبنائهم في المدارس 
الـــخـــاصـــة، وهــنــا تــكــمــن الــمــشــكــلــة، فـــال يستطيع 
الجميع تحمل تكاليف هــذا التعليم، لــذا يتلقى 
أبناء الطبقات الغنية والميسورة تعليما أفضل 
من غيرهم، وقد ظهر ذلك في نتائج االختبارات 
الدولية التي عرضتها المبادرة، هذا فيما يخص 
نت  ر دخل األسرة، أما متغّير الجنس فقد بيَّ متغيِّ
النتائج اختالاًل في العدالة التعليمية بين الذكور 
واإلنــاث، فنسب نجاح اإلنــاث أعلى في القسمين 
األدبــــي والــعــلــمــي مــن الـــذكـــور، مــمــا يعني أن فئة 
الذكور تتلقى مستوى في التعليم أدنى من اإلناث.
إن هــذه االخــتــالالت الــتــي نجدها فــي العدالة   
ز 

ِّ
التعليمية تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعز

أشــكــال السلطة الــقــائــمــة فــي الــمــجــتــمــع، وتــرســخ 
الفئوية والطبقية فيه، فأصحاب الدخول المرتفعة 
يــحــصــلــون عــلــى امـــتـــيـــازات تــعــلــيــمــيــة أكـــبـــر، مما 
يجعلهم أمام فرٍص أكبر في سوق العمل من ذوي 
الدخول المحدودة أو المعدومة، كما أن التعليم- 
بفعل انخفاض جودة التعليم العام- أضحى سلعة 
خاضعة لقوانين العرض والطلب، واإلنسان في 
مثل هذه األوضاع ال يعامل على أنه فرٌد إنساني، 
بل مستهلٌك ال يستحق نيل البضاعة إال بعد دفع 
 آخــر من 

ً
ثمنها، وقــد أفــرزت هــذه األوضـــاع شكال

ل في الدروس الخصوصية 
َّ
تسليع التعليم يتمث

التي باتت من الحاجات األساسية لــرب األســرة 
حــتــى يــضــمــن ألبــنــائــه فــي التعليم الــعــام فرصة 
الــنــجــاح فــي الــحــصــول عــلــى شــهــادة حــتــى لــو لم 
تتحقق فيهم المعرفة والمهارة الالزمين لالتصاف 

بالكفاءة.
ويظهر انــعــدام العدالة في أبشع صــوره عند   
ق المبادرة إلى تعليم فئة البدون، التي هي من  تطرُّ

 واستغالاًل، 
ً
أكثر فئات المجتمع الكويتي تهميشا

فبعد أن عرض المؤلفون ماضي تعليم البدون، 
وكيف تأثروا عبر الزمن بالقرارات والتعليمات 
الـــجـــائـــرة فـــي حــقــهــم، الـــتـــي تـــتـــعـــارض مـــع مـــواد 
الدستور ومبادئ حقوق اإلنسان، أظهر المؤلفون 
كيف أدى استحداث صندوق لتعليم البدون إلى 
ل المدارس الخاصة  زيادة تسليع التعليم، وتحوُّ
م فيها أسوأ تعليم  إلى سوق رأسمالية بشعة، يقدَّ
مقابل رســوٍم يدفعها الصندوق، ويتكّدس فيها 
الطالب ليتلقوا مثل هذا التعليم من دون أن تكون 
لهم فرصة اختيار بيئة أفضل للتعليم، وتفاقم 
ــمـــدارس بــعــد مــا ُيــعــرف  ســـوء الــوضــع فــي تــلــك الـ
رين  بالربيع العربي، إذ توافد عليها أبناء المهجَّ
من البلدان العربية، لتتسع شريحة الفئة المهمشة 
التي تتلقى ذلك التعليم السيئ، وتزداد هوامش 

الربح التي تدخل جيوب تجار التعليم.

التحديات المستقبلية 

ــت 
َ

ــْعــَرض
ُ
فــي الفصل الــثــامــن مــن الــمــبــادرة اســت

لها تحدي  جملة من التحديات المستقبلية، وأوَّ
زوال الستر الوحيد الــذي يغطي كل االختالالت 
الــتــي ذكــرتــهــا الـــمـــبـــادرة، فــالــوفــرة الــمــالــيــة الــتــي 
تتيحها عائدات البترول قادرة على إخفاء كثير 
مــن اآلثــــار السلبية النــحــدار التعليم، وفـــي حــال 
انحسرت تلك العائدات سنجد أنفسنا أمام مشكلة 
مــواجــهــة الــتــحــديــات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
بعناصر بشرية غير مؤهلة، وال تملك المعرفة 
والــمــهــارة الــالزمــة للصمود فــي اقتصاد مــا بعد 
النفط أو ما يسمى اقتصاد المعرفة، ذلك االقتصاد 
الذي يتطلب بنية تعليمية صلبة ال يمكن بناؤها 

بالعقلية الحالية التي تدير ملف التعليم.
ومما يفاقم حجم التحديات بروز ظاهرة هجرة   
العقول الكويتية المتميزة إلى الــدول التي تقّدم 
لها التقدير واالهتمام، بينما تهاجر إلى الكويت 
العمالة المتدنية في كفاءتها وتعليمها، وال يخفى 
 في ظل 

ً
ما في ذلك من كوميديا سوداء، خصوصا

إهمال تلك العقول الكويتية الالمعة عند الحاجة 
إلــــى اســـتـــشـــارات لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم، فــالــمــســؤول 
الكويتي ال يطربه ناي الخبير الكويتي، لذا ينفق 
الماليين الستقدام خبراء العزف على الناي من 
 تناسب بيئتنا، 

ً
الخارج، وهؤالء ال يعزفون ألحانا

بل هم كصناديق الموسيقى الخارجة من مصنع 
صيني، ال تعزف غير لحٍن واحــٍد في جميع دول 
 استخدمتها 

ٌ
الــعــالــم، وقـــد أعــجــبــتــنــي اســـتـــعـــارة

الــمــبــادرة فــي وصـــف تــلــك الــحــال، حــيــن شبهتها 
باستيراد البطريق ليعيش في صحرائنا.

أما »الفساد« تلك الكلمة التي بتنا نرددها في   
حياتنا اليومية أكثر من ســورة الفاتحة، فهو من 
الــتــحــديــات الــمــهــددة ألي مــحــاولــة جــــادة لتطوير 
التعليم، وفــي فساد التعليم حــدث وال حــرج، ولك 
في كل مفصل مظهر من مظاهر الفساد »كالتدخل 
ــروتـــيـــنـــي، والـــواســـطـــة،  فــــي مـــعـــامـــالت الــتــعــلــيــم الـ
والمحسوبية في المناصب، إلى التالعب بالعطاءات 
في شــراء الكتب المدرسية والــلــوازم المختلفة، ثم 
يأتي بعدها الغش األكاديمي وصواًل إلى الرشوة 
في الشهادات والتقييمات« )ص 178(، ويضاف إلى 
ب المعلمين في المدارس واألساتذة في  ذلك »تغيُّ
الجامعات والمعاهد، وتباين النصاب بين مختلف 
التخصصات، إذ يكون في بعض المواد األساسية 
خمسة أضعاف ما هو عليه في بعض المواد غير 
األساسية، واالمتيازات نفسها، إال أن بعض األنصبة 
تكاد تكون معدومة، وهذا يسمى بظاهرة الموظف 

أو المعلم الوهمي« )180(.
وبعد هذه الرحلة المليئة بالمشاهد المروعة،   
تخلص الــمــبــادرة إلــى مجموعة مــن التوصيات 
والرسائل ال تكاد تختلف عن توصيات مشروع 
المسؤولية التضامنية المشار إليه سابقا، وهي 
نا بها خبراء البنك  التوصيات نفسها التي جاء
الدولي بعيونهم الملونة وشعورهم الشقراء، إال 
ت بالمجان، فــي حين دفعنا  أن الــفــرق أنــهــا جـــاء
الــمــاليــيــن للبنك الــدولــي ليعيد علينا مــا قلناه 

ونقوله، ألن »زامر الحيِّ ال يطرب«.
* أستاذ المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية في جامعة الكويت

ال أريـــد الــحــديــث عــن أهــمــيــة الــبــحــث العلمي،   
فهذا من باب الحشو المؤذي لذكاء القارئ، لكني 
أجد في ما عرضته المبادرة من واقع مزٍر في هذا 
المجال ما يستحق أن يكون مدار حواٍر مجتمعي 
جاد، فاإلنفاق على البحث العلمي في بلدنا الغني 
من أدنى مستويات اإلنفاق حول العالم، وما ننفقه 
ال ينسجم مع معدالت النمو االقتصادي والتطوير 
واالبتكار، أي أن ما ننفقه غير محكوم برؤيٍة وال 
خطٍة تجعل مخرجات البحث العلمي منعكسة في 
واقعنا التنموي، كما أن الشراكات البحثية الكبرى 
 
ً
معدومة عندنا، والقطاع الخاص ال يسهم إسهاما
 في دعــم البحوث العلمية، وفيما عرضته 

ً
فاعال

المبادرة ما يكفيني عن البيان. 

البحث العلمي 

ــي- وحـــال البحث العلمي كــذلــك- أقــف مع 
ّ
لــكــن  

: إذا كـــان الــبــحــث الــعــلــمــي الــذي 
ً
نــفــســي مــتــســائــال

يــضــيــف إلـــى التنمية الــمــالــيــة لــلــدولــة عــلــى هــذه 
الحال، فكيف بحال البحث العلمي النقدي الذي 
قد ال يبدو للوهلة األولى ذا عالقة بزيادة الدخل 
القومي ورفع معدالت النمو االقتصادي؟ فالبحث 
النقدي يسعى إلى مواجهة حاالت غياب العدالة 
في المجتمع أو نقصها، ولذا يصطدم هذا النوع 
من البحوث بالسلطات المنتجة لتلك الحاالت، 
المستفيدة من قهر فئات بعينها لضمان بقائها 
ــداف للبحث  ــ وبــقــاء مــصــالــحــهــا، ومــثــل هـــذه األهـ
الـــنـــقـــدي ال تــتــطــلــب بــاحــثــيــن مــكــتــفــيــن بــوصــف 
ــة، أو  ــيـ ــمـ ــاديـ الـــظـــواهـــر بـــغـــرض نـــيـــل تـــرقـــيـــاٍت أكـ
جوائز مالية وحــوافــز معنوية، من أولئك الذين 
يجترون عناوين األبحاث التي تشيع مع ظهور 
كـــل مــوضــة عــلــمــيــة جـــديـــدة، فـــال يــقــدمــون للعلم 
ســوى إعـــادة إنــتــاج األبــحــاث السابقة مــع تغيير 
الــعــيــنــات أو مجتمع الـــدراســـة، فــي عملية أبــدع 
في وصفها عدنان األمين بـ »إنــتــاج الــفــراغ«، وال 
ات  أولــئــك الــمــوظــفــيــن الــذيــن يستجيبون إلمــــالء
مؤسسات توصف بالعلمية تــارة وباألكاديمية 
أخـــرى، فيسبحون فــي أبحاثهم بحمد مصالح 
أرباب أعمالهم، وهذه فئة تجد وصفها في أبلغ 
صورة عند أالن دونو في كتابه »نظام التفاهة«، 
إن البحث النقدي يتطلب باحثا مناضال يتخذ من 
العلم وسيلة لتغيير الواقع، ومساعدة األفراد على 
امتالك وعي وفهم ذاتيين حول واقعهم وظروفهم، 
وفــرص االنعتاق من الظلم والبؤس والقهر، وال 
أدري كيف ستتطور مثل هذه األبحاث المهمة في 
دولٍة ومجتمٍع يرفعان شعار »الله ال يغير علينا«، 
ألنهما ال يستوعبان خطورة حاالت الالعدالة التي 

تنخر في واقعنا.

البحث العلمي والفنون

ومن الموانئ المهمة التي رست عليها سفينة   
المبادرة ميناء البحث العلمي في مجال الفنون، 

فـــــرغـــــم أن الـــــفـــــن ذو 

طبيعة ذاتية تعتمد اإللهام واالنفعال، فإن مثل 
ى إال بالممارسة والتدريب، 

ّ
هذه الطبيعة ال تتأت

وإهمال البحث العلمي في هذا المجال يضعف 
خطط ترسيخ التذوق الجمالي للفنون، مما يشي 
بعدم اإليمان بضرورة الفن في صقل الشخصية 
الـــمـــتـــزنـــة، وتـــعـــزيـــز الـــمـــواطـــنـــة، وتـــرســـيـــخ الــقــيــم 
اإلنسانية، واحــتــرام التنوع الثقافي، واالعــتــزاز 
بــالــتــاريــخ، وفــهــم اآلخـــــر، فــالــفــن غــيــر قــــادر على 
يه  مِّ

َ
ن

ُ
تحقيق كل ذلك ما لم يكن مدعوما بخطط ت

قه بين الناس، والذائقة الجمالية  وتطوره وتسوِّ
ال ترتفع بمجرد إتاحة فرصة لعرض الفنون، بل 
هي تحتاج إلى عمٍل مضٍن قائٍم على رؤية علمية.

وألن الحديث هنا عن الثقافة والفن فإن ذاكرتي   
تــلــّح َعــلــيَّ الســتــدعــاء الــعــصــر الــذهــبــي للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، حين كان على 
رأســه الشاعر المرحوم أحمد مشاري العدواني 
 في 

ً
)1921-1990(، الذي جاب العالم العربي مشاركا

 للحوار الثقافي واألدبي 
ً
كا األسابيع الثقافية، محرِّ

والــفــنــي، فــي زمــــٍن كــانــت الــكــويــت تــصــّدر للعالم 
العربي أهم المجالت الثقافية مثل »مجلة العربي«، 
و»عالم الفكر«، و»الثقافة العالمية«، وكانت سلسلة 
»عـــالـــم الــمــعــرفــة« درة الـــتـــاج الــثــقــافــي الــكــويــتــي، 
ومهوى قلوب المثقفين وطالب العلم في العالم 
العربي، باإلضافة إلى سلسلة »المسرح العالمي« 
التي احتفت بهذا الجنس األدبي الذي يعد والد 
كل الفنون، وكذلك سلسلة »التراث العربي« التي 
أفرزت مفخرة اإلنتاج اللغوي العربي، أعني معجم 
دات 

َّ
»تاج العروس« ذا المجل

األربـــعـــيـــن الــمــحــقــقــة وفــق 
أعـــلـــى مــعــايــيــر الــتــحــقــيــق 
 عـــن 

ً
وأجـــــــــــودهـــــــــــا، فــــــضــــــال

فهارس المعجم بمجلداته 
الثالثة.

لـــــــقـــــــد عـــــــمـــــــل فــــــــــي هـــــــذه 
ــــن  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــات أسـ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الـــثـــقـــافـــة، وأعــــــالم الــفــكــر في 
الــعــالــم الــعــربــي، وأنــفــق على 
هـــــذه الـــمـــشـــروعـــات بــســخــاء 
لــضــمــان عــمــقــهــا وجـــودتـــهـــا، 
ــنــــي  ــلــــس الــــوطــ ــمــــجــ وكــــــــــان الــ
 بوزير الدولة لمجلس 

ً
مرتبطا

ــان الـــعـــدوانـــي  ــ الــــــــــوزراء، أي كـ
 بــالــمــرحــوم األســتــاذ 

ً
مــرتــبــطــا

عبدالعزيز حسين، وكالهما من 
رواد التنوير الثقافي والتربوي، 
أما اآلن فحال المجلس الوطني 
تقرُّ لها عين كــل مــعــاٍد للثقافة 
والتنوير والمعرفة، فهو يعمل 

التربية النقدية والدراسات الثقافيةالتربية النقدية... تأمل وحوار
 ،  رسميٍّ

ٍ
تسعى التربية الرسمية إلى تكوين وعي

 من مصالح الفئات المسيطرة 
ٌّ

وهذا الوعي مشتق
صاحبة الــقــرار الــتــربــوي، فهي التي بيدها إقــرار 
المعرفة أو نفيها، وألن التربية النقدية ال تعترف 
ُم للمعرفة الرسمية 

ِّ
َسل

ُ
بشرعية هــذا الفعل وال ت

 
ٍ

 مــخــتــلــٍف، وعــي
ٍ

ووعــيــهــا، فــإنــهــا تــدعــو إلـــى وعـــي
نقديٍّ يعتمد على فهم الظروف والسياقات التي 
أدت إلى نشوء الوضع القائم ورسوخه، وما أفضى 
إليه من إحساٍس باالغتراب لدى األفراد، وال يهدف 
ف مــع الــواقــع، بــل يرمي إلى  هــذا الفهم إلــى التكيُّ
تغييره لألفضل، فُيسائل حــاالت غياب العدالة، 
ويــعــالــج االغــتــراب ومــظــاهــره، ويــدفــع األفــــراد إلى 
المبادرة لتغيير الــواقــع بطرائق سلمية ناجعة، 
 مــن سلبية 

ً
ويشجعهم على إيجابية الفعل بــدال

التلقي والتلقين.

ــذا الــوعــي الــنــقــدي يعتمد عــلــى دعــامــتــيــن،  وهــ  
ــــوار، فــبــالــتــأمــل فـــي ظـــــروف الـــواقـــع  ــــحـ الـــتـــأمـــل والـ
ًرا   وتطوُّ

ً
وسياقاته ودراســة تاريخ الظواهر نشأة

 لحواٍر 
ً
 منه منطلقا

ُ
ِخذ

َّ
ا يت  الفرد فهًما خاّصً

ُ
ن يكوِّ

 فيه 
ُ
قُد، وُيْبَحث

َ
ت

ْ
ن

ُ
هوم وت

ُ
 فيه الف

ُ
ْعَرض

ُ
مع اآلخر ت

عن الفعل اإليجابي الكفيل بتغيير الواقع، وبهذا 
يتحقق الــوعــي النقدي الفعلي، فليس المقصود 
بهذا الوعي مجّرد سرد األفكار وإيراد النقد عليها، 
ك في الواقع  َصُد به الفعل اإليجابي المتحرِّ

ْ
بل ُيق

، لذا ال يمكن أن يظهر  لتغييره بناًء على حواٍر نقديٍّ
 ثقافة الصمت والخطوط الحمراء 

ِّ
هذا الوعي في ظل

والخوف والكبت، إذ كيف يظهُر وعٌي يعتمد على 
الــحــوار اللغوي الحر فــي ظــل ثقافة التلقين التي 
ى عليه؟

َ
ى ما ُيمل

َّ
تفرض على اآلخر الصمت ليتلق

  ولــعــل تــنــّوع تمثيل الــمــعــرفــة مــن الــمــمــارســات 

التعليمية الصالحة لتهيئة الظروف لظهور الوعي 
النقدي، ويقصد بتنوع تمثيل المعرفة كما يعرضه 
الدكتور ماجد حرب في كتاب التربية النقدية »أن 
عرض المعرفة من خالل أشكال متعددة، فالنص 

ُ
ت

يحمل مــعــرفــة، والـــصـــورة تحمل مــعــرفــة، والفيلم 
، فإن أردت فهم واقٍع 

ً
السينمائي يحمل معرفة أيضا

معّيٍن فإن القراءة سترفدك بمعرفٍة عنه، وإن شاهدت 
«، لذا 

ً
فيلما يصّور هذا الواقع ازددت فهًما وتبّصرا

، ألنه 
ً
 أخالقيا

ً
فإن تنّوع تمثيل المعرفة يعد عمال

م 
ّ
يراعي أنماط التعلم عند األفراد، فمنهم من يتعل

م بالتمثيالت 
ّ
بالنص المكتوب، ومنهم مــن يتعل

م بتمثيالٍت 
ّ
(، ومنهم من يتعل

ً
البصرية )الصور مثال

ــِصــر 
ُ
ــإذا اقــت ســمــعــّيــٍة بــصــرّيــٍة )األفــــالم والـــدرامـــا(، فـ

ــِرَم كثيرون مــن االستجابة  على مــا هــو مكتوب ُحـ
مية، مما يؤدي إلى اغترابهم. 

ُّ
ألنماطهم التعل

فــي ســبــيــل مــقــاومــة الــتــجــزئــة والتفتيت   
ــيــن تــســعــى الـــــدراســـــات الــثــقــافــيــة  الــمــعــرفــيَّ
ــل فــي الــظــواهــر بــنــظــرة كــلــّيــة، فال  إلـــى الــتــأمُّ
ينظر الــفــرد لنفسه أو لــلــعــالــم الــمــحــيــط به 
فـــي مـــعـــزٍل عـــن ظـــــروف الـــنـــشـــأة وســيــاقــات 
التطّور، بل يراعي كل ذلك ليصل إلى تكوين 
 ثـــقـــافـــيٍّ عــمــيــٍق ال يــنــظــر إلــــى األفــــالم 

ٍ
وعـــــي

الــســيــنــمــائــيــة وبـــرامـــج الــتــلــفــاز واإلعـــالنـــات 
التجارية والموسيقى وغيرها من تجليات 
الـــفـــن واإلعــــــــالم، ال يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
ــل يـــراهـــا  ــتـــهـــالك، بــ ُد مـــنـــتـــجـــاٍت لـــالسـ مــــجــــرَّ
ًها إليه بغرض تشكيل وعيه،  خطاًبا موجَّ
وأنها جزٌء من ُبنى سياسية وأيديولوجية 
تسعى إلى توجيه موقفه تجاه قضايا من 
ــدور االجــتــمــاعــي والطبقة  ــ قــبــيــل الــعــرق والـ

والعدالة وغيرها، توجيهه نحو ما يوافق 
األهواء األيديولوجية والمصالح السياسية 
أو الفئوية، لــذا ال ينبغي عــزل التربية عن 
المجاالت العلمية والتخصصات الدراسية 
األخـــــرى، بــل علينا أن نستفيد مــن جميع 
الـــمـــجـــاالت والـــعـــلـــوم إلعـــــادة تــشــكــيــل الــفــكــر 
ا   ونــظــاًمــا تعليمّيً

ً
الــتــربــوي لــنــنــتــج تــربــيــة

يسهم فــي خلق ديموقراطية فعلية قائمة 
على الحوار والنقد السلميين.

الذائقة 
الجمالية
ال ترتفع 

بمجرد إتاحة 
فرصة لعرض 

الفنون بل 
تحتاج إلى 
عمٍل مضٍن 

قائٍم على 
رؤية علمية

على الرغم من 
رجوح كفة 

التعليم العام 
في جميع 

المجاالت فإن 
الجودة فيه 

منخفضة 
مقابل 

»الخاص«

المجلس 
الوطني  
للثقافة 

والفنون 
واآلداب يعمل 

بال رؤية 
وال خطة 

وبميزانية 
ال تناسب 

المشروعات 
الثقافية 

الجادة

أول التحديات 
المستقبلية 
زوال الوفرة 
المالية التي 

تتيحها 
عائدات 
البترول 
والستر 
الوحيد 

الذي يغطي 
االختالالت

 يتخذ من العلم وسيلة لتغيير الواقع 
ً
 مناضال

ً
• البحث النقدي يتطلب باحثا

• أهداف البحث النقدي ال تتطلب باحثين يكتفون بوصف الظواهر لنيل ترقياٍت أكاديمية أو جوائز مالية
• إهمال البحث العلمي في »الفنون« يضعف خطط ترسيخ التذوق الجمالي لها

واقع مزٍر للبحث العلمي في مجتمٍع شعاره »الله ال يغّير علينا«واقع مزٍر للبحث العلمي في مجتمٍع شعاره »الله ال يغّير علينا«  ))44--55((
اإلنفاق عليه في بلدنا الغني من أدنى المستويات في العالماإلنفاق عليه في بلدنا الغني من أدنى المستويات في العالم

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، لكّن 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 الرابعة:

عبدالعزيز حسينأحمد مشاري العدواني

https://www.aljarida.com/article/6150


يواجه سوق العمالت المشفرة موجة 
هـــروب جماعية ال تـــزال مستمرة منذ 
انهيار بورصة )FTX( قبل أسابيع، مما 
أدى إلــى تعميق أزمــة السوق بأكملها 

واستمرار موجة الهبوط في مختلف 
أســـعـــار الــعــمــالت الــمــشــفــرة الــمــتــداولــة 

في العالم.
فـــــي أحــــــــدث حــــلــــقــــات األزمــــــــــة الـــتـــي 

 )BlockFi( يعانيها القطاع، أعلنت منصة
اإلفـــــــــــالس، وهــــــي مـــنـــصـــة لـــالقـــتـــراض 
بالعمالت المشفرة، إذ طلبت الحماية 
في الواليات المتحدة بموجب الفصل 

11 صباح االثنين، لتصبح أحدث شركة 
تشفير تخضع لالنهيار السريع بعد 
إفالس بورصة )FTX(، وهو ما سُيفاقم 
من المتاعب التي تعاني منها الُعمالت 

المشفرة على مستوى العالم.
ــي عـــــام 2017،  بــــــدأت )BlockFi( فــ
وكــــانــــت واحـــــــدة مــــن بـــيـــن الـــعـــديـــد من 
شركات التشفير التي تتيح اإلقــراض 
ــيـــث يـــمـــكـــن لــلــعــمــالء  واالقـــــــتـــــــراض، حـ

استخدام العمالت المشفرة كضمان.
وقالت تقارير غربية اطلعت عليها 
»العربية نـــت«، إن نفس السلوك الــذي 
تقوم بــه هــذه المنصة أدى إلــى نهاية 
 Voyager( الــشــركــتــيــن الــمــنــافــســتــيــن
Digital( و)Celsius Network( خالل 
الصيف الماضي مع انخفاض أسعار 

العمالت المشفرة.
واجـــهـــت )BlockFi( مــشــاكــل مالية 

مماثلة خالل الصيف، لكنها تلقت خطة 
إنقاذ طارئة في شكل خط ائتمان بقيمة 
 ،)FTX( 250 مليون دوالر مــن بــورصــة
، وهو 

ً
لكن هذه األخيرة انهارت مؤخرا

ما يبدو أنه أدى في النهاية إلى إفالس 
.)BlockFi(

وقــــال مــــارك ريـــنـــزي مـــن »مــجــمــوعــة 
 ،FTX بيركلي لــلــبــحــوث«: »مـــع انــهــيــار
اتخذ فريق إدارة )BlockFi( ومجلس 
ات لحماية  اإلدارة عــلــى الــفــور إجــــــراء

العمالء والشركة«.
 
ً
ولــن تــقــدم منصة )BlockFi( مــزيــدا

من التفاصيل بشأن األحداث التي أدت 
إلى إفالسها خارج ما هو متاح بالفعل 

للجمهور.
 
ً
وكــانــت )BlockFi( جــمــدت سابقا
ــي 10  ــ ــمــــالء فـ ــعــ ــيـــات ســـحـــب الــ ــلـ ــمـ عـ
نوفمبر الـــجـــاري، وبــعــد أربــعــة أيــام 

من التوقف أعلنت أنها عينت شركة 
»بيركلي للبحوث« كمستشار إعادة 
الهيكلة المالية، مشيرة إلى »التعرض 

الكبير لشركة FTX وكيانات الشركات 
المرتبطة بها«.

»العربية نت«
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

٣.٢٥١٣.١٣٦٢.٧١١

استقرار مؤشرات البورصة... والسيولة 30.8 مليون دينار
في جلسة جيدة مالت للشراء على األسهم القيادية

استقرت مــؤشــرات بــورصــة الكويت 
ــــس، وســـجـــلـــت تــغــيــرات  الـــرئـــيـــســـيـــة، أمــ
، وخــســر مــؤشــر الــســوق 

ً
ــدا مـــحـــدودة جــ

الــعــام نــســبــة 0.03 فــي الــمــئــة فــقــط هي 
2.46 نقطة ليقفل على مستوى 7533.81 
نقطة بسيولة متراجعة إلى 30.8 مليون 
دينار تداولت 142.4 مليون سهم تمت 
 من 

ً
عبر 8525 صفقة، وربــح 47 سهما

إجمالي 119 تم تداولها أمــس وخسر 
46 بينما استقر 26 دون تغير.

كـــذلـــك خـــســـر مـــؤشـــر الــــســــوق األول 
 هي 0.05 في 

ً
وفقد نسبة محدودة جدا

المئة أي 4.61 نقاط ليقفل على مستوى 
 
ً
8427.37 نقطة بسيولة محدودة أيضا
ــداولــــت 63  هـــي 22.3 مــلــيــون ديـــنـــار تــ
مليون سهم عبر 5128 صفقة، وربحت 
7 أسهم فقط مقابل تراجع 14 واستقرار 

4 دون تغير.
بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 
 كان بنسبة 0.06 في المئة 

ً
 محدودا

ً
نموا

هـــي 3.28 نــقــاط لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 
5664.4 نقطة، وبسيولة تراجعت إلى 
8.4 ماليين دينار تداولت 79.3 مليون 
سهم عبر 3397 صفقة، وتــم تــداول 94 
 في الرئيسي ربح منها 40 وخسر 

ً
سهما

32 بينما استقر 22 دون تغير.

ترقب وانتظار

ــة  ــعــــت جـــلـــســـة تــــعــــامــــالت بـــورصـ وقــ

الـــكـــويـــت أمـــــس بـــيـــن تــــراجــــعــــات أمـــس 
األول، الــتــي تــأثــرت بمجريات األخــبــار 
الخاصة بانتشار كوفيد 19 وتفشيه 
ــراجــــع األســــــــواق الــمــالــيــة  بــالــصــيــن وتــ

العالمية وأســعــار النفط وبــيــن جلسة 
نهاية الشهر التي ستنفذ فيها مراجعة 
أوزان إم إس ســي آي خــالل فــتــرة مــزاد 
اليوم وهي المراجعة األكبر خالل العام 

لمؤشرات األســواق الناشئة وبسيولة 
ستكون هــي األكــبــر هــذا الــعــام، وبــدأت 
تعامالت بورصة الكويت أمس هادئة 
وعــلــى الـــلـــون األحـــمـــر لــكــنــه لـــم يستمر 

 إذ ارتدت أسعار بعض األسهم، 
ً
طويال

ــــروض الــبــيــع عليها  الـــتـــي تــراجــعــت عـ
 أسهم بيتك وزين والوطني 

ً
خصوصا

والتي قادت السيولة إضافة إلى سهم 

أالفكو المستمر باالرتفاع وعلى وقع 
ــمـــاع  ــتـ ــيـــع بـــعـــض أصــــولــــه واجـ ــر بـ ــبـ خـ
مجلس إدارته بنهاية تعامالت األمس 

التخاذ قرار بذلك.
 
ً
وكان الضغط من أسهم قيادية أيضا
كأجيليتي وبنك بوبيان وصناعات إذ 
إن تراجعاتها كانت أكبر وتجاوزت 1 
في المئة بعكس االرتفاعات المحدودة 
لــتــرجــح كــفــة الـــلـــون األحـــمـــر وبــنــســبــة 
مــحــدودة، وتفوق سهم أعيان على كل 
األسهم المدرجة في السوق الرئيسي 
 بنسبة 2.8 في المئة 

ً
 كبيرا

ً
وسجل نموا

كما ربحت أسهم جي إف إتش وأرزان 
فــي الــســوق الــرئــيــســي بينما تراجعت 
أسهم كابالت لتنتهي الجلسة مستقرة 
دون تغيرات واضــحــة بانتظار جلسة 

مزاد كبير اليوم.
وتباين أداء مؤشرات األسواق المالية 
بدول مجلس التعاون الخليجي إذ ربح 
مؤشر ســوق قطر بنسبة كبيرة بلغت 
1.4 فـــي الــمــئــة وهــــي أول مــكــاســب له 
منذ انطالق كــأس العالم في قطر قبل 

.
ً
أسبوع تقريبا

ــــي  ــت مــــــــــؤشــــــــــرات دبــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا ارتـ ــ ــمــ ــ كــ
والسعودية وعمان لكن بنسب محدودة 
 كما كانت خسارة مؤشرات أبوظبي 

ً
جدا

والكويت والبحرين وبنسب محدودة 
 إذ ارتـــدت مــؤشــرات أســعــار النفط 

ً
جــدا

 
ً
واقـــفـــل بـــرنـــت عــلــى حـــــدود 86 دوالرا

للبرميل.

علن اإلفالس
ُ
أزمة العمالت المشفرة تتعمق... منصة جديدة ت

»Celsius Network«و »Voyager Digital« انتهجت نفس السلوك الذي أدى إلى نهاية

علي العنزي

 في »إنجازات«
ً
 مكمال

ً
انتخاب ريم الصالح عضوا

عــــــقــــــدت شــــــركــــــة إنـــــــجـــــــازات 
لــلــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة جمعيتها 
ــة أمــــــس،  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
النتخاب عضو مكمل، حيث تم 
انــتــخــاب ريـــم عــبــدالــلــه الصالح 
 )عــضــو مستقل( 

ً
 مكمال

ً
عــضــوا

ــول اســـتـــقـــالـــة عــيــســى  ــبــ بـــعـــد قــ
أحمد خلف عضو مجلس إدارة 
ــدم رئـــيـــس  ــقــ ــيـــث تــ الــــشــــركــــة، حـ
مــجــلــس اإلدارة عــبــدالــمــحــســن 
المدعج بالشكر الجزيل لعيسى 
خــلــف عــلــى مــا قـــدم خـــالل فترة 
عضويته، متمنيا لــه التوفيق 

والنجاح في حياته المقبلة.
ــــب الـــمـــدعـــج بــانــضــمــام  ورحــ

الصالح عضوا مستقال مكمال 
للفترة المتبقية من دورة أعضاء 
مجلس اإلدارة الحالية، والتي 

تنتهي في مايو 2025.
وتــتــمــتــع الـــصـــالـــح بــخــزيــنــة 
ــة مـــــــــــن الـــــــخـــــــبـــــــرات  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ
ــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
ــل فــي  ــمـ ــعـ اكـــتـــســـبـــتـــهـــا خــــــالل الـ
مجموعة من الشركات المحلية 
والعالمية على مــدى ٢٥ سنة، 
ــــدد  ــة عـ ــ ــــويـ ــــضـ ــافـــــــة إلـــــــــى عـ اضـــــ
مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات والــجــمــعــيــات 
االقتصادية والمالية بالكويت.

وتـــــشـــــغـــــل حـــــالـــــيـــــا مـــنـــصـــب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فـــي إحـــدى 

الــشــركــات الــمــحــلــيــة، بــاإلضــافــة 
إلى عضوية عدد من الشركات 
وبنك محلي، وهو ما سيساهم 
بــــــال شــــــك فــــــي نــــقــــل الــــخــــبــــرات 
المكتسبة واســتــكــمــال مسيرة 
النجاحات المتتالية المحققة 
فـــي شـــركـــة إنــــجــــازات للتنمية 

العقارية.

»االمتياز«: الموافقة على إلغاء 
ترخيص أنشطة األوراق المالية

ُعــقــدت الجمعية العامة غير الــعــاديــة )حــضــوريــا وإلكترونيا( 
لشركة مجموعة االمتياز االستثمارية أمس، في مقرها، برئاسة 
خالد سلطان بن عيسى – رئيس مجلس اإلدارة، حيث بلغت نسبة 
النصاب 80.88%، لمناقشة توصية مجلس اإلدارة بشأن إلغاء 
ترخيص أنشطة األوراق المالية مع اإلبــقــاء على ترخيص مدير 
محفظة االستثمار لحين االنتهاء من كل اإلجراءات الخاصة بذلك 
الترخيص، وفــقــا لتعليمات هيئة أســـواق الــمــال والــمــوافــقــة على 
توصية مجلس اإلدارة بشأن إلغاء نشاط منح التمويل الصادر من 
بنك الكويت المركزي، بعد موافقة »المركزي«، وكذلك الموافقة على 
توصية مجلس اإلدارة بشأن تعديل المادة 5 من النظام األساسي 
والمادة 6 من عقد التأسيس للشركة، حيث تمت الموافقة على كل 
بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وفي الختام شكر 

بن عيسى ثقة المساهمين ودعمهم المستمر للشركة.

»كيبك«: مصفاة الزور تصدر الشحنة 
األولى من زيت الوقود منخفض الكبريت

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة »كيبك« تصديرها أول شحنة من زيت 
الــوقــود منخفض الكبريت عالي الــجــودة، الــذي 
تنتجه مصفاة الـــزور إلــى سنغافورة على متن 

السفينة »ريدجبوري نيكوالس إيه«.
وقــال الناطق الرسمي باسم »كيبك« عبدالله 
ــا«، إن الـــنـــاقـــلـــة »ريـــدجـــبـــوري  ــ ــونـ ــ ـــ »كـ الــعــجــمــي لــ
نيكوالس إيه« التابعة لشركة »بريتش بتروليوم« 
ــت عـــلـــى رصـــيـــف الــتــصــديــر  ــ الـــســـنـــغـــافـــوريـــة رسـ
بمصفاة الــزور أمس األول، وتم ملؤها بالمنتج 

المطلوب صباح أمس.
وأضاف أن هذه الشحنة تعد أول عطاء يرسو 

على شركة نفط كبرى من زيت الوقود منخفض 
الكبريت المنتج مــن مصفاة الــــزور، الــتــي سبق 
أن طرحت للتصدير 100 ألف طن من المنتج تم 

شحنها أمس واليوم.
وأوضح أن هذا اإلنجاز تم بالتعاون والتنسيق 
مــع مــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة ممثلة بقطاع 
 أن تصدير هذه الشحنة 

ً
التسويق العالمي، مؤكدا

إنـــجـــاز مــهــم ســيــفــتــح أمــــام الــمــنــتــجــات النفطية 
 أوروبـــيـــة وعــالــمــيــة واعــــدة ما 

ً
الــكــويــتــيــة أســـواقـــا

يعزز المكانة االقتصادية المرموقة لدولة الكويت 
كشريك استراتيجي موثوق فيه بأسواق الطاقة 

العالمية.

»بتكوين« تواصل االرتفاع و»إيثريوم« أعلى من 1200 دوالر
صعدت »بتكوين« خالل تعامالت أمس، على الرغم 
من استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة »إف تي إكس« 

وتداعياتها على سوق العمالت المشفرة.
وقدمت منصة »بلوك في« )BlockFi( طلبا للحماية من 
اإلفالس لمحكمة نيوجيرسي بموجب الفصل الحادي 
عشر من قانون الواليات المتحدة، مما يبرز آثار انهيار 

»إف تي إكس« على الشركات األخرى في الصناعة.
وارتفعت القيمة السوقية للعمالت المشفرة خالل 

الـ24 ساعة الماضية بنسبة 2.25% إلى 837.81 مليار 
دوالر، بحسب بيانات »كوين ماركت كاب«.

وصــعــدت »بــتــكــويــن«، أكــبــر عملة مــشــفــرة مــن حيث 
القيمة السوقية، بنسبة 1.48% عند 16503.98 دوالرات، 

وفقا لبيانات »كوين باس«.
ــثــــريــــوم« بــنــســبــة 3.56% إلــى  ــفـــعـــت أيـــضـــا »إيــ وارتـ
1214.05 دوالرا، كما زادت »ريبل« 0.92% إلــى 39.14 

سنتا.

تباين أداء
المؤشرات الخليجية 

وارتفاع كبير
لـ »القطري« بنسبة 

1.4% واستقرار 
»السعودي«

الورثة في البورصة محرومون من تنمية ثرواتهم
ممنوعون من الشراء ويتم إجبارهم على البيع فقط

● محمد اإلتربي
كشفت مــصــادر استثمارية ومــالــيــة لـ 
»الــجــريــدة« أن الــورثــة الــذيــن تـــؤول إليهم 
أســــهــــم وحــــصــــص عـــيـــنـــيـــة مـــــدرجـــــة فــي 
البورصة محرومون من اتخاذ قرار بتنمية 
تلك الثروة، حيث يتم إجبارهم على السير 

في اتجاه واحد فقط، هو البيع. 
وزادت المصادر أن كثيرا من الوسطاء 
يــواجــهــون تــلــك المشكلة مــع الــعــديــد من 
الورثة، حيث إنهم ممنوعون من الشراء، 
ويــحــق لهم البيع فــقــط، بحجة أن هناك 
قرارات تسمح بالبيع وال تسمح بالشراء. 
وفــي هــذا الصدد، كشفت أنــه حتى في 
ظل وجــود توكيل رسمي من الــورثــة يتم 
حرمانهم أيضا مــن استخدام حقهم في 

تفعيل الحساب بالشراء. 
وقالت إن حق الشراء وتفعيل الحساب 
ــادام هــنــاك توكيل،  ُيـــعـــّدان حقا أصــيــال مــ
ومـــادامـــت هــي رغــبــة الـــورثـــة، حيث هناك 

ورثـــة تــكــون لــديــهــم رغــبــة فــي تنمية تلك 
األصـــــول والــبــقــاء عليها فـــي الـــســـوق من 
خالل توكيل أحد األطراف بالتعامل على 
الحساب وتفعيله، لكن ال تشفع تلك الرغبة 

وال التوكيالت أمام قرار المنع. 
وتعتبر تلك المعضلة، وفــق مصادر 
اســتــثــمــاريــة ومـــالـــيـــة، تـــدخـــال فـــي الـــقـــرار 
 ،

ّ
االســتــثــمــاري لــلــورثــة وتــعــديــا عــلــى حــق

أصيل فــي ظــل انفتاح وحــريــة رأسمالية 
ورغــبــة الــورثــة فــي استثمار مــا آل إليهم 
وفق توكيل رسمي أو تفويض، وتتساءل 
ــادي الــورثــة  ــ  أيـ

ّ
الـــمـــصـــادر: لـــمـــاذا يــتــم غـــل

عن تنمية أموالهم واالستفادة من فرص 
االستثمار واألرباح والعوائد؟ 

وتكشف المصادر أن بعض الحسابات 
قد ال تقتصر على أسهم عينية فقط، بل 
بعض الحسابات يكون فيها »كاش«، فما 
الــذي يمنع السماح لهم بتنمية أموالهم 
وتوظيفها، خصوصا أن السوق المالي 
هو وعاء استثماري، مادامت تلك الخطوة 

تكون في إطار قانوني وبرغبة منهم؟
وتؤكد المصادر نفسها أن إرغام الورثة 
على البيع فقط يحرم البورصة من عشرات 
الماليين سنويا، في ظل منعهم من البقاء 
عــلــى الــحــســاب، والــســمــاح لــهــم بــتــدويــره 

والشراء حسب رغبتهم. 
أيضا في ظل خروج هذه األموال يخسر 
قطاع الوساطة مبالغ كبيرة سنويا، نتاج 
العموالت التي يتم الحصول عليها من 
هكذا مبالغ وعمالء، واألمر نفسه ينسحب 
على البورصة، حيث تخسر هي األخرى 
عوائد كبيرة؛ سواء من النسبة التي تحصل 
عليها أو عمولة المقاصة التي باتت تابعة 
للبورصة حاليا، وهذه المنظومة هي قطاع 
خاص، وفيها أفراد مستثمرون يترقبون 
أرباحا وعوائد سنويا. كما تخسر شركات 
االستثمار المديرة لألصول أيضا عموالت 
واستشارات كثيرة نتاج خروج تلك األموال 

قسرا. 
وتتابع: إن قرار البيع والشراء وجهان 

لعملة واحدة، حيث ال يمكن، في ظل التطور 
االقتصادي في العالم والسعي إلى تسهيل 
القوانين وجـــذب المستثمرين، أن تكون 
هناك وصاية على أي مستثمر وإجباره 
على اتخاذ قرار واحد فقط، هو البيع، دون 

حق الشراء. 
وأعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة 
المقبلة رفع تلك القيود، والسماح لجميع 
الـــورثـــة بــحــق الــبــيــع والــــشــــراء، بــنــاء على 

توكيل أو تفويض أو إبداء رغبة. 
ــارات عــربــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــاك اسـ ــنـ ــــذكــــر أن هـ ُي
ــبـــورصـــة منذ  وخــلــيــجــيــة مـــتـــركـــزة فـــي الـ
سنوات، رغبة وثقة في مؤسسات عريقة 
محلية آمنة وتــوزع أربــاحــا نقدية، وهذا 
األمر قد ينطبق عليهم مستقبال بأن تكون 
هــنــاك رغــبــة لـــدى الـــورثـــة فــي اســتــمــراريــة 
استثمارهم، فلماذا يتم الدفع في اتجاه 
ــوال مــن الــســوق المحلي، رغم  هــجــرة األمــ
التنافس الشديد في المنطقة على جذب 

السيولة؟!

»نور« تتخارج من استثمار بـ 4.9 ماليين دينار
أعلنت شركة نور لالستثمار المالي، تخارجها من أحد استثماراتها 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر بقيمة 15.81 مليون 

دوالر ما يعادل نحو 4.86 ماليين دينار. 
وذكرت الشركة أن التخارج ستنتج عنه زيادة في النقد والنقد المعادل 
بالقيمة المذكورة وتسجيل خسارة 0.28 مليون دينار في بيان الدخل 

الشامل اآلخر.

»كابالت«: تغيير اسم الشركة 
ذكــرت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية أنه بناء على 
موافقة الجمعية العمومية العامة غير العادية، وتأشيرة السجل التجاري 
تم تغيير اسم الشركة الى شركة مجموعة الخليج للكابالت والصناعات 

الكهربائية اعتبارا من 7 ديسمبر المقبل. 

»استثمارات«: استقالة العصيمي 
قالت شركة االستثمارات الوطنية، إن عضو مجلس اإلدارة المستقل 
ثامر العصيمي قدم استقالته من منصبه، وسيجتمع مجلس االدارة 

األحد المقبل لمناقشتها.

أخبار الشركات

»المشتركة« تفوز بأقل 
األسعار في مناقصة

بـ 16.5 مليون دينار 

حصلت شركة المجموعة 
الــمــشــتــركــة لـــلـــمـــقـــاوالت مع 
ــة  ــركـ ــة شـ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــمــــشــــتــــركــــة 
للمقاوالت العالمية مسقط 
عمان على أقل األسعار في 
المناقصة الخاصة بإنشاء 
الطريق الساحلي في الدقم 
- سلطنة عــمــان- ولــم تصل 
أي كتب رسمية بالترسية 
حـــتـــى اآلن، عـــلـــى ان تــكــون 
ــة الــمــجــمــوعــة  ــركــ نـــســـبـــة شــ
المشتركة للمقاوالت 80 في 
المئة، وشركتها التابعة 20 
في المئة، علما بــأن القيمة 
االجمالية للمناقصة تعادل 

16.5 مليون دينار.

https://www.aljarida.com/article/6134
https://www.aljarida.com/article/6133
https://www.aljarida.com/article/6132
https://www.aljarida.com/article/6131
https://www.aljarida.com/article/6130
https://www.aljarida.com/article/6128
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محللون: األسهم األميركية
ال تعكس خطر الركود االقتصادي

توقع محللون في »غولدمان ساكس« و»دويتشه بنك« حدوث 
ــادة فــي أســــواق األســهــم خـــال الــعــام الــمــقــبــل، حــيــث إن  تقلبات حـ
األسواق ال تعكس حتى اآلن خطر ركود االقتصاد األميركي. وقال 
استراتيجيو »غولدمان ساكس«، عبر مذكرة بحثية، إن النموذج 
التحليلي الخاص بهم يشير إلى احتمالية 39% لركود االقتصاد 
ـــ12 شــهــرا المقبلة، فــي حــيــن أن أســــواق األصـــول  األمــيــركــي فــي الــ

الخطيرة تعكس احتمالية 11% فحسب لهذا األمر.
وأشــار التقرير إلــى أن عــاوة مخاطر األسهم األميركية تبدو 
منخفضة حاليا بالنظر إلى مخاطر الركود المرتفعة وعدم اليقين 

بشأن مزيج النمو والتضخم. 
وأوضح المحللون أن أسهم مؤشر »إس آند بي 500« لألسهم 
األميركية تتداول بسعر يمثل 17.5، مثل األرباح المستقبلية، ما 
يعتبر أعلى من متوسط العشرين عاما عند 15.7 مرة. وعلى جانب 
مواٍز، ذكر محللو »دويتشه بنك« أنهم يتوقعون هبوط مؤشر »إس 
آند بي 500« إلى 3250 نقطة في الربع الثالث من العام المقبل مع 
بدء ركود االقتصاد، وهو ما يمثل هبوطا محتما بنحو 19% من 

المستويات الحالية.

»S&P« تخفض توقعات نمو األسواق الناشئة
خفضت »ستاندرد آند بــورز« توقعاتها لنمو 
األســــواق الناشئة لــعــام 2023، بسبب الضغوط 
ــراع الــــروســــي- األوكــــرانــــي،  الــمــســتــمــرة مـــن الــــصــ
وجائحة »كوفيد 19«، وتشديد السياسة النقدية. 
 نمو 

ً
وتتوقع وكالة التصنيف االئتماني حاليا

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 3.8 في المئة 
بالعام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة 

التي أشارت إلى نموه 4.1 في المئة. 
وأوضحت أن التعديل بالخفض للنمو يأتي 

مـــن كـــل األســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة، بــاســتــثــنــاء الــصــيــن 
والسعودية، مضيفة أن التوقعات لعامي 2024 

و2025 تظل دون تغيير على نطاق واسع. 
رت من أن التضخم في األســواق الناشئة 

َّ
وحــذ

 أو تجاوزها، مع تراجع التضخم 
ً
بلغ ذروته تقريبا

في أسعار الغذاء والوقود، إال أنه ال يزال على وشك 
البقاء أعلى أهــداف البنوك المركزية في العديد 
من االقتصادات، ما يجبر على استمرار تشديد 

السياسة النقدية.

»فدرالي سانت لويس«: األسواق 
تقلل من احتمالية رفع الفائدة

يرى رئيس بنك االحتياطي الفدرالي في سانت لويس أن األسواق 
المالية تقلل من احتمالية أن صناع السياسة سيحتاجون إلى رفع 
معدالت الفائدة بشكل حاد في العام المقبل للسيطرة على التضخم.
وقــال جيمس بــوالرد، في مقابلة مع موقع »ماركت وتــش«، إن 
»هناك درجة كبيرة من التوقعات بأن التضخم في الواليات المتحدة 

سيتباطأ بشكل طبيعي«.
وكــرر بــوالرد توقعاته بشأن احتمالية الحاجة لرفع معدالت 
الفائدة إلى نطاق بين 5% و7% من أجل الوصول لمستوى تقييدي 

كاف لكبح التضخم.
وتتوقع األسواق المالية اتجاه مجلس االحتياطي الفدرالي لرفع 
معدالت الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، 

بعد أن أقر 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وأشار بوالرد إلى أنه يتوقع أن السيناريو األكثر احتمااًل يتمثل 
في تباطؤ النمو االقتصادي األميركي، وليس حدوث حالة ركود.

»فدرالي نيويورك«: خفض 
الفائدة لن يكون قبل 2024

رفض رئيس مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 
في نيويورك، جون وليامز، اإلفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد 
أن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خال األشهر المقبلة، 
لكنه قــال إنــه يتوقع احــتــمــال خفض أســعــار الــفــائــدة عــام 2024 عند 

تاشي ضغوط التضخم.
وقال وليامز، في مؤتمر عبر اإلنترنت، أقامه النادي االقتصادي في 
نيويورك، أمس األول، »أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد 
السياسة النقدية بعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل 
 إلى أن تكاليف االقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض 

ً
على األقل«، مشيرا

. وأضاف: »أرى مرحلة، ربما في عام 2024، 
ً
التضخم الذي ارتفع جدا

عندما يبدأ االحتياطي االتحادي خفض أسعار الفائدة ألن التضخم 
سينخفض«. وزاد »الــمــركــزي« األميركي مــن تكلفة االقــتــراض قصير 
األجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم. وبسبب 
هــذا اإلجــراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلــى ما يزيد على ثاثة 

أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في %2.

صعود صاروخي للمؤشرات الصينية مع تراجع إصابات »كوفيد«
أسهم هونغ كونغ تصعد أكثر من 5% بعد قرار تطعيم المسنين و»األوروبية« تقتفي األثر

ــلـــقـــت األســــهــــم الــصــيــنــيــة  أغـ
تــعــامــات أمــــس، عــلــى ارتـــفـــاع، 
كما صعدت أسهم هونغ كونغ 
بأكثر مــن 5%، بعدما كشفت 
البيانات األخيرة تباطؤ وتيرة 
ــابـــات الــيــومــيــة بــفــيــروس  اإلصـ

كوفيد 19 في الباد.
وســــجــــلــــت الـــــصـــــيـــــن، أمــــس 
األول، 38.421 ألف حالة إصابة 
محلية، بانخفاض عن مستوى 
قياسي بلغ 40.052 ألف حالة 
األحــــد، مــمــا يــمــثــل أول تــراجــع 
ــة الــيــومــيــة  ــابـ فـــي حــــاالت اإلصـ
منذ 19 نوفمبر، حيث تراجعت 
ــي قـــوانـــغـــدونـــغ  ــ اإلصــــــابــــــات فـ
وتشونغتشينج، بينما ارتفعت 

في بكين.
كـــــمـــــا أبـــــلـــــغـــــت الــــســــلــــطــــات 
الصحية في الصين عن ارتفاع 
ــــدالت الـــتـــطـــعـــيـــم وخـــاصـــة  ــعـ ــ مـ
ــذي يــعــتــبــره  ــ لــكــبــار الـــســـن، والــ
 إلعـــادة 

ً
 حــاســمــا

ً
الــخــبــراء أمــــرا

فــــتــــح االقـــــتـــــصـــــاد الــــــــــذي كــــان 
يواجه عمليات إغاق متكررة، 
حسبما ورد عن شبكة »سي إن 

بي سي«.
ــفــــع مـــؤشـــر »شــنــغــهــاي  وارتــ
الــمــركــب« بــنــســبــة 2.31% إلــى 
3149 نقطة، كما صعد مؤشر 
300« بــنــســبــة  »ســــــي إس آي 
3.09% إلــى 3848 نقطة، وزاد 
ــمــــركــــب«  ــــر »شـــنـــتـــشـــن الــ ــــؤشـ مـ

2.14% إلى 2016 نقطة. 
وفـــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ، 
ارتفعت أسهم شركات العقارات 
الصينية بعدما أعلنت لجنة 
تنظيم األوراق المالية 5 تدابير 
لدعم ســوق الــعــقــارات، بما في 
ذلــك إزالـــة الــقــيــود عــن مطوري 
العقارات الذين يبيعون األسهم 

لزيادة  لتمويل.
ــة  ــمـــوعـ ــم مـــجـ ــ ــهـ ــ ــد سـ ــ ــعــ ــ وصــ
ــابـــضـــة %1.63،  ــقـ »ســـيـــفـــي« الـ
كما زاد سهم »كانتري غاردن« 
4.45%، وارتــفــع سهم »لــوغــان 
غروب« 6.82%، مما دفع مؤشر 
»هـــانـــغ ســيــنــغ« إلــــى االرتـــفـــاع 
بــنــســبــة 5.24% لــيــغــلــق عــنــد 

18204 نقاط.
فــــــي الــــمــــقــــابــــل، انـــخـــفـــضـــت 
ــيـــوم  ــلـ األســــــهــــــم الــــيــــابــــانــــيــــة لـ
الثاني على التوالي في نهاية 

 مــع ارتــفــاع 
ً
الــتــعــامــات تــزامــنــا

الين مقابل الدوالر، بعد صدور 
عدد من البيانات االقتصادية، 
ــكـــي« فــي  ــيـ وتــــراجــــع مـــؤشـــر »نـ
نهاية الجلسة بنسبة %0.48 
إلـــى 28027 نــقــطــة، كــمــا أغــلــق 
 
ً
مؤشر توبكس األوســع نطاقا
على انخفاض بنسبة %0.57 

عند 1992 نقطة.
واقــتــفــت األســهــم األوروبـــيـــة 
أثـــــر الــــســــوق الـــصـــيـــنـــي، بــدعــم 

مــن شــركــات الــطــاقــة والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، حــيــث صــعــد مؤشر 
ــواقـــع %0.3،  ســتــوكــس 600 بـ
وكــــان الــمــؤشــر ســجــل االثــنــيــن 
أســــوأ مــســتــوى لــه فــيــمــا يقرب 
ــن، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــبـــوعـ ــن أسـ مــ
االحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الـــصـــيـــن 
والـــمـــخـــاوف مـــن تــأثــيــر قــيــود 
كوفيد على النمو االقتصادي 
في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ــرات األســـهـــم  ــ ــــؤشـ ــت مـ ــانــ وكــ

األميركية انخفضت في ختام 
جــلــســة تـــــــداوالت، أمــــس األول، 
ــــدد مــن  ــعـ ــ بــــعــــد تــــصــــريــــحــــات لـ
مسؤولي االحتياطي الفدرالي 
وترقب التطورات بشأن الوباء 

في الصين.
وهـــبـــط ســهــم »أبـــــل« بنسبة 
2.6%، بـــعـــد تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
بلومبرغ بــأن هناك احتمالية 
لــحــدوث عــجــز قـــدره 6 مايين 
وحــدة »آيفون بــرو« هذا العام، 

مجلس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
ــيـــركـــي(  ــنـــك الـــمـــركـــزي األمـ ــبـ )الـ
ــة، وفـــــقـــــا لـــ  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــة الـ ــلــ ــيــ ــلــ الــ

»رويترز«.
ويترقب السوق تصريحات 
رئـــيـــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
 عن 

ً
جــيــروم بــاول الــيــوم، بحثا

أي إشــارات جديدة عن المزيد 
من التشديد النقدي، كما تنتظر 
بــيــانــات الـــوظـــائـــف األمــيــركــيــة 
ــر نـــوفـــمـــبـــر،  ــهـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـــشـ
والمقرر صدورها يوم الجمعة، 
ومن المتوقع أن يرفع المركزي 
األمــيــركــي أســـعـــار الــفــائــدة 50 
نــقــطــة أســــاس إضــافــيــة عندما 
يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

وارتــفــع الــيــوان فــي الــخــارج 
1.2% إلــــى 7.1607 لـــلـــدوالر، 
بعد بيان صــادر عن الحكومة 
الــــصــــيــــنــــيــــة أعــــــلــــــن عـــــــن عـــقـــد 
ـــراء  ــبـ ــخــ ــي لــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــر صـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
مــــن لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة الــوطــنــيــة 
ووكــالــتــيــن أخــريــيــن معنيتين 
ــــراض والــوقــايــة  بمكافحة األمـ
ــيـــروس  مـــنـــهـــا أمـــــــس، بــــشــــأن فـ
كــورونــا، والمحتمل أن يشهد 

ــــان عـــن تــخــفــيــف الــقــيــود. اإلعــ
كما صعد اليوان في الصين 
0.66% إلـــى 7.1594 لــلــدوالر، 
 
ً
وسجل الين الياباني ارتفاعا
فــي أحـــدث الـــتـــداوالت بـــ %0.3 
ليصل إلــى 138.525 لــلــدوالر، 
وارتفع الدوالر األسترالي أيضا 
0.8% إلى 0.6708 دوالر، وزاد 
الدوالر النيوزيلندي 0.9% إلى 

0.6214 دوالر.
وعــــزز الــجــنــيــه اإلسترليني 
 بـ 

ً
موقفه أمــام الـــدوالر مرتفعا

0.4% إلــى 1.2007 دوالر، كما 
صعد اليورو 0.4% إلى 1.0382 
دوالر بــــعــــد أن ســــجــــل أعـــلـــى 
مستوى في خمسة أشهر عند 
1.0497 دوالر في ختام الجلسة 

السابقة.
ومــن المقرر صــدور بيانات 
الــتــضــخــم فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
لــشــهــر نــوفــمــبــر الـــيـــوم، وتــوقــع 
ـــــون، فـــي  خـــــــبـــــــراء اقـــــــتـــــــصـــــــاديــ
استطاع لـ »رويترز«، أن يصل 
الـــتـــضـــخـــم إلــــــى 10.4% عــلــى 

أساس سنوي.

»اليوان« يرتفع 
وسط آمال تخفيف 

قيود »كوفيد« 
بالصين... والدوالر 

يتراجع

»داو جونز« يهبط 
500 نقطة عند 
اإلغالق وسط 
االضطرابات 

الصينية

بسبب مشاكل متعلقة باإلنتاج.
وفـــي نــهــايــة الــجــلــســة، هبط 
مؤشر »داو جــونــز« الصناعي 
بنسبة 1.4% أو ما يعادل 497 
نقطة عند 33.849 ألــف نقطة، 
كما انخفض »S&P 500« بنحو 
62 نـــقـــطـــة، مــســجــا  1.5% أو 
3963 نقطة، وتراجع »ناسداك« 
بــنــســبــة 1.6% مـــا يـــعـــادل 176 

نقطة عند 11.049 ألف نقطة.
مــن جــانــبــه، تــراجــع الــــدوالر 
أمام عدد من العمات األخرى، 
أمــــس، وفــقــد بــعــض المكاسب 
التي سجلها في ختام الجلسة 
ــاوف  ــخــ ــمــ ــة وســــــــط الــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
المتزايدة بسبب قيود مكافحة 

كورونا في الصين.
ــر الـــــــــــــدوالر،  ــ ــؤشــ ــ ــط مــ ــ ــبــ ــ وهــ
الــذي يقيس العملة األميركية 
مــقــابــل ســلــة الـــعـــمـــات، %0.4 
إلى 106.23 بعد ارتفاعه %0.5 
فـــي خـــتـــام الــجــلــســة الــســابــقــة، 
واحــتــفــظــت الــعــمــلــة األمــيــركــيــة 
بدعم هامشي مــن تصريحات 
تشير إلى السياسة المتشددة، 
جـــــاءت عــلــى لـــســـان مــســؤولــي 

قال »دويتشه بنك«، إن مجلس االحتياطي 
الفدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية 
على المدى القصير، لكنه سيتحول لخفض 

معدالت الفائدة في وقت الحق.
ــع الـــــبـــــنـــــك االســــــتــــــثــــــمــــــاري فـــي  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
مــذكــرة بحثية، أن مــعــدل الــفــائــدة النهائي 
فــــــي الــــــــواليــــــــات الــــمــــتــــحــــدة ســــيــــصــــل إلــــى 
5.1% فـــــي مــــايــــو الـــمـــقـــبـــل، بـــعـــد أن رفـــع 
الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الـــفـــائـــدة بـــإجـــمـــالـــي 375 

نــقــطــة أســـــاس مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي.
وأوضــح أنــه »مــع االرتــفــاع القوي لمعدل 
البطالة ووجود إشارات واضحة على تباطؤ 
الــتــضــخــم، ســيــتــجــه االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
لخفض الــفــائــدة بمقدار 200 نقطة أســاس 
ــام 2024، مــــع تــوقــف  ــ بـــحـــلـــول مــنــتــصــف عـ
التشديد النقدي بالتزامن مــع بــدء خفض 

الفائدة«.
وذكر »دويتشه بنك« أن أول عملية خفض 

للفائدة من جانب االحتياطي الفدرالي قد 
تحدث في شهر ديسمبر 2023 بمقدار 50 
نقطة أســـاس، يليها تقليص الــفــائــدة 150 

نقطة أساس في العام التالي.
ــتـــصـــاد  ــنــــك« أن االقـ ــه بــ ــشــ ــتــ ويـــــــرى »دويــ
األمــــيــــركــــي ســـــوف يـــتـــبـــاطـــأ بــفــعــل تــشــديــد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــشــكــل قـــوي مــن جانب 
االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي، مــع احتمالية تبلغ 

80% لحدوث ركود في العام المقبل.

»دويتشه«: »االحتياطي« قد يخفض »دويتشه«: »االحتياطي« قد يخفض 
الفائدة الفائدة 200200 نقطة في  نقطة في 20242024

الغارد: التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد
قالت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد، إن التضخم 
في منطقة اليورو لم يبلغ ذروتــه بعد، وإنــه ربما يرتفع بأكثر من 
، ملمحة إلى سلسلة من زيــادات أسعار الفائدة في 

ً
المتوقع حاليا

المستقبل.
وأضافت الغــارد، خال جلسة للبرلمان األوروبــي، يوم االثنين: 
»ال نرى االتجاه الذي سيقودني إلى االعتقاد بأننا وصلنا إلى ذروة 

.»
ً
التضخم وأنه سينخفض   قريبا

وذكرت أن خبراء االقتصاد في البنك المركزي األوروبي ما زالوا 
يــرون مخاطر »صعودية« واضحة، في إشــارة الحتماالت أن تأتي 

قراءات التضخم أعلى من المتوقع.
ولفتت إلى أنها تعتقد بوجود اتجاه لزيادة أسعار الفائدة، قائلة: 
»من الواضح أنه يتعين علينا االستمرار في زيادة أسعار الفائدة. رغم 
 عن المستقبل، فأنا أعتقد أننا سنتجه 

ً
أنني ال أريد الحديث كثيرا
نحو زيادة أسعار الفائدة«.

وأبقت الغارد خياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات المستقبلية 
ألسعار الفائدة وعددها، مشيرة إلى أن ذلك سيتوقف على عدد من 
المتغيرات. وقالت: »المدى الــذي نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك 
سيعتمدان على مستجدات نظرتنا المستقبلية، ومــدى استمرار 

الصدمات، ورد فعل األجور، وتوقعات التضخم، وتقديراتنا للتحول 
في موقف سياستنا )النقدية(«.

وتـــدور تكهنات بين المستثمرين بــشــأن مــا إذا كــان »المركزي 
األوروبـــــي« ســيــرفــع أســعــار الــفــائــدة بــواقــع 50 أم 75 نقطة أســاس 
في اجتماعه المقبل، وبشأن المستوى الــذي ستبلغ عنده تكلفة 

اإلقراض ذروتها.

كريستين الغارد
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 في السوق الموازي بمصر
ً
الدوالر يتخطى 28 جنيها

مناقشات مع رؤساء البنوك لجذب الحصيلة الدوالرية للشركات السياحية
ذكرت مراسلة »العربية« من القاهرة 
فهيمة زايد أن أسعار الدوالر تخطت 
28 جنيها بالسوق الموازي في مصر، 
بينما يتداول في السوق الرسمي في 

نطاق 24.5 جنيها.
وأضافت زايد أن محافظ »المركزي« 
المصري حسن عبدالله عقد اجتماعا 
مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، 
ناقش حزمة اقتراحات لزيادة حصيلة 
البنوك من الدوالر، مبينة أن االجتماع 
تضمن مقترحا بمرونة أكبر لقبول 
اإليداعات الدوالرية من خارج القطاع 
ــــارة  ــــو مــــا أعـــطـــى إشـ الـــمـــصـــرفـــي، وهـ
ــــوازي بـــقـــبـــول إيــــداعــــات  ــمـ ــ لـــلـــســـوق الـ

الدوالر بالبنوك، وهو ما يفسر زيادة 
األسعار.

وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر خــــاصــــة لـــقـــنـــاة 
ــات مــحــافــظ  ــاقـــشـ ــنـ ــة« أن مـ ــيــ ــربــ ــعــ »الــ
ــــع رؤســــــاء  »الـــــمـــــركـــــزي« الــــمــــصــــري مـ
البنوك تناولت كيفية جذب الشركات 
السياحية لوضع حصيلتها الدوالرية 
في البنوك، مشيرة إلى أنه في الفترة 
الــمــاضــيــة، وبــتــعــلــيــمــات مــن محافظ 
»الــمــركــزي« السابق طــارق عامر كان 
يتم تمويل شركات السياحة بالجنيه، 
ودفـــع ذلـــك الــشــركــات إلـــى عـــدم إيـــداع 
ــة فـــي الــبــنــوك،  ــ ــــدوالريـ حــصــيــلــتــهــا الـ
ــركــــزي نــاقــش  ــمــ مــبــيــنــة أن الـــبـــنـــك الــ

مـــع الـــبـــنـــوك إمــكــانــيــة مــنــح شــركــات 
السياحة تمويالت بالعملة األجنبية، 
ــداع حصيلتها  ــ لتشجيعها عــلــى إيـ

بالعمالت األجنبية في البنوك.
كما ناقش االجتماع إمكانية وجود 
مرونة من البنوك في قبول اإليداعات 
الدوالرية، حيث هناك إجراءات صعبة 
تلزم بها البنوك المودعين، إضافة 
إلى دراســة إصــدار شهادات ادخارية 
للمصريين في الخارج. ويأتي اجتماع 
ــد رئــيــس  ــ الــمــحــافــظ بــعــد لــقــائــه األحـ
الوزراء د. مصطفى مدبولي، لمتابعة 
عدد من الملفات، في إطــار التنسيق 
ــنــــك الـــمـــركـــزي  ــبــ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والــ

إلتاحة السلع األساسية واالطمئنان 
ــر الـــمـــخـــزون الـــكـــافـــي عند  ــوافـ عــلــى تـ

المستويات اآلمنة.
مــن جــانــب آخـــر، أكــد وزيـــر المالية 
الــمــصــري د. مــحــمــد مــعــيــط أن هــنــاك 
ــلــــى مــــــبــــــادرة مــنــح  ــرا عــ ــيــ ــبــ ــاال كــ ــ ــبــ ــ إقــ
الــمــصــريــيــن فــــي الــــخــــارج تــيــســيــرات 
الستيراد سيارات معفاة من الجمارك 
ــة دوالريـــــة  ــعـ ــرائـــب مــقــابــل وديـ والـــضـ
لمصلحة وزارة المالية يتم استردادها 
بــعــد 5 ســـنـــوات بــالــجــنــيــه، مــبــيــنــا أن 
طلبات المصريين في الخارج بلغت 
30 ألف طلب الستيراد سيارات خالل 
أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل.

»العربية«، بأن هناك  وأفاد معيط، لـ
تــقــديــرات تشير إلــى مــا بين 500 ألف 
ومليون طلب الستيراد سيارات خالل 
األشــهــر األربــعــة، وهــي عمر المبادرة، 
الفتا الى أن حجم الطلب من المصريين 
بالخارج في زيادة مستمرة، والمبادرة 
مدتها 4 أشهر فقط، فيما من المنتظر 

أن تتزايد الطلبات الفترة المقبلة.
ووفقا لمصلحة الجمارك المصرية، 
فإن مبادرة »تيسير استيراد سيارات 
االســـتـــعـــمـــال الــشــخــصــي لــلــمــصــريــيــن 
المقيمين في الخارج« بدأت 15 نوفمبر 
الجاري وتستمر أربعة أشهر تنتهي 

في 14 مارس 2023.

ــــري الـــتـــيـــســـيـــرات الـــجـــديـــدة  ــــسـ وتـ
ــلـــمـــصـــريـــيـــن الــمــقــيــمــيــن  ـــررة لـ ــقــ ــ ــمـ ــ الـ
بالخارج على االستيراد من المناطق 
الــحــرة داخـــل مــصــر، وتخضع لنفس 
ات المقررة الستيراد سيارة  اإلجـــراء
مـــن دولـــــة اإلقــــامــــة، وتـــوفـــر الــمــنــصــة 
اإللكترونية إمكانية اخــتــيــار إحــدى 
الــمــنــاطــق الــحــرة داخــــل مــصــر كجهة 
وارد، عــلــى أن يــتــم تــحــويــل الــمــبــلــغ 
النقدي المستحق لسيارات المناطق 

الحرة.
)العربية. نت(

30 ألف طلب 
الستيراد سيارات 

المصريين بالخارج 
في أسبوعين

»الخليج« يواصل مشاركته 
في حملة »لنكن على دراية«

فــي إطـــار حرصه على تعزيز 
الــثــقــافــة الــمــالــيــة لــــدى مختلف 
شــرائــح المجتمع، يــواصــل بنك 
الــخــلــيــج دعــمــه لحملة التوعية 
ــة«  ــ الــمــصــرفــيــة »لــنــكــن عــلــى درايـ
للعام الــثــانــي على الــتــوالــي، من 
خالل بث ونشر المواد التوعوية 
والتثقيفية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي والموقع اإللكتروني 
للبنك، فضال عن وسائل اإلعالم 

األخرى.
ــهــــدف حــمــلــة »لـــنـــكـــن على  وتــ
ــة«، التي يشرف عليها بنك  درايــ
الكويت المركزي، بالتعاون مع 
اتحاد مصارف الكويت، إلى نشر 
الــثــقــافــة الــمــالــيــة فـــي المجتمع، 
ــوعــــي بــــــدور الــقــطــاع  وزيـــــــــادة الــ
الــمــصــرفــي، وكــيــفــيــة االســتــفــادة 
مـــن الـــخـــدمـــات الــمــتــنــوعــة، الــتــي 
تقدمها البنوك على الوجه األمثل 
لعمالئها. وأكـــد مساعد المدير 
لــالتــصــاالت الــمــؤســســيــة حــمــزة 
التيلجي الــتــزام البنوك بتنفيذ 
تعليمات بنك الكويت المركزي 
الرامية إلى تعزيز حماية عمالء 

القطاع المصرفي، وإقامة عالقة 
متوازنة بين البنوك وعمالئها، 
وفقا ألفضل الممارسات العالمية 
المعمول بها، الفتا إلى أن دليل 
ــة الــــعــــمــــالء الـــــصـــــادر عــن  ــايـ ــمـ حـ
بنك الــكــويــت الــمــركــزي يتضمن 
مجموعة من المبادئ، التي تعتبر 
مكملة وليست بديال عن تعليماته 
السابقة، في مجال حماية العمالء 

عند تعاملهم مع البنك.

حمزة التيلجي

 »RBL« بوبيان« ُيبرم شراكة استراتيجية مع«
ــيـــان شــراكــتــه  أعـــلـــن بـــنـــك بـــوبـ
 RBL االستراتيجية مع مجموعة
المتخصصة في مجال استشارات 
اإلدارة وتطوير الموارد البشرية، 
والــتــي تــأتــي لــتــؤكــد مـــدى ثبوت 
رؤيــــة الــبــنــك الــمــســتــقــبــلــيــة تــجــاه 
ــــع ضـــمـــان  كــــــــــوادره الــــبــــشــــريــــة، مـ
ــل فــــــي مــخــتــلــف  ــمــ ــعــ مـــــــة الــ مـــــــواء
اإلدارات والــوظــائــف، إلــى جانب 
ــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة  تـــوحـــيـــد الــــمــ

للقيادة في »بوبيان«.
وبهذه المناسبة، قــال المدير 
العام لمجموعة الموارد البشرية 
ــان« عـــــــادل الـــحـــمـــاد:  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــي »بـ فـ
»نهدف باستمرار في البنك إلى 
 للممارسات 

ً
ضمان عملنا وفــقــا

، والـــتـــي تضمن 
ً
الـــرائـــدة عــالــمــيــا

مواصلة رحلتنا نحو االستثمار 
الــجــيــد تــجــاه الــعــنــصــر الــبــشــري، 
السيما في ظل المشهد المصرفي 
الحالي، الذي يمتاز بالتنافسية، 
ــم لـــلـــغـــايـــة أن نــظــل  ــهــ ــمــ ومـــــــن الــ
متقدمين عــلــى مــنــافــســيــنــا، عبر 
التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية، 
ــدث الــتــوجــهــات الــتــي  وتــبــنــي أحــ

حققت نتائج في إدارات البنك«.
وأضــــــــاف الـــحـــمـــاد أن دخــــول 
»بوبيان« في شراكته مع مجموعة 
ــارات  ــتــــشــ ــي اســ ــ RBL الــــــرائــــــدة فـ

إدارة وتطوير الــمــوارد البشرية 
ــة لــوضــع  ــيـــسـ ــأتــــي بــــصــــورة رئـ يــ
معايير عالمية لنموذج القيادة 
فــي »بــوبــيــان«، وصياغتها على 
نــحــو يــتــوافــق مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــبــــنــــك وقــــيــــمــــه. ويـــنـــطـــلـــق هــــذا  الــ
الــتــوجــه مــن رغــبــة »بــوبــيــان« في 
 ،

ً
تبني المعايير الــرائــدة عالميا

لضمان استعداد البنك لمواجهة 
التحديات المستقبلية، من خالل 
تأهيل قادته، وتزويدهم باألدوات 
الالزمة للمنافسة بصورة كافية 

في السوق.
وحــول مجموعة RBL، أوضح 

أنها معروفة بمنهجها الخاص 
بــالــقــيــادة القائمة على النتائج، 
ــم تــبــنــيــه فـــي مــجــمــوعــة  ــذي تـ ــ والــ
 من 

ً
ا ــدء ــ كــبــيــرة مـــن الــقــطــاعــات، بـ

ـــواًل إلـــى  قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة، ووصـــــ
المؤسسات المالية، وهي طريقة 
مستخدمة أثــبــتــت أهميتها في 
ضمان حماية الــشــركــات ألفضل 
المواهب والممارسات لتخفيف 

حدة المخاطر المستقبلية.
ــه، قــــــــــال الــــمــــديــــر  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الــتــنــفــيــذي بــمــجــمــوعــة الـــمـــوارد 
البشرية في »بوبيان« عبدالعزيز 
ــا نـــســـتـــمـــر فــي  ــمـ ــنـ ــيـ الــــــرومــــــي: »بـ

الترويج لفكرة المؤسسة دائمة 
التعلم، يتضح لنا أهمية مواصلة 
ــــن جــمــيــع  ــاء مـ ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ الـــعـــمـــل مـ
ــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــتـــخـــصـــصـــات لـ الـ
رفــع مستوى مــهــارات موظفينا، 
ــل األدوات  ــأفــــضــ ــلــــهــــم بــ ــيــ وتــــأهــ
والمعرفة التي نوفرها من خالل 
قادة الفكر العالميين في القطاع، 
لــضــمــان قـــدرتـــنـــا عــلــى مــواصــلــة 

رحلة النمو«.
ــذا  وأضــــــــــــــاف الـــــــــرومـــــــــي: »لـــــهـــ
حرصنا على أن تكون شراكتنا 
االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
نــــمــــوذج الـــقـــيـــادة فــــي الـــبـــنـــك مــع 
 
ً
ــر الـــشـــركـــات عــالــمــيــا ــبـ ــدى أكـ ــ إحــ
وأكثرها خبرة فــي هــذا المجال، 
مثل مجموعة RBL، السيما أنها 
مؤسسة على يد أحد أكبر خبراء 
الــــمــــوارد الــبــشــريــة واإلدارة في 
العالم، وهــو البروفيسور دايــف 
أولــريــتــش، صــاحــب المساهمات 
 في مجال الموارد 

ً
الكبيرة عالميا

ــــذي ابــتــكــر الــعــديــد  الــبــشــريــة، والـ
من المفاهيم التي تتبعها كبار 
، والــــــــذي قـــدم 

ً
ــا ــيــ ــالــ الــــشــــركــــات حــ

اســـتـــشـــاراتـــه إلــــى مـــا يـــزيـــد على 
نــصــف الــشــركــات الــمــدرجــة على 
قائمة Fortune 200 في أكثر من 

80 دولة حول العالم«.

عادل الحماد عبدالعزيز الرومي

»المتحد« يرعى برنامج »كلمة« 
لتطوير مهارات الطلبة

أعلن البنك األهلي المتحد، رعايته لبرنامج »كلمة«، 
الذي يستمر أسبوعين، حتى األول من ديسمبر المقبل، 

 وفتاة.
ً
للطلبة من 12 إلى 17 سنة، بمشاركة 34 شابا

وُعـــــقـــــد الــــبــــرنــــامــــج فـــــي جــــامــــعــــة الـــخـــلـــيـــج لـــلـــعـــلـــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ويـــهـــدف إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى 
تطوير مــهــارات الطلبة، وكيفية التعبير عــن أفكارهم 
أمام اآلخرين، ما يساعدهم على االندماج بسوق العمل 
بشكل أسرع وأنجح، كما يساعدهم على تطوير ذاتهم 
ــال، حتى يستمتعوا بمسيرة  وإمكانياتهم بشكل فــعَّ

مهنية مثمرة.
يــركــز بــرنــامــج »كــلــمــة« عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات وفــنــون 
مختلفة، مثل: فــن الخطابة )الــتــحــدث أمــام الجمهور(، 
ال، والعمل ضمن فريق  وأسس القيادة، واالستماع الفعَّ
واحد، ويتيح للطلبة العمل تحت إشراف أمهر وأفضل 
المدربين المحليين وخبراء آخرين في مجاالت عديدة.
 على هــذه الفعالية المتميزة، قالت رئيس 

ً
وتعليقا

ــــي »األهـــــلـــــي الـــمـــتـــحـــد« فـــاتـــن  االتـــــصـــــال الـــمـــؤســـســـي فـ
الــتــمــيــمــي: »تـــأتـــي رعــايــتــنــا لــبــرنــامــج )كــلــمــة( فـــي إطـــار 
لـــذي يعمل على  برنامجنا للمسؤولية المجتمعية، ا
دعــم المجتمع الكويتي على مختلف األصــعــدة، وفي 
المجاالت المختلفة، من بينها األنشطة والبرامج ذات 
الُبعد التنموي واالجتماعي، والتي تسهم في تعزيز 
وتنمية قــدرات الشباب وطــالب الــمــدارس والجامعات، 
وفــتــح اآلفـــاق المستقبلية أمــامــهــم، وتأهيلهم لدخول 

سوق العمل«.

»بيتك« يكّرم موظفيه المتميزين بخدمة عمالء »الرواد« و»التميز«
العوضي: لنجاحهم في تسويق صناديق استثمارية بالتعاون مع »بيتك - كابيتال«

كّرم بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
موظفيه المتميزين تقديرا لدورهم 
فــي خــدمــة شريحتي عــمــالء »الـــرواد« 
و»الـــتـــمـــيـــز«، ونــجــاحــهــم فـــي تــســويــق 
فرص استثمارية مجدية للعمالء عبر 
توفير صناديق استثمارية بالتعاون 
ـــذراع  مـــع شــركــة »بــيــتــك- كــابــيــتــال« الـ

االستثمارية لمجموعة »بيتك«.
ــــرى حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم فــــي الــمــقــر  وجــ
»بــيــتــك«، بحضور رئيس  الرئيسي لـــ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة لــلــمــجــمــوعــة زيـــاد 
العمر، ونائب المدير العام للخدمات 
المصرفية لــأفــراد خــالــد السبيعي، 
والمدير التنفيذي إلدارة الرّواد خالد 
العوضي، ومدير الموارد البشرية في 

»بيتك- كابيتال« راشد المخيال.
وعــلــى هــامــش حفل التكريم، ثّمن 
العوضي، نجاح الموظفين في الحملة 
الــتــســويــقــيــة الــمــشــتــركــة بــيــن »بــيــتــك« 
ــتـــال« عـــلـــى صــنــاديــق  ــيـ ــابـ ــتـــك-كـ ــيـ و«بـ
 أن الــصــنــاديــق 

ً
اســتــثــمــاريــة، مــبــيــنــا

 من روافد الحلول 
ً
 جديدا

ً
تشكل رافدا

االســتــثــمــاريــة الــتــي يــقــدمــهــا »بــيــتــك« 
لعمالء شريحيتي »الرّواد« و»التميز«، 
وتضيف قيمة لتجربتهم االستثمارية 

والمصرفية.
ــد الـــعـــوضـــي أهــمــيــة مــواصــلــة  ـــ وأّكـ
الجهود نحو تقديم أرقــى الخدمات 
ــرواد« و»الــتــمــيــز«، بما في  ــ لعمالء »الـ

ذلك تعريفهم بالفرص االستثمارية 
المختلفة التي يوفرها »بيتك«، التي 
تعتبر ضــمــن األدوات االســتــثــمــاريــة 
الــتــي يسعى »بــيــتــك« ألن تــكــون أكثر 
 وتحقق عوائد تنافسية تلبي 

ً
تنوعا

تــطــلــعــات الــعــمــالء االســتــثــمــاريــة، مع 
االهتمام بجميع شرائح عمالء »بيتك« 

بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل 
شريحة.

وألن التميز أســلــوب حــيــاة، أشــار 
إلى أن »بيتك« يوفر باقة متكاملة من 
 لعمالء 

ً
الخدمات المصممة خصوصا

الــرّواد والتميز، مثل مديري عالقات 
عــمــالء مــتــخــصــصــيــن لــتــلــبــيــة جميع 

شـــؤون العميل الــمــصــرفــيــة، وتوفير 
 Visa Signature »بـــطـــاقـــة »الــــــــــرواد
ــتـــي تـــوفـــر الــعــديــد  ــي الـ ــ لـــلـــصـــرف اآللــ
مــن الــمــمــيــزات الــحــصــريــة مــن بينها: 
إمكانية الــدخــول إلــى أكثر مــن 1100 
قــاعــة انــتــظــار كــبــار الشخصيات في 
ــــول الـــعـــالـــم،  ــار حـ ــطـ ــر مــــن 300 مـ ــثـ أكـ

وخــدمــة المساعدة الشخصية )فيزا 
 على مدار الساعة 

ً
كونسيرج( مجانا

طوال أيام األسبوع 24/7، الى جانب 
الكثير من الخدمات المميزة األخرى.
وأضاف العوضي أن »بيتك« يوفر 
ــرواد خدمة توصيل   لعمالء الـ

ً
أيــضــا

»المبالغ النقدية« وخدمة التوصيل 
مـــن وإلــــى الــمــطــار، وعـــــروض ونــقــاط 
مكافآت ضمن برنامج مكافآت »بيتك«، 
كما انفرد »بيتك« على مستوى البنوك 
الــكــويــتــيــة، بتوفير قــاعــات مصرفية 
بــتــجــهــيــزات تــكــنــولــوجــيــة وخــدمــيــة 
عــصــريــة مــتــطــورة منتشرة بمناطق 

مختلفة في الكويت.
ولفت إلى أن »بيتك« يقدم خدمات 
تــمــويــلــيــة مــتــكــامــلــة، وأخــــــرى لــشــراء 
ــارات، وخــــدمــــات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ واســـتـــئـــجـــار الـ
التمويل الــعــقــاري، وإمكانية تأجيل 
 KFH ــة ــ ــدمـ ــ ــع خـ ــ ــاط مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ســـــــــداد األقـ
Pass، وغيرها العديد مــن الخدمات 
ة  الــمــصــرفــيــة الــمــبــتــكــرة ذات الــكــفــاء

العالية التي تفوق توقعات العمالء.

خالد العوضي وزيــاد العمر وخالد السبيعي وراشــد المخيال مع 
الموظفين المكرمين مجموعة من المكرمين

BMW كمساهٍم رئيسي في »جلوبال أوتو« وكيل مجموعة
أعـــلـــنـــت شـــركـــة أوالد عــلــي 
 ،

ً
ــرا ــيــ ــم لـــلـــســـيـــارات، أخــ ــانـ ــغـ الـ

ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــل اســ ــيــ ــعــ ــفــ تــ
ــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــعــ ــوســ ــتــ الــ
الــعــربــيــة، وتــدشــيــن أعــمــالــهــا 
فــــي الــــســــوق الـــمـــصـــري، أحـــد 
أكــبــر وأهـــم أســـواق المنطقة، 
وذلــــك مـــن خـــالل مساهمتها 
كـــشـــريـــك رئـــيـــســـي فــــي شــركــة 
جلوبال أوتو للسيارات، التي 
 
ً
 رســمــيــا

ً
تــم اخــتــيــارهــا وكــيــال

 MINI BMW و لــــــســــــيــــــارات 
فـــي مــصــر مـــن قــبــل مجموعة 
 
ً
BMW، الشركة الرائدة عالمّيا

فــي إنــتــاج الــســيــارات الفخمة 
والرياضية والكهربائية.

اإلعالن الرسمي جاء خالل 
مؤتمٍر صحافي عقده كل من 
رئيس منطقة إفريقيا وشرق 
 ،BMW أوروبا لدى مجموعة
د. تــومــاس ريـــن، والمهندس 
فــهــد الـــغـــانـــم، رئــيــس مجلس 
إدارة مجموعة جلوبال أوتو 
لــلــســيــارات، ومــحــمــد قــنــديــل، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ــارات،  ــيـ ــسـ ــلـ ــلــــوبــــال أوتـــــــو لـ جــ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــن سـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــره كـ ــ ــ ــــضـ ــ وحـ
سفير ألمانيا في مصر فرانك 

 ،)Frank Hartmann( هارتمان
وســـعـــادة ســفــيــر الــكــويــت في 
مصر غانم الغانم، إلى جانب 
مــجــمــوعــة مــن قــــادة ومــديــري 
مـــجـــمـــوعـــة BMW الــعــالــمــيــة 
ــو  ــ ــال أوتـ ــوبــ ــلــ ومـــجـــمـــوعـــة جــ

للسيارات.
وتــــــعــــــد »جــــــلــــــوبــــــال أوتـــــــو 
لــلــســيــارات« شــركــة مــســاهــمــة 
قائمة على شــراكــة مصرية - 
خليجية، تشترك في ملكيتها 
 مــن مجموعة العرجاني، 

ٌ
كــل

ومجموعة الصافي، وشركة 
مـــــــحـــــــمـــــــد يــــــــــوســــــــــف نــــــاغــــــي 

للسيارات، وشركة أوالد علي 
الغانم للسيارات، وستتولى 
جلوبال أوتــو مــهــام التوزيع 
والتسويق وخــدمــات ما بعد 
 MINIو BMW البيع لعالمات
فــي الــســوق الــمــصــريــة، حيث 
اســتــحــوذت »جــلــوبــال أوتـــو« 
عـــلـــى الــمــجــمــوعــة الـــبـــافـــاريـــة 
لــلــســيــارات، الــوكــيــل الــســابــق 
لــلــعــالمــتــيــن الــفــاخــرتــيــن، في 
ــنــــت الـــشـــبـــكـــة  ــّمــ صــــفــــقــــٍة تــــضــ
الــحــالــيــة ِمــــن مـــراكـــز الــخــدمــة 
وصـــــــــاالت الـــــعـــــرض، وكـــذلـــك 
ــنــــع تـــجـــمـــيـــع ســـــيـــــارات  مــــصــ

BMW، الــــــــذي يــــضــــّم ثـــالثـــة 
خطوط إنتاج بسعة إجمالية 
تـــصـــل إلـــــى ١٠ آالف ســـيـــارة 

ا. سنوّيً
ــبــــدأ  ومـــــــــن الـــــمـــــقـــــرر أن تــ
ــادة  ــ ــإعـ ــ »جـــــلـــــوبـــــال أوتــــــــــو« بـ
تصنيع أول دفــعــة ســيــارات 
فـــي شــهــر يــنــايــر الــمــقــبــل، إذ 
تــمــتــلــك الــشــركــة أحــــد أفــضــل 
مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات 
فــي مــصــر، وســتــقــوم الشركة 
بـــــإعـــــادة عـــمـــلـــيـــة الــتــصــنــيــع 
 BMW وإنـــــــتـــــــاج ســـــــيـــــــارات
، وإنــــــــتــــــــاج أحـــــــدث 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ مـ

الــــــــســــــــيــــــــارات الــــــتــــــي ســـيـــتـــم 
ــا ألول مـــــــــرة فـــي  ــهــ ــمــ ــديــ ــقــ تــ
السوق المصري، وذلك لدعم 
وتــوطــيــن عــمــلــيــات تصنيع 
 
ً
السيارات في البالد، تماشيا

مع خطة الدولة ورؤية مصر 
 .2030

وقــد أعـــرب الــمــهــنــدس فهد 
الغانم عن سعادته بتدشين 
 إلى 

ً
الشركة الجديدة، مشيرا

أنــهــا تــهــدف بــالــدرجــة األولــى 
ــــوى الـــتـــجـــمـــيـــع  ــتـ ــ ــــسـ ــل مـ ــقــ ــنــ لــ
ــاق جـــديـــدة،  ــ ــــى آفــ الــمــحــلــي إلـ
حيث تمت مــراجــعــة عمليات 
ــع، عــبــر  ــيــ ــمــ ــتــــجــ اإلنــــــتــــــاج والــ
االســـتـــعـــانـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــزيــــن لـــرفـــع  ــّي ــمــ ــراء الــــمــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ

ة الـــمـــصـــنـــع  مــــســــتــــوى كــــــفــــــاء
وزيـــادة إنــتــاجــه لخلق فرص 

عمل للمصريين.
ــة  ــافــ ـــر كــ ــيــ ــ ــوفـ ــ وبـــــــخـــــــالف تـ
 BMW BMW، و طـــــــــــــــرازات 
 BMW i لـــــريـــــاضـــــيـــــة، و ا  M
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، ومـــجـــمـــوعـــة 
 BMW Premium Selection
لــــــلــــــســــــيــــــارات الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة 
 MINI الــُمــعــتــمــدة، وطـــــــرازات
الفاخرة لجميع عمالئها في 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، 
ا 

ً
ستقّدم »جلوبال أوتو« أيض

ــاٍت مــتــكــامــلــة لــلــعــمــالء  ــ ــــدمـ خـ
ــد، بــمــا فــي  تــحــت ســقــف واحــــ
ذلك خدمات تمويل السيارات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وجـــمـــيـــع بـــرامـــج 

ــارات،  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــى الـ ــيــــن عــ ــتــــأمــ الــ
مستندة إلى الخبرات الطويلة 
ــة الــمــتــعــمــقــة الــتــي  ــرفـ ــعـ ــمـ والـ
تـــمـــتـــلـــكـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة »عـــلـــي 
الــغــانــم وأوالده لــلــســيــارات«، 
وتمتد ألكثر من ثالثة عقوٍد 
فــي ســوق الــســيــارات الفاخرة 
في دولة الكويت وجمهورية 
 

ً
ــال ــيــ الـــــــعـــــــراق، بــــوصــــفــــهــــا وكــ
BMW، حـــيـــث  ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ لــ
ــــر الــــشــــركــــة الـــجـــديـــدة 

ّ
ــتــــوف ســ

ــــرة  ــاخـ ــ ــفـ ــ طـــــــــــــــرازات BMW الـ
العالية الجودة وخدمات ما 
 
ً
بــعــد الــبــيــع الــمــمــيــزة، فــضــال
عن تلبية احتياجات العمالء 
كــافــة بــأســلــوٍب مــبــتــكــٍر يفوق 

عاتهم.
ّ
توق

ن استراتيجيتها التوسعية في مصر
ّ

ن استراتيجيتها التوسعية في مصر»الغانم للسيارات« تدش
ّ

»الغانم للسيارات« تدش

https://www.aljarida.com/article/6178
https://www.aljarida.com/article/6177
https://www.aljarida.com/article/6176
https://www.aljarida.com/article/6175
https://www.aljarida.com/article/6174
https://www.aljarida.com/article/6172
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قفزت أسعار النفط، أمس، 
وسط آمال بأن تخفف الصين 
القيود التي فرضتها لمكافحة 
»كوفيد 19«، بعد احتجاجات 
نادرة على االستراتيجية التي 

تنتهجها البالد، والتي تعرف 
باسم صفر كوفيد، مطلع 
األسبوع، في كبرى المدن 

الصينية.

أفــــــاد دبـــلـــومـــاســـيـــون، بـــأن 
ــاد  ــحــ ــكــــومــــات االتــ مـــمـــثـــلـــي حــ
األوروبـــي فشلوا أمــس األول، 
فـــي االتـــفـــاق عــلــى حـــد أقــصــى 
لسعر الــنــفــط الــخــام الــروســي 
، إذ أصـــرت 

ً
ــرا ــحــ الـــمـــحـــمـــول بــ

بــولــنــدا عــلــى ضــــرورة خفض 
السقف للحد من قدرة موسكو 
على تمويل غزوها ألوكرانيا.

ــلـــومـــاســـي: »لــيــس  وقـــــال دبـ
هــنــاك اتــفــاق، لكن تــم االتــفــاق 
عــلــى الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة، 
غير أن بولندا لم توافق على 

السعر«.
وذكـــــــــــــــر دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
بــولــنــديــون، أنـــه إذا لـــم تتفق 
دول مــجــمــوعــة الـــســـبـــع عــلــى 
ســقــف لــأســعــار بــحــلــول يــوم 
ــن الـــمـــقـــبـــل، فــســيــقــوم  ــيــ ــنــ االثــ
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي بــتــنــفــيــذ 
ــة تــم  ــ ــرامـ ــ ــر صـ ــثــ ات أكــ إجـــــــــــراء
االتفاق عليها في نهاية مايو 
تــتــمــثــل فـــي فـــرض حــظــر على 
جــمــيــع واردات الــنــفــط الــخــام 
 من الخامس 

ً
الروسي، اعتبارا

من ديسمبر وعلى المنتجات 
 مــن الخامس 

ً
ا البترولية بـــدء

من فبراير.
وحصلت المجر ودولــتــان 
أخــريــان غــيــر ساحليتين في 
ات من  وسط أوروبا على إعفاء
ــواردات خطوط  هــذا الحظر لــ

األنابيب التي تعتمد عليها.
واقـــــــــتـــــــــرحـــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 

ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف قيود »كورونا« في الصينارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف قيود »كورونا« في الصين

البحري الكبيرة في تلك الدول.
غير أن الدبلوماسيين قالوا 
إن تــلــك الــــــدول حــصــلــت على 
بعض التنازالت في النصوص 
القانونية ولم تعد تشكل عقبة 

أمام التوصل إلى اتفاق.
وهدف فكرة فرض مجموعة 
ــار، هو  ــعــ الــســبــع لــســقــف األســ

منع شركات الشحن والتأمين 
وإعادة التأمين من التعامل مع 
شــحــنــات الـــخـــام الـــروســـي في 
بع 

ُ
جميع أنحاء العالم، ما لم ت

بأقل من السعر الــذي تحدده 
المجموعة وحلفاؤها.

 لـــــوجـــــود شــــركــــات 
ً
ـــرا ــ ــظـ ــ ونــ

الــشــحــن والــتــأمــيــن الرئيسية 

البرميل الكويتي ينخفض 
4.15 دوالرات إلى 80.69

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.15 دوالرات ليبلغ 80.69 
 في تداوالت يوم 

ً
 في تداوالت أمس األول، مقابل 84.84 دوالرا

ً
دوالرا

 للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
الجمعة الماضي وفقا

السعودية قد تخفض سعر الخام العربي الخفيف آلسيا
قد تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
أسعار الخام آلسيا في يناير بعد انخفاض األسعار في 
السوق الفورية بالشرق األوســط، بسبب مخاوف من 
تباطؤ الطلب في الصين وزيادة تدفق الخام الروسي 

في آسيا بعد 5 ديسمبر.
هــم، إن  وقال سبعة خبراء استطلعت »رويترز« آراء
سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي قد 
يتقلص بنحو دوالرين للبرميل مقارنة بالشهر السابق، 
 أثر انخفاض مماثل في سعر خام دبي القياسي.

ً
مقتفيا

وسيدفع الخفض سعر خام يناير 2023 إلى أدنى 
مستوى في عشرة أشهر، بزيادة طفيفة عن مستوى 
مارس، الذي بلغ 2.80 دوالر للبرميل فوق متوسط سعر 

خامي عمان ودبي.
وقــــال أحـــد الــمــشــاركــيــن فــي االســتــطــاع »انــخــفــاض 
الطلب في الصين نتيجة لتوسيع قيود »كوفيد 19«، 
واحتمال زيادة تدفق النفط الروسي إلى آسيا ضغط 

على معنويات السوق«.
وقال أحد المشاركين في االستطاع »قد يدخل مزيد 

من الخام الروسي آسيا«.
هــم  وتوقع الخبراء، الذين استطلعت »رويترز« آراء
 أن تخفض شركة أرامكو السعودية أسعار يناير 

ً
أيضا

لــلــخــام الــعــربــي الــمــتــوســط بنحو 1.5 دوالر للبرميل 
والخام العربي الثقيل بنحو دوالر واحد للبرميل، وهو 
خفض أقل من الخام العربي الخفيف مع تحسن هوامش 

التكرير لزيت الوقود منذ منتصف نوفمبر.
وعـــادة مــا تصدر أســعــار البيع الرسمية للخامات 
، وتحدد 

ً
السعودية في الخامس من كل شهر تقريبا

االتجاه لأسعار اإليرانية والكويتية والعراقية، مما 
 من الخام 

ً
يؤثر على حوالي تسعة مايين برميل يوميا

المتجه إلى آسيا.
وتحدد »أرامكو« أسعار خامها بناء على توصيات 
الــعــمــاء وبــعــد حــســاب التغير فــي قيمة نفطها خال 
الشهر السابق، بناًء على العائدات وأسعار المنتجات.

وال يعلق مسؤولو »أرامكو« السعودية كسياسة عامة 
على أسعار البيع الرسمية الشهرية لنفط المملكة.

فــي الــعــالــم فــي دول مجموعة 
ــع، فــــــإن ســـقـــف الــســعــر  ــبــ ــســ الــ
 على 

ً
سيجعل من الصعب جدا

مــوســكــو بــيــع نــفــطــهــا بسعر 
أعلى.

وقفزت أسعار النفط أمس، 
وسط آمال بأن تخفف الصين 
ــتــــي فــرضــتــهــا  مــــن الــــقــــيــــود الــ
ــيـــد 19- بــعــد  لـــمـــكـــافـــحـــة كـــوفـ
احـــــتـــــجـــــاجـــــات نـــــــــــــادرة عـــلـــى 
االستراتيجية التي تنتهجها 
الباد والتي تعرف باسم صفر 
كوفيد في مطلع األسبوع في 

كبرى المدن الصينية.
ــعـــت الـــعـــقـــود اآلجــلــة  ــفـ وارتـ
لخام برنت 1.4 دوالر أو 1.7 
ــا  ــهـ ــداولـ ــة وجـــــــرى تـ ــئـ ــمـ ــــي الـ فـ
 للبرميل. 

ً
عــنــد 84.57 دوالرا

كــمــا ارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لخام غــرب تكساس الوسيط 
األمــيــركــي 1.17 دوالر أو 1.5 
 
ً
فـــي الــمــئــة إلـــى 78.39 دوالرا

للبرميل.
وزاد الــخــامــان القياسيان 
ــر مــــن دوالريــــــــن فــــي وقـــت  ــثـ أكـ

سابق أمس.

وتــــــعــــــززت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
 بفعل توقعات بأن كبار 

ً
أيضا

مـــنـــتـــجـــي الـــنـــفـــط ســـيـــعـــدلـــون 
خطط إنتاجهم في االجتماع 

المقبل.
ومن المقرر أن تعقد منظمة 
الـــبـــلـــدان الـــمـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
)أوبك( وحلفاؤها، بما في ذلك 
روســيــا، فيما يــعــرف بتجمع 
 في الرابع 

ً
»أوبــك +« اجتماعا

من ديسمبر. وأشــار محللون 
ــا فــي  ــ ــيــ ــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة أوراســ
مذكرة االثنين إلــى أن ضعف 
ــام  ــخــ ــى الــ ــلــ ــن عــ ــيــ ــب الــــصــ ــلــ طــ
قـــد يــحــفــز أوبـــــك عــلــى خفض 

االنتاج.
وبــــــــــدأت »أوبـــــــــــــك+« خــفــض 
إنتاج النفط بمقدار مليوني 
 فــــي نــوفــمــبــر 

ً
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا

بهدف دعم أسعار النفط.
 على 

ً
وتعكف األسواق أيضا

تقييم تــأثــيــر ســقــف األســعــار 
ــغـــرب على  ــذي ســـيـــحـــدده الـ ــ الـ

النفط الروسي.

السبع نسخة أخف من حظر 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي لــلــحــفــاظ 
على استقرار إمــدادات النفط 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، إذ إن 
روسيا هي مصدر لـ 10% من 

إمدادات النفط للعالم.
لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة، أن  ا ورأت 
ــاد األوروبــــــي  ــحــ يــــواصــــل االتــ
والعماء العالميون اآلخرون 
شراء الخام الروسي، لكن فقط 
إذا كان سعره عند أو أقل من 
الــمــســتــوى الــــذي تــتــفــق عليه 

المجموعة.
ومــن شــأن ذلــك أن يخفض 

إيرادات الكرملين.
واقترحت مجموعة السبع 
 أقــصــى يــتــراوح بــيــن 65 

ً
ــدا حـ

 لــلــبــرمــيــل، لــكــن 
ً
و70 دوالرا

بولندا وبعض الدول األخرى 
ترى أن ذلك لن يضر موسكو 
ألن الخام الروسي يتم تداوله 
بـــالـــفـــعـــل دون هــــــذا الـــنـــطـــاق 

 
ً
الــســعــري عــنــد 63.50 دوالرا

للبرميل.
ــاج  ــتــ ــدر تـــكـــالـــيـــف اإلنــ ــ ــقـ ــ وتـ
 ،

ً
الـــروســـيـــة بــنــحــو 20 دوالرا

 كبيرة 
ً
وتحقق موسكو أرباحا

 من صادراتها النفطية.
ً
جدا

وتضغط بولندا وليتوانيا 
ــل تــحــديــد  وإســتــونــيــا مـــن أجــ
 
ً
ســقــف ســعــر عــنــد 30 دوالرا

للبرميل.
وقال الدبلوماسي باالتحاد 
ــديـــون ال  ــنـ ــولـ ــبـ األوروبــــــــــي: »الـ
يــقــبــلــون أي مـــســـاومـــة بــشــأن 
ــراح بـــديـــل  ــ ــتــ ــ الـــســـعـــر دون اقــ
مــقــبــول... مــن الــواضــح وجــود 
انـــزعـــاج مــتــزايــد مـــن الــمــوقــف 

البولندي«.
وتـــشـــعـــر مـــالـــطـــا وقـــبـــرص 
واليونان بالقلق من أن اقتراح 
مجموعة السبع بشأن السقف 
 ،

ً
الـــــســـــعـــــري مـــنـــخـــفـــض جــــــــدا

مـــمـــا يـــضـــر بـــقـــطـــاعـــات الــنــقــل 

»الغرفة« تباشر تجديد عضوية العام الجديد »الغرفة« تباشر تجديد عضوية العام الجديد 20232023
صرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت 
بـــأنـــهـــا، كــعــادتــهــا فـــي كـــل عـــــام، ســتــبــاشــر 
اعـــتـــبـــارا مـــن غـــد الــخــمــيــس أول ديــســمــبــر، 
قبول تجديد عضوية العام الجديد 2023، 
وتــصــديــق اعــتــمــادات الــتــواقــيــع الموجهة 
ــــإدارات والــجــهــات الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة  لــ
بشكل مسبق، وذلك بعد التنسيق مع هذه 
الجهات بــهــذا الــشــأن، وأكـــدت »الــغــرفــة« أن 
هذا اإلجراء يأتي من منطلق حرصها على 
 
ً
تــوفــيــر وقـــت وجــهــد أعــضــائــهــا، وتسهيا

إلجراءات عمل الجهات الحكومية.
وأضافت »الغرفة« أن استقبال المراجعين 
بفروعها الكائنة في: مبنى مجمع الوزارات 
)مـــقـــر وزارة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة(، وفــي 
ــا(،  ــ فــرعــهــا بــمــنــطــقــة خــيــطــان )مــجــمــع رونـ
وفي مركز الكويت لأعمال التابع لوزارة 

التجارة والصناعة )في منطقة إشبيلية(، 
ومركز خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، التابع للهيئة العامة للقوى 
العاملة )في منطقة الصّديق(، وفرع جابر 
العلي، إضافة إلى فرعها بمحافظة الجهراء 
)مــقــســم الــجــهــراء(، سيقتصر عــلــى الفترة 
 حتى 1:30 

ً
الصباحية فقط من 8:00 صباحا

، فيما سيعمل فرع برج التحرير على 
ً
ظهرا

فترتين؛ صباحية من الساعة 8:00 إلى 1:30 
، ومسائية مــن 4:30 حتى 7:30، أما 

ً
ظــهــرا

ساعات العمل في مبنى الغرفة الرئيسي 
الكائن بمنطقة القبلة، شــارع عبدالعزيز 
 
ً
حمد الــصــقــر، فستكون مــن 8:00 صباحا
، وذلــك خدمة ألعضائها، 

ً
حتى 1:30 ظهرا

 على سرعة إنجاز معاماتهم.
ً
وحرصا

وفـــي مــــوازاة ذلـــك، ومــواكــبــة للتطورات 

الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــاحــقــة، ومــــن منطلق 
اهتمام الغرفة بالتحول الرقمي وميكنة 
 لوقت وجهد أعضائها 

ً
خدماتها، توفيرا

ــل والــــحــــضــــور  ــقـ ــنـ ــتـ وتـــجـــنـــيـــبـــهـــم عــــنــــاء الـ
الـــشـــخـــصـــي إلنــــجــــاز مـــعـــامـــاتـــهـــم، تــدعــو 
»الغرفة« أعضاءها لاستفادة من الخدمات 
www. اإللكترونية الذي يوفرها موقعها
kuwaitchamber.org.kw، حيث يمكنهم 
ــتـــســـاب لــعــضــويــة الــغــرفــة،  مـــن خـــالـــه االنـ
وتــجــديــد االشــــتــــراك الــســنــوي والــحــصــول 
على شهادة التسجيل السنوي )االنتساب(، 
وكـــذلـــك الــمــصــادقــة عــلــى صــحــة الــتــواقــيــع 
ــراء التعديات  ، إضــافــة إلــى إجـ

ً
الــكــتــرونــيــا

التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري 
الــــصــــادر عـــن وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

بجميع أنواعها.

»زين« الراعي البالتيني لمعرض »التطبيقي« 
الخامس للفرص الوظيفية والدراسية

ــن رعــايــتــهــا  ــ ــة زيـ أعـــلـــنـــت شـــركـ
ــيـــة لــــمــــعــــرض الــــفــــرص  ــنـ ــيـ ــبـــاتـ الـ
الــوظــيــفــيــة والـــدراســـيـــة الــخــامــس 
الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تحت رعاية 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
ــــدت فـــيـــه الـــشـــركـــة  ــواجــ ــ والـــــــــذي تــ
الســتــعــراض فـــرص العمل لديها 
الستقطاب الــمــواهــب والــكــفــاءات 

الوطنية.
وشاركت »زين« في حفل افتتاح 
المعرض، الذي أقيم بمسرح الهيئة 
الرئيسي فــي الــشــويــخ، بحضور 
مـــديـــر »الــتــطــبــيــقــي« بـــاإلنـــابـــة د. 
جاسم األنصاري، ونائب المدير 
ــيــــة  ــمــ ــلــــخــــدمــــات األكــــاديــ الـــــعـــــام لــ
الــمــســانــدة ونـــائـــب الــمــديــر الــعــام 
لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة بـــاإلنـــابـــة 
ورئيس اللجنة العليا للمعرض 
ــاذ، والـــرئـــيـــس  ــ ــتــ ــ د. جــــاســــم األســ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد الــبــشــريــة في 

مجموعة زين نوال بورسلي. 
وُيــعــتــبــر هـــذا الــمــعــرض، الــذي 
تنظمه إدارة متابعة الخريجين 
وســــــوق الـــعـــمـــل الـــتـــابـــعـــة لــقــطــاع 
التخطيط والتنمية فــي الهيئة، 
ــر الـــمـــعـــارض الــوظــيــفــيــة  ــبـ مــــن أكـ
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــبـــــــاد، حــيــث 
 اآلالف مــن 

ً
ــا ــويــ ــنــ يـــســـتـــقـــطـــب ســ

الــطــاب والــطــالــبــات مــن خريجي 
الهيئة وجامعة الكويت ومختلف 
الــمــعــاهــد والــجــامــعــات، وتــشــارك 
ــات الــــدولــــة  ــســ فـــيـــه كــــبــــرى مــــؤســ
مـــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
كـــالـــوزارات والهيئات الحكومية 

األنصاري واألستاذ وبورسلي مع فريق الموارد البشرية في »زين«

والــكــلــيــات والــمــعــاهــد والــهــيــئــات 
االستثمارية وشركات االتصاالت 

والبنوك وغيرها. 
واستعرضت »زيــن«، من خال 
ركـــنـــهـــا الــــخــــاص فــــي الـــمـــعـــرض، 
سياسة التوظيف التي تتبناها، 
والـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة الــمــتــاحــة 
لــديــهــا ولــــدى شــركــاتــهــا الــتــابــعــة 
وشركائها المتميزين، إلى جانب 
ــن الــطــلــبــة  ــ ــن مـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ تـــعـــريـــف الـ
والخريجين والباحثين عن فرص 
العمل على تجربتها الــرائــدة في 
قــطــاع االتـــصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، كونها الشركة صاحبة 

الريادة في السوق الكويتي.
كــمــا قـــامـــت الـــشـــركـــة بــتــعــريــف 
الزائرين على بيئة العمل لديها، 
وشــرح نوعية وشــروط الوظائف 
المتاحة، إضافة إلــى اإلجابة عن 
جميع االســتــفــســارات، وتوضيح 
طبيعة العمل لدى مختلف اإلدارات 

والقطاعات في الشركة.

 ما تحرص »زيــن« على 
ً
ودائما

المشاركة الفعالة فــي المعارض 
الوظيفية، وتقديم الدعم لها في 
مختلف الجامعات والكليات، سواء 
العامة أو الخاصة منها، على مدار 
الـــعـــام، فــي إطــــار استراتيجيتها 
للموارد البشرية، والتي تساهم 
ــا بـــتـــطـــويـــر الــعــمــلــيــة  مــــن خـــالـــهـ
التعليمية في الجامعات والهيئات 
والمؤسسات التعليمية في الدولة، 
بهدف توفير فرص العمل للشباب 
حديثي التخرج للعمل في القطاع 

الخاص.
ويــــــــهــــــــدف مــــــعــــــرض الـــــفـــــرص 
الــوظــيــفــيــة والـــدراســـيـــة الــخــامــس 
ــلـــق مــلــتــقــى يـــجـــمـــع أكــبــر  إلــــــى خـ
ــــات ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــهـ ــ ــــن جـ قـــــــدر مــ
واالســــتــــكــــمــــال الـــــــدراســـــــي تــحــت 
ســـقـــف واحــــــــد، وتـــوعـــيـــة الــطــلــبــة 
الخريجين والــمــتــوقــع تخرجهم 
بمتطلبات سوق العمل من الفرص 
الوظيفية المتاحة في القطاعين 

ــي، أو فـــرص  ــ ــلــ ــ الـــحـــكـــومـــي واألهــ
ــــي الــمــتــاحــة  ــــدراسـ االســـتـــكـــمـــال الـ
لــلــجــامــعــات والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بالتعليم فــي الــكــويــت.  ويسعى 
المعرض إلــى تذليل الصعوبات 
ــام الــخــريــجــيــن الــبــاحــثــيــن عن  ــ أمـ
ــة بــمــا  ــ ــيــ ــ ــــرص وظـــيـــفـــيـــة ودراســ فــ
ــفــــق مــــــع تـــخـــصـــصـــاتـــهـــم فــي  ــتــ يــ
القطاعات المختلفة، إضافة إلى 
تدريب وتأهيل الخريجين لسوق 
العمل، بتوفير الــورش التدريبية 
الــمــخــتــلــفــة، إلـــــى جــــانــــب تــوعــيــة 
جـــهـــات الــعــمــل وجـــهـــات التعليم 
بتخصصات ومخرجات الهيئة. 

ــد »زيــــــــن« أهـــمـــيـــة قــطــاع  ــؤكــ وتــ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة، وتــعــتــبــره من 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــهــمــة الـــتـــي تلعب 
 في تنمية مسيرة 

ً
 جوهريا

ً
دورا

الشركات والمؤسسات في الدولة، 
وتنظر إلى العنصر البشري كأحد 
أهم العناصر التي تؤثر في نجاح 

سوق العمل.
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 على التظاهرات الواسعة التي تشهدها الصين، 
ً
تعليقا

 على قيود اإلغــاق التي تفرضها السلطات للحد 
ً
احتجاجا

من اإلصابات بفيروس كورونا، أعلن البيت األبيض دعم حق 
التظاهر »السلمي«.

وقــال منسق مجلس األمــن القومي األميركي لاتصاالت 
االستراتيجية، جون كيربي، للصحافيين في البيت األبيض إن 
»الرئيس جو بايدن يراقب التظاهرات عن كثب، وقد تم تقديم 

إحاطة له حول الوضع«.
وأضاف أن »رسالتنا إلى المحتجين السلميين في جميع 
أنــحــاء العالم هــي نفسها ومتسقة«، مــشــددا على أن »الناس 
ينبغي أن ُيسمح لهم بالحق في التجمع واالحتجاج السلمي«.
وأتــى موقف البيت األبيض ُبعيد تأكيد وزارة الخارجية 
 الشعب الصيني في التظاهر، وتشكيكها بفعالية 

ّ
األميركية حق

سياسة »صفر كوفيد« التي تعتمدها بكين.
 
ً
وشهدت مدينتا بكين وشنغهاي الرئيسيتان، أمس، انتشارا
 على ضـــوء االحــتــجــاجــات الــواســعــة الــتــي بــدأت 

ً
 كثيفا

ً
أمــنــيــا

األحد، والتي لم تشهد مثلها الباد منذ االحتجاجات المؤيدة 
للديموقراطية في 1989.

وكان حريق قاتل نشب األسبوع الماضي في أورومتشي، 
، إذ اعتبر 

ً
 عاما

ً
عاصمة منطقة شينجيانغ، مما أثــار غضبا

كثيرون أن اإلغاق العام بسبب مكافحة »كورونا« أعاق مهّمة 
فرق اإلنقاذ. وبعد يوم من اتهام وزارة الخارجية الصينية »قوى 
ذات دوافع مبيتة« بالربط بين الحريق و»االستجابة المحلية 

لكورونا«، أكدت مصادر من المشاركين باحتجاجات في بكين 
لـ »رويترز«، إن السلطات فتحت تحقيقات مع بعض المحتجين.

وقال أشخاص إنهم تلقوا اتصاالت من قوات إنفاذ القانون 
تطالب بمعلومات عن تحّركاتهم. وفي شنغهاي، قرب مكان 
شهد قبل أيام دعوات جريئة الستقالة الرئيس شي جينبينغ، 
قال موظفون في حانة إنهم تلقوا أمًرا باإلغاق عند العاشرة 
مساًء من أجل »السيطرة على المرض«. وانتشرت مجموعات 
صغيرة مــن عناصر الــشــرطــة عند مــداخــل كــل محطة مترو. 
فرج عن أحدهم في 

ُ
وشاهد صحافيون توقيف 4 أشخاص، أ

وقت الحق. وفي هانغتشو، الواقعة على بعد 170 كيلومتًرا 
تقريًبا جنوب غــرب شنغهاي، كانت هناك إجـــراءات مشّددة 
واحـــتـــجـــاجـــات مــتــفــرقــة فـــي وســــط الـــمـــديـــنـــة. وقـــالـــت إحـــدى 

قلوا.
ُ
المشاركات إن 10 أشخاص اعت

 مع المحتجين في 
ً
وجرت تظاهرات في دول عدة تضامنا

. وفي 
ً
الصين. وفي مدن أميركية عدة، تجّمع العشرات تضامنا

تها احتجاجات مؤيدة للديموقراطية 
ّ
هونغ كونغ، التي هز

في 2019، تجّمع العشرات في »الجامعة الصينية«، أمس األول، 
 لضحايا الحريق في أورومتشي. وهتف المتظاهرون 

ً
تكريما

»ال تشيحوا بنظركم... ال تنسوا«.
في المقابل، تعّهدت لجنة الصحة الوطنية في بكين، أمس، 
»تسريع عملية تطعيم األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 
.»

ً
، ومواصلة زيادة معدل تلقيح البالغين بين 60 و79 عاما

ً
عاما

كما أغلقت ماهي ديزني شنغهاي أبوابها مجددا في ظل 

تطبيق اإلجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس.
وفــي وقــت استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير 
الــصــيــنــي لــديــهــا، جينغ زيــغــوانــغ، لــاعــتــراض عــلــى توقيف 
صحافي في هيئة اإلذاعة البريطانية )BBC(، إد لورنس، كان 
يغطي االحتجاجات في شنغهاي خال وقت متأخر، األحد، 
استبعدت المملكة المتحدة، أمس، شركة سي جي إن النووية 
الصينية من مشروع محطة سايزويل سي النووية للطاقة 
التي ستبنيها تاليا مــع الشريك المتبقي، مجموعة أو دي 
إف الفرنسية. وأتــى اإلعـــان غــداة تحذير من رئيس الـــوزراء 
البريطاني، ريشي سوناك، من أن »العصر الذهبي للعاقات 
البريطانية - الصينية انتهى«، مشددا على أن بكين تطرح 

ظميا« لمصالح المملكة المتحدة وقيمها.
ُ
»تحديا ن

على صعيد آخر، أعلن األسطول السابع األميركي، أن البيان 
الذي أصدرته الصين بشأن حرية العملية الماحية لحاملة 
الطائرات األميركية »يو إس إس تشانسلورسفيل« في بحر 
ف  الصين الجنوبي، أمـــس، »مــغــلــوط«، مشيرا إلــى أن »تــصــرُّ
الصين يخالف رؤيــة الــواليــات المتحدة بشأن إبقاء منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة«.وأضاف أن سفينته 
ذت مهمتها وفقا للقانون الدولي، وواصلت عملياتها في 

ّ
نف

بحر الصين الجنوبي فــي ختام العملية. وفــي وقــت سابق، 
أفاد الجيش الصيني بأن السفينة الحربية األميركية تنتهك 
 أن »دخول السفينة 

ً
بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، معتبرا

األميركية المنطقة ُيظهر أن الواليات المتحدة صانع مخاطر 
أمنية في بحر الصين الجنوبي«.            )عواصم ـ وكاالت(

بالتزامن مــع يــوم التضامن العالمي مع 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن جــلــســة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن وبـ
لمجلس األمن الدولي حول الشرق األوسط، 
ر خالها منسق األمــم المتحدة الخاص 

ّ
حــذ

لــعــمــلــيــة الـــســـام فـــي الـــشـــرق األوســـــــط، تــور 
ــي  ــ ويـــنـــســـانـــد، مــــن أن الــــصــــراع فــــي األراضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة وصــــل الــــى »درجــــة 
الغليان مرة أخرى«، قتل الجيش اإلسرائيلي 
أمس، 4 فلسطينيين في مواجهات ومداهمات 
وعملية دهس في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل 
الشقيقان جـــواد وظــافــر ريــمــاوي برصاص 
الجيش اإلسرائيلي في كفر عين، قضاء رام 
الله، كما أطلق جنود إسرائيليون النار خال 
مواجهات ببلدة بيت أمر جنوب مدينة بيت 

لحم، فأصابوا فلسطينيا بــرأســه، مما أدى 
الى مقتله. 

وفي محيط مدينة رام الله، قرب مستوطنة 
كوخاف، قتل الجيش اإلسرائيلي بالرصاص 
ذ عملية دهس أدت إلصابة 

ّ
، نف

ً
 فلسطينيا

ً
شابا

مــجــنــدة إســرائــيــلــيــة.  واعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم 
ــنـــة، أن  الــرئــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو رديـ
»جرائم القتل اليومية إعان حرب من الحكومة 
اإلسرائيلية الحالية واليمينية القادمة وتدمير 
لكل شيء«. ورأت حركة حماس أن »هذه الدماء 
ــثـــورة شــعــبــنــا وانــتــفــاضــتــه   لـ

ً
ســتــكــون وقـــــــودا

المستمرة«. 
ــت إســرائــيــل أكثر 

ّ
ومــنــذ مـــارس الــفــائــت، شــن

ة 
ّ
من ألفي عملية دهم وعملية أمنية في الضف

الغربية، ال سيما في جنين ونابلس، وأسفرت 
، وهي أكبر 

ً
عن مقتل أكثر من 125 فلسطينيا

حصيلة خال 7 سنوات، وفق األمم المتحدة.
ومع مواصلة رئيس الوزراء المكلف بنيامين 

نتنياهو وحــلــفــائــه المتطرفين الــمــفــاوضــات 
لتشكيل حكومة جديدة، كشفت إيا بن غفير 

)زوجة وزير األمن القومي المحتمل( عن دورها 
في تشجيع اليهوديات بمستوطنات الخليل 
ــايـــة واســـتـــعـــمـــال الـــســـاح،  لـــلـــتـــدرب عــلــى الـــرمـ
ـــوزارة  ــهــن عــلــى تــقــديــم طــلــبــات رســمــيــة لـ

ّ
وحــث

الداخلية للحصول على تراخيص لحمله.
وغــداة تحذير وزيــر الــدفــاع، بيني غانتس، 
 
ً
مــــن أن طـــمـــوحـــانـــت بــــن غــفــيــر تـــشـــّكـــل خـــطـــرا
على إسرائيل، تبادل البيد وبــن غفير، أمس، 
االتهامات. وقال البيد: »الحكومة المقبلة تقّدم 
لنا المدان بدعم اإلرهاب إيتمار بن غفير وزيرا 
لألمن القومي، واآلن يبدأ دوره بالقتال ضد 

الجيش اإلسرائيلي واالفتراء على قادته«.
ورّد بــن غفير بــوصــف البــيــد بــأنــه »رئــيــس 
وزراء فاشل، في عهده تم إهمال جنود الجيش 
في مواجهة اإلرهــاب القاتل، والتنّمر اليومي 

من قبل األناركيين الذين يكرهون إسرائيل«.
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»الضفة« تغلي بعد مقتل 4 فلسطينيين وعملية دهس

وّجه رئيس حكومة 
الوحدة الليبية املنتهية 

واليتها، عبدالحميد 
الدبيبة، مجددًا، اتهاماته 

وانتقاداته املبطنة للبرملان 
الداعم األول لحكومة فتحي 
باشاغا املتمركزة في سرت 

بشرق الباد.
وقال الدبيبة، في 

تصريحات أمس، إن 
»الحوار الوطني هو البديل 

عن الصفقات املشبوهة 
التي تدار في الكواليس«، 

في إشارة ربما للقاء رئيس 
البرملان عقيلة صالح 

برئيس املجلس األعلى 
للدولة خالد املشري في 

القاهرة مساء أمس األول، 
من أجل بحث الخافات 

الدستورية وشروط 
ح للرئاسة.

ّ
الترش

بحثت وزيرة الخارجية 
الباكستانية حنا رباني 
خار مع وزير الخارجية 

األفغاني باإلنابة أمير خان 
متقي أمس سبل تعزيز 

آفاق التعاون بني البلدين 
في العديد من القضايا، 

من بينها تحرير السجناء 
األفغان في باكستان ونقل 
السلع والركاب والقضايا 

التجارية.

سلة أخبار

الدبيبة يهاجم لقاء 
المشري وصالح بالقاهرة

وزيرة خارجية باكستان 
تجري محادثات في كابول

أعرب السفير الروسي لدى 
الفاتيكان ألكسندر أفدييف 
عن احتجاجه الشديد عقب 

تصريح للبابا فرانسيس 
وصف فيه املقاتلني 

الشيشان، الذين يقاتلون في 
أوكرانيا، إلى جانب موسكو، 
بأنهم »الجزء األكثر وحشية 

من القوات الروسية في 
أوكرانيا«.

وقال أفدييف: »لقد أعربت 
عن استيائي من مثل هذه 

التلميحات، والحظت أنه ال 
يوجد شيء يمكن أن يهز 

تماسك ووحدة الشعب 
الروسي متعدد الجنسيات«.

بدوره، علق رئيس برملان 
الشيشان ماغوميد 

داودوف، على تصريحات 
البابا فرانسيس، مؤكدا 

أن املقاتلني الشيشان »لم 
يرتكبوا ولو جريمة حرب 

واحدة«، منتقدًا تأييد 
فرانسيس »لزواج املثليني، 

وهو ما يتعارض مع عقائد 
القرآن واإلنجيل«.

اعتراض روسي ـ شيشاني 
على تصريح لبابا الفاتيكان

ذكرت وكالة بلومبرغ أن 
قادة حلف شمال األطلسي 

)الناتو( يبحثون مرة أخرى 
فكرة رفضوها في األيام 
األولى من الحرب، وهي 

تزويد أوكرانيا بمقاتات 
)MiG-29( الروسية الصنع، 

والتي تعود للحقبة 
السوفياتية، أو حتى توفير 

 16-F مقاتات من طراز
األميركية.

ووفقا لـ »بلومبرغ«، فإن 
أوكرانيا، التي تطلب 

سلطاتها من الغرب إغاق 
السماء فوق الباد، من 

املرجح أن تتلقى أسلحة، 
مثل أنظمة للدفاع 

الجوي وأنظمة صواريخ 
»باتريوت« املضادة 

للطائرات وربما مقاتات 
تكتيكية.

»الناتو« يبحث تزويد 
أوكرانيا بمقاتالت

بن غفير يتبادل االتهامات مع البيد... وزوجته تدّرب المستوِطنات على السالح

جانب من المواجهات في الخليل أمس )رويترز(

عناصر من الشرطة في أحد شوارع بكين أمس )أ ف ب(

ق في »احتجاجات كوفيد«
ّ
حق

ُ
واشنطن تدعم التظاهر السلمي... وبكين ت

انتشار أمني في المدن الصينية ووقفات تضامنية حول العالم

تفاهم بين إيران والعراق على ضبط الحدود يريح أربيل
•• السوداني ورئيسي يتفقان على حلول لقضايا عالقة  السوداني ورئيسي يتفقان على حلول لقضايا عالقة •• »الحرس الثوري« يقر بسقوط  »الحرس الثوري« يقر بسقوط 300300 قتيل في االحتجاجات قتيل في االحتجاجات

تمخض أول لقاء يجمع 
الرئيس إبراهيم رئيسي 

ورئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني عن تفاهم 
بشأن ضبط الحدود، وحل 
بعض »القضايا العالقة«، 

في حين استبعدت حكومة 
أربيل أن تشن إيران عملية 
برية داخل إقليم كردستان 

العراق، لمطاردة عناصر 
تتهمها بتأجيج االحتجاجات 

واالضطرابات المتواصلة في 
الجمهورية اإلسالمية.

مناورات جوية 
أميركية - 

إسرائيلية تحاكي 
ضرب »النووي« 

اإليراني

ــلـــطـــات  فــــــي وقــــــــت تـــــهـــــدد الـــسـ
اإليـــــرانـــــيـــــة بـــشـــن عـــمـــلـــيـــة بـــريـــة، 
ــة عــــنــــاصــــر انـــفـــصـــالـــيـــة  ــمـــاحـــقـ لـ
تتهمها بــتــأجــيــج االحــتــجــاجــات 
ــات الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واالضـ
ــة اإلســـــامـــــيـــــة مــنــذ  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر الــــمــــاضــــي، 
فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق، ذكر 
رئيس وزراء العراق محمد شياع 
السوداني، أمــس، من طهران، أنه 
اتفق مع الرئيس إبراهيم رئيسي 
ــاء  ــ ــــدود« وإرســ ــــحـ عــلــى »ضـــبـــط الـ

االستقرار.
وقــال السوداني، خــال مؤتمر 
مــشــتــرك مــع رئــيــســي فــي طــهــران، 
ــتــــي زارهــــــــا أمـــــــس، بـــعـــد جــولــة  الــ
خارجية شملت األردن والكويت، 
ــن الــــعــــراق وإيــــــــران وحــــدة  ــ إن »أمــ
متكاملة ال تتجزأ وهــو جــزء من 
 أن حكومته 

ً
أمن المنطقة«، مضيفا

ملتزمة بتنفيذ الدستور وبعدم 
ــــراف بــاســتــخــدام  الــســمــاح ألي أطـ
األراضـــي العراقية لإلخال بأمن 

طهران أو أي من دول الجوار.
وتابع السوداني، خال زيارته 
الـــتـــي تــعــد األولــــــى لـــطـــهـــران منذ 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه أواخـــــــر أكــتــوبــر 
الماضي: »إننا نعتمد في عاقاتنا 
الخارجية مبدأ االحترام المتبادل 
وعدم التدخل بالشؤون الداخلية«.
وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن »الـــــمـــــلـــــف 
ــادي يـــحـــظـــى بـــأهـــمـــيـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
كبيرة لــدى بــغــداد، إذ تــم االتفاق 
على تفعيل اللجنة االقتصادية 
 مــوقــف إيــران 

ً
المشتركة«، مثمنا

ــي عـــــدة قــضــايــا  ــراق فــ ــ ــعـ ــ بـــدعـــم الـ
مــنــذ 2003 وفـــي »إمــــــدادات الــغــاز 

والكهرباء«. 
ــه، وصــــــف الـــرئـــيـــس  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــارة بـــــأنــهــا »نــقــطــة  ــزيــ ــي الــ ــرانــ اإليــ
تحّول« ستساعد على »حل بعض 

المشكات العالقة« بين البلدين. 
وقال رئيسي إن »لدينا وجهات 
ــول الـــعـــاقـــات  ــ نـــظـــر مـــشـــتـــركـــة حــ
الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــارة رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي  ــ وزيــ
لطهران مــن شأنها أن تسهم في 

حل الخافات بين البلدين«. 
ورأى أن »األمــــــن واالســـتـــقـــرار 

الـــمـــرشـــد اإليـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي 
مستقبًا السوداني بحضور رئيسي 

في طهران أمس )إرنا(

بالمنطقة يحظى باهتمام مشترك 
ــران وبـــــغـــــداد، ومـــــن هـــذا  ــهــ ــن طــ مــ
المنطلق، فإن محاربة الجماعات 
ــيــــة والــــجــــرائــــم الــمــنــظــمــة  ــابــ اإلرهــ
ومكافحة المخدرات تأتي ضمن 
االتفاقيات المشتركة بين البلدين«.
وشـــدد على أن األمـــن والسام 
واالستقرار في المنطقة ال يمكن 
تحقيقه إال من قبل حكومات ودول 
 إلى إخراج القوات 

ً
المنطقة، داعيا

األجنبية التي تقودها الــواليــات 
المتحدة من العراق. 

ــه أن  ــلـ وأعـــــــرب رئـــيـــســـي عــــن أمـ
يتمكن الــســودانــي وحكومته من 
اتــخــاذ خــطــوات كبيرة فــي اتجاه 

تعزيز العاقات بين البلدين. 
وأمس األول، علمت »الجريدة« 
ــن مــــصــــدر مـــطـــلـــع، أن طـــهـــران  ــ مـ
ستجدد تفويضها لخليفة رئيس 
الوزراء العراقي السابق مصطفى 
ــع الـــحـــوار  ــل دفــ الــكــاظــمــي مـــن أجــ
ــة، بــعــد  ــعــــوديــ ــع الــــســ ــ ــائـــي مـ ــنـ ــثـ الـ
توقفه دون تحديد موعد لجولته 
 الى أن السوداني 

ً
السادسة، الفتا

حمل رسالة خليجية إليران. 
في غضون ذلــك، نفى مسؤول 
دائــــــرة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة في 

حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان سفين 
دزيــــي، مــا يــتــم تـــداولـــه حـــول عــزم 
القوات اإليرانية اجتياح أراضــي 
ــام بــعــمــلــيــة  ــيـ ــقـ ــم بـــهـــدف الـ ــيـ ــلـ اإلقـ
عسكرية برية ضد األحزاب الكردية 
الــمــنــاهــضــة لــنــظــام الــجــمــهــوريــة 

اإلسامية في طهران. 
ــــب لـــقـــائـــه  ــقـ ــ وقـــــــــــال دزيــــــــــــــي، عـ
وزيــــرة الــدفــاع الهولندية كايسا 
أولونجرن: »طالبنا بإبعاد اإلقليم 
والشعب العراقي عن كل التوترات، 
 لمعاناة 

ً
وأكدنا أننا لن نكون مكانا

وزعزعة أمن الدول المجاورة سواء 
كانت إيران أو تركيا«.

ونفى المسؤول العراقي الكردي 
االتهامات اإليرانية لحكومة أربيل 
بالتهاون في منع تسلل العناصر 
االنـــفـــصـــالـــيـــة إلـــــى مـــنـــاطـــق غـــرب 

الجمهورية اإلسامية.
وتأتي تلك التطورات في وقت 
ــراك«  ــ ــــحـ تـــواصـــلـــت تــــظــــاهــــرات »الـ
المطالب بالتغيير، ليل االثنين ـ 

الثاثاء، في أنحاء إيران. 
وشـــــــــهـــــــــدت عــــــــــــدة جـــــامـــــعـــــات 
اعتصامات طابية كما خرجت 
احتجاجات في الشوارع، ونظمت 
اضــرابــات للممرضات ولسائقي 

ــــي بــعــض  ــفـ ــ ــــوظـ الــــشــــاحــــنــــات ومـ
الــــوحــــدات الــصــنــاعــيــة. وتـــداولـــت 
منصات إيرانية معارضة تسجيا 
، عقب اختراق وكالة 

ً
 مسربا

ً
صوتيا

أنباء »فــارس« التابعة لـ »الحرس 
 مــن 

ً
ــأن عــــــــددا ــ الــــــثــــــوري«، يــفــيــد بــ

مسؤولي اإلعام الرسمي أعربوا 
عن قلقهم من »إرهاق قوات األمنية 
وإضراب التجار« في 22 محافظة، 
باإلضافة إلى »هزيمة النظام في 

المواجهة اإلعامية«.
ــاء ذلـــك فـــي وقـــت أقـــر قائد  وجــ
الـــقـــوة الــجــوفــضــائــيــة لــــ »الــحــرس 
ــوري«، الــعــمــيــد أمـــيـــر حــاجــي  ــ ــثـ ــ الـ
زاده، بمقتل أكثر من 300 شخص 
مــــنــــذ انـــــدلـــــعـــــت االحــــتــــجــــاجــــات 
عــلــى وفــــاة مــهــســا أمــيــنــي فـــي 16 
سبتمبر الــمــاضــي، بعدما كانت 
ــــدى شــــرطــــة اآلداب  ــ ــتـــجـــزة لـ مـــحـ
بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب 
اإللزامي. وتشمل الحصيلة عشرات 
ــن قــتــلــوا في  ــذيـ عــنــاصــر األمـــــن الـ
الــمــواجــهــات مــع المتظاهرين أو 
ــيـــاالت. وتـــعـــد الحصيلة  ــتـ فـــي اغـ
الرسمية األخــيــرة أقــرب إلــى عدد 
 »قـــتـــلـــوا فــــي قــمــع 

ً
ــا 416 شـــخـــصـ

ــتــــجــــاجــــات« بــــاإلضــــافــــة إلـــى  االحــ

اضـــطـــرابـــات مــنــفــصــلــة شــهــدتــهــا 
محافظة سيستان بلوشستان. 

إلـــى ذلــــك، ذكــــرت اســتــخــبــارات 
»الحرس الثوري« أنها ألقت القبض 
ــه مرتبط  عــلــى شــخــص زعــمــت أنـ
باستخبارات إحدى دول الخليج، 
بذريعة قيامه بـ »التخطيط لعمل 
ــن« فـــي هــرمــزغــان  مــنــاهــض لـــألمـ

جنوبي الباد. 
فــــــــــي هـــــــــــــذه األثـــــــــــــنـــــــــــــاء، أفــــــــــاد 
دبــلــومــاســي، بـــأن طـــرد إيــــران من 
ــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــيــة  ــ لــجــنــة األمــ
بالمرأة، سيجري التصويت عليه 
في 14 ديسمبر المقبل بدفع من 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة ودول أخــرى 
بما فــي ذلـــك الــتــي كــانــت مــتــرددة 

باتخاذ الخطوة.
وأعــدت واشنطن مشروع قرار 
بشأن هــذا اإلجـــراء ينص على أن 
سياسات إيران »تتعارض بشكل 
صارخ مع حقوق النساء والفتيات 
ومــهــمــة لــجــنــة وضــــع الــــمــــرأة في 
األمم المتحدة«. في سياق متصل، 
دان المشرعون الفرنسيون، قمع 
المتظاهرين المناهضين للنظام 
فــــي إيــــــــــران، داعــــيــــن الـــحـــكـــومـــات 
األوروبية إلى ممارسة »مزيد من 

الضغوط« على طهران في أعقاب 
مقتل مهسا أميني.

ــذا الــــقــــرار هو  ــ والــــهــــدف مــــن هـ
التعبير عن دعم الجمعية الوطنية 
الفرنسية لنضال اإليرانيين رجااًل 
ونساًء في تطلعاتهم المشروعة 
الحـــــتـــــرام حـــقـــوقـــهـــم وحـــريـــاتـــهـــم 
األســاســيــة ضــد االضــطــهــاد الــذي 

تنظمه سلطة دينية.
من جانب آخر، أعلنت المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي أونـــتـــاريـــو بــكــنــدا أن 
»الحرس الثوري« اإليراني »كيان 
إرهابي«، ألن »فيلق القدس«، وهو 
 
ً
بر سابقا

ُ
أحد فروعه، كان قد اعت

من قبل كندا كمنظمة إرهابية.
من جهة أخرى، أعلنت منصات 
ــراء  ــ ــدء إجــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــــس، بــ
مـــــنـــــاورات جـــويـــة مــشــتــركــة بــيــن 
الــقــوات اإلسرائيلية واألميركية، 
هي األكبر منذ سنوات، وتحاكي 
ــات هــجــومــيــة ضــد  ــربــ تــنــفــيــذ ضــ
ــــووي، غــــداة  ــنــ ــ ــ بـــرنـــامـــج إيــــــــران ال
إعـــــان الــخــارجــيــة اإليــــرانــــيــــة، أن 
المفاوضات التي تجريها طهران 
مع واشنطن والقوى الكبرى بهدف 
إحياء االتفاق النووي المبرم عام 

2015 وصلت إلى طريق مسدود.
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األهلي يشترط األهلي يشترط 55 ماليين دوالر لبيع »قفشة« ماليين دوالر لبيع »قفشة«
● القاهرة - ةديرجلا•

وضــع الــنــادي األهــلــي المصري شروطه 
المالية لبيع نجم فريق الكرة األول محمد 
مجدي »قفشة«، ســواء فــي يناير المقبل أو 

مــع نــهــايــة الموسم 
الحالي، ألي ناٍد 
ــد الــتــعــاقــد  ــريــ يــ

3 مواجهات قوية اليوم
في الدوري المصري

● القاهرة - ةديرجلا•
يشهد الدوري المصري إقامة 3 مباريات قوية اليوم )األربعاء(، 
 
ً
عندما يلتقي حرس الحدود مع بيراميدز في الرابعة إال ربعا

مساء، بتوقيت الكويت، على استاد المكس باإلسكندرية، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ويخوض حرس الحدود، صاحب األرض، مباراة اليوم وهو 
يمتلك في رصيده نقطة واحدة بالمركز السادس عشر، بينما 

يحتل الفريق السماوي المركز السابع برصيد 5 نقاط.
ويستضيف البنك األهلي نظيره إنبي في نفس التوقيت، على 
استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يخوضها صاحب األرض 
محتال الــمــركــز الــثــامــن بــرصــيــد 5 نــقــاط، بينما يحتل الفريق 

البترولي المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.
وفــــي الــثــامــنــة مـــســـاء، تــقــام مــواجــهــة مــرتــقــبــة بــيــن االتــحــاد 
السكندري ومضيفه غــزل المحلة، إذ يسعى زعيم الثغر إلى 
 أنــه يحتل المركز 

ً
مواصلة انطالقته القوية الــيــوم، خصوصا

الثاني برصيد 9 نقاط خلف األهلي المتصدر، ونفس الحال 
لفريق »الفالحين« الذي يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

»طائرة« الكويت تخطت العربي
فاز الفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي الكويت على العربي بثالثة 
أشواط لشوط واحد، في المباراة 
التي جمعت الفريقين، أمس األول، 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي، ضمن 
الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 
ــاءت نتائج  ــ لــلــكــرة الـــطـــائـــرة، وجـ
األشواط كالتالي: 15-25، 27-29، 

.21-25 ،25-19
 
ً
وشهدت المرحلة نفسها أيضا
فــوز الــجــهــراء على الساحل 1-3، 
بـــواقـــع أشــــــواط: 13-25، 25-23، 

.21-25 ،20-25
وبذلك رفع الكويت رصيده إلى 
6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 
نقاط األشواط خلف كاظمة األول، 
والجهراء في المركز الثالث بفارق 
األشواط ونفس الرصيد، وتراجع 
العربي للمركز الرابع والقادسية 
 برصيد واحــد )3 نقاط(، 

ً
خامسا

وظل الساحل في المركز األخير 
جانب من مباراة العربي والكويتمن دون رصيد.

 بـ »ممتاز اليد«
ً
األبيض عبر السماوي وانفرد مؤقتا

• محمد عبدالعزيز
حقق الفريق األول لكرة اليد 
 
ً
 مستحقا

ً
بــنــادي الــكــويــت فــــوزا

على السالمية بنتيجة 34-28 في 
المباراة التي جمعت الفريقين، 
أمــس األول، على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الــــــــريــــــــاضــــــــي، ضـــــمـــــن الــــجــــولــــة 
ــدوري الممتاز،  الــســادســة مــن الــ
 فـــوز بــرقــان 

ً
الــتــي شــهــدت أيــضــا

ق  على الصليبيخات 32-23، وعمَّ
الفحيحيل جراح القرين، بتغلبه 

عليه بنتيجة 27-30.
وبذلك انفرد الكويت بصدارة 
ـــ 12 نــقــطــة،   بــ

ً
ــا ــتـ الـــتـــرتـــيـــب مـــؤقـ

فيما تجمد رصــيــد »الــســمــاوي« 
عند النقطة الثامنة فــي المركز 
الثالث، ورفع برقان رصيده إلى 
6 نقاط بالمركز الخامس، يليه 
الفحيحيل بـ 5 نقاط في المركز 
السادس، فيما ظل الصليبيخات 

ــقـــاط( فـــي الــمــركــز الــســابــع،  )4 نـ
ــاع الــتــرتــيــب من  والـــقـــريـــن فـــي قــ

دون رصيد.

فوز خيطان والنصر

وفي منافسات دوري الدرجة 
األولى، أسفرت نتيجة المباراتين 
ــة االتــــحــــاد بــالــدعــيــة  ــالـ عـــلـــى صـ
عــن فـــوز خــيــطــان عــلــى الــجــهــراء 
بنتيجة 32-23، والــنــصــر على 

الشباب بنتيجة 28-37.
بـــذلـــك ابـــتـــعـــد خـــيـــطـــان بــقــمــة 
ترتيب الدوري بـ 12 نقطة، يليه 
الــنــصــر فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي )7 
نقاط(، فيما ظل الشباب )4 نقاط( 
بالمركز الثالث، والجهراء 3 نقاط 

في المركز الرابع قبل األخير.

محاولة تصويب سماوية على مرمى األبيض

القرين والشباب يواجهان 
اليرموك والتضامن في »السلة«

• جابر الشريفي
 يلتقي اليوم القرين مع اليرموك في الخامسة والربع مساًء على 
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، في ختام 
منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة 
 مباراة الشباب مع التضامن في السابعة 

ً
التمهيدي، التي تشهد أيضا

والربع على الصالة ذاتها. وتمتلك جميع الفرق المشاركة في لقاءات 
اليوم 4 نقاط في رصيدها جمعتها خالل الجوالت السابقة.

 وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة األولى في الدوري 
التمهيدي إلى الدور الثاني، الذي سيقام بنظام الــدوري من ثالثة 
أدوار، على أن يلتقي بعدها األول مع الــرابــع، والثاني مع الثالث، 

بنظام »بالي أوف« من ثالث مواجهات في نصف النهائي.
وتجتهد الفرق في منافسات اليوم للحصول على أحد المراكز 
المؤهلة إلى الدور الثاني، رغم صعوبة المهمة، بوجود فرق المقدمة: 
الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء، التي تبدو ضامنة مقاعدها، 
فيما يتصارع على البطاقتين األخيرتين بقية الفرق، مع أفضلية 

ألندية النصر والصليبيخات والعربي.

وضعت اللجنة المنظمة العليا لبطولة الغانم لقفز 
 إلقامة منافسات 

ً
الحواجز اللمسات النهائية استعدادا

النسخة األولــى من البطولة، التي تقام على مضمار 
مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة 
أكثر مــن 300 فــارس وفــارســة يمثلون جميع األندية 

المحلية.
وقـــال عــضــو اللجنة الــفــارس جــاســم الــخــلــفــان، في 
تصريح صحافي، ان اللجنة قامت بوضع اللمسات 
النهائية لبطولة الغانم لقفز الحواجز التي يستضيفها 
مــركــز الــكــويــت لــلــفــروســيــة، وســـط تــوقــعــات بمنافسة 
قوية في كل األشــواط للفئات المبتدئة والمتوسطة 

والمتقدمة«.
وأضــــاف الــخــلــفــان: »الــبــطــولــة تــقــام يــومــي الجمعة 
، ويشهد اليوم األول إقامة 5 

ً
والسبت على 11 شوطا

أشواط على ارتفاعات 60-80 سم و100-105 و115-110 
و120-125 و135-145 سم، وتقام في اليوم الختامي 6 
أشــواط على ارتفاعات 70-90 سم و110 و120 و130 
و130-135 و140-145 )الجائزة الكبرى(، حيث تم رصد 
جوائز مالية هي األكبر في بطولة محلية وتقدر بـ 12 

ألف دينار، إضافة إلى جائزة عينية بـ 4 آالف«.
وأوضـــح أنــه تمت االستعانة بمصمم المسلك 
الدولي أندريا كولومبو، يساعده يعقوب النصرالله 
وعبدالرحمن الفزيع، فيما يــتــرأس لجنة الحكام 
الحكم الــدولــي نــضــار المصطفى، وتــضــم اللجنة 
ابــتــســام الـــعـــاروري ودالل العبيد ورغـــد الــدبــوس 
ود. يحيى الهدبان، وتترأس غدير نعمتي لجنة 
حكام الساحة، التي تضم بدر الهيفي وعبدالعزيز 
المشيطي وسامي البرك، وشهد عوض وجواهر 

بوشهري في ميدان اإلحماء.
ــه الــخــلــفــان الـــدعـــوة لجميع  وفـــي الــخــتــام، وجـ
الجماهير المحبة لرياضة الفروسية بالحضور 
إلى مركز الكويت للفروسية لمشاهدة فعاليات 
البطولة واالستمتاع بمعرض الطيور، وهناك 

منطقة مخصصة لألطفال مع ركوب الخيل.

شعار البطولة

ماركوف: ال خوف على كاظمة والدوري أشبه بالماراثون

أكـــد مـــدرب الــفــريــق األول 
ــادي  ــ ــنــ ــ لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم بــ
كـــــــاظـــــــمـــــــة، الـــــصـــــربـــــي 
ــــوف، أنـــه  ــاركـ ــ زيـــلـــكـــو مـ
يــنــتــظــر اكـــتـــمـــال عقد 
الـــــفـــــريـــــق، مــــــن أجــــل 
تجهيز »البرتقالي« 
الســـتـــئـــنـــاف دوري 
زيــــن الــمــمــتــاز لــكــرة 
القدم، والمقرر له 12 

ديسمبر المقبل.
وقـــــــــــــال مـــــــــــاركـــــــــــوف، فـــي 
تــــصــــريــــح لـــــــ »الــــــجــــــريــــــدة«: 
»كاظمة يفتقد في التدريبات 
 جــهــود الــالعــبــيــن 

ً
حــالــيــا

الدوليين الذين يشاركون 
مع المنتخب الوطني في 
معسكره بــدبــي، وكذلك 

المحترفين«.
ــرة  ــتــ ــفــ وأضــــــــــــاف: »الــ
ــــدت  ــهـ ــ الــــــمــــــاضــــــيــــــة شـ
تـــــــــجـــــــــهـــــــــيـــــــــز بــــــعــــــض 
الالعبين الشباب، من 
أجــل صقل خبراتهم، 
وبـــالـــتـــالـــي االعــتــمــاد 

عليهم في الفترة المقبلة، السيما 
أن )الــبــرتــقــالــي( بــحــاجــة إلـــى كل 

العبيه«.

غيابات عديدة
إلــــى ذلـــــك، أرجـــــع مـــاركـــوف 
تـــــراجـــــع نـــتـــائـــج كـــاظـــمـــة فــي 
الفترة األخيرة إلى غياب عدد 
كبير من الالعبين األساسيين 

لإلصابات.
وأردف: »لعل أهــم ما يميز 
ــة الــــــــــروح الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــمــ كــــاظــ
واالنـــــصـــــهـــــار ضــــمــــن بـــوتـــقـــة 
الــفــريــق، وهـــو أمـــر رائــــع بكل 
تــأكــيــد، ومـــع اكــتــمــال صفوف 
الفريق إلى جانب هذه الروح 
سيلقي ذلك بظالله اإليجابية 

على النتائج«.
ــدد مــــاركــــوف عــلــى أنــه  ــ وشـ
رغم المشكالت التي واجهها 
كاظمة، فإنه مازال في المركز 
الثالث بجدول ترتيب الدوري 
بـــ 13 نقطة، وبــفــارق 5 نقاط 
فقط عن المتصدر، ونقطتين 
عــن الــوصــيــف، والــحــديــث عن 
فـــقـــد الـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب 
ــراب  ــ ــتـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــريـــق واقـ
فـــــريـــــق آخــــــــر ســـــابـــــق ألوانــــــــه 

 أن البطولة 
ً
، خصوصا

ً
تماما

تــســتــأنــف نــشــاطــهــا بالجولة 
األولــــــــى مــــن الـــقـــســـم الـــثـــانـــي، 
ــــى جـــانـــب الـــمـــنـــافـــســـات فــي  إلـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى، والـــتـــي 
ســيــخــوض خــاللــهــا كــل فريق 
10 مباريات، والبطولة أشبه 

بالماراثون.

دوري قوي
ولـــفـــت إلــــى أن كــاظــمــة حقق 
ــر فــي  ــ ــيــ ــ ــمــــو األمــ ــقــــب كـــــــأس ســ لــ
الموسم الــمــاضــي، لذلك فالثقة 
 
ً
ــدود، مــؤكــدا فــي الــجــمــيــع بــال حــ
أنـــــه أعـــــد خـــطـــة لــلــقــســم الــثــانــي 
مـــن شــأنــهــا االرتــــقــــاء بــالــنــتــائــج 
، لــذلــك فــال قلق 

ً
والمستوى مــعــا

على »البرتقالي«. وأشار ماركوف 
إلى أن دوري زين الممتاز قوي 
، وليست هناك مباراة سهلة 

ً
جدا

وأخــرى صعبة، وكل المباريات 
 
ً
صعبة على الجميع، خصوصا
، وتــم 

ً
أن الــفــرق اســتــعــدت جـــيـــدا

 
ً
 وبدنيا

ً
 وتكتيكيا

ً
تجهيزها فنيا

بشكل الفت.

دعم الصفوف
ــم  ــتـــدعـ وأكــــــــــد أن الــــــفــــــرق سـ

صــفــوفــهــا فــي فــتــرة االنــتــقــاالت 
الــشــتــويــة خـــالل يــنــايــر المقبل 
ــيــــدة، ســــــواء عــلــى  بــصــفــقــات جــ
ــن أو  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــتــ ــ ــســ ــ مــ

ــو األمــــــر الــــذي  ــ الــمــحــلــيــيــن، وهـ
سيزيد من صعوبة البطولة.

ُيذكر أن مــاركــوف نجح منذ 
تسلم مهمته بمنتصف الموسم 

ــاء بنتائج  ــقـ الــمــاضــي فــي االرتـ
 
ً
ومستوى كاظمة، وكان منافسا
على لقب الــدوري حتى الجولة 
األخــــيــــرة، كــمــا نــــال لــقــب كــأس 

سمو األمير، واعتبره الكثيرون 
أفـــــضـــــل مــــــــــدرب فــــــي الــــمــــوســــم 

الماضي.

فريق كاظمة األول لكرة القدم

 على نتائج الفريق«
ً
 على نتائج الفريق«»اإلصابات العديدة أثرت سلبا
ً
»اإلصابات العديدة أثرت سلبا

حازم ماهر

محمد مجدي »قفشة«

زيلكو ماركوف

مــعــه، الســيــمــا بــعــد أن عـــاد مــســؤولــو نــادي 
سيلتك االســكــتــلــنــدي لــجــس نــبــض الــالعــب 
مرة جديدة، بعد أن فشلوا في ضمه بداية 

الموسم الحالي.
واتفقت لجنة التخطيط لقطاع الكرة مع 
رئيس النادي محمود الخطيب على أنه لن 
يتم التفريط فــي قفشة بأقل مــن 5 ماليين 
 إلمــكــانــات 

ً
دوالر، وهـــو مبلغ مــنــاســب جـــدا

 لسعر سوق االنتقاالت في 
ً
الالعب، وأيضا

الــوقــت الــحــالــي، وتــم إبـــالغ وكيله بشرط 
األهــلــي، وأن الــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 
الـــســـويـــســـري مـــارســـيـــل كـــولـــر، لن 
يمانع بيع الالعب في ظل توافر 

العناصر البديلة.
ــانــــب آخـــــــر، يــجــري  ــلـــى جــ عـ
النادي األهلي محاوالت مع 
كــريــم نيدفيد، العـــب وسط 
ــار لــــنــــادي  ــعــ ــمــ ــق الــ ــريــ ــفــ الــ
ــن أجــــل قطع  فــيــوتــشــر، مـ
إعارته وإعادته لصفوف 

»القلعة الحمراء« في يناير المقبل، مع منحه 
 بمشاركته في المباريات، وعدم 

ً
 قاطعا

ً
وعدا

الجلوس على الدكة مثلما كان يحدث معه 
في الماضي.

ــار نــيــدفــيــد فــــي بـــدايـــة  ــ ــلــــي إعــ ــان األهــ ــ وكــ
الموسم الماضي إلى فيوتشر لمدة عامين، 
وفي فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة حاول 
الـــنـــادي إعــــادة الـــالعـــب، لــكــن األخــيــر تمسك 
بــاســتــكــمــال مـــدة اإلعـــــارة لــعــدة أســـبـــاب، من 
بينها أنه يشارك بشكل أساسي ومستمر مع 
فيوتشر تحت قيادة المدرب علي ماهر، كما 
 يوازي عقده الحالي مع 

ً
 سنويا

ً
يتقاضى راتبا

»القلعة الحمراء«. وأشاد كولر بنيدفيد، وطلب 
من األهلي خوض جولة جديدة من التفاوض 
مع الالعب، إلقناعه بالعودة، حيث ال يمكن 
لــألهــلــي إعـــادتـــه إال بــمــوافــقــة نــجــم الــوســط 
الشاب، مع ترضية فيوتشر بالعب أو اثنين 
يخرجان لإلعارة بداية من يناير المقبل حتى 
 أن العالقة 

ً
نهاية الموسم الحالي، خصوصا

.
ً
بين الناديين جيدة جدا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

أصيلة ذيبان واصل المطيري
47 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99965688

عايد فالح حزام السبيعي
55 عاما، شيع، بيان، ق9، الشارع األول، ج11، م45، ت: 

66999163 ،99892227 ،99032156
عوض عبدالله عوض الشطي

89 عاما، شيع، العزاء ابتداء من اليوم، الرجال: الرميثية، 
مسجد مــقــامــس، الــنــســاء: الــرمــيــثــيــة، ق3، شـــارع طاهر 

البغلي، م13، ت: 99085990
مشعل أحمد خزام الحمدان

 51 عــامــا، شــيــع، الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة، ت: 99863558، 
66989996

صفية عباس أمان القالف 
زوجة: عيسى قاسم الصيرفي

56 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الــدعــيــة، مسجد الــبــحــارنــة، 
النساء: الدسمة، ق5، شارع الرشيد، م3، ت: 66831819

ديمة محمد علي الرميح
15 عــامــا، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، النساء: 
الــيــرمــوك، ق3، ش2، ج10، م11، الــعــزاء عــصــرا فــقــط، ت: 

97959501 ،55517611 ،99875597

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

05:00

 06:24

 11:37

   02:30

  04:49 

     06:11

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

     10

ً
 02:44 صبـــاحــــــا

 06:03 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
11:05 ظــــــــــهـــــــــــرا

11:00 مــــــســــــــــــــــاًء

تركوا قدمه المصابة وعالجوا السليمة! »التالعب النفسي«... كلمة العام في أميركا
دخــــل شــــاب تــركــي مستشفى 
ــراء عــمــلــيــة على  ــ فـــي بــرلــيــن، إلجـ
ــر إصــابــتــهــا  ــ قـــدمـــه الـــيـــســـرى، إثـ
ــه 

ّ
ــــال تـــمـــاريـــن ريـــاضـــيـــة، لــكــن خـ

خرج من غرفة العمليات بقدمين 
معطوبتين!

وقــّص تونا كـــارا، مــا جــرى له 
فــي تصريح نقله مــوقــع روسيا 
: »جئت بإصابة 

ً
اليوم، أمس، قائا

ــروا  ــ ــأجـ ــ ــــرى فـ ــــسـ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــدمـ ــ ــي قـ ــ فــ
العملية على قدمي اليمنى«.

وروى أن الــمــمــرضــة ســألــتــه 
بعد العملية: هل قدمك تؤلمك؟«، 
فأجاب: »نعم يوجد ألم في القدم 

اليمنى!«.
ورّدت الـــمـــمـــرضـــة تــطــمــئــنــه: 
»هذا أمر طبيعي، ألنها خضعت 

لعملية جراحية«.

 ،gaslighting تصّدر مصطلح
ــتــــاعــــب  ــر إلـــــــــى الــ ــيــ ــشــ الـــــــــــذي يــ
الــنــفــســي، قــائــمــة أكــثــر الكلمات 
 عام 2022 في الواليات 

ً
شيوعا

المتحدة.
أعــــلــــن ذلــــــك رئــــيــــس تــحــريــر 
المعجم، بيتر سوكولوفسكي، 
في مقابلة مع وكالة أسوشيتد 
برس، نقلها موقع روسيا اليوم، 

أمــــــس، قـــــال فــيــهــا إن عــمــلــيــات 
 gaslighting البحث عــن كلمة
على موقع المعجم ازدادت عام 
2022 بــنــســبــة 1740 بــالــمــئــة، 

مقارنة بعام 2021. 
وأضــاف أن االهتمام الكبير 
 
ً
بالكلمة المذكورة ال يزال قائما
طــوال الفترة كلها، مما جعلها 

كلمة رئيسة.

اليابان تحّول الثلج إلى طاقةاليابان تحّول الثلج إلى طاقةنحل غزة في خطرنحل غزة في خطر
لم َيْسلم النحل الُمنتج للعسل في غــزة من تبعات تغّير 
 األمطار والرياح أبقته داخل الخايا، خال الربيع 

ّ
المناخ، ألن

 عن الرحيق.
ً
الماضي، في حين كان ُيفترض أن ينشط بحثا

ة، وهو مرّبي نحل فلسطيني، في تصريح 
ّ
ويقول وليد أبودق

نقله مــوقــع ســكــاي نــيــوز، أمـــس: »هـــذه الــســنــة كــانــت األســـوأ 
 الكثير من خايا النحل انهارت، 

ّ
بالنسبة إلى النحالين، ألن

إذ تكون الواحدة منها في 10 إطارات، ثم تصبح 4، وبعد ذلك 
ال يتبقى إال إطاران، وفي النهاية تموت الخلية«.

ب 
ّ
وأضاف أن هذا األمر ناجم عن عدم تأقلم النحل مع التقل

 في إنتاج 
ً
الحاصل في الحرارة، ليحدث هذا االرتباك تراجعا

العسل.
ر مربو النحل من نقص في عدد الخايا بالمنطقة، 

ّ
وحــذ

مما قد يؤثر على الموارد الغذائية، نتيجة التغّير المناخي 
الملحوظ.

ذكرت وسائل إعام أن خبراء يابانيين تمكنوا من تطوير 
تقنية جديدة لتوليد الطاقة باالعتماد على الثلوج.

ونقل موقع روسيا اليوم، أمس، عن وسائل إعامية يابانية 
 
ً
أن أوموري التي تعتبر واحدة من أكثر مدن اليابان تساقطا
للثلوج »ستبدأ فــي ديسمبر تجربة فــريــدة للحصول على 
الكهرباء باالعتماد على الثلج«، مشيرة إلى »أن تلك التقنية 
الجديدة التي ابتكرها األستاذ في جامعة طوكيو لاتصاالت، 
ة عــن تقنية األلـــواح الشمسية  كوجي إينوكي، لــن تقل كــفــاء

لتوليد الكهرباء«.
وتــعــتــمــد الــتــقــنــيــة الــجــديــدة عــلــى مــنــظــومــة تــضــم حلقات 
مغلقة يدور السائل بداخلها، ويتم غمر قسم من أنابيب هذه 
الحلقات في خزان مملوء بالثلج، ويبقى قسم من الحلقات في 
الهواء، فيما يتم تسخين القسم الخارجي للمنظومة بواسطة 
الشمس، وبفضل فارق درجات الحرارة ينشأ تأثير فيزيائي 

د كهرباء.
ّ
في المنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات تول

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

ك على ما تبيه
ّ
احخل

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

لــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــــاع نــــــــــــــــــــص الــــــــــــــكــــــــــــــام
لـــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــرب الــــــــــحــــــــــمــــــــــام 
لــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــّرمـــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــك حـــــــــالـــــــــك
ــــــــــــــــلــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــرام 

ّ
لــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــل

والــــــــــلــــــــــي انــــــــــهــــــــــدم فــــــــــي الـــــمـــــبـــــانـــــي
والــــــــــــــلــــــــــــــي انـــــــــبـــــــــنـــــــــى مــــــــــــــن َهــــــــــــــــــدام

اســــــــــــــــــمــــــــــــــــــع، وفـــــــــــــــــــــّكـــــــــــــــــــــر، وقــــــــــــــــــــــــّرر
واثــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــــــــا تــــــبــــــيــــــه

 *** 
مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوار عــــــــــــــــمــــــــــــــــرك لـــــــــيـــــــــالـــــــــي
مــــــــــــــــّيــــــــــــــــة جـــــــــــــبـــــــــــــل فـــــــــــــيـــــــــــــه عــــــــــالــــــــــي
والــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاس نــــــــــــــــاســــــــــــــــك ولــــــــــكــــــــــن 
ـــــــــــر الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــع تــــــــــــالــــــــــــي: مـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــيِّ
ـــــــــجـــــــــي

ْ
الــــــــــــــــچــــــــــــــــذب ســــــــــــــــّمــــــــــــــــوه ُمـــــــــن

والـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــم الــــــــمــــــــعــــــــالــــــــي

امـــــــــــــــــــــش الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب الــــــــغــــــــريــــــــبــــــــه 
يــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن تـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادف نـــــــــــزيـــــــــــه

 ***    
ــــــــــــــــك بـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــرا بـــــــــعـــــــــيـــــــــده

ّ
خــــــــــــــــل

تــــــــــــــــرســــــــــــــــم مـــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــن ســـــــــعـــــــــيـــــــــده
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــدري عــــــنــــــه
عــــــــيــــــــده   

ّ
ال وإ ا  لــــــــــــــــعــــــــــــــــز ا قـــــــــــــــــــــت  و

ــــى  ــقــ ــ ــلــ ــ فــــــــــــــــي خـــــــــــــلـــــــــــــوة الـــــــــــــــــــــــــــــــروح تــ
ســـــــــــــــلـــــــــــــــوى ودنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا جــــــــــــديــــــــــــده 

قـــــــــلـــــــــبـــــــــك مــــــــــــــــع الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل زحــــــــمــــــــه 
ـــــــــــــــــــه وفــــــــــــيــــــــــــه

ّ
والــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن

ال يوجد غير عالمات 
حسن العيسىاالستفهام

»العدد المتوقع ترشيحه من الخريجين الكويتيين خال الفترة 
«... كانت تلك إجابة 

ً
المقبلة للعمل في الجهاز الحكومي يبلغ 24 ألفا

الوزير الشيتان عن سؤال النائب عبدالوهاب العيسى بشأن خطط 
الدولة لمواجهة ما يقارب نصف مليون خريج قادمين لسوق العمل 

خال السنوات الخمس القادمة.
المقصود بالسؤال النيابي هذا تنبيه السلطة إلى أنها مازالت 
 في حل للقضية، وماشية على 

ً
ة إيديكم - لم تفّكر جديا

ّ
- على حط

سّكة »غٌد بعلم الغيب، واليوم لي...«.
إجابة الوزير الشيتان اعتراف كامل بالعجز الحكومي، 24 ألف 
 سيتم استيعابها في دولة الموظف العام المتخمة، 

ً
وظيفة سنويا

عة والمزيد من البيروقراطية 
ّ
وهذا يعني المزيد من البطالة المقن

المريضة في األجهزة اإلدارية، وسيعاني المواطن والمقيم المزيد 
من الضياع والتيه في الركض بين دهاليز الـــوزارات واإلدارات، 
خلق الوظائف، وإن لم يكن هناك لها حاجة، بل بقصد 

ُ
فسوف ت

توفير رواتب للقادمين الجدد.
أكثر من ذلك يبقى هناك ما يقارب 300 ألف قادم لسوق العمل 
 لتوقيع المدير«، 

ً
ع وتعال غدا

ّ
لن يمكن استيعابهم في جهاز »وق

 بــتــحــويــل عـــبء الــتــوظــيــف لــمــئــات آالف 
ً
وكــــان الــشــيــتــان صــريــحــا

الخريجين القادمين الختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة! 
ماذا ستفعل معهم تلك الهيئة، غير أن تردد عبارة »العين بصيرة 

واليد قصيرة«؟!
كم عدد المقاالت والبحوث التي ُكتبت عن هذا الموضوع؟... 
! األسوأ 

ً
... من يستوعبها في حزب السلطة؟... قليل جدا

ً
كثيرة جدا

أن الحكومة اليوم، وبسبب مراعاة حزب أغلبية »أعطوه من بيت 
الــمــال« بمجلس الــعــادات والتقاليد الحميدة، مــتــرددة وضائعة 
ب صداع 

ّ
، النهج الشعبوي ومسايرته سيكون طريقها لتجن

ً
تماما

الرأس في ممارسة اإلقناع لهؤالء.
ال توجد حلول لكم يا أبناء وبنات الغد، لن يستوعبكم القطاع 
الــخــاص، فقدراته مــحــدودة، وهــو كذلك موظف كبير بامتيازات 
خاصة، ويحيا على نفقة »ماما الحكومة«، ماذا ستصنعون غير 
أن تنتبهوا لحالكم وتختاروا أفضل الجامعات العالمية )انسوا 
بقاالت الكويت( بتخصصات نادرة ومطلوبة في سوق العمل خارج 

الكويت؟... أما هنا فا توجد غير عامات االستفهام.

تــمــنــيــت الـــيـــوم أن أكــتــب أكــثــر مـــن مــقــالــة في 
األســبــوع، وذلـــك مــن شــدة تــزاحــم الموضوعات 
الملّحة التي أود الكتابة عنها، وهو ما حملني 
للكتابة عن ثاثة موضوعات مجتمعة في مقال 
 
ً
واحد، وهو أمر لم أعتده، ولم أجد لنفسي خيارا

إال أن أسلكه.
مـــا تـــم ويـــتـــم فـــي دولـــــة قــطــر الـــعـــزيـــزة ليس 
 
ً
 لبطولة كأس العالم فقط، وليس حدثا

ً
تنظيما

، بل هو استنهاض ألمة، 
ً
 مجّردا

ً
ميا

َ
 عال

ً
رياضيا

جّسدت من خاله قطر في رؤيتها وتنظيمها 
لهذا الحدث العالمي، المعنى القرآني العميق 
 
ً
لــقــولــه تــعــالــى »واعــتــصــمــوا بحبل الــلــه جميعا
وال تـــفـــرقـــوا«، فــجــّســدت قــطــر الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
ك بهويتها  واإلســامــيــة فيما أظهرته مــن تمسُّ
وقَيمها اإلسامية، بل وجعلته من ركائز تنظيم 
ــات من  ــآيـ هــــذا الــــحــــدث، فــاســتــهــلــت االفـــتـــتـــاح بـ
الــقــرآن الكريم، ونشرت بالطرقات آيــات قرآنية 
ــبــــاط الــعــقــدي والـــروحـــي  ــزة لــوشــائــج االرتــ ــ رامــ
للعرب والمسلمين، فوحدتهم مرتبطة بحبل 

الله المتين.
، وبكل 

ً
ــا  حـــازمـ

ً
وقـــد أظــهــرت الـــدوحـــة مــوقــفــا

شجاعة واعتزاز، حينما فرضت قَيمها اإلسامية 
 على الجميع، فلم تجامل »فيفا«، ولم 

ً
 نهارا

ً
جهارا

 للشذوذ والشاذين 
ّ

جاِر دواًل كبرى، فا محل
ُ
ت

على أرضها، ومنعت شرب الخمر قرب الماعب 
وفيها، ورفضت والحقت كل مظهر غير أخاقي 

ينافي الدين اإلسامي أو أخاقياتنا وتقاليدنا 
العربية األصيلة، بل لقد أبرزت قضيتنا األولى، 
وهي القدس وفلسطين، وجعلتها حاضرة في 
كل مكان وركن وفعالية، وأحرجت المتخاذلين 
أو الــخــجــولــيــن مـــن دولـــنـــا فـــي إظـــهـــار هويتهم 
اإلســامــيــة والــعــربــيــة والــتــمــســك بــهــا، ورفــضــت 
الــضــغــوط والـــتـــدخـــات والــتــهــويــشــات لتصمد 
كالجبال، وتجد العرب والمسلمين معها بصعيد 
واحــد ليس كأنظمة فقط، بل وهــو األهــم، حتى 

كشعوب.
مــا قــامــت بــه قطر أوصـــل رســالــة أنــنــا كعرب 
ومسلمين معتصمون بحبل الله المتين، وهو 
سر قوتنا ومنعتنا، وسبب احترام العالم لنا 
وإدراكــه لتمّيزنا، فنحن شعوب حضارة ودين 
وقدرة وإمكانات، وأننا سنستعيد مكانتنا هذه 

، بإذن الله.
ً
قريبا

ولعل الحديث عن موضوع آخر، وهو الحفاظ 
على هويتنا الوطنية بمكوناتها وترابطها، هو 
أصــل من ذلــك الكل في المحافظة على الهوية 
الكويتية بمكوناتها، فينبغي أن يتم الحفاظ 
عــلــيــهــا وصــونــهــا مـــن الــعــبــث عــبــر التجنيس 
وتذويب الهوية الوطنية التي هي قوة إمداد 
 في مثل هــذا النهج 

ّ
لهويتنا األكــبــر، وال محل

للتفريط بهويتنا الوطنية، التي كانت وال تزال 
مصدر قوتنا ككويتيين، وال محل للمساومة 
عليها أو السماح بتشويهها بضغوط سياسية 

أو لمكاسب آنية انتخابية مرفوضة.
ولعل مناسبة إصــدار الحكومة لبرنامجها 
وتــأكــيــدهــا عــلــى تــعــزيــز الــهــويــة الــكــويــتــيــة عبر 
تنقية الجنسية من كل عبث وتزوير، وتوّجهها 
إلنــشــاء الهيئة العامة للجنسية مدخل وطني 
منطقي وقانوني مستحق لتطهير هذا الملف 

من التشوهات التي لحقته.
ونجد أنــه واجــب على أعــضــاء مجلس األمــة 
الغيورين على بلدهم أن يبادروا للحفاظ على 
الهوية الكويتية، باستخدام أدواتهم الدستورية 
التشريعية والرقابية، كما تــم مــن ِقــَبــل النائب 
صــالــح عــاشــور الــــذي ســـأل عــن كيفية وأحــــوال 
تجنيس ما يقارب 400 ألف من دون وجه حق! 
وهــو الــعــدد الـــذي تـــدور بشأنه شبهات العبث 
بالتجنيس، وذلــك كله إلعــاء الهوية الوطنية 
 لتوجهات الحكومة وبرنامجها 

ً
وصونها، ودعما

الــهــادف إلــى تنقية الجنسية ووقــف التجنيس 
الــعــبــثــي والــســيــاســي أو الــمــمــنــهــج مـــن أطــــراف 
ع، 

ّ
تنظر إلــى الجنسية على أنها وسيلة للتنف

وال يــهــمــهــم ازدواجــــهــــم الــمــقــلــق والــخــطــيــر، أو 
محاوالت تجنيس غير المستحقين ممن يّدعون 
أنــهــم بـــدون، وهــو مسعى يــهــدف - بكل أســف - 
إلضعاف تماُسك اللحمة الوطنية من دون اعتبار 
لمنطلقات االنتماء والوالء، في الوقت الذي تثبت 

الوثائق الرسمية أنهم رعايا دول أخرى.

أ.د. محمد المقاطعحبُل الله... قطر... الهوية

مع غيوم الخريف، تلونت سماء مدينة الكويت 
باللون القريب من زهرة الليلك، التي يقترب لونها 
من األرجواني الفاتح، فيما يصبغ بعضها اللون 
األحمر البنفسجي، والبعض اآلخر من أزهار الليلك 
تندرج ضمن اللون الوردي، فبانت الكويت مبهرة 

مع شروق الشمس.

وتحدث هذه الظاهرة عند الشروق أو الغروب، 
عندما تكون الشمس قريبة من األفق بسبب انكسار 

ألوان الطيف وتشتت األلون.
 والـــصـــورة مــن حــديــقــة الشهيد بــعــدســة الزميل 

عبدالمجيد الشطي.

شروق الكويت... شروق الكويت... 
ليلكيليلكي
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