
فــي قمة إثـــارة المجموعة الثالثة من 
دوري المجموعات بمونديال قطر، تمكنت 
األرجنتين من اعتالء صدارة المجموعة، 
بعد فوزها على بولندا بثنائية نظيفة، 
ــــت وّدع الــمــنــتــخــبــان الـــســـعـــودي  فــــي وقـ
والمكسيكي بعد فــوز الثاني على األول 
بــنــتــيــجــة 2- 1، لـــيـــخـــرج األخــــضــــر بــعــد 

مــشــاركــة مــشــرفــة 
شــــهــــدت كــتــابــتــه 
الــــتــــاريــــخ بـــفـــوزه 

ــى مـــنـــتـــخـــب  ــ ــلـ ــ عـ
الــــتــــانــــغــــو، أحــــد 

أقــــوى المرشحين 
للقب.

ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أمـــــــــــــــا الـ
الـــتـــونـــســـي، وبـــفـــرحـــة ُمــــرة، 
فـــــــوّدع الـــمـــونـــديـــال مـــرفـــوع 

الــرأس بعد فــوزه التاريخي على فرنسا 
بطلة العالم بهدف نظيف، في منافسات 
المجموعة الــرابــعــة، لكن ذلــك االنتصار 
 بــعــدم فــوز أســتــرالــيــا على 

ً
كــان مــشــروطــا

الدنمارك، إال أن »الكنغر األسترالي« قال 
كــلــمــتــه وفــــــاز عـــلـــى الــــدنــــمــــارك، 

ليخطف بطاقة التأهل 

1 ديسمبر 2022م 
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المجتمع المدني ينتصر على قوى الظالم
و»الداخلية« ترخص ماراثون »الوطني«

عه اعتداء سافر على الدستور 
ْ
جمعيات نفع عام وقوى سياسية وإعالميون وحقوقيون: من

الصين: احتجاجات 
جديدة... وتهديد بحملة 

قمع صارمة

»نارية« بين القادسية 
وكاظمة في افتتاح الجولة 

الرابعة لـ »كأس زين«

30

دوليات

رياضة

السفير اإلماراتي يكتب: 
اإلمارات نحو مستقبل 

يزخر بالنهضة 

مراجعة »MSCI« تقفز 
بسيولة البورصة

محليات

٠٤٠٤

2828

بنك الكويت الوطني 
يوقع عقد تمديد 

 Visa الشراكة مع

اقتصاد

26

»آللئ العاصمة« 
تدخل موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية

اقتصاد

اقتصاد
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31

ولي العهد: جهود 
»الجهاز المركزي« 

في صون الهوية 
الوطنية محل 

ص xxتقدير

بعد انتفاضة أصوات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وقوى 
سياسية وشخصيات إعالمية وحقوقية ضد التضييق على الحريات 
ومــحــاوالت وأد مظاهر البهجة فــي الــبــالد، وتحذيرهم مــن االنــزالق 
إلى هوة التشدد، استجابت وزارة الداخلية للمطالب المستحقة عبر 
سماحها بإقامة مــاراثــون بنك الكويت الوطني على شــارع الخليج 
العربي، المكان الــذي يقام عليه منذ أكثر من عقدين، في لفتة تعلن 

انتصار الحريات في معركتها ضد قوى الظالم. 
ي بنكي 

َ
ومنذ لحظة انتشار خبر تضييق »الداخلية« على ماراثون

الخليج والــوطــنــي بمنع أي مــظــاهــر احتفالية فيهما، تــوالــت ردود 
الفعل الغاضبة على هذا القرار، إذ أجمعت القوى المدنية على أن ذلك 
 على الحقوق الدستورية للمواطنين، 

ً
التضييق يمثل اعتداء سافرا

 لراية الردة عن الحريات، وفرض الوصاية.
ً
ورفعا

واعتبرت هذه القوى، في تصريحات لـ »الجريدة«، أن األصوليين 
هرة تحت قناع الدين يحاولون بكل قواهم إلباس 

ُّ
والباحثين عن الش

ــــش«، والــســيــر بها نحو مــؤخــرة ركب  الــكــويــت ثــوب »طــالــبــان« و»داعـ
دول الخليج، بعدما كانت درتها ومنارة الحرية والديموقراطية في 

المنطقة. 
 غير مبرر عن حق أصيل 

ً
ورأت أن تضييق »الداخلية« يعد تراجعا

 غير مبرر وغير مفهوم، كما 
ً
للمجتمع، وانتكاسة خطيرة، واستسالما

أنه مؤشر خطير سيفتح الباب لتوابع خطيرة فيما يتعلق باالختالط 
أو طريقة اللباس وغير ذلك من الذرائع والمبررات. 

وبينما رفضت هذه القوى اختطاف حريات اآلخرين عبر محاوالت 
فرض الوصاية على المجتمع، طالبت الحكومة بعدم الخضوع ألي 
ابتزاز نيابي، أو االنسياق وراء مثل هذه الدعوات المناهضة للدستور، 
داعية الدولة إلى حماية المجتمع من قوى التسلط والظالم؛ ألن الكويت 

دولة مدنية، وليس ألي جهة فرض الوصاية على مواطنيها.

دعوا الوزارة إلى عدم الخضوع 
لالبتزاز النيابي واختطاف الحريات 

روا من محاوالت أصولية إللباس 
َّ

حذ
الكويت ثوب »طالبان« و»داعش«

 يفتح الباب 
ً
 خطيرا

ً
اعتبروا ما حدث مؤشرا

على توابع أخطر بحجة االختالط أو طريقة اللباس

عادل سامي وفهد الرمضان وجورج عاطف وسيد القصاص وأحمد الشمري

محمد يوسف العدساني محمد يوسف العدساني 
إلى رحاب اللهإلى رحاب الله

بعد مسيرة حافلة بالعطاء تــرك خاللها 
ــــالص  ــاء واإلخــ ــوفـ ــالـ ــارزة تـــشـــع بـ ــ ــ عــــالمــــات بـ
 من أبنائها البررة 

ً
للوطن، فقدت الكويت ابنا

ــد رجـــاالتـــهـــا الــوطــنــيــيــن،  ــ الــمــخــلــصــيــن، وأحـ
رئيس مجلس األمــة األســبــق محمد يوسف 

العدساني.
وفور تلقي النبأ الحزين، بعث سمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
أســرة الفقيد أعــرب فيها سموه عــن خالص 
 سموه بما 

ً
تعازيه وصادق مواساته، مشيدا

قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة 
وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء واإلخالص 
والـــوفـــاء لــلــوطــن الــعــزيــز مـــن خـــالل مختلف 
المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جــدارة 
واقتدار، السيما توليه رئاسة مجلس األمة، 
والتي من خاللها أثرى بحكمته ورشده مسار 

العمل البرلماني في الوطن العزيز.
واســتــذكــر ســمــوه بــكــل االعـــتـــزاز السجايا 
الــحــمــيــدة والــمــنــاقــب الــنــيــرة لــلــفــقــيــد، والــتــي 
 
ً
أكسبته جل تقدير واحترام الجميع، معتبرا
 لــلــمــواطــن 

ً
ــل يـــمـــثـــل رمــــــــزا ــ ــراحـ ــ ســــمــــوه أن الـ

المخلص لدينه ووطنه.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحـــمـــد بــبــرقــيــة مــمــاثــلــة إلــــى أســــرة الــراحــل 
ضمنها خالص تعازيه وصـــادق مواساته، 
 سموه ما قدمه الفقيد من إسهامات 

ً
مستذكرا

ــاء في  ــارزة ومـــا تميز بــه مــن إخـــالص ووفــ بــ
خــدمــة الــوطــن الــعــزيــز خـــالل تــقــلــده مختلف 

المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار.
وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة 
المغفور له بإذن الله، ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته.
والفقيد العدساني من مواليد 1925، تلقى 
تعليمه في المدارس األهلية، ثم بالمدرستين 

الــمــبــاركــيــة والــقــبــلــيــة، ثــم ســافــر في 

»حريات األوروبي« تصّوت اليوم 
على إعفاء الكويتيين من »شنغن«

أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان 
األوروبــي، أنها ستصّوت اليوم على إعفاء مواطني الكويت وقطر 

من تأشيرة شنغن.
 على تأجيل التصويت، الذي كان 

ً
جاء هذا اإلعالن بعد 12 يوما

 في 17 نوفمبر الماضي، وفي حال صوتت اللجنة بتأييد القرار 
ً
مقررا

.
ً
فسينتقل إلى البرلمان األوروبي بهيئته العامة في وقت يحدد الحقا

وكــان نائب رئيس المفوضية األوروبــيــة مارغريتيس شيناس 
قــال، منذ نحو أسبوعين، إن إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن 
في مراحله النهائية، بعد أن استكملت الكويت جميع االستحقاقات 

الفنية المطلوبة لملف اإلعفاء.

جامعة الكويت تطبق 
»الدوام المرن«

● أحمد الشمري
بهدف المساهمة في معالجة مشكلة االزدحام 
واالختناقات المرورية، دشنت جامعة الكويت، 
أمس، نظام الدوام المرن، وذلك في تعميم أصدرته 

إلى جميع مراكز العمل التابعة لها.
وأفــاد األمين العام للجامعة باإلنابة د. فايز 
الــظــفــيــري، بـــأن الـــــدوام الــرســمــي ســيــبــدأ مــا بين 
، على أن تكون نهايته 

ً
الساعة 6 حتى 8.30 صباحا

 
ً
، وفقا

ً
 والساعة 3.30 عــصــرا

ً
بين الــواحــدة ظــهــرا

لظروف العمل، مع مراعاة أال تقل ساعات الدوام 
.
ً
عن 7 ساعات يوميا

02

02

02

أسيل العوضي: 

تراجع غير مبرر 
عن حق أصيل 

للمجتمع 

»اإلعالميين«: 
نرفض منع »الداخلية« 

لمظاهر االحتفال 
في الماراثونات 

العسعوسي: 
نطالب الدولة بحماية 

المجتمع من قوى 
التسلط والظالم

»المحامين«: 
على الوزارة مراجعة 

قرارات منع الفعاليات 
التي تحرك الشباب 

 لألفضل
ً
دائما

»الخريجين«: 
انتكاسة خطيرة 

واستسالم غير مبرر 
وغير مفهوم 

من »الداخلية« 

»التحالف الوطني«: 
مسؤولية »الداخلية« 

حفظ األمن 
ال مصادرة األنشطة

»العالقات العامة«: 
الماراثونات مشروعة 

 
ً
 ودستوريا

ً
قانونيا

وال يوجد ما يمنعها 

عالية الخالد: 

نرفض المساس 
بالمكتسبات 
الدستورية

تأهيل شاطئ 
الشويخ دون 

المساس بهويته

نجاح »برنامج 
الحكومة« 

رهن بإصالح 
عمل مجلس 

الوزراء  

03

25

ماكرون في واشنطن لتثبيت المصالحة 
وتفادي حرب تجارية أميركية - أوروبية

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، »زيارة دولة« 
هي الثانية له للواليات المتحدة، واألولى خالل عهد الرئيس 
ع أن تكّرس المصالحة الفرنسية 

ّ
األميركي جو بايدن، يتوق

ـ األميركية بعد أزمــة الغواصات األسترالية، وتجنب ضفتي 
 تجارية تغذيها التجاذبات بشأن 

ً
»األطلسي« حربا

تقرير اقتصادي

٠٢

القيادة السياسية تعزي وتشيد بإسهاماته الجليلة في خدمة الوطن

05

     مباريات اليوم
كرواتيا x بلجيكا6.00 م

كندا x المغرب6.00 م

اليابان x إسبانيا10.00 م

كوستاريكا x ألمانيا10.00 م
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AUM تختتم قّمة تطوير التعليم 
٠٨نحو مستقبل مستدام 2022

شيخة الجاسم: 

الفعالية تعود بالفائدة 
على الجميع ولم نسمع 

عنها أي مشاكل 

األرجنتين وبولندا إلى ثمن النهائي
المشاركة المشرفة لألخضر السعودي تنتهي أمام المكسيك

https://www.aljarida.com/article/6302
https://www.aljarida.com/article/6364
https://www.aljarida.com/article/6362
https://www.aljarida.com/article/6253
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https://www.aljarida.com/article/6239
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https://www.aljarida.com/article/6264
https://www.aljarida.com/article/6276
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https://www.aljarida.com/article/6290


محمد يوسف العدساني...

ماكرون في واشنطن لتثبيت المصالحة...
األرجنتين وبولندا إلى ثمن...

ريعان شبابه إلى الهند للعمل بالتجارة إبان الحرب العالمية 
الثانية، قبل أن يعود إلى الكويت ليعمل مع والده في التجارة. 
 مــا، تــرأس نادي 

ً
 يوما

ً
وفــي عــام 1949، رغــم أنــه لم يكن معلما

المعلمين، الــذي بــدأ معه مسيرة منابر التثقيف التي ولجت 
بالكويت إلى عالم التمدين والتحديث من أوسع أبوابه.

 لجمعية اإلرشــاد اإلسالمي، 
ً
وفي عام 1951، ُعين سكرتيرا

 بالهيئة التنظيمية إلدارة شؤون 
ً
قبل أن يعين عام 1959 عضوا

ــاد )اإلعـــالم  الــبــالد، ورئــيــس جــهــاز يختص بعمل دائـــرة اإلرشــ
 لتقييم الجهاز اإلداري بوزارة المالية 

ً
(، ثم اختير رئيسا

ً
حاليا

والنفط عام 1962.
 
ً
خب عضوا

ُ
وللفقيد بصمة واضحة في المجلس البلدي، إذ انت

به في أول انتخابات أجريت ألعضائه بعد االستقالل في 1964، 
 له حتى 19 مايو 1966، قبل أن يفوز بعضوية 

ً
ثم انتخب رئيسا

مجلس األمة عام 1967، الذي استقال منه، ثم ُعين في العام نفسه 
 محااًل إلى الصومال عام 1968، 

ً
 لدى السعودية، ثم سفيرا

ً
سفيرا

 خالل 
ً
وكان لبنان آخر محطاته الدبلوماسية، إذ عين فيه سفيرا

الفترة من 1969 حتى 1976.
بعد عودته من لبنان، عين في 1976 أول وزير متفرغ لوزارة 
 لألشغال في 1980، قبل أن يستقيل منها 

ً
التخطيط، ثم وزيــرا

للترشح في انتخابات مجلس األمة عام 1981، التي فاز فيها 
 له )1981 - 1985(.

ً
خب رئيسا

ُ
بعضوية المجلس، ثم انت

الحمائية التجارية األميركية.
ويشارك ماكرون وزوجته بريجيت الرئيس بايدن وزوجته جيل 
في عشاء خاص بأحد مطاعم العاصمة واشنطن، عشية االستقبال 

الرسمي في البيت األبيض اليوم.
وفـــي مــحــادثــاتــهــمــا الــرســمــيــة، ســيــنــاقــش الــرئــيــســان جــمــلــة من 
 من حرب أوكرانيا حيث بدأت تتقارب المواقف بينهما 

ً
ا الملفات بدء

 بملف إيران النووي، والتنافس 
ً
حول التفاوض مع روسيا، مرورا

 
ً
األميركي ــ الصيني، وصواًل إلى أزمات الشرق األوسط وخصوصا

مستقبل لبنان السياسي.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يثير مــاكــرون مــســألــة خــطــة الــدعــم الضخمة 
النتقال الطاقة التي دفع بها بايدن والمعروفة باسم »إنفاليشن 
ريــداكــشــن آكــــت« )IRA(، )قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم(، الــتــي مــّررهــا 

الديموقراطيون في الكونغرس في أغسطس الماضي. 
وقبل الــزيــارة، حاولت فرنسا ممارسة الضغوط بشأن الخطة 
 للسيارات الكهربائية والبطاريات 

ً
 سخيا

ً
التي تخصص دعــمــا

والطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الواليات المتحدة. 
ورأت بـــاريـــس أن هـــذا الــتــشــريــع »حـــمـــائـــي«، آمــلــة الــحــصــول على 
»استثناءات« لبعض الصناعات األوروبية. وسيعرض الفرنسيون 
على بايدن الضغط على دول أوروبية للتشدد مع الصين مقابل 

إعفاءات ضريبية.
وربــط مــســؤول فــي اإلليزيه ذلــك بأسعار الــغــاز المرتفعة التي 
تتكبدها أوروبا، وقال لصحيفة »بوليتيكو« األميركية، إنه »ينبغي 
على الرئيس بايدن أن يأخذ في الحسبان، ما يحصل بعد الحرب 
الروسية، إذ إن االتحاد األوروبي يتحمل وزر الحرب والعقوبات 
المفروضة على روسيا، وتأثير الجهود للوقوف في مواجهة روسيا 

كبير على القارة«. 
هم، 

ّ
 بحق

ً
ويرى األوروبيون أن القانون األميركي مجحف كثيرا

ات  وهــو ما سيعمل مــاكــرون على محاولة تقليصه، بطلب إعفاء
ات األميركية من  أميركية من تداعيات القانون، على غرار اإلعفاء

الضرائب الممنوحة لكندا أو المكسيك.
وكان دبلوماسي فرنسي شرح لـ »رويترز«، قبل أيام، أن »العرض 
)الفرنسي( سيكون على الشكل التالي: هناك تحٍد صيني واضح، 
وبإمكاننا إخراج بعض الدول األوروبية من سذاجتهم حول ذلك 
(، لكنكم ال تستطيعون أن تطلبوا 

ً
)في إشارة إلى ألمانيا خصوصا

منا أن نساعدكم في المسألة الصينية، وأن تفرضوا قانون خفض 
التضخم علينا«. 

وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــثــيــر أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
األميركي المرتفعة التي يتكبدها األوروبيون، والتي تعوض عن 

 و»الجريدة« التي آلمها هذا المصاب الجلل تتقدم إلى أسرة 
الفقيد بأحر التعازي، وتتضرع إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع 
ا 

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان... »ِإن

.»
َ
ْيِه َراِجُعون

َ
ِإل

الــغــاز الــروســي الرخيص، غضب دولــهــم، فيما تعاني فرنسا من 
، مع توقف محطاتها النووية، مما أدى إلى خفض 

ً
ذلك خصوصا

توليد الطاقة منها.
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ً
العمل معا
لمعالجة 

األمن اإلقليمي 
وحقوق 
اإلنسان 

والتحديات 
العالمية

شولي

ً
سالم الصباح: موقفنا داعم لحل أزمات المنطقة سلميا

بحث مع مستشار وزير الخارجية األميركي المستجدات وغادر إلى السعودية
استقبل وزيــــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ سالم 
الصباح في ديوان عام الوزارة، مستشار وزير 
الخارجية األميركي ديرك شولي بمناسبة 

زيارته الرسمية للكويت.
وتم خالل اللقاء بحث أبرز المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية، والتطرق 
ــتـــطـــورات الــتــي تشهدها  إلــــى األحــــــداث والـ
المنطقة السيما األوضاع الراهنة في اليمن 

وسورية وأفغانستان وأوكرانيا.
وجدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت 
الداعم لحل األزمــات التي تعيشها المنطقة 
عبر الوسائل السلمية والتفاوض والتأكيد 
على ضرورة دعم المساعي الدولية الرامية 
إلى وقف التصعيد إليجاد حل سلمي لتلك 

األزمات بما يتوافق مع القانون الدولي.
ــاد الــمــســؤول األمــيــركــي  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
بالجهود والمساعي التي تقوم بها الكويت 
ــن  ــ فــــي تــرســيــخ دعــــائــــم حــفــظ الــســلــم واألمـ

الدوليين في المنطقة.

كــمــا تـــم خــــالل الــلــقــاء مــنــاقــشــة عــــدد من 
القضايا ذات االهتمام المشترك بين البلدين 

الصديقين. 
وكان شولي كتب في تغريدة على حسابه 
الشخصي على »تويتر«: »يسرني الوصول 
إلى مدينة الكويت، حيث سألتقي بمسؤولين 
حكوميين كويتيين لمناقشة كيف يمكننا 
العمل معا لمعالجة األمن اإلقليمي، وحقوق 

اإلنسان، والتحديات العالمية األخرى«.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
األميركية، في بيان، قبيل الزيارة أن شولي 
»سيسعى في الكويت إلى تعميق التنسيق 
الثنائي فــي القضايا األمنية والسياسية 
واالقتصادية، وسيتطلع إلى تعزيز المصالح 
الــمــشــتــركــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــدفـــاع والــتــجــارة 
واالســتــثــمــار، ومــكــافــحــة تــحــديــات الصحة 
وتغير المناخ، وتعزيز حقوق اإلنسان، ودعم 

الشراكات التعليمية والثقافية«.
وغادر وزير الخارجية البالد، مساء أمس، 

 إلى السعودية الشقيقة في زيارة 
ً
متوجها

رسمية تعّد األولى له منذ توليه منصبه.
 مع 

ً
وسيعقد وزير الخارجية لقاء ثنائيا

نظيره السعودي األمير فيصل بن فرحان، 
لبحث أواصـــر العالقات األخــويــة الراسخة 

التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، 
وعدد من القضايا محل االهتمام المشترك 
والــمــســتــجــدات عــلــى الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

وزير الدفاع يبحث مع 4 سفراء موضوعات مشتركة
بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
مع سفراء 4 دول - كل على حدة - العالقات 
الثنائية بين دولهم والكويت، عالوة على 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وأعلنت رئاسة األركان العامة للجيش، 
في بيان صحافي، أن وزير الدفاع استقبل 
فـــي مــكــتــبــه كـــال مـــن الــســفــيــر الــعــمــانــي د. 
ــالـــح الــــخــــروصــــي، وســـفـــيـــرة الــمــمــلــكــة  صـ
المتحدة بليندا لويس، والسفير اإلسباني 
ميغيل أغــيــالر، ونظيره اإليطالي كارلو 

بالدوتشي.
ات تبادل  وأضافت أنه تم خالل اللقاء
ــات الـــنـــظـــر،  ــ ــهــ ــ ــة ووجــ ــ ــوديــ ــ األحــــــاديــــــث الــ
واستعراض أهم األمور والموضوعات ذات 
االهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصــر 
الـــتـــعـــاون والــعــمــل بــيــن الــكــويــت والــــدول 
الشقيقة والصديقة، إضافة إلى بحث آخر 

التطورات والمستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية.

ات رئيس   من هذه اللقاء
ً
حضر جانبا

األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد 
الصالح، والسكرتير األول بإدارة أوروبا 

في وزارة الخارجية عبدالله الونيان.

األصفر: حولي تزخر بالمراكز الثقافية
ومركز عبدالله السالم واجهتها

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي األصفر أن 
محافظة حولي تزخر بعدد من المراكز والمتاحف العالمية، مما 

يجعلها متميزة في الجانب الثقافي.
جاء ذلك خالل زيارة المحافظ لمركز عبدالله السالم الثقافي في 

منطقة الشعب، برفقة المهندسة وضحة السعيد مراقبة المركز.
وقال األصفر، في تصريح صحافي، إن المحافظة تفخر بوجود 
الــمــركــز، الـــذي حـــاز مــؤخــرا جــائــزة أوســـكـــار الــمــتــاحــف العالمية، 
مشددا على أهمية المركز الكبرى في نشر العلوم والثقافة للزوار 
من جميع األعمار، وكونه تحفة معمارية وإضافة تاريخية وقيمة 
ثقافية كبيرة، ويعد من أكبر المراكز الثقافية على مستوى العالم.
وتــقــدم بالشكر إلـــى القائمين عــلــى الــمــركــز مــن بــنــات وشــبــاب 
الكويت، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.

المحافظ خالل جولة بالمركز

وفد أمني كويتي يبحث قضية وفد أمني كويتي يبحث قضية 
المواطن البغلي المفقود في رومانياالمواطن البغلي المفقود في رومانيا

بــدأ وفــد أمني كويتي بحث ومتابعة قضية المواطن 
الكويتي المفقود محمد البغلي الــذي اختفى في ظروف 
غامضة في قرية كييا بمقاطعة براهوفا شمال العاصمة 

بوخارست في أغسطس 2015.
وقال سفير دولة الكويت لدى رومانيا طالل الهاجري 
أمس في اتصال مع »كونا« إنه بحث مع وزير الدولة لشؤون 
الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات بحضور 

الوفد األمني الكويتي آخر مستجدات قضية البغلي.
ــد ســيــعــقــد عــــــددا من  ــوفــ وأشــــــــار الــــهــــاجــــري الـــــى أن الــ
ــهـــزة االمــنــيــة في  االجــتــمــاعــات مـــع الــمــســؤولــيــن فـــي االجـ
رومانيا، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من 
قبل السلطات الرومانية لمعرفة مصير المواطن الكويتي 

المفقود وحل هذه القضية االنسانية التي طال أمدها.

وأكد أن القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين 
الرسمي والشعبي في الكويت وحرص القيادة السياسية 
ووزارتي الخارجية والداخلية على مواصلة ومعرفة آخر ما 

توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية.
وكــان وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح أكد خالل 
لقائه أســرة المواطن البغلي األسبوع الماضي أن قضية 
االختفاء تحظى بالمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، 
وهي محل اهتمامهم المباشر، وأن الكويت لن تدخر جهدا 

في تسخير جميع اإلمكانات في هذا اإلطار.
وأرسلت وزارة الداخلية الكويتية سابقا وفودا أمنية الى 
رومانيا لمتابعة القضية والتنسيق مع الشرطة الرومانية 

والجهات المختصة.

البرجس ترأس االجتماع األول للجنة مكافحة المخدرات
• محمد الشرهان

تــــرأس وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــفــريــق 
أنــور البرجس مساء أمــس األول اجتماع 
لجنة مكافحة المخدرات، بحضور أعضاء 
 لتوجيهات النائب األول 

ً
اللجنة، تنفيذا

ــر الــداخــلــيــة  لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة المخدرات الشيخ طالل الخالد، 
بضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي 

آلفة المخدرات لحماية المجتمع.
ــاع نــقــل الــبــرجــس  ــمـ ــتـ وفــــي بـــدايـــة االجـ
توجيهات وزير الداخلية بضرورة مواصلة 
العمل، وبــذل مزيد من الجهد والتنسيق 
الـــكـــامـــل بــيــن لــجــنــة مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات 
والـــلـــجـــان األخـــــرى الــمــنــبــثــقــة عـــن الــلــجــنــة 

العليا، من أجل تحقيق الهدف المنشود.
وناقشت اللجنة خالل االجتماع األول 
لها االختصاصات المكلفة بها وفق القرار 
الوزاري رقم 1328 لسنة 2022، وهي: وضع 
خطة العمل لمكافحة المخدرات والحد من 
دخولها إلى البالد وفق مؤشرات أداء قابلة 
للقياس، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية 
الــمــكــلــفــة بــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات، وتــذلــيــل 
التحديات التي تواجه الجهات الحكومية 

المشاركة في مكافحة المخدرات.
وفي نهاية االجتماع، وجه وكيل وزارة 
الداخلية الجهات المعنية بضرورة توفير 
اإلمكانات، وتذليل كل العقبات من أجل أن 

تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه.

 االجتماع
ً
البرجس مترئسا

األمير يعزي الصين بوفاة زيمين 
ويهنئ باربادوس بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تعزية 
ــيـــنـــي، شــي  ــــى الـــرئـــيـــس الـــصـ إلــ
ــّبـــر فــيــهــا ســمــوه  جــيــنــبــيــنــغ، عـ
ــادق  ــ ــالـــص تـــعـــازيـــه وصـ عــــن خـ
مواساته بوفاة الرئيس األسبق 
 ســمــوه 

ً
ــا ــيـ جــيــانــغ زيــمــيــن، راجـ

ألسرته وذويه جميل الصبر. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلــى رئيسة بــاربــادوس، 
ــّبــــر فــيــهــا  ــــون، عــ ــاسـ ــ ــدرا مـ ــ ــانـ ــ سـ
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
ــنــــي  ــد الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــبــ ــنــــاســ ــمــ بــ
 ســـمـــوه لها 

ً
لـــبـــالدهـــا، مــتــمــنــيــا

ــة  ــيــ ــافــ ــعــ مــــــوفــــــور الــــصــــحــــة والــ
ولبلدها وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

ولي العهد: جهود »الجهاز المركزي« في صون 
الهوية الوطنية محل تقدير

بعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ــيـــس الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي  ــــى رئـ بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـ
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، 
صالح الفضالة، هنأه خاللها على الدعم والثقة 
ــــوزراء فــي بيانه  الــلــذيــن أوالهــمــا إيـــاه مجلس الـ
 سموه 

ً
الــصــادر في 14 نوفمبر الماضي، معربا

عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز 
من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به.

كما عّبر سموه عن تقديره لجهوده وجميع 
العاملين في الجهاز، مطبقين ما ُجبل عليه حكام 
الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية، وحفاظا 
على مكونات المجتمع الكويتي، متعاونين مع 
الدول المجاورة من خالل تطبيق النظم والقوانين 
 الله 

ً
المحافظة على حقوق المواطنين، وداعــيــا

تعالى أن يوفقهم فــي أداء مهامهم، وأن يجعل 
التوفيق والسداد حليفهم وتحقيق الخير ألبناء 
الوطن المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لسمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، حفظه الله ورعاه 

وسدد على دروب الخير خطاه. 
من جانب آخر، بعث سموه ببرقية تعزية إلى 
رئــيــس الــصــيــن شــي جينبينغ، ضــّمــنــهــا سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس 
األســبــق، جــيــانــغ زيــمــيــن، متمنيا ألســـرة الفقيد 

وذويه جميل الصبر.
كــمــا بــعــث ســمــوه، ببرقية تهنئة إلـــى رئيسة 
ــاســـون، ضــّمــنــهــا ســمــوه  ــدرا مـ ــانـ بــــاربــــادوس، سـ
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالدها، 

راجيا لها وافر الصحة والعافية.

ى الصين بوفاة زيمين وهنأ باربادوس بعيدها
ّ
سموه عز

رئيس الوزراء يعزي الصين 
ويهنئ باربادوس

بعث رئيس مجلس الـــوزراء سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى رئيس الصين، شي جينبينغ، ضّمنها سموه 
خالص تعازيه وصــادق مواساته بوفاة الرئيس األسبق جيانغ 

زيمين. 
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيسة باربادوس، ساندرا 

ماسون، بمناسبة العيد الوطني لبالدها.

 المسؤول األميركي أمس
ً
وزير الخارجية مستقبال

 السفيرة البريطانية أمس
ً
العلي مستقبال

لثمن النهائي. ودخل المنتخب التونسي اللقاء وفي جعبته نقطة 
واحدة، من تعادله في الجولة االفتتاحية مع الدنمارك، وكان بالتالي 
بحاجة إلى الفوز على فرنسا الضامنة تأهلها من الجولة الثانية، 
كــي يحقق إنــجــاز بــلــوغ ثمن النهائي للمرة األولـــى فــي تاريخه. 
وتدين تونس بهذا الفوز التاريخي إلى الفرنسي بالتبني وهبي 
الــخــزري، الــذي سجل هــدف المباراة الوحيد على استاد المدينة 

التعليمية في الدوحة.
 وبـــذلـــك تــلــعــب فــرنــســا فـــي ثــمــن الــنــهــائــي ضـــد بـــولـــنـــدا ثــانــي 
المجموعة الثالثة، بينما تصطدم أستراليا باألرجنتين أول هذه 

المجموعة.
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العوضي يفتتح مؤتمر األمراض الجلدية بعد غد
 من اإليدز

ً
 خاليا

ً
المضف: استراتيجية وطنية لجعل الكويت مجتمعا

• عادل سامي
يفتتح وزيــر الصحة د. أحمد 
العوضي مؤتمر الكويت لألمراض 
الجلدية والليزر وطــب التجميل 
صباح السبت المقبل، فــي مركز 

الشيخ جابر الثقافي.
وقال رئيس المؤتمر د. محمد 
العتيبي إن رعــايــة وزيــر الصحة 
للمؤتمر تعكس حـــرص الــــوزارة 
واهــــتــــمــــامــــهــــا بـــــدعـــــم الــــتــــدريــــب 
والتعليم الطبي المستمر، إيمانا 
منهم بتطوير أداء العاملين في 
الـــــــــوزارة واكـــتـــســـابـــهـــم لــلــخــبــرات 
والمعلومات المتجددة، من خالل 
عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات 
الـــتـــي أصــبــحــت ركـــيـــزة أســاســيــة 
لــلــنــهــوض بــالــخــدمــات الصحية 

والطبية في البالد.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش 
خالل انعقاده، في 3 و4 ديسمبر 
الجاري، أحــدث األبحاث العلمية 
لألمراض الجلدية واستخدامات 

الــلــيــزر الــطــبــيــة وطــــب الــتــجــمــيــل، 
ــن خــــــالل أوراق وورش عــمــل  ــ مـ
ســتــقــدم خـــالل حــلــقــات الــمــؤتــمــر، 
مبينا أن نخبة كبيرة من األطباء 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــــي األمـــــــــراض 
الجلدية والليزر وطب التجميل من 
مختلف دول العالم سيشاركون 

في فعاليات المؤتمر.
وأشار إلى أن البرنامج العلمي 
للمؤتمر سيتناول آخــر األبــحــاث 
العلمية لألمراض الجلدية، وكذلك 
استخدامات الليزر الطبية، إضافة 
إلـــــى طــــب الـــتـــجـــمـــيـــل، وأحــــــــدث مــا 
توصل إليه الطب لتشخيص وعالج 
الــحــاالت المرضية المستعصية، 
مثل األمــراض الوراثية والوحمات 
الــصــبــغــيــة والــــدمــــويــــة واالكـــزيـــمـــا 
ــهــــاق والـــصـــدفـــيـــة  ــبــ الـــبـــنـــيـــويـــة والــ

والعالجات الجراحية.
من ناحية أخــرى، أكــدت وزارة 
عد من 

ُ
الصحة أن دولــة الكويت ت

الدول ذات اإلصابات المنخفضة 
بفيروس اإليدز، الفتة إلى أن معدل 

، وأغلبها 
ً
الوفيات منخفض جــدا

غــيــر مــرتــبــط بــالــفــيــروس. وقــالــت 
الــــــــوزارة إن الـــعـــالج فـــي الــكــويــت 
يعطى وفقا ألحدث البروتوكوالت 
الــعــالجــيــة، مــا يعطي المصابين 

أمال في العيش بشكل طبيعي. 

استراتيجية وطنية

مـــن جــانــب آخــــر، أكــــدت وكيلة 
وزارة الصحة المساعدة لشؤون 
الصحة العامة د. بثينة المضف أن 
الوزارة لديها استراتيجية وطنية 
لمكافحة اإليدز، تعتبر وثيقة عمل 
ومنطلقا لوزارة الصحة الكويتية 

نحو »مجتمع خال من اإليدز«. 
وقــالــت المضف، فــي كلمة لها 
عــلــى هــامــش ورشـــة عــمــل نظمها 
مكتب االيدز أمس بمناسبة اليوم 
العالمي لفيروس اإليدز، إن الوزارة 
ال تــألــو جــهــدا فـــي تــقــديــم جميع 
ــــالل الــلــجــنــة  أنـــــــواع الــــدعــــم مــــن خـ

الوطنية لمكافحة اإليدز.

بدوره، قال مدير إدارة الصحة 
الــعــامــة د. مــحــمــد الــســعــيــدان إن 
ــن الـــــورشـــــة الـــخـــاصـــة  ــ ــــدف مـ ــهـ ــ الـ
ــمـــرض »االيــــــــــدز« هــــو الـــوصـــول  بـ
إلــى 90% من الحاالت المصابة، 
ــي وقـــت  ــعــــالج لـــهـــم فــ وتـــوفـــيـــر الــ
مـــبـــكـــر؛ لــحــمــايــتــهــم مــــن تـــدهـــور 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة.  وكــشــف عن 
وجود عيادتين للفحص الدوري 
الذاتي لمرض االيــدز، األولــى في 
إدارة الصحة العامة، والثانية في 
مستشفى االمراض السارية، الفتا 
إلى أن هذا الفحص سري وسريع 
ويتميز بالخصوصية ومتوفر 

للجميع. 
ــاري  ــتـــشـ ــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد اسـ مـ
ــة، الـــمـــشـــرف  ــديــ ــعــ ــمــ األمـــــــــــراض الــ
الفني على مكتب اإليدز د. المنذر 
الحساوي أن دولة الكويت أحرزت 
 في مجال الوقاية من 

ً
 كبيرا

ً
تقدما

»اإليدز«، وكذلك في مجال العالج. 

محمد العتيبي

تأهيل شاطئ الشويخ دون المساس بهويته

فــيــمــا تــعــتــزم الــبــلــديــة طــرح 
فــكــرة تــطــويــر جـــديـــدة لــشــاطــئ 
الشويخ المقابل لمركز الشيخ 
ــد الـــثـــقـــافـــي، بــعــد  ــمــ جـــابـــر األحــ
مــوافــقــة المجلس الــبــلــدي على 
إعــادة نقل تبعيته من الديوان 
األمــيــري لــهــا، تتعالى أصـــوات 
المواطنين للمطالبة بالحفاظ 
على الـــروح التراثية الكويتية 
لــلــشــاطــئ، وعــــدم تــحــويــلــه إلــى 
نـــســـخـــة مــــكــــررة مــــن »أنـــجـــفـــة«، 
ــة إدارة  ــيــــاســ مــــؤكــــديــــن أن ســ
الشواطئ تتطلب رؤيــة وطنية 
تغرس الطابع التراثي والعمق 
التاريخي والحضاري مع مزجه 
بثقافة شعبية، وليس إحــداث 
ــقــــالب عـــلـــى روحــــــه الــتــراثــيــة  انــ
وتــغــيــيــر مــعــالــمــه بــالــكــامــل إلــى 
ساحة تجارية تحجب المتنفس 
الــجــمــيــل لـــروادهـــا عــلــى البحر 
واالستمتاع باألجواء الجميلة 

هناك. 
ويؤكد رواد شاطئ الشويخ 

أنه يحتاج إلى بعض التحديث 
والــتــرمــيــمــات الــتــي تــعــيــده الــى 
ــده، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــهـ ــ ســــابــــق عـ
ــاطــــئ ال يـــعـــانـــي اإلتــــــالف  ــشــ الــ
الكبير الذي يحتاج الى تغيير 
ـــل تــحــديــا 

ّ
ــذا يـــمـــث ــ مـــعـــالـــمـــه، وهــ

كــبــيــرا أمـــــام الــمــجــلــس الــبــلــدي 
وبلدية الكويت اللذين لديهما 
مهندسون وفنيون ذوو خبرات 
واســعــة، وقــــادرون على معرفة 
احتياج المنطقة المقابلة ألحد 
أبـــــرز الـــمـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة في 
الــدولــة والـــواقـــع فــي العاصمة، 
حيث تحول الجزء إلــى واجهة 

.
ً
بحرية مميزة ومختلفة كليا

ويــشــكــل الــشــاطــئ مــنــذ زمــن 
منطقة جذب للكثير من سكان 
المناطق القريبة منه، ومتنفسا 
لألهالي، وهو ما جعله منطقة 
حيوية مميزة تدل على أهميتها 
المقاعد والجلسات الخشبية 
واالسمنتية ذات الطابع التراثي 
والشعبي القائمة على امتداد 

الشاطئ، وهو ما يحتم الحفاظ 
عــلــى هــويــة الــشــاطــئ وطــابــعــه، 
ال تحويله إلــى منطقة مطاعم، 
ــواطـــئ  ــشـ ــلــــب الـ ــا أن أغــ ــمـ ــيـ السـ
اشــبــعــت بــاألنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
وعــانــت تكدس ثقافة المطاعم 
والــمــقــاهــي، مــمــا أفــقــدهــا قيمة 
ومــمــيــزات الــشــريــط الــســاحــلــي، 
ــبـــت الــــبــــســــاط مــــن تــحــت  وســـحـ
ــفــــس يـــلـــجـــأ  ــنــ ــتــ ــمــ أقـــــــدامـــــــهـــــــا كــ
إلـــيـــه الـــمـــواطـــنـــون والــمــقــيــمــون 
ــمـــشـــي  لــــمــــمــــارســــة ريــــــاضــــــة الـ

والتنزه. 

نماذج صارخة

ر رواد شاطئ الشويخ 
ّ
ويحذ

مــن تــحــّول تأهيله الـــى مــشــروع 
طــويــل األمــــد، مــشــيــريــن فــي هــذا 
السياق الى تجارب سابقة غير 
نـــاجـــحـــة فــــي الـــتـــطـــويـــر، ومــنــهــا 
سيناريو شاطئ »أنجفة«، الذي ال 
تزال مشاكله قائمة منذ سنوات. 

كـــمـــا أنـــــه يــمــكــن االســـتـــفـــادة 
مـــــن تـــــجـــــارب دول أخــــــــرى فــي 
ــر  ــويــ ــطــ كــــيــــفــــيــــة اســـــتـــــغـــــالل وتــ
ــع الــلــمــســات  ــ الــــشــــواطــــئ، ووضــ
الــتــي تــعــّبــر عـــن هــويــة وثــقــافــة 
الــكــويــت، فــالــخــيــارات المتاحة 

كثيرة، بعيدا عن إعادة تجارب 
الشواطئ التي كانت تنتهجها 
البلدية في السنوات الماضية، 
والـــتـــي تـــراجـــع مــعــهــا مــســتــوى 
اســـتـــغـــالل الـــشـــريـــط الــســاحــلــي 

بامتياز.

العدواني: تطوير التعليم قائم على االبتكار
شارك باجتماع »عدم االنحياز« وأكد تأمين األدوات الرقمية لربط عناصره

• فهد الرمضان
أكد وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني التزام دولة الكويت بتطوير 
عناصر وحــلــول لمسار تعليمي جــديــد قــائــم على 

االبتكار، ومتوافق مع الجهود الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العدواني خالل 
مشاركته في االجتماع االفتراضي لـــوزراء التربية 

والتعليم بالدول األعضاء لحركة عدم االنحياز.
ــات الــتــعــلــيــمــيــة ركــــــزت عــلــى  ــاسـ ــيـ وقــــــال ان الـــسـ
اســتــمــراريــة معالجة آثـــار جــائــحــة كــوفــيــد - 19 في 
قــطــاع الــتــعــلــيــم، مــن خـــالل تــأمــيــن األدوات الرقمية 
لــربــط الــمــدارس والمعلمين والــطــالب واألســـر على 
نطاق أوسع، مع تطوير برامج للتعويض عن فقدان 
المعرفة والمهارات، وتصميم برامج تدريبية لتنمية 

قدرات المعلمين لتحقيق هذا الغرض. وأضاف أنه في 
إطار جهود دولة الكويت الهادفة إلى إعداد األجيال 
الــصــاعــدة مــن األطــفــال والــشــبــاب لمستقبل الــدولــة، 
وتطوير تنافسيتهم في مجاالت سوق العمل المحلي 
ــدولـــي، جــــاءت الــســيــاســات الوطنية  واإلقــلــيــمــي والـ
بإعطاء أولوية قصوى لتنمية رأس المال البشري، 

والتي تستند إلى رؤية جديدة للتعليم.
ولفت العدواني الى أن لدولة الكويت مساهمات 
ــة مــتــمــيــزة فـــي مــجــال الــمــســاعــدات  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ
 على قطاع التعليم 

ً
التنموية الدولية، تنعكس إيجابا

في الــدول النامية، كما تحرص دولــة الكويت على 
.
ً
ضمان التمويل المستدام للتعليم محليا وخارجيا

وأكد في كلمته الحرص على العمل مع دول حركة 
عدم االنحياز للتميز في التعليم نحو مستقبل أكثر 

أمانا ومساواة.

محمد جاسم

العبدالجادر: تطوير الشواطئ ضرورة 
قصوى لدعم رؤية 2035

قــال عضو المجلس البلدي، رئيس 
محافظة العاصمة، فهد العبدالجادر، 
إنــه أصــبــح لــزامــا على البلدية تطوير 
الــشــواطــئ، خــاصــة أن الــكــويــت تتميز 
بشريط ساحلي يتماشى ويدعم رؤية 
 أن 

ً
كــويــت جـــديـــدة لــعــام 2035، مــبــيــنــا

مــن الــفــوائــد المهمة لتطوير الواجهة 
البحرية إعــادة تأهيل البيئة البحرية، 

 من الوضع 
ً
ومضيفا: »مستاؤون جــدا

البيئي البحري، وشكل الشواطئ التي 
بــإمــاكــنــهــا أن تـــكـــون مــعــلــمــا سياحيا 

للدولة«. 
وذكـــر أن الشريط الساحلي أصبح 
مزعجا بشكله الحالي، وتحويله لوضع 
إيجابي تستفيد منه الدولة والمواطن 

والمقيم أصبح ضرورة قصوى.

كمال: التحديث بما يالئم الموقعكمال: التحديث بما يالئم الموقع
المميز للمنطقةالمميز للمنطقة

أكــــد عــضــو الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي رئــيــس 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي الــمــجــلــس، د. حسن 
كـــمـــال، تــطــويــر الـــجـــزء الـــخـــاص بشاطئ 
الشويخ، ليكون مالئما للنظرة المستقبلية 
: »نـــرى أن يتم تطويرها 

ً
للمنطقة، قــائــال

بــشــكــل عـــــام لـــتـــكـــون امــــــتــــــدادا، وتــصــبــح 
 للمواطنين والمقيمين، 

ً
 عــامــا

ً
متنفسا

 مــمــيــزا يــطــل على 
ً
خــاصــة أن لــهــا مــوقــعــا

جون الكويت ومقابل لمركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي. 

ــال كـــمـــال: إن الـــشـــواطـــئ بــمــا فيها  ــ وقـ
شاطئ الصليبيخات وكورنيش الجهراء، 
ال بّد أن تكون مصممة بأن تلّبي الحاجة 
الفعلية لموقعها، واالســتــفــادة من منفذ 

البحر بشكل يدعم المحافظة عليه.

شاطئ الشويخ واجهة سياحية غير مستغلة

الخيارات متاحة 
إلحداث نقلة نوعية 

للشواطئ دون 
تحويلها إلى مجرد 

مطاعم ومالعب

•• تطويره يتطلب ترميمات بسيطة ال استنساخ مشاكل »شاطئ أنجفة« تطويره يتطلب ترميمات بسيطة ال استنساخ مشاكل »شاطئ أنجفة«
 عن االنقالب على روحه التراثية 

ً
 للرواد بعيدا

ً
 عن االنقالب على روحه التراثية »البلدية« و»البلدي« أمام تحديات جعله جاذبا

ً
 للرواد بعيدا

ً
• • »البلدية« و»البلدي« أمام تحديات جعله جاذبا

إحدى ألعاب األطفال تعاني اإلهمال وعدم الصيانة

»الصحة« لتلقي تظلمات مكافآت األعمال الممتازة
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــتــح بــــاب الــتــقــديــم 
إلكترونيا لتظلمات مكافآت األعمال الممتازة 
 من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر الجاري. 

ً
اعتبارا

ــــوزارة أن شـــروط صـــرف تظلمات  وذكــــرت الـ
ــقــــرار  ــتــــازة، حـــســـب الــ ــال الــــمــــمــ ــ ــمـ ــ مـــكـــافـــآت األعـ
2022/148، أن يــكــون الــمــوظــف حــاصــال على 
تــقــديــر امــتــيــاز ســنــة 2021، وأال تــكــون وقــعــت 

عليه عقوبة تأديبية خــالل السنة، وأال تكون 
إجازته المرضية تجاوزت 15 يوما )عدا دخول 
المستشفى(، وأن تكون مــدة المزاولة الفعلية 
لعمل الموظف خالل السنة الميالدية 70% من 
عــدد النوبة للعاملين بــهــذا النظام كــل حسب 
نظام النوبة الخاضع له، و180 يوم عمل فعلي 

لباقي الفئات األخرى.

https://www.aljarida.com/article/6306
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https://www.aljarida.com/article/6304
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ــارات العربية  أعلن سفير اإلمــ
الــمــتــحــدة لـــدى الــكــويــت، د. مطر 
الـــنـــيـــادي، أن بـــــاده تــحــتــفــل في 
الثاني من ديسمبر 2022 بالذكرى 
الــــ 51 لتأسيسها، حــيــث امــتــدت 
رحلة الدولة الواثقة نحو التقدم 
والــتــنــمــيــة، عــبــر هــــذه الــســنــوات 
المضيئة والحافلة باإلنجازات 
وبرؤية واضحة نحو المستقبل، 
ــم مــامــحــهــا األولــــــى وأرســــى  رســ
دعائمها مؤسس الــدولــة الشيخ 
ــان آل نـــهـــيـــان،  ــطــ ــلــ ــن ســ ــ زايـــــــــد بــ
طــّيــب الــلــه ثــــراه، وإخـــوانـــه اآلبـــاء 
المؤسسون، واستمرت على النهج 
ذاتــه في عهد المغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان. 
وقـــــال الـــنـــيـــادي، فـــي تــصــريــح 
بالمناسبة: »تسير الدولة بقيادة 
رئيسها صــاحــب السمو الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ونائب 
ــيـــس مجلس  ــة، رئـ ــ ــدولـ ــ ــيـــس الـ رئـ
الـــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، صـــاحـــب 
السمو الشيخ محّمد بن راشد آل 
مــكــتــوم، وأصــحــاب السمو حكام 
دولــــــة اإلمـــــــــــارات، بــخــطــى ثــابــتــة 
نــحــو مستقبل يــزخــر بالنهضة 

والريادة«. 
ل عيد االتحاد الـ 

ّ
وأضاف: يمث

51 مناسبة لاحتفاء بإنجازات 
ــــي حـــقـــقـــتـــهـــا خــــال  ــتـ ــ الــــــدولــــــة الـ
األعــــوام الماضية، حيث نجحت 
دولــــــة اإلمـــــــــارات فــــي تخطيطها 
ة المستقبل  االستراتيجي بــقــراء
واستشرافه ومواكبة كل التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة وتـــســـخـــيـــرهـــا لــخــدمــة 
اإلنسان وسعادته، فقد رّكزت على 
تطوير جميع القطاعات، وترجمت 
هـــذا الــتــوجــه إلـــى واقـــع ملموس، 
من خــال إنــجــازات قياسية على 
المستويين اإلقليمي والعالمي، 
وأسهمت في تعزيز مكانة الدولة 
 ،

ً
ــالـــم تـــقـــدمـــا ــعـ بـــيـــن أكـــثـــر دول الـ

وفــــق أرقــــى مــســتــويــات التنمية، 
بما ينسجم وطموحات القيادة 
الرشيدة لمستقبل دولة اإلمارات 

ومسيرتها.
ــارات   وقـــد اعــتــمــدت دولـــة اإلمــ
رؤى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة، 
وخريطة طريق ُمحددة لتحقيق 
ــلــــة فــي  ــيــــة شــــامــ إنـــــــجـــــــازات نــــوعــ
ــات الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي مــن  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل 
مستدام، وضــمــان بناء مستقبل 
 عن 

ً
أكثر إشراقا ألجيالها بعيدا

االعــتــمــاد على الــمــوارد النفطية، 
حتى تحقيق مئويتها عام 2071.

وعززت دولة اإلمــارات رؤيتها 
ى استراتيجيات اقتصادية 

ّ
في تبن

محفزة على التنويع االقتصادي، 
والعمل على بــنــاء اقتصاد قائم 
ــنـــوع يــعــززه  ــتـ عــلــى الــمــعــرفــة والـ

التقدم العلمي والتكنولوجي. 
ــن دولــــــة اإلمــــــــــارات بـــأن  ــؤمــ وتــ
مستقبل األمـــن اإلقليمي يعتمد 
ــات قــــويــــة مـــتـــعـــددة  ــ ــراكــ ــ عـــلـــى شــ
األطراف والتزام مشترك بتحقيق 
االستقرار واالزدهار، وستواصل 
اتــفــاقــيــات الــشــراكــة االقــتــصــاديــة 
الــشــامــلــة تمهيد الــطــريــق لمزيد 
مـــن الـــفـــرص لــشــعــوب الــمــنــطــقــة، 

وفتح المجال واسعا أمام التنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــيـــويـــة لــلــشــرق 
األوسط، وتسريع وتعزيز تجارة 
ــــدول وزيـــــادة ســهــولــة مــمــارســة  الـ
األعمال في جميع أنحاء المنطقة، 
وفـــي أســــواق أخــــرى مــثــل أوروبــــا 
وآسيا وإفريقيا وأميركا الاتينية.
وستستمر دولــة اإلمــــارات في 
نهجها الراسخ في تعزيز جسور 
ــوار والـــعـــاقـــات  ــ ــحــ ــ ــة والــ ــراكــ الــــشــ
ــة والــــمــــتــــوازنــــة ومـــــــّد يــد  ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
ــة لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار  ــداقــ الــــصــ
واالزدهار، وتعزيز ثقافة التسامح 

وتمكين المرأة. 
وتستعد دولــة اإلمـــارات خال 
األيـــــام الــمــقــبــلــة لتسجيل إنــجــاز 
جديد في قطاع الفضاء مع اقتراب 
ــــاق المستكشف  فــتــح نـــافـــذة إطـ
راشــد الــذي تم تصنيعه بالكامل 

بأياٍد وخبرات إماراتية.
وعـــن الــعــاقــة مــع الــكــويــت قــال 
النيادي تعّد العاقات بين دولة 
اإلمــارات ودولــة الكويت نموذًجا 
اســـتـــثـــنـــائـــًيـــا وثــــــرًيــــــا لـــلـــتـــعـــاون 
ــتـــكـــاتـــف عـــلـــى الـــصـــعـــد كـــافـــة،  والـ
والتي تستمد قوتها من جذورها 
التاريخية المتأصلة، ومن حرص 
ــــي الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى دفــعــهــا 

َ
ــيــــادت قــ

نحو المزيد من التطور والتقدم، 
واســتــثــمــار الــفــرص الــمــتــاحــة في 
هــذا الــشــأن، بما يلبي طموحات 

الشعبين الشقيقين. 
فالعاقات اإلماراتية - الكويتية 
ــَســب 

ّ
تــقــوم عــلــى روابــــط الـــدم والــن

والتاريخ المشترك، وهي في تطّور 
مستمر وتستند إلى دعم رئيس 
ــة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ  ــدولــ الــ
محمد بــن زايــد آل نهيان، حفظه 
ــة الــكــويــت  الــلــه، وأخــيــه أمــيــر دولــ
الشقيقة صــاحــب السمو الشيخ 

نواف األحمد. 
فــــــــــالــــــــــزيــــــــــارات والــــــــلــــــــقــــــــاءات 
واالتـــــصـــــاالت بـــيـــن الــمــســؤولــيــن 
فــي البلدين الشقيقين مستمرة 
للتشاور والتنسيق على مختلف 
الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات وفــــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المجاالت. ويعكس احتفاء دولة 
الــكــويــت الشقيقة بعيد االتــحــاد 
ـــ 51 لــدولــة اإلمــــــارات الــعــاقــات  الـ
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
رة بــيــن بــلــديــنــا، والــتــي 

ّ
الـــمـــتـــجـــذ

استندت إلى تاريخ شّيد بنيانه 
ت أوردته 

ّ
اآلباء المؤسسون، وتغذ

من أواصر النسب وروابط الدم.

عــلــمــت »الــــجــــريــــدة« أن وزارة 
ــيـــة، مــمــثــلــة  ــتـــمـــاعـ ــــؤون االجـ ــــشـ الـ
فــــي إدارة الــتــنــمــيــة الــتــعــاونــيــة 
ــــدد  ــــصـ بــــــقــــــطــــــاع الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون، بـ
تـــوجـــيـــه مــخــاطــبــة رســـمـــيـــة إلـــى 
رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي، حــول 
مــقــتــرحــهــا بــشــأن إعـــــادة تنظيم 
»الــبــوثــات« و»األكــشــاك« الخاصة 
بأصحاب المشروعات الصغيرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة داخـــــــل األســـــــواق 

المركزية واألفرع التعاونية.
 لمصادر »الشؤون« فإن 

ً
ووفقا

الوزارة اقترحت جمع »البوثات« 
و»األكشاك« في مكان واحد داخل 
التعاونيات مع إعــادة تنظيمها 
ليتسنى لها تحقيق االستفادة 
الــقــصــوى منها ألصــحــابــهــا، مع 
عــــدم تــأثــيــرهــا عــلــى الــجــمــعــيــات 
بـــأي صــــورة كـــانـــت، الســيــمــا في 
ظــــل شــــكــــاوى بــعــضــهــا مــــن عـــدم 
تــنــظــيــمــهــا ووجـــــودهـــــا بــأمــاكــن 
ــة عــــــــدة داخــــــــــل أســــــــواق  ــرقــ ــفــ ــتــ مــ
الــجــمــعــيــات، الفـــتـــة إلــــى أنــــه في 
حال وافق »البلدي« على مقترح 
الوزارة فسيتم طلب عقد اجتماع 
مشترك معه لمناقشة األمور كافة 
المتعلقة بالتنظيم ومساحات 

»البوثات« و»األكشاك« وضوابط 
وآليات الحصول عليها.

الشراء المباشر

إلـــــــى ذلــــــــك، أكــــــــدت الــــــــــوزارة 
مــتــابــعــتــهــا الــمــســتــمــرة، لــدعــم 
المنتج الوطني الزراعي، ومدى 
التزام الجمعيات التعاونية بـ 
»الشراء المباشر« للخضراوات 
والفاكهة من المنافذ المعتمدة 
ــة،  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ بــــالــــعــــارضــــيــــة والـــصـ

مــشــددة على أنــه ال تــهــاون مع 
مــجــالــس اإلدارات الــتــعــاونــيــة 
غير الملتزمة بالقرار الــوزاري 
)115/ت( لسنة 2022، الصادر 
ــــج الــمــنــتــج  ــــرويـ ــأن دعــــــم تـ ــشــ بــ
الزراعي المحلي في الجمعيات 
التعاونية، الذي ألزم الجمعيات 
ــة  ــيـ ــراء الــمــنــتــجــات الـــزراعـ بــــشــ
المحلية من خال المشاركة في 
المزاد اليومي بمنافذ التسويق 
الــمــعــتــمــدة، بنسبة ال تــقــل عن 
75 في المئة من احتياجاتها، 

وبحسب وفرة اإلنتاج. 
فــي مــجــال آخـــر، أجـــرت وزيــرة 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
ــة  ــ ــــدولـ ــيـــة، وزيــــــــــرة الـ ــتـــمـــعـ الـــمـــجـ
لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــشـــؤون ذوي 
اإلعاقة، مي البغلي، أمس، زيارة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــشــــؤون ذوي 
اإلعــاقــة، تفقدت خالها صــاالت 
اســتــقــبــال الــمــراجــعــيــن، والــلــجــان 
الطبية العاملة فــي الهيئة، كما 
ــرح واف مــن  ــ ــى شــ ــ اســـتـــمـــعـــت إلــ
مــديــرة الهيئة بــاإلنــابــة، هنادي 
الــمــبــيــلــش، حـــول طــبــيــعــة العمل 
داخــل الــلــجــان، وآلــيــات استقبال 

وإنجاز المعامات بالصاالت.
وقـــالـــت الــبــغــلــي، فـــي تصريح 
صــــحــــافــــي عــــقــــب الــــــجــــــولــــــة، إن 
»اجتماعها بقياديي ومسؤولي 
ــاء لــلــتــعــرف عـــن كثب  الــهــيــئــة جــ
على المعوقات والصعوبات كافة 
التي تواجه عملها ومنتسبيها 
مــن المعاقين وذويــهــم، وكيفية 
وضع حلول جذرية لها وفق رؤية 
واقعية قابلة للتطبيق، ليتسنى 
االرتقاء بكل ما يخص المعاقين 

والموظفين على حد سواء«.

وأكـــــــــــدت الـــــــوزيـــــــرة حـــرصـــهـــا 
الــجــاد على تقديم خــدمــة أفضل 
لــلــمــعــاقــيــن، عــبــر وضــــع الــخــطــط 
الــازمــة الــتــي تسهم فــي تحقيق 
ــل ذي حــــق حــقــه،  ذلــــــك، لــمــنــح كــ
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم درس 
ــة الــــطــــلــــبــــات كـــافـــة  ــفــــاضــ ــتــ ــاســ بــ
ــقــــوق الـــمـــالـــيـــة  ــالــــحــ الــــخــــاصــــة بــ
للموظفين من البدالت وغيرها، 
وفقا للقوانين والقرارات المنظمة 
للعمل، من ثم رفعها إلى الجهات 
المعنية في الدولة، مشددة على 
ــلـــى جــعــل  ــــوف تـــعـــمـــل عـ أنــــهــــا ســ
الـــهـــيـــئـــة جـــهـــة جــــاذبــــة لـــلـــكـــوادر 
الــوطــنــيــة ال طــــاردة، وبــيــئــة عمل 

ة. مائمة الحتواء ذوي الكفاء

تسكين الشواغر

ــائــــف  ــوظــ ــيـــن الــ ــكـ وحـــــــــول تـــسـ
الــقــيــاديــة واإلشـــرافـــيـــة الــشــاغــرة 
داخل الهيئة، أكدت البغلي أنها 
ــمــــوضــــوع أهــمــيــة  ــذا الــ ــ تــــولــــي هــ
خــاصــة، وهــو اآلن قيد الــدراســة، 
ــــق الـــكـــفـــاءة  »لـــيـــتـــم الــتــســكــيــن وفـ
واالســـتـــحـــقـــاق، وحـــتـــى ال ُيــظــلــم 

أحد«.

استقبل آمــر الــقــوة البحرية 
ــــزاع  ــــن بــــحــــري هـ ــــركـ الـــعـــمـــيـــد الـ
العاطي، صباح أمس االول، في 
قــاعــدة محمد األحــمــد البحرية 
قائد القوات البحرية المصرية 
الفريق بــحــري أشـــرف مجاهد، 

والوفد المرافق له.
وبـــــــــــــدأت الـــــــــزيـــــــــارة بـــجـــولـــة 
ميدانية على عــدد من الــزوارق 
ــــدات الــبــحــريــة ومـــرافـــق  ــــوحـ والـ
القاعدة، استمع الضيف والوفد 
المرافق له من خالها الى إيجاز 
لمهام القوة البحرية الكويتية.

وتم كذلك خال الزيارة عقد 
اجــتــمــاع لــمــنــاقــشــة الــمــواضــيــع 
ذات االهـــــــتـــــــمـــــــام الــــمــــشــــتــــرك 
والمتعلقة بالجانب العسكري 
ــبـــل  ــــري وسـ ــــحـ ــبـ ــ ــاون الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، وأشـــاد 
ــوة  ــقــ ــه الــ ــدمــ ــقــ ــا تــ ــمــ ــيــــف بــ الــــضــ
الــبــحــريــة الــكــويــتــيــة مــن جهود 
كـــبـــيـــرة ودور حـــيـــوي وفـــعـــال، 

 لها المزيد من النجاح 
ً
متمنيا

واالزدهار.
وفــي الختام، أقــام آمــر القوة 

البحرية مأدبة غداء على شرف 
ــد الــــمــــرافــــق لــه  ــ ــــوفـ الـــضـــيـــف والـ

بمناسبة الزيارة.
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»الكويت النموذجية« تقيم ندوة »ال للعنف«

بالتعاون مع وزارة الداخلية، نظمت مدرسة 
الكويت النموذجية، وهي إحدى المدارس التابعة 
لمجموعة الجري القابضة، ندوة توعية ثقافية 

بــعــنــوان »ال للعنف« حــضــرهــا مــديــرو الــمــدرســة 
والطاب، وقام بإلقاء الندوة المازم أول الحقوقي 

حسين العنزي.

البغلي خال الزيارة أمس

مجاهد والعاطي وقيادات القاعدة على متن إحدى القطع البحرية

صورة ضوئية لتعميم الجامعة

جانب من الندوة

جامعة الكويت تطّبق »الدوام المرن«
• الظفيري: ساعات العمل الرسمي ال تقل عن 7 

 وتنتهي بين 1 و3:30 بعد الظهر
ً
• تبدأ من 6 حتى 8:30 صباحا

● أحمد الشمري
 لموظفيها 

ّ
في ظل مسعى جامعة الكويت إليجاد حل

ــام  ــ يــهــدف الـــى الــمــســاهــمــة بمعالجة مشكلة االزدحـ
واالختناقات المرورية، ونظرا لطبيعة العمل الخاصة 
الــتــي تختلف عــن بقية الــجــهــات الحكومية، دشنت 
الجامعة نظام الدوام المرن في مختلف مراكز عملها.

وأصـــدر األمــيــن الــعــام للجامعة بــاإلنــابــة، د. فايز 
الظفيري، تعميما حول ساعات الدوام الرسمي لرؤساء 
مراكز العمل وموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة 

الــتــدريــس وأعـــضـــاء هيئة الــتــدريــس الــمــســانــدة بــأن 
يكون موعد الدوام الرسمي لمراكز العمل بين الساعة 
الــســادســة صباحا حتى الساعة الثامنة والنصف، 
بينما موعد نهاية الدوام بين الساعة الواحدة مساًء 
 لظروف العمل، 

ً
وحتى الساعة الثالثة والنصف، وفقا

 تقل ساعات الدوام الرسمي عن 7 ساعات 
ّ

مع مراعاة أال
 .

ً
يوميا

وأشار الظفيري، في التعميم الصادر، إلى أنه »إذا 
 تكون 

ً
كانت بداية الـــدوام الساعة السادسة صباحا

نهاية الدوام الرسمي الساعة الواحدة مساًء«، مشيرا 

إلى أن فترة السماح من الساعة 6.00 إلى الساعة 6.30 
صباحا، وإذا كانت بداية الــدوام الساعة السادسة 
 تكون نهاية الدوام الرسمي الساعة 

ً
والنصف صباحا

الواحدة والنصف مساًء، علما بأن فترة السماح من 
الساعة الــســادســة والنصف إلــى الساعة السابعة 

صباحا.
وتابع الظفيري: »إذا كانت بداية الدوام الساعة 
، تكون نهاية الدوام الرسمي الساعة 

ً
السابعة صباحا

الثانية مساًء«، علما بأن فترة السماح من الساعة 
السابعة حتى السابعة والنصف صباحا.

جورج عاطف

 حول 
ً
»األبحاث« ينجز مشروعا

فيروس تجعد أوراق الطماطم
أنجز مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية مشروعا حول تقييم التنوع الجيني لفيروس 
تجعد أوراق الطماطم الصفراء في الكويت، بهدف تقييم التنوع 
الــجــيــنــي لــهــذا الــفــيــروس ومـــدى انــتــشــاره فــي الــمــنــاطــق الــزراعــيــة 
بالكويت، إلى جانب استخدام هذه المعرفة لتطوير طرق الكشف 
عن الفيروس، وتحسين القدرة على إنتاج محاصيل زراعية خالية 

من الفيروسات.
وقالت الباحثة ابتسام العلي من مركز أبحاث البيئة والعلوم 
الحياتية إنه تم عمل التحليل الجيني بمقارنة الساسل الجينية 
المودعة في بنك الجينات لهذا الفيروس، وما تم تعريفه سابقا 
في المعهد، مضيفة أن التشابه الجيني بين هذه الساسل نسبته 
تتراوح بين 92.42 و99.6%، كما تم عمل التحليل الجيني للساسل 

الجينية التي استخلصت من هذه الدراسة والمعرفة دوليا.
وأسفرت النتائج عن تميز مجموعتين عقب تحليل 64 عينة، 
وجميع العينات المعزولة من الكويت )30 عينة من هذه الدراسة، 
إضافة إلى 3 عينات من الدراسات السابقة(، تشكلت في مجموعة 
رئيسية مع كل من العينات من عمان، وإيران، والصين، والواليات 
المتحدة، في حين أن 8 عينات من البرتغال، والمغرب، وإسبانيا، 

وكوبا، وهولندا، ولبنان، واليابان شكلت مجموعة ثانوية.

قائد »البحرية« المصرية زار قاعدة محمد األحمد

ختام مسابقة الكويت 
المدرسية للروبوت

أعلن المكتب اإلقليمي للمنظمة 
ــة الســــتــــثــــمــــار أوقــــــــات  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
الـــفـــراغ بــالــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
)مــلــســت آســيــا( أســمــاء الــمــدارس 
الــســت الــفــائــزة بــالــمــراكــز الثاثة 
ــــى للبنين والــثــاثــة األولـــى  األولـ
ــقـــة الـــكـــويـــت  ــــي مـــســـابـ ــبـــنـــات فـ ــلـ لـ
المدرسية السنوية لــلــروبــوت الـ 
16 الــتــي ينظمها بــالــتــعــاون مع 
وزارة الــتــربــيــة لــطــاب الــمــرحــلــة 
ــنــــوان »روبـــــــوت  ــعــ الـــمـــتـــوســـطـــة بــ
التخطيط والبناء« للعام الدراسي 

الحالي.
وذكـــــــــــــر الــــــمــــــديــــــر اإلقــــلــــيــــمــــي 
لمكتب المنظمة داود األحمد أن 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة للمسابقة 
شـــــارك فــيــهــا 46 طــالــبــا وطــالــبــة 
كــونــوا 23 فــريــقــا مــثــلــوا 10 فــرق 
لــــ7 مــــدارس بــنــات، إضــافــة الـــى 9 
مــــــدارس بــنــيــن مــثــلــهــا 13 فــريــقــا 

طابيا. 

»الشؤون« تقترح تنظيم أكشاك للمشروعات الصغيرة بالتعاونيات
البغلي: دراسة شاملة لمشكالت »اإلعاقة« والعمل على حلها

الوزارة تنذر 
بوقف المعامات 

الحكومية 
للجمعيات غير 

الملتزمة بـ »الشراء 
المباشر«

النيادي: اإلمارات نحو 
مستقبل يزخر بالنهضة
»عالقتنا بالكويت نموذج ثري للتعاون«

د. مطر حامد النيادي
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https://www.aljarida.com/article/6315
https://www.aljarida.com/article/6314
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لها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
إليصال صورة مغايرة ألصحاب القرار 
تــفــيــد بـــوجـــود رأي عـــام مــؤيــد إلقــامــة 
الـــمـــاراثـــونـــات بــالــطــريــقــة الـــتـــي كــانــت 

تجرى بها.
»دّرة الخليج« إلى ذلــك، أكد الوزير 
وعـــضـــو مــجــلــس األمـــــة الـــســـابـــق علي 
الــبــغــلــي، أن الــكــويــت الــتــي كــانــت »دّرة 
الــخــلــيــج« ومــقــصــدا ســيــاحــيــا ومــنــارة 
فت 

ّ
ثقافية لجميع دول الـــجـــوار، تخل

لألسف، بل وباتت تسير إلى »الخلف«، 
»فــــي حــيــن تــشــهــد دول الــخــلــيــج كــافــة 
صحوة ثقافية ونهضة انفتاحية على 
الــعــالــم، تحمل فــي طياتها مــزيــدا من 

الحريات لشعوبها«.
وقـــــــال الـــبـــغـــلـــي لـــــ »الـــــجـــــريـــــدة«، إن 
»خضوع وزارة الداخلية البتزاز نيابي 
حظرت على أثــره مظاهر الــفــرح التي 
تــشــهــدهــا الـــمـــاراثـــونـــات، يــعــد اعــتــداء 
ــقــــوق الـــدســـتـــوريـــة  ــرا عـــلـــى الــــحــ ــ ــافـ ــ سـ
ــــن، الســـــيـــــمـــــا الــــخــــاصــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

بالحريات«.

ثوب »طالبان« و»داعش«

وأشـــــار إلــــى أن »دهـــاقـــنـــة الــتــزّمــت« 
والغلو من األصوليين والباحثين عن 
هرة في ظالل الدين وهو منهم براء، 

ُ
الش

يحاولون بكل قواهم إلباس الكويت، 
لت عن المقدمة وباتت 

ّ
التي لألسف تخ

فــي مــؤخــرة ركـــب دول الــخــلــيــج، ثــوب 
طالبان وداعــش ومــن على شاكلتهما 
من الجماعات المتطرفة الرافضة لكل 
جميل، وتــرغــب فــي اخــتــطــاف حريات 
االخرين عبر محاوالت فرض الوصاية 

على المجتمع.
ــى هـــذه  ــ وتــــابــــع: »لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـ
الــلــجــنــة الــســلــبــيــة الــمــدعــوة )الــظــواهــر 
الـــســـلـــبـــيـــة( الــــتــــي تــــحــــارب كــــل جــمــيــل 
فـــي الـــبـــالد، وتـــريـــد فــــرص وصــايــتــهــا 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن حــتــى 
 الـــحـــكـــومـــة 

ً
ــي مــــنــــازلــــهــــم«، مـــطـــالـــبـــا ــ فـ

بــإثــبــات ُحــســن نـــوايـــاهـــا لــلــمــواطــنــيــن 
ــتــــزاز نــيــابــي،  بـــعـــدم الـــخـــضـــوع ألي ابــ
أو االنــســيــاق وراء مثل هــذه الــدعــوات 

المناهضة للدستور.

حق مشروع 

وعــلــى صعيد متصل، قــال رئيس 

جــمــعــيــة الــعــالقــات الــعــامــة الكويتية 
ــه، إنــــــه ال يـــوجـــد  ــ ــلـ ــ ــال الـــنـــصـــر الـ ــمــ جــ
مـــــا يـــمـــنـــع االحـــــتـــــفـــــاالت أو الـــغـــنـــاء 
ــات  ــونــ ــاراثــ ــمــ أو االخـــــتـــــالط خــــــالل الــ
 مـــا الــخــطــأ في 

ً
الــريــاضــيــة، مــتــســائــال

إقامة تلك الفعاليات طالما أنها وفقا 
للقانون واآلداب العامة. 

وأضــاف النصر الله، لـ »الجريدة«، 
أن إقامة هذه الماراثونات والفعاليات 
ــا  ــتـــوريـ حــــق مــــشــــروع قـــانـــونـــيـــا ودسـ
ــرم مـــثـــل هـــذه  ــانــــون يـــجـ ــد قــ وال يـــوجـ
الفعاليات، الفتا إلى أن القرار الصادر 
ــرار مــبــهــم فــمــاذا  بــخــصــوص الــمــنــع قــ

يريدون منه؟ 
ــكـــويـــت دولــــــة قـــانـــون  ــع ان الـ ــابــ وتــ
ومؤسسات وإذا كان هناك ما يخالف 
الـــقـــانـــون فــعــلــى الـــداخـــلـــيـــة أن تتخذ 
اإلجراء القانوني في حق من يخالف 
وفقا للقانون والشرع ووفقا للضوابط 
الدينية والمجتمعية ولكن إذا كانت 
تلك الماراثونات تقام وفقا للقانون 

فاألمر إذا ال يؤخذ بمزاجية. 
ولفت إلى أن المارثونات الرياضية 
تـــخـــدم الــصــغــيــر والـــكـــبـــيـــر والــــرجــــال 
والنساء فلماذا نتخذ ضدها قرارات 

مبهمة ؟
كــمــا رفـــضـــت جــمــعــيــة اإلعــالمــيــيــن 
توجه وزارة الداخلية بمنع االحتفاالت 
ــــالل الــــمــــاراثــــونــــات الـــريـــاضـــيـــة فــي  خـ
الكويت، مؤكدة أن قرار الداخلية غير 
صائب في ظل العمل من خــالل دولة 

المؤسسات. 
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية 
دكتور يوسف الخليفة لـ »الجريدة«، 
إن الجهة التي تقيم الماراثون حصلت 
على ترخيص فــلــمــاذا المنع فــي ظل 
وجود ضوابط تلتزم بها تلك الجهة 
مـــن خــــالل الــتــرخــيــص الــــذي حصلت 

عليه. 
وأضـــــاف الــخــلــيــفــة: إذا كـــان هــنــاك 
الــتــزام من الجهة المنظمة للمارثون 
بالقواعد والشروط والقوانين، فلماذا 
يتم منعه من إقامة ماراثون رياضي 
في ظل عدم وجود مخالفة صريحة؟، 

فال هو ماراثون ماجن أو مخالف! 
وتابع أننا نعيش داخل مجتمع وال 
يمكن أن يكون هناك إجماع على شيء 
واحد لذلك ال يمكن أن نأخذ برأي جهة 
ونــتــغــاضــى عــن رأي الــمــجــتــمــع ككل، 
لذلك البد من التوازن في التعاطي مع 

القوانين، مشددا على أن هذا المنع من 
قبل الداخلية أمر مرفوض.

ــي بــــســــام  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بــــــــــــــدوره أكـــــــــد الـ
ل  العسعوسي، أن ما يحدث من تغوُّ
وسطوة القوى الدينية السياسية على 
حريات الناس والمؤسسات، وفي ظل 
ضعف ورضــوخ حكومي لمطالبهم، 
 من الناس ترتعب 

ً
 كبيرا

ً
ا يجعل جزء

 من المستقبل.
ً
خوفا

وطالب العسعوسي، في تصريح لـ 
»الجريدة«، الدولة بحماية الناس من 
 إلى أن الحرية 

ً
تلك الممارسات، مشيرا

الشخصية مكفولة للجميع.
وقال إن الحكومة، وتحت الضغط 
والــــتــــهــــديــــد بــــاالســــتــــجــــواب، تـــرضـــخ 
 إلى أن ماراثون 

ً
للصوت العالي، مشيرا

 ،
ً
الــبــنــك الــوطــنــي ُيــنــظــم مــنــذ 28 عــامــا

وهدفه تشجيع الناس على النشاط 
البدني وممارسة الرياضة ومكافحة 

األمراض.
واستغرب العسعوسي أن يتم ذلك 
الــتــضــيــيــق عــلــى األنــشــطــة الــريــاضــيــة 
في الكويت، »فــي وقــت نجد جيراننا 
بدول الخليج، مثل قطر والسعودية، 
تــبــهــر الــعــالــم فـــي الــتــطــور الــريــاضــي 
وُصنع األحداث الرياضية العالمية«، 
ل الــكــويــت إلــى  : »كــيــف نــحــوِّ

ً
مــتــســائــال

مــركــز مــالــي وتــجــاري فــي ظــل تراجع 
الحريات؟«. 

وأوضح أن المجتمع الكويتي ليس 
، لكنه خليط، والدستور 

ً
 واحـــدا

ً
لونا

 إلــى 
ً
كــفــل الـــحـــريـــات لــلــجــمــيــع، داعـــيـــا

حــمــايــة الــمــجــتــمــع والـــنـــاس مـــن قــوى 
التسلط والظالم.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد األمـــــيـــــن الــــعــــام 
للجبهة الوطنية الكويتية عبدالله 
الـــحـــمـــد، أن تـــوجـــه وزارة الــداخــلــيــة 
لــمــنــع الـــمـــاراثـــونـــات الــريــاضــيــة ُيــعــد 
 على حقوق المواطنين، وهو 

ً
تعديا

نـــوع مــن »الــوصــايــة األخــالقــيــة« على 
المجتمع الــكــويــتــي، والـــذي »نرفضه 

بشكل ُمطلق«.
وقــــال الــحــمــد لـــ »الـــجـــريـــدة«: »نحن 
محافظون بالفطرة من بدء الدولة، وال 
نقبل بهذه األفكار الخارجة والدخيلة 
على مجتمعنا، وعلى وزير الداخلية 
أال يرضخ لــألصــوات التي تريد قمع 

الحريات الشخصية«.
وأضـــــــاف أن الــــدســــتــــور الــكــويــتــي 
كــفــل الــحــريــات لــلــشــعــب، وهــــذا المنع 
يدخل في مجال منع حريات الشعب 
وتقويضها، وهو ما ال يمكن السكوت 

.
ً
عنه أبدا

ــنـــاشـــط الــســيــاســي  ــد الـ ــ بــــــــدوره، أكـ
ــم، أن  ــ ــالـ ــ ــــسـ ــلــــطــــان الـ ــيــــئــــي د. ســ ــبــ والــ
الــوصــايــة عــلــى الــمــجــتــمــع مــرفــوضــة؛ 
، وبــــــأي شـــكـــل مــن 

ً
ــيـــال ــفـــصـ  وتـ

ً
جـــمـــلـــة

 عـــلـــى أن الــتــدخــل 
ً
ــال، مــــشــــددا ــ ــكـ ــ األشـ

بالحريات الخاصة أمر مرفوض، وال 
يمكن القبول به. 

وأضاف السالم: »كما أن هذا التوجه 
، وعلى 

ً
 ومــنــطــقــيــا

ً
مــخــالــف دســتــوريــا

ــر الــداخــلــيــة أال يــقــبــل بــمــثــل هــذه  وزيــ
التدخالت من النواب، والتي تتدخل 

في خصوصيات الشعب الكويتي«.
ولفت إلى أن توجه »الداخلية« بمنع 
أي نشاط رياضي يأتي ضمن غطاء 
الــوصــايــة عــلــى األخـــــالق، و»نــحــن في 
دولة مدنية، وليس ألي جهة الوصاية 

على المجتمع الكويتي«.

ــدد مــــن جـــمـــعـــيـــات الــنــفــع  ــ أجــــمــــع عــ
العام والقوى السياسية وشخصيات 
إعالمية وقانونية وحقوقية على أن 
تــنــظــيــم الـــمـــاراثـــونـــات الــريــاضــيــة حق 
 وال يوجد 

ً
 ودستوريا

ً
مشروع قانونيا

ــّرم مــثــل هــذه  قـــانـــون فـــي الــكــويــت يـــجـ
الــفــعــالــيــات، رافــضــيــن خــضــوع وزارة 
الداخلية البــتــزاز نيابي حــظــرت على 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــفــــرح الـ أثــــــره مـــظـــاهـــر الــ

الماراثونات.
واعــــتــــبــــرت مــــؤســــســــات الــمــجــتــمــع 
المدني في تصريحات لـ »الجريدة« أن 
قــرار منع الــمــاراثــونــات يعتبر اعتداء 
ــة  ــوريـ ــتـ ــقــــوق الـــدسـ ــى الــــحــ ــلـ  عـ

ً
ســـــافـــــرا

ــــن، الســـــيـــــمـــــا الــــخــــاصــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــريـــات، مــــؤكــــدة أن األصــولــيــيــن  ــالـــحـ بـ
هرة في ظالل الدين 

ُ
والباحثين عن الش

يحاولون بكل قــواهــم إلــبــاس الكويت 
ثوب طالبان وداعش والسير بها نحو 
مؤخرة ركب دول الخليج بعدما كانت 
درتها ومنارة الحرية والديموقراطية 

في المنطقة.
ورفضت الفعاليات اختطاف حريات 
اآلخرين عبر محاوالت فرض الوصاية 
عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع، مـــطـــالـــبـــة الــحــكــومــة 
ــتــــزاز نــيــابــي،  بـــعـــدم الـــخـــضـــوع ألي ابــ
أو االنــســيــاق وراء مثل هــذه الــدعــوات 

المناهضة للدستور.
في البداية، اعتبرت النائبة السابقة 
د. أســيــل الــعــوضــي منع الــمــاراثــونــات 
الرياضية المختلطة بأنه تراجع غير 
مــبــرر عـــن حـــق أصــيــل لــلــمــجــتــمــع بــأن 
يمارس الرياضة وفق األطر والقوانين 

المتاحة. 
وقالت العوضي لـ »الجريدة« إن هذا 
التوجه يأتي كالصاعقة إذ يتزامن مع 
استضافة دولــة قطر الشقيقة لحدث 
رياضي عالمي استحوذ على اهتمام 
العالم أجمع، وقطر هي دولة خليجية، 

مسلمة، وذات مجتمع محافظ. 
وتـــمـــنـــت مــــن وزارة الـــداخـــلـــيـــة أال 
تــخــضــع لــفــئــة قليلة تــحــاول مــمــارســة 
التسلط وفـــرض وصــايــتــهــا فيما هو 
، مشيرة 

ً
 أو اجــتــمــاعــيــا

ً
مــقــبــول ديــنــيــا

إلى أن الكويت تتسع للجميع وليست 
 على أحد. 

ً
حكرا

وتابعت: »إذا كان ثمن الحفاظ على 
الثوابت الدستورية وضمان حريات 
األفــراد الشخصية هو فقدان الكرسي 
الـــوزاري فليكن، ألن صيانة الحريات 
الشخصية هي من أهم دعائم استقرار 

المجتمع وازدهاره«. 

فرض الوصايا

من جانبها، أكدت أستاذة الفلسفة 
في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم 
أن مــنــع الـــمـــاراثـــونـــات ســيــفــتــح الــبــاب 
على تــوابــع خطيرة بحجة االخــتــالط 
أو طريقة اللباس، مشيرة إلى أن هذا 
مؤشر خطير في فرض الوصايا علينا 
بــالــتــحــكــم فـــي لــبــســنــا داخــــل األســــواق 
أو األمــاكــن العامة أو مقر مقر العمل 

وغيرها من المواقع.
ـــ »الـــجـــريـــدة«، إن  وقـــالـــت الــجــاســم لـ
الماراثونات التي تنظمها البنوك منذ 
ســنــوات طــويــلــة ولـــم نسمع عنها أيــة 
مشاكل أو أحـــداث صادفتها وجميع 
الــفــئــات العمرية تــشــارك بــهــا، مشيرة 
إلــى أن هــذه الفعالية ليست مناسبة 

اجتماعية إنما رياضية تعود بالفائدة 
لــلــفــرد فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى صحتهم 

البدنية. 
ــنــــع  واســــــــتــــــــغــــــــربــــــــت مــــــــحــــــــاولــــــــة مــ
الـــمـــارثـــوانـــات، الفــتــة إلـــى أنــهــا ليست 
إجــبــاريــة عــلــى الــشــخــص فــهــو حــر في 
الــمــشــاركــة مــن عــدمــه، مضيفة أن هذا 
 وال يــقــبــل بــه 

ً
ــا الـــــــمـــر مــــرفــــوض تـــمـــامـ

المجتمع الكويتي.

ً
معتمدة دستوريا

ــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـ
أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة 
الكويت د. إبراهيم الحمود، أن رياضة 
»الماراثونات« من الرياضات المعتمدة 
 وال يوجد ما يمنع 

ً
 وقانونيا

ً
دستوريا

تنظيمها أو المشاركة بها. 
ــدة«، إن  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ـــ »الـ ــ ــود ل ــمـ ــحـ وقــــــال الـ
تــنــظــيــم األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة ومــنــهــا 
»الـــــمـــــاراثـــــونـــــات« الـــريـــاضـــيـــة تــعــتــبــر 
رسمية ومقررة من االتحادات الدولية 
أو اللجان األولمبية، والمشاركة بها 

أمر مشروع.
ــــس جـــمـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــ بــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــا رئـ
ــان إلــــى  ــ ــريـ ــ ــــشـ الـــمـــحـــامـــيـــن شـــــريـــــان الـ
مراجعة وزارة الداخلية قرارها الخاص 
بمنع الــفــعــالــيــات داخـــل الــمــاراثــونــات 
ــى أن مـــثـــل هـــذه  ــ ــا إلـ ــتـ ــة، الفـ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
الفعاليات من شأنها توعية المجتمع 
مــن اآلفـــات المختلفة مثل الــمــخــدرات 
أو الــتــدخــيــن ومـــن شــأنــهــا أن تحريك 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــوجـــيـــه الــمــجــتــمــع فــي 
ظــل وجـــود أعــــداد كــبــيــرة مــشــاركــة من 

الشباب. 
وقال الشريان لـ »الجريدة«، إن هذه 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة تــحــرك مجتمع 
الــشــبــاب دائـــمـــا إلــــى األفـــضـــل، وتــلــقــي 
الضوء على العديد من القضايا المهمة 
مثل دعم المرضى والتبرع لهم وهذه 

أمور المجتمع بحاجة إليها.

التضييق مرفوض

فيما أكد رئيس جمعية الخريجين 
إبراهيم المليفي أن الجمعية ترفض 
الــتــضــيــيــق عــلــى األنــشــطــة الــريــاضــيــة 
الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي مــكــافــحــة 
األمــراض ونشر الوعي بأهمية ودور 

الرياضة في تحسين صحة اإلنسان.

ــر الــمــلــيــفــي فــــي تـــصـــريـــح لـــ  ــبـ ــتـ واعـ
»الـــجـــريـــدة« أن الــخــطــوة الــتــي أقــدمــت 
عليها وزارة الداخلية بالتضييق على 
ماراثون بنكي الوطني والخليج يعد 
انــتــكــاســة خــطــيــرة فـــي تــقــلــيــص فيما 
يتعلق بما تبقى لنا من أنشطة نوعية 

تنشر البهجة في المجتمع.
وأضاف أن إجراء الداخلية يتعارض 
مــع ســيــاســة الــدولــة فــي نــشــر النشاط 
البدني ومكافحة األمـــراض وسياسة 
الوزارة نفسها في مكافحة المخدرات 
وكـــل الـــمـــؤثـــرات الــســلــبــيــة عــلــى صحة 
 إلى أن المماشي أصبحت 

ً
الناس، الفتا

ــكـــويـــن الــمــنــاطــق   مــــن تـ
ً
ــا ــمـ ــهـ  مـ

ً
ا جــــــــزء

السكنية في البالد.
وذكر المليفي أن ممارسة الرياضة 
أصبحت ثقافة عــامــة لــدى الــنــاس من 
 أن الكويت 

ً
الصغار والكبار، خصوصا

تـــعـــانـــي مــــن انـــتـــشـــار اإلمـــــــــراض مــثــل 
السمنة والسكر وغيرها. 

ــار إلـــى أن الــمــالحــظ بــشــكــل ال  ــ وأشـ
يقبل الــتــأويــل وجـــود حــالــة استسالم 
ــبــــررة وغـــيـــر مــفــهــومــة لــــــوزارة  غـــيـــر مــ
الداخلية للتحركات المناهضة لمثل 
: ما 

ً
هذه األنشطة الرياضية، متسائال

الذي يضيركم من وجود تلك المظاهر 
االحتفالية؟.

واستغرب وضع العراقيل أمام مثل 
هذه األنشطة الرياضية في وقت تسعى 
ــة إلــــى مــكــافــحــة الــمــخــدرات  فــيــه الـــدولـ

ونشر النشاط البدني.

أجندة الدولة

وأضـــــاف أن الــبــنــك الــوطــنــي ينظم 
هذا الماراثون الرياضي منذ أكثر من 
عــشــريــن عـــامـــا وأصـــبـــح هــــذا الــنــشــاط 
 في الوجدان الكويتي وله مكانة 

ً
راسخا

خاصة في أجندة الدولة، ويشارك فيه 
الجميع من الكويتيين وغيرهم.

ــــح أن مـــا حـــدث مـــن تضييق  وأوضـ
ــى تــغــيــيــر  ــلــ ــيـــن عــ ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ واجـــــــبـــــــار الـ
المحتوى العام، يعد منعا بشكل غير 
مــبــاشــر خــاصــة وأن الجميع يعلم أن 
الطرق المؤدية إلى جسر جابر مكتظة 
بحركة السيارات، وهو ما يعد اجهاضا 

واضحا لهذا الماراثون.
وطالب المليفي جميع المشاركين 
الــمــنــتــظــمــيــن فـــي مــثــل هــــذه األنــشــطــة 
الرياضية بالتعبير عن آرائهم المؤيدة 
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العوضي:
تراجع غير مبرر 
عن حق أصيل 

للمجتمع والكويت 
تسع الجميع 

الجاسم:
مؤشر خطير وسيفتح 

الباب على توابع خطيرة 
بحجة االختالط أو 

طريقة اللباس

المليفي:
انتكاسة خطيرة 

واستسالم غير مبرر 
وغير مفهوم 

من »الداخلية«

الشريان:
 على »الداخلية« 

مراجعة قرارها بمنع 
الفعاليات التي تحرك 
 لألفضل

ً
الشباب دائما

النصر الله:
الماراثونات مشروعة 

 
ً
 ودستوريا

ً
قانونيا

وال يوجد ما يمنعها 

العسعوسي:
نطالب الدولة بحماية 

المجتمع من قوى 
التسلط والظالم

عادل سامي وفهد الرمضان وجورج عاطف وسيد القصاص وأحمد الشمري

»التحالف«: مسؤولية »الداخلية« حفظ األمن ال مصادرة األنشطةعالية الخالد: نرفض المساس بالمكتسبات الدستورية
أعربت النائبة عالية الخالد عن شكرها للنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ 
طــالل الــخــالــد، ووكــيــل الــــوزارة المساعد لشؤون 
الــمــرور، على سرعة استجابتهما لحل موضوع 
مــاراثــون بنك الكويت الــوطــنــي، وتنسيقهما مع 
المعنيين بالبنك ليكون الماراثون يوم السبت 10 

ديسمبر الجاري في شارع الخليج.  وأكدت الخالد، 
في تصريح لها، أن هذه الجهود وهذا التعاون بين 
الجهات هو أمر فاعل ومهم في تسوية كثير من 
األمور، ويسهم في تعزيز المكتسبات الدستورية 

التي ال نقبل المساس بها تحت أي ذريعة.

قال التحالف الوطني الديموقراطي، إن مسؤولية وزارة الداخلية 
ــراد والــجــهــات  ــ حــفــظ األمــــن فــي األنــشــطــة الــعــامــة ال مـــصـــادرة حــق األفـ

بإقامتها.
ودعا التحالف، في تصريح على حسابه الرسمي بـ »توتير«، النائب 
األول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد إلى البر بقسمه 

بالذود عن حريات الشعب وإلغاء التوجيهات المعادية للحريات.

أحد سباقات الماراثون لـ »الوطني« خالل السنوات الماضية  )أرشيف(

مرفوض منع 
»الداخلية« 

لمظاهر االحتفال 
في الماراثونات 

»اإلعالميين«

 تقويض الحريات 
مرفوض وال يمكن 

السكوت عنه
»الجبهة الوطنية«

 »الماراثونات« 
من الرياضات 

 
ً
المعتمدة دستوريا

 وال 
ً
وقانونيا

يوجد ما يمنعها
هيئة التدريس



● محيي عامر
أكد بنك الكويت المركزي أن فائض الميزان 
الــتــجــاري فــي الــكــويــت ارتــفــع مــا بــيــن عامي 
2020 و2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 
، أي بما نسبته 149.2% مدفوعات 

ً
مليونا

ــاع اســــعــــار الـــنـــفـــط، كــــذلــــك بـــارتـــفـــاع  ــفــ ــارتــ بــ
الصادرات غير النفطية خالل الفترة نفسها 
 ،

ً
من 1314.9 مليون دينار إلى 1599.6 مليونا

 على 
ً
أي بــمــا نــســبــتــه نــحــو 21.6% مـــشـــددا

ضرورة اإلسراع في تنفيذ اإلصالح الشامل 
لالختالالت الهيكلية وتطبيق سياسات مالية 
وإصالحية تخفف من الصدمات الخارجية 
ومن أثر التطورات االقتصادية العالمية على 

االقتصادي المحلي.
ــال »الــــمــــركــــزي«، فـــي رده عــلــى ســـؤال  ــ وقــ
بــرلــمــانــي لــلــنــائــب أســـامـــة الـــزيـــد بــالــنــســبــة 
لإلجراءات المتبعة للمحافظة على استقرار 
سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر 
األمــيــركــي، إن سياسة )الــمــركــزي( الخاصة 
بــذلــك الــســعــر تــهــدف فـــي الــمــقــام األول إلــى 
المحافظة على االستقرار النسبي له مقابل 
العمالت األخرى، وتعزيز هذا االستقرار، كذلك 
حماية االقتصاد المحلي من آثار التضخم 
المستورد، مما يعكس أهمية سعر الصرف 
بالنسبة لالقتصاد الكويتي الذي ال يفرض 

أية قيود على حركة رؤوس األموال.
ــه انـــتـــهـــج طــــوال  ــ وأضـــــــاف )الــــمــــركــــزي( أنـ
الفترة الماضية سياسة ربــط سعر صرف 
الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العمالت 
 لهذه السياسة يقوم البنك 

ً
العالمية، وطبقا

بتحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة 
خاصة مرجحة من عمالت الدول التي ترتبط 
بــعــالقــات تــجــاريــة ومــالــيــة مــهــمــة مـــع دولـــة 

الكويت، وأثبتت تلك السياسة فعاليتها في 
تحقيق درجــة عالية من االستقرار النسبي 
ــرف الـــديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــالت  فـــي ســعــر صــ
العالمية الرئيسية وســـوف يستمر البنك 
فــي اعــتــمــاد هــذا الــخــيــار فــي سياسة الربط 
بالسلة، طالما أثبتت تلك السياسة جدواها 
 من الضغوط 

ً
في تجنيب االقتصاد بعضا

ــتـــوردة، وحـــافـــظـــت على  الــتــضــخــمــيــة الـــمـــسـ
استقرار سعر صرف الدينار ال سيما مقابل 

الدوالر األميركي. 
وتابع أن فاعلية هــذه السياسة أدت إلى 
لــفــت أنـــظـــار مــؤســســات عــالــمــيــة، إذ تــكــررت 
إشــــادة صــنــدوق النقد الــدولــي ومؤسسات 
التصنيف االئتماني الدولية بها واعتبارها 
وسيلة فعالة لتقليل التقلبات فــي القيمة 
االســمــيــة لــلــعــوائــد المتحققة مــن صــــادرات 
النفط، كذلك تحقيق االستقرار النسبي في 

مستويات األسعار المحلية. 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ وأكــــــد )الــــمــــركــــزي( عـــلـــى االســ
متابعته الحثيثة لــلــتــطــورات االقــتــصــاديــة 
والــنــقــديــة فــي األســــواق المحلية والــدولــيــة، 
التــــخــــاذ أي تـــدابـــيـــر إضـــافـــيـــة الزمــــــة تــكــفــل 
المحافظة على االستقرار النقدي والمالي 

في الكويت.
وشـــدد البنك على أن نــظــام سعر صرف 
ــار الـــكـــويـــتـــي هــــو عــــالمــــة بــــــــارزة فــي  ــنــ ــديــ الــ
مسيرة )الــمــركــزي( لكونه يمثل أداة مهمة 
من أدوات السياسة النقدية التي تتماشى 
ــاد الــكــويــتــي وتــحــقــق  ــتـــصـ ــاع االقـ ــ ــ مــــع أوضـ
أهدافه المتمثلة في الحفاظ على االستقرار 
النسبي مقابل العمالت الرئيسية، ال سيما 
فــي ضـــوء الــتــقــلــبــات الــمــلــحــوظــة فــي أســعــار 
صـــرف الــعــمــالت الــرئــيــســيــة مــقــابــل بعضها 
البعض، فنظام سعر الصرف الذي يعتمده 
)الــمــركــزي( والقائم على ربــط الدينار بسلة 
خاصة وغير معلنة من العمالت الرئيسية 
الــمــوزونــة بــاألهــمــيــة الــنــســبــيــة لــلــدول التي 
ترتبط مع الكويت بعالقات تجارية ومالية 
 في 

ً
 نسبيا

ً
مهمة قد منح الكويت استقرارا

سعر صرف العملة المحلية مقابل العمالت 
العالمية الرئيسية.

وقال إنه على الرغم من ذلك فإن )المركزي( 
وبموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 يسعى 
بشكل اساسي الــى الحفاظ على االستقرار 
النقدي واحــتــواء آثــار التضخم، وعليه فإن 
البنك يستخدم ما هو متاح لديه من أدوات 
نقدية للحفاظ على االستقرار النقدي وعلى 
القيمة الشرائية للدينار الكويتي ومحاولة 

التصدي لالرتفاع في االسعار.

● محيي عامر
كـــشـــف وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة وزيــــر 
ــة لـــلـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة  ــدولــ الــ
واالســــــتــــــثــــــمــــــار عـــــبـــــدالـــــوهـــــاب 
ــــدد الــمــتــقــاعــديــن  الـــرشـــيـــد أن عـ
الــذيــن يتقاضون معاشات تقل 
عــــن الـــــف ديــــنــــار كـــويـــتـــي يــبــلــغ 
37310 متقاعدين، بينما يبلغ 
عــــدد مـــن يــتــقــاضــون مــعــاشــات 
تزيد على ألف حتى ألفي دينار 
66053، وهناك 29817 متقاعدا 
يــتــقــاضــون مـــعـــاشـــات اكـــثـــر من 

ألفي دينار.
وقــــال الــرشــيــد، فــي رده على 
ســــؤال بــرلــمــانــي للنائبة جنان 
بوشهري، وحصلت »الجريدة« 
عــلــى نــســخــة مــنــه والـــتـــي ارفـــق 
ــة  ــامـ ــعـ ــا رد الــــمــــؤســــســــة الـ ــهـ ــيـ فـ
للتأمينات االجــتــمــاعــيــة والــتــي 
ــادة )10( مــن  ــ ــمــ ــ أفـــــــــادت بــــــأن الــ
قــانــون الــتــأمــيــنــات االجتماعية 
نــصــت عــلــى أن يفحص المركز 
ــرة عــلــى  ــ الـــمـــالـــي لـــلـــمـــؤســـســـة مــ
ــــالث ســــنــــوات تــبــدأ  األقـــــــل كــــل ثــ
مــن تــاريــخ العمل بهذا القانون 
بمعرفة خبير اكــتــواري أو أكثر 
يعينه مجلس اإلدارة ويجب أن 
يتناول هذا الفحص تقدير قيمة 

ــإذا تبين  االلــتــزامــات الــقــائــمــة، فـ
وجود عجز في أموال المؤسسة 
ولم تكف االحتياطيات المختلفة 
لتسويته التزمت الخزانة العامة 
بسداده. ويجب في هذه الحالة 
أن يــوضــح الــخــبــيــر أو الــخــبــراء 
ــذا الــعــجــز والــوســائــل  أســبــاب هـ

الكفيلة بتالفيه. 
وأضــــــــــــــاف: أمــــــــا فــــــي وجــــــود 
ــذا الـــمـــال  ــ ــال زائـــــــد فـــيـــرحـــل هــ ــ مــ
إلــــى حـــســـاب خــــاص وال يــجــوز 
التصرف فيه إال بموافقة مجلس 
اإلدارة.، والــهــدف األســاســي من 
إجـــــــراء فـــحـــص الـــمـــركـــز الــمــالــي 
هــو ضمان اســتــدامــة المؤسسة 
بــــالــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه 
المواطنين ولكفاية المعاشات 
التقاعدية لتوفير الحياة الكريمة 

ألصحاب المعاشات.
ــل ذلـــــك تـــابـــع أنـــــه تــم  وفـــــي ظــ
تعيين منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
)ILO( وهي: منظمة غير ربحية 
تــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة إلجــــراء 
أعمال الفحص االكتواري، وعليه 
تـــم إجــــــراء عــــدة تـــعـــديـــالت على 
قــانــون الــتــأمــيــنــات االجتماعية 
ــــم )25(  ــانـــون رقـ ــقـ مــــن أهـــمـــهـــا الـ
لسنة 2001 الذي تضمن إنشاء 
ــــدوق لـــــزيـــــادة الـــمـــعـــاشـــات  ــنـ ــ صـ

الــتــقــاعــديــة لــلــعــامــلــيــن بــأحــكــام 
قــانــون التأمينات االجتماعية، 
على أن تكون زيــادة المعاشات 
التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك 

بصورة دورية.
ــفـــعـــل  ــالـ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه بـ
ــم اجـــــــــراء عــــــدة زيـــــــــــادات عــلــى  ــ تـ

المعاشات التقاعدية منذ انشاء 
الصندوق المشار اليه، ووصلت 
ــادات إلـــى 230 ديـــنـــارا منذ  ــزيـ الـ

2001 حتى 2022.
ــــه إضـــافـــة  وتــــابــــع الـــرشـــيـــد أنـ
إلـــى ذلـــك تــم إجــــراء آخـــر تعديل 
عـــلـــى الــــقــــانــــون رقــــــم 25 لــســنــة 
2001 من خــالل القانون رقــم 4 
لسنة 2022 والذي نص بزيادة 
 
ً
الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة سنويا

 
ً
 اعتبارا

ً
 شهريا

ً
بواقع 20 دينارا

مــن 2023/8/1 بــــداًل مــن النص 
المستبدل والذي يقضي بزيادة 
المعاشات التقاعدية بواقع 30 
 
ً
 كل ثالث سنوات تماشيا

ً
دينارا

مــــع مــــعــــدالت ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
ــعــــبء  ــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــ ــشـ ــيـ ــعـ ــمـ الـ
المالي على اصحاب المعاشات 

التقاعدية.

ةديرجلا•
برلمانيات

الجلسة
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افـــتـــتـــح رئـــيـــس مــجــلــس األمــــة 
أحمد السعدون جلسة المجلس 
التكميلية فـــي الــتــاســعــة صــبــاح 
أمـــس، وتـــال األمــيــن الــعــام أســمــاء 

الحضور والمعتذرين.
ــــي مــســتــهــل جــلــســتــه وافــــق  وفـ
المجلس على طلب مجموعة من 
الــنــواب التصويت على تقريري 
لــجــنــة الــداخــلــيــة والــــدفــــاع بــشــأن 
مرسومي ٥ و٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن 
االنـــتـــخـــابـــات، بـــإضـــافـــة مــنــاطــق 
جديدة لبعض الدوائر االنتخابية 
والــتــصــويــت بالبطاقة المدنية، 
ــبـــدء بــاســتــكــمــال مــنــاقــشــة  قــبــل الـ
الخطاب األميري، على أن ينتهي 
مــن الــخــطــاب األمــيــري فــي جلسة 
الــيــوم بــحــديــث آخـــر المتحدثين 
أو بانتهاء موعد الجلسة اليوم 

أيهما أقرب.
وانـــتـــقـــل الــمــجــلــس بـــنـــاء على 
قــراره الى مناقشة تقريري لجنة 
الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن 
مرسومي االنتخابات، وكان أول 
المتحدثين النائب صالح عاشور، 
الـــذي أكــد أن نــص الــمــادة ٧١ من 
الدستور واضح بأخذ التدابير ال 
تحتمل التأخير، وهو أمر يحتاج 
تفسيرا، ويعني بها حدوث كوارث 
ــرورة وخــــالف  ــ ــــضــ ــكــــون الــ ــا تــ ــنـ هـ
هـــذا الــشــيء ال يــحــتــاج لــضــرورة، 
مضيفا: في مجلس ٢٠٠٣ صدر ٢١ 
مرسوم ضرورة رفضها المجلس 
حـــيـــن عــــرضــــت عـــلـــيـــه، وبـــوجـــهـــة 
نظري يفترض أال يصدر مرسوم 
ــأن االنـــتـــخـــابـــات،  لـــلـــضـــرورة بـــشـ

ألن الــتــوســع فـــي إصـــدارهـــا أخــذ 
الختصاصات مجلس االمة، وأنا 

ضد التوسع في ذلك.
في المقابل، قالت النائبة جنان 
بـــوشـــهـــري: »أؤيــــــد وأوافـــــــق على 
ــدار هـــذه الــمــراســيــم، وبينت  ــ إصـ
أن نتائج االنــتــخــابــات ال تعكس 
الــحــقــيــقــة، لــكــنــنــا نــجــد أن تقرير 
لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية 
ــن تــقــريــر لــجــنــة تقصي  يــخــلــو مـ
الحقائق الذي أشار إليه المرسوم، 
لذا أطالب المجلس بإعادة التقرير 
وطلب لجنة تقصي الحقائق التي 
اتت بها المرسوم، ولنضع سابقة 
برلمانية بأن مجلس االمة يناقش 

مراسيم الضرورة ويدرسها.

التالعب بالقيود

بــــــــــــــــــدوره، ذكـــــــــــر الــــــنــــــائــــــب د. 
ــدري: بــوجــهــة  ــنــ ــكــ عـــبـــدالـــكـــريـــم الــ
نـــظـــري تـــتـــوفـــر صـــفـــة الــــضــــرورة 
فـــي مـــرســـوم الــــضــــرورة بــإضــافــة 
الــمــنــاطــق لـــجـــدول االنــتــخــابــات، 
وكان هناك من النواب من يخشى 
اضــــافــــة مـــنـــاطـــق لــتــغــيــر الــكــتــلــة 
االنتخابية، ووجــدنــا ان الــنــواب 
ذهبوا ووضعوا خيامهم في هذه 

المناطق.
وأفاد النائب خليل أبل: نجد 
تــــوافــــر الـــــضـــــرورة فــــي إصـــــدار 
مــرســومــي االنـــتـــخـــابـــات، ولــكــن 
هــنــاك إجـــــراءات الحــقــة البـــد أن 
تــتــم، وهـــي أن هــنــاك أشخاصا 
مازالوا مقيدين في مناطق غير 

مواطنهم الحقيقية.
ــر الـــنـــائـــب د.  ــ مــــن جـــانـــبـــه، ذكــ
حــســن جــوهــر: كـــان هــنــاك تــزويــر 
مــنــظــم لــســلــب إرادة الــنــاخــبــيــن 
بعد ان كانت الحكومة غائبة عن 
ــع، ونــشــكــر الــحــكــومــة  هــــذا الـــوضـ
أن نظرت إلى هذا الملف، وأدعو 
الـــيـــوم الــــى االصـــــــوات الــمــطــالــبــة 
بمحاسبة مــن شـــارك فــي تــزويــر 
هــذا الملف بــالــســنــوات السابقة، 
الــيــوم نــحــن بــحــاجــة إلـــى تعديل 
قانون االنتخابات بشكل جذري.

وأكد النائب د. حمد المطر أن 

مرسوم الضرورة الصادر بشأن 
االنتخابات تتوافر فيه الضرورة، 
ولكن كان األجدى أن تضم القوائم 
النسبية العادلة، وهنا كان يجب 

أن تكون الضرورة.

القوانين الحساسة

من جانبه، اعتبر النائب مبارك 
الحجرف أن قانون االنتخابات من 
القوانين الحساسة، ونعم كانت 
هــنــاك ضــــرورة إلصــــدار مــراســيــم 
ــرورة، وكــــان هــنــاك تهميش  الـــضـ

بعدم إضافة قيود المواطنين في 
بعض المناطق.

وقال النائب د. عادل الدمخي: 
نحن ضد أن تتدخل الحكومة في 
تعديل قانون االنتخابات، ألنه من 
ــة، ولكن  اخــتــصــاص مجلس االمــ
اتـــت هـــذه الــمــراســيــم بــعــد ان كــان 
ــة من  هــنــاك تــزويــر فــي إرادة االمـ
قبل هيئة المعلومات المدنية من 

نقل لأصوات.
ــاد الـــنـــائـــب فيصل  ــ بــــــــدوره، أفــ
ــتــــاج الـــــيـــــوم مــن  الـــــكـــــنـــــدري: نــــحــ
ــكـــومـــة أن تــعــاد  الــمــجــلــس والـــحـ

ــة  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــع الـــــــدوائـــــــر االنـ ــ ــوزيــ ــ تــ
ــة فـــــي أعـــــــداد  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الـ

الناخبين بين الدوائر.
ــال الـــنـــائـــب عــبــدالــلــه  بــيــنــمــا، قــ
المضف: يفترض ان تكون حلقة 
وصــــل بــيــن الـــنـــاس والــمــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة، ولــكــن مــا حـــدث هو 
انــفــصــال بينهما، مــتــســائــال: هل 
ســـنـــحـــتـــاج فـــــي كـــــل انـــتـــخـــابـــات 

مراسيم ضرورة؟!
ــــب هـــــانـــــي شــمــس  ــائـ ــ ــنـ ــ أمــــــــا الـ
ــى مــحــاســبــة مـــن تسبب  فـــدعـــا إلــ
فــي الــتــزويــر وال نكتفي بمن قام 

بالتزوير، فدائما ما نحاسب من 
زور الــجــنــســيــة وال نــحــاســب من 

تسبب في التزوير.

عمل جماعي

ــنـــائـــب د. عــبــدالــعــزيــز  وأكــــــد الـ
ــه الــحــكــومــة  الــصــقــعــبــي أن تـــوجـ
فـــي مـــرســـومـــي االنـــتـــخـــابـــات كــان 
توجها محمودا، ويجب أن ننتقل 
بالعمل االنتخابي من الفردي الى 

الجماعي عبر قانون محكم.
ــرزوق  ــ ــ ــب مـ ــائــ ــنــ وذكــــــــر الــ

جانب من جلسة أمس »تصوير عبدالله الخلف«

الزيد وشعبان في جلسة أمس

عالية الخالد

بوشهري متحدثة أمس عن مرسومي الضرورة

... المجلس ينتهي من مناقشة الخطاب 
ً
وأخيرا

• وافق على مرسوَمي التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية
وأخيرا انتهى مجلس األمة في جلسته التكميلية، أمس، من مناقشة الخطاب 
األميري وإحالته الى لجنة الرد على الخطاب األميري البرلمانية إلنجاز التقرير 

الخاص به، بعد مناقشته على نحو 4 جلسات متتالية. يأتي ذلك في وقت وافق 
المجلس على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق 

للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس 
األمة )إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر االنتخابية(، والمرسوم بقانون رقم 5 

لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات 
أعضاء مجلس األمة )التصويت بالبطاقة المدنية(. وشدد النواب على ضرورة إقرار 

نظام انتخابي جديد يحقق العدالة االجتماعية، والتأكيد على إنشاء المفوضية 
العليا لإلشراف على االنتخابات، وسط تحذيرات من التوسع في إصدار مراسيم 

الضرورة. وشهدت جلسة أمس تهديدات نيابية باستخدام أداة االستجواب بحق 
الوزراء المتقاعسين عن أداء مهامهم الوزارية، السيما من يعتمد منهم سياسة 

األبواب المغلقة أمام المواطنين ومخالفته توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
باعتماد سياسة الباب المفتوح، وسط انتقادات لتأخر برنامج عمل الحكومة الذي 

وصفوه بـ »الغامض«.

فهد تركي 
وعلي الصنيدح

 بينهم 37310 
ً
163180 متقاعدا

معاشاتهم أقل من ألف دينار
 تزيد معاشاتهم على 2000

ً
»التأمينات«: 29817 متقاعدا

أصحاب المعاشات التقاعدية المسجلون في نظام المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية كما في تاريخ تقديم السؤال وفق 

الفئات المذكورة بالسؤال وهي كالتالي:
العددفئة المعاش التقاعدي للمتقاعدم

37310 متقاعدينما دون الـ 1000 دينار1

من 1000 حتى أقل من 1500 دينار2
ً
56553 متقاعدا

39500 متقاعدمن 1500 حتى 2000 دينار3

ما فوق الـ 2000 دينار4
ً
29817 متقاعدا

149% فائض الميزان التجاري 2020 و2021
»المركزي«: ضرورة اإلصالح الشامل لالختالالت الهيكلية

ال دور لـ »المالية« وال لوحدة التحريات 
في تتّبع أموال »النصب العقاري«

في ردها على سؤال برلماني للنائب 
عبدالله األنبعي، أكدت وزارة المالية انه 
ال توجد أي قضايا خاصة بوزارة المالية 
مـــنـــظـــورة أمـــــام الـــقـــضـــاء بـــشـــأن قــضــايــا 

النصب العقاري.
ــافـــت أنــــه ال تــوجــد تــقــاريــر لــدى  وأضـ
وزارة المالية فــي شــأن قضايا النصب 

العقاري، ألنه ال توجد أي قضايا للوزارة 
حول النصب العقاري لدى القضاء.

مــن جهتها، أفـــادت وحـــدة التحريات 
المالية، بأنه فيما يتعلق بمتابعة األموال 
موضوع التحقيقات أو األحكام الصادرة، 
فإنه يخرج عن نطاق اختصاصات عمل 

الوحدة، وفقا للقانون.

»االستثمار« للخالد: خسائر كبيرة متوقعة للمستثمرين في »غلينكور«
فــي ردهــا على ســؤال برلماني للنائبة عالية الخالد، 
توقعت الهيئة العامة لالستثمار أن تكون الخسائر التي 
يزعم المستثمرون في شركة »غلينكور« تكبدها كبيرة، 
مشددة على أن الخسائر التي تكبدها مكتب االستثمار 
الكويتي في لندن والهيئة تعتبر في هذه المرحلة تقديرية، 
وليس لدينا رؤية واضحة للمبلغ االجمالي للخسائر التي 
 ألننا في المرحلة 

ً
يزعم المستثمرون أنهم تكبدوها، نظرا

األولى من التقاضي.
جــاء ذلــك في ردهــا على ســؤال برلماني للنائبة عالية 
الــخــالــد بــشــأن مــا نــشــر تــحــت عــنــوان )»بــلــومــبــرغ«: مكتب 
االســتــثــمــار فــي لــنــدن يــقــاضــي »غــلــيــنــكــور«(، عــلــى خلفية 
اعــتــراف شركة التعدين العمالقة بتهم تتعلق بالتالعب 

في السوق والرشاوى.
وقــالــت الــمــعــلــومــات الـــــواردة بالخبر الــمــذكــور متاحة 
للكافة، وأعلنت عنها ونشرتها كبريات الوكاالت اإلخبارية 

وتشترك عدة دول بالضرر والتعرض للخسائر الطائلة 
جراء تصرفات مشبوهة قامت بها شركة التعدين العمالقة.
وبــشــأن ســؤالــهــا: هــل رفـــع مكتب االســتــثــمــار الكويتي 
في لندن دعــوى قضائية بخصوص الموضوع المذكور 
أعـــــاله؟ أجـــابـــت الــهــيــئــة: »شـــرعـــت كـــل مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لالستثمار ومكتب االستثمار الكويتي في لندن باتخاذ 
إجراءات قضائية ضد شركة Glencore Ple في المحكمة 
اإلنكليزية العليا، كجزء من دعــوى جماعية رفعها عدد 
مــن المستثمرين، إذ تستند هــذه المطالبات إلــى قانون 
الخدمات واألسواق المالية بالمملكة المتحدة لعام 2000، 
 للمستثمرين من المصدرين لأوراق 

ً
والذي يعطي تعويضا

المالية المدرجة في البورصة الذين تعرضوا للخسارة، 
، ولــم يتم بعد 

ً
ات في مرحلة مبكرة جــدا وال تــزال اإلجـــراء

تقديم مطلبات الهيئة العامة لالستثمار ومكتب االستثمار 
.»Glencore PLC الكويتي في لندن لشركة
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في كلمته بالرد على الخطاب األميري، قال النائب 
سعود العصفور: ال يمكن الحديث عن مرحلة جديدة 
ونــحــن محّملون بــعــبء ملفات المرحلة السابقة، 
وال يزال اليوم هناك مهّجرون ومن سلب منه حق 
المواطنة، واليوم هناك انتشار كبير لغسل األموال 
 دون 

ً
دما

ُ
جار بالبشر، وال يمكن لنا ان نمضي ق

ّ
واالت

التحقيق مع من ساهم في انتشار الفساد ومن سلب 
أموال الدولة، وهناك قضايا النصب العقاري الذي 
م علينا 

ّ
تم تحت أعين الحكومة، والعهد الجديد يحت

المحاسبة على الملفات السابقة.
وأضــــاف: بسبب مالحقتنا السابقة، أصبحنا 
نعرف اإلجراءات القضائية أكثر من المحامين، ولذا 
علينا تعديل القوانين؛ المرئي والمسموع، واإلعالم 
اإللكتروني، وكذلك ال بّد من بسط سلطة القضاء 

على حق المواطنة.
وتابع: سّرب لنا برنامج عمل الحكومة، ولكن لم 
يصلنا نحن كأعضاء، وإن كان برنامج العمل جيدا، 
ال يمكن المضّي فيه والقيادات تعّين وفق محسوبية، 
وال يمكن تحقيق البرنامج واإليرادات النفطية تشكل 
٨٧ بالمئة، ونعلم أن الحكومات السابقة فشلت في 
تحقيق تنويع مصادر الــدخــل، لــذا أمــام الحكومة 
ورئيسها تحقيق اقتصاد مستدام، وهو أمر غير 
مستحيل مــادامــت الــكــفــاءات مــوجــودة، وعلينا أن 
نحمي المواطنين في القطاع الخاص وعدم التعسف 
معهم، لذا ال يمكن التحدث عن سياسة إحالل جدية 
دون حماية المواطن في القطاع الخاص من جشع 

بعض التجار.
وأردف: على المسؤولين فــي الــقــطــاع النفطي 

تنويع مصادر اإلنــتــاج النفطي، وتنويع مصادر 
الــدخــل وتوفير الكثير مــن الــفــرص الوظيفية، وال 
يمكن الحديث عن تنويع مصادر الدخل دون الحديث 
عن إدارة أمالك الدولة العقارية، لذا يجب أن نصل 
الحكومة الى قانون يحقق التوازن بين ما يحمي 

المستثمر ويحقق عوائد مالية للدولة.
وأكـــد أن مــوازنــة الصحة تصل الـــى ٣ مليارات 
دينار، ومازلنا نرسل المواطنين للعالج بالخارج، 
وأصبحنا نرسلهم لدول الجوار، فماذا تمتلك الدول 

الجوار وال نمتلكه نحن؟! 
نملك جميع مــا يمتلكون، إال أن لدينا فوضى 
في القيادات، كما ال يقل ســوء التعليم العالي عن 
التعليم العام، وهناك بعثات دراسية ال تتناسب مع 
احتياجات السوق، وقضية اإلسكان ال يمكن حلها 
فــي ظــل توزيعات على المخطط، لــذا يجب علينا 

تحرير المزيد من األراضي.

majles@aljarida●com

ــع تــحــفــظــنــا  ــ الــــحــــبــــيــــنــــي: مــ
بـــــتـــــدخـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــقــــانــــون 
االنتخابات، لكن اين الحكومة من 
محاسبة المتسببين في التزوير 
والــتــالعــب بــالــقــيــود االنــتــخــابــيــة 
التي اتت بها التقارير وإحالتهم 

الى النيابة العامة.
وشــــــــــــدد الــــــنــــــائــــــب د. عـــبـــيـــد 
الوسمي على أن استخدام المادة 
٧١ مــن الــدســتــور يــتــيــح الــتــدخــل 
المشرعن في العملية االنتخابية، 
ــح الـــــمـــــســـــار يـــتـــطـــلـــب  ــيــ ــحــ وتــــصــ
مراجعة شاملة للنظام االنتخابي.

ــــب الـــصـــيـــفـــي  ــائـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــه تـــم تـــزويـــر اإلرادة  الــصــيــفــي أنــ
االنــتــخــابــيــة، وهـــنـــاك فــئــة زورت 
إرادة األمة منذ مجلس ٢٠١٣ وكل 
الشعب يعرفها، ويجب أن تكون 
هــنــاك عــدالــة فــي الــمــراســيــم التي 
صدرت في توزيع الناخبين، كما 
أن هذه الفئة سعت، عبر حسابات 
وهمية في »تويتر«، لتشويه صور 

النواب الشرفاء، وأنا أحدهم.
وقال النائب اسامة الشاهين: 
نثني على هذه الخطوة السليمة، 
واذكــر اننا امــام مرسوم ال نملك 
امامه اال قبوله او رفضه، ونقول 
ان رفــــضــــه هـــــو رفـــــــض لــــــــالرادة 
االنــتــخــابــيــة، ويــجــب ان تتضمن 
هذه الخطوات لخطواتنا الالحقة 

في تعديل قانون االنتخابات.

مطالب شعبية 

وأفــــاد الــنــائــب ثــامــر الــســويــط: 

ــراء الـــدســـتـــوريـــون  ــبــ ــخــ اجــــمــــع الــ
المعتبرون على ضــرورة ابتعاد 
مــراســيــم الـــضـــرورة عــن العملية 
االنتخابية، وفــكــرة المرسومين 
تــوافــقــت مـــع الــمــطــالــب الشعبية 

التي ارادت انتخابات نزيهة.
وقـــال الــنــائــب محمد المطير: 
الــــمــــرســــومــــان وقـــتـــيـــان وعــلــيــنــا 
ــر لــــلــــقــــيــــادة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ الــــــتــــــوجــــــه بـ
الــســيــاســيــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــانـــي فــــي االنـ فـــكـــنـــا نـــعـ
السابقة من المخرجات، وشفنا 
تدخل الحكومة بمحاربة المال 

السياسي.
وانتقل المجلس إلى التصويت 
على مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 
ــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  2022 بـ
ــم 35 لـــســـنـــة 1962  ــ ــانــــون رقــ ــقــ الــ
بشأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمــة بشأن التصويت بالبطاقة 
المدنية، ووافق عليه بموافقة ٥٣ 

ورفض ٣ أعضاء.
ــلــــس عــلــى  كــــمــــا وافــــــــــق الــــمــــجــ
الـــمـــرســـوم بــقــانــون رقــــم 6 لسنة 
2022 المتعلق بتعديل الجدول 
الــمــرافــق لــلــقــانــون رقـــم 42 لسنة 
ــادة تــحــديــد الـــدوائـــر  ــإعــ 2006 بــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
األمــــة، بــإضــافــة بــعــض المناطق 
إلى الدوائر االنتخابية، بموافقة 

٥٣ ورفض عضوين.
ووافــق المجلس على توصية 
ــراءات الــحــكــومــة مع  ــ بــمــعــرفــة إجــ
الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
فيما يخص نقل عناوين السكن 

... وحديث نيابي مع المالزحمة على منصة الرئاسة

مهند الساير

الـــمـــســـتـــويـــات لــكــنــه بـــعـــد تــفــشــي 
الفساد اصبحنا في مرحلة الكل 
ــيــــوم، وال يمكن  يــعــانــي مــنــهــا الــ
النهوض بالوطن وتحقيق طموح 
المواطنين الــذيــن اوصلونا الى 
الــمــجــلــس، وذلـــك ال يــتــم مــن دون 
تـــــعـــــاون الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــمـــرتـــبـــط 
ــفــــاءات  ــكــ بــــاالنــــجــــاز وتـــمـــكـــيـــن الــ
الوطنية، ولن يتم تحقيق التنمية 
فــــي بـــيـــئـــة عـــمـــل فــــاســــدة ويــجــب 
مــحــاســبــة الــمــفــســديــن واســـتـــرداد 

االموال المنهوبة.
وذكــر النائب فــالح الهاجري: 
نـــذكـــر الـــحـــكـــومـــة بـــــأن الــشــريــعــة 
ــادر الــتــشــريــع،  مـــصـــدر مــــن مــــصــ
ونــدعــوهــا الــى ان تنظر الــى ذلك 

حين تصدر اي تشريع.
ــــدوره، قـــال أســامــة الـــزيـــد، إن  بـ
ــــالح الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة  إصـ

ال يــمــكــن أن يـــكـــون إال مـــن خــالل 
إصــالح النظام االنتخابي الــذي 
يدعم العمل الــفــردي، كذلك إقــرار 
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لالنتخابات 
لـــــــضـــــــمـــــــان نــــــــــزاهــــــــــة الــــعــــمــــلــــيــــة 
االنتخابية، وال يصح لنا أن نبقى 
رهينة للحكومة في محاربة المال 
السياسي، فــاإلصــالح السياسي 
ــل إلصـــــــــــــالح جـــمـــيـــع  ــ ــ ــدخـ ــ ــ هــــــــو مـ

االختالالت.
ــــس الــــســــعــــدون  ــيـ ــ ــرئـ ــ ورفــــــــــع الـ
الجلسة للصالة، واستأنف نائب 
الرئيس محمد المطير الجلسة، 
وبدوره قال النائب خالد المونس: 
أقسم بالله سيكون في كل جلسة 
استجواب لوزير في الحكومة؛ إذا 
لم تفتح أبــواب الـــوزراء المغلقة، 
وأؤكد أن النواب ليسوا مرتاحين 
ــن أداء الـــحـــكـــومـــة والتـــعـــتـــقـــد  ــ مـ

الحكومة بأن ما حصل من نتائج 
في استجواب أمس سيتكرر في 

القادم.
من ناحيته، بّين النائب محمد 
الــمــهــان أن الــطــلــبــات اإلســكــانــيــة 
تجاوزت 120 ألف طلب إسكاني 
عــلــى قــيــد االنـــتـــظـــار، وأن الــرقــم 
سيصل إلى 600 ألف طلب إذا لم 
تبادر الحكومة بمعالجة القضية 
 بـــإنـــجـــاز 

ً
اإلســــكــــانــــيــــة، مـــطـــالـــبـــا

أراضــي جنوب القيروان، وأرض 
مــنــتــزه أبـــو حليفة وغـــرب هــديــة، 
 بالقول: وأؤكد أن األزمة 

ً
مستدركا

اإلسكانية مفتعلة.
ــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الــــنــــائــــب  مــــــن نــ
محمد الحويلة: نعيش في عهد 
جــديــد ووثــيــقــة جــديــدة كــمــا قــال 
ســمــو ولـــي الــعــهــد ونــحــتــاج إلــى 
تـــصـــحـــيـــح الــــمــــســــار فـــــي الـــعـــمـــل 

البرلماني والحكومة تحتاج إلى 
نهج جديد من أجل إعــادة الدور 
الــريــادي للكويت، وعــلــى الــنــواب 
والحكومة االبتعاد عن السجال 
والخالف واالتفاق على ما ينفع 
الــبــالد والــعــبــاد، وهــنــاك أكثر من 
10 مليارات دينار فوائض مالية 
البد أن تستثمر في تنمية البلد 

ورفاهية المواطنين. 
وقــــال رئــيــس الــجــلــســة محمد 
الــــمــــطــــيــــر إنــــــــــه بـــــانـــــتـــــهـــــاء اخـــــر 
المتحدثين في مناقشة الخطاب 
األمـــيـــري يــحــال الــخــطــاب للجنة 
الرد على الخطاب األميري وترفع 
الجلسة الــى تــاريــخ 13 ديسمبر 

المقبل.

 لشيخ بـ »جنوب السرة«
ً
الساير: ٥٠ بيتا

خالل حديثه عن تقريَري لجنة شؤون الداخلية 
والــدفــاع، قــال النائب مهند الساير، إن أحــد أبناء 
 في إحدى المناطق 

ً
األسرة الحاكمة عنده ٥٠ بيتا

)جنوب السرة(، وتم استخدام وثائقها لمصلحة 
 بذلك. 

ً
أحد المرشحين، ووّجهنا ســؤااًل برلمانيا

وأضـــاف الــســايــر: كــان هناك تحالف مشبوه بين 
الحكومات السابقة وبعض النواب في تزوير إرادة 
ل السلطة االستثنائي 

ّ
الناخبين، إلى أن أتى تدخ

في النظام االنتخابي لتعديل قانون االنتخابات، 
ولكن يجب أال تتوسع السلطة في إصدار المراسيم.

سعود العصفور

على أن تزود المجلس بتقريرها 
خالل اشهر.

تصحيح المسار

وانــتــقــل الــمــجــلــس الســتــكــمــال 
مناقشة الخطاب االميري، وكان 
الــدور عند النائب د. عبدالعزيز 
ــه ال  ــ ــح انـ ــ ــــذي أوضــ الــصــقــعــبــي الــ
يــمــكــن تـــجـــاوز عـــبـــارة تصحيح 
المسار والخطاب السياسي الذي 
ترجمه الشعب الكويتي بإسقاط 
رمـــــوز الـــفـــســـاد فـــي االنــتــخــابــات 
االخــيــرة، ولكن ال يمكن ان يكون 
ــاك اصـــــــالح حـــقـــيـــقـــي ونـــحـــن  ــنــ هــ
نتعامل بمزاجية وفوضى ملف 

تعيين القياديين.
ــال الـــنـــائـــب حـــمـــد الــعــبــيــد:  ــ وقــ
الكويت كــانــت األولـــى فــي جميع 

العصفور: انتشار كبير لغسل 
جار بالبشر

ّ
األموال واالت

المعتذرون
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، والشيخ طالل الخالد، والشيخ 
عــبــدالــلــه الــصــبــاح، وعــالــيــة الــخــالــد، وعــيــســى الــكــنــدري، ومـــرزوق 

الخليفة.

أين الوزراء؟ 
كـــان الفــتــا اســتــمــرار حــضــور الــوزيــريــن بـــراك الــشــيــتــان وأحــمــد 
العوضي خالل مناقشة الخطاب االميري، ولكن بعد االنتقادات 
النيابية بعدم حضور الوزراء المختصين وغياب رئيس الوزراء عن 
الجلسة، وتساؤل نواب: أين الوزراء؟ بادر بقية الوزراء بالحضور 
إلى مقاعدهم مجددا؛ الستكمال سماع مناقشة النواب للخطاب 

االميري.

مزيد من االستجوابات 
شهدت الجلسة تهديدات متكررة من النواب لــوزراء الحكومة 
بتقديم مزيد من االستجوابات خالل المرحلة المقبلة إذا لم يصلح 
الـــوزراء المسار ويــبــادروا الــى مكافحة الفساد، وتعديل القرارت 

لمصلحة المواطن. 

األبواب المغلقة 
أثــنــاء مناقشة الــخــطــاب االمــيــري، شــهــدت الجلسة حديثا عن 
سياسة االبواب المغلقة لبعض الوزراء وعدم استقبال المواطنين 
أصحاب المظالم، حيث طالب النواب رئيس الوزراء بضرورة توجيه 
الوزراء الستقبال المواطنين وتخصيص يوم لهم في كل اسبوع، 

واعتماد سياسة االبواب المفتوحة ال المغلقة. 

جس نبض 
قال عدد من النواب إن استجواب الوزيرة بوقماز كان بمثابة 
جــس نبض، وإن الــقــادم سيكون أكبر إذا لــم تتجه الحكومة الى 
تقديم برنامج عمل واضح المعالم يساهم في تطوير البالد، وإعادة 

الدور الريادي للكويت. 

قبول الضباط 
شهدت الجلسة حديثا متكررا عن قبول الضباط في الجيش، 
حيث كشف النواب عن خلل كبير واكب عملية التقديم والقرعة التي 
رفض خاللها 12 ألف متقدم، منتقدين سياسة وزير الدفاع على 
هذا الصعيد، مطالبينه بإصالح المسار، وقبول كل من تنطبق 

عليه الشروط. 

قضايا حاضرة 
كانت هناك قضايا عديدة حاضرة في مناقشة الخطاب االميري 
أبــرزهــا التعليم والصحة واالســكــان والتنمية وإصـــالح المسار 
البرلماني وتعديل قانون االنتخابات وزيــادة الرواتب والتنويع 

االقتصادي ومخاصمة القضاء. 

كويت جديدة 
في الوقت الذي انتهى المجلس من مناقشة الخطاب االميري، 
اعتبره النواب خريطة جديدة لتطوير البالد نحو كويت جديدة، 
ويواكب وثيقة العهد الجديد التي أطلقتها القيادة السياسية من 

أجل تطوير البالد على كافة المستويات.

حدث في الجلسة

• مطالبات نيابية بمعالجة خلل النظام االنتخابي وتحذيرات من التوسع في مراسيم الضرورة

األميري... ويحيله إلى اللجنة المختصة

» الصناعة«: 1193 قسيمة مؤجرة... وسحبنا 12
● محيي عامر

كــشــف وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن عدد 
القسائم الصناعية المملوكة للدولة، المؤجرة إلى الشركات 
بلغ 1193 قسيمة وهناك 15 قسيمة مؤجرة للقطاع الخاص.
وقــــال الــنــاهــض، فـــي رده عــلــى ســــؤال بــرلــمــانــي للنائب 
عــبــدالــلــه فــهــاد تــقــوم الــهــيــئــة بــعــرض مــشــاريــعــهــا الــخــاصــة 
بــالــتــعــاقــد مــع الــقــطــاع الــخــاص عــلــى مجلس إدارة الهيئة 
ــــواردة فــي الــقــانــون رقـــم )1996/56(   الخــتــصــاصــاتــه الـ

ً
وفــقــا

بشأن إصدار قانون الصناعة والئحته التنفيذية والمعدل 
بالقانون رقم )2009/22( بشأن الموافقة على )نظام( قانون 
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 
والئحته التنفيذية التخاذ قراره بشأن اآللية التي سيطرح 
بها المشروع وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات المتبعة 

لدى الهيئة والحصول على موافقات الجهات الرقابية.
واضاف: كما قامت الهيئة بإعداد الئحة االستثمار التي 
تعنى بتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص باالستثمار على 
األراضــي التي تم تخصيصها للهيئة أو تقع تحت اشراف 
الهيئة التي تم عرضها على مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 
)2022/1( المنعقد بتاريخ 2022/3/29 وقررت تأجيل البت في 
الالئحة وتكليف أعضاء مجلس اإلدارة بوضع مالحظاتهم 

بمناقشتها في االجتماع القادم.
وتابع: كما نفيدكم بأن الالئحة المذكورة قد تم إدراجها 
ــــدول أعـــمـــال اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة  مـــن ضــمــن جـ
العامة للصناعة القادم ونود ان نبين انه يوجد مواقع تم 
تخصيصها للشركة المطورة مباشرة من المجلس البلدي 
وقبل انشاء الهيئة العامة للصناعة وتــم تكليف الهيئة 
بــإبــرام عــقــود مــع هــذه الــشــركــة.، امــا بــشــأن كيفية تسعير 
القيمة االيــجــاريــة، فيتم تطبيق قــرار مجلس الـــوزراء رقم 
)2015/21/11( المعدل بالقرار رقم )12/ 2015/13( في شأن 
بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية 
والتجارية واجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة 

العامة للصناعة. 
إلـــى ذلـــك وفـــي رده عــلــى ســـؤال بــرلــمــانــي للنائب محمد 
الحويلة تبين مــن رد هيئة الصناعة ان هناك 31 قسيمة 
صناعية غير مستغلة تم ابرام عقودها خالل الخمس سنوات 
الماضية بمساحة اجمالية تقدير بنحو 232490 مترا مربعا.

وقالت )الصناعة( في ردها على سؤال الحويلة: نعم قامت 
الهيئة بسحب عدد من القسائم الصناعية من المستثمرين 
ألســبــاب مــتــعــددة منها عـــدم اســتــغــالل القسيمة او تعثره 
بتنفيذ البرنامج الزمني الخاص بإنشاء المنشأة الصناعية 
 
ً
بعد صــدور قــرارات السحب من مجلس إدارة الهيئة وفقا

لصالحياته الواردة في القانون رقم )1996/56( بشأن اصدار 
قانون الصناعة والئحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 

)2009/22(

كشف بالقسائم الصناعية والخدمية التجارية الحرفية غير المستغلة التي 
 خالل السنوات الخمس الماضية

ً
أبرمت الهيئة معها عقودا

تاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدالمساحةقسيمةقطعةمنطقةم

916925002022/10/112027/10/10شرق األحمدي1

111756252021/12/302026/12/29الشويخ الصناعية -21

917240002022/9/152027/9/14شرق األحمدي3

1029162021/9/232026/9/27دالشويخ الصناعية -43

740002019/7/12020/6/10-6-5-4طالشويخ الصناعية -52

1129940002020/10/132025/10/12الري6

8711424122022/1/52022/7/4الشعيبة الصناعية )الغربية(7

410002022/5/262027/5/25طالشويخ الصناعية -82

228250002020/10/272025/10/26أمغرة الصناعية9

170125022022/9/152023/3/14-168-167-9152شرق األحمدي10

1190415412022/1/172027/1/16الري11

1168610002020/4/12025/3/31الري12

84450002022/2/242027/2/23شرق األحمدي13

311050002022/2/232027/2/22ميناء عبدالله – الصناعية14

714710002022/4/172027/4/16شرق األحمدي15

620520002021/11/102026/11/9شرق األحمدي16

119068612022/1/172027/1/16الري17

428020002019/12/12024/11/30أمغرة الصناعية18

917140002022/9/152027/9/14شرق األحمدي19

20439752021/3/102026/3/9بالشويخ الصناعية -203

1170710002021/7/12026/6/30الري21

17440002020/8/122021/10/11-173-172-171دالشويخ الصناعية -223

1189320002019/10/162024/10/15الري23

242102012019/6/242024/6/23جالشويخ الصناعية -243

17110962022/5/262027/5/25الري25

133310002022/2/172027/2/16الري26

1135710002022/10/52027/10/4الري27

16310002019/6/242020/12/23بالشويخ الصناعية -283

915150002021/11/162026/11/15شرق األحمدي29

714810002022/4/172027/4/16شرق األحمدي30

119058612022/1/172027/1/16الري31
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استمرار التعلم 
شرط ضروري 

للحفاظ على 
تأثير العاملين في 

وظائفهم

تعاون سوق العمل 
والمؤسسات 

التعليمية ضرورة 
لسد احتياجات 

قطاعات األعمال 

ضرورة تأهيل 
الخريجين 

لفرص مناسبة 
تساعدهم على أداء 
مهامهم الوظيفية 

المستقبلية

تطوير التعليم 
يحتم أن نغير 

المفهوم القديم 
السائد بشأن 

الشهادة والوظيفة 
والزواج

دعوات لوضع 
خطة واضحة 

لتحديد معضالت 
المؤسسات 

التعليمية وإيجاد 
الحلول لها

إحدى جلسات المؤتمر

دفيويش ميهتا 

سونيا بن جعفر

مايكل ألينمارييت ويسترمان

AUM تختتم قّمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام 2022
الجلسات ناقشت سبل تزويد الخريجين بمهارات تمكنهم من تحديد إمكاناتهم وقدراتهم

تمت أمس أعمال قّمة تطوير التعليم 
ُ
اخت

نــحــو مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام 2022 فـــي جــامــعــة 
.)AUM( الشرق األوسط األمريكية

وركــــــــز الــــمــــؤتــــمــــر خــــــال فـــعـــالـــيـــاتـــه الـــتـــي 
ــام عــلــى مــوضــوع  ــ ــدار 3 أيـ ــ اســـتـــمـــرت عــلــى مـ
تطوير التعليم نحو مستدام، وتضمن العديد 
مــن الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة كــمــا تخللته ورش 

 عن جلسات تبادل الخبرات.
ً
عمل، فضا

أهمية تأهيل الخريجين 
بالمهارات الالزمة 

 لسوق العمل
ً
استعدادا

وفــي جلسة حــوار بــعــنــوان »كيفية تأهيل 
الــخــريــجــيــن لـــســـوق الـــعـــمـــل«، تــمــت مــنــاقــشــة 
كيفية تزويد الخريجين بالمهارات الازمة 
ات والـــقـــدرات، الــتــي ستمكنهم من  وبــالــكــفــاء
تحديد إمكاناتهم الشخصية وقدراتهم، بما 
يتناسب مع سوق العمل المحلي، للحصول 
على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء 
مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل.  
ــم ســـــــوال، مــــحــــرر فــي  ــيـ ــة: تـ ــسـ ــلـ ــجـ ــر الـ حـــضـ
مؤسسة تايمز؛ إلى جانب سونيا بن جعفر، 
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير 
للتعليم التي عبّرت عن رأيها قائلة: »يلتحق 
الـــطـــالـــب بــالــمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة ويـــأمـــل أن 
ــــذي يـــرغـــب بــالــعــمــل بــه،  يــكــتــشــف الـــمـــجـــال الـ
 على النجاح واإلبداع فيه، ذلك 

ً
ليكون قادرا

من جهة، ومن جهة أخرى تحاول الجامعات 
تسليح الطلبة بما يحتاجونه مــن مــهــارات 

لتحقيق أهدافهم«.

مستقبل العمل يتأتى 
باستمرار التعلم 

وفي جلسة حوارية أخرى بعنوان »التطور 
لنهج شمولي من خال التدريس والتعلم«، 
تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــنـــمـــو الـــمـــتـــوقـــع والـــتـــحـــول 
ــارات، حــيــث  ــهـ ــمـ إلــــى الــتــعــلــيــم الــقــائــم عــلــى الـ
إن الــحــدود بــيــن بــرامــج الــشــهــادات الرسمية 
المعتمدة وبرامج االعتماد الجزئي األقصر 

ــا، تخلق فــرص تعلم أكثر 
ً
واألكــثــر اســتــهــداف

ديناميكية. 
وذكــر خــال الجلسة أنــه إذا أردنـــا أن نطور 
الــتــعــلــيــم، فــيــجــب أوال أن نــغــيــر الــطــريــقــة الــتــي 
نــتــحــدث فــيــهــا عــن الــتــعــلــيــم، مــع ضـــرورة إلــغــاء 
الــمــفــهــوم الــقــديــم الــســائــد والـــذي يــتــم فــي ثــاث 
مراحل تبدأ بالحصول على الشهادة الجامعية، 
يليها الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة ومــن ثــم الـــزواج، 

 لعملية التعلم.
ً
ويكون بذلك قد وضع حدا

 بــيــن 
ً
ــدا ــ ــ ــنــــاك حـ ــمـــت مـــنـــاقـــشـــة أن هــ ــا تـ ــمـ كـ

عالم التعلم وعــالــم العمل، فمستقبل العمل 
هـــو الــتــعــلــم. لـــذلـــك، إذا كـــان مــســتــقــبــل الــعــمــل 
هــو الــتــعــلــم، فــهــذا يــعــنــي تــطــويــر الــمــوظــفــيــن 
 يـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار 

ً
ــا بــــاســــتــــمــــرار. وهــــــذا أيــــضــ

تعلمهم مــن أجــل الــحــفــاظ على تأثيرهم في 
وظائفهم. نحن بحاجة إلى اقتراح هذا األمر 
ــا هـــو إعــــداد  ــنـ ــدافـ فـــي الـــجـــامـــعـــات. فـــأحـــد أهـ

الطاب لعالم العمل. 
حضر الجلسة كل من: مايكل ألين، القائم 
بأعمال العميد ورئيس األكاديمية في جامعة 
زايــــد؛ ودفــيــويــش مــيــهــتــا، الــمــديــر اإلقــلــيــمــي 
لــمــنــطــقــة الــشــرق األوســــط وجــنــوب آســيــا في 
Harvard Business للنشر؛ وزينة رضا خان، 
الرئيس المؤسس لمركز النزاهة األكاديمية 
فـــي اإلمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة - جــامــعــة 

ولونغونغ في دبي. 

أهم الخبرات العالمية 
في مجال تطوير 

المؤسسات التعليمية 
ــرة، تــم  ــ ــيـ ــ ــــي الـــجـــلـــســـة الــــحــــواريــــة األخـ وفـ
مناقشة كيفية معالجة التحديات والفرص 
الرئيسية التي تواجه المنطقة في مجال 
ــيــــادات األكـــاديـــمـــيـــة  ــقــ الــتــعــلــيــم مــــن ِقـــبـــل الــ
فـــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم. وأبـــــدت مــاريــيــت 
ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك 
أبوظبي إعجابها الشديد بتطور القطاع 
التعليمي فــي المنطقة، وأشـــادت بأهمية 
الـــتـــعـــاون بــيــن الـــجـــامـــعـــات، عــلــى اخــتــاف 
أهـــدافـــهـــا، األمــــر الــــذي أثــــرى هــــذا الــقــطــاع. 
ــنـــي فـــاعـــتـــبـــر أن وضــــع  ــمـ أمــــــا د. أحــــمــــد يـ
خــطــة واضــحــة يــســاهــم بشكل إيــجــابــي في 
تحديد المشاكل والمعضات التي تواجه 
الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، وايـــجـــاد الــحــلــول 
 أن التعاون بين كل من سوق 

ً
لها، مضيفا

العمل والمؤسسات التعليمية هو األساس 
لسد احتياجات قطاعات األعمال المختلفة، 

وخلق نظام اقتصادي مستدام.  

وحــضــر جلسة الــحــوار األخــيــرة السيدة 
مارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة 
نيويورك أبوظبي؛ ود. أحمد يمني، رئيس 

جامعة األمير سلطان.

ختام قمة تطوير 
التعليم نحو مستقبل 

مستدام 2022
وفي ختام القمة تمت اإلشادة بالمشاركة 
المتميزة من الشركاء اإلقليميين والدوليين، 
مــع التشديد على أهمية اســتــمــرار عقد قمم 
بذات األهمية، لطرح أفكار جديدة من خال 
التعاون اإلبداعي والتفكير الشامل، وااللتزام 
بــالــعــمــل لــتــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج وتــســريــع 

وتيرة التقدم.

أحمد يمني

https://www.aljarida.com/article/6359


 
ً
ُعين سكرتيرا

لجمعية اإلرشاد 
اإلسالمي التي 

أصبحت فيما بعد 
»إلصالح  نواة لـ

االجتماعي«

تعّرض لثالث 
محاوالت اغتيال 
خالل فترة عمله 

 للكويت في 
ً
سفيرا
لبنان 

 
ً
خب رئيسا

ُ
انت

للمجلس البلدي في 
أول انتخابات له 

بعد االستقالل 

ترأس نادي 
المعلمين عام 1949 

وبدأ معه مسيرة 
منابر التثقيف... 

ن أول وزير  وُعيِّ
لحقيبة التخطيط 

في البالد

استطاع إخراج 
الراحل ياسر عرفات 
من لبنان عام 1975 
 
ً
حين كان مستهدفا

من إسرائيل

محمود يوسف

رحيل محمد يوسف العدساني بعد مسيرة حافلة باإلنجازات
الرئيس الخامس لمجلس األمة وأول وزراء »التخطيط« والمنادين بـ »التأمينات«

ــام 1925،  ــ ــد الـــفـــقـــيـــد عــ ــ ولــ
ــه فـــــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـــــــــلـــــــــقـــــــــى تـ
ــمــــدارس االهـــلـــيـــة وهــــو فــي  الــ
ســــــن الــــــســــــادســــــة، ثــــــم درس 
فــــــي الــــــــمــــــــدارس الـــنـــظـــامـــيـــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ كــــــالــــــمــــــدرســــــة الـ
ــان  ــة الـــقـــبـــلـــيـــة، وكــ ــمــــدرســ والــ
ة ومــتــابــعــا  ــقــــراء ــالــ  بــ

ً
ــا ــعـ مـــولـ

لــلــبــرامــج االذاعـــيـــة الــثــقــافــيــة 
ــة، حــتــى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ مـــنـــهـــا والــ
ــــدور  ــبــــح مـــحـــيـــطـــا بـــمـــا يـ أصــ
حوله، وملما باالحداث التي 
تقع بدول العالم، سافر وهو 
في ريعان الشباب إلى الهند 
للعمل بالتجارة إبان الحرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ثــــم عـــاد 
ــو فــــي ســن  ــ ــكـــويـــت وهـ ــى الـ ــ إلـ
الثالثة والعشرين ليعمل مع 
والــده فــي الــتــجــارة وفــي نقل 
البضائع الى السعودية. وفي 
عـــام 1949، ومـــع أنـــه لــم يكن 
 مـــا، فــقــد تــرأس 

ً
 يــومــا

ً
مــعــلــمــا

نادي المعلمين الذي بدأ معه 
مسيرة منابر التثقيف التي 
أخــذت بيد الكويت والولوج 
إلى عالم التمدين والتحديث 

من أوسع أبوابه.
1951، عـــيـــن  وفـــــــــي عـــــــــام 
ســكــرتــيــرا لــجــمــعــيــة االرشــــاد 
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ االســــــامــــــي الـ
ــا بـــعـــد نــــــواة لــجــمــعــيــة  فــــي مــ
االصــــــاح االجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 
أسست عــام 1963، وفــي عام 
1959 تــم تعيينه عــضــوا في 
الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة الدارة 
شــؤون الباد ورئيس جهاز 
يختص بعمل دائرة االرشاد 
)االعـــــــام حـــالـــيـــا( ثــــم اخــتــيــر 
ــيــــم الــــجــــهــــاز  ــيــ ــقــ ــتــ ــا لــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
االداري فـــي وزارة الــمــالــيــة 

والنفط في عام 1962.

المجلس البلدي

ولــلــفــقــيــد بــصــمــة واضــحــة 
ــدي، اذ  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـــمـــجـــلـــس الـ
جرت أول انتخابات ألعضاء 
الـــمـــجـــلـــس بــــعــــد االســــتــــقــــال 
فــي شــهــر يــونــيــو 1964، وتــم 
انـــتـــخـــاب مــحــمــد الــعــدســانــي 
 لــــــــه، واســـــتـــــمـــــر فـــي 

ً
رئـــــيـــــســـــا

تــأديــة أعــمــالــه إلـــى 19 مــايــو 
1966 حـــيـــث صـــــدر مـــرســـوم 
ــمـــا جـــاء  بـــحـــل الـــمـــجـــلـــس، ومـ
ــن أســــبــــاب  ــ ــي الــــمــــرســــوم عـ ــ فـ
الحل إعادة النظر في أحكام 
القانون رقم 11 لسنة 1964، 
وفــــي األنـــظـــمـــة الــمــتــبــعــة فــي 
بــلــديــة الــكــويــت عــلــى أســـاس 
إصــــــــــــاح مــــــــا يـــــحـــــتـــــاج الـــــى 
اإلصاح، وتعديل ما يتطلب 
األمـــر تــعــديــلــه؛ لــلــقــضــاء على 
شكوى الجمهور، وللتمهيد 
للتوسع في اإلدارة المحلية 
عــن طــريــق الــهــيــئــات الــبــلــديــة 
تمشيا مــع أحــكــام الــدســتــور 
فــي هــذا الــشــأن. وكـــان رحمه 
ــاد فــي  ــ ــحــ ــ ــه كــــالــــســــيــــف الــ ــ ــلـ ــ الـ
حـــق الـــحـــقـــوق وفــــي األخــــاق 
والــمــعــشــر كــرهــافــة الــفــراشــة 
وهـــــي تـــدنـــو صـــــوب الـــزهـــرة 
لـــتـــتـــبـــادل حـــــــاوة الـــرحـــيـــق. 

 بمقولة »األمانة 
ً
وكان مناديا

تذل عنق من يخونها، وترفع 
هــامــات مــن يــحــافــظ عــلــيــهــا«. 
 
ً
وقــــد أرســـــى قـــواعـــد وأســـســـا
، كانت بلدية الكويت 

ً
ونظما

تحتاج لها آنذاك.

مجلس األمة

ــه الــــلــــه، عــن  ــمــ تــــرشــــح، رحــ
الــــدائــــرة الـــرابـــعـــة )الــشــامــيــة( 
النتخابات الفصل التشريعي 
ــم يــفــز  ــ 1963، ولـ ــام  ــ االول عـ
وحل بالمركز السابع وحاز 
483 صـــوتـــا، ولــكــنــه فــــاز فــي 
انتخابات الفصل التشريعي 
الثاني عام 1967 عن الدائرة 
الخامسة )كيفان( ونال 1216 
ــا، ولــكــنــه انــســحــب مــن  صـــوتـ
المجلس متضامنا مع ستة 
من زمائه النواب محتجين 
ومتهمين الحكومة بتزوير 

االنتخابات.
والمرة الثالثة التي ترشح 
فيها النتخابات مجلس االمة 
كانت في الفصل التشريعي 
الـــخـــامـــس عــــام 1981، وفــــاز 
ــــس عـــن  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
ــرة الـــســـابـــعـــة )كـــيـــفـــان(  ــ ــدائـ ــ الـ
ونال 489 صوتا، كما انتخب 
رئــــيــــســــا لـــلـــمـــجـــلـــس لــلــفــصــل 
1981- التشريعي الخامس )

.)1985
ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ وشـــــــهـــــــدت هــــــــــذه الـ
تــــــحــــــديــــــات عــــصــــيــــبــــة عـــلـــى 
الـــــكـــــويـــــت، أبـــــــرزهـــــــا انــــــــدالع 
الــحــرب العراقية - االيرانية، 
وأزمــــة الــمــنــاخ الــتــي عصفت 
بــــســــوق األســــهــــم الـــكـــويـــتـــيـــة، 
ولـــعـــل أبــــرز هــــذه الــتــحــديــات 
أيضا أزمة »تنقيح الدستور« 
ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ الــــــــتــــــــي أشـــــــغـــــــلـــــــت الـ
الــكــويــتــي مـــا بــيــن صــوالتــهــا 
وجوالتها بانتظار نتائجها، 
وحــيــنــمــا نــجــحــت الــحــكــومــة 
والــــمــــنــــادون بــالــتــنــقــيــح مــن 
 ،

ً
الـــنـــواب بـــإحـــراز 37 صـــوتـــا

رفع الفقيد جلسات المجلس 
ــبـــوع، ولـــكـــي ال يــقــر  لـــمـــدة أسـ
الــتــنــقــيــح ذهــــب، رحـــمـــه الــلــه، 
ــواب إلـــى  ــنــ ــه نـــفـــر مــــن الــ ــعـ ومـ
ســمــو األمــيــر الــراحــل الشيخ 
جابر األحمد الصباح آملين 
مــنــه الــتــدخــل لــمــعــالــجــة هــذا 
ــر بــمــا يــحــفــظ الــدســتــور  ــ األمـ
ومــــــــواده مــــن الـــتـــنـــقـــيـــح، ولـــم 

هم، فأمر  يخيب سموه رجاء
بــســحــب الــمــشــروع لــتــتــجــاوز 
الباد أزمة سياسية محققة، 
ــذا الـــفـــصـــل انـــجـــاز  ــ وشـــهـــد هـ
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوانـــيـــن مــنــهــا 
ــثـــال قـــانـــون  عـــلـــى ســبــيــل الـــمـ
انشاء الهيئة العامة لشؤون 
القصر، وقانون انشاء الهيئة 
الــعــامــة لــاســتــثــمــار، وقــانــون 
بــشــأن انــشــاء الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
كما شهد هــذا الفصل والدة 
ــد ان تـــقـــدم  ــعـ ــاة بـ ــ ــزكـ ــ ــيـــت الـ بـ
الــــنــــائــــبــــان الــــــراحــــــل جـــاســـم 
الخرافي ومشاري العنجري، 
وبشكل منفصل، باقتراحين 
بــقــانــونــيــن لــلــقــيــام بــتــجــمــيــع 
وتوزيع أموال الزكاة، وقامت 
وزارة األوقـــــــــاف والــــشــــؤون 
اإلسامية بدمج االقتراحين، 
ووافــــــــق مـــجـــلـــس األمــــــة عــلــى 
ذلك، ليتم إنشاء بيت الزكاة 

في 16 يناير 1982.
ــتــــوى الـــمـــهـــام  ــــى مــــســ ــلـ ــ وعـ
ــــة خــــــــــارج الـــــبـــــاد،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
تـــرأس، رحــمــه الــلــه، فــي شهر 
يناير عام 1983 وفد مجلس 
ــاد  ــحــ ــر اتــ ــمــ ــؤتــ االمـــــــــة الـــــــى مــ
ــعــــرب الــــذي  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــيـــن الــ
عقد بالمغرب، وفي سبتمبر 
مــن نفس الــعــام تــرأس الوفد 
المشارك في مؤتمر االتحاد 
البرلماني الدولي السبعين 
فــي ســيــؤول، وفــي عــام 1985 
تــرشــح النــتــخــابــات المجلس 
ــي  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــلــ ــ ــــصــ فـــــــــي فــ
ــم يــفــز  ــ ــه لــ ــنــ ــكــ الـــــــســـــــادس، ولــ
وكـــانـــت هـــذه الـــمـــرة االخــيــرة 
التي يخوض فيها انتخابات 

مجلس االمة.

العمل الدبلوماسي 

ــعـــد أن قـــــدم الـــعـــدســـانـــي  بـ
اســتــقــالــتــه مـــن مــجــلــس االمـــة 
تـــعـــيـــيـــنـــه  تـــــــم   ،1967 عـــــــــام 
بــــنــــفــــس الـــــــعـــــــام فـــــــي وزارة 
 
ً
ــة، فـــُعـــيـــن ســـفـــيـــرا ــيــ ــارجــ الــــخــ

لــــدى الـــســـعـــوديـــة، ثـــم ســفــيــرا 
ــام  ــال عـ مــــحــــاال الـــــى الــــصــــومــ
ــنـــان آخـــر  ــبـ 1968، وكــــانــــت لـ
مــحــطــاتــه الــدبــلــومــاســيــة، اذ 
عين فيها سفيرا خال الفترة 
مـــن عــــام 1969 حــتــى 1976، 
ــل  ــراحــ واســــتــــطــــاع اخــــــــراج الــ
يــاســر عــرفــات مــن لبنان عام 

رحيل٩ ةديرجلا•
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الفقيد محمد العدساني

ولي العهد والراحل خالل حفل تخريج الضباط في كلية 
علي الصباح العسكرية 

صاحب السمو األمير مع الراحل

األميران الراحالن جابر األحمد وسعد العبدالله خالل 
افتتاح الفصل التشريعي الخامس 1981 بحضور العدساني

جاسم الصقر وفالح الحجرف وجاسم الدبوس وصالح الفضالة والفقيد خالل استقبال أحد ضيوف الكويت في مجلس األمة العدساني خالل مشاركته في اجتماعات مجلس االتحاد البرلماني العربي

السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
•• االسم: محمد يوسف العدساني.

•• المياد: 1925.

•• األبــنــاء: وائـــل، واصـــل، نـــزار، وفـــاء، أيمن، 
يوسف، أحمد.

•• درس في المدرسة المباركية والقبلية.

ــلـــغـــة  ـــم الـ ـــلـ ــعـ ــي الـــــتـــــجـــــارة وتــ ــ ــل فــ ــغــ ــتــ •• اشــ
اإلنكليزية في الهند.

•• 1945 عــمــل فــي مــحــل والــــده فــي )الــســوق 
الداخلي(. 

•• 1949 رئيسا لنادي المعلمين.

•• 1951 سكرتيرا لجمعية اإلرشاد.

1959 عضوا بالهيئة التنظيمية إلدارة   ••
ــــس جــــهــــاز يـــخـــتـــص بــــدائــــرة  ــيـ ــ ــــاد ورئـ ــبـ ــ الـ

اإلرشاد.

•• 1962 رئــيــســا لــتــقــيــيــم الـــجـــهـــاز اإلداري 
بوزارة المالية والنفط لثاثة أشهر.

ــة  •• 1963 تـــرشـــح لـــعـــضـــويـــة مـــجـــلـــس األمــ
للفصل التشريعي األول ولم ينجح.

ــتـــشـــاري  •• 1963 عـــضـــوا بــالــمــجــلــس االسـ
االعلى لإلعام.

•• 17 يونيو 1964 عضوا بالمجلس البلدي.

•• 1964- 1966 رئيسا للمجلس البلدي.

•• 1965 عضوا في مجلس التخطيط.

•• 1967 عضوا في مجلس األمة الثاني.

•• 6 يوليو 1967 سفيرا بوزارة الخارجية.

•• 1967- 1969 سفيرا بالسعودية.

•• 1968- 1969 سفيرا محاال في الصومال.

•• 1969- 1976 سفيرا في لبنان.

•• 1976- 1980 وزيرا للتخطيط.

•• 1977 عضوا في هيئة الخدمة المدنية.

•• 1978 عضوا في لجنة الجنسية العليا.

•• 1980- 1981 وزيرا لألشغال العامة.

•• 1981 - 1985 رئيسا لمجلس األمة.

•• 1987 - 1990 ممثا للقطاع األهــلــي في 
هيئة االستثمار.

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع الفقيد

 
ً
1975 والـــذي كــان مستهدفا

من إسرائيل وبعض األحزاب 
ــة خــــــــال الــــحــــرب  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، وتخطى 
كــافــة حــواجــز التفتيش دون 
اكتشاف هويته، كما تعرض 
لعدد من محاوالت االغتيال 
خال مشوار عمله في لبنان.

محاوالت االغتيال

 كــانــت ســنــيــن صــعــبــة تلك 
ــلـــه،  الــــتــــي عـــاشـــهـــا، رحــــمــــه الـ
خــال فــتــرة عمله ســفــيــرا في 
لـــبـــنـــان، اذ تــــعــــرض خــالــهــا 
ــــاوالت اغــــتــــيــــال،  ــحــ ــ لــــثــــاث مــ
االولــى أثناء انعقاد اجتماع 
مجلس الجامعة العربية في 
القاهرة لبحث قضية لبنان 
حين أطلقت أربع رصاصات 
ــتــــي  اخـــــتـــــرقـــــت الــــــســــــيــــــارة الــ
كانت تقله ونجا بأعجوبة، 
ــام 1973 حــيــث  ــ ــيـــة عـ ــانـ ــثـ والـ
أطلق عليه الرصاص بينما 
كان يرافق السفير الجزائري 
ــيـــن  ــة وســــــــاطــــــــة بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ فــــــــي مـ

القصر الجمهوري اللبناني 
والــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة عـــام  ــثـ ــالـ ــثـ ــي بــــيــــروت، والـ فــ
1976 عـــنـــدمـــا طـــوقـــت قـــوات 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـــــصـــــاعـــــقـــــة الـ
مــقــر الـــســـفـــارة الــكــويــتــيــة في 
 30 بيروت وقصفتها بنحو 
قــذيــفــة، ولـــكـــن الــفــقــيــد تــمــكــن 
مــن الــخــروج مــنــهــا فــي ذروة 
تعرضها لــوابــل مــن الــنــيــران 
الــمــكــثــفــة، فــكــان، رحــمــه الــلــه، 
من الشجاعة كمن وضع كفنه 

بيمينه ولكن الله نجاه. 

العمل الوزاري

ــن لـــبـــنـــان،  ــ ــه مـ ــ ــــودتـ بـــعـــد عـ
وبموجب التشكيل الــوزاري 
التاسع في تاريخ الكويت في 
ديسمبر عام 1976، تم انشاء 
وزارة التخطيط وتعيين اول 
وزير متفرغ لها وهو محمد 
ــُيــــدّون  يـــوســـف الـــعـــدســـانـــي لــ
اسمه كــأول وزيــر للتخطيط 
فــــــي الـــــــبـــــــاد، واســـــتـــــمـــــر فـــي 
لـــوزاري  منصبه بالتشكيل ا

الـــعـــاشـــر لـــعـــام 1978 والــــذي 
شـــــهـــــد بـــــعـــــض الــــتــــعــــديــــات 
ــد نـــحـــو  ــ ــعـ ــ واالســـــــتـــــــقـــــــاالت بـ
ــقـــال حــمــود  ــتـ ــيـــن، اذ اسـ ــامـ عـ
يــــــــوســــــــف الـــــــنـــــــصـــــــف وزيــــــــــر 
ــــذاك وتــم  االشـــغـــال الــعــامــة آنـ
ــــوم مـــحـــمـــد  ــرحــ ــ ــمــ ــ تـــعـــيـــيـــن الــ
ــا لــــــه فـــي  ــفــ ــلــ ــانـــــي خــ ــعـــــدســـ الـــ
1980، واســـتـــمـــر فــي  /04 /02
منصبه وزيرا لاشغال ألقل 
من عام حيث استقال بتاريخ 
11/01/1981 من أجل الترشح 
النتخابات مجلس االمة بعد 
عودة الحياة البرلمانية عقب 

حل مجلس 1975.
ــلـــه مــحــمــد يــوســف  رحــــم الـ
الــعــدســانــي وأســـكـــنـــه فــســيــح 
جـــــنـــــانـــــه. و»الــــــــجــــــــريــــــــدة« إذ 
آلــمــهــا هـــذا الــمــصــاب الــجــلــل، 
ــلـــه عـــز وجـــل  تـــتـــضـــرع إلــــى الـ
بــطــلــب الــمــغــفــرة لــه، والــصــبــر 
والـــــــســـــــلـــــــوان ألســـــــرتـــــــه وآل 
العدساني الــكــرام. و»إنــا لله 

وإنا إليه راجعون«.

غّيب الموت أمس محمد يوسف العدساني، رحمه الله، 
 سيرة حافلة باإلنجازات التي تبقى خالدة في وجدان 

ً
تاركا

الوطن، فحياة الرجال صفحات ال يطويها الزمان.
والفقيد من نواب مجلس 1967 الذين رفضوا المقعد 

 على تزوير االنتخابات، فزهدوا 
ً
واستقالوا؛ احتجاجا

في المقعد رغم فوزهم به. وبكل تجرد وأمانة حّول 
فكرة إنشاء التأمينات االجتماعية التي يقطف المجتمع 

إيجابياتها اآلن إلى واقع، فكان الفاضل، مع مطلع 
.

ً
الثمانينيات، أحد من طالبوا بها مشكورا
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ــدد مــــن نـــجـــمـــات الـــوطـــن  ــ تــــشــــارك عـ
ــة اإلمــــــارات احــتــفــاالتــهــا  الــعــربــي، دولــ
باليوم الوطني الـــ 51 )عيد االتحاد(، 
مـــن خــــال إحــيــائــهــن حــفــات غنائية 
متنوعة مع مطلع الشهر الجاري، حيث 
 
ً
 غنائيا

ً
حيي الفنانة داليا مبارك حفا

ُ
ت

 )الجمعة( في دبي، بمناسبة اليوم 
ً
غدا

الوطني لــإمــارات. ومــن المقرر إقامة 
ــة الــــوصــــل بــمــديــنــة  حــفــلــهــا فــــي ســـاحـ

إكسبو دبي.
وشاركت داليا، متابعيها صورة من 
قت: 

َّ
البوستر الترويجي للحفل، وعل

»جمهور دبي، كونوا على الموعد معي 
يوم الجمعة 2 ديسمبر، لنحتفل سواء 
باليوم الوطني اإلمــاراتــي فــي مدينة 

إكسبو دبي... ساحة الوصل«.
كما أعلنت الفنانة يــارا مشاركتها 
ــارات،  ــاإلمـ فــي حــفــات عــيــد االتـــحـــاد بـ
ــا، الـــبـــوســـتـــر  ــهــ ــيــ ــعــ ــابــ ــتــ وشـــــــاركـــــــت مــ
الترويجي للحفل، الــذي ظهرت عليه 

منفردة، وقالت: »خلونا نحتفل بعيد 
االتحاد اليوم )الخميس(، ونزين سماء 

اإلمارات بأحلى األنغام«. 
 الفنانة بلقيس في 

ً
وتــشــارك أيضا

احتفاالت اإلمارات، من خال إحيائها 

 بعد غٍد في قلعة الجاهلي 
ً
 غنائيا

ً
حفا

بإمارة العين. ونشرت بلقيس الملصق 
الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي 
ـــقـــت: »حــبــايــبــي 

َّ
ــغــــرام«، وعـــل ــتــ ـــ »إنــــســ بــ

أهـــل الــعــيــن وضــواحــيــهــا الــتــقــيــكــم في 

٣ ديــســمــبــر بــقــلــعــة الـــجـــاهـــلـــي ضــمــن 
ــة بــالــعــيــد  ــيـ ــالـ ــغـ ــاالت بـــــــادي الـ ــفــ ــتــ احــ

الوطني الـ ٥١«.

ــيـــســـى  اســــــتــــــضــــــاف الــــــبــــــاحــــــث عـ
دشــتــي، سفير بلجيكا لــدى الكويت 
مــــارك تــرنــتــســو، فــي مــنــزلــه بمنطقة 
خيطان، لمشاهدة معرضه الخاص 
بالشخصيات الكارتونية »السنافر«، 
ولــلــتــعــرف عــلــى مـــدى انــتــشــار صــدى 
ــذه الــشــخــصــيــات الــكــارتــونــيــة في  هــ

الكويت وبقية دول العالم.
ــر تــرنــتــســو عن  وبــعــد جــولــتــه، عــبَّ
سعادته بما رآه في المعرض، وقال 
إنها مجموعة رائعة، فهي ال تقتصر 
عــلــى أشـــكـــال الــســنــافــر، بـــل تتضمن 
الكتب، واألشــيــاء التي تتعلق بهذه 

الشخصية الكارتونية الشهيرة.
ولـــفـــت إلــــى أن جــمــع الــمــتــعــلــقــات 
الخاصة بالشخصيات الكارتونية 
يحظى باهتمام على مستوى العالم، 
ــادات  ــعــ عـــلـــى اخــــتــــاف الــتــقــالــيــد والــ
ــن الــمــمــكــن أن يلتقي  واألعــــمــــار، ومــ
ــقـــات الـــشـــخـــصـــيـــات  ــلـ ــتـــعـ جــــامــــعــــو مـ
الكارتونية مع بعضهم البعض، على 

اختاف جنسياتهم. 
وذكر ترنتسو أن مبتكر شخصية 
الــســنــافــر، الـــرســـام الــبــلــجــيــكــي بيير 
كوليفورد، وأن الفنانين البلجيكيين 
ــروا الـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات  ــكـ ــتـ ابـ
الـــكـــارتـــونـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، مــنــهــا »تـــان 
تان«، التي ابتكرها رسام الكاريكاتير 

هيرجيه، وأيضا سيبرو.

ذاكرة جيل 

من جانبه، قال دشتي إن شخصية 
الــســنــافــر اشــتــهــرت عــلــى الــمــســتــوى 
الــعــربــي، حــتــى تــمــت تــرجــمــتــهــا إلــى 
 إلى أن »تلك 

ً
العربية عام 1983، الفتا

الشخصية ارتــبــطــت مــع ذاكـــرة جيل 

 جيل السبعينيات 
ً
كبير، خصوصا

ــانـــت تــشــكــل  والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، فـــقـــد كـ
 ال يتجرأ من طفولتنا وحياتنا 

ً
ا جزء

في الصغر«. 
وأكد أنه أحب شخصية السنافر، 
التي تذّكره بأجمل مراحل حياته، وقد 
قام بجمع الكتب والقصص واأللعاب 
ن مجموعة  الــخــاصــة بــهــا، حــتــى كــــوَّ
كــبــيــرة تــبــلــغ نــحــو 1700 قــطــعــة من 
ــال الـــتـــي تــحــمــل شــخــصــيــات  ــ ــكـ ــ األشـ
السنافر، وبــدأ فــي جمعها منذ كان 
 
ً
ُعــمــره ســت ســنــوات إلــى اآلن، مشيرا
 أن »تلك 

ً
 جــدا

ً
إلــى أنــه كــان محظوظا

األلعاب نجت من سرقة بيتنا أثناء 
الغزو العراقي الغاشم عام 1990«.

وعن كيفية معرفة السفير ترنتسو 
بهواية جمعه لشخصيات السنافر، 
قــال إنــه أثــنــاء زيــارتــه مكتب السفير 
لتقديم تــذكــار لــه عــن طــابــع االتــحــاد 
األوروبــــــــي، الــــذي كــــان هـــو الــمــشــرف 

العام عليه، لفت نظره وجود السنافر 
 أن السفير قال 

ً
بمكتب السفير، مبينا

له إن شخصية السنافر من بلجيكا، 
ــا، وقـــــــام تــرنــتــســو  ــهــ ويــــفــــتــــخــــرون بــ
 إلحدى شخصيات 

ً
بإهدائه مجسما

السنافر، وأوضح له أنه مهتم بجمع 
متعلقات شخصيات السنافر، ومن 
ثم »دعوته لزيارة معرضي الشخصي 

في البيت«.
وذكــر دشتي أن هناك العديد من 
جامعي الشخصيات الكارتونية في 
الكويت، ولديهم اهتمام كبير بجمع 
 التي صــدرت 

ً
تلك القطع، خصوصا
بأعداد قليلة وخاصة. 

من جانب آخر، قال دشتي إنه في 
12 الجاري سيقيم معرضه الشخصي 
بعنوان »زيارة الملك تشارلز الثالث 

للكويت 1989«، بالمكتبة الوطنية.

كــشــف الــحــســاب الــرســمــي لشركة 
إيــــغــــل فــيــلــمــز بـــــ »إنــــســــتــــغــــرام«، عــن 
البوستر الرسمي للجزء الثاني من 

مسلسل »عنبر 6«.
وتصدرت البوستر الفنانة صبا 
مبارك، وخلفها باقي أبطال العمل، 
وظهر الجميع وهم يرتدون مابس 
موحدة بداخل سجن، وحولهم عدد 
من أفــراد الشرطة المكلفين حراسة 

السجن.
وأرفــق الحساب الرسمي للشركة 
 عــلــى الــبــوســتــر الــمــنــشــور، 

ً
تــعــلــيــقــا

كـــالـــتـــالـــي: »الـــكـــشـــف عــــن الــبــوســتــر 
الرسمي األول، وكلنا حماس للموسم 
الثاني. من أعمال شاهد األصلية... 

 على شاهد«.
ً
قريبا

وقد انضم للجزء الثاني من العمل 

مجموعة من األسماء المميزة، منهم: 
مرام، وفايز قزق، ونهلة داود، وفارس 
ياغي، ويوسف حداد، وأسعد رشدان، 

وأسعد حداد، ودوري السمراني.

تنطلق اليوم )الخميس( فعاليات الــدورة الثانية 
مـــن مــهــرجــان الــبــحــر األحـــمـــر الــســيــنــمــائــي فـــي جــدة 
تحت شعار »السينما حياة«، والتي تستمر 10 أيام، 
 
ً
، من بينها 34 فيلما

ً
 سينمائيا

ً
بمشاركة 131 فيلما

بعرضها العالمي األول، في حفل افتتاح يشهد تكريم 
الفنان الهندي شــاروخــان، إلــى جانب المخرج جي 

ريتشي، والفنانة المصرية يسرا.
 
ً
عرض أفام المهرجان بـ41 لغة، منها 34 فيلما

ُ
وت

 بالعرض األول 
ً
بعرضها العالمي األول، و47 فيلما

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في وقت سيشهد 
حفل االفــتــتــاح عــرض الفيلم البريطاني »مــا عاقة 
الــحــب بــذلــك« للمخرج شيكار كــابــور، والــــذي تــدور 
أحــداثــه بين الهــور ولــنــدن، مــن خــال رحلة صانعة 
أفــام أرادت توثيق رحلة صديقها المقرب للزواج، 
فيما يشهد المهرجان عــرض 3 أفــام مصرية بعد 
ترميمها، أبرزها »خلي بالك من زوزو«، الذي يحتفي 
 على إنتاجه، بحضور بطله 

ً
المهرجان بمرور 50 عاما

الفنان حسين فهمي، إضافة لعرض فيلمي »الكرنك« 
و»أيس كريم في جليم«.

ويشهد المهرجان العرض األول للفيلم المصري 

»كاملة«، بحضور بطلته الفنانة إنجي المقدم، والذي 
كتبه وأخــرجــه جــون إكـــرام ســاويــرس، فيما يترأس 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الــمــخــرج أوليفر 
ستون، الحاصل على ثاث جوائز أوسكار، بعضوية 
الفنانة المصرية نيللي كريم، والمخرجة التونسية 
كوثر بن هنية، والفنان الفلسطيني علي سليمان، 
إضافة إلى المخرج الجورجي ليفان كوجر اشفيلي.

ويــشــهــد الــمــهــرجــان فــعــالــيــات بــرنــامــج سلسلة 
ــــذي يـــقـــام عــلــى مـــدار  ــة، الـ ــ الــبــحــر األحـــمـــر 360 درجــ
ــذي يــقــدم مــنــاقــشــات حـــول اإلنــتــاج  ــ ــام، والـ ــ أربـــعـــة أيـ
والتمويل واالبتكار في صناعة الترفيه، من خال 
13 جلسة عن المبيعات والتوزيع واإلنتاج المشترك 
وفــرص االستثمار في المنطقة العربية، والحوافز 
والخصومات الضريبية والبث والموسيقى ومحتوى 
المسلسات ورواية القصص والميتافيرس، بحضور 

 بالسينما.
ً
 متخصصا

ً
أكثر من 50 متحدثا

ويــخــتــتــم الـــمـــهـــرجـــان فــعــالــيــاتــه بـــعـــرض الــفــيــلــم 
السعودي »طريق الوادي«. ويشهد المهرجان بجوار 
 من الفعاليات، من بينها جلسات 

ً
عرض األفام عددا

حوارية مع أعضاء لجان التحكيم المختلفة.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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عهود العلي: »فو« تدعم المبدعين
الشباب في مجال األنيميشن

شــــددت الــشــيــخــة عــهــود ســالــم الــعــلــي، 
رئــيــســة مــجــلــس إدارة مــنــصــة فــــو، على 
أهــمــيــة الــمــكــانــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا صــنــاعــة 
الرسوم المتحركة، والدور الذي تقوم به 

في إثراء الثقافات والفنون. 
وأكــدت الشيخة عهود، خال تصريح 
لها بمناسبة افتتاح فعاليات مهرجان 
 
ً
»كونفيست«، أن منصة فــو تعمل دائما
على دعــم المبدعين الــشــبــاب فــي جميع 
المجاالت، ومن بينها مجال األنيميشن 
)الــــرســــوم الــمــتــحــركــة(، الـــتـــي تــعــتــبــر من 

الفنون اإلبداعية. 
وقالت رئيسة منصة فو: »لقد أظهرت 
الدراسات أن مجال األنيميشن وصناعة 
الــرســوم المتحركة تنمو بسرعة كبيرة 
على نطاق عالمي، وهناك فرصة كبيرة 
لـــلـــمـــواهـــب الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي هـــــذا الــمــجــال 
للتعبير عن ثقافاتهم، ورواية قصصهم، 
ــر عــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ والـ

آرائهم تجاه األحــداث الحالية من خال 
الرسوم المتحركة«.

وأشارت إلى أنها أداة تعبير بسيطة، 
، ويـــمـــكـــن لــشــبــاب 

ً
ــرة جـــــــــدا ــ ــؤثـ ــ لـــكـــنـــهـــا مـ

الــكــويــت اســتــخــدامــهــا لــلــتــعــبــيــر عن 
أنفسهم بشكل إيجابي في المنصات 

العالمية. 
 
ً
وأضــافــت الشيخة عــهــود: »إدراكـــا
ــذه األداة، ســتــدعــم  ــ ــيـــة هــ ــمـ ــا ألهـ ــنـ مـ
مــنــصــة فـــو الـــمـــواهـــب الــكــويــتــيــة في 
مـــجـــال األنــيــمــيــشــن لـــوضـــع الــكــويــت 
على الخريطة العالمية، من خال هذه 

الصناعة المتجددة والمتميزة«. 
وكـــــــــانـــــــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات مـــــهـــــرجـــــان 
كونفيست قــد تــواصــلــت خـــال األيـــام 
القليلة الماضية، بحضور كوكبة من 
المبدعين الشباب في مجال األنيميشن، 
وبـــمـــشـــاركـــة مــتــمــيــزة مـــن مــنــصــة فــو، 
بوصفها الشريك االستراتيجي لهذه 
االحــتــفــالــيــة الشبابية الــتــي تستقطب 

شريحة كبيرة من الشباب. 

دشتي مستضيفًا السفير البلجيكي في معرضه بمنزله

شعار المنصة

شيماء األطرم تسرد حكاية »غصن هش«
● فضة المعيلي

أصدرت شيماء األطرم العمل األدبي األول 
لها، وهــو روايـــة بعنوان »غصن هــش« عن 

الدار العربية للعلوم ناشرين. 
وقــالــت األطـــرم إن الــروايــة تــســرد حكاية 
امرأة توفي زوجها وهي في ريعان شبابها، 
ست حياتها لعائلتها وأبنائها وعملها،  كرَّ
ولــم تبحث عن الــُحــب، لكن الُحب هو الذي 
بحث عنها، وقد حاولت عدم الخضوع له، 
لكنها استسلمت لــه، فهي بحاجة إلــى من 

يروي ظمأ قلبها. 
وأوضــحــت أن الــمــرأة وعاقتها بالرجل 

والـــعـــائـــلـــة والـــمـــحـــيـــط االجـــتـــمـــاعـــي تــشــغــل 
الموضوع الرئيسي في الرواية. ومن خالها 
تتغلغل الــكــاتــبــة فــي عــالــم الـــمـــرأة، وتحفر 
فـــي أعـــمـــاقـــهـــا، لــتــســمــع أفـــكـــارهـــا، وتــرصــد 
ــر عــن انــكــســاراتــهــا، وتــدعــم  أحــامــهــا، وتــعــبِّ
نجاحاتها، وتحرر ذاتها، وهي تقول على 
لسان بطلتها: »في عراكِك مع هذه الحياة، ال 
يهم أن تخرجي منها منتصرة أو منهزمة، 
المهم أن تنجي من المعركة الطاحنة وأنت 
بكامل قواِك العقلية. ربما ليس بكامل قواِك 
النفسية، ولكنك محظوظة، فالنجاة في حد 

ذاتها انتصار«.

فضة المعيلي

من فعاليات الدورة السابقة

عهود سالم العلي

شيماء األطرم

الجسمي يقدم توليفة من أغانيه
في الشارقة ليلة رأس السنة

ُيحيي النجم اإلمــاراتــي حسين 
 في الشارقة 

ً
 غنائيا

ً
الجسمي حفا

ليلة رأس الــســنــة. ومـــن الــمــقــرر أن 
ــقـــدم تــولــيــفــة كـــبـــيـــرة مــــن أغــانــيــه  يـ
الــشــهــيــرة، الــتــي حــقــق مـــن خالها 

 في مشواره.
ً
 كبيرا

ً
نجاحا

، أغنية 
ً
ــيـــرا وطــــرح الــجــســمــي أخـ

جــديــدة بــعــنــوان »لــيــه« عــلــى موقع 
يوتيوب، كلمات مصطفى مرسي، 
وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد 
ــر هــانــي  ــتـ ــم، مـــكـــس ومـــاسـ ــيــ ــراهــ إبــ

محروس.
كما طرح أحدث أغنياته بعنوان 
»دعــيــت الــلــه« مــن ألــحــانــه، وأشــعــار 
أحمد الصانع، والموزع الموسيقي 

»ســيــروس«، والمكساج والماستر 
للمهندس جاسم محمد.

داليا مباركيارابلقيس

صبا مبارك

حسين الجسمي

داليا وبلقيس ويارا يحتفلن باليوم الوطني اإلماراتي

صبا مبارك تتصدر بوستر »عنبر 6«

م 1700 قطعة لشخصيات »السنافر« عيسى دشتي يقدِّ
السفير البلجيكي: مجموعة رائعة تتعلق بالشخصية الكارتونية

م الباحث عيسى دشتي نحو  قدَّ
1700 قطعة لشخصيات 

»السنافر« الشهيرة في 
معرضه الشخصي الذي نظمه 

يتقاسم الفنان أحمد صفوت بمنطقة خيطان.
بطولة املسلسل التلفزيوني 

الجديد )األجهر( مع 
الفنان عمرو سعد، والذي 

سُيعرض في رمضان املقبل 
على الشاشات، بمشاركة 
سيد رجب وأحمد مجدي 

ومجموعة من الفنانني.
وانضم صفوت للعمل بعد 
اتفاقه مع الشركة املنتجة 

على جميع التفاصيل، 
في وقت سيجعله العمل 

يتواجد بالعاصمة اللبنانية 
)بيروت( لفترة طويلة 

خال الشهور املقبلة، حيث 
سيجري التصوير بالكامل 

هناك، فيما يتوقع أن ينتهي 
التصوير في النصف الثاني 

من رمضان.
أحمد صفوت حصل على 

موافقة من املخرج خالد 
يوسف قبل إباغ الشركة 

املنتجة للمسلسل بموافقته، 
بسبب ارتباطه معه بتصوير 

مسلسل »سر السلطان«، 
حيث سيعود إلى مصر 

في فترات محددة لتصوير 
مشاهده باملسلسل وفق ما 
سيبلغ به من فريق العمل.

وافقت الفنانة الشابة جميلة 
عوض على بطولة حكاية 

»آلخر نفس«، ضمن أحداث 
مسلسل »حدث بالفعل«، 

لتكون بطلة القصة الجديدة، 
التي ينطلق تصويرها قريبًا 

في مصر.
وتعود جميلة من خال 

القصة الجديدة للبطولة 
الدرامية مجددًا، حيث 

تتناول الحكاية أحد 
األمراض النفسية، وهي 

التيمة الرئيسية التي يدور 
حولها املسلسل، الذي 

يشهد مشاركة عدد كبير من 
النجوم في حكايات منفصلة 

متصلة، بمشاركة ُصناع 
الدراما العربية.

املسلسل الجديد يتضمن 
نحو ١00 قصة حقيقية 

مرتبطة باألمراض النفسية 
املختلفة من واقع حكايات 

مختلفة بالعالم العربي، 
فيما يجري االنتهاء من 
تصوير كل قصة بطاقم 
عمل مختلف، استعدادًا 

للعرض التلفزيوني قريبًا، 
بوقت اقترب ُصناع املسلسل 

من نهاية تصوير الحكاية 
األولى )لو بعد حني(، 

بمشاركة دينا الشربيني 
وشيرين رضا.

يعرض الفنان أحمد السقا 
مسرحيته الجديدة )سيدتي 

الجميلة( بموسم الرياض 
اعتبارًا من الثاثاء املقبل، 

وعلى مدار ٥ أيام.
املسرحية مأخوذة من 

العرض املسرحي الذي 
قدمه الراحل بهجت قمر مع 

فؤاد املهندس قبل نحو 6 
عقود، ويشارك في بطولتها 

ريم مصطفى ومحمد 
عبدالرحمن، إضافة إلى 

عاء مرسي وليلى عزالعرب، 
وسط تأكيدات بأن ليالي 
عرض املسرحية قد تمتد 

بسبب اإلقبال الجماهيري 
على حجز التذاكر.

ويعود السقا باملسرحية 
للوقوف على خشبة املسرح 

بعد غياب ١9 عامًا، حيث 
كانت آخر تجاربه املسرحية 

»كده أوكيه« التي ُعرضت عام 
200٣، في وقت لم يتحدد ما 

إذا كانت املسرحية ستعرض 
في مصر باملستقبل القريب 

أم ال، علمًا بأن السقا لديه 
مشروع درامي في رمضان 
املقبل يحمل اسم »الجبل«.

خبريات

أحمد صفوت يشارك
في مسلسل »األجهر«

جميلة عوض بطلة
حكاية »آلخر نفس«

السقا يعرض »سيدتي 
الجميلة« بموسم الرياض

ر 
ِّ

أحض
لمعرض عن 

الملك تشارلز 
الثالث في 

المكتبة 
الوطنية 12 

الجاري
عيسى دشتي

»البحر األحمر السينمائي« يفتتح اليوم 
تحت شعار »السينما حياة«

https://www.aljarida.com/article/6271
https://www.aljarida.com/article/6270
https://www.aljarida.com/article/6269
https://www.aljarida.com/article/6268
https://www.aljarida.com/article/6267
https://www.aljarida.com/article/6266
https://www.aljarida.com/article/6265
https://www.aljarida.com/article/6275
https://www.aljarida.com/article/6273
https://www.aljarida.com/article/6272


رياضة
العدد 5198 / الخميس 1 ديسمبر 2022م / 7 جمادى األولى 1444هـ

األخضر السعودي... ظهور األخضر السعودي... ظهور 
تاريخي ووداع بشرفتاريخي ووداع بشرف

المكسيكي أوربيلين بينيدا في لعبة مشتركة مع علي الحسن أثناء مباراة السعودية والمكسيك  )رويترز(

ليكي يضع أستراليا 
في ثمن النهائي

نسور قرطاج 
مرفوعو الرأس

كرواتيا وبلجيكا 
بين المطرقة 

والسندان

»معقدة« بين 
ألمانيا وكوستاريكا

إسبانيا لتجنب 
استفاقة اليابان

»أسود األطلس« 
 يواجهون كندا 

بـ 3 فرص

13 12

18 17

16

19

 
ً
أحد الجماهير يقتحم استاد المدينة التعليمية في الريان، غرب الدوحة، ويقوم بحركات بهلوانية مرتديا

 العلم الفلسطيني خالل مباراة تونس وفرنسا في المجموعة الرابعة   )أ ف ب(
ً
الزي التونسي، وحامال
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قطريون فخورون بالمشاركة في إطالق أول تعويذة رقمية
أعـــرب الــمــواطــنــون الــقــطــريــون أحمد 
الباكر وفهد الكواري ومحمد اإلبراهيم، 
الـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى إطـــــاق الــتــعــويــذة 
الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر، عن 
فخرهم بالمشاركة في صناعة محتوى 
لهذا المشروع الذي شّكل محطة بارزة 
في البطولة التاريخية، التي تتواصل 
مــنــافــســاتــهــا فـــي 8 اســـتـــادات حــتــى 18 

الجاري.
وجاء اإلعان عن التعويذة الرسمية 
»لــعــيــب« خــــال حــفــل الــقــرعــة الــنــهــائــيــة 
لكأس العالم قطر 2022، وهي شخصية 
قادمة من العالم الــمــوازي الــذي يجمع 
تعويذات البطوالت السابقة، وتتحلى 
ــتــــادت  بــــــروح الــــمــــرح والـــمـــغـــامـــرة، واعــ
حــــضــــور بــــطــــوالت كــــــأس الــــعــــالــــم عــبــر 
التاريخ، والتفاعل مع أبــرز لحظاتها، 
كــمــا تــتــمــتــع بـــمـــهـــارات مــمــيــزة فـــي كــرة 

القدم.
واستعرض الشباب الثاثة التحديات 
ــتـــي انــــطــــوت عــلــيــهــا مــشــاركــتــهــم فــي  الـ
صــــنــــاعــــة مــــحــــتــــوى يـــحـــظـــى بـــإعـــجـــاب 
مشجعي كــرة الــقــدم فــي أنــحــاء العالم، 
وتــحــدثــوا عــن حماسهم إلعـــداد فيديو 
ـــاعـــهـــم على 

ّ
إطــــاق الــتــعــويــذة عــنــد اط

التصّور المبدئي لشخصية »لعيب«.
ــال الـــبـــاكـــر، الـــــذي يــعــمــل مــخــرجــا  ــ وقـ
ومنتجا منذ 12 عاما،ً في تصريحات 
 للمشاركة في 

ً
صحافية : تحمّست جدا

هذا المشروع، وعملنا منذ البداية على 
تقديم عمل فريد ال مثيل له في إطاق 

التعويذات السابقة لكأس العالم«.
ويــعــد »لــعــيــب« أول تــعــويــذة رقــمــيــة 
فــي تــاريــخ كــأس الــعــالــم، لتضاف ميزة 
ــذه الــنــســخــة مــن  ــ أخــــــرى تـــنـــفـــرد بـــهـــا هـ
المونديال التي تعد األولــى في العالم 
العربي والشرق األوسط، كما أنها أول 
بطولة متقاربة المسافات في التاريخ 
الحديث لكأس العالم، عــاوة على أنه 

أول مــونــديــال يــصــدر لــه ألــبــوم غنائي 
كامل، بــداًل من أغنية واحــدة كما جرت 

العادة في السابق.
وألــقــى الـــكـــواري الــضــوء عــلــى جانب 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجــــهــــت فــريــق 

: »لست مــن كبار مشجعي 
ً
العمل قــائــا

ــدم، ولـــذلـــك تــنــاولــت شخصية  ــقـ كــــرة الـ
التعويذة خــال مرحلة إعـــداد الرسوم 
الــمــتــحــركــة كــمــتــابــع مـــن خـــــارج نــطــاق 
جمهور الساحرة المستديرة، فقد كان 

من بين التحديات التي واجهتنا ابتكار 
محتوى يتجاوز اإلعجاب بها مشجعي 
كرة القدم، وأعتقد أننا خرجنا في نهاية 
الرحلة بشخصية »لعيب« المحبوبة من 

الجميع بفضل طبيعته المرحة«.

ــد الـــكـــاتـــب والــمــخــرج  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
محمد اإلبــراهــيــم، الـــذي شـــارك كمطور 
أول لــلــمــحــتــوى فـــي مـــشـــروع الـــرســـوم 
المتحركة، سعادته باإلسهام في ابتكار 
ب جمع 

ّ
 إلى أن األمر تطل

ً
لعيب، مشيرا

الكثير مــن المعلومات للمساعدة في 
إبداع فيديو الشخصية.

ولم تقتصر المزايا الفريدة لتعويذة 
مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022 عـــلـــى صـــوتـــه، 
ــــواري، الـــحـــاصـــل على  ــكـ ــ فــقــد أضـــــاف الـ
الماجستير في تخصص صناعة األفام 
مـــن جــامــعــة لـــنـــدن، أن تــقــديــم تــعــويــذة 
 أمــام فريق العمل، 

ً
ناطقة شّكل تحديا

 أن الــســيــنــاريــو الــخــاص بشخصية 
ّ

إال
لعيب نال إعجاب االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(.
ــكـــان تــحــديــد  ــا الـــتـــحـــدي اآلخـــــــر، فـ ــ أمـ
اللهجة الــتــي يتحدث بها لعيب، وفي 
نــفــس الـــوقـــت الــتــأكــد مـــن أن الــتــعــويــذة 
 وتشّكل مصدر 

ً
 واسعا

ً
ستلقى ترحيبا

إلهام للناس في قطر والمنطقة والعالم 
بأكمله.  

وحول تقديم شخصية لعيب بمامح 
مــحــلــيــة، أكــــد الــــكــــواري أهــمــيــة تسليط 
الضوء على الجانب الثقافي والتراثي 
في التعويذة، وتضمينها سمات تدل 
على الشخصية القطرية. وقــال: »يجب 
اع محتوى ابتكار 

ّ
علينا باعتبارنا صن

ــال تــعــكــس ثـــقـــافـــة وتـــــــراث بـــادنـــا  ــمــ أعــ
وتعريف شعوب العالم بها.«

ــيــــة  ــتــــراضــ ــة االفــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ وتــــمــــيــــزت الـ
لتعويذة لعيب بمجموعة ال حصر لها 
مــن الــخــيــارات اإلبـــداعـــيـــة، فــقــد أتيحت 
الــفــرصــة لــفــريــق الــعــمــل لــاســتــفــادة من 
ــــدث الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة فـــي ابــتــكــار  أحـ
الــشــخــصــيــة، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشـــار 
الـــبـــاكـــر إلــــى أن تــجــربــة ابـــتـــكـــار لعيب 
اتسمت بحيز واسع لإلبداع، مع إمكانية 
االستفادة من تقنيات جديدة، من بينها 
الصور المجسمة والشاشات الرقمية 
ــثـــة األخــــــــرى الــتــي  والــــوســــائــــط الـــحـــديـ

ساعدت في تقديم هذا العمل الفريد.
)د ب أ(

التعويذة الرسمية »لعيب« خال حفل االفتتاح

    المباراة في سطور

المباراة: فرنسا- تونس صفر - 1
الملعب: استاد المدينة التعليمية، الدوحة

ً
الجمهور: 43627 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة الرابعة

الحكم: النيوزيلندي ماثيو كونغر

األهداف:
تونس: وهبي الخزري )58(

اإلنذارات:
تونس: وجدي كشريدة )28(

التشكيلتان:
فــرنــســا: ستيف مــانــدانــدا، رافــايــل فــــاران، إبــراهــيــمــا كوناتيه، 
إدواردو كامافينغا، أكسل ديزازي، أوريليان تشواميني، يوسف 
فوفانا )أنطوان غريزمان، 73(، كينغسلي كومان )كيليان مبابي، 
63(، ماتيو غندوزي )عثمان ديمبيليه، 79(، جــوردان فيريتو 

)أدريان رابيو، 63(، راندال كولو مواني.
المدرب: ديديه ديشامب

تونس: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغندري، ياسين 
مرياح، وجدي كشريدة، الياس السخيري، عيسى العيدوني، 
علي مــعــلــول، أنــيــس بــن سليمان )عــلــي الــعــابــدي، 83(، محمد 
علي بن رمضان )غيان الشعالي، 74(، وهبي الخزري )عصام 

الجبالي، 60(.
المدرب: جال القادري

)أ ف ب(

حقق المنتخب التونسي 
 على فرنسا 

ً
 تاريخيا

ً
انتصارا

حامل لقب المونديال 1-صفر، 
إال أن »نسور قرطاج« ودعوا 

البطولة بعد فوز أستراليا على 
الدنمارك.

أهــدى المهاجم المخضرم 
 
ً
وهــبــي الــخــزري تــونــس فـــوزا
 على فــرنــس حاملة 

ً
تــاريــخــيــا

الــلــقــب 1 - صــفــر عــلــى اســتــاد 
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، ضــمــن 
ــة الــثــالــثــة  ــولـ مـــنـــافـــســـات الـــجـ
األخــيــرة للمجموعة الــرابــعــة 
في مونديال قطر لكرة القدم، 
 
ً
لكنها وّدعت المنافسة، نظرا
لفوز أستراليا على الدنمارك.

وهو الفوز الثالث لمنتخب 
»نـــســـور قـــرطـــاج« فـــي ســـادس 
ــالـــم  ــعـ ــة فـــــي كــــــأس الـ ــاركــ ــشــ مــ
ــاوز خــــالــــهــــا دور  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لــــــم يـ
الــمــجــمــوعــات، بعد المكسيك 
3 - 1 عام 1978، وبنما 2 - 1 
عام 2018، واألول على فرنسا.

واحتفظت فرنسا، الضامنة 
ــي  ــائــ ــهــ ــنــ ــا لــــثــــمــــن الــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــأهـ ــ تـ
بـــعـــد فـــوزهـــا فـــي مــبــاراتــيــهــا 
األوليين، بصدارة المجموعة 
ــقــــاط، بـــعـــد خــوضــهــا  مــــع 6 نــ
ــاراة بــتــشــكــيــلــة رديـــفـــة،  ــبــ ــمــ الــ
بفارق األهــداف عن أستراليا 
الفائزة على الدنمارك -1صفر، 
فيما رفعت تونس رصيدها 
إلى 4 نقاط في المركز الثالث 

وودعت مرفوعة الرأس.
ــدرب ديـــديـــيـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـــــــع الـ
ديشان نجوم هجومه كيليان 
مــبــابــي، وأنـــطـــوان غــريــزمــان، 
وعثمان ديمبيليه على مقاعد 
ــن 9 تـــغـــيـــيـــرات  ــمـ الـــــبـــــدالء ضـ
مقارنة مع مباراة الفوز على 

الدنمارك 2 - 1.
وحـــــــــــــافـــــــــــــظ أوريــــــــــلــــــــــيــــــــــان 
تــشــوامــيــنــي ورافــــايــــل فــــاران، 
الذي حمل شارة القيادة على 
مـــركـــزيـــهـــمـــا أســـاســـيـــيـــن، فــي 
ل مدرب بطلة العالم 

ّ
حين فض

ــبـــدالء  1998 و2018 مـــنـــح الـ
فــرصــة الــمــشــاركــة عــلــى غـــرار 
كــيــنــغــســلــي كــــومــــان وثــنــائــي 
الهجوم إدواردو كامافينغا 
ورانــــــدال كــولــو مـــوانـــي الـــذي 
خـــــاض مــــبــــاراتــــه األولـــــــى فــي 
النهائيات، والحارس ستيف 

مانداندا.

أكبر العب في النهائيات

ــات مــــانــــدانــــدا فــــي ســن  ــ ــ وبـ
 أكبر 

ً
 و247 يــومــا

ً
الـــ 37 عــامــا

العـــب يــشــارك فــي مـــبـــاراة في 
ــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــي  نـــهـــائـ
ــام بـــرنـــار  ــ تــــاريــــخ فـــرنـــســـا، امــ
الما الذي شارك في سن الـ 37 
 أمام انكلترا 

ً
 و148 يوما

ً
عاما

فــــي ســبــتــمــبــر 2000، حــســب 
ات. وكالة »أوبتا« لاحصاء

وأشــــــــــرك ديـــــشـــــان الــــمــــدافــــع 
أكـــســـل ديـــــــــزازي لــيــصــبــح أّول 
العب فرنسي يخوض مباراته 
الدولية االولى في كأس العالم 
منذ غابريال دو ميشال في 13 

يوليو 1966 أمام المكسيك.
بدوره، أدخل جال القادري 
مــــــــــدرب تـــــونـــــس الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــتــغــيــيــرات عــلــى تشكيلته في 
جميع المراكز، فأشرك وجدي 
ــلـــي مـــعـــلـــول عــلــى  كـــشـــريـــدة وعـ
الـــــرواقـــــيـــــن، والــــثــــاثــــي أنـــيـــس 
بــن ســلــيــمــان ومــحــمــد عــلــي بن 
رمضان والخزري في المقدمة.

وعــــــانــــــى مـــنـــتـــخـــب »نــــســــور 
قــــــــرطــــــــاج« ضــــــغــــــوطــــــات جـــمـــة 
حــــتــــى قــــبــــل دخــــــولــــــه أرضــــيــــة 
الـــمـــلـــعـــب، فــالــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة 
التي حصدها من تعادل ثمين 
أمـــام الــدنــمــارك )صــفــر - صفر( 
وخسارة أمام أستراليا صفر - 
1 أجبرته على اجتراح معجزة 

تحققت أمام »الديوك«.

هدف أبيض للغندري

اعــــــتــــــقــــــدت تـــــــونـــــــس انــــهــــا 

 
ً
افــتــتــحــت الــتــســجــيــل ســريــعــا

بعد ركلة حرة نفذها الخزري 
وتــابــعــهــا نــــادر الــغــنــدري في 
الـــشـــبـــاك، إال أن الـــحـــكـــم رفـــع 
راية التسلل على مدافع نادي 

اإلفريقي )8(.
ــخــــــزري بـــركـــلـــة  وطـــــالـــــب الــــ
جــزاء بعدما اخترق المنطقة 
 )13(، ومــــن 

ً
ــــط أرضــــــــــا ــقـ ــ وسـ

هجمة مرتدة سريعة وصلت 
الــكــرة إلـــى فــوفــانــا ومــنــه إلــى 
كومان المندفع داخل المنطقة 
ســـددهـــا إلــــى جــانــب الــمــرمــى 

.)25(

 
ً
ــــددا ــــجـ وهــــــــدد الــــــخــــــزري مـ
الــمــرمــى الــفــرنــســي بتسديدة 
ــارج الــمــنــطــقــة  ــ بـــعـــيـــدة مــــن خــ
ــارس مـــانـــدانـــدا  ــ ــحـ ــ صــــدهــــا الـ
)35(، قبل أن يعيد الكّرة قبل 
صــافــرة الــنــهــايــة مـــرت عالية 

فوق المرمى )2+45(.
الخزري يحرز الهدف

ــرة في  ــكـ وخـــســـر فـــوفـــانـــا الـ
منتصف الملعب بعد ضغط 
ــــن الـــســـخـــيـــري لـــتـــصـــل إلـــى  مـ
الـــخـــزري الــــذي تــوغــل وراوغ 
وســدد كــرة خادعة في شباك 
58( لـــيـــحـــتـــفـــل  مـــــــانـــــــدانـــــــدا )

مـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي أجـــــــواء 
هستيرية، قــبــل أن يستبدله 
المدرب بعد دقيقتين بمهاجم 
أودنـــســـي الــدنــمــاركــي عــصــام 

الجبالي.
ــــات الـــخـــزري أول العــب  وبـ
إفريقي في تاريخ كأس العالم 
ــي ثـــــاث مـــبـــاريـــات  يـــســـجـــل فــ
 
ً
مــتــتــالــيــة خـــاضـــهـــا أســـاســـيـــا

)أمام بلجيكا وبنما عام 2018 
وفرنسا 2022(.

وأجــــــــــــرى ديــــــشــــــان أربــــعــــة 
تـــغـــيـــيـــرات لـــتـــنـــشـــيـــط فــريــقــه 
فأدخل أدريان رابيو ومبابي 

غـــــــريـــــــزمـــــــان وديــــمــــبــــيــــلــــيــــه، 
فــســدد األخــيــر كــرة مــن خــارج 
الــمــنــطــقــة بــيــن يـــدي الــحــارس 
أيمن دحمان )81(، الــذي عاد 
وتصدى لتسديدة من مبابي 
)89(، فيما مرت تسديدة كولو 
مـــوانـــي قــــرب الـــقـــائـــم األيـــســـر 

.)90(
وصــــــــد دحــــــمــــــان كــــــــرة مـــن 
مسافة بعيدة لمبابي )3+90(، 
فيما شــهــد الــدقــائــق األخــيــرة 
فورة هجومية فرنسا أسفرت 
ــاتــــل لـــغـــريـــزمـــان  ــــدف قــ عــــن هــ
بـــعـــد مــعــمــعــة داخــــــل مــنــطــقــة 

الجزاء التونسية، إال أن حكم 
الفيديو المساعد »في آيه آر« 
الـــغـــى الــــهــــدف بــــداعــــي تــســلــل 
عــلــى مــهــاجــم أتــلــتــيــو مــدريــد 

اإلسباني )8+90(.
ولـــــــم يـــســـبـــق لــــفــــرنــــســــا أن 
خــــــســــــرت أمـــــــــــام تــــــونــــــس فـــي 
ــع السابقة  الــمــواجــهــات األربــ
 بأن 

ً
)فــوزان وتــعــادالن(، علما

اللقاء األخير بينهما انتهى 
بالتعادل 1-1 في مايو 2010.

نسور قرطاج مرفوعو الرأس
وّدعوا المونديال بفوز تاريخي على فرنسا بطلة العالموّدعوا المونديال بفوز تاريخي على فرنسا بطلة العالم

فرحة الخزري بالهدف

https://www.aljarida.com/article/6298
https://www.aljarida.com/article/6357


كاليدو 
كوليبالي

    المباراة في سطور

المباراة: الدنمارك - أستراليا 0-1

الملعب: الجنوب، الوكرة
ً
الجمهور: 41232 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة 
األخيرة

المجموعة الرابعة

الحكم: الجزائري مصطفى غربال

األهداف:

أستراليا: ماثيو ليكي )60(

- اإلنذارات:

الدنمارك: روبرت سكوف )75(

أستراليا: عزيز بهيتش )4(، ميلوش 
ديغينيك )57(

التشكيلتان:

الــــــــدنــــــــمــــــــارك: كـــــاســـــبـــــر شــــمــــايــــكــــل - 
راســــمــــوس كــريــســتــنــســن )ألـــكـــســـنـــدر 
بــاه، 46(، يواكيم أندرسن، أندرياس 
ــم مـــايـــهـــلـــي  ــ ــيــ ــ ــواكــ ــ كــــريــــســــتــــنــــســــن، يــ
)أنــدريــاس كــورنــيــلــيــوس، 70( - بيار 
إميل هويبيرغ، كريستيان 
إريكسن، ماتياس ينسن 
ــيـــل دامــــســــغــــارد،  ــكـ ــيـ )مـ
59( - أندرياس سكوف 

أولسن )روبرت سكوف، 69(، مارتين 
بـــرايـــثـــوايـــت )كـــاســـبـــر دولــــبــــرغ، 59(، 

يسبر ليندرستروم

المدرب: كاسبر هيولماند

أســـتـــرالـــيـــا: مـــاثـــيـــو رايــــــن - مــيــلــوش 
ديغينيك، كــاي رولـــز، هــاري ســوتــار، 
ــــوي، رايــلــي  عـــزيـــز بــهــيــتــش - آرون مـ
ماكغري )بايلي رايت، 74(، جاكسون 
ــغ غـــــودويـــــن )كـــيـــانـــو  ــريــ ــــن، كــ ــايـ ــ ــرفـ ــ إيـ
بـــاكـــوس، 46( - مــاثــيــو لــيــكــي )أيــديــن 
هـــروســـتـــيـــتـــش، 89(، مــيــتــشــل ديــــوك 

)جايمي ماكالرين، 82(

المدرب: غراهام أرنولد.

 )أ ف ب(

غرامة على منتخب السنغال

تلقى المنتخب السنغالي غرامة مالية بقيمة عشرة آالف فرنك 
ســويــســري )عــشــرة آالف و500 دوالر( بعد حــضــور الــمــدرب فقط 
دون وجود أي العب خالل المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة 

اإلكوادور في المونديال.
وقبل المواجهة التي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل 

هــدف ليبلغ دور الـــ 16 للمونديال، حضر سيسيه فقط 
المؤتمر الصحافي االثنين ولم يحضر الالعب كريبين.

وكــان المنتخب األلماني أيضا تلقى نفس الغرامة 
المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خالل المؤتمر 

الصحافي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا.

المدرب السنغالي أليو سيسيه

ماتيوس يستبعد تكرار سيناريو 2018
يـــرى األســـطـــورة األلــمــانــي لــوثــار مــاتــيــوس أن 
مــنــتــخــب بـــــالده بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب هــانــســي فليك 

سيتأهل لدور الـ 16 لمونديال قطر 2022.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب ألـــمـــانـــيـــا نـــظـــيـــره مــنــتــخــب 
كوستاريكا اليوم وال بديل أمامه سوى الفوز مع 
عدم فوز اليابان على إسبانيا في المباراة األخرى 

بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
مــن أجـــل بــلــوغ الـــدور 

الثاني للمونديال.
وخـــــــــــــرجـــــــــــــت 
الـــــــمـــــــاكـــــــيـــــــنـــــــات 
األلمانية من دور 
المجموعات في 
مــونــديــال روسيا 

2018 بعد الخسارة 
فـــــــــــي الـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة 

الـــــحـــــاســـــمـــــة 
أمــــــــــــــام 

كــوريــا الجنوبية، لكن مــاتــيــوس استبعد تكرار 
نفس السيناريو.

وكــتــب مــاتــيــوس فــي عــمــود لصحيفة »بــيــلــد« 
أمس: »لدينا العبون لم يكونوا موجودين حينها، 
الــمــدرب اآلن هانسي فليك وليس يواخيم لوف، 
وكوستاريكا ليست قوية مثل كوريا الجنوبية«.

وتوقع ماتيوس 61 عاما أن يحقق المنتخب 
األلماني »فوزا كبيرا« على كوستاريكا، سيساعد 
عــلــى الــتــأهــل إذا فــــازت الـــيـــابـــان عــلــى إســبــانــيــا، 
مشيرأ إلى أن »فرصتنا في التأهل أكبر من خطر 

خروجنا«.
وبشأن تعادل ألمانيا مع إسبانيا بهدف لمثله، 
قال »لقد قدموا مباراة جيدة، تحسنوا واستحقوا 
النقطة الرائعة، المزايا األلمانية التي افتقدناها 

مؤخرا، عادت«.
وأظهر استطالع رأي لموقع »يوجوف« أن 37 
فــي المئة فقط مــن األلــمــان سيتابعون الــمــبــاراة 
أمــام كوستاريكا، بعدما أشــار %24 فقط في 
استطالع سابق أنهم سيتابعون المباراة 
أمـــام الــيــابــان مقابل 33 فــي المئة أكــدوا 
أنهم سيشاهدون المباراة أمام إسبانيا.
)د ب أ(

تأهل منتخب أستراليا للدور
 الـ 16 في مونديال قطر 

2022، إثر فوزه الثمين على 
نظيره الدنماركي بهدف 
نظيف، أمس، في الجولة 

األخيرة من منافسات 
المجموعة الرابعة.

وضــع ماثيو ليكي المنتخب 
األسترالي في الدور ثمن النهائي 
ــه،  ــاريــــخــ ــة فـــــي تــ ــيــ ــانــ ــثــ ــمــــرة الــ ــلــ لــ
ــوز  ــفـ وذلـــــــك بــتــســجــيــلــه هــــــدف الـ
عــلــى الـــدنـــمـــارك 1 - صــفــر أمــس 
على ملعب الــجــنــوب فــي الــوكــرة 
بـــالـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة األخــــيــــرة مــن 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 

لمونديال قطر 2022.
وسجل مهاجم ملبورن سيتي 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 
ــتـــأهـــل لــثــمــن الــنــهــائــي  بـــطـــاقـــة الـ
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد 2006 حين 
انتهى مشوارهم على يد إيطاليا 

)صفر - 1(.
ــن هــــدفــــه  ــ ــ ــكــــي عـ ــيــ ــدث لــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــه في  : »أعــتــقــد أنـ

ً
الــحــاســم، قـــائـــال

هذه اللحظات ال يمكنك التفكير 
. ليس لديك الوقت للتفكير. 

ً
كثيرا

ــــل شــــــيء بـــســـرعـــة.  ــل كـ ــد حـــصـ ــقـ لـ
كــانــت تــمــريــرة رائـــعـــة... سددتها 
أرضية وقوية، ومن الصعب على 

الحارس صدها«.
وتــابــع »مـــا أن رأيــتــهــا تــدخــل، 
ــة.  ــارمـ ــعـــرت بـــســـعـــادة عـ حـــتـــى شـ
ــة  أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان يــمــكــنــكــم رؤيــ
حجم المشاعر من الطريقة التي 
احتفلت بها. أشعر بفخر كبير. 
كما تعلمون، عملنا بجهد كبير... 
هدفي األول في كــأس العالم هو 
على األرجح أحد أهم األهداف في 

مسيرتي وبالنسبة للمنتخب«.

 على المسافة ذاتها 
وبـــــــــالـــــــــفـــــــــعـــــــــل، ســـــيـــــتـــــذكـــــر 

 
ً
األســــتــــرالــــيــــون ولـــيـــكـــي طـــويـــال
ــــذي رفــــع رصــيــد  هــــذا الـــهـــدف الـ
ــيــــروز« الــــى 6 نـــقـــاط في  »ســــوكــ
المركز الثاني بــفــارق األهــداف 
خلف فرنسا بطلة العالم التي 
ــا قــبــل  ــهـ ــلـ ــأهـ كــــانــــت ضــــامــــنــــة تـ
سقوطها أمس األربعاء بهدف 
أمــــام تــونــس الــتــي حــلــت ثالثة 
بأربع نقاط، مقابل نقطة يتيمة 

للدنمارك.
وتــلــعــب أســـتـــرالـــيـــا فـــي ثمن 
النهائي ضد متصدر المجموعة 
الثالثة، في حين تلعب فرنسا 
مع ثاني هــذه المجموعة التي 
ــدا  ــنــ ــولــ ــم األرجــــنــــتــــيــــن وبــ تــــضــ

والسعودية والمكسيك.
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ وأجــــــــــرى مــــــــدرب أسـ
 
ً
 واحـــدا

ً
غــراهــام آرنــولــد تــعــديــال

على التشكيلة التي فازت على 
ــــي الـــجـــولـــة  ـــر فـ ـــفــ تــــونــــس -1صــ
ــة، إذ أشــــــــرك مـــيـــلـــوش  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ديــــغــــيــــنــــيــــك بـــــــــــــداًل مــــــــن فــــــــران 
كاراتشيتش فــي مركز الظهير 

األيمن.
وبعدما بدأ بكاسبر دولبرغ 
ضـــد تــونــس )صـــفـــر- صــفــر( ثم 
أنــــدريــــاس كــورنــيــلــيــوس أمـــام 
ــمـــدرب  ــرر الـ ــ فـــرنـــســـا )-1  2(، قـ
الــدنــمــاركــي كــاســبــر هيولماند 
 فـــــي الـــخـــط 

ً
ــددا ــ ــجــ ــ الـــتـــعـــديـــل مــ

األمـــــــــامـــــــــي بـــــــــإشـــــــــراك مـــــارتـــــن 
.
ً
برايثوايت أساسيا

ومع استمرار غياب سايمون 
كاير بسبب إصابة في الفخذ، 
حمل كريستيان إريكسن شارة 
القائد في تشكيلة شهدت ثالثة 

تعديالت بالمجمل مقارنة مع 
المباراة ضد فرنسا.

ــانــــت نـــيـــة الــدنــمــاركــيــيــن  وكــ
واضــحــة منذ الــبــدايــة، وهـــددوا 
مرمى الحارس ماثيو راين في 
أكــثــر مــن مناسبة، إن كــان عبر 
مـــاتـــيـــاس يــنــســن أو أنـــدريـــاس 

سكوف أولسن ويواكيم مايهلي، 
لــكــن مـــن دون نـــجـــاعـــة، ليبقى 
التعادل السلبي سّيد الموقف 

حتى نهاية الشوط األول.
وبــــــــدأت أســـتـــرالـــيـــا الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي بــتــســديــدة لــجــاكــســون 
ــرمـــى كــاســبــر  إيـــرفـــايـــن عـــلـــت مـ

شمايكل بقليل )48(، ثــم نجح 
ــال آســـيـــا لـــعـــام 2015 فــي  ــطــ أبــ
ــة مــن  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ هــــز الـــشـــبـــاك الـ
ــــدة وتــــمــــريــــرة مــن  ــرتـ ــ هـــجـــمـــة مـ
رايلي ماكغري الى ماثيو ليكي 
الـــذي تــالعــب بيواكيم مايهلي 
 قبل أن يسدد في 

ً
 ويمينا

ً
يسارا

الزاوية اليسرى األرضية لمرمى 
شمايكل )60(.

ــن ورفــــاقــــه  ــســ ــكــ وحـــــــــاول إريــ
الــعــودة الـــى الــلــقــاء، فــحــاصــروا 
ــــي مــنــطــقــتــهــم  األســــتــــرالــــيــــيــــن فـ
وحصلوا على بعض الــفــرص، 
لــكــن مـــن دون أن يــنــجــحــوا في 

ترجمتها، لتنتهي المواجهة 
بفوز أسترالي في ثاني مواجهة 
بين المنتخبين في النهائيات 
العالمية بعد مونديال روسيا 
2018 حين تعادال 1-1 في دور 

.
ً
المجموعات أيضا

)أ ف ب(

فرحة العبي المنتخب األسترالي

ليكي يحرز هدفه في مرمى الدنمارك

من النهائي
ُ
من النهائيليكي يضع أستراليا في ث
ُ
ليكي يضع أستراليا في ث

لوثار ماتيوس

أكد كاليدو كوليبالي، صاحب الهدف الثاني الذي ضمن للسنغال 
من نهائي مونديال قطر 

ُ
الفوز على اإلكــوادور )2-1( لتتأهل إلى ث

العب في المباراة، أن فريقه عرف كيف يتخطى واختير أفضل 
غــيــاب ســاديــو مــانــي نجم منتخب »أســود 

التيرانجا«.
ــاراة:  ــبــ ــمــ ــقـــب الــ وصـــــــرح كـــولـــيـــبـــالـــي عـ
 أمة تتسم بالروح 

ً
»السنغال كانت دائما

الجماعية، فريق مــن اإلخـــوة، 10 ماليين 
سنغالي يعيشون داخل السنغال وخارجها«.

وأوضح: »من دون ماني كان األمر أكثر صعوبة. كان 
علينا أن نثبت أكثر من أي وقت مضى أننا فريق. 
إنــه نجمنا، الــرجــل الــرمــزي، كــان علينا العمل 
 وضعنا المزيد 

ً
أكــثــر. أعتقد أنــنــا جميعا

من المواهب«.
ــب أن »مـــســـابـــقـــة  ــ ــالعـ ــ وأضـــــــــاف الـ
أخرى تبدأ اآلن« بالنسبة لفريقه، 
ــتــــصــــار لــضــحــايــا  وأهــــــــدى االنــ
الزلزال الذي وقع في نابولي، 
المدينة اإليطالية التي لعب 
فيها، والتي يعتبرها »بلده 

الثاني«.
 )إفي(

كوليبالي: تجاوزنا غياب مانيكوليبالي: تجاوزنا غياب ماني

https://www.aljarida.com/article/6358
https://www.aljarida.com/article/6360
https://www.aljarida.com/article/6361
https://www.aljarida.com/article/6363
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907 ماليين مشاهد للمونديال في الشرق األوسط
أعلنت مجموعة »بي إن » اإلعالمية، الناقل الرسمي 
لبطولة كأس العالم، تخطي عدد المشاهدات األولية 
لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة األولى من دور 
المجموعات حاجز المليار مشاهدة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
ــــس، إن نــســب  ــمـــي أمــ ــان رسـ ــيـ ــالــــت الـــقـــنـــاة فــــي بـ وقــ
 
ً
المشاهدة تعكس زيــادة بواقع 113 في المئة مقارنة

بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة 
كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت: »تؤكد اإلحصائيات األولية للمشاهدات 
اإلقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في 
قام 

ُ
المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل والتي ت

للمرة األولى في العالم العربي«.
وأوضحت: »تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا 
مباريات الجولة األولى لدورة المجموعات من البطولة 
حاجز الـــ 907 ماليين شخص، ووصــل عــدد متابعي 
المباراة االفتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري 
واإلكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 
86 في المئة عن المباراة االفتتاحية للنسخة الماضية 

من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة 
الـــدور قبل النهائي فــي 2018 بين إنكلترا وكــرواتــيــا 
التي بلغت 99.4 مليونا، كما سجلت مــبــاراة هولندا 
والسنغال في المجموعة األولى مشاهدة 44.6 مليون 
شخص، بينما بــدأت إيــران، أحد المنتخبات الممثلة 
لمنطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا وواحـــد من 
خمسة منتخبات تتنافس في قطر هذا الشهر، مشوارها 
في البطولة بهزيمة أمام المنتخب اإلنكليزي في مباراة 
تابعها أكثر من 80.7 مليون مشاهد، بمن فيهم 60 في 
المئة من السكان البالغين في إيران، وسجل المنتخب 
الويلزي عودته األولــى إلــى بطولة العالم لكرة القدم 
منذ عام 1958 في مباراة جمعته مع منتخب الواليات 
المتحدة وانتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 

وتابعها 26.5 مليون مشاهد«.

السعودية واألرجنتين 

وتــابــعــت: »كــمــا خـــاض الــمــنــتــخــب الــســعــودي ثاني 
أكثر المباريات مشاهدة في البطولة حتى اآلن، حيث 

تــابــع 99.3 مــلــيــون مــشــاهــد الــفــوز الــتــاريــخــي المبهر 
على األرجــنــتــيــن بهدفين لــهــدف، مــن بينهم نحو 18 
مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، 
أي نسبة 71 بالمئة من السكان البالغين في المملكة، 
الذين يتابعون األداء األبرز للصقور على اإلطالق في 
جميع نسخ بطولة العالم لكرة القدم، ووصلت أعداد 
متابعي مــبــاراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة 
الــثــالــثــة، والـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي إلـــى 30.7 

مليون مشاهد«.
وقــالــت: »ســجــلــت مــبــاراة المنتخب الــتــونــســي أمــام 

الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة 63.4 مليون مشاهدة 
في المنطقة، تشمل 75 بالمئة من إجمالي البالغين 
فــي تــونــس، وانــتــهــت الــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي بين 
الطرفين. بينما تابع 71.9 مليون شخص أولى مباريات 
المنتخب الفرنسي بطل العالم في رحلته للدفاع عن 
اللقب، والتي فــاز فيها على أستراليا بأربعة أهــداف 

مقابل هدف واحد«.
وتابع البيان أن أكثر من 82.2 مليون شخص في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شاهدوا الفوز 
الــمــفــاجــئ للمنتخب الــيــابــانــي عــلــى نــظــيــره األلــمــانــي 
حامل لقب بطولة العالم أربــع مــرات ضمن مباريات 
المجموعة الخامسة، في حين شاهد 52.4 مليون متابع 
فــوز الــمــاتــادور اإلســبــانــي الــســاحــق على كوستاريكا 

بنتيجة 7 -صفر.
وشــاهــد 57.2 مليون شخص الــمــبــاراة االفتتاحية 
للمنتخب المغربي فــي المجموعة الــســادســة، والتي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمــــام الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 
وصيف النسخة الماضية من البطولة، بينما شاهد 
26.7 مليون آخرون مباراة المنتخب الكندي في عودته 

المنتظرة إلى الساحة الكروية العالمية، والتي انتهت 
بخسارته بهدف وحيد أمام المنتخب البلجيكي.

ـــعـــد مـــبـــاراة الـــبـــرازيـــل وصــربــيــا فـــي الــمــجــمــوعــة 
ُ
وت

ــتـــي انــتــهــت بــهــدفــيــن لــصــفــر لمصلحة  الـــســـابـــعـــة، والـ
راقصي السامبا أبطال العام خمس مرات، ثالث أعلى 
المباريات متابعة في البطولة حتى اآلن مع 95.6 مليون 
مشاهد. وتابع 11.1 مليون شخص المباراة الثانية 
في المجموعة ذاتها والتي فازت فيها سويسرا على 

الكاميرون بنتيجة0-1.
كما شــاهــد 64 مليون شخص اإلنــجــاز التاريخي 
الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
أصبح أول العــب يسجل في خمس نسخ متتالية من 
بطولة العالم لكرة القدم، عندما فــازت البرتغال على 
غــانــا بنتيجة 3/2، بينما تــابــع 8.1 مــاليــيــن شخص 
المباراة التي سبقتها في اليوم ذاته بين األوروغواي 
وكــوريــا الجنوبية، والــتــي انتهت بــالــتــعــادل السلبي 

بين الطرفين.
)د ب أ(

رونالدو يغيب عن التدريبات
قالت ابنة أســطــورة كــرة القدم البرازيلية بيليه عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، أمس، إنه تم نقل والدها إلى المستشفى 
في إطار عالجه من السرطان، مضيفة أنه ليس هناك »أي مفاجأة« 

وأن الحالة »ليست حرجة«.
 على »إنــســتــغــرام« بعد أن 

ً
وكتبت كيلي ناسيمنتو مــنــشــورا

ذكرت شبكة )ئي. إس .بي .إن( البرازيلية أن بيليه تم إدخاله إلى 
مستشفى ألبرت أينشتاين بسبب وجود »تورم عام« وأنه يخضع 

 لمشكالته الصحية.
ً
لعدة فحوصات إلجراء تقييم أكثر تعمقا

وكتبت ناسيمنتو »الكثير من اإلشعارات في وسائل اإلعالم 
أمس، فيما يتعلق بصحة والدي. إنه في المستشفى ينظم عالجه.
»الــحــالــة ليست حــرجــة كما أنــه ال تــوجــد أي توقعات جديدة 
 للعام الجديد وأعد 

ً
مزعجة. سأكون مــوجــودة هناك اســتــعــدادا

بنشر بعض الصور«.
ــا مــن الــقــولــون في  « قــد اســتــأصــل ورمـ

ً
ــان بيليه »82 عــامــا وكـ

سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى 
لتلقي العالج بشكل منتظم.

وذكرت شبكة )إي. إس .بي .إن( البرازيلية أن بيليه كان يعاني 
مــن مشاكل فــي القلب وأبـــدى طاقمه الطبي قلقا مــن أن عالجه 

الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.
ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على 

الفور على طلبات للتعليق.

غاب نجم كرة القدم البرتغالي الشهير 
ــا( عــن  ــامــ كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو )37 عــ
ــبـــات مــنــتــخــب بــــــالده، أمـــــس، حيث  تـــدريـ
يستعد الفريق لمواجهة منتخب كوريا 
 في الجولة الثالثة األخيرة 

ً
الجنوبية غدا

مــن مــبــاريــات الــــدور األول ببطولة كــأس 
العالم في قطر.

وأشارت وسائل اإلعالم البرتغالية إلى 
أن الــالعــب المخضرم اكتفى بجلسة في 

الجيم، وأنه ال يعاني أي إصابة.
وكــان تقرير إعالمي أثــار الجدل حول 
الالعب، وأنه يقترب من االنتقال إلى نادي 
النصر السعودي بعد انتهاء مشاركته في 
المونديال الحالي، نظرا ألن رونالدو فسخ 
عقده مــع مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

قبل أيام.

ــدت تـــــدريـــــبـــــات الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
البرتغالي، أمـــس، غــيــاب الالعبين نونو 

مينديز ودانيلو بيريرا لإلصابة.
ــان الــظــهــيــر األيـــســـر مــيــنــديــز خــرج  ــ وكـ
مصابا من مباراة الفريق التي فاز فيها 
الــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــلــى أوروغـــــــواي 
2 - صفر، االثنين الماضي، فيما تعّرض 
بيريرا إلصــابــة بكسر فــي 3 مــن ضلوعه 
خالل تدريبات الفريق األسبوع الماضي.
)د ب أ(

بيليه مع كؤوس العالم التي توج بها

 بيليه يدخل المستشفى بيليه يدخل المستشفى

خسر المنتخب السعودي 
أمام نظيره المكسيكي 

1-2 في ختام منافسات 
المجموعة الثالثة لبطولة 

كأس العالم.

ــلـــم الـــســـعـــوديـــة  بــــــــّددت الـــمـــكـــســـيـــك حـ
بــتــكــرار إنــجــاز عـــام 1994 وبــلــوغ الـــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي بــالــفــوز عليها 2-1 أمــس 
عــلــى مــلــعــب لــوســيــل، ضــمــن مــنــافــســات 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة مـــن مــونــديــال قطر 
2022، لــكــنــهــا وّدعـــــت الــمــســابــقــة معها 
ــفـــارق األهــــــداف عـــن بــولــنــدا  لــتــخــلــفــهــا بـ
التي خسرت أمام األرجنتين صفر-2 في 

المجموعة ذاتها.
تقدمت المكسيك بهدفي هنري مارتن 
)47( ولــــويــــس تــشــافــيــس )52(، وردت 
السعودية بهدف متأخر لسالم الدوسري 

.)5+90(
ــيـــن الــمــجــمــوعــة  ــتـ ــنـ وتــــصــــدرت األرجـ
برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لبولندا 
التي تأهلت بفارق األهداف عن المكسيك، 
فــي حين تجمد رصــيــد السعودية عند 

3 نقاط.
وكــــــان الــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي يــمــنــي 
النفس ببلوغ الــدور ثمن النهائي، كما 
فعل عام 1994، لكن بعد البداية النارية 
عندما تفوق على األرجنتين 2-1، خسر 
مباراتيه التاليتين أمام بولندا صفر-2 

والمكسيك.
وأجــــرى مــــدرب الــســعــوديــة الفرنسي 
ــنــــارد ثـــالثـــة تـــبـــديـــالت على  هــيــرفــيــه ريــ

تشكيلته األخـــيـــرة ضـــد بــولــنــدا بينها 
ــاف، فــزج  ــقـ اثــنــان بــداعــي اإلصـــابـــة واإليـ
بــســلــطــان الـــغـــنـــام، وحـــســـان الــتــمــبــكــتــي، 
وعــلــي الــحــســن بـــداًل مــن محمد الــبــريــك، 

وعبدالله المالكي، وسامي النجعي.
ويــغــيــب الــبــريــك بــداعــي اإلصـــابـــة في 
حين تلقى المالكي بطاقة صفراء ثانية 

في البطولة منعته من المشاركة.
ــد الــمــكــســيــك  ــائـ ــاب قـ ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، غـ

اندريس غواردادو بداعي اإلصابة.
ــاراة وقـــد  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــت الـــمـــكـــســـيـــك الـ ــلـ ــ ودخـ
فــشــلــت فـــي تــســجــيــل أي هــــدف فـــي آخــر 
أربــــع مــبــاريــات لــهــا فــي نــهــائــيــات كــأس 
 مــنــذ هــــدف خــافــيــيــر 

ً
الـــعـــالـــم وتـــحـــديـــدا

هــرنــانــديــس »تشيتشاريتو« فــي مرمى 
كوريا الجنوبية في مونديال عام 2018.
ولــم تخسر المكسيك في 6 مباريات 
جمعتها مع السعودية، ففازت 5 مرات 
وتعادلتا مرة واحدة، واقيمت المباريات 
الخمس األولى جميعها في الفترة بين 
1995 و1999 فـــي كــــأس الــــقــــارات وفــي 

مباريات ودية.
وهــي الــمــرة األولـــى التي تفشل فيها 
المكسيك فــي بــلــوغ ثــمــن الــنــهــائــي بعد 

.
ً
سبع محاوالت ناجحة تواليا

كانت المكسيك الطرف األفضل في ربع 

الساعة االول مــع نسبة استحواذ على 
الكرة بلغ 73 في المئة.

تألق العويس 

ــقــــذ مــحــمــد الـــعـــويـــس مــــرمــــاه مــن  وأنــ
هدف أكيد عندما خرج للتصدي النفراد 
اليكسيس فيغا )3(، ومرر سالم الدوسري 
كــرة متقنة داخــل المنطقة باتجاه كنو 
 
ً
الــذي سيطر عليها لكنه سددها عاليا
)7(، ثــم انــبــرى كنو لركلة حــرة مباشرة 
على مشارف المنطقة فجاءت كرته فوق 

العارضة )14(.
وتـــوالـــت الــهــجــمــات الــمــكــســيــكــيــة من 
 على مرمى 

ً
 حقيقيا

ً
 تشكل خطرا

ّ
دون أن

الــعــويــس الـــذي تــألــق أمــامــه ربــاعــي خط 
الدفاع في ابعاد الخطر.

وبــعــد هجمة ســعــوديــة منسقة سدد 
علي الحسن كرة رأسية مرت الى جانب 
القائم األيمن في الوقت بدل الضائع من 

الشوط االول.
وتدخل العويس في ابعاد كرة خطيرة 
فـــي مــطــلــع الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــهــيــرفــيــنــغ 

لوسانو.
ومن الركلة الركنية وصلت الكرة الى 
الالعب سيسار مونتيس مررها بالكعب 

ليتابعها هنري مارتن من مسافة قصيرة 
داخل الشباك )48(.

واحتسب الحكم ركلة حرة للمكسيك 
انــبــرى لــهــا لــويــس تــشــافــيــس وأودعــهــا 
 
ً
الزاوية العليا لمرمى السعودية معززا
تقدم فريقه )52(. وكاد تشافيس يسجل 
من ركلة مماثلة لكن العويس طــار لها 

وأبعدها )73(.
ورمى المنتخب المكسيكي بكل ثقله 
في ربع الساعة األخير، ألن إضافة هدف 
جديد كانت ستمنحه البطاقة الثانية 
بحسب مــجــريــات الــمــبــاراة األخــــرى في 
الــمــجــمــوعــة، وبــالــفــعــل ســجــل هــدفــيــن لم 
يــحــتــســبــا بـــداعـــي الــتــســلــل، قــبــل أن تــرد 
السعودية في الوقت بــدل الضائع عبر 
مــهــاجــمــهــا ســالــم الـــدوســـري مـــن انــفــراد 

بالحارس أوتشوا.
وبــــات الــــدوســــري ثــانــي العــــب عــربــي 
يسجل ثالثة أهداف في النهائيات معاداًل 
رقـــم مــواطــنــه ســامــي الــجــابــر، عــلــمــا أنــه 

أضاع ركلة جزاء ضد بولندا.
)أ ف ب(
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أكـــد مــديــر إدارة عــاقــات الــشــركــاء 
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
خــالــد مــحــمــد الــســويــدي، أن بــرنــامــج 
التجربة الثقافية والترفيهية، الــذي 
أعدته اللجنة المنظمة لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في 
قطر، يشهد باقة واسعة من العروض 
ــــي تـــضـــمـــن لــجــمــيــع  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ واألنـ
المشجعين أوقاتا رائعة مليئة بالمرح 

والتسلية. 
وأشار إلى أن تجربة الجمهور لن 
تقتصر على حــضــور الــمــبــاريــات في 
مـــاعـــب الــبــطــولــة فــحــســب، بـــل تتيح 
 لــاســتــمــتــاع 

ً
أمــامــهــم الــفــرصــة أيـــضـــا

بجوانب ثقافية وترفيهية أخرى خال 
المونديال. 

وقـــــال الـــســـويـــدي فـــي تــصــريــحــات 
لموقع اللجنة العليا على اإلنترنت، 
أمس األول »تعد مناطق الفعاليات في 
كورنيش الدوحة أكبر وجهة ترفيهية 
للمشجعين خــال كــأس الــعــالــم قطر 
2022، حيث تتسع ألكثر من 120 ألف 

شخص«. 
ــاطـــــق  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــــــــــاف »تــــــشــــــتــــــمــــــل مـ
الفعاليات على مجموعة متنوعة من 

العروض االحتفالية ومنافذ وعربات 
ــهــــوة ومــخــتــلــف  ــقــ ــيـــع األطـــعـــمـــة والــ بـ
الـــمـــشـــروبـــات، كـــمـــا تـــضـــم مــســاحــات 
مــائــمــة لــجــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة، بما 
يلبي احتياجات ومتطلبات كل فئات 

المشجعين خال المونديال«. 

توجه الجاليات 

وتابع السويدي: »عملنا عن كثب 
مع العديد من الشركاء ومجموعات 
الجاليات، لتعزيز التجربة الثقافية 
للجمهور، وتقديم باقة من األنشطة 
والعروض التي تحتفي بكل ما تتميز 
به الدولة المستضيفة خال المهرجان 
ــــذي يــســتــقــطــب  ــروي الـــعـــالـــمـــي، الــ ــكــ الــ
حشود المشجعين من حول العالم، مع 
تسليط الضوء على التنوع الثقافي 
الــثــري فــي الــبــاد، والـــذي يشعر معه 

الجميع بأن قطر بلدهم الثاني«.
ــان بــرنــامــج الــتــجــربــة الثقافية  وكــ
والــتــرفــيــهــيــة، الـــــذي تــنــظــمــه الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث، قـــد قــدم 
فعالياته المتميزة خال كأس العالم 
لألندية، وكأس العرب، وكأس األمير، 

وغيرها من بطوالت كــرة القدم التي 
استضافتها الــدولــة خــال السنوات 

الماضية. 
وفـــي ضـــوء الــنــجــاح الــهــائــل الـــذي 
حققته هذه األنشطة الترفيهية خال 

بــطــوالت سابقة؛ تشهد بطولة كأس 
الــعــالــم قطر 2022 بــرنــامــج الــعــروض 
الفنية، بهدف خلق تجربة استثنائية 
فريدة للمشجعين خال وجودهم في 
قطر، حيث يقدم 600 فنان أكثر من 6 

آالف عرض فني فريد في 200 موقع 
خال فترة البطولة. 

ويستمتع الجمهور بالعروض في 
مناطق الميل األخير حول االستادات، 
ــافـــات بــالــمــســيــلــة،  وفــــي مــجــمــع الـــحـ

وأماكن إقامة المشجعين، إلى جانب 
ــام فـــي بــعــض الــفــعــالــيــات في  ــهــ اإلســ
مواقع أخــرى مثل كورنيش الدوحة، 
ومهرجان الفيفا للمشجعين، وغيرها 
من وجهات المشجعين مثل مهرجان 
ــة بــالــمــديــنــة  ــيــ ــة لــلــفــنــون األدائــ دريـــشـ

التعليمية. 
وأضــــاف الــســويــدي: »تلقينا أكثر 
من 4 آالف طلب من فنانين مهتمين 
بالمشاركة فــي هــذا الــحــدث العالمي 
الفريد، وبعد دراسة الطلبات بعناية، 
وجــهــنــا الــــدعــــوات لــمــئــات الــفــنــانــيــن 
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم لــعــرض مــواهــبــهــم 
أمــــام جــمــاهــيــر الــمــونــديــال الــقــادمــيــن 
مـــن كـــل مـــكـــان، فــقــد أتــحــنــا مـــن خــال 
هــذا الــمــشــروع فــرصــة مثالية لهؤالء 
الــفــنــانــيــن الــمــوهــوبــيــن لــاســتــمــتــاع 
بــالــمــونــديــال، واالحــتــفــال بثقافاتهم 
وشغفهم وسط المشجعين من أرجاء 
الـــعـــالـــم، خــــال مـــهـــرجـــان عــالــمــي في 
أنـــحـــاء قــطــر، يــجــمــع بــيــن الــفــن وكـــرة 

القدم.« 
وفــي ختام حديثه قــال السويدي: 
»أجــــــــــــــواء كــــــــرة الــــــقــــــدم تــــطــــغــــى عــلــى 
كــورنــيــش الــدوحــة خــال الــمــونــديــال، 

فــاإلثــارة والــحــمــاس يغمران المكان، 
وعشق كــرة القدم يجمع المشجعين 
من أنحاء العالم، هــذا ما نتطلع إلى 
رؤيته، الشغف باللعبة األكثر شعبية 
فــي العالم حاضر هنا فــي كــل مكان، 
ــلـــى امـــــتـــــداد كـــورنـــيـــش  ــا عـ خـــصـــوصـ
الــدوحــة؛ الوجهة المثالية لمشجعي 

مونديال قطر 2022«. 
يذكر أن الفعاليات االحتفالية على 
 
ً
كورنيش الدوحة تشهد إقبااًل واسعا

من جمهور المونديال، الذي تتواصل 
منافساته حتى 18 ديسمبر المقبل، 
حيث يمضي المشجعون مــن أنحاء 
العالم أوقاتا ممتعة مع باقة متنوعة 
من الــعــروض واألنشطة الفنية، على 
ــرات، فــــي أجـــــواء  ــتـ ــلـــومـ ــيـ ــداد 6 كـ ــ ــتـ ــ امـ
مــونــديــالــيــة اســتــثــنــائــيــة، خــــال أول 
نسخة من البطولة في العالم العربي.
)د ب أ(

إحدى الفعاليات على كورنيش الدوحة

السويدي: كورنيش الدوحة أكبر وجهة ترفيهية للمشجعين

تأهل منتخب األرجنتين للدور 
من النهائي، بعد تغلبه على 

ُ
ث

نظيره البولندي بثنائية نظيفة، 
خالل منافسات المجموعة 

الثالثة.

حققت األرجنتين األهم بفوزها 
على بولندا 2- صفر وبلغتا ثمن 
، أمــس، على ملعب 

ً
النهائي مــعــا

»974« في الدوحة، ضمن الجولة 
الــثــالــثــة األخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الثالثة فــي مونديال 

قطر 2022 لكرة القدم.
وســجــل العــب وســط برايتون 
اإلنكليزي أليكسيس ماك أليستر 
)47(، ومهاجم مانشستر سيتي 
ــيـــزي خـــولـــيـــان ألـــفـــاريـــس  ــلـ ــكـ اإلنـ
ــدفــــي األرجــــنــــتــــيــــن الـــتـــي  )67( هــ
حــقــقــت فــــوزهــــا الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا، 
ورفـــعـــت رصـــيـــدهـــا إلــــى 6 نــقــاط 
منتزعة الصدارة من بولندا التي 
استفادت من هدف الشرف الذي 
ســجــلــتــه الـــســـعـــوديـــة فــــي مــرمــى 
المكسيك )1-2(، لتنتزع الوصافة 
من المنتخب األميركي الشمالي 
بفارق األهداف بعدما تساويا في 

النقاط )4 لكل منهما(.
ــــن، بــطــلــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكـــــانـــــت األرجـ
نسختي 1978 و1986، مطالبة 
بــالــفــوز لــضــمــان تــأهــلــهــا بغض 
النظر عن نتيجة المباراة الثانية، 
فتابعت صحوتها عقب خسارتها 
المفاجئة أمام السعودية 1-2 في 
الــجــولــة االولــــى، وحــقــقــت فــوزهــا 

الــثــانــي بــعــد تخطيها المكسيك 
2- صفر.

وبحثت األرجنتين منذ البداية 
عن هز شباك البولنديين، وخلق 
مــهــاجــمــوهــا الــعــديــد مــن الــفــرص 
دون ترجمتها الــى اهـــداف، أمــام 
الـــتـــألـــق الــــافــــت لــــحــــارس مــرمــى 
يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي فويتشيخ 
تــشــيــزنــي الــــذي أنــقــذ مـــرمـــاه من 
أكثر من فرصة أبرزها ركلة جزاء 

لميسي.
فـــي الــمــقــابــل، تــكــتــلــت بــولــنــدا، 
ثــالــثــة عــامــي 1974 و1982 التي 
ــة إلـــــــى الـــــفـــــوز أو  ــــت بــــحــــاجــ ــانـ ــ كـ
الــتــعــادل لــضــمــان الــتــأهــل لــلــدور 
ــى مــنــذ عــام  ــ الـــثـــانـــي لــلــمــرة األولــ
1986، في الدفاع ولم تهدد مرمى 
حـــارس أســتــون فــيــا إيميليانو 

مارتينيس بأي فرصة.

فك الشفرة 

وانــتــظــرت األرجنتين الشوط 
الــثــانــي لــفــك شــفــرة دفـــاع بولندا 
وســجــلــت هــدفــيــن كـــانـــا كــافــيــيــن 
لــتــخــطــيــهــا الـــــدور الـــثـــانـــي، حيث 
ــة  ــيــ ــانــ ــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا ثــ ــــاقــ ــتــ ــ ســ
المجموعة الــرابــعــة، فيما تلعب 

بــولــنــدا مـــع مــتــصــدرتــهــا فــرنــســا 
حاملة اللقب.

وهو الفوز الثاني لارجنتين 
على بولندا في ثــاث مواجهات 
ــــأس الـــعـــالـــم، حــيــث  بــيــنــهــا فــــي كـ
ــرة فـــي الـــمـــبـــاراة  ــيــ هــزمــتــهــا األخــ
األولـــى 2-3 فــي شــتــوتــغــارت عام 

1974، وردت األرجنتين التحية 
2-صفر بعد 4 أعوام على أرضها 
ــام 1978 عــنــدمــا تــــوج بلقبها  عــ

العالمي األول.

 4 تبديالت لألرجنتين 

ــيـــن  ــتـ ــنـ وأجـــــــــرى مــــــــدرب األرجـ
ليونيل سكالوني أربعة تغييرات 
على التشكيلة التي تغلبت على 
الـــمـــكـــســـيـــك، فــــدفــــع بــكــريــســتــيــان 
روميرو، وناهويل مولينا، وإنسو 
فــرنــانــديــس، وخــولــيــان ألفاريس 
مـــكـــان لـــيـــســـانـــدرو مــارتــيــنــيــس، 
وغـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل، وغــيــدو 
رودريغيس، والوتارو مارتينس.
في المقابل، قام مدرب بولندا 
ــــســـــاف مـــيـــخـــنـــيـــيـــفـــيـــتـــش  ــيـ ــ ــــشـ تـ
ــد فــأشــرك المهاجم  بتبديل واحـ
كارول شفيدرسكي مكان مهاجم 
يوفنتوس اإليطالي أركــاديــوش 

ميليك.
وكــــان مــيــســي أول الــمــهــدديــن 
لـــلـــمـــرمـــى الـــبـــولـــنـــدي بــتــســديــدة 
ضـــعـــيـــفـــة مـــــن خــــــــارج الــمــنــطــقــة 
تصدى لها الحارس تشيزني )7(، 
وأخرى من مسافة قريبة ابعدها 

الحارس الى ركنية )10(.

ومرر ميسي كرة على طبق من 
ذهب إلى ماركوس أكونيا سددها 
من داخل المنطقة فوق العارضة 
)17(، ثم تمريرة مماثلة تابعها 
أكونيا برأسه برعونة بين يدي 

تشيزني )19(.
وتهيأت كرة أمام أكونيا داخل 
ــا قـــويـــة بــجــوار  الــمــنــطــقــة ســـددهـ

القائم األيسر )29(.
وكاد دي ماريا يخدع الحارس 
تشيزني من ركلة ركنية مباشرة 
أبعدها فــي توقيت مناسب إلى 

ركنية أخرى لم تثمر )33(.
وجـــــــــــرب فـــــرنـــــانـــــديـــــس حـــظـــه 
بتسديدة بعيدة فــوق العارضة 
)35(، وأهـــــــدر ألـــفـــاريـــس فــرصــة 
محققة الفتتاح التسجيل عندما 
ــدفـــــــاع مــن  ــلــــف الـــــ تـــلـــقـــى كــــــــرة خــ
ــاك الــيــســتــر فتوغل  الــيــكــســيــس مـ
وســـــــددهـــــــا أبـــــعـــــدهـــــا تـــشـــيـــزنـــي 
وتهيأت أمــام مهاجم مانشستر 
سيتي فرفعها عرضية تابعها 
ــه فـــــوق الـــعـــارضـــة  ــرأســ مــيــســي بــ
ــــي وجــــهــــه مــن  وتـــلـــقـــى ضــــربــــة فـ
الــــــحــــــارس فـــاحـــتـــســـبـــهـــا الـــحـــكـــم 
الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء 
بــعــد الــلــجــوء الـــى حــكــم الــفــيــديــو 

المساعد »في أيه آر« )36(.

وانــبــرى ميسي بنفسه لركلة 
جزاء بيسراه لكن تشيزني ابعدها 

بيمناه الى ركنية )39(.
وبـــات تشيزني ثــانــي حــارس 
مـــرمـــى عــلــى اإلطــــــاق )مـــنـــذ عــام 
1966( يــتــصــدى لــركــلــة جـــزاء في 
كــأس الــعــالــم بعد أن تسبب بها 
بــنــفــســه، بـــعـــد الـــفـــرنـــســـي جــويــل 
باتس ضد البرازيل في عام 1986.

وتابع تشيزني تألقه وتصدى 
لـــتـــســـديـــدة قـــويـــة أللـــفـــاريـــس مــن 

داخل المنطقة )43(.
وسدد دي مايا كرة زاحفة من 
داخل المنطقة بين يدي تشيزني 

.)44(

أليستر يريح األرجنتين 

ونجحت األرجنتين في افتتاح 
التسجيل عــبــر مـــاك أليستر اثــر 
تــلــقــيــه كـــرة عــرضــيــة مـــن مولينا 
تابعها بيمناه زاحفة على يمين 

الحارس )47(.
وكاد المدافع كميل غليك يدرك 
التعادل بضربة رأسية اثر ركلة 
حــرة جانبية مــرت بجوار القائم 

األيمن )50(.
ــاك الـــيـــســـتـــر يــضــيــف  ــ وكـــــــاد مــ

الهدف الثاني عندما تلقى كرة من 
البديل نيكوالس تاليافيكو داخل 
المنطقة فسددها قوية بين يدي 

تشيزني )61(.
وعزز ألفاريس تقدم األرجنتين 
بهدف ثــان عندما تلقى كــرة من 
فرنانديس داخل المنطقة فهيأها 
لنفسه وسددها قوية بيمناه على 

يسار تشيزني )68(.
وكــاد ميسي يكفر عن إهــداره 
ركلة الجزاء اثر تلقيه كرة عرضية 
ــراه تــــصــــدى لــهــا  ــســ ــيــ ــا بــ ــهـ ــعـ ــابـ تـ

تشيزني )71(.
وأهدر ألفاريس فرصة الثنائية 
عندما تلقى تمريرة بينية خلف 
الــــدفــــاع مـــن مــيــســي ســـددهـــا في 

الشباك الخارجية )73(.
ــل الوتـــــــــــــارو  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وفـــــــشـــــــل الـ
مـــارتـــيـــنـــيـــس فــــي الــتــســجــيــل مــن 
انفراد أنهاه بتسديدة بعيدة )68(.

وأبعد المدافع ياكوب كيفيور 
ــديــــل اآلخــــــــر نـــيـــكـــوالس  ــبــ كــــــرة الــ
ــاب الـــمـــرمـــى  ــكـــو مـــــن بـــــ ــيـ ــافـ ــيـ ــالـ تـ

.)2+90(
)أ ف ب(

بولندا ترافق راقصي 
من النهائي

ُ
التانغو إلى ث

ميسي خال مباراة األرجنتين مع بولندا

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - بولندا 2- صفر
الملعب: استاد 974 في الدوحة

ً
الجمهور: 44089 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثالثة - الجولة الثالثة األخيرة

الحكم: الهولندي داني ماكيلي

الهدفان:
األرجنتين: أليكسيس مــاك أليستر )47( 

وخوليان ألفاريس )67(

اإلنذارات:
األرجنتين: ماركوس أكونيا )49(

بولندا: غرزيغورز كريخوفياك )78(

التشكيلتان:
األرجـــنـــتـــيـــن: إيــمــيــلــيــانــو مـــارتـــيـــنـــيـــس - 
ماركوس أكونيا )نيكوالس تاليافيكو، 59(، 
نيكوالس أوتامندي، كريستيان روميرو، 
نــــاهــــويــــل مـــولـــيـــنـــا - إنــــســــو فـــرنـــانـــديـــس 
)خيرمان بيسيا، 79(، رودريغو دي بول، 
اليكسيس ماك أليستر )تياغو ألمادا، 83(- 
خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس، 79(، 
ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا )لياندرو 

باريديس، 59(.
المدرب: ليونيل سكالوني

بولندا: فويتشيخ شتشيزني - ماتي كاش، 

كــمــيــل غــلــيــك، يـــاكـــوب كــيــفــيــور، بــارتــوش 
بيريشينسكي )أرتــــور يــدرزيــتــشــيــك، 72( 
- غـــرزيـــغـــورز كــريــخــوفــيــاك )كــرزيــشــتــوف 
بيونتيك، 83(، كريستيان بييليك )داميان 
شــيــمــانــســكــي ،62(- بــيــوتــر جيلينسكي، 
ــارول شــفــيــدرســكــي )مــيــكــال ســـكـــوراس،  ــ كـ
46(، برزيميساف فرانكوفسكي )ياكوب 

كامينسكي، 46( - روبرت ليفاندوفسكي.
المدرب: تشيساف ميخنييفيتش

)أ ف ب(
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عودة المهاجم المنسي
أطلق مسيرته االحترافية 
مــن زغــــرب قــبــل االنــتــقــال إلــى 
اليــبــزيــغ، لــكــن مــونــديــال قطر 
2022 هو المكان الــذي سمح 
ــــي  لـــلـــمـــهـــاجـــم اإلســــبــــانــــي دانـ
أولمو بتقديم أوراق اعتماده 

أمام العالم بأسره.
ــــي أول  ــا فـ ــيــ شـــــــارك أســــاســ
مـــبـــاراتـــيـــن إلســبــانــيــا بــكــأس 
العالم ضد كوستاريكا )0-7( 
ــد يــعــول  وألــمــانــيــا )1-1(، وقــ
عليه الــمــدرب لويس إنريكي 
ــي الـــمـــواجـــهـــة  ــ مــــــرة أخــــــــرى فـ
االخيرة من دور المجموعات 
ضـــد الـــيـــابـــان، حــيــث سيكون 
الــتــعــادل كــافــيــا لــبــلــوغ الـــدور 

الـ16.
األربـــــــــعـــــــــاء الــــــفــــــائــــــت، فـــي 
ــو  ــمــ ــقــــة 11، وقــــــــع أولــ الــــدقــــيــ
ــا«  ــداف »ال روخــ ــ عــلــى أول أهــ
فـــي مـــونـــديـــال 2022، بــعــدمــا 
ــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ تــــــســــــلــــــم الــــــــــكــــــــــرة بـ
ــرمـــى،  ــمـ ــلـ ــره لـ ــ ــهــ ــ ــة وظــ ــلـ ــيـ ــمـ جـ
قـــبـــل أن يـــلـــتـــف حــــــول نــفــســه 
ويـــســـدد فـــي شــبــاك الــحــارس 

ــكـــي الــمــخــضــرم  ــاريـ ــتـ ــكـــوسـ الـ
كيلور نافاس، مسجال الهدف 
رقم 100 إلسبانيا في تاريخ 
مشاركاتها في نهائيات كأس 

العالم.
وانضم اولمو إلى المنتخب 
اإلسباني لما دون 21 عاما، 
ــيـــران تــوريــس  حــيــث الــتــقــى فـ
وبيدري وإريك غارسيا الذين 
ُرقيوا بدورهم إلى المنتخب 
األول ووصلوا معا الى كأس 

العالم 2022.
ـــ24 عــامــا قبل  ــ وقــــال ابـــن الـ
بدء النهائيات التي كاد يغيب 
عــنــهــا: »فـــي الــمــنــتــخــب، ألــعــب 
كل مباراة كما لو كانت المرة 

األولى«.
ويــمــلــك الــالعــب ذو الشعر 
االشـــقـــر هـــدفـــا واحــــــدا: قــيــادة 
ــى األدوار  ــ ــا أوال إلــ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
االقصائية وربما نحو لقبها 

الثاني.

أولمو

إريك غارسيا: قوتنا تكمن في الجماعية
 أصبح إريك غارسيا يعرف بالفعل الوجه اآلخر لكرة 

ً
في ُعمر 21 عاما

القدم، بسبب النقد القاسي لالعب كرة قدم يحاول التعايش معه بعمل 
 ال غنى عنه في تشكيلة 

ً
نفسي ال غنى عنه، لكن في الجانب اآلخر ُيعد العبا

مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، حيث بإمكانه المشاركة للمرة 
 خيارات بالده في الفوز باللقب 

ً
األولــى في مونديال قطر 2022، مؤكدا

بالقول: »ليس لدينا ميسي، وقوتنا تكمن في اللعب الجماعي«.
وأقر غارسيا، الذي ترعرع كناشئ مع بيب غوارديوال ويتطور كالعب 
مع تشافي هرنانديز ويتعلم في المنتخب من إنريكي، في مقابلة مع 
 أن حلمه أن يكون مثل جيرارد بيكيه، 

ً
»إفي«، بأنه »مدمن كرة قدم«، مؤكدا

 شعوره بـ »الفخر«، لرؤية المنتخب يتطور تحت أقدام 
ً
، مبديا

ً
المعتزل أخيرا

 أنه »بإمكاننا أن نحلم«.
ً
العبين صغار مثل زميليه بيدري وغافي، ومؤكدا

وعن خبراته التي ال تعكس صغر ُعمره، قال: »الحقيقة أن ما أعيشه 
 هو ما كنت أحلم به منذ الصغر. كنت أتمنى تحقيق ما أعيشه 

ً
حاليا

اآلن في الوقت الحاضر، وبعدها أتمنى الفوز بكل ما سعينا لتحقيقه«.
وعن مستوى المنتخب، رغم صغر ُعمر معظم الالعبين، قال: »الناس 
 عن مستوى كرة القدم اإلسبانية، وعن الناشئين، وعن 

ً
يتحدثون جيدا

 من منتخب تحت 17 وتحت 19، وعن ثقة المدرب 
ً
ا عمل المنتخب، بدء

في اختيار العبين واعدين«.
وعن تطور أداء منتخب إسبانيا خالل اآلونة األخيرة، أوضح: »أعتقد أنه 
 
ً
، خصوصا

ً
 هائال

ً
خالل هذا الوقت، منذ عودة لويس إنريكي، شهدنا نموا

في التنافسية، في مباريات كنا متأخرين فيها، لكننا نجحنا في قلب 
.»

ً
الطاولة، فالطريق الذي سلكناه اآلن يجعلنا أكثر استعدادا

الساحران الصغيران بيدري وغافي
بــلــغ العـــب الـــوســـط اإلســبــانــي 
بـــيـــدري 20 عــامــا فــقــط األســبــوع 
الماضي، لكن زميله كوكي قال إنه 
حتى العبي الخبرة في المنتخب 
اإلسباني يتعلمون منه في كأس 

العالم.
بــرز بــيــدري إلــى األضــــواء عام 
2020 مــع برشلونة، عندما كان 
مــراهــقــا ولــعــب دورا رئيسيا مع 
منتخب بـــالده فــي كـــأس أوروبـــا 

الصيف الماضي.
ــــد  ــــط أحـ ــ ــوسـ ــ ــ وكـــــــــــان العـــــــــب الـ
أكــثــر العــبــي كــــأس الــعــالــم إثــــارة 
لإلعجاب حتى اآلن، حيث شارك 
ــــط خــــــالل الـــفـــوز  ــــوسـ ــــط الـ ــــي خـ فـ
الـــســـاحـــق لــمــنــتــخــب »ال روخـــــا« 
عــلــى كــوســتــاريــكــا 7-0، وحــافــظ 
على ثباته في مباراة القمة ضد 
ألمانيا التي انتهت بالتعادل 1-1. 
كما لفت زميله غــافــي، 18 عاما، 

االعجاب أيضا في قطر، جنبا إلى 
جنب مع بيدري في خط الوسط، 
وأشـــاد كــوكــي بثنائي برشلونة 

الخالق.
وقـــــــــــال كـــــــوكـــــــي، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 

ــافــــي، »االثــــــنــــــان يــصــنــعــان  صــــحــ
الـــــســـــحـــــر، مــــســــتــــواهــــمــــا مــــذهــــل 
بــالــنــظــر إلـــى عــمــرهــمــا«، متابعا: 
»بـــــيـــــدري مــــذهــــل، قــــد ال تــصــدق 
ذلــــك، لــكــن الــالعــبــيــن األكــبــر سنا 

يتعلمون من الصغار، إنه يفعل 
أشياء ال يفعلها الكثير منا على 
أرض الملعب. أتعلم منه، ورؤية 
األشــيــاء الجيدة التي يقوم بها، 
من الرائع اللعب بجانب بيدري«.
وأوضــح كوكي، البالغ 30 عاما، 
فـــــي ثــــالــــث مــــشــــاركــــة لـــــه بـــكـــأس 
ــر الــخــبــرة  ــنـــاصـ الــــعــــالــــم، انـــــه وعـ
ــرى فـــي الــفــريــق، بــمــن فيهم  ــ االخـ
سيرجيو بوسكيتس وجـــوردي 
ــيـــســـار أســبــيــلــيــكــويــتــا،  ألـــبـــا وسـ
يقدمون دعما لزمالئهم األصغر 
سنا في المقابل، مضيفا: »يجب 
ــون الـــشـــبـــاب  ــ ــبـ ــ ــالعـ ــ ــــون الـ ــكـ ــ أن يـ
متحمسين وهــذا يضيف بعض 
ــر. عــلــيــهــم أن يــســتــمــتــعــوا  ــوتـ ــتـ الـ
بها وأن يكونوا هادئين. يحاول 
الالعبون األكبر سنا تحقيق هذا 
الهدوء، وعلينا االستفادة من هذه 

اللحظات«.

بيدري غافي

إسبانيا لتجنب استفاقة اليابان

يلتقي المنتخب اإلسباني 
نظيره الياباني، اليوم، في 

مواجهة محفوفة بالمخاطر، 
حيث ستكون جميع احتماالت 

التأهل متاحة لكل فرق 
المجموعة الخامسة.

ــــى حــســم  يــتــطــلــع الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي إلـ
بطاقة التأهل للدور الـ 16 في مونديال قطر 
2022، عندما يواجه نظيره الياباني، اليوم، 
على استاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة 
واألخــيــرة مــن المجموعة الخامسة فــي دور 

المجموعات.
وقــبــل انــطــالق مــونــديــال قــطــر 2022 كانت 
ــة فــي  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــعــــات تـــشـــيـــر إلــــــى أن الـ ــتــــوقــ الــ
المجموعة الخامسة ستكون مقتصرة على 
مــنــتــخــبــي إســبــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا، ومــــن منهما 
سيظفر بــصــدارة الترتيب، لكن قبل ساعات 
من انطالق الجولة األخيرة من منافسات دور 

.
ً
المجموعات باتت األمور مغايرة تماما

ويمتلك جميع ممثلي المجموعة الخامسة؛ 
إســبــانــيــا والــيــابــان وكــوســتــاريــكــا وألــمــانــيــا، 

فرصة التأهل لدور الستة عشرة.

ر مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا تــرتــيــب  ــدَّ ــتــــصــ ويــ
المجموعة بأربع نقاط، يليه منتخب اليابان 

 بفارق 
ً
في المركز الثاني بثالث نقاط، متفوقا

األهــــــداف عـــن كــوســتــاريــكــا صــاحــبــة الــمــركــز 
الــثــالــث، وتــحــل ألــمــانــيــا فـــي الــمــركــز األخــيــر 

بنقطة واحدة.

مفاجآت المجموعة

وبدأت مفاجآت المجموعة الخامسة منذ اليوم 
األول، حين خسر المنتخب األلماني، المرشح 
للقب، أمــام »الــســامــوراي« الياباني 1-2، بعد أن 
 بهدف حتى الدقيقة 75، في الوقت 

ً
كان متقدما

الذي أعلن منتخب »الماتادور« اإلسباني نفسه 
بقوة، عبر فوزه الكاسح على كوستاريكا 7 -صفر. 
 في الجولة الثانية، 

ً
لت األوضــاع كثيرا وتبدَّ

حيث بدا أن الغرور تملك من المنتخب الياباني، 
بعد فوزه على المنتخب األلماني، الفائز بلقب 
كأس العالم أربع مرات من قبل، ليتعرض لخسارة 
مفاجئة أمام كوستاريكا بهدف في الوقت القاتل، 
في الوقت الذي فرض المنتخب األلماني التعادل 
بهدف لمثله على نظيره اإلسباني، لُيحيي آمال 

التأهل لدور الستة عشر.
واآلن أصــبــحــت جميع المنتخبات األربــعــة 
تمتلك فرصة التأهل، فالفريق الذي سيفوز في 
الجولة األخيرة سيضمن مقعده في دور الستة 
عشرة، باستثناء المنتخب اإلسباني، الذي يكفيه 

التعادل للمرور للدور التالي.

الثنائي غافي ورودريغو 
 

وحــتــى اآلن لـــم يــتــضــح مــصــيــر الــثــنــائــي 

اإلسباني غافي ورودريــغــو هيرنانديز من 
المشاركة أمام اليابان، بعد غيابهما عن مران 

األمس لإلصابة.
لــكــن بــخــالف غــافــي ورودريـــغـــو، ستكون 
جميع األوراق الرابحة للمدرب لويس إنريكي 
 ،)

ً
 ألفارو موراتا )30 عاما

ً
حاضرة، خصوصا

الذي سجل هدفين حتى اآلن في المونديال، 
ويسعى للمزيد من النجاح، في ظل احتالله 
المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين 

.
ً
لمنتخب إسبانيا برصيد 29 هدفا

م هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو،  مـــن جـــانـــبـــه، قـــــدَّ
المدير الفني للمنتخب الياباني، االعتذار 
للجماهير عن األداء الضعيف للفريق في 
ل  : »أتحمَّ

ً
المباراة أمــام كوستاريكا، مــؤكــدا

المسؤولية كاملة عن الطريقة التي لعبنا 
بها«.

وأضاف مورياسو، في مؤتمر صحافي 
الـــثـــالثـــاء: »أنــــا مـــســـؤول عـــن كـــل مـــا يتعلق 
بتلك المباراة، بما في ذلك اختيار الالعبين 
وأسلوب اللعب والطريقة التي يفترض أن 

نلعب بها«.
وتابع: »من المؤسف، ولسوء حظنا، أن 

نخسر بتلك الطريقة. أعتذر عن ذلك«.
وســيــكــون بــمــقــدور الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
من النهائي فــي حــال فــوزه 

ُ
الــوصــول إلــى ث

ــا، بـــطـــل نــســخــة عـــــام 2010  ــيـ ــانـ ــبـ عـــلـــى إسـ
مــن كــأس الــعــالــم، بينما فــي حــالــة التعادل 
سينتظر »الساموراي« نتيجة مباراة ألمانيا 

وكوستاريكا، لتحديد مصيره.
)د ب أ(

... والعبو المنتخب اإلسباني في التدريباتالعبو المنتخب الياباني خالل التدريبات

الفرصة سانحة لتألق موراتا
يــمــتــلــك مــهــاجــم إســبــانــيــا وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ألــفــارو مــوراتــا سيرة ذاتية حافلة، حيث لعب 
ــة الــــبــــارزة فــي  ــ ــيـ ــ ــة األوروبـ ــديــ لــلــعــديــد مـــن األنــ
مسيرته، كريال مدريد اإلسباني ويوفنتوس 
اإليــطــالــي وتشلسي اإلنــكــلــيــزي، لكنه نــادرا ما 

كان المهاجم الركيزة.
صحيح أن مــوراتــا حــقــق ألــقــابــا بـــارزة في 

مــســيــرتــه كـــإحـــراز الــــــدوري اإلســبــانــي 
مــرتــيــن، وكــذلــك الــــدوري اإليــطــالــي، 

إضـــافـــة إلــــى لــقــبــي دوري أبــطــال 
أوروبــا... لكن مع ذلك، وفي سن 
ــا مر  الــثــالثــيــن، يــبــدو أن مـــوراتـ
بالعديد من اللحظات المخيبة 

لآلمال.
وخــــطــــف مــــــوراتــــــا األضــــــــواء 
األحـــد بــهــدف الــتــقــدم لمنتخب 
بالده أمام ألمانيا، في المباراة 
التي انتهت بالتعادل 1-1 في 
كــــأس الـــعـــالـــم، وهــــي قـــد تــكــون 
ــا  ــــت مــــوراتــ ــــى أن وقــ إشــــــــارة إلــ

للتألق قد حان.

ــا يــســلــط مــنــظــمــو  ــذا مـ ــــيء« هــ »اآلن هـــو كـــل شـ
كــأس الــعــالــم الــضــوء عليه فــي شــعــارات ملصقة 
بكل أرجــاء العاصمة الــدوحــة، وهــو األمــر الــذي 
قــد يكون عــنــوان مــوراتــا فــي المونديال القطري 

بعد طول انتظار.
وبــدأ الــالعــب الموسم الــجــاري وســط حالة من 
عدم اليقين بشأن مستقبله، لكنه حصل على مكانه 

في تشكيلة سيميوني.
وحــافــظ إنــريــكــي عــلــى ثــقــتــه بـــه، عــلــى الــرغــم من 
الصخب الداعي لضم العبين آخرين مثل ياغو 

أسباس أو بورخا إيغليسياس.
في كــأس أوروبــا 2020، دافــع المدرب عن 
موراتا في السراء والضراء، رغم أنه أضاع 
الــعــديــد مــن الــفــرص الــكــبــيــرة، لكن يــبــدو أنه 
حان وقت رد الجميل من قبل موراتا، وبعد 
عقد من الوعود التي لم تتحقق، ربما »اآلن 

هو كل شيء« بالفعل.

»ميسي اليابان« لالستفادة من خبرة الليغا
 من وصوله إلى أكاديمية »ال ماسّيا« في برشلونة، 

ً
بعد 11 عاما

يتابع الياباني تاكيفوسا كوبو تألقه في المالعب اإلسبانية 
بفضل سحر تجاوزاته وسرعته الفائقة.

سيكون »ميسي اليابان« عامل جذب لبالده أمــام إسبانيا 
اليوم على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثالثة األخيرة 

للمجموعة الخامسة لمونديال قطر، وقال ممازحا باإلسبانية 
التي يتقنها بطالقة بعد مروره خلف الحارس األلماني 

مانويل نوير عقب فوز اليابان على »دي مانشافت« 1-2 
األربعاء »انظروا، إنه غاضب«.

أحدث المنتخب الياباني زلزاال كرويا في مستهل 
مبارياته بقطر بإسقاطه أبطال العالم 4 مرات )1954 
و1974 و1990 و2014(، ليذكر كوبو اإلسبان أن كرة 

القدم في اليابان بتطور مستمر.
وساهم كوبو مع عــدد كبير من مواطنيه في 
تطوير اهتمام بــالده بالكرة المستديرة، بعدما 
وصل في سن العاشرة إلى كتالونيا، ووطد العالقة 

بين البلدين.

مغادرة »ال ماسيا«

بعد أربعة أعوام من انضمامه إلى أكاديمية 
»ال مــاســيــا«، غــــادر »تــــاكــــي«، كــمــا يــطــلــق عليه 
زمالؤه، مرغما هذا الصرح الرياضي ألسباب 

بيروقراطية، أوجدها االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، 
الـــذي رأى فــي صفقة انتقاله انتهاكا للقوانين المتعلقة 

بانتقال القاصرين.
كــانــت الــســنــوات األربــــع كافية لــتــرداد اســمــه فــي الــقــارة 
األوروبية، حيث أحدث ضجة كبيرة بنيله لقب »ميسي 

اليابان«.
مع عودته إلى اليابان، في سن الخامسة عشرة، دّون 
اسمه كأصغر هداف في دوري بالده مع نادي أف سي 
طوكيو قبل أن ينتقل عام 2018 إلى يوكوهاما باإلعارة.
قــرعــت إسبانيا بــابــه مــرة جــديــدة فــي الــعــام التالي 
)2019(، فأقنعه ريـــال مــدريــد بالقدوم إلــى »سانتياغو 
برنابيو«، قاطعا الطريق أمام برشلونة وباريس سان 
جرمان الفرنسي الذي كان يعتقد أن عقده ينتهي بعد 
عام. وتوالت فترات إعارته فدافع عن ألوان كل من ريال 
مايوركا وفياريال وخيتافي، قبل أن ينتقل نهائيا إلى 

ريال سوسييداد هذا الصيف.
وخاض كوبو في مونديال قطر 45 دقيقة أمام ألمانيا، 
قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بالعب جناح أرسنال 
اإلنكليزي تاكيهيرو تومياسو، في حين لم يشارك خالل 

الخسارة أمام كوستاريكا صفر - 1 األحد.
هل سيدفع المدرب هاجيمي مورياسو به ضد منتخب 
البالد التي رعته منذ الصغر؟ كوبو يشعر بأنه جاهز، ليؤكد 

قائال: »سنذهب إلى هناك باحترام، لكن من دون خوف«.

10:00م
اليابان x إسبانيا

تاكيفوسا كوبوموراتا
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»معقدة« بين ألمانيا وكوستاريكا
سيكون المنتخب األلماني 
 بتحقيق الفوز على 

ً
مطالبا

كوستاريكا عندما يتواجهان 
اليوم في الجولة الثالثة من 
دور المجموعات بمونديال 

2022، كما أنها تنتظر عدم 
فوز اليابان على إسبانيا في 

المباراة األخرى.

تــخــوض ألــمــانــيــا مــواجــهــة 
مـــصـــيـــريـــة أمـــــــام مــنــافــســتــهــا 
كوستاريكا، اليوم، في الجولة 
الثالثة األخيرة من منافسات 
المجموعة الخامسة، لحسم 
بطاقة العبور إلى الدور الـ 16 

في مونديال قطر 2022.
ورغم الوصول إلى الجولة 
الـــثـــالـــثـــة األخـــــيـــــرة، عـــجـــز أي 
ــم تـــأهـــلـــه  مـــنـــتـــخـــب عـــــن حــــســ
عــن هــذه الــمــجــمــوعــة، كــمــا أن 
المنتخبات األربــعــة مــا زالــت 
تملك األمـــل بــالــحــصــول على 
ــل ذلــــك يــعــود  بــطــاقــتــيــهــا، وكــ
سببه إلى الفوز الذي حققته 
ــابـــان  ــيـ ــلـــى الـ ــا عـ ــكـ ــاريـ ــتـ كـــوسـ

-1صفر في الجولة الثانية.
ــــددة  ــهـ ــ ــا كـــــانـــــت مـ ــدمــ ــعــ ــبــ فــ
بانتهاء مشوارها عند الدور 
 
ً
األول لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

ــــول حـــتـــى إلـــى  ــــوصــ وقــــبــــل الــ
ــــادت  الــــجــــولــــة الـــخـــتـــامـــيـــة، عـ
ألــمــانــيــا لتبقي عــلــى آمــالــهــا، 
ــتــــعــــادل  ــة الــ ــطـ ــقـ ــا نـ ــاذهــ ــقــ ــإنــ بــ
أمــــام إســبــانــيــا )1-1(، األحـــد 
الماضي، على ملعب البيت، 
ــيــــوم  ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــود إلـ ــعـ ــ والــــــــــذي تـ
لـــمـــواجـــهـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي 
ثــانــي لــقــاء بــيــن المنتخبين 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات، بـــعـــد األول 
عــــام 2006 حــيــن فـــــازت »دي 
مانشافت« على أرضه 4-2 في 

.
ً
الدور األول أيضا

ــوز الــــــذي حــقــقــتــه  ــفــ لـــكـــن الــ
كوستاريكا على اليابان جعل 
مـــن الــمــواجــهــة مـــع إســبــانــيــا 
غـــيـــر حـــاســـمـــة أللـــمـــانـــيـــا، ألن 
آمـــــــــالـــــــــهـــــــــا بــــقــــيــــت 
ــــقــــة حـــتـــى 

َّ
مــــعــــل

الجولة األخيرة 
ــقـــي  ــتـ ــلـ حـــــيـــــن تـ

ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ الــ

األميركي الشمالي، حتى لو 
كانت خسرت األحد، وهذا ما 

لم يحصل.

»أرجوكم تغلبوا على اليابان«

ونــــــاشــــــد مــــــدافــــــع ألـــمـــانـــيـــا 
أنتونيو روديغر زميله 

فــــــي ريــــــــــال مــــدريــــد 
دانــــــي كـــارفـــاغـــال 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ فـــــــــي الــ
الــمــخــتــلــطــة بعد 

 :
ً
ــا ــائــ الـــــمـــــبـــــاراة، قــ

»تغلبوا على اليابان، 
أرجوكم!«.

ــا إلــــى  ــيــ ــانــ ــمــ وتــــحــــتــــاج إلــ
أن تــــــفــــــوز إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
ــاء الــثــانــي  ــقـ ــلـ الـــيـــابـــان فــــي الـ
بالمجموعة، وأن يتغلب رجال 
ــانــــزي فــلــيــك عــلــى  الــــمــــدرب هــ
كوستاريكا، من أجل أن تكون 

بطاقتا المجموعة من نصيب 
العماقين األوروبيين الفائزين 
 بخمسة ألقاب عالمية. كما 

ً
معا

 مع تعادل أو 
ً
أن فوزها تزامنا

ــوز الـــيـــابـــان يـــفـــرض الــلــجــوء  فــ
ــــارق األهـــــــداف، ثـــم بــاقــي  إلــــى فـ

المعايير.
 بــعــد 

ً
ــلـــيـــك مــــتــــفــــائــــا ــان فـ ــ ــ كـ

التعادل المتأخر مع إسبانيا، 
: »إذا واصــلــنــا عــلــى هــذا 

ً
قــائــا

المنوال، واستجمعنا المزيد 
من الثقة، فالكثير من األشياء 

قد تصبح ممكنة«.
وسيكون على ألمانيا أواًل 
الــتــركــيــز عــلــى كــوســتــاريــكــا، 
التي ستقاتل بشراسة، من 

أجل إسقاط أبطال العالم أربع 
مرات وخطف بطاقة التأهل إلى 
من النهائي للمرة الثالثة في 

ً
ث

ست مشاركات.

»
ً
»سنذهب إلى الموت معا

وبــعــد صــدمــة الــتــنــازل عن 

الـــلـــقـــب الـــعـــالـــمـــي قـــبـــل أربـــعـــة 
أعوام والخروج من الدور األول 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فــي تــاريــخ 
ــال الــمــخــضــرم  ــ مـــشـــاركـــاتـــهـــا، قـ
توماس مولر إنه ورفاقه تعلموا 
الدرس من 2018 وعليهم »البقاء 

متواضعين«.
وأوضح نجم بايرن ميونيخ، 

أنه »عندما ينظر عالم كرة القدم 
ــى ألـــمـــانـــيـــا فــي  ــ مــــن الــــخــــارج إلـ
مواجهة كوستاريكا، فيرى فيها 
 ،

ً
أنــنــا الــمــرشــحــون األوفــــر حــظــا

وأن الفوز سيكون من نصيبنا. 
نحن نبقى متواضعين: لدينا 
نقطة واحدة فقط، وفارق هدف 
واحد )سلبي(، وليس هناك أي 

سبب يجعلنا نشعر بالبهجة، 
.»

ً
سنذهب إلى الموت معا

وتابع: »كانت هناك ربما 
ابــتــســامــة عــلــى محيانا )بعد 

مباراة إسبانيا(، لكن ذلك يعود 
فقط إلــى معرفتنا أنــه ما زالت 

أمامنا فرصة )للتأهل(«.
 )أ ف ب(

ساني أهم أسلحة األلمان
دخل من مقاعد االحتياط أمام إسبانيا، 
ل الخطر الهجومي  وكاد يسجل، لكنه شكَّ
، إنــه 

ً
ــر، لــيــصــبــح كـــل شــــيء واضــــحــــا ــبــ األكــ

ــي، الــــــذي ســيــكــون  ــانــ الـــمـــهـــاجـــم لـــــــوروا ســ
 أللمانيا فــي سعي أبــطــال العالم 

ً
أساسيا

ــرات لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل، بــمــواجــهــة  ــ ــع مــ ــ أربــ
ـــ 16 مـــن كــأس  كــوســتــاريــكــا، إلــــى الـــــدور الــ

العالم 2022.
أصــيــب ســانــي فــي الــركــبــة الــيــمــنــى قبل 
انــطــاق الــمــونــديــال الــقــطــري، وغــــاب على 

اثرها عن المباراة الكابوس ضد اليابان 
)خسر دي مانشافت 1-2(. بعد عودته إلى 
ــيـــرة من  تــشــكــيــلــة بــــاده فـــي الــدقــائــق األخـ
المباراة ضد منتخب إسبانيا أثــار الذعر 
في دفاع اإلسبان، قبل أن تنتهي المباراة 
بتعادل إيجابي )1-1(، وبالتالي ستكون 

عودته الحقيقية اليوم.
ولـــتـــعـــزيـــز خـــطـــه الـــهـــجـــومـــي، اســـتـــعـــاد 
ــانــــي ســــانــــي فــــي الـــوقـــت  ــمــ الـــمـــنـــتـــخـــب األلــ
المناسب. كان دخوله في الدقيقة 70 ضد 

إســبــانــيــا، فــي نــفــس الــوقــت مــع فــولــكــروغ، 
نقطة تحول لبطل العالم 2014.

أول أسبوعين له في قطر هما ملخص 
عــن بــدايــتــه لــلــمــوســم مــع بــايــرن ميونيخ، 
ــــداف،  بــعــد تــألــقــه فـــي الــــــدوري )خــمــســة أهـ
وتمريرتان حاسمتان(، وفي دوري أبطال 
أوروبــا )هدف واحد في المباريات الثاث 
األولــــــى( حــتــى مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر، قــبــل أن 
يــصــاب فــي فــخــذه األيـــســـر، ليبتعد ثاثة 
أسابيع قبل انطاق نهائيات كأس العالم.

... والعبو المنتخب الكوستاريكي       
        خال المباراة الماضية

فليك مدرب ألمانيا وساني

10:00م
كوستاريكا x ألمانيا

فرابارات أول امرأة فرابارات أول امرأة 
تحكم في المونديال تحكم في المونديال 

ــيـــة ســتــيــفــانــي  ــرنـــسـ ــفـ تــــديــــر الـ
فــــــرابــــــارات مـــــبـــــاراة كــوســتــاريــكــا 
 اليوم في الجولة 

ً
وألمانيا تحكيميا

الثالثة، وستصبح أول امـــرأة في 
التاريخ تقود مباراة بكأس العالم 
لكرة القدم للرجال. وكانت فرابارات 
عــمــلــت كــحــكــم رابــــع فـــي مــبــاريــات 
المكسيك وبولندا والبرتغال وغانا، 
وستساعدها في المباراة البرازيلية 
نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز 
مــديــنــة كحكمتي رايــــة، وسيكون 
الهندوري سعيد مارتينيز الحكم 
الرابع.                                    )إفي(

فرابارات

فولكروغ من الظل إلى النور

العـــبـــو الــمــنــتــخــب األلــمــانــي 
خال المباراة الماضية

بــعــدمــا كـــانـــت ألــمــانــيــا مـــهـــددة بــانــتــهــاء 
مــشــوارهــا عند الـــدور األول للمرة الثانية 
تــوالــيــا، خــرج نيكاس فــولــكــروغ مــن الظل 
ليبقي على آمالها بفضل هدفه في مرمى 

إسبانيا.
ــوان  ــألــ ــــي ثــــــاث مــــبــــاريــــات بــ بـــهـــدفـــيـــن فـ
»دي مـــانـــشـــافـــت«، بــعــد أول فـــي لـــقـــاء ودي 
استعدادي للنهائيات أمام عمان )1 - صفر(، 
بدا فولكروغ كأنه الاعب الذي بإمكانه منح 
فريق المدرب هانزي فليك المهاجم الهداف 
ــان كــخــلــف ألفــضــل  ــمـ الــــذي يــبــحــث عــنــه األلـ
هــداف فــي تــاريــخ كــأس العالم ميروساف 

كلوزه.
وقاب قوسين أو أدنى من عامه الثاثين، 
الــمــهــاجــم الـــذي لــعــب مــبــاريــات فــي الــدرجــة 
الثانية أكثر من الدرجة األولى )135 مقابل 
 مــنــذ بــدايــة 

ً
 تــمــامــا

ً
 جــديــدا

ً
112(، أخــذ بــعــدا

الــمــوســم مـــع فــريــقــه فـــيـــردر بــريــمــن الــعــائــد 
 الى »بوندسليغا«، إذ سجل 5 أهداف 

ً
مجددا

ــى، ووصـــل الــى  فــي الــمــراحــل الــخــمــس األولــ
الـــهـــدف الــعــاشــر قــبــل الــتــوقــف، فـــي الــمــركــز 

الثاني على الئحة الهدافين خلف الهداف 
الــفــرنــســي لــايــبــزيــغ كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو 
الغائب عن هذا المونديال بداعي اإلصابة.

بــدايــتــه الــنــاريــة لــلــمــوســم، لــم تــكــن كافية 
القناع فليك بضمه الى تشكيلة المنتخب 
ــة فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبــــاريــــات دوري األمـــــــم األوروبـ لــــمــ
سبتمبر، لكن هذا لم يعِن أن المدرب أخرجه 

 من حساباته، بل على العكس.
ً
تماما

ــاءت اإلصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا  ــ ثــــم جــ
تيمو فيرنر أوائـــل الشهر الــحــالــي، لتفتح 
الــبــاب أمــامــه كــي يــخــوض أهــم تــحــد كــروي 
في مسيرة عكرتها ثاث إصابات خطيرة، 
إحداها تمزق في الرباط الصليبي األمامي 
لــركــبــتــه الــيــســرى فـــي بـــدايـــة مــوســم 2019-

.2020
 عن اإلصابات، كان مسار المهاجم 

ً
بعيدا

الــــقــــوي الــبــنــيــة )1.88 م و78 كـــغـــم( تــحــت 
الرادار ومن دون ضوضاء باستثناء بعض 
.
ً
الخافات مع ناديه تمت تسويتها سريعا

فولكروغ

https://www.aljarida.com/article/6323
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ــه الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الــــكــــرواتــــي  ــ ــواجــ ــ يــ
والبلجيكي، وصيف وثالث النسخة 
األخيرة تواليا، خطر الخروج من الدور 
األول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
بقطر، في الجولة الثالثة األخيرة من 

منافسات المجموعة السادسة.
وتــلــتــقــي بــلــجــيــكــا مـــع كــرواتــيــا في 
قــمــة ســاخــنــة عــلــى اســـتـــاد أحـــمـــد بن 
علي، فيما يلعب المغرب مع كندا على 

استاد الثمامة.
وبــاتــت المنافسة على البطاقتين 
المؤهلتين لثمن النهائي ثالثية بين 
كرواتيا وبلجيكا والمغرب، الذي خلط 
أوراق المجموعة بفرضه التعادل على 
رفاق لوكا مودريتش صفر-صفر في 
الجولة األولى، وفوزه على الشياطين 

الحمر 2-صفر في الثانية.
ويتربع منتخب كرواتيا على قمة 
ــن أســـود  ــارق هــــدف عـ ــفـ الــمــجــمــوعــة بـ
األطلسي، فيما يأتي منتخب بلجيكا 
في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد 
خسارته المدوية أمام المغرب، في ظل 
ضغوط متزايدة على مدربه اإلسباني 

روبرتو مارتينيز والعبيه.

 البقاء والخروج

أي شيء بخالف الفوز على كرواتيا 
الــيــوم قــد يـــؤدي إلــى عـــودة المصنف 
ثانيا عالميا )بلجيكا( إلى دياره بعد 

دور المجموعات، وفي حال تعادله 
سيتأهل إذا خسر المغرب، وكان فارق 

األهداف بينهما لمصلحته.
وظــــل مــارتــيــنــيــز مــرتــبــطــا إلــــى حد 
كبير بالالعبين ذوي الــخــبــرة الذين 
وصــلــوا إلــى ربــع النهائي على األقــل 
فــي كــل مــن الــبــطــوالت األربــــع الكبرى 

الماضية.
وفـــشـــل الــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فــي 
تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى 
كندا )1-صــفــر( والمغرب، وبــدا تأثره 
ــيـــاب الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي  ــغـ ــيـــرا بـ ــبـ كـ
ــة،  ــابــ ــاكـــو بــســبــب اإلصــ ــلـــو لـــوكـ ــيـ رومـ
ولــم يكن إشــراكــه مجديا في الثواني 

األخيرة ضد أسود األطلس.
وأبلى الجيل الذهبي لبلجيكا البالء 
الحسن في السنوات الست الماضية 
توجها بمركز ثالث فــي كــأس العالم 

2018 بروسيا.
عـــشـــرة العــبــيــن مـــن بــيــن 14 العــبــا 
كانوا في نصف النهائي أمام فرنسا 
قبل أربعة أعوام، سبعة بينهم لعبوا 
ضد المغرب هم في الثالثينيات من 
عمرهم: تيبو كورتوا، يان فيرتونغن، 
توبي ألدرفيرلد، توما مونييه، أكسل 
فيتسل، دي بروين والقائد إيدن هازار.

اخــتــفــى أســـلـــوب الــلــعــب الــهــجــومــي 
ــد تـــأهـــلـــه  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ ــــحـ لــــلــــشــــيــــاطــــيــــن الـ

للنهائيات دون هزيمة. 

ــغـــرب،  ــمـ ــلــــى غـــــــرار الـ وعــ
تملك كرواتيا مصيرها بين 

يديها بحال فوزها أو تعادلها 
وكــذلــك خسارتها، شــرط خسارة 

المغرب واالحتكام إلى فارق األهداف 
بينهما.

وفــضــال عــن بــطــاقــة الــتــأهــل، يضع 
الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، بــقــيــادة نجمه 
لوكا مودريتش، نصب عينه الصدارة 
لتفادي المواجهة الساخنة في الدور 
ثمن النهائي ضد األرمــادا اإلسبانية 
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الــــمــــرشــــحــــة لـــــــصـــــــدارة الـ

الخامسة.
وسيكون فارق األهداف هو الحاسم 
بين كرواتيا والمغرب في حال فوزهما 
او تعادلهما، في حين تملك بلجيكا 
فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزها 
ــانـــات  وتـــعـــثـــر الـــمـــغـــرب. جــمــيــع الـــرهـ

مفتوحة.

التأهل وتفادي مواجهة الماتادور                  أو الخروج المبكر
مباراة من العيار الثقيل، تجمع 
منتخبي كرواتيا وبلجيكا اليوم، 

في الجولة الثالثة من منافسات 
المجموعة السادسة لمونديال 

قطر 2022.

داليتش: مباراة محورية وحاسمةداليتش: مباراة محورية وحاسمة
شدد المدير الفني للمنتخب الكرواتي 
لكرة القدم، زالتكو داليتش، على صعوبة 
المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البلجيكي 
الــيــوم ضمن منافسات كــأس العالم 2022 

المقامة حاليا في قطر.
وكان المنتخب الكرواتي، وصيف بطل 
ــد اســتــهــل مـــشـــواره  ــأس الـــعـــالـــم 2018، قـ كــ
فــي مــونــديــال 2022 بــالــتــعــادل السلبي مع 
المنتخب المغربي، ثم فاز على المنتخب 
الكندي 4- 1 في الجولة الثانية، ويحتاج 
إلى الفوز أو التعادل في مباراة اليوم لحسم 
 النظر عن 

ّ
التأهل إلى الدور الثاني، بغض

نتيجة المباراة األخرى بين المغرب وكندا.
وقال داليتش، خالل المؤتمر الصحافي 
أمس: »هذه مباراة محورية وحاسمة للتأهل 
إلـــى الــــدور الــمــقــبــل، ســنــواجــه ثــانــي أفضل 
منتخب في العالم )في تصنيف فيفا(، هو 
فــريــق رائـــع ولــم نختر مــواجــهــتــه، ونتوقع 

مباراة صعبة للغاية«.
وأضاف: »سنصارع خصما قويا، يجب 
أال ننخدع بأي كبوة لمنتخب بلجيكا، إنها 
مباراة مهمة له أيضا، فهو سيصارع على 

التأهل للدور المقبل«.
وتابع: »نسعى لتحقيق الفوز، لن نلعب 

من أجــل الحصول على نقطة واحــدة، رغم 
أنها تكفينا للتأهل، ألن مثل هذه الحسابات 

تأتي ومعها أمور سلبية مصاحبة لها«.
وحول ما إذا كان يعتزم إجراء تغييرات 
على الفريق مقارنة بالتشكيلة التي خاض 
ــال دالـــيـــتـــش: »قــدمــنــا  ــدا، قــ ــنـ بــهــا مــــبــــاراة كـ
أفضل ما لدينا في مواجهة كندا، التشكيلة 
األســاســيــة مــع الــتــبــديــالت الــتــي أجريناها 
ــل ما  ــدة، وقــــد بــــذل الـــالعـــبـــون كـ ــيـ كـــانـــت جـ
بوسعهم، اآلن سنرى ما هي احتياجاتنا 
للمباراة، ليس لدينا أي أسباب تجبرنا على 
إحداث تغييرات، وإنما سنقوم بالتحليالت 

الالزمة ونتخذ قرارنا النهائي«.
من جانبه، قال العب خط الوسط ماتيو 
كــوفــاســيــتــش خــــالل الــمــؤتــمــر: »الــمــنــتــخــب 
البلجيكي فريق من الطراز األول، ويمتلك 
العبين من طراز فريد، لقد أظهروا قدراتهم 

بالفعل«.
وأضــاف: »ستكون مباراة صعبة، فهذه 
بطولة كــأس العالم، ونحن جميعا نعرف 
طبيعة كأس العالم، ويجب علينا التعامل 

مع المباراة بالشكل المطلوب«.
)د ب أ(

مارتينيز: لدينا فرصة للتأهلمارتينيز: لدينا فرصة للتأهل
اعتبر اإلســبــانــي روبــرتــو مارتينيز، 
مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، أنهم 
مــنــحــوا أنفسهم »فــرصــة ثــانــيــة« بعدما 
لعبوا مباراتين دون »مستواهم« المعهود 
في بداية مونديال قطر 2022، ومــا زال 

لديهم الفرصة للتأهل لدور الـ16.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس عشية 
مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي آخـــر جـــوالت دور 
المجموعات قال مارتينيز: »لقد خسرنا 
مباراة في كأس العالم، ويجب أن تكون 

العواقب سلبية«.
واستطرد: »لكنني أمارس هذه المهنة 
منذ 17 عاما، وأعرف بالضبط ما يحدث 
في غرفة تغيير المالبس. هناك لحظات 
تجعلنا أقوى. لقد منحنا أنفسنا فرصة 
ثانية ألنــه ليس مــن الطبيعي أنــه على 
الرغم من عدم اللعب بمستوانا المعهود 
في أول مباراتين بكأس العالم، ما زلت 

لدينا الفرصة في التأهل«.
وأكد »نحن ننظر للمباراة القادمة أمام 
كــرواتــيــا على أنها فرصة لالستمتاع«، 
متابعا: »لــم يتغير شــيء بالنسبة لنا. 
ــم أنــنــا فزنا  لــم نــكــن ســعــداء بــأدائــنــا رغـ
بالمباراة األولى، وفي الثانية خسرنا ولم 

نكن راضين. كان علينا أن نتصرف كما 
ينبغي عليك أن تفعل في عالم النخبة، 
أي بمسؤولية من أجل تحسين األمور«.

وأردف مارتينيز: »لقد رأينا العاصفة 
الدائرة في الخارج، وربما منحنا لتلك 
ــة قـــبـــل الــبــطــولــة  ــيـ الــــضــــوضــــاء الـــخـــارجـ
ــافـــة إلــى  اهــتــمــامــا أكـــثـــر مـــن الــــــالزم. إضـ
ذلــك، في بلجيكا يستغلون هذا الوضع 
لنشر أخبار كاذبة. يبدو أن هناك رغبة 
ــثـــور عـــلـــى الـــســـلـــبـــيـــات بـــــدال مــن  ــعـ فــــي الـ
االستمتاع بأفضل جيل أنجبته بلجيكا 
على اإلطالق. ربما كان هذا درسا، نحن 

هنا للقتال من أجل ما نريد«.
وأثـــنـــى عــلــى مــــدرب كـــرواتـــيـــا زالتــكــو 
داليتش، مشيرا إلى أنه »شخص أشاركه 
الكثير من القيم... لقد نجح في تحسين 

الفريق بشكل كبير«. 
)إفي(

كاستاني: أثق بفوز بلجيكا
أبــــدى تــيــمــوثــي كــاســتــانــي ظهير 
منتخب بلجيكا ثقته بقدرة منتخب 
بالده على تخطي منافسه الكرواتي 
عندما يتواجهان اليوم في الجولة 
الثالثة من دور المجموعات بكأس 

العالم 2022.
وقـــــــال كـــاســـتـــانـــي، فــــي الــمــؤتــمــر 
الصحافي: »لقد كنا بالفعل مجموعة 
متحدة، ولكن ربما ليس على أكمل 
ــا الـــذهـــاب إلــــى مــدى  ــ ــه. إذا أردنــ ــ وجـ
أبعد في كأس العالم، فنحن بحاجة 
إلـــى أن نــكــون مــتــحــديــن، وأن نــكــون 
قادرين على الكفاح من أجل زمالئنا 
فــي الفريق. ربما لــم تكن لدينا تلك 

ــان الــلــقــاء مــثــمــرا  الــعــقــلــيــة، ولـــهـــذا كــ
ــا. اآلن علينا  لــلــغــايــة. كــــان ضــــروريــ

التحدث على العشب«.
 أن نعقد 

ً
وتابع: »كان من المهم جدا

هذا االجتماع، لكنه لم يكن اجتماع 
أزمة كما تم وصفه في بعض األماكن. 
كان من المهم أن نقول ما كنا نفكر 
فيه. لم تكن هناك إهانات، ولم تخرج 
األمــــور عــن الــســيــطــرة. نــحــن نــشــارك 
األفكار لنكون قادرين على التحسن، 
وقد رأينا ذلك بالفعل في التدريب. 

الجميع سعداء، كانت فكرة جيدة«.
وأوضـــــح: »نــحــن لــســنــا فـــي وضــع 
قتالي، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية 

أكبر. نحاول أن نحافظ على تركيزنا 
ــا. نـــحـــن نــتــعــرض  ــنـ ــفـــسـ ــمـــي أنـ ونـــحـ
لضغط كبير. ما يتعين علينا القيام 
بـــه هـــو إعـــــادة اكــتــشــاف الــقــيــم الــتــي 
جمعتنا من قبل حينما بدأنا اللعب، 
وأن نــبــدأ فــي االســتــمــتــاع. علينا أن 
نتشارك الضغط في شيء إيجابي«.

وأبـــــــــدى كـــاســـتـــانـــي ثـــقـــتـــه بـــفـــوز 
بلجيكا على كرواتيا اليوم لتتمكن 
من التأهل لثمن نهائي المونديال، 
مضيفا: »إنني مقتنع بأننا سنفوز. 
ة الـــفـــريـــق. أعـــرف  أعـــــرف مــــدى كـــفـــاء
مــــا نـــحـــن قــــــــادرون عـــلـــيـــه. ال يــتــعــيــن 
علينا إثــبــات أي شــيء ألي شخص، 

سنحاول الفوز من أجل أنفسنا ومن 
أجل بلجيكا«.

ــرز الــالعــب  ــ ــرى، أبـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
البلجيكي أهمية رومــيــلــو لوكاكو، 
ــــى لـــه ضد  الــــذي لــعــب الــدقــائــق األولـ
المغرب بعد وصوله إلى المونديال 

مصابا.
ــزء أســـــاســـــي مــن  ــ ــ وذكــــــــــر: »انــــــــه جـ
ــل الـــمـــلـــعـــب أو  ــ ــ ــواء داخـ ــ ــ فـــريـــقـــنـــا، سـ
خــــارجــــه. إذا لـــعـــب فـــإنـــه ســيــســاعــد 
الــفــريــق أكــثــر ألنـــه يستطيع تحفيز 
الالعبين على أرض الملعب. يمكن أن 

يكون لوجودك تأثير كبير«.

احتماالت التأهل في المجموعة السادسة
ــا )4(، بــلــجــيــكــا )3(، كــنــدا  ــيـ ــرواتـ كـ

)صفر(، المغرب )4(
• كـــرواتـــيـــا تــتــأهــل فـــي حــــال فــوزهــا 
أو تــعــادلــهــا. فــي حـــال خسارتها، 
ســتــتــأهــل شـــرط خـــســـارة الــمــغــرب 
ــام إلـــــى فــــــارق األهــــــداف  ــكــ ــتــ واالحــ

بينهما.
• الــمــغــرب يــتــأهــل فــي حـــال فـــوزه أو 
تعادله. في حال خسارته، سيتأهل 
إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت 
ـــا وكـــــــان فـــــــارق األهـــــــداف  ـــيـ ــرواتـ كــ
بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت 
بـــلـــجـــيـــكـــا وكــــــــان فــــــــارق األهــــــــداف 

بينهما في مصلحته.

• بلجيكا ستضمن التأهل في حال 
فوزها على كرواتيا. ستقصى في 
حال خسارتها. في حال تعادلها، 
ــغــــرب  ــمــ ــل إذا خــــســــر الــ ــأهــ ــتــ ــتــ ســ
وكـــان فـــارق األهــــداف بينهما في 

مصلحتها.
• كــنــدا فــقــدت األمـــل فــي التأهل بعد 

الجولة الثانية.
• يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة 
إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال 
تعادل منتخبين في عدد النقاط، 

يتم اللجوء إلى:
• فارق األهداف.
• عدد األهداف.

• عـــــــدد الــــنــــقــــاط فـــــي الــــمــــواجــــهــــات 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــمـ ــرة بــــيــــن الـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

المتعادلة.
ــــارق األهــــــداف بــيــن الــمــنــتــخــبــات  • فـ

المتعادلة.
ــــدد األهــــــــداف بـــيـــن الــمــنــتــخــبــات  • عـ

المتعادلة.
• تــرتــيــب الــلــعــب الــنــظــيــف )بــطــاقــة 
صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية 
- حـــمـــراء غــيــر مــبــاشــرة: 3 نــقــاط، 
بــطــاقــة حــمــراء مــبــاشــرة: 4 نــقــاط، 
صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط(.
فــي حــال استمرار الــتــعــادل: سحب 

القرعة.

كرواتيا وبلجيكا بين المطرقة والسندان
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يــخــوض المنتخب المغربي مــبــاراة مصيرية بمواجهة 
نــظــيــره الــكــنــدي الـــيـــوم، فــي الــجــولــة األخـــيـــرة مــن منافسات 

المجموعة السادسة لمونديال 2022 بقطر.
وبـــاتـــت الــمــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــتــيــن الــمــؤهــلــتــيــن لثمن 
النهائي ثالثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب، الذي خلط 
أوراق المجموعة بفرضه التعادل على رفاق لوكا مودريتش 
صفر-صفر في الجولة األولى، وفوزه على الشياطين الحمر 

2 - صفر في الثانية.
وتساوى أسود األطلس مع كرواتيا في الصدارة برصيد 
4 نقاط لكل منهما، ويملك المنتخب المغربي مصيره بين 
يديه، وسيتأهل في الحاالت الثالث: الفوز والتعادل وحتى 
الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا، وكان فارق 
األهداف بينهما لمصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق 

األهداف بينهما لمصلحته.
وبـــرز أســـود األطــلــس بشكل الفـــت فــي النسخة الحالية، 
وباتوا على مشارف تكرار إنجازهم عام 1986 عندما باتوا 
أول منتخب عــربــي وإفــريــقــي يتخطى الـــدور األول، قبل أن 
يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 
89 سجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من 
خارج المنطقة مستغال خطأ فادحا للجدار 

البشري.
ويأمل الجهاز الفني، بقيادة المدرب وليد 
الــركــراكــي، استعادة خــدمــات حــارس مــرمــاه ياسين 

بونو، الذي استبعد في اللحظة األخيرة من انطالق مباراة 
تـــجـــدد إصــــابــــة تـــعـــرض لـــهـــا فــي بــلــجــيــكــا، بسبب 
الــمــبــاراة االولـــى 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ ضــــــد كـ

ــم يــرغــب  ــتــــي لــ والــ
فـــــــــــي تـــــحـــــديـــــد 

نوعيتها.
ويـــــــــمـــــــــتـــــــــلـــــــــك 

ــنــــي  ــفــ الــــــجــــــهــــــاز الــ
للمنتخب المغربي 

ــــن األوراق  ــعــــديــــد مـ الــ
الرابحة، مثل حكيم زياش 

وأشـــــــرف حــكــيــمــي ونـــصـــيـــر مــــــــزراوي وســفــيــان 
أمرابط، وجميعهم سيشاركون في مواجهة اليوم 
المصيرية، فيما يبقى الــمــدرب الــركــراكــي على 
المهاجم عبدالرزاق حمدالله على مقاعد البدالء 

والدفع به حسب مجريات األمور.
ت تعليمات الــركــركــاي لالعبيه بضرورة  وجـــاء

ــراز هـــدف مــبــكــر لــضــمــان تــحــقــيــق الـــفـــوز أو حتى  ــ إحـ
التعادل على أقل تقدير، لضمان التأهل للدور السادس عشر 
في البطولة، وهــو إنجاز يحسب لألجهزة الفنية والطبية 
واإلداريـــة وهــذا الجيل من الالعبين الذين ابلوا بالء حسنا 

في البطولة.

كندا ليس لديها ما تخشاه

على الجانب اآلخر، فإن المنتخب الكندي ليس لديه ما 
يخشاه في مباراة اليوم، لذلك يسعى الجهاز الفني للفريق 
إلى ترك بصمة له في البطولة، بعد الخسارة أمام بلجيكا 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة بهدف دون رد، ثم 
أمام المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدف.

ــم تـــذيـــل الــمــنــتــخــب الـــكـــنـــدي لــلــمــجــمــوعــة  ــ ورغـ
فــإنــه قــــدم مــســتــويــات جــيــدة فـــي الــمــبــاراتــيــن 

السابقتين، وهو األمــر الــذي يعول عليه 
المدرب ومعاونوه في لقاء المغرب اليوم.

6:00م
كندا x المغرب

ألفونسو ديفيس 
 وريتشي الريا 

نجما كندا

الركراكي: األهم هو الفوز 
وتصدر المجموعة

»األسرع« بين حكيمي وديفيز

ــرمـــى مــنــتــخــب الــمــغــرب  ب حــــــارس مـ تـــــــدرَّ
ياسين بونو بشكل طبيعي يومي االثنين 
ض  والثالثاء، لكن طبيعة اإلصابة التي تعرَّ
لها، والتي رفــض الكشف عنها، تطرح أكثر 
من عالمة استفهام حــول جاهزيته لخوض 

لقاء اليوم.
ويعتبر بونو ركيزة أساسية في تشكيلة 
المنتخب الــمــغــربــي، وأحـــد المساهمين في 
بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه.

ــال جــــائــــزة »ســـــــامـــــــورا«، أفــضــل  ــ عـــنـــدمـــا نــ
حارس مرمى في الــدوري الموسم الماضي، 
 مــع نــادي اشبيلية 

ً
 جــديــدا

ً
اتخذ بونو ُبــعــدا

األنــدلــســي، بعد عشر ســنــوات مــن االحــتــراف 
في القارة العجوز.

 فــي 31 مــبــاراة، 
ً
استقبل مــرمــاه 24 هــدفــا

بينها 13 مباراة بشباك نظيفة.
تكمن جمالية هذه الجائزة قبل كل شيء 
فــي حقيقة أن بــونــو نــجــح فــي الــتــفــوق على 
النجمين تيبو كــورتــوا )ريــال مــدريــد(، ويان 
أوبالك )أتلتيكو مدريد(، الفائزين بثماني من 
آخر تسع جوائز سامورا )خمسة للسلوفيني 

وثالثة للبلجيكي(.
( ثاني حارس مرمى 

ً
أصبح بونو )31 عاما

إفريقي ينال الجائزة، بعد الكاميروني جاك 
سونغو في موسم 1996-1997 مع ديبورتيفو 

الكورونيا.

احــتــاج بــونــو، الــــذي يتميز 
باللعب بقدميه، إلــى الوقت 
 لــــتــــرك بــصــمــتــه مــع 

ً
أيــــضــــا

مــــنــــتــــخــــب بـــــــــالده. 
اســـــتـــــدعـــــي 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

صــــــــــــفــــــــــــوف 
الــمــنــتــخــب األول منذ 

عام 2012، بعدما دافع عن ألوان 
جميع فئاته العمرية، وخاض مباراته الدولية 
األولــــى عـــام 2014. انــتــظــر حــتــى عـــام 2019، 
تحت قيادة البوسني وحيد خليلودجيتش، 
ليصبح رقم واحد في عرين »أسود األطلس«.
من جانبه، أكد مدرب المنتخب المغربي 
لكرة القدم وليد الركراكي، أن حارس مرمى 
اشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي، يــاســيــن بـــونـــو، جــاهــز 

لمواجهة كندا اليوم.
وقال الركراكي: »ياسين بحالة جيدة، كان 
يعاني بعض المشاكل. لم يتمكن من اللعب، 
م  ولم يلعب، وهناك العب آخر دخل مكانه وقدَّ
، وهذا يوضح الروح السائدة داخل 

ً
أداًء رائعا
صفوفنا«.

نت الحالة الصحية  وأضــاف: »تحسَّ
لـــيـــاســـيـــن. يــبــقــى الــــحــــارس األول فــي 
صــــفــــوف الـــمـــنـــتـــخـــب، وأحــــــــد قــــادتــــه، 
 لمباراة الغد )اليوم(«.

ً
وسيكون جاهزا

بونو تدّرببونو تدّرب  
ومشاركته في علم الغيب!ومشاركته في علم الغيب!

ياسين بونو خالل تدريبات سابقة

ــــدرب مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب، ولــيــد  أكــــد مـ
الــركــراكــي، خــالل مؤتمر صحافي عقد 
ــه لـــن يــغــامــر ويــلــعــب  ــاء أنــ ــعــ أمــــس األربــ
للتعادل أمام كندا، مضيفا أنه سيسعى 
لتحقيق الفوز والنقاط الثالث من أجل 

ضمان التأهل لدور الـ 16.
وأكد الركراكي: لن نلعب على التعادل، 
سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز، لن 
نغير خطتنا، سيكون هــذا خطأ، كندا 
أحــــد أفـــضـــل الــمــنــتــخــبــات فـــي الــكــثــافــة 
العددية، سيرغبون في الخروج بنقطة 
واحــــدة عــلــى األقــــل، األهــــم هــو الــخــروج 
متأهلين في نهاية الــمــبــاراة، علينا أن 

نلعب بذكاء.
ووصف المدرب الوطني مواجهة كندا 

بأنها »نهائي آخر« أمام منافس »معقد 
ال يجد أي شيء ليخسره« ويأمل إنهاء 

المونديال بأفضل شكل.
وأضاف »األهم بالنسبة لي هو الفوز 
على كندا، ومحاولة تصدر المجموعة. 
الــالعــبــون مــتــحــفــزون لــلــغــايــة، الجميع 
يرغب فــي المشاركة فــي الــمــبــاراة، رغم 

وجود العديد من اإلصابات«.
وأكد أن التأهل لثمن النهائي سيعد 
»إنجازا«، وسيعادل أفضل أرقام للمغرب 
في المونديال، حيث تأهلت مرة واحدة 
من أصل خمس مشاركات سابقة لثمن 
النهائي، في مونديال المكسيك 1986 

قبل أن يتم إقصاؤها على يد ألمانيا.
  أشرف حكيمي )إفي(

سيخوض أشـــرف حكيمي وألفونسو ديفيز، سباق 
 بقوائم األسرع 

ً
سرعة اليوم، حيث يظهر الالعبان دائما

في كل موسم. ولطالما تنافسا بشدة على المركز األول، 
كما هو الحال في موسم 2020/ 2021، وجاء ديفيز بسرعة 
 في الساعة بالمركز األول، فيما 

ً
قصوى بلغت 36.5 كيلومترا

 في الساعة.
ً
جاء حكيمي بالمركز الثاني بـ 36.48 كيلومترا

وتــراجــع حكيمي هــذا الموسم إلــى حــد مــا. ووضعت 
القائمة الرسمية التي نشرها االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا( ألسرع الالعبين في دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا، الكندي في المركز السادس، بسرعة قصوى بلغت 
 في الساعة، فيما خــرج أشــرف من قائمة 

ً
36.2 كيلومترا

»العشرة األوائل«.
وفي الــدوري األلماني لكرة القدم، جاء ديفيز بالمركز 
 
ً
الثالث هذا الموسم في ترتيب أسرع الالعبين، )36 كيلومترا

في الساعة(.
ومــع ذلـــك، فــإن التفوق الـــذي حــافــظ عليه ديفيز على 
حكيمي هـــذا الــمــوســم فــي بــيــانــات الــســرعــة الــقــصــوى لم 
ينعكس فــي كــأس العالم. وسيغادر ديفيز كــأس العالم 

وفي جعبته هدف، وهو األسرع في كأس العالم حتى اآلن 
)دقيقتان(. 

في المقابل، يصل حكيمي في حالة أفضل. ولم يتعرض 
ألي إصابة هذا الموسم، ويحظى بوضع خاص في صفوف 

»أسود األطلس«.
ورغم أن عينه ستكون على مباراة كرواتيا وبلجيكا، فإن 
حكيمي لديه فرصة جيدة للتأهل رفقة منتخب بالده إلى 
دور الـ 16. وسيكون لنجم باريس سان جرمان بالتأكيد 
دور أساسي في تأهل فريقه، بقيادة وليد الركراكي، الذي 
م 53 تمريرة حاسمة   وقــدَّ

ً
يحظى بالعب سجل 41 هدفا

طوال مسيرته.
ولن تكون مهمة حكيمي سهلة أمام كندا، ألنه إذا لم يقرر 
المدير الفني للمنتخب الكندي، جون هيردمان، إراحة ديفيز 
 
ً
لتجنب تعرضه النتكاسة، فسيواجه الظهير المغربي العبا

 على الوقوف في وجهه على أرض ملعب الثمامة.
ً
قادرا

 )إفي(

وليد الركراكي

رومان سايس 
وأبوخالل نجما 
المغرب

هيردمان: سنلعب 
لصناعة التاريخ

ــون هـــــيـــــردمـــــان، مــــــــدرب الــمــنــتــخــب  ــ ــ ـــد جـ ـــ أكـ
الكندي، أن فريقه سيخوض مباراة اليوم أمام 
المنتخب المغربي، بهدف تقديم صورة مشرفة 

واالستمتاع بكرة القدم.
وقال هيردمان في المؤتمر الصحافي الذي 
سبق المباراة أمام المغرب: »لقد حققنا هدفنا 
بالمشاركة في هذه البطولة، سنواجه المنتخب 
المغربي، بهدف االستمتاع بكرة القدم وصناعة 
 أن »الــالعــبــيــن يــرغــبــون في 

ً
الــتــاريــخ«، مضيفا

االحــتــفــال مــع عــائــالتــهــم، نــحــن نستمتع بكرة 
القدم في هــذه المشاركة، ونريد االحتفال مع 

مشجعينا وعائالتنا«.
ــح أنـــهـــم حــلــمــوا بـــهـــذه الــلــحــظــة منذ  ــ وأوضــ
سنوات على غرار وصولهم الوحيد لمونديال 
: »تنتظرنا مباراة مختلفة أمام 

ً
1986، مضيفا

منتخب لديه امكانات جيدة، سنواجه خصما 
صعبا يملك حافزا كبيرا من أجل تحقيق الفوز«.

جون هيردمان

»أسود األطلس«»أسود األطلس«
يواجهون كندا بـ يواجهون كندا بـ 33 فرص فرص

التأهل الثاني في المونديال حلم يراود المغاربة اليومالتأهل الثاني في المونديال حلم يراود المغاربة اليوم
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بعد خروجه من المونديال، 
وتوديع منتخب بالده البطولة، 
أصــبــح الــســؤال األهـــم بالنسبة 
للويلزي غاريث بيل هو طبيعة 

الخطوة المقبلة.
ونفى الالعب الويلزي تفكيره 
في االعتزال بعد انتهاء مسيرة 
جــيــل يــعــد األفــضــل لــويــلــز على 
مـــــدار تـــاريـــخـــهـــا، واألول الـــذي 
يتمكن مــن الــتــأهــل للمونديال 
مــنــذ 1958، لــكــن بــيــل ورفـــاقـــه 
لــم يتمكنوا مــن االقــتــراب حتى 
ــــذي تــحــقــق قبل  مـــن اإلنـــجـــاز الـ
64 عاما بالوصول إلــى نصف 
ــائـــي، قـــبـــل أن يــتــعــرضــوا  ــنـــهـ الـ
لإلقصاء على يــد الــبــرازيــل في 
نصف النهائي، وكانت النهاية 
ــرة غـــيـــر ســـــــارة عــلــى  ــ ــمـ ــ هــــــذه الـ

اإلطالق.
وقــــــــال بــــيــــل، صــــاحــــب الـــــــ33 
عـــامـــا ومــهــاجــم لــــوس أنــجــلــس 
ـــب الـــــمـــــبـــــاراة،  ــقـ غـــــاالكـــــســـــي، عــ
»ســــــــأواصــــــــل الــــلــــعــــب لـــطـــالـــمـــا 
اســـتـــطـــعـــت وأرادوا وجــــــودي. 
ــعـــب، لـــكـــن هـــذا  ــه تـــوقـــيـــت صـ ــ إنـ
ــــارس ســتــبــدأ  ال يــتــوقــف. فـــي مـ
ــا وآمـــل أن  تصفيات أمــم أوروبــ

أتواجد«.

لكن ما لم يكن متوقعا هو أن 
تنتهي مسيرة بيل المونديالية 
بهذه السرعة، على أن الويلزي 
لم يقدم المستوى المنتظر منه 
كذلك، فخالل مواجهة الواليات 
المتحدة التي انتهت بالتعادل، 
لمس بيل الكرة بالكاد 7 مرات 

طوال 45 دقيقة. 
بعدها رحل بيل ببساطة. لم 
يخرج من النفق المؤدي لغرف 
ــقـــب انـــتـــهـــاء  ــلـــع الــــمــــالبــــس عـ خـ
الشوط األول، غادر أفضل العب 
في منتخب ويلز هكذا، ولم تكن 

هناك حاجة الى تفسير.

وداع الئق

ــا يــلــيــق  ــ ــ ــم يـــنـــل بـــيـــل وداعـ ــ ولـ
بقيمته بالنسبة لويلز كأكثر 
العب خوضا للمباريات الدولية 
وصــاحــب الحصيلة األكــبــر من 
ــداف فــي تــاريــخ المنتخب  ــ األهـ
ــن الـــبـــاب  الـــبـــريـــطـــانـــي، رحـــــل مــ
الخلفي، وكانت مغادرته تبعث 
ــلـــى مــا  ــلـــى األســــــــف، ســـــــواء عـ عـ
انتهى إليه حاله أو مــا تسبب 
فيه من ظهور ويلز كفريق بال 

روح وال نجم وال أمل.

كان بيل، نجم توتنهام وريال 
مـــدريـــد الـــســـابـــق، فـــي كــثــيــر من 
األحــيــان األب الــروحــي لزمالئه 

ــتــــادوا أن يــنــظــروا له  الـــذيـــن اعــ
ــراء،  ــحــ كـــــواحـــــة فـــــي قــــلــــب الــــصــ
وكانت رؤية بيل بقميص ويلز 

بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــور أيــقــونــيــة 
وتعني الكثير، أمــا قبل أربعة 
ــه بــقــمــيــص  ــتــ ــم فـــــإن رؤيــ ــواســ مــ

فريقه في األسبوع التالي كانت 
كرؤية شبح. 

)إفي(
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استحق بوليسيك، نجم 
منتخب أميركا، إشادة زمالئه، 

وكذلك وسائل اإلعالم في 
بالده، بعد أدائه وهدفه الرائع 

في مرمى إيران، والذي ساهم 
في تأهل أميركا لدور الـ 16 

بمونديال 2022.

استعاد كريستيان بوليسيك 
ــقـــب »كــــابــــتــــن أمــــيــــركــــا«، وحــتــى  لـ
مــن دون الـــشـــارة الحقيقية التي 
يرتديها في مونديال قطر تايلر 
آدامس، بعد هدفه »الفدائي« الذي 
قاد به المنتخب األميركي لحسم 
مــواجــهــتــه الــحــســاســة مــع نظيره 
اإليراني 1 - صفر، والتأهل للدور 

ثمن النهائي.
لــم يفكر بوليسيك مرتين في 
إمكانية تعرضه لإلصابة، فاندفع 
بفدائية في الدقيقة 38، واقتنص 
الكرة في الشباك قبل أن يصطدم 
ــرانـــي علي  بــعــنــف بــالــحــارس اإليـ

رضا بيرانوند.
ووســـط الــتــخــوف مــن إمكانية 
ــنـــهـــائـــي ضــد  ــابـــه عــــن ثـــمـــن الـ ــيـ غـ
ــم تــشــلــســي  ــجــ هـــــولـــــنـــــدا، وعــــــــد نــ
اإلنكليزي الجمهور األميركي بأنه 
سيكون جاهزا لخوض المواجهة 
رغــم اضــطــراره لتلقي الــعــالج في 

المستشفى.
واســــتــــبــــدل بـــولـــيـــســـيـــك خـــالل 
استراحة الشوطين بعد تعرضه 
لــهــذه اإلصــابــة، قبل أن ينقل الى 

المستشفى كإجراء احترازي.
وبــمــا أن مــبــاراة ثمن النهائي 
ضد هولندا ستكون السبت على 
استاد خليفة في الريان، كان هناك 
تخوف من أن بوليسيك لن يكون 
جــاهــزا لــخــوض الــلــقــاء ومحاولة 
قيادة بالده الى ربع النهائي للمرة 

األولى منذ 2002.

لكن العب بوروسيا دورتموند 
األلماني السابق طمأن األميركيين 
مــــن الــمــســتــشــفــى بــمــنــشــور على 
وسائل التواصل االجتماعي، قال 
 بكم أيها الشبان! 

ً
فيه: »فخور جدا

ال تقلقوا، سأكون جاهزا السبت«.
 فــي 

ً
ولــــعــــب بـــولـــيـــســـيـــك دورا

هدفين من أصل ثالثة لبالده في 
هذه النهائيات، بعدما كان صاحب 
التمريرة التي سجل منها تيموثي 
ــــدف الـــجـــولـــة األولـــــــى من  ــاه هـ ــ ويــ
منافسات المجموعة الثانية ضد 

ويلز )1-1(.
ــدون دونـــوفـــان في  ــده النــ ووحــ
2010 ســـاهـــم فـــي عــــدد أكـــبـــر من 
األهداف )ثالثة( للواليات المتحدة 

في نسخة واحدة.
وكشف المدرب غريغ بيرهالتر 
ــم اســـتـــبـــدالـــه )بــولــيــســيــك(  ــ ــه »تـ ــ أنـ
ــــب اإلصـــــــــــابـــــــــــة. نـــــقـــــل الـــــى  ــبـ ــ ــــسـ بـ
المستشفى كإجراء احترازي. كانت 
ضربة في عضالت المعدة. إصابة 

في عضالت المعدة«.

مواصلة المشوار

ويــمــنــي بوليسيك الــنــفــس أال 
تتسبب هذه اإلصابة في حرمانه 
من مواصلة المشوار مع المنتخب 
ــاب عـــن الــنــهــائــيــات قبل  ــــذي غــ الـ
ــــوام، الســيــمــا أن الــمــونــديــال  4 أعـ
القطري يشكل فرصة هامة جدا 
 مــن أجــل نسيان 

ً
البــن الــــ24 عــامــا

المعاناة التي يواجهها مع فريقه 
تشلسي حيث يكتفي بلعب دور 

البديل.
صحيح أنه شارك هذا الموسم 
في 13 من المباريات الـ 14 التي 
خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي فــي 
ــــدوري الــمــمــتــاز، لــكــن فــي ثــالث  الـ
مــنــهــا كــــان أســـاســـيـــا، فـــي وضــع 
ــاد عــلــيــه مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه الـــى  ــتــ اعــ
 
ً
»بريميرليغ« قبل 4 أعــوام قادما
مــن بوروسيا دورتــمــونــد مقابل 

65 مليون يورو.
ورغـــم اآلمـــال المعقودة عليه، 
عجز األميركي عن فرض نفسه في 
النادي اللندني وتكرار المستوى 
ــيـــه فـــــي الــــــــدوري  ــلـ الــــــــذي كـــــــان عـ

األلماني.
ويـــجـــب الـــقـــول إن مــهــمــة سد 
الفراغ الذي خلفه البلجيكي إدين 
هازارد على الجهة اليسرى للخط 
األمامي بانتقاله الى ريال مدريد 
اإلســبــانــي، عقد حياة بوليسيك 
الذي كان من المفترض تعويضه 

في هذا المركز.
العب موهوب، سريع، رشيق، 
ــة، الــتــمــريــر  ــراوغــ ــمــ ــادر عــلــى الــ ــ قــ
والتسجيل بكلتا قدميه، يتمتع 
بــولــيــســيــك بــجــمــيــع مـــواصـــفـــات 

المهاجم الحديث.
ــك، عــجــز بــولــيــســيــك  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
عن فــرض نفسه ركيزة أساسية 
في تشكيلة تشلسي، إن كان مع 
المدربين السابقين فرانك المبارد 

واأللــــمــــانــــي تــــومــــاس تـــوخـــل أو 
الحالي غراهام بوتر.

هذا ما يميز كريستيان

لـــقـــد مــــــرَّ بـــولـــيـــســـيـــك بـــفـــتـــرات 
رائعة، لكنها لم تــدم ســوى بضع 
ــهـــووس  ــــات. وفــــــي نــــــــاٍد مـ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ

بالتمّيز وتحقيق النتائج، لم يكن 
.
ً
ذلك كافيا

صحيح أنه توج بلقب مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا عـــام 2021، 
لكن في سيرته الذاتية التي تحمل 
عـــنـــوان »كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك: 
ــــِشــــرت 

ُ
ــواري حـــتـــى اآلن« ون ــ ــشـ ــ مـ

فــي سبتمبر، تــحــّدث عــن عالقته 

المعقدة مع توخل الذي لم يشركه 
 في إياب نصف النهائي 

ً
أساسيا

ضد ريال مدريد، رغم تقديمه أداء 
ممتازا في لقاء الذهاب، ثم أبعده 
عن التشكيلة في المباراة المحلية 

في عطلة نهاية ذلك األسبوع.
ومع الحديث عن إمكانية رحيله 
فــي يناير خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 

ــة ربـــــمـــــا الــــــــى الــــــــــدوري  ــويــ ــتــ ــشــ الــ
اإليطالي، حيث يبدو يوفنتوس 
 بالحصول على خدماته، 

ً
مهتما

يمكن أن تــكــون كـــأس الــعــالــم في 
قــطــر نــقــطــة تـــحـــول فـــي مــســيــرتــه 
مـــع مــنــتــخــب أمــيــركــي يــبــقــى فيه 
الـــالعـــب األكـــثـــر خــبــرة عــلــى أعلى 

المستويات.

بوليسيك لحظة إحراز الهدف في مرمى إيران

كيروش

كيروش: الحلم انتهىكيروش: الحلم انتهى
ذكــر البرتغالي كارلوس كيروش، مــدرب منتخب إيــران، 
ــام الــمــنــتــخــب األمـــيـــركـــي بـــهـــدف نظيف  ــ عــقــب الـــخـــســـارة أمـ

أمـــس األول، وتـــوديـــع مــونــديــال 2022 بقطر مــن دور 
المجموعات، أنهم استحقوا »التعادل«، ولكن »الحلم 

انتهى«.
ــال كــــيــــروش، خــــالل الــمــؤتــمــر  ــ وقـ

ــاء،  ــقــ ــلــ ــقــــب الــ ــافــــي عــ الــــصــــحــ
»بطبيعة الحال، لقد انتهى 
الــحــلــم. أعــتــقــد أن الــتــعــادل 
كان ليصبح النتيجة األكثر 

عدال، ولكن كرة القدم تعاقب 
من ال يسجل، ونحن لم نسجل«.

وتابع: »المنتخب األميركي تفوق في 
الشوط األول، وكان األسرع، وصنع العديد 
من الفرص، وكان بإمكان العبيه تسجيل 
الــمــزيــد، أمــا الــشــوط الــثــانــي فــكــان مغايرا: 

حيث بدأنا في غلق الطريق أمام تحركاتهم، وكان هناك رد 
فعل رائــع من الالعبين، وأجبرناهم على التراجع للخلف، 
وصنعنا فرصا أكثر من التي صنعوها في الشوط األول«.

وأضـــاف: »نهنئ الــواليــات المتحدة على التأهل، 
ونتمنى لهم حظا طيبا فيما هو قادم بالبطولة«، 
واختتم صاحب الـ69 عاما تصريحاته: 
»فــــخــــور جـــــدا بــــهــــؤالء الــالعــبــيــن 
ــن، وبــشــخــصــيــتــهــم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ الـ
وشــــجــــاعــــتــــهــــم، وتـــفـــانـــيـــهـــم. 
الحياة تستمر، وعليهم اآلن 
الحصول على قسط من الراحة، 
واالستعداد للمباريات القادمة مع 
أنديتهم، ألن البطوالت ستستأنف في 

غضون أسابيع قليلة«.               
)إفي(

برهالتر: حققنا الهدف
ــدرب منتخب الـــواليـــات المتحدة  أكـــد مــ
األمـــيـــركـــيـــة، جـــريـــج بـــرهـــالـــتـــر، عقب 
االنتصار على إيران 1 - 0 في ثالث 
وآخر مباريات المجموعة الثانية 
ــــذي  بـــمـــونـــديـــال قــطــر 2022، والـ
منحه التأهل لدور الستة عشر، 
أنه حقق الهدف المحدد منذ 
الــبــدايــة وهـــو »تــخــطــي دور 
 إلى 

ً
الــمــجــمــوعــات«، مــشــيــرا

 من اآلن، كل شيء 
ً
ا أنه »بــدء

يمكن حدوثه«.
وصرح برهالتر بأن »الهدف األولي كان 
اجتياز الدور األول، واآلن يمكن أن يحدث 
أي شـــيء. مــا يتعين علينا القيام بــه هو 
الذهاب للمباراة تلو األخرى، والتركيز على 
ذلك. اآلن لدينا هولندا. من المثير أن تكون 

في دور الـ 16«.
(، الـــذي 

ً
وأضــــــاف بــرهــالــتــر )49 عــــامــــا

شارك كالعب بكأس العالم 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان: »بالنسبة لالعبين، كل ما 
 من 

ً
هو قادم سيعتبر فرصة لهم، خصوصا

ناحية الخبرات«.
وأوضح أن تغيير مهاجمه كريستيان بوليسيك 
ض لها  كان بداعي تعرضه لـ »اإلصابة«، التي تعرَّ
أثناء تسجيله الهدف األول، وأنه تم نقله للمستشفى 

كإجراء احترازي.
وحــول المباراة، قــال: »التركيز في المباراة كان 
ــران ستستفيد من  ــ ، ألنــنــا كــنــا نعلم أن إيـ

ً
صــعــبــا

 
ً
منا أداًء مميزا التعادل. بدأنا بشكل جيد للغاية، وقدَّ

في الشوط األول، لكن أكثر ما أشعر بالفخر به هو 
نهاية المباراة. أنــا فخور بما قدمه الالعبون من 

قوة واستبسال«.
واخــتــيــر بوليسيك أفــضــل العـــب فــي الــمــبــاراة، 
لكنه لــم يظهر فــي المؤتمر الصحافي بعد نقله 
للمستشفى، كما أكد مدربه، إلجراء فحوصات طبية 
»كإجراء احترازي«.                                           )إفي(

ساوثغيت: سقف التوقعات أعلى
احتفى مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت بالفوز 

على ويلز بثالثية نظيفة، ومن ثم التأهل لثمن نهائي مونديال قطر 
2022 في صدارة المجموعة الثانية.

وقــال ساوثغيت، عقب انتهاء المباراة، إن »الالعبين العظماء 
يتقدمون إلى األمام في هذه البطولة، واليوم العبو فريقي فعلوا 
ذلك«، مؤكدا أنه »في مونديال روسيا كنا نفكر ما إذا كان بإمكاننا 
تجاوز دور ما في البطولة، لكن سقف التوقعات اآلن أعلى بكثير. 

أصبح لدينا مزيد من الخبرة«.
وأثنى على العبه ماركوس راشفورد، الذي وقع على هدفين من ثالثية 

»األسود الثالثة« في شباك ويلز، وذكر بالفترة السيئة التي مر بها منذ 
أن أهدر ركلة جزاء أمام إيطاليا في نهائي كأس األمم األوروبية األخيرة.
وقال عن العب مانشستر يونايتد: »كان األمر بمنزلة تحد بالنسبة 
إليه... لم يكن راضيا عن أدائه في اليونايتد، لكننا رأيناه يعمل بشكل 

جيد جدا في التدريبات... إنه قادر على التألق مثلما فعل الليلة«.
وعـــن مــواجــهــة الــســنــغــال الــتــي تنتظرهم فــي ثــمــن الــنــهــائــي، أكــد 
ساوثغيت: »نعرف من التصنيف أننا مرشحون للفوز، لكن علينا 

إثبات ذلك ألننا سنلعب أمام فريق صعب جدا«.
)إفي(

غرقت طهران في صمت مطبق أمس 
 عـــلـــى خــــســــارة الــمــنــتــخــب 

ً
االول حــــزنــــا

الوطني اإليراني في كرة القدم أمام نظيره 
األميركي، في هزيمة أقصت اإليرانيين 
ر معها حلمهم 

ّ
من مونديال قطر وتبخ

ي« 
ّ
بتكرار إنجاز 1998 حين فاز »تيم مل

على منتخب »الشيطان األكبر«.
ــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي   لــــأجــ

ً
ــا وخــــالفــ

شــهــدتــهــا طـــهـــران الــجــمــعــة عــنــدمــا راح 
اإليــرانــيــون يرقصون حاملين أطفالهم 
عــلــى أكــتــافــهــم وهــــم يـــلـــّوحـــون بــاألعــالم 
 
ّ
احتفااًل بفوز منتخبهم على ويلز، فإن

الصوت الوحيد الذي دّوى في العاصمة 
مساء امس االول كان وقع الهزيمة أمام 

حدة بهدف وحيد.
ّ
الواليات المت

ولــــمــــنــــع أّي تـــــظـــــاهـــــرات مـــنـــاهـــضـــة 
لــلــســلــطــات، انــتــشــرت فـــي طـــهـــران أعــــداد 

ــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، بعضهم  كــبــيــرة مـ
بالزّي العسكري والبعض اآلخــر بالزّي 
المدني، وترّكز وجود هذه العناصر على 
التقاطعات المرورية األساسية والشوارع 
 دراجـــات 

ً
الرئيسية الــتــي جابتها أيــضــا

نارية تابعة لوحدات مكافحة الشغب.
ــة  ــيــ ــالمــ ــة اإلســ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــد الــ ــهــ ــشــ وتــ
احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة انــدلــعــت في 
16 سبتمبر حين توفيت الشابة الكردية 
مهسا أميني )22 عاما( بعد توقيفها من 
قبل شرطة األخالق في طهران النتهاكها 

قواعد اللباس الصارمة.
وبالنسبة إلــى أصغر محمدي، وهو 
 وجـــاء 

ً
تـــاجـــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــا

 مــا لفت 
ّ
مــع ابــنــه لمتابعة الــمــبــاراة، فـــإن

ــة الــتــي  ــيـ ــريـــاضـ ــو الــــــــروح الـ انـــتـــبـــاهـــه هــ
سادت أرض الملعب في وقت تعتبر فيه 

حدة 
ّ
الجمهورية اإلسالمية الواليات المت

عدّوها األول.
 
ّ
وأضــاف محّمدي »لقد قــال كثيرون إن

نا لم 
ّ
هذه المباراة ستلّوثها السياسة، لكن

نــَر ســوى سلوك وّدي بين الالعبين على 

 مرة سقط فيها العب 
ّ

أرض الملعب. في كل
 كان الخصم يساعده على النهوض«.

ً
أرضا

وتــابــع »لقد قاتل العبونا بكل قوتهم، 
وبــخــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، وهــاجــمــوا 
مّرات عّدة«.                                  )أ ف ب(

الحزن يخّيم على طهران

جماهير المنتخب اإليراني تتابع المباراة عبر شاشات عرض في طهران

غاريث بيل والعبو منتخب ويلز بعد اإلقصاء من المونديال

بيج يدافع عن قرار استمرار 
ويليامز رغم إصابته

دافع روبرت بيج المدير الفني 
لمنتخب ويلز عــن قـــرار استمرار 
الــــمــــدافــــع نــيــكــو ويـــلـــيـــامـــز داخــــل 
ــام  الــمــلــعــب خـــــالل الـــمـــواجـــهـــة أمــ
إنكلترا مساء الثالثاء رغم تعرضه 
إلصـــــابـــــة فـــــي الــــــــــــرأس. وأصــــيــــب 
ويليامز بــدوار وسقط على أرض 
الملعب بعدما ارتطمت التسديدة 

ــمـــاركـــوس راشـــفـــورد  الـــقـــويـــة لـ
بــــرأســــه فــــي الــدقــيــقــة 24 من 
الــمــبــاراة الــتــي انتهت بفوز 
إنكلترا على ويلز 3 - صفر 

ــاء الــــثــــالثــــاء فــي  مــــســ
الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــــــــن مــ

ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
لــــمــــونــــديــــال 

قطر 2022.
ــتــــمــــر  واســ

مدافع نوتينغهام 
فــــــــــورســــــــــت داخــــــــــل 
الملعب لـــ12 دقيقة 

ــبــــل أن يــجــلــس  قــ
على األرض، ليتم 
استبداله بكونور 

روبرتس.
وقــال بيج انه 

قــرر اإلبــقــاء على ويليامز بعد أن 
اجتاز اختبار االرتجاج في المخ، 
المطبق مــن قبل االتــحــاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(.
وأوضح »نيكو تعرض لضربة 
ــه، وهـــنـــاك بـــروتـــوكـــوالت  ــ فـــي رأســ
مطبقة بشكل مفهوم فــي حــاالت 
االرتجاج، واجتاز االختبار األولي«.
 وأضــــاف »اتبعنا إرشــــادات 
ــا، طـــبـــيـــب  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــــفــــا ســمــح  ــفــ الــ
بــــــاســــــتــــــمــــــراره 
ــــل الملعب،  داخـ
ــه  ــحــ ــه نــــصــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ
بـــــــأنـــــــه إذا شـــعـــر 
ــراض بــأن  ــ بـــأي أعـ
يطالب بتغييره 
على الفور، وهذا 

ما فعله«.
وخـــــتـــــم بــيــج 
بــــــــالــــــــقــــــــول »لـــــــم 
يـــــكـــــن هـــــــنـــــــاك أي 
أفـــــــكـــــــار أخــــــــــــــرى، تــم 
اســــــتــــــبــــــدالــــــه عـــلـــى 
الفور، اتبعنا جميع 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــوالت 

وإرشادات الفيفا«.
)د ب أ(

بيلبيل  ينفي نيته االعتزالينفي نيته االعتزال

برهالتر

بوليسيك يستعيد لقب »كابتن أميركا«بوليسيك يستعيد لقب »كابتن أميركا«

ساوثغيت

ويليامز والمدرب بيج
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حمى كأس العالم تطغى على أزياء البرازيليين
يطغى الــلــونــان األخــضــر واألصــفــر 
ــاء كــثــر مـــن الــبــرازيــلــيــيــن في  ــ عــلــى أزيـ
هذه المرحلة، إذ يواكبون في َملبسهم 
وزينتهم منتخبهم الوطني لكرة القدم 
الـــســـاعـــي فـــي قــطــر إلــــى الـــفـــوز لــلــمــرة 
السادسة بكأس العالم، وإعادة اللقب 

.
ً
إلى بلده بعدما ُحرم منه 20 عاما

 ،)
ً
وأحدثت جوليا باربوزا )24 عاما

ــي مـــجـــال الـــتـــســـويـــق،  وهـــــي طـــالـــبـــة فــ
تغييرات فــي أدق تفاصيل مظهرها 
لتشجيع فريقها الــوطــنــي فــي إحــدى 

حانات ساو باولو.
ــــس بـــــرس«:  ــرانـ ــ ــول لـــوكـــالـــة »فـ ــقــ وتــ
 في كل مباراة 

ً
 مختلفا

ً
»ســأرتــدي زيــا

يشارك فيها منتخب البرازيل«.
 
ً
وانتشرت حمى كأس العالم متأخرة

فــي الــبــرازيــل التي خرجت لتّوها من 
حملة انتخابية شديدة االستقطاب.

ــار الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي  وكــــــان أنــــصــ
المتطرف جايير بولسونارو ربطوا 
ارتداء ألوان العلم البرازيلي بتوجههم 
السياسي، إذ كانوا يضعون قمصان 
الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي خــــال تــجــمــعــات 

وتظاهرات عدة.
ــم الــمــحــيــط بــالــمــســائــل  ــدأ الـــزخـ ــ وبـ
ـــص مـــنـــذ أن خــســر 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة يـــتـــقـــل

بــولــســونــارو فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
االنتخابات أمام لويس إيناسيو لوال 

دا سيلفا.

وأعاد األمل في فوز البرازيل بكأس 
العالم وضّمها النجمة السادسة إلى 
قميصها بعد 20 سنة على آخــر فوز 
حققته، إحياء حركة »برازيلكور« التي 
تقوم على اعتماد أزيــاء بألوان العلم 

البرازيلي.

 فخر وتحفيز

وخال األشهر األخيرة، بدأ عدد 

من النجوم، بينهم المغنيتان أنيتا 
 للرئيس 

ً
ولودميا المؤيدتان جهارا

لــــوال، ارتـــــداء مــابــس بـــألـــوان العلم 
البرازيلي في حفاتهم الموسيقية.

ــا، وهــــي  ــ ــ ــاركـ ــ ــ وتـــــقـــــول كــــاتــــيــــا المـ
منّسقة مـــواد تتعلق بالموضة في 
الــمــعــهــد األوروبـــــــــي لــلــتــصــمــيــم فــي 
 هذه الحركة »تهدف 

ّ
ساو باولو، إن

ــعـــب عــلــى  ــى إعــــــــادة تــحــفــيــز الـــشـ ــ إلــ
الشعور بالفخر حيال ارتداء مابس 

باأللوان الوطنية )األصفر واألخضر 
واألزرق( التي ُيعنى بها البرازيليون 
جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم 

السياسية«.
ــــدي لــــوكــــاس بـــيـــامـــي )20  ــرتـ ــ ويـ
(، أحد مشاهير مواقع التواصل، 

ً
عاما

 بـــالـــعـــلـــم 
ً
ــر مـــــزّيـــــنـــــأ ــ ــفـ ــ  أصـ

ً
قــــمــــيــــصــــا
البرازيلي.

فيما تبدو الفتة إطالة فيفياني 
ــي مــهــنــدســة تــبــلــغ 31  ــ ــلـــز، وهـ ــايـ سـ

، مـــع قــمــيــص عــلــيــه حــبــيــبــات 
ً
ــا ــامــ عــ

ق 
ّ
زرقاء المعة. وتقول »أريد أن يتأل

السيليساو، مثلي!«.
وتقول المحللة المتخصصة في 
 »البرازيل 

ّ
الموضة باوال أسيولي إن

هـــي مــوطــن كــــرة الـــقـــدم ومــــن الــمــهــم 
أن تــتــمــاشــى الـــمـــوضـــة مـــع رغــبــات 
 »الجميع 

ّ
 ان

ً
المستهلكين«، مضيفة

يــصــبــحــون خــــال كــــأس الــعــالــم من 
ــك يـــنـــبـــغـــي عــلــى  ــذلــ الـــمـــشـــجـــعـــيـــن، لــ

الماركات أن تصدر منتجات جذابة 
وفي الوقت المناسب«.

أحذية »فليب فلوب« 

وطــــرحــــت مــــاركــــة »هـــافـــايـــانـــس« 
الــشــهــيــرة الــمــتــخــصــصــة فـــي أحــذيــة 
الــــ »فــلــيــب فــلــوب« نــمــاذج باللونين 
ــر مــــع الــــرقــــم 10  ــ ــــضـ األصــــفــــر واألخـ

الخاص بالاعَبْين نيمار وبيليه.

 
ّ
ــا إلـــــى أن ــ ــاركـ ــ وتـــلـــفـــت كـــاتـــيـــا المـ

ــاركـــات عــلــى درايـــــة بــالــمــشــاعــر  ــمـ »الـ
الــتــي يــثــيــرهــا كـــأس الــعــالــم ويمكن 
االســـتـــفـــادة مـــن ذلـــك لــحــقــيــق أربـــاح 

طائلة«.
أمــــــــا مــــــاركــــــة »فــــــــــــــارم« لـــألـــبـــســـة 
 مطبوعة 

ً
الجاهزة، فتبيع قمصانا

عــلــى ظــهــرهــا عـــبـــارة »بـــــرا جــوغــو« 
التي تنطوي على معنيين، فإّما أن 
تعني »جاهز للمباراة« أو »مستعد« 

للمغازلة.
ــام الــتــي يــشــارك خالها  وفــي األيـ
ــــدى  ــــإحـ ــــي بـ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــمــ الــ
المباريات، من الشائع رؤية موظفين 
ــادون أمــــاكــــن عــمــلــهــم مــرتــديــن  ــ ــرتـ ــ يـ

قمصان الـ »سيليساو« الصفراء.
ووصل العبو المنتخب البرازيلي 
إلى قطر مرتدين مابس عصرية من 
تصميم البرازيلي ريكاردو ألميدا، 
وكانت عبارة عن بزة رمادية فاتحة 

ان.
ّ
وقميص أبيض من الكت

وتوفر ماركات عــّدة ألبسة أنيقة 
للرجال بألوان العلم البرازيلي.

ــدا أن  ــيــ ــمــ ــــع ريــــــكــــــاردو ألــ
ّ
ويــــتــــوق

»يــســتــمــر هـــــذا االتــــجــــاه حـــتـــى بــعــد 
 إذا 

ً
ــا انـــتـــهـــاء الـــبـــطـــولـــة، وخـــصـــوصـ

ّوجت البرازيل فيها باللقب«.
ُ
ت

أحذية »فليب فلوب«

https://www.aljarida.com/article/6349


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

الدنمارك10استراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C 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

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2110414كرواتيا

2110204المغرب

2101123بلجيكا

2002150كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

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

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩

61

6٤

63

62
٥٠

٥3

٥7

٥٤

٥1

٥2

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 10:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث
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رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال



سيبقى »ملف المياه والسدود والندرة« يزاحم ما عداه من قضايا 
مستعصية يواجهها لبنان في نكباته المتتالية، صحيح أن هذا البلد 
قــد ينعم بــثــروة نفطية وغــازيــة منتظرة، لكن األكــيــد أن هــذه الثروة 
يمكن أن تتبدد في غير مصالح اللبنانيين كشعب ودولـــة، وتــوزع 
مغانمها على »زعماء الطوائف« والجاثمين على صدر هذا الشعب 

إلى يوم غير معلوم.
المياه سلعة استراتيجية ومــورد حيوي للشعب وللحياة، وهذا 
أمر ال يختلف عليه اثنان، إنما المشكلة بإدارة هذا المورد ومستوى 
األداء الذي تقوم به األجهزة الرسمية للحكومة، والواضح أن »منظومة 
الفساد والطوائف« فشلت في معالجة ملفات أخــرى أوصلت لبنان 
إلى قاع البئر، وبالرغم من االنتكاسات المتكررة والوصول إلى حافة 
المجاعة والخيبة الكبرى من عدم التوافق على انتخاب رئيس جديد 
 على أصحاب 

ً
للجمهورية، يبقى ملف المياه األكثر سخونة وإلحاحا

 
ً
القرار بالسعي إلى إيقاف النزف والهدر والفساد كي ال نسقط جميعا

في البئر؟
 لكن لماذا هذا التشاؤم؟ 

الجواب وجدته في تقارير ومداخالت خبير المياه الجوفية د. سمير 
 من الحديث عن المياه ووضــع اليد 

ّ
 وال يمل

ّ
زعاطيطي الــذي ال يكل

والعين على الجرح النازف منذ زمن، فماذا يقول: »إن الثروة المائية 
المهمة المعروفة والمدروسة لبلد صغير بالشرق األوســط )محاط 
بدول قليلة المياه( لم نحسن إدارته، بل أسأنا لهذه الثروة، حيث لم 
نأخذ بالتوصيات العلمية، ولم نطور مشاريع أبحاث علمية، بل نحن 

غائبون عنها منذ عام 1975«.
وبــعــد عـــام 2010 ازداد ســـوء إدارة الــمــيــاه بتسلم »تــيــار العتمة 
والتعطيش« وزارة الطاقة والمياه وظهور »االستراتيجية الوطنية 
لقطاع المياه«، هذه السياسة المائية المشبوهة الفاشلة التي منعت 
اللبنانيين مــن االســتــفــادة مــن ثلثي الــثــروة المائية الجوفية، بمنع 
حفر اآلبـــار االستثمارية ال سيما فــي الجنوب اللبناني، ومالحقة 
حتى أصحاب اآلبار القديمة وإجبارهم على دفع ثمن المياه الجوفية 
المستثمرة لــري البساتين والــحــقــول، والتغاضي عــن جــريــان كامل 

نهر الوزاني نحو شمال فلسطين دون أية استفادة للقرى والبلدات 
المحيطة بــه، )بلدة الخيام ال تستفيد وال بنقطة مياه من الوزاني 
وتعتمد على اآلبار(. إن التعامل السابق والحالي ألصحاب القرار مع 
الثروة المائية كان بهذا الفساد والجهل واإلهمال ومنذ االستقالل، 
ل بــثــرواتــنــا الــبــحــريــة النفطية الــتــي تــم الــتــنــازل  فكيف لــنــا أن نــتــفــاء
عن قسم كبير منها بترك الخط 29 للعدو الصهيوني رغم حقوقنا 
الواضحة والمثبتة بالقوانين الدولية التي أظهرها بشجاعة وبكل 

مهنية الدكتور عصام خليفة والوفد العسكري اللبناني المفاوض.
البعض هنا يسأل: لماذا كانت الهجمة على بناء السدود؟ 

يقول الخبير اللبناني: ظهرت سياسة السدود فجأة سنة 2010 
مـــع تــســلــم جـــبـــران بــاســيــل وزارة الــطــاقــة والــمــيــاه وتــمــت تسميتها 
»االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه«، سياسة لم يشارك في صنعها 
علماء أو باحثون حقيقيون بــالــثــروة المائية لبلد المياه بالشرق 
األوســط كما وصفته البعثة الجيولوجية الفرنسية لبنان، فكانت 
 لمشاريع هندسية مدنية لسدود 

ً
استراتيجيته الــخــرقــاء تجميعا

صغيرة أو برك قائمة على أفكار بدائية قديمة تم التخلي عنها في 
ــا بعد تجربتها، لكلفة الــكــهــربــاء العالية ومـــردودهـــا المائي  أوروبــ

الضئيل وتكاليف الصيانة الباهظة.
من ضمن هــذه األفكار القديمة البالية التي تم استحضارها من 

وزير التيار:
 - إغالق فجوات طبيعية في الجبال بجدران وتجميع المياه فيها.

- سد السواقي أو مجاري أنهار أو مجار شتوية لتجميع المياه.
 ألنها مكلفة ماليا وتساعد في 

ً
هذه السياسة تم اعتمادها قصدا

تشغيل المقالع والكسارات ومعامل إسمنت الحلفاء واألزالم، وألنه 
يمكن نهب وسرقة أموال كثيرة من مشاريع السدود، مقارنة بأكالف 
ضئيلة ومتفرقة غير مــحــرزة للسرقة بحفر آبـــار الستثمار المياه 
الجوفية في المناطق، والمثل الصارخ على ذلك حالة نهر الليطاني 
ووضع بحيرة القرعون السيئة جدا، وتلوث معظم األنهار والينابيع 

جرثوميا وكيميائيا.

وضـــع صــحــي صــعــب تــمــر بــه المستشفيات والمستوصفات 
ــة للمرضى  الصحية فــي الــبــالد بعد تنامي قضية نقص األدويــ
ومراجعي مراكز الصحة، وهذا أمر مقلق للناس، فازدادت شكاواهم 
اليومية منه لحاالت مرضية مختلفة بما فيها حــاالت األمــراض 
الــمــوســمــيــة واألمــــــراض الــمــزمــنــة، وتــكــرر اعـــتـــذار المستوصفات 
والمستشفيات في األسابيع األخيرة عن عدم صرف بعض األدوية، 
 لدى وزارة الصحة؛ مما 

ً
إما لقلة مخزونها وإما لعدم توافرها أصال

يدعوها لتوجيه المرضى للحصول على احتياجاتهم الدوائية من 
الصيدليات الخاصة والتجارية.

 وال 
ً
مــع كــل هــذه الــشــكــاوى وتصاعد الــظــاهــرة لــم نسمع بيانا

 من وزارة الصحة ومسؤوليها عن حقيقة الوضع وأسبابه 
ً
توضيحا

ومدى خطورته على األمن الصحي للمجتمع، وما اإلجراءات المتبعة 
من وزارة الصحة لتصحيح األمــر واستدراكه وتوفير المخزون 

الدوائي الكافي للبالد والعباد؟ 
 لجنة صحية في مجلس األمة ننتظر منها القيام 

ً
لدينا أيضا

بـــدورهـــا فــي التحقق مــن ســالمــة وجــــدوى أعــمــال وزارة الصحة 
لمواجهة هذه المشكلة، وهل هذا النقص سببه أزمة توريد عالمية 
أم تــراخ في اإلجـــراءات الحكومية أم سوء صرف وهــدر للمخزون 
الدوائي للوزارة، فيحتاج األمر إعادة هيكلة وتصحيح اإلجراءات، 
وإعـــادة تنظيم الئحة صــرف األدويـــة للمراجعين في كل المراكز 
والمستشفيات الحكومية؟ كذلك على اللجنة الصحية توفير الدعم 
التشريعي والنيابي الذي تحتاجه الوزارة الستكمال مهمتها في 
إعادة األوضاع إلى نصابها وتوفير ما تحتاجه الدولة من الرصيد 

الدوائي للوفاء بالتزاماتها في توفير العالج والطبابة للناس.
مــوضــوع مثل تــوافــر األدويـــة والــعــالجــات األساسية للمرضى 
في غاية األهمية، ونطالب وزارة الصحة بتوضيح الوضع القائم 
للمجتمع بشفافية وطمأنة الناس أن األمور تحت السيطرة، وأن هذه 
المشكلة الحساسة في طريقها إلى الحل العاجل بخطوات محددة 
وبرنامج زمني مجدول بدقة، واتخاذ اإلجـــراءات الالزمة لتوفير 
 لألمراض الصعبة والمزمنة، وال نشك في أن 

ً
األدويـــة خصوصا

مجلس الوزراء الموقر سيوفر كل الدعم لوزارة الصحة إلنهاء هذه 
المشكلة ولو تطلب األمر استثناءها من اإلجراءات البيروقراطية 
المعتادة في توريد وتوفير األدوية بأنواعها أو بالتعاون مع دول 
مجلس التعاون الخليجي لتيسير الوضع بصورة مؤقتة لحين 
إعـــادة األمـــور إلــى نصابها ووضـــع الحلول الــجــذريــة الــتــي تمنع 
تكرار هذه الظاهرة الخطيرة، وندعو بالشفاء والعافية لكل مريض. 

والله الموفق.

خرج علينا برنامج عمل الحكومة بعد طول انتظار بعنوان »وطن 
آمن ورفاهية مستدامة«، وصــادق عليه مجلس الــوزراء يوم االثنين 
، فتبدأ مرحلة جديدة من دور 

ً
الماضي ليرسل إلى البرلمان أخيرا

النواب في الرقابة على أعمال الحكومة، واتسم البرنامج بالطموح 
وارتفاع سقف عناصر المطالبات الحكومية )من نفسها على نفسها( 
من جانب، ومن جانب آخر بطول السرد لعدد من المشاريع مع وضع 
عامل زمني واضح المالمح قابل للنقد والتفنيد كما طالبُت شخصيا 

في السابق بأن يكون. 
طـــول مـــدة انــتــظــار هـــذا الــبــرنــامــج مــقــدرة ومفهومة بالمناسبة، 
وتتناسب مــع متطلبات وضعه ودراســـتـــه، وحتى تمكين إنجازه 
وهضمه من المختصين، كما حوى البرنامج كل العناصر والتحديات 
والمشاريع من خــالل 64 صفحة بإسهاب مطول، وهــو األمــر الذي 
يجعلني أفرح من جهة ألرى هذا العزم والتطور في البالد في مرحلة 
 ولن 

ً
تشبه مرحلة )إعادة إعمار( ولكن في الوقت نفسه أكون متحفظا

أقول متشائما ألن سقف الطموحات قد يكون أكبر من اإلمكانات، وواقع 
البنية التحتية اإلدارية في الدولة عموما، وكما أسلفت فإن إقرار هذا 
البرنامج من الحكومة والمجلس سيبدأ مرحلة جديدة تمكن النواب 

من الرقابة والمحاسبة، ومن لسانك أدينك يا سيدي!
كما اتسمت عــدد من التحديات في هــذا البرنامج بطابع اإلقــرار 
)واالعتراف( بأننا نعاني المشاكل في مجاالت شتى، وكنت قد فرحت 
 وضعنا برنامج عمل لعنصر تحدي 

ً
لعدد من األسباب أننا وأخيرا

»البيئة« وجودتها من بعد اإلقرار بأن لدينا مؤشرات سلبية تخصها 
 البتة 

ً
 هذا ليس إنجازا

ً
في إطار زمني محدد وواضح المعالم. طبعا

 على ورق ال أكثر، ولكن نعمل اآلن على تشريح 
ً
وفي الواقع ما زال حبرا

ونقد بعض النقاط التي لعلها تكون مفيدة لمن يطلع على المقال من 
صناع القرار: 

مبدئيا خلت الحلول والمشاريع العامة من ربط موضوع البيئة 
باستدامة الطاقة وجــودة الصحة العامة كذلك، وهذا بحد ذاته أمر 
يجب التوقف عنده والتمحيص فيه، كما اتسمت محاور البيئة األربعة 
بالرتابة والكالم العام الذي يحتاج إلى تفنيد بعض الشيء، والحظت 
شخصيا أن المحاور األربعة وباعتراف من الحكومة ببرنامجها 
تحتاج إلى قرار فقط !! نعم قرار ال أداة تشريعية أخرى، فقط قرار، أي أن 
الحلول والمسألة كانت طي الرتابة اإلدارية في السابق، ولم تحتج إلى 
قرارات جريئة وال تشريعات وقوانين جريئة وال تعديالت على قوانين. 
أمــا عن المحور األول فالحكومة تتعهد بتخفيف تلوث الهواء 
واستخدام الغاز بصورة أكثر لتخفيف االنبعاثات وتفعيل المخالفات 
البيئية في الطريق، وهي كلها أمور معتادة وجب أن تتم أصال، وليس 
فيها شيء جديد في الواقع، خصوصا أن تفعيل المخالفات يقع ضمن 
إطار القانون وتفعيله في الكويت، أما عن استخدام الغاز في إشارة 
الى استعماله بشكل أكبر الستبدال مصادر كانت تستخدم المشتقات 
البترولية بصورة أوسع، فإن واقع كميات الغاز الطبيعي في الدولة 
سيحد من هذا األمر )وهنا أشير إلى الطبيعي ال الغاز المصاحب(، 
وبالمناسبة فإن كلمة )بيئية( كانت قد كتبت بالشكل الخطأ في صفحة 

37 من برنامج عمل الحكومة! 
أما المحور الثاني وهو الذي يتسم بالهالمية إلى أبعد الحدود 
فيشير بشكل مباشر إلى إيجاد حلول سريعة في غضون أربع سنوات 
لتحسين جودة البيئة البحرية! وال أعلم ما الحلول السحرية السريعة 
المشار إليها، ولعل المشاريع المتصلة بشبكة األمطار والمجارير 
ستكون متضمنة تفصيال أكثر كالملوثات المسببة الى بدء سلسلة 
المد األحمر والنفوق وخالفه من مؤشرات بيئية، ووجب التوضيح 
 أنه في قادم األيام يجب تضمين البيانات والنسب المراد 

ً
هنا أيضا

تخفيضها مع الرجوع ألي مرجع وتصنيف وقائمة مؤشرات بعينها.
 وهذا يجرنا إلى المحور الثالث، وهو محور قريب لتخصصي 
الدقيق، وفيه إشارة واضحة الى الحاجة بالدخول شيئا فشيئا في 
االقتصاد الدائري، لكن من دون وضع أي مالمح حقيقية في اآللية أو 
إشارة إلى استخدام أي عنصر نفاية أو خالفه في المسألة. أتمنى من 
كاتبي البرنامج أن يعودوا إلى ما تطرقت إليه في جريدة )الجريدة( 

ولمدد زمنية طويلة عن االقتصاد الدائري.
 أما المحور الرابع واألخير الذي يشير الى االستفادة المثلى من 
أموال التعويضات فهو موضوع يحتاج الى االنتظار للمشاريع الدقيقة 
التي سيتضمنها ألنه وبهذه الصياغة يجعل من نقده أو التكهن به 
ظلما وجورا، فعلينا التريث واالنتظار لنرى ما الذي سيحصل إثر 

وجود هذا المحور في برنامج عمل الحكومة.
بــاخــتــصــار إن عــنــصــر الــبــيــئــة فـــي بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة يعد 
خطوة جيدة تحتاج إلى تفصيل وإعــادة هيكلة والتفكير أكثر اآلن 
مع االستعانة بكل الخبرات المتوافرة من داخــل الدولة وخارجها 
لتحقيقه، كما وجب اآلن التفكير في االستفادة القصوى من خالل 
اإلدارة المتكاملة للنفايات واستغاللها خير استغالل في قادم األيام 
ليتحقق ما وضعته الحكومة في برنامجها، فالنفايات التي تدار بكل 
عناصرها من جهات متعددة في الدولة تحتاج الى جهة تتخذ القرار، 
وتلزم الجميع باتباع القرار ذاته بقوة القانون، ومنا الى المسؤولين 

عن هذا وذاك.

لـــم تــمــنــع وزارة الــداخــلــيــة نــشــاطــي الـــمـــاراثـــون لبنك 
الــكــويــت الــوطــنــي وبــنــك الــخــلــيــج بــشــكــل مــبــاشــر لكنها 
اخــتــارت طــريــق التضييق والــعــرقــلــة حتى ال يــقــال إنها 
منعت، فهي مع )الخليج( أمرت بمنع المظاهر االحتفالية 
الــمــصــاحــبــة كــالــمــوســيــقــى، وهـــو مــا يــعــنــي أنــهــا حرمت 
ــان وطــنــيــة أو مــحــفــرة  ــ ــد تـــكـــون ألغـ الــمــوســيــقــى الـــتـــي قـ
للنشاط البدني مثل التي تصاحب التمرينات في األندية 
الرياضية، أما ماراثون )الوطني( فقد حول مساره ليكون 
عند جسر جابر األحمد وجميعنا نعلم تعاسة المداخل 

المؤدية إليه.
عن نفسي لم أستغرب خبر عرقلة الماراثونين، ليس 
ألني فقدت األمل في تحسن األحوال، ولكني ما زلت على 
قناعة بأن القوة التي تسحبنا إلى الوراء ال تزال تمتلك 
قوة التأثير على مراكز اتخاذ القرار باتخاذ المزيد من 
القرارات التي تصبغ الكويت بطابع ال يشبهها وال يمّت 
لتاريخها وموروثها المنفتح بأي صلة، ولعل أكثر ما 
يحير المتابع للشأن العام هو ما حصل أواخر عام 2012 
عندما هيمنت السلطة التنفيذية على قرار مجلس األمة 
بامتالكها األغلبية الــســاحــقــة، ورغـــم ذلــك ظلت أسيرة 
التخلف عن الركب، ولم تنتقل الى معسكر التقدم الذي 

وعدت الواهمين به.
ــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـــداالت الــمــكــررة بــيــن فــريــق  ولــعــل هـ
يدعم االنفتاح واستعادة الكويت وجهها المشرق الذي 
احتضن اإلبداع والمبدعين والمعرفة والثقافة والفنون 
واآلداب، وفــريــق آخــر مندفع نحو إطــفــاء كــل نــور فيها، 
كــــان يــســيــر فـــي طــــرق تــنــتــهــي بــانــتــصــار فــريــق )الــلــمــبــة 
السوداء( المدعوم من بعض أصحاب القرار ومكونات 
متشددة بطبيعتها، إال أن عناصر تلك المعادلة تبدلت 
بصورة جذرية، وملخصها أن الــدول المجاورة دخلت 
في منافسات عالمية لم تترك للكويت سوى السحب من 

أرصدة الماضي.
لقد أصبحت المعادلة الجديدة خانقة وضاغطة على 
الحكومة ووقودها هو المقارنة مع كل شيء، والرصيد 
القديم من اإلخفاقات المتراكمة تتم استعادته يوميا في 
وسائل التواصل االجتماعي، وأي إنجاز تحققه أي دولة 
في الخليج يتحول فورا إلى مادة للجدل من قبل الناس 
ال من تيار منظم كان يتبنى أطروحات النهضة والتقدم.
ومــن يــقــرأ الساحة جــيــدا ســيــدرك أن المسار الجديد 
الـــذي رســمــه الــخــطــاب الــتــاريــخــي الـــذي ألــقــاء سمو ولي 
العهد نيابة عن سمو أمير البالد، أخذ الكويت في طريق 
جديدة مليئة بالتفاؤل واإلنــجــاز، ليس فيها لإلخفاق 
أو التردد مكان أو صوت، طريق طويل شاق يحتاج إلى 
الصبر والرؤية وفرق تنفيذية محترفة تتعامل مع ماض 
ثقيل يأبى الرحيل، وحاضر مليء باإلحباط والتذمر، 

ومستقبل عجول ال يأخذ معه غير المبادرين.
في الختام لم تعد مستويات التحدي الذي يخوضها 
األشقاء الخليجيون وتنامي حدة الــرأي العام المحلي 
تسمح للقوة التي تسحبنا إلى الوراء بالبقاء على حالنا، 
وهذا الوضع يمثل فرصة جديدة إلطالق نهضة متجددة 
تكسر فيها اللمبة السوداء، وتستبدل بها مشاعل النور 

والتحضر.

األغلبية الصامتة: »اللمبة 
السوداء«

mulaifi70@gmail.com

إبراهيم المليفي

لبنان بين ثروة مائية مستدامة وغاز يحترق

hamzaolayan@icloud.comحمزة عليان

عن االغتراب البيئي... تحدي 
البيئة في برنامج عمل الحكومة!

د. سلطان ماجد السالم 
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بعد تسعة أشهر من غــزو روسيا ألوكرانيا، بدأ 
األوكرانيون يستعيدون أراضيهم ويعطون شعبهم 
األمل في تحقيق نصر عسكري، ولكن عندما يتعلق 
األمـــر بالسالم واالزدهـــــار على الــمــدى الــطــويــل، فإن 
االنتصار العسكري لن يكون سوى نهاية المرحلة 
األولى نحو تحقيق ذلك، وستكون المرحلة التالية، 
المتمثلة في إعـــادة اإلعــمــار، أطــول وأصعب بكثير، 
 من 

ً
 ومــكــثــفــا

ً
 مــســتــمــرا

ً
 اقــتــصــاديــا

ً
وستتطلب دعــمــا

أصدقاء وحلفاء البالد.
ومن المتوقع أن ينكمش االقتصاد األوكراني بمقدار 
الثلث عام 2022، حيث فقد الناس منازلهم ووظائفهم 
العادية من جراء الحرب، ونزح ما يقارب 13 مليون 
مدني، وترك 700 ألف أوكراني )معظمهم من الشباب( 
القوة العاملة لالنضمام للقوات المسلحة، وُدمــرت 
المصانع والــمــنــازل، وتفيد تــقــديــرات كلية »كييف« 
لالقتصاد أن خسائر البنية التحتية في أوكرانيا بلغت 

115 مليار دوالر.
حل بعض هــذه المشاكل بــصــورة طبيعية 

ُ
وست

عندما تنتهي الحرب، لكن األمر لن يكون كذلك بالنسبة 
إلــى معظمها، فلن يكون لــدى العديد من النازحين 
منازل أو وظائف، وسينجم عن إعادة اإلعمار بالجملة 
للمساكن، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية 
األخــرى الالزمة لبدء االنتعاش االقتصادي تكاليف 
باهظة، إذ تفيد تقديرات االقتصاديين األوكرانيين 
أن استعادة البنية التحتية المفقودة ستكلف 200 
مليار دوالر على األقل، وكلما طال أمد الحرب ارتفعت 

الفاتورة.
ونــظــًرا ألن هـــذه المبالغ تــعــادل الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي ألوكرانيا قبل الحرب، ال يمكن أن ننتظر 
من األوكرانيين دفع تكاليف إعادة اإلعمار وحدهم، 
وسينبغي لجيران أوكرانيا األوروبيين أن يقدموا 
التزاما ماليا كبيرا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها، 
ولحسن الــحــظ، فــإن القيام بــذلــك يــخــدم مصالحهم 
الخاصة، فعدم االستقرار االقتصادي في المنطقة 
يشكل مرتعا خصبا لعدم االستقرار السياسي، وال 

ا قوًيا.
ً
يمكن ألوكرانيا غير المستقرة أن تكون حليف

واعترف القادة األميركيون بهذه المسألة في حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما خصصت خطة 
مارشال ما يقرب من 130 مليار دوالر )بالدوالر 2010( 
لتسهيل إعادة اإلعمار في أوروبا، وكما هي الحال في 
أوكرانيا اليوم، عانت البنية التحتية في جميع أنحاء 
القارة )السكك الحديدية، والمرافق الكهربائية، ومرافق 
 
ً
الــمــوانــئ، والــطــرق، والــجــســور، والــمــطــارات( أضـــرارا
جسيمة مــن جـــراء القصف الــجــوي، وأدى اضطراب 
اإلنتاج الزراعي والنقل إلى تعرض العديد من الناس 

لخطر المجاعة. 
وكان لخطة مارشال هدفان: االنتعاش االقتصادي 
األوروبي واحتواء االتحاد السوفياتي، إذ كان ُينظر 
إلى االستقرار االقتصادي في أوروبا على أنه شرط 
أساسي لبناء مؤسسات مستقرة من شأنها تعزيز 

نمو الدخل وترسيخ الديموقراطية الليبرالية.
وكانت الخطة ناجحة إلى حد كبير، ففي إيطاليا، 
حفزت النمو وعـــززت التنمية الصناعية مــن خالل 
البناء السريع للبنية التحتية، مما أدى إلــى خلق 
الظروف المناسبة للتوسع االقتصادي القوي لعقود 
ما بعد الــحــرب، وفــي ألمانيا أدت الخطة إلــى وضع 
سياسات صناعية جديدة وأعـــادت تنشيط النمو، 
وفي مختلف أنحاء أوروبا الغربية، اضطلعت بدور 
حاسم في استعادة االستقرار المالي، والدفع قدما 
بتحرير االقــتــصــاد، و)بــاعــتــدال( التخفيف مــن حدة 

النقص في الموارد.

وبحلول ستينيات القرن العشرين، كانت جميع 
الــدول ال17 التي قبلت المساعدة، بما فيها النمسا، 
وبلجيكا، والــدنــمــارك، وفــرنــســا، وألمانيا الغربية، 
واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، 
وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، 
وتركيا، والمملكة المتحدة، قد انتعشت اقتصاديا 

وأصبحت ديموقراطيات ليبرالية مستقرة.
وتقدم خطة مارشال العديد من الــدروس المهمة 

التي يمكن تطبيقها اليوم: 
أواًل، يمكن للضخ النقدي الكبير إلعادة بناء البنية 
التحتية أن يحقق مكاسب كبيرة، إذ في المتوسط، 
مثلت تحويالت خطة مــارشــال من 1948 إلــى 1952 
أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
البلدان المستقبلة، ولكن، نظرا ألن عمليات الحقن 
المالية كانت في المقدمة، فقد ساعدت في تحفيز 
النمو المستدام، فعلى سبيل المثال، تلقت إيطاليا 
مساعدة تعادل 11.5 في المئة من ناتجها المحلي 

اإلجمالي في عام 1948.
ثانيا، على الرغم من أن تقديم مساعدات ملموسة 
وحزمة إعادة اإلعمار ألوكرانيا سيكون مكلفا، فإنه 
مــجــد تــمــامــا، فــفــي عـــام 1948، كـــان الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي للواليات المتحدة أكبر 3.5 مرات من الناتج 
المحلي اإلجمالي لفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا مجتمعة، 
ــــدول االتــحــاد  والـــيـــوم الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لـ
األوروبي أكبر بأكثر من 85 مرة من نظيره في أوكرانيا.

وبالطبع، هناك اختالفات مهمة بين أوروبا الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية، وأوكــرانــيــا، وروسيا، 
وبيالروسيا اليوم، وكان متلقو خطة مارشال من بين 
االقتصادات األكثر تقدما في العالم آنــذاك، في حين 
عانت الجمهوريات السوفياتية السابقة من مشاكل 
أساسية ونظامية حتى قبل الحرب، فخالل 13 عاما من 
الـ30 عاما الممتدة من 1990 إلى 2020، سجلت أوكرانيا 
نموا سلبيا فــي الناتج المحلي اإلجــمــالــي، وتشير 
هــذه الــظــروف األولــيــة إلــى أن االستقرار االقتصادي 
سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان عليه في أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا سبب إضافي 
يدعو لبدء التخطيط اآلن لضخ كميات هائلة من 

المساعدات.
ا، من المجدي أحيانا أن تكون كريما تجاه 

ً
ثالث

األعداء السابقين وكذلك تجاه األصدقاء، فقد خصصت 
خطة مارشال مبالغ كبيرة للدول التي حاربت الواليات 
المتحدة أثناء الحرب، وكان الكل يدرك أن االستقرار 
المستمر في دول الحلفاء سيتطلب االستقرار في 
الجوار األوســع نطاقا، وحصلت فرنسا، التي كانت 
تحكمها جزئًيا حكومة فيشي، على النصيب األكبر 
)20.8 في المئة(، تليها ألمانيا الغربية )10.9 في المئة(، 
وإيطاليا )10.6 في المئة(، والمعنى الضمني لهذا اليوم 
هو أنــه في ظل الظروف السياسية واالستراتيجية 
المناسبة، يمكن أن يكون لالستثمار في االقتصادات 
الروسية والبيالروسية فائدة جيوسياسية طويلة 
المدى، وال يــزال هــذا ميسور التكلفة مقارنة بخطة 
مــــارشــــال، ألن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي لــالتــحــاد 
األوروبــــــي أكــبــر بثماني مــــرات مــن الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي ألوكرانيا، وروسيا، وبيالروسيا مجتمعة.

وبغض النظر عما إذا كان الغرب يقدم المساعدة 
ألوكــرانــيــا أو يقدمها أيــضــا لروسيا وبيالروسيا، 
فإن التكاليف الكاملة للتعافي ستتجاوز التكاليف 
المباشرة التي سببتها الحرب، وإجمااًل، مثلت خطة 
مــارشــال 5 فــي المئة مــن الناتج المحلي اإلجمالي 
ألميركا عام 1948، وإذا كانت دول االتحاد األوروبي 
ستخصص 5 في المئة من ناتجها المحلي اإلجمالي 

إعادة اإلعمار بعد الحرب استثمار جيد

نانسي تشيان*

نقص األدوية قضية عاجلة

  وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

إلعــادة اإلعــمــار بعد الــحــرب، فيمكنها تمويل حزمة 
مساعدات بقيمة 870 مليار دوالر، ويمكن للمساهمات 

األميركية زيادة حزمة المساعدات.
وفي النهاية، سيعتمد نجاح أوكرانيا على المدى 
الــطــويــل على الــتــزام حلفائها بــإنــعــاش اقتصادها، 
وبدون دعم اقتصادي مستمر وتنفيذ مدروس، فإن 
أي ســالم يتحقق مــن خــالل نصر عسكري سيكون 

.
ً
على األرجح عابرا

* أستاذة االقتصاد اإلداري وعلوم القرار في كلية 
كيلوغ لإلدارة بجامعة نورث وسترن، وهي مديرة 
مشاركة لمختبر أبحاث الفقر العالمي بالجامعة، 
والمديرة المؤسسة لمختبر االقتصاد الصيني.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«
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أو مجلس الحاكم فــي الكشك، إن نصوصنا حياة، 
وحياتنا نصوص، وليس من المبالغة إذا وصفناها 

.»Hyper text« بالنصوص المتفاعلة
 في 

ً
ــذورا ــ ويـــبـــدو أن لــهــذه الـــحـــواريـــة الــخــصــبــة جــ

تــكــويــن اإلنــســان الفسيولوجي والــعــصــبــي، فعلماء 
اللغة والمشتغلين بدراسة ظاهرة التفكير يجعلون 
الحوار على ضربين، فحواٌر بين طرفين أو أكثر في 
الــخــارج، وحــواٌر داخلي يجريه الفرد مع نفسه، وما 
ألي ضرٍب من هذين الضربين أن ُينَجز في معزٍل عن 
أخيه، فال يمكن أن نمارس الحوار الداخلي من دون 
تجارب مسبقة من الحوار بين األطـــراف الخارجية، 
وال نستطيع خـــوض حــــوارات خــارجــيــة مــن دون أن 
ع  َجمُّ

َ
 نتجت عن حوارنا الداخلي، ومن ت

ً
نمتلك أفكارا

نتاج الحواَرين تنتج الذاكرة، التي نعتمد عليها في 
إقامة حـــوارات جديدة مع أنفسنا واآلخــريــن، وعليه 
يمكن القول، إن التعددية جوهر العقل، ومن دونها 
ــر إذا لم  ــكِّ

َ
ــف

ُ
، إذ كيف ن

ً
ال يمكن للعقل أن يــكــون عــقــال

نستقبل أفكار اآلخرين وتجاربهم، ولم نعالجها بنار 
رها بالحوار، وإذا كان العقل جوهر  التفكير، ولم نطوِّ
اإلنسان، والحوار شرط العقل، فإن إهدار الحوار إهداٌر 

إلنسانية اإلنسان.
إن هــذه العمليات الجدلية بين الــحــوار الداخلي 
والحوار الخارجي والذاكرة تذكرني بفكرة النصوص 
المتفاعلة أو الــفــائــقــة Hyper text، وهـــي نصوص 
إلكترونية تضم روابط تشعبية تحيل إلى نصوص 
أخــرى، وهكذا تتوالد النصوص من النص الواحد، 
ويتحول النص إلى متٍن يدفعك إلى عالم من النصوص 
المتحاورة والمتكاملة والمتناقضة، فيظهر لك المشهد 
بزوايا عديدة تثري تجربة الفكرة، وتجعل العقل أرضا 

خصبة لنمو أفكاٍر جديدة.
إن هذا النمط من التفكير الحواري هو أصل التربية 
 غير حيادي، فهي 

ٌ
 التربية فعل

َّ
النقدية التي ترى أن

 ســيــاســي يسعى فــيــه الــمــســؤولــون عــن التربية 
ٌ

فــعــل
إلــى تشكيل هويات الطالب بما يتوافق مع ما تراه 
الفئات المسيطرة، أي مع حكومات الدول التي تتبنى 
 تعطيها صفة الرسمية، ثم 

ً
معارف ومعلومات وأفكارا

نها المعلمون للطالب، 
ِّ
تصّبها في مناهج رسمية لُيلق

أما المعرفة التي ال تتالءم مع المعرفة الرسمية فإنه 
 
ٌ
 ِمساس«، فهي معرفة

ّ
يمكن أن نسميها »معرفة الــال

 يــجــب إبــعــاد طـــالب الـــمـــدارس عــنــهــا، وليس 
ٌ
مــة مــحــرَّ

 أن تكون المدرسة من أهم مؤسسات ترسيخ 
ً
غريبا

المعرفة والثقافة الرسميتين، فجمهور التعليم أكبر 
جمهور يمكن أن تتوجه إليه األيديولوجيا السائدة، 
وأكثره قابلية للتأثر بها، إلى حد االعتقاد واإليمان 
بما تمليه عليه، وشعار »التعليم للجميع« خير ممثل 
لــهــذه الفلسفة الساعية إلــى إعـــادة إنــتــاج المجتمع 
بالصورة نفسها لضمان مصالح الفئات المستفيدة 

من األيديولوجيا الرسمية.
وألن المعرفة الرسمية معرفة واحدة، وأن الطالب 
يجب أن يكونوا متساوين في تحصيلها بغض النظر 
 التعليم الرسمي ال يشجع 

َّ
عن فروقهم الفردية، فــإن

لــة الــمــعــرفــة، وال يهمه مـــدى مناسبتها  عــلــى مــســاء
لخصوصية كل فرد الناتجة عن االختالفات الثقافية 
والسياقات االجتماعية واالقتصادية المميزة بين 
األفراد، وبهذا يمكن تشبيه التعليم الرسمي بمطابع 
العملة، فعلى الــرغــم مــن أن كــل ورقــة تخرج مــن هذه 
المطبعة ذات رقم مسلسل يميزها عن أخواتها، فإن 
 
ٌ
، وقوة

ٌ
 واحــدة

ٌ
 واحــٌد، وقيمة

ٌ
جميع األوراق لها شكل

 واحدة، لذا فإن أبلغ وصٍف لهذا التعليم هو 
ٌ
شرائية

ما وصفه به المربي البرازيلي باولو فيريري في قوله 
إنه »تعليم بنكي«.

وترى التربية النقدية أن المعرفة يجب أال تقتصر 
على تفسيٍر واحٍد، وأن من اإلساءة للمعرفة وللتعليم 
أن نجعلهما خادَمين لمصالح طبقٍة أو فئٍة بعينها، 
ق، وإفقاٌر للتجربة 

ّ
ففي ذلك ظلٌم للتنّوع المعرفي الخال

الــثــقــافــيــة الـــزاخـــرة بــصــنــوف الــهــويــات الــمــتــصــارعــة 

والمتكاملة والمتناغمة، كما أن هذه الواحدية المعرفية 
تجعل الفرد يعيش حااًل من االغتراب المعرفي حين 
، من دون أن يحس بأنها 

ً
َرض عليه المعرفة فرضا

ْ
ف

ُ
ت

تمسُّ حياته، أو تعالج همومه ومشكالته، أو تراعي 
ٌب 

َ
ه مطال

ّ
ثقافته الدينية أو المذهبية أو الفئوية، فكأن

بالتخلي عن هويته حتى يكتسب هوية رسمية يجود 
بها التعليم عليه، وعندها ال يجد الفرد مناصا من 
مــجــاراة تلك المعرفة من دون قناعة بجدواها، فهو 
يطلبها للشهادة ال لذاتها، وهو يتعامل معها تعامل 
ابن البلد مع المحتل، يرفضه ويضطر إليه في الوقت 

نفسه.
 
ً
ــســاِئــل التربية النقدية كثيرا

ُ
مــن هــذا المنطلق ت

من المفاهيم الدارجة في أصول التربية سواٌء أكانت 
فلسفية أم اجتماعية أم نفسية، فعلى سبيل المثال، نقد 
النقاد التربويون ما هو مستقرٌّ منذ جان بياجييه من 
ْجِرَيت 

ُ
تحديٍد لمراحل نمو الطفل، فأبحاث بياجييه أ

على أطفال عاشوا في سويسرا في القرن العشرين، 
َمت نتائجها على أطفال العالم، ولعمري لو أن  ثم ُعمِّ
بياجييه جاء إلى الكويت قبل النفط لوجد أطفالها 
يمّرون بمراحل نمو مختلفة عن أقرانهم السويسريين، 
 
ً
 يغيب آباؤهم في البحر شهورا

ٌ
كيف ال، وهؤالء أطفال

 في 
ٌ

تاركين أسرتهم برعاية »رجل البيت« الذي هو طفل
عرفنا الحالي، وهذا الطفل الرجل يمرُّ بخبرات حياتية 
تجعل مسار نموه المعرفي والــوجــدانــي والمهاري 

 عن الطفل السويسري.
ً
 تماما

ً
مختلفا

وكــذلــك الــحــال مــع مــا أفــرزتــه المدرسة السلوكية 
فــي علم النفس مــن أفــكــار تــربــويــة، فقد نــظــرت هذه 
المدرسة إلى التعليم على أنه عملية إشراط، كالذي 
حدث مع كلب العالم الروسي بافلوف، فأخذت تؤكد 
أن التعليم إنما هو تدريب للمتعلم على استجاباٍت 
محّددٍة عند التعرض لمثيرات معينة، وبهذا صار 
 بأن يــؤدي نوعين من االستجابات 

ً
الطالب مطالبا

كي يحظى بالتعزيز اإليجابي الــذي حظي به كلب 
 ،

ً
ز في حال الطالب ليس طعاما

ِّ
بافلوف، لكن المعز

بل يجيء التعزيز في هيئة الــدرجــات المرصوصة 
فــي الــشــهــادات، أمــا نــوعــا االســتــجــابــة الــتــي توصله 
والهما االستجابات األكاديمية التي 

ُ
لنيل مــراده فأ

لت االختبارات من وسيلة للوقوف على مستوى  حوَّ
الطالب وقياس مدى تحقيقه للمهارات واستيعابه 
ـــه عــمــل الــمــعــلــم وتشغل  لــلــمــعــارف، إلــــى غــايــة تـــوجِّ
ذهــن الطالب طـــوال الــعــام الـــدراســـي، فمن الطبيعي 
والحال كذلك أن يتحول التعليم إلى مجرد تدريب 
على استجاباٍت )إجابات نموذجية( يؤديها الطالب 
ض لمثيرات مصطنعة )االختبار(، وهذه  حين يتعرَّ
المثيرات ال ترتبط بحياته وثقافته وهمومه وآماله، 
بل هي مشتقة مباشرة من المعرفة الرسمية المراد 

ملء عقل الطالب بها.
أما النوع الثاني من االستجابات فهو االستجابات 
المؤسسية، المتمثلة فــي القوانين واألنــظــمــة التي 
على الطالب أن يراعيها داخــل أســـوار المدرسة كي 
يضمن الــوصــول بسالم إلــى يــوم االخــتــبــار، وال شكَّ 
أن االنضباط ذو أهميٍة في التربية، لكن االنضباط 
 مبهٌم بالنسبة 

ٌ
المفروض على طالب المدارس انضباط

إليهم، فهم لم يشاركوا في وضع تلك الضوابط، وال 
ــشــرح لهم أهميتها الــتــربــويــة، وغــيــر مــســمــوٍح لهم 

ُ
ت

بمساءلتها ونقدها وتغييرها، إنها ضوابط عليهم 
أن يلتزموها من دون أن يفهموها، وأن يراعوها من 
م 

ِّ
 ذلــك فــي سبيل إرضـــاء المعل

ُّ
دون أن يعوها، وكـــل

والمدرسة لضمان تحقيق الهدف النهائي للتعليم 
في ذهن الطالب )الشهادة(.

فال غرابة إذا أحس الطالب باالغتراب في المدرسة، 
فقد غدت هذه المؤسسة مؤسسة تضغط على الطالب 
بمناهجها وأنظمتها واختباراتها وشهاداتها، حتى 
األنــشــطــة الــتــي مــن المفترض أن يجد الــطــالــب فيها 
مساحة من الحرية ليمارس فيها ما يحب، صارت 
د أنشطٍة شكليٍة ال يشارك الطالب في التخطيط  مجرَّ
لــهــا، وال فـــي تنظيمها، بـــل ال تــنــبــع مـــن اهــتــمــامــات 
الطالب، كما أنها محكومة بخطوٍط حمراء أكثر من تلك 
الخطوط التي تمتلئ بها شوارع الدول المتحضرة، 
إنها أنشطة فاقدة للجوهر، وفي أكثر األحيان تكون 
وسيلة من وسائل تعزيز المعرفة الرسمية، لذا فإن 
 من الطالب ال يشعرون بقيمة ما يتعلمونه في 

ً
كثيرا

المدرسة، بل إنهم يجدون في أنفسهم حواجز نفسية 
تمنعهم من التعامل بجدية مع ما ُيفَرض عليهم فيها، 
ويجدون أنهم ال يمارسون التعلم الحقيقي إال خارج 

أسوار هذه المؤسسة.
* أستاذ المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية في جامعة الكويت

 عن أولئك الذين هجروا 
ٌ
 ما تراود عقلي أسئلة

ً
كثيرا

روا أسخن  جنان الدنيا المترعة بأسباب الحياة، وتخيَّ
، ثم أخذوا يبثون فيها 

ً
بقاع األرض وأفقرها ماء ونبتا

الحياة على فقرها، ويصارعون ليس للبقاء وحده بل 
ة مستقلة وســط القوى  ليصنعوا ألنفسهم شخصيَّ
اإلقليمية العظمى، اختاروا ملتقى الصحراء بالبحر، 
ثم شرعوا يبنون مدينتهم لتكون صورة عن نفوسهم، 
أحــيــاٌء متجاورة إلــى حــدِّ االلــتــصــاق، تتخللها سكك 
 بين البيوت، بل لتكون 

ً
 لتكون فاِصال

َّ
ط

َ
خ

ُ
 لم ت

ٌ
قة ضيِّ

ملتقى ألهل تلك المنازل الطينية المبنية بناء يشبه 
عت 

ِّ
األضالع التي تنحني لتحتضن القلب، بيوٌت ُوز

ق حول مساحة مفتوحة تجمع أهل 
َّ
فيها الغرف لتتحل

َصت إحداها لتكون  صِّ
ُ

الــدار في حـــوارات دائمة، وخ
ملتقى أهل الحي فسميت »الديوانية«، وما الديوانية 
ســـوى جــــدران تحتضن الـــحـــوار، وإذا فتحت الــبــاب 
 من البيت إلــى السكة الضيقة، قابلتك الدكة 

ً
خارجا

 لخلق 
ً
التي تجمع صاحب البيت بالمارة لتكون سببا

حواراٍت عارضة.
وإذا خــرجــت مــن ذلـــك الضيق الحميمي، قابلتك 
»البراحات« الواسعة، تلك الساحات الترابية التي قد 
 
ً
حشر بين األحياء حشرا

ُ
 بالبحر، أو ت

ً
تلتقي أحيانا

كأنها رئة تتنفس بين تلك األضالع، مساحاٌت ينطلق 
فيها أطفال األحياء الجئين من حوارات الكبار في ذلك 
الضيق، إلى نوع آخر من الحوار، حوار اللعب بكل ما 
يحدث فيه مــن أفــعــال وأقــــوال، غناء وصـــراخ، ضحك 
وبــكــاء، منافسة وتــعــاون، شــجــار وتــصــالــح، فكأنها 
ِقيمت فــي حــيــاٍة كبيرٍة ليتهيأ فيها 

ُ
 أ

ٌ
 صغيرة

ٌ
حــيــاة

األطــفــال على التكيف مــع مجتمٍع يعيش فــي حــواٍر 
دائٍم، وتالقٍح مستمٍر بين األفكار، ووصاٍل ال ينقطع 

بين القلوب والعقول.
نشئت 

ُ
وكــذا الــحــال فــي الــســوق، فالدكاكين التي أ

للعرض الخاضع للطلب، كانت عند القوم »ديوانياٍت« 
رة، يضع أمامها التاجر من الكراسي ما يسمح 

ّ
مصغ

له بإقامة حواراٍت بينه وبين أهل السوق ورواده، وفي 
 تجد »الكشك« الصغير الذي أقامه الحاكم 

ً
السوق أيضا

ليحاور شعبه كل يوم، فكأن السوق عندهم بقي على 
الحال التي تركها أجدادهم في الجاهلية، حين كان 
السوق مؤسسة اجتماعية وثقافية وأدبية ال مجرد 

معبٍد رأسماليٍّ لتمجيد آلهة االستهالك.
مت شرق تلك المدينة فستوصلك رجالك  ا إذا يمَّ أمَّ
بعد خطواٍت قليلٍة إلى البحر، ذلك المانع الطبيعي 
 الــمــانــع، بل 

َ
 ســكــان المدينة صــفــة

ُ
الـــذي أفقدته إرادة

قلبتها إلى نقيضها، فقد غدا البحر بإرادتهم نقطة 
اتصال ال انقطاع، فبه استطاعوا االنتقال من الحوارات 
المحلية في البيوت والسكك والبراحات واألسواق، إلى 
، وأغنى ثقافة، حواٍر لم يكن بلغٍة 

ً
حوار أوسع نطاقا

واحدٍة، وال بين حضارة واحدة، ولم َيُدْر بين عنصر 
بــشــري واحـــد، حـــوار اشــتــرك فيه الــفــارســي والهندي 
واإلفــريــقــي والــتــركــي والــعــربــي، فــيــمــا يــشــبــه عولمة 
ة 

ّ
حقيقية جعلت عالمهم في حينها قرية صغيرة مطل

 عريقة، وثقافات 
ٌ
على شاطئ البحر، تلتقي فيها أديان

 
ً
قديمة وجديدة، وتقترض اللغات من بعضها ألفاظا

باَدل فيه المصالح والمنافع، إنها عولمة 
َ
ت

ُ
وتراكيب، وت

حقيقية ألن الــكــل مــشــارٌك فيها بصفته الحضارية 
 مستفيٌد منها، ال كالعولمة البائسة 

ُّ
والثقافية، والكل

التي نعيشها، العولمة التي ال يــدور فيها حــوار بل 
 إلــى 

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
إمــــالٌء يــصــدر عــن الــقــوي عــســكــريــا

َبادل فيها المصالح 
َ
ت

ُ
الضعيف في هذين الُبعَدين، وال ت

والمنافع إال بمقدار ما يجود به القوي على الضعيف. 
 في حوارهم الذي 

ً
ولم يكن سكان هذه األرض بدعا

تصح تسميته »حياة«، أو حياتهم التي يصح نعتها 
«، فهم أبــنــاء لــغــٍة احتفت بالمجاز، وتباهت 

ً
»حـــــوارا

بتعدد المعاني، واستوعبت بحريتها كــل العقول، 
على الرغم مما يبدو لدارسها من كثرة القواعد التي 
 على مستعمليها، ولكن تلك القواعد 

ُ
ِضيق

َ
قد يخالها ت

على الحقيقة ليست سوى معادٍل لتلك السكك الضيقة 
المفضية إلـــى »الـــبـــراحـــات« الــواســعــة أو إلـــى البحر 
الــشــاســع، فالضيق ينتهي إلــى سعة، وبين الضيق 
والسعة ال ينقطع الحوار، لذا اتسعت في العربية آفاق 
التأويل النحوي والداللي للنصوص، ليكون النص 
 للعقول المتنوعة، والقراءات المتعددة، 

ً
الواحد مجمعا

ل النصِّ بما   في تأمُّ
ٌّ

واآلراء المتجادلة، فلكل قارٍئ حق
لديه من أصول وثقافة وهموم ومذهب، واالستمتاع 

بنصيبه من ثمرات الفكر واإلبداع.
ويتجلى اتــســاع اللغة العربية بــأوســع مــدى في 
القرآن الكريم، فهو النص العربي المنفتح على القراءات 
المتنوعة بل المتقابلة أحيانا التي بمجموعها تشكل 
ر القرآن  ٍة تفسِّ ما يسمى مناهج التفسير، فمن قـــراء
ره بالحديث، وثالثة تعرضه  بالقرآن، إلى أخرى تفسِّ
على كالم العرب وسننهم اللغوية، ورابعة تتأمله بعقل 
الفيلسوف أو المتكلم، وخامسة تنبع مــن مواجيد 
القلب وأذواق أهــل الــكــشــف، وكــل الــفــهــوم المتكاملة 
والمتعارضة تقف على أرض اللغة العربية بما في 
باطنها من كنوز االحتماالت المعقولة لدالالت األلفاظ 
والتراكيب، لتكون تلك اللغة ِمدادا لكلمات الله، فال تنفد 
هذه إال إذا نفدت تلك، وهيهات وقوع مثل هذا النفاد. 
 آخر 

ٌّ
ومن ذلك الحق الذي أسسته اللغة يصدر حق

 للثقافة 
ً
 منتجا

ً
للقارئ، أعني حقه في أن يكون شريكا

 في 
ً
 متفاعال

ً
 للفهم، وشريكا

ً
 منتجا

ً
والفكر، وشريكا

 في 
ٍّ

الــحــوار واالخــتــالف، بــل إن هــذا ليس مــجــّرد حــق
اإلسالم بل هو واجٌب تفرضه خالفة اإلنسان لله في 
 
ً
األرض، فليس لإلنسان أن يمتنع عن أن يكون فاعال

 
ً
 إلى تغيير واقعها لألفضل، مصلحا

ً
في الحياة، ساعيا

ما فسد فيها.
 
ً
 بديعا

ً
وفي صفحات الثقافة العربية نجد تجليا

ف 
ِّ
لهذه الحال، فنحن نشهد كيف كان المصنف ُيصن

 من الفنون، فما يلبث 
ٍّ
 في علٍم من العلوم أو فن

ً
كتابا

، ليصير مساحة لجدل يفتتحه 
ً
أن يصبح الكتاب متنا

 يتتبع المتن 
ٍّ

شارٌح يفك غموض النص، ويتبعه ُمَحش
 
ً
قا

ِّ
والــشــرح بمالحظاته ونــقــده، فيستثير بذلك معل

ٍر يوسُع  ي، فإذا بمقرِّ
ِّ

ينهض للتصدي آلراء ذلك المحش
ق، وهكذا تتولد من الكتاب الواحد أربعة 

ّ
رأي ذلك المعل

كتب نتيجة تالقح األفكار، وتجادل اآلراء.
وبعد هذه الملحمة يأتي الناشر القديم ليجمع هذه 
الكتب الخمسة بين دفتي كتاب واحد، فتقرأ العين في 
الصفحة الواحدة خمسة عقول تتحاور لتتكامل األفكار 
وتكتمل العلوم، وكأن تلك الصفحة معادل للحوش أو 
الديوانية أو البراحة أو كراسي المتاجر في السوق، 

الوقت حان لكسر أقفال األدراج واستخراج كنوزها واستبعاد سؤال »ما حال تعليمنا؟«
  إن ما قّدمه مشروع المسؤولية التضامنية إلصالح 
التعليم، وما أتت به مبادرة »من هنا نبحر« وغيرهما من 
الدراسات والمشروعات البحثية الكبرى الواصفة لحال 
 لمعظم مشكالت 

ً
 دقيقا

ً
م لنا وصفا تعليمنا، كل ذلك يقدِّ

 من الوصف سيجدي، لذا 
ً
تعليمنا، وال أعتقد أن مزيدا

فإن الوقت قد حان للفعل، لقد حان الوقت لكسر أقفال 
األدراج، واستخراج ما فيها من كنوز، واستبعاد سؤال 
»ما حال تعليمنا؟«، لنطرح أسئلة إصــالح التعليم من 
قبيل »ماذا نريد من التعليم؟«، »كيف نصل إلى ما نريده 

من التعليم؟«.
إن الــســؤال األول »مــاذا نــريــد؟« ســؤال يفتح المجال   
لمناقشات فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية 

م إجابة واضحة عنه، وال  ال بدَّ من خوضها بعمٍق لنقدِّ
 سيرضى باإلجابة الواقعية التي نرصدها 

ً
أعتقد أن عاقال

في الفعل التربوي الحالي، إذ كيف يرضى من أعطاه الله 
 بأن يهدف التعليم إلى نيل شهادٍة بال كفاءة وال 

ً
عقال

علٍم وال معرفٍة وال مهارٍة، ليحصل حاملها على وظيفٍة 
بال إنتاج؟ وفي ضوء ذلك جاز أن نسأل أنفسنا: أنريد 
تعليما يعيد إنتاج المجتمع بعقليته وظروفه الحالية 
ــراد على تغيير المجتمع  أم نــريــد تعليما يشجع األفــ
وعقليته وظروفه؟ أنريد تربية »الله ال يغير علينا« أم 
تربية »حتى يغيروا ما بأنفسهم«، أنريد تربية المواطن 

الموالي المطيع أم اإلنسان العامل المصلح؟
أما السؤال الثاني، أعني سؤال كيفية تحقيق ما نريد،   

فهو يضعنا أمــام محاكمة واقــع ممارساتنا التربوية، 
ــع مناهجنا المترهلة،  ــع معلمينا الــهــزيــل، وواقــ وواقــ
وطرائق قياسنا البالية، فهذه العناصر هي التي أنتجت 
ت جميع الدراسات في 

َ
ن

َّ
لنا ذلك الواقع التعيس الذي تفن

ل  وصفه وصفا دراميا يقترب من الكوميديا السوداء، وأوَّ
ات الرديفة لها،  ما نبدأ به كلّيات إعداد المعلمين والكليَّ
َج معلمين  رِّ

َ
خ

ُ
تلك الكليات التي بات من الطبيعي أن ت

ال يــجــيــدون أبــســط مــقــدمــات الــعــلــوم الــتــي يــدرســونــهــا، 
ويجهلون أبسط المبادئ التربوية، كيف يمكن- مثال- 
أن يتخّرج معلم اللغة العربية بامتياز في إحــدى تلك 
الكليات لُيَصدَم به زمالؤه في المدرسة حين يرونه يلحن 
في كل كلمة ينطقها، ويخطئ في رسم كل كلمة يكتبها، 

وال يفهم النحو وال الصرف وال يمتلك مهارات تحليل 
النصوص وفهمها؟ 

كما أننا محتاجون إلعادة بناء سياسة القبول في   
 الطالب إال بعد حصولهم 

ُ
َبل

ْ
الكليات التربوية، فال ُيق

عــلــى شــهــادات مــن الــكــلــيــات الــرديــفــة )كــلــيــة الــشــريــعــة – 
كلية اآلداب – كلية العلوم – كلية العلوم االجتماعية( 
وا  وبمعدالت مرتفعة، ثم يلتحقون بكليات التربية ليعدُّ
، وال يمكن نجاح ذلك إال بإجراءين، 

ً
زا  مركَّ

ً
 تربوّيا

ً
إعدادا

األول يتمثل في جعل مهنة التعليم جاذبة لذوي الكفاءة 
بحوافزها المادية والمعنوية، وطاردة لعديمي الكفاءة 
بإجراءات التعيين العقالنية وآليات القياس والتقويم 
الفاعلة ال الشكلية، أما اإلجراء الثاني فيكون بعدِّ كليِة 

التربية من كليات النخبة التي ال تستقبل إال من كان 
 بهذه المهنة، ومن هو مستعدٌّ لتحمل أعبائها.

ً
شغوفا

إن التربية في أوسع تعريفاتها هي الحياة، وليس   
من العقل أن نتعامل مع الحياة بمثل هذا التهاون الذي 
نشهده في واقعنا التربوي، وإذا كان باولو فيريري قد 
ــز على »تربية المقهورين« نتيجة ظــروف مجتمعه  ركَّ
البرازيلي، فإننا في دولة الريع نحتاج إلى مناقشة »تربية 
المترفين« الذين أفسدهم فساد أوضاعنا، ونحتاج إلى 
حت ممارساتنا التعليمية 

َّ
»تربية الساذجين« الذين سط

عقولهم، إننا نحتاج إلى تربية تستلهم مبدأ »اإلنسان 
خليفة الله في أرضه«، ال مبدأ »اإلنسان حيوان مستهِلٌك 

ك«.
َ
ومستهل

الطالب
ال يشعرون 

بقيمة ما 
يتعلمونه 

في المدرسة 
لوجود 
حواجز 
نفسية 
تمنعهم
من ذلك

التربية 
النقدية ترى 

أن المعرفة 
يجب أال 

تقتصر على 
تفسير واحد 

وأن جعلها 
لمصالح فئة 

بعينها إساءة 
لها

المعرفة 
الرسمية 

واحدة وعلى 
الطالب أن 

يتساووا في 
تحصيلها 

بغض النظر 
عن فروقهم 

الفردية

 االنضباط 
المفروض 
على طالب 

المدارس 
مبهٌم ألنهم لم 

يشاركوا في 
ضوابطه ولم 

شرح لهم 
ُ
ت

أهميتها

• كل الفهوم المتكاملة والمتعارضة تقف على أرض اللغة العربية لما فيها من كنوز 
• ال غرابة إذا أحس الطالب باالغتراب في المدرسة ألنها تضغط عليه بمناهجها وأنظمتها 

 لتحمل أعبائها
ً
 بالتعليم ومستعدا

ً
• على كليِة التربية أن تكون للنخبة وأال تستقبل إال من كان شغوفا

أولى خطوات اإلصالح جعل مهنة التعليم جاذبة لألكفاء أولى خطوات اإلصالح جعل مهنة التعليم جاذبة لألكفاء )األخيرة()األخيرة(
بإجراءات التعيين العقالنية وآليات القياس والتقويم الفاعلة ال الشكليةبإجراءات التعيين العقالنية وآليات القياس والتقويم الفاعلة ال الشكلية

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 تنتج 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 األخيرة:

إلى أ. د. 
ماجد حرب 
وأ. يوسف 

المحميد

 كانت مؤسسات اجتماعية وثقافية وأدبية
ً
الدكاكين واألكشاك في السوق قديما
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تقرير اقتصادي

نجاح »برنامج الحكومة« رهن بإصالح عمل مجلس الوزراء
• احتوى على مشاريع متنوعة وطموحة تتطلب إرادة وإدارة جاّدتين  • واقع »دروازة العبدالرزاق« يقّيد أي تفاؤل بشأن المشاريع الكبرى

على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة 2022 - 
2026، الذي أقره مجلس الــوزراء األسبوع الجاري 
حمل مجموعة من الطموحات والتعهدات المرتفعة 
ي سياسات اقتصادية 

ّ
المستوى، إلــى جانب تبن

أكثر حصافة، مقارنة بــأي برنامج عمل حكومي 
 تلك البرامج التي قّدمتها الحكومات 

ً
آخر، خصوصا

السابقة خالل السنوات القليلة الماضية، فإن درجة 
التفاؤل تظل مقّيدة بواقع قد تتحول فيه األفكار 
الجديدة والمقترحات الجيدة إلى أعباء أو نماذج 
لــلــفــشــل، مــا لــم تــتــوافــر إرادة قــويــة وإدارة حسنة 

تتولى اإلنجاز.
فبنظرة على البرنامج الحكومي، نجد أن مجلس 
الــــــوزراء رفـــع ســقــف تــحــدي اإلنـــجـــاز، عــنــدمــا ألـــزم 
نفسه بمجموعة أهـــداف على شكل نسب محددة 
لــمــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات الــمــعــقــدة فــي القضايا 
االقتصادية والخدمية، كإيجاد بدائل لـ 40 في المئة 
من الطلبات اإلسكانية الحالية، أو بلوغ اإليرادات 
غير النفطية في الميزانية 3.5 مليارات دينار، الى 
جانب تحويل 80 بالمئة من المعامالت الحكومية 
 عن إيجاد 30 ألــف فرصة عمل، 

ً
إلــى رقمية، فضال

وكــل هــذا بحلول عــام 2026، ناهيك بــربــط تنفيذ 
البرامج بمواعيد زمنية محددة )100 يوم - سنة، 
وصواًل إلى 4 سنوات(، لتزيد على مجلس الوزراء 
ر في التنفيذ.

ّ
أعباء االلتزام إذا حدث إخفاق أو تعث

محاور جديدة 
 في البرنامج الحكومي مجموعة من 

ً
وكان الفتا

طرح ألول مرة، كالتعاطي مع مسألة 
ُ
المحاور التي ت

الضريبة في االتــجــاه األقــرب للعدالة االجتماعية 
ــبـــاط تطبيقها عــلــى الــشــركــات دون  مـــن حــيــث ارتـ
المستهلكين، كما كانت االقــتــراحــات فــي البرامج 
ي القيمة المضافة 

َ
السابقة التي تضّمنت ضريبت

و«االنــتــقــائــيــة«، إلـــى جــانــب الــرغــبــة الــواضــحــة في 
، بعد فشل 

ً
 وتشغيليا

ً
إصالح القطاع النفطي ماليا

مشاريعه وارتفاع كلفة إنتاج البرميل بشكل غير 
رة 

ّ
 عن مراجعة أوضاع الهيئات المتعث

ً
مبرر، فضال

)المشروعات الصغيرة - الشراكة - مكافحة الفساد(، 
أو تــعــديــل قــوانــيــن لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــمــرجــوة، 
كقانون المناقصات، عالوة على  تطوير آلية توزيع 
األراضي الصناعية، في حين شّدد البرنامج على 
معالجة أوضاع العقار السكني بمنع المتاجرة أو 

االستثمار وتنظيم مهنة وسطاء العقار.

تفاؤل مقيد 
ــن الــتــفــاؤل  غــيــر أن هــــذه الـــجـــرعـــة الــعــالــيــة مـ
 من 

ً
فــي برنامج العمل الحكومي تقتضي قـــدرا

الــواقــعــيــة، فــمــن بــعــد تــحــريــر الــبــالد عـــام 1991، 
صـــدرت الــعــشــرات مــن بــرامــج الــعــمــل الحكومية 
ــــط االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــقـــــاريـــــر الــــلــــجــــان  ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
المتخصصة ودراسات المجلس العليا، ناهيك 
بأطنان الورق من توصيات المؤسسات األجنبية 
والشركات االستشارية، مقابل تنامي التردي في 
أوضـــاع المالية الــعــامــة ومــحــدوديــة االقــتــصــاد، 
وزيادة التركز على إيرادات النفط، واإلخفاق عن 

معالجة أوضاع سوق العمل، وتعّمق االختالل في 
التركيبة السكانية، أضف إلى ذلك تقّبل اإلدارة 
العامة لفكرة تدني مختلف الخدمات الضرورية 
من تعليم وسكن وطرق، رغم ارتفاع اإلنفاق العام 

على كل منها.

دروازة العبدالرزاق 
ومن دون التوسع في ذكر العديد من األمثلة 
الــتــي تــقــيــد الــتــفــاؤل بــبــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، 
كالتأخر في إصدار البيانات المالية واإلحصائية 
لــلــدولــة، أو مــخــالــفــة الــحــكــومــة نفسها لــقــرارات 
 في 

ً
مجلس الــوزراء بضبط اإلنفاق، فإن إخفاقا

ملف متناهي الصغر، كدروازة العبدالرزاق ألكثر 
من سنة بين مجموعة من الجهات الحكومية؛ 
كــوزارات األشغال، والمالية، والداخلية، وهيئة 
ــمـــرافـــق  ــويــــت، وشــــركــــة الـ ــكــ الـــــطـــــرق، وبـــلـــديـــة الــ
الــعــمــومــيــة، مــن دون أن يــلــعــب مــجــلــس الــــوزراء 
 في إدارة هذه المشكلة المحدودة 

ً
 تنظيميا

ً
دورا

الــحــجــم، يــجــعــل الــحــديــث عــن إنــجــاز الــمــشــاريــع 
 
ً
والخطط األكبر في البرنامج الحكومي إفراطا

غير حصيف بالتفاؤل.  

 رهان وتحّد
 الرهان على النجاح في تحقيق 

ّ
وبالتالي، فإن

مــســتــهــدفــات خــطــة بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة من 
ــاد أو تــنــويــع  ــتـــصـ ــة االقـ ــاديــ حـــيـــث مــعــالــجــة أحــ
مصادر الدخل أو حل مشكالت اإلسكان والتعليم 
 آللية عمل مجلس 

ً
والخدمات يتطلب إصــالحــا

 سيكون مصير الحكومة الحالية 
ّ

الـــوزراء، وإال
، وضعت 

ً
كمصير نحو 19 حكومة خالل 16 عاما

معظمها برامج كان عنوانها اإلنجاز، فلم تجِن 
ر 

ّ
إال التراجع، بالتوازي مع تصاعد اإلنفاق وتعث

الــمــشــاريــع والـــخـــدمـــات، وبـــل حــتــى مـــّس سمعة 
الكويت الشبهات المالية، فمجلس الوزراء الذي - 
مع األسف - لم يتم تجاوز اختيار أعضائه قواعد 

المحاصصة أمـــام تــحــّدي تطوير آلــيــات إداريـــة 
جديدة تضمن سالمة التنفيذ.

آلية العمل واإلفصاح 
ولــعــل مــن أهـــّم جــوانــب تطوير آلــيــة عمل مجلس 
الوزراء هو تحويلها الى مؤسسة ذات قرارات تنفيذية 
 عن صيغ )تكليف - تنسيق - متابعة 

ً
واضحة بعيدا

- إيجاد الحلول والــبــدائــل(، التي حفلت بها تقارير 
جلسات مجلس الوزراء األسبوعية منذ سنوات، حتى 
 للتسويف والتأجيل ال 

ً
صارت هذه العبارات مفتاحا

للدراسة قبل اتخاذ القرار، ناهيك بأن عملية التنفيذ 
المحددة وفق جدول زمني في برنامج العمل الحكومي 
ألول مرة تتطلب، في المقابل، إفصاحا للرأي العام 
عن مدى تحقق هذه األهداف وفق المدد المقررة، مع 
بيان أي معوقات أو انحراف أو إخفاق في التنفيذ.

قرارات وقيادات 
كذلك من المهم أن تحترم الحكومة قراراتها، فال 
يجوز أن يوصي مجلس الـــوزراء بتحديد أسقف 
اإلنفاق في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 
الثالث المقبلة، لتوافق الحكومة بعد أسابيع على 
 
ً
ميزانية أعلى من التقديرات التي وضعتها مسبقا
بـــ 5 بالمئة، وفــي هــذا السياق مــن المهم التذكير 
بأن تركيز السلطة التنفيذية يجب أن يكون على 
اســتــدامــة الـــدولـــة ال اســتــمــرار أعــضــائــهــا، فــكــم من 
مــلــيــارات مــن الــدنــانــيــر ُصــرفــت على مــشــاريــع ذات 
طابع شعبوي لضمان كراسي أعضاء الحكومة، 

فلم تفلح في حمايتها!
ــيــــار الـــقـــيـــاديـــيـــن  ــتــ ــــي أن عـــمـــلـــيـــة اخــ ــــك فـ وال شـ
للمؤسسات العامة وفقا لمعايير الكفاءة واإلنجاز 
سيكون خير ُمعين لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، 
لذلك من المهم حسم شواغر العديد من الهيئات 
الـــعـــامـــة والــــــــــوزارات دون أي مــعــايــيــر غــيــر فــنــيــة، 
كالواسطة أو المحاصصة أو ترضيات أو حسابات 

ال عالقة لها بأصل المنصب.

كـــذلـــك مـــن الــمــهــم الــتــركــيــز عــلــى خــطــط تحقق 
 عن المقترحات الشعبوية 

ً
رفاهية المجتمع بعيدا

ذات األعباء المالية المكلفة، فيكون االهتمام برفع 
مستوى الخدمات من تعليم وسكن وصحة وطرق، 
وغيرها، وليس االهتمام بالتشريعات الشعبوية 
القصيرة األثــر، وذات األعباء على المالية العامة 
كبيع رصيد اإلجازات أو مكافآت الصفوف األمامية. 

متطلبات تشريعية 
بــالــطــبــع تــبــدو عــمــلــيــة الــتــوافــق بــيــن الــحــكــومــة 
وأغــلــب نـــواب مجلس األمـــة فــرصــة سانحة إلقــرار 
أكبر عدد من المتطلبات التشريعية التي تضمنها 
البرنامج، ال سيما في الشق االقتصادي، كقانون 
تعارض المصالح، وتعديالت قوانين حق االطالع، 
والمناقصات، وتشجيع الصادرات، وتطوير القطاع 
النفطي، وضريبة الشركات، والمنطقة الشمالية، 
وغيرها، مع أهمية التركيز على جــودة التشريع، 
ليتحقق الــهــدف مــن اإلقــــرار أو الــتــعــديــالت، إذ إن 
مــشــاريــع ذات عــنــاويــن بــّراقــة أقــرتــهــا مجالس أمة 
سابقة؛ كالمناقصات العامة والوكاالت التجارية، 
 النخفاض جودة التشريع 

ً
لم تحقق مبتغاها، نظرا

فــيــهــا، والــتــبــاس الــصــيــاغــة، بـــل وحــتــى اســتــخــدام 
الــعــبــارات المرنة الــتــي يمكن تفسيرها على أكثر 

من محمل.

المحاسبة والرقابة
وال شك في أن وضــع برنامج عمل الحكومة 
ــــرورة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــضـ  مــــن اهـــتـــمـــامـــه لـ

ً
جـــانـــبـــا

مالحظات ديوان المحاسبة والوحدات الرقابية 
األخــرى، بالتوازي مع محاولة تحسين ترتيب 
الـــكـــويـــت فـــي مـــؤشـــر مــــدركــــات الـــفـــســـاد، يعطي 
الــحــكــومــة مــصــداقــيــة مـــا تــجــاه قــضــايــا الــفــســاد 
 أن 

ً
ــة، خــصــوصــا ــدولـ الــشــائــكــة فـــي مــؤســســات الـ

اإلخـــفـــاقـــات والـــعـــديـــد مـــن قــضــايــا الـــفـــســـاد في 
الــســنــوات األخــيــرة كـــ »ضــيــافــة الــداخــلــيــة« كانت 
 
ً
نتاج تقارير لديوان المحاسبة ومهملة حكوميا

.
ً
وبرلمانيا

بــالــتــالــي، فـــإن االســتــعــانــة بــتــقــاريــر الــجــهــات 
الــرقــابــة ستسّهل على مجلس الــــوزراء مراجعة 
العديد مــن المخالفات أو المالحظات، أو على 

.
ً
األقل العمل على تالفي وقوعها مجددا

سياسات وإجراءات 
ــوزراء سقف  ــ فــي الحقيقة، إن رفـــع مجلس الـ
ــام  ــاألرقــ تـــحـــدي اإلنــــجــــاز بـــتـــعـــهـــدات مــــحــــددة بــ
ومرتبطة بمواعيد زمنية، في حد ذاتــه، خطوة 
مهمة ومــبــادرة جدية على طريق اإلنــجــاز، غير 
أن آلــيــات العمل الحكومي فــي مجلس الـــوزراء 
أو عــلــى مــســتــوى الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة هـــو ما 
يتطلب سياسات أعمق من المبادرات وإجراءات 
ــــع لــتــالفــي إخـــفـــاقـــات ارتــبــط  ذات خـــطـــوات أوسـ
معظمها بسنوات سابقة تدهورت فيها أوضاع 
الكويت االقتصادية والخدمية وحتى التنموية 

لمستويات غير مسبوقة.

 من الكويت بسبب الدوالر
ً
 للطاقة الشمسية مموال

ً
مصر تلغي مشروعا

• القاهرة- حسن حافظ
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، لـ »الجريدة«، إن 
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للوزارة، قررت أمس، 
إلغاء المناقصة الخاصة بإنشاء محطة شمسية في مدينة كوم 
أمبو بمحافظة أسوان، بسبب تداعيات أزمة الدوالر وارتفاع سعر 

صرفه، مما أدى إلى زيادة أسعار التنفيذ في العروض المقدمة 
من الشركات المنفذة، ألن األخيرة قدرت أسعار تنفيذ المشروع 
بهامش يتعلق بتوقعات زيادة سعر الــدوالر وانخفاض قيمة 

الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة التنفيذ.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع التكلفة أدى بالهيئة إلى إلغاء 
ــاء المشروع إلــى أجــل غير مسمى، الــذي كان  المناقصة وإرجـ

يستهدف إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات، وأنه سيتم 
 في الصندوق العربي لإلنماء 

ً
الحديث مع الجانب الكويتي ممثال

)الكويتي(، باعتباره جهة التمويل )قرض بقيمة 25 مليون دينار 
كويتي( من أجل تحويله إلى مشروع آخر من مشروعات هيئة 

الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ويعود المشروع إلى عام 2020، عندما طرحت كراسة شروط 

استشارية تنفيذ المشروع، والتي حصلت عليها شركة »فيرناس 
شومان«، بعد منافسة مع عدد من الشركات االخرى، وتم االنتهاء 
من إعداد دراسات الجدوى والدراسات البيئية خالل النصف األول 
من العام الحالي، لكن االنخفاض القياسي في أسعار الجنيه أدى 
إلى تغيير أولويات وزارة الكهرباء المصرية التي اضطرت أمام 

ارتفاع التكلفة المقدرة بالدوالر إلى إلغاء المشروع.

  »املشتركة« توقع عقد مقاولة بـ 5.05 ماليين دينار 
وقعت المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد مقاولة من الباطن 
مــن جهة وتــحــالــف كــل مــن شــركــة خــالــد علي الــخــرافــي وإخــوانــه 
للمقاوالت اإلنشائية، وشركة المور من جهة أخرى، لتنفيذ أعمال 
الحفر والنقل بمشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة 
المنطقة 1 التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 16.42 مليون دوالر 

بما يعادل 5.05 ماليين دينار.
 
ً
ولفتت »المشتركة« إلى أن مدة تنفيذ العقد تبلغ 1095 يوما

متوقعة تسجيل نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ المشروع.

»ساحل«: االنتهاء من تصفية شركة تابعة
أعلنت شركة الساحل للتنمية واالستثمار االنتهاء من أعمال 
تــصــفــيــة شــركــة الــســاحــل الـــمـــحـــدودة الــقــائــمــة فـــي جـــزر الـــعـــذراء 

البريطانية، وهي شركة أجنبية تابعة.
وأوضــحــت، أنــه سينتج عن التصفية تحقيق ربــح بـ 455.58 
ألف دينار، ناتج عن فرق عمالت أجنبية، مشيرة إلى أنه سوف 
ينعكس تأثر الصفقة على بند صافي ربح فروق تحويل عمالت 

أجنبية في ميزانية 31 ديسمبر 2022.

  »متحدة«: االنتهاء من إجراءات إشهار قرارات العمومية املتعلقة باالندماج
انتهت شركة العقارات المتحدة من إجراءات 
إشــهــار قــــرارات الجمعية العامة غير العادية، 
والمتعلقة باالندماج عن طريق الضم مع شركتي 

أبراج المتحدة القابضة، والضيافة القابضة.
وأوضـــحـــت »مــتــحــدة«، بــاعــتــبــارهــا الشركة 
الدامجة انتهاء التأشير في السجل التجاري 
لشركة العقارات بذلك، بعد انتهاء فترة النظر 
 ألحكام المادة 258 

ً
في اعتراضات الدائنين وفقا

من القانون رقــم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون 
الشركات والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

وبينت أن إجراءات نقل الذمة المالية لشركة 
أربــــاح وشــركــة الــضــيــافــة المندمجتين بكافة 
أصولهما وخصومهما إلــى شــركــة الــعــقــارات 
الــمــتــحــدة بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة هيئة 
 
ً
أسواق المال على تنفيذ إجراءات االندماج عمال
بالملحق رقــم 1 من الكتاب التاسع »االندماج 

واالستحواذ« الخاص بإجراءات تنفيذ عمليات 
االندماج.

 أثر للمعلومة 
ً
وأشارت الى أنه ال يوجد حاليا

الجوهرية على المركز المالي للشركة؛ لحين 
االنتهاء من إجــراءات عملية االندماج، وزيــادة 
رأسمال الشركة والتي تخضع لموافقات الجهات 

الرقابية ذات الصلة.

مجلس إدارة »أالفكو« يناقش عرض بيع أصول بـ 2.2 مليار دوالر
ناقش مجلس إدارة شركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات العرض المقدم لشراء مجموعة 
ــــول الــشــركــة مـــن شــركــة مــــاكــــواري بسعر  مـــن أصـ
أساسي بقيمة 2.215 مليار دوالر ما يعادل 684 
مليون ديــنــار قــابــل للتغير حسب مــعــدل صرف 

العملة.
وقالت الشركة إن ذلك يأتي بعد االطــالع على 
ــرأس الــمــنــصــف مـــن دي تــوفــو بــارتــنــرز  ــ تــقــريــر الـ
المحدودة بمركز دبي العالمي، كجهة استشارية 
قامت بدراسة العرض وجميع المرفقات الخاصة 
بالموضوع وإعداد الرأس المنصف، حيث تشمل 
االتفاقية والوثائق ذات الصلة على اتفاقية بيع 
وشراء األصول لبيع 53 طائرة من محفظة الشركة 
وجميع الوثائق ذات الصلة، واتفاقية إطارية بشأن 
نقل اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بوينغ لـ 
20 طائرة من طراز »B737-BmAX« المؤرخة في 20 
أكتوبر 2012 للمشتري والمزمع إبرامهما مع شركة 

ماكواري وجميع الوثائق ذات الصلة.
 لذلك قــرر مجلس إدارة »أالفــكــو« دعوة 

ً
وتبعا

الجمعية الــعــامــة الــعــاديــة للشركة لالنعقاد في 
 للمواعيد واإلجراءات المقررة 

ً
مصر الشركة وفقا

 للنظر في الموافقة على اتفاقية بيع وشراء 
ً
قانونا

األصول واالتفاقية اإلطارية وجميع الوثائق ذات 
الصلة المشار إليها، مع األخذ في االعتبار الرأي 

المنصف بشأن االتفاقية.
وأشارت الشركة الى أنه في حال موافقة الجمعية 
العامة العادية للشركة على العرض من المتوقع أن 
تسجل »أالفكو« زيادة في النقد بمبلغ 710 ماليين 
دوالر مــا يــعــادل 220 مليون ديــنــار قابل للتغير 
حسب معدل صرف العملة، بعد سداد التمويالت 
المرتبطة بالطائرات المبيعة والتكاليف األخرى 
المرتبطة بالصفقة، باإلضافة إلى ذلك ستسجل 
الشركة خسائر بمبلغ 61.4 مليون دوالر تعادل 
19 مليون دينار قابل للتغير حسب معدل صرف 

العملة، ومن المتوقع أن تكون الصفقة في غضون 
 تبدأ من التوقيع فقط بعد الحصول على 

ً
12 شهرا

موافقة الجهات الرقابية في الكويت وخارج الكويت 
والجمعية العامة للشركة.

وذكرت الشركة أنه الى جانب الخسائر وارتفاع 
النقد المتوقع مــن الصفقة، انــخــفــاض الرصيد 
المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 1.5 مليار 
( – حسب معدل 

ً
دوالر )464 مليون دينار تقريبا

صرف العملة – وانخفاض االلتزامات الرأسمالية 
المستقبلية بمبلغ 916 مليون دوالر )283 مليون 

دينار(.
ونوهت الى أنه من المحتمل أن ينظر مجلس 
اإلدارة في اجتماع الحق إمكانية سداد التمويالت 
غير المضمونة من المبلغ الفائض من الصفقة، 
وتوصية محتملة للجمعية لعامة في اجتماع الحق 
بتوزيعات نقدية للمساهمين بعد سداد االلتزامات.

أخبار الشركات

كيف نضمن نجاح البرنامج؟
 
ً
1- تطوير آلية العمل بقرارات تنفيذية واضحة بعيدا
عن صيغ التسويف )تكليف - تنسيق - متابعة - 

إيجاد الحلول والبدائل(.

ق أهداف البرنامج وفق 
ّ

2 - إفصاح عن مدى تحق
المدد المقررة، مع بيان أي معوقات أو انحراف أو 

إخفاق في التنفيذ.

3 - ضرورة احترام الحكومة لقراراتها دون نقضها، 
 المتعلقة بالمالية العامة. 

ً
خصوصا

 لمعايير 
ً
4 - اختيار قياديي المؤسسات العامة وفقا

الكفاءة واإلنجاز.

5- استغالل التوافق الحكومي - النيابي إلقرار أكبر 
عدد من المتطلبات التشريعية.

6- أهمية التركيز على جودة التشريع ليتحقق الهدف 
من اإلقرار أو التعديالت. 

7- جدية التعامل مع ديوان المحاسبة والوحدات 
الرقابية األخرى لتالفي المخالفات والمالحظات. 
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 عن المقترحات الشعبوية ذات األعباء المالية 

ً
بعيدا

المكلفة.
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فـــــــي إطــــــــــــار دعــــــــــم مـــعـــهـــد 
الــــــــــــدراســــــــــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة 
لخريجي الكليات والمعاهد 
وتوجيههم لسوق العمل في 
الــكــويــت، شـــارك الــمــعــهــد في 
ــفـــرص الــوظــيــفــيــة  مـــعـــرض الـ
الخامس الذي أقامته الهيئة 
لــعــامــة للتعليم التطبيقي  ا
والــتــدريــب، مــن 28 حــتــى 30 
نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، بــرعــايــة 
وزيــر التربية وزيــر التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي د. 

حمد العدواني.
وأكد المدير العام لمعهد 
الــــــــــــدراســــــــــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة 

الـــمـــهـــنـــدســـة رنـــــا الـــنـــيـــبـــاري 
»أهمية دعم الشباب الكويتي 
واالستثمار فيه، والعمل على 
التطوير من قدراته، والسعي 
إلـــــى تـــوجـــيـــهـــه، لــمــســاعــدتــه 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـــاتـــه 
لــبــنــاء مــســتــقــبــلــه، والــحــرص 
على تنمية األجيال الناشئة 
باعتبارهم الركيزة األساسية 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والــتــقــدم 
والـــتـــطـــور لــوطــنــنــا الــحــبــيــب 

الكويت«.

»برقان« يقيم ورشة توعية صحية 
بسرطان البروستاتا لموظفيه

بالتعاون مع مستشفى الكويت

ــــول ســـرطـــان  ــة تـــوعـــيـــة صــحــيــة حـ ــ ــام بـــنـــك بــــرقــــان ورشــ ــ أقــ
البروستاتا لموظفيه، بالتعاون مع مستشفى الكويت في 
مقر البنك الرئيسي، ضمن فعالياته لشهر نوفمبر الخاص 
بالتوعية من سرطان البروستاتا، بهدف نشر الوعي بين 
الموظفين حــول هــذا الــمــرض وســبــل الــوقــايــة مــنــه، وأقيمت 
الورشة في سياق استراتيجية البنك  للمسؤولية المجتمعية، 
واهــتــمــامــه المستمر برفاهية موظفيه، الــتــي تشكل إحــدى 

ركائزه األساسية.
واستضافت الورشة د. ناصر القريني، استشاري أمراض 
كبار السن والشيخوخة والرعاية التلطيفية ومرضى السرطان 
من كبار السن في مستشفى الكويت، وقدم د. ناصر محاضرته 
خالل الورشة، وأضاف للحضور معلومات وحقائق قّيمة حول 
مرض سرطان البروستاتا، كما شرح أنواعه المختلفة وطرق 
عالجه حسب التشخيصات الطبية المتعددة، وقام باإلجابة 
عن أسئلة الحضور من موظفي بنك برقان، تمحورت حول 

طرق الوقاية من المرض وتقليل فرص اإلصابة به.
من جانبها، قالت مديرة أولى وحدة االتصاالت الداخلية 
- قسم الموارد البشرية والتطوير، ريما األصبحي: »نشكر د. 
ناصر القريني على تقديمه هذه الورشة التوعوية بسرطان 
 عن هذا المرض، 

ً
البروستاتا، الذي قدم معلومات مهمة جدا

مما سيساهم فــي تعزيز معرفة موظفينا للوقاية منه في 
المستقبل«.

»الخليج« يضيء مبناه بالبرتقالي خالل 
»Orange the World« مبادرة

جــدد بنك الخليج مشاركته 
السنوية في المبادرة العالمية 
»Orange the World«، الــتــي 
أطلقتها منظمة األمم المتحدة 
ــقــــضــــاء، مـــــن خـــــــالل إضـــــــاءة  ــلــ لــ
مبناه الرئيسي وسط العاصمة 
الـــكـــويـــت بـــالـــلـــون الـــبـــرتـــقـــالـــي، 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الـــعـــالـــمـــي 
إلنهاء العنف ضد المرأة، الذي 
يوافق 25 نوفمبر من كل عام، 
 ،

ً
ويتواصل على مــدى 16 يوما

تنتهي فــي 10 ديــســمــبــر، وهــو 
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.
وتأتي مشاركة بنك الخليج 
 على 

ً
فـــي هــــذه الــحــمــلــة تـــأكـــيـــدا

اإلنـــجـــاز الــــذي حققته الــكــويــت 
بإصدار قانون 16 لسنة 2020 
بــــشــــأن الــــحــــمــــايــــة مـــــن الـــعـــنـــف 
األســــــري ودعـــــم جـــهـــود الـــدولـــة 
فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الــخــامــس 
من أهداف التنمية المستدامة: 
المساواة بين الجنسين، وهي 
جزء من خطة التنمية الوطنية 

ورؤية الكويت 2035.
بهذه المناسبة، قالت مديرة 
ــاالت الـــمـــؤســـســـيـــة فــي  ــ ــ ــــصـ ــ االتـ
بــنــك الــخــلــيــج لــجــيــن الــقــنــاعــي: 
»تـــرتـــكـــز مــســؤولــيــتــنــا فـــي بنك 
ــــج عـــــلـــــى االســــــتــــــدامــــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
بمختلف مستوياتها، البيئية، 
واالقـــتـــصـــاديـــة، والــمــجــتــمــعــيــة. 
ولــــلــــوصــــول إلــــــى هــــــذا الـــهـــدف 
السامي، البد من ضمان األمان 
لــكــل أفــــراد المجتمع وأطــيــافــه، 
 نحو 

ً
لــنــتــمــكــن مـــن الــعــمــل مـــعـــا

الهدف«.

وأضــــافــــت الــقــنــاعــي: »نــدعــم 
 Orange في بنك الخليج حملة
 بحق النساء 

ً
the World، إيمانا

 على رفض 
ً
في األمان، وتأكيدا

ــهـــذا نــؤكــد  الــعــنــف ضـــدهـــن، ولـ
دعمنا الكامل لهدف المساواة 
ــد  ــن الــــجــــنــــســــيــــن، وهـــــــو أحــ ــيــ بــ

األهـــداف السامية التي تسعى 
لها األمم المتحدة«.

وأشارت إلى أن بنك الخليج 
كان من أوائل الجهات الكويتية 
التي وقعت على مبادئ تمكين 
المرأة )WEPS( في موقع األمم 
المتحدة، مضيفة أن البنك اتخذ 
خطوات عملية كثيرة لتمكين 
الــمــرأة فــي الــبــنــك، منها زيـــادة 
نــســبــتــهــم فــــي اإلدارة الــعــلــيــا، 
ومــســاواة الــرجــال والنساء في 
كــــل الـــمـــزايـــا الــوظــيــفــيــة داخــــل 

البنك.
ولفتت إلى أن إضاءة المبنى 
الرئيسي لبنك الخليج كأحد 
المعالم الــبــارزة فــي العاصمة 
يــبــعــث بــرســالــة إلـــى المجتمع 
ــلــــيــــمــــي بـــإيـــمـــان  الـــــدولـــــي واإلقــ
الكويت ومؤسساتها بضرورة 
ــنــــف ضـــــد الـــــمـــــرأة،  ــعــ إنـــــهـــــاء الــ
ويعكس اهتمامه بكل القضايا 

المجتمعية.

»األهلي« يعلن الفائز
في سحب »الفوز« األسبوعي

أعلن البنك األهــلــي الكويتي فــوز جاسم محمد البلوشي في 
السحب األسبوعي لحساب »الفوز« للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 
10.000 دينار، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، 

وتم اإلعالن عن اسم الفائز االثنين 28 نوفمبر 2022.
وحساب »الفوز« للجوائز هو حساب الجوائز األول من نوعه، 
والــذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز 
ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب »الفوز«، سيحظى عمالء البنك 
بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب األسبوعي األعلى 
لفائز واحد في الكويت، وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، وهي 

راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.
ــارة إلــى أنــه سيكون بــمــقــدور عــمــالء البنك األهلي  تــجــدر اإلشــ
الكويتي الجدد والحاليين االستفادة من هذه الفرصة الفريدة في 
حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط. ويشجع 
البنك األهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيــادة 
أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم االثنين 

5 ديسمبر 2022، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.

»الدراسات المصرفية« يشارك 
في معرض الفرص الوظيفية

»األهلي« يواصل حملة »لنكن على دراية«
أعــلــن الــبــنــك األهــلــي الكويتي 
ــع جـــمـــعـــيـــة ضــاحــيــة  ــ ــه مـ ــاونــ ــعــ تــ
عــبــدالــلــه الـــســـالـــم والــمــنــصــوريــة 
الــتــعــاونــيــة، بــهــدف رفــع مستوى 
الوعي المالي لدى مختلف فئات 
الــمــجــتــمــع، ضــمــن حــمــلــة »لــنــكــن 
عــلــى درايــــــة«، الــتــي أطــلــقــهــا بنك 
الكويت المركزي واتحاد مصارف 

الكويت. 
لقد حرص »األهلي« منذ إطالق 
ــــدى الــعــامــيــن  ــلـــى مـ الـــحـــمـــلـــة، وعـ
الماضيين، على المساهمة في 
تــعــزيــز دوره كــجــزء مـــن الــقــطــاع 
 العديد 

ً
المصرفي الكويتي، مقيما

من المبادرات ذات الصلة. 
وتــــــأتــــــي شــــــراكــــــة الــــبــــنــــك مــع 
جمعية ضاحية عبدالله السالم 
 
ً
والمنصورية التعاونية تأكيدا

على بذله كل جهد في سبيل رفع 
مستوى الوعي المصرفي بجميع 

أنحاء الكويت.
 عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــة، 

ً
ـــا ــبـ ــيــ ــقــ ــعــ وتــ

أكــــــدت لــيــلــى الـــقـــطـــامـــي، رئــيــســة 
ــدة االتـــــصـــــاالت والـــعـــالقـــات  ــ ــ وحـ

الــخــارجــيــة فــي »األهـــلـــي«، الــتــزام 
الــبــنــك الــمــســتــمــر بــتــقــديــم الــدعــم 
لحملة »لنكن على دراية، مضيفة: 
»شــراكــتــنــا مـــع جــمــعــيــة ضــاحــيــة 
عــبــدالــلــه الـــســـالـــم والــمــنــصــوريــة 
الــــتــــعــــاونــــيــــة تـــمـــنـــحـــنـــا فـــرصـــة 
الـــوصـــول إلـــى شــريــحــة أكــبــر من 
ــذا بـــــــدوره يــســاعــد  ــ الـــعـــمـــالء، وهــ
ــاق جـــهـــودنـــا  ــطــ ــع نــ ــيـ ــلـــى تـــوسـ عـ

ليلى القطامي
جانب من المشاركة

»المتحد« يعلن فائزي »الحصاد«
أجـــرى البنك األهــلــي المتحد، أمـــس، السحب 
ــبـــوعـــي عــلــى جـــوائـــز الـــحـــصـــاد اإلســـالمـــي،  األسـ
حساب السحب على الجوائز اإلسالمي األول في 
الكويت، الذي ينفرد بالعديد من المميزات، منها 
 عن ميزة 

ً
أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضال

فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع 
ميزة اإليداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العمالء على 
1000 دينار لكل منهم، وهــم: زينب علي محمد، 
وفهد ملفي هجرس العازمي، وحسيني باي حاتم 
كتيجي، وزيــنــب مــبــارك مطر الــحــصــم، وشيخة 
عبدالعزيز يوسف المزيني، وحسام أحمد محمد 
حسن، وعبدالمحسن ممدوح مسهوج العنزي، 
وسمر محمد وليد يوسف خليل، وفجر عثمان 

مزعل السعيد، وعبدالعزيز حسن عبدالله القالف. 
ــدم حـــســـاب الـــحـــصـــاد اإلســــالمــــي فـــي بــاقــتــه  ــقـ ويـ

الجديدة مجموعة أوسع من المزايا.

د. ناصر القريني يتوسط فريق بنك برقان

لجين القناعي

»التجاري«: تجربة إخالء وهمي 
ناجحة في المبنى الرئيسي

 بـــأمـــن الــمــوظــفــيــن وســالمــتــهــم، 
ً
الـــتـــزامـــا

 لمعايير السالمة الــعــامــة، أجــرى 
ً
وتطبيقا

البنك التجاري عملية إخــالء وهمي داخل 
مبناه الرئيسي، حيث دوى جــرس اإلنــذار 
في مبنى البنك، وقام الموظفون، يتقدمهم 
رئــيــس مجلس إدارة البنك وفــريــق اإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وجــمــيــع مــن حــضــر بــالــبــنــك من 
عــمــالء بــمــغــادرة الــمــبــنــى فــي وقـــت قياسي 
 ،

ً
متجهين إلى أماكن التجمع المحددة سلفا

 للوحات اإلرشادية المحددة للتجمع، 
ً
وفقا

وملتزمين بالتعليمات المحددة من إدارة 
ــات الــعــامــة  ــدمـ ــخـ ــن الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع الـ ــ األمــ
بالبنك، والموظفين المتطوعين من البنك 
المسؤولين عن التأكد من إخالء موظفي كل 

طابق من طوابق البنك.
 عــلــى هـــذه الــتــجــربــة الــنــاجــحــة 

ً
وتــعــلــيــقــا

لإلخالء الوهمي، قال رئيس قطاع الخدمات 
العامة بـ  »التجاري الكويتي« طالل النصار: 
»لقد رعى البنك عنصر المفاجأة عند إجراء 
هــذه التجربة، للتأكيد على ضــرورة اتباع 

الموظفين جميع إرشادات األمن والسالمة 
عند حدوث أي حالة طارئة تستوجب إخالء 
 أن عملية اإلخـــالء تمت 

ً
مقر البنك«، مبينا

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
في وزارة الداخلية، ومشاركة إدارة الطوارئ 
ة  الطبية في وزارة الصحة، للتأكد من كفاء
العملية التي تمت بهدوء ونجاح وفي وقت 

قياسي. 
وجاءت نتائج تجربة اإلخالء جيدة بما 
يعكس النجاح التام من حيث االستجابة 
الفورية من الموظفين لمعطيات التجربة 
 
ً
 أن عددا

ً
والتعامل معها وفق المطلوب، علما

مــن ســيــارات اإلســعــاف المجهزة ودوريـــات 
الشرطة وصلت لمقر البنك في وقت قياسي، 
وأن جميع موظفيه أثبتوا أنهم على دراية 
تامة بكل اإلجراءات الواجب اتباعها حفاظا 
عــلــى ســالمــتــهــم فــي حــــاالت الـــطـــوارئ التي 
تتطلب إخــــالء مــبــنــى الــبــنــك بــمــا يــؤكــد من 
جديد حرص »التجاري« الدائم على اتباع 

معايير األمن والسالمة في مقاره وفروعه.

Visa بنك الكويت الوطني يوقع عقد تمديد الشراكة مع
الفليج: عالقتنا مع فيزا ممتدة واستراتيجية وأثمرت منتجات وحمالت توافق تطلعات عمالئنا

يحرص بنك الكويت الوطني 
عــلــى تــوطــيــد عــالقــاتــه الــراســخــة 
ــدة  ــ ــرائــ ــ ــل الــــمــــؤســــســــات الــ ــ ــع كــ ــ مــ
بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز قـــدرتـــه 
الــفــائــقــة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
عــمــالئــه، وحــــّدث فــي هـــذا اإلطـــار 
عقد شــراكــتــه االستراتيجية مع 
 في 

ً
شــركــة فــيــزا الـــرائـــدة عــالــمــيــا

مجال المدفوعات Visa مدة سبع 
سنوات إضافية.

ووقع العقد الرئيس التنفيذي 
ــويــــت« صـــالح  ــكــ لـــــ »الــــوطــــنــــي- الــ
ــنـــك، ود.  ــبـ  عــــن الـ

ً
الــفــلــيــج مـــمـــثـــال

ســعــيــدة جعفر مــديــرة مجموعة 
فـــيـــزا فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي ممثلة عن Visa خالل 
حفل فــي المقر الرئيسي للبنك، 
بــــحــــضــــور لــــفــــيــــف مــــــن قـــــيـــــادات 
مــجــمــوعــة الــخــدمــات المصرفية 
الــشــخــصــيــة فـــي الــبــنــك وقـــيـــادات 

Visa في الكويت. 
ــع تـــوقـــيـــع عــقــد  وبـــالـــتـــزامـــن مــ
تحديث الشراكة مع Visa، يوفر 
ــة حـــصـــول  ــيــ ــانــ ــكــ ــــي« إمــ ــنــ ــ ــوطــ ــ »الــ
 KWT Visa Infinite حاملي بطاقة
الــوطــنــي االئــتــمــانــيــة عــلــى 10% 
نقاط KWT من الوطني إضافية 
عـــنـــد اســـتـــخـــدام الـــبـــطـــاقـــة خـــالل 

فعاليات كأس العالم في قطر. 
وقال الفليج: »سعداء بتمديد 
عـــقـــد الـــشـــراكـــة مــــع Visa الــتــي 

تربطنا بها عالقة استراتيجية 
ــلـــى  راســــــــخــــــــة إذ نـــــــحـــــــرص عـ
التعاون مع المؤسسات الرائدة 
فــــي مـــجـــاالتـــهـــا، بـــمـــا يــنــعــكــس 
ــز قــــدرتــــنــــا بـــشـــأن  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ عــ
تلبية احــتــيــاجــات وطــمــوحــات 

عمالئنا«.
ــرت  ــمــ وأضـــــــــاف الـــفـــلـــيـــج: »أثــ
شــراكــتــنــا مـــع Visa عــلــى مــدى 

ــن الـــتـــعـــاون  ــنــــوات طـــويـــلـــة مــ ســ
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات 
المصرفية المتميزة والحمالت 
االستثنائية التي ساهمت في 
تلبية احتياجات عمالئنا على 
ــتــــالف شـــرائـــحـــهـــم وشـــهـــدت  اخــ
 مــنــهــم واعــتــمــدوا 

ً
ــبـــااًل كــبــيــرا إقـ

عليها في حياتهم اليومية«.
وأكد أن بطاقات Visa الوطني 

االئتمانية »وما تقدمه من مكافآت 
إلـــى جــانــب الــحــمــالت المشتركة 
 أصــبــحــت 

ً
ــا ــتـــي نــطــلــقــهــا ســــويــ الـ

ركيزة أساسية في مسار سعينا 
لتقديم تجربة مصرفية متكاملة 

وشاملة لعمالئنا«.
من جانبها، صرحت د. جعفر، 
بأنه »من دواعي سرورنا القيام 
بتمديد شراكتنا طويلة األمــد 

مــع البنك الوطني الـــذي عملنا 
ــدار  مـــعـــه بــشــكــل وثـــيـــق عـــلـــى مــ
سنوات طويلة في سبيل تطوير 
الكثير من حلول الدفع الرقمية 
 
ً
الحصرية، والمعدة خصوصا
لتلبية احتياجات العمالء مع 
تقديم المكافآت لهم، التي تقدم 
تــجــارب سلسة وآمــنــة لحاملي 
الــبــطــاقــات إلتــمــام مــدفــوعــاتــهــم 

ــتـــاجـــر وتــلــك  ــمـ ــيـــة مــــن الـ ــيـــومـ الـ
الخاصة بالترفيه والسفر«. 

ــت أنـــــه »بـــيـــنـــمـــا نــحــن  ــ ــافـ ــ وأضـ
بـــصـــدد تـــمـــديـــد شـــراكـــتـــنـــا ســبــع 
ــا نـــؤكـــد  ــنــ ــإنــ ســـــنـــــوات أخــــــــــرى، فــ
الــــتــــزامــــنــــا الــــمــــتــــواصــــل بــتــنــمــيــة 
التجارة الرقمية، وتقديم المزيد 
ــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــبـــتـــكـــرة فــي  ــ مـ
الكويت والحلول التي تركز على 

تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــالء من 
أجل تقديم الفائدة للمستهلكين 
والـــشـــركـــات فـــي الـــبـــالد عــلــى حد 

سواء«.
ومــــن بــيــن ثـــمـــار الـــتـــعـــاون مع 
 KWT Visa إطــــالق بــطــاقــة Visa
ــنـــي االئــتــمــانــيــة  Infinite الـــوطـ
ــام بــتــصــمــيــمــهــا  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
الفريد التي تقدم لحامليها باقة 
اســتــثــنــائــيــة مــن الــمــكــافــآت تلبي 
احــتــيــاجــاتــهــم وتـــنـــاســـب أنــمــاط 
حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــتـــنـــوعـــة، إذ يــمــكــن 
ــرة فـــي الــكــويــت  لــلــعــمــالء ألول مــ
تفعيل البطاقة باستخدام خدمة 
الــوطــنــي عــبــر الــمــوبــايــل بمجرد 
تمرير البطاقة على الهاتف، كما 
يمكن للعمالء من حاملي البطاقة 
اختيار الطريقة التي يريدونها 
 لنمط 

ً
للحصول على النقاط وفقا

حياتهم؛ إما باختيار فئة اإلنفاق 
أو الفئة التجارية.

 
ً
كــذلــك أطــلــق »الــوطــنــي« أخــيــرا
حملة مميزة لعمالئه من محبي 
كرة القدم تمنحهم فرصة الدخول 
في سحب وأن يكونوا ضمن 70 
 بباقات حصرية لحضور 

ً
فــائــزا

مباريات كــأس العالم FIFA قطر 
 ،Visa 2022™ بـــالـــتـــعـــاون مــــع
تشمل الــجــوائــز تــذاكــر الــطــيــران، 
واإلقامة الفندقية، وتذاكر المباراة 

لشخصين.

صالح الفليج ود. سعيدة جعفر في لقطة جماعية خالل تجديد الشراكة

رئيس مجلس إدارة البنك وفريق اإلدارة التنفيذية مع اإلدارة العامة للدفاع المدني والطوارئ الطبية

نحرص على 
التعاون مع 
المؤسسات 
الرائدة في 

مجاالتها
الفليج

نؤكد التزامنا 
المتواصل 

بتنمية التجارة 
الرقمية وتقديم 

المزيد من 
المنتجات 

المبتكرة
جعفر

التي بذلناها على مدى العامين 
الماضيين، مساهمين بذلك في 

نجاح الحملة«.
مـــن خــــالل الـــشـــراكـــة، سيعمل 
ــي« عـــلـــى تــــزويــــد جــمــعــيــة  ــ ــلـ ــ »األهـ
ــم  ــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــ ــلــ ــ ــ ــدال ــ ــبــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ضــ
والمنصورية التعاونية بالمواد 
اإلعــالمــيــة ذات الــصــلــة بالحملة 
لتثقيف العمالء حول العديد من 
الموضوعات المالية والمصرفية. 
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، 
ــم الــــمــــصــــرفــــيــــة،  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ فـــــهـــــم حـ
ــفـــادة مـــن خـــدمـــات الــبــنــك  ــتـ واالسـ
المتنوعة، وكيفية الحفاظ على 
ــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم  ــ ــريــ ــ ــة وســ ــ ــالمـ ــ سـ
الــــمــــالــــيــــة، وإتـــــمـــــام مــعــامــالتــهــم 

المالية بطرق آمنة.
ويـــــــحـــــــرص »األهـــــــــلـــــــــي« عـــلـــى 
نــشــر كــل مــا يتعلق بــالــمــبــادرات 
ــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا في  ــطـ واألنـــشـ
إطار الحملة، عبر قنوات االتصال 
المتنوعة، من خالل مقاطع فيديو 
تـــوعـــويـــة، وبـــيـــانـــات صــحــافــيــة، 
وإعــــالنــــات خـــارجـــيـــة، وإعـــالنـــات 

داخل الفروع، وغيرها، ما يمكنه 
مــن نــشــر الــمــعــلــومــات الــتــوعــويــة 

القيمة على نطاق واسع.
بناًء على التعاون، سوف تقوم 
جمعية ضاحية عبدالله السالم 
والمنصورية التعاونية بتوزيع 
الـــكـــتـــيـــبـــات والـــــمـــــواد اإلعـــالمـــيـــة 
ــل مبنى  الــخــاصــة بــالــحــمــلــة داخــ
 عـــــن قــــنــــوات 

ً
الـــجـــمـــعـــيـــة، فــــضــــال

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بها، لتوصيل الرسائل المتعلقة 
ــي الــمــالــي  ــوعــ بـــرفـــع مـــســـتـــوى الــ
والـــتـــعـــريـــف بـــحـــقـــوق وواجــــبــــات 
ــمــــــالء عـــــنـــــد الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  ــعــــ الــــ
المنتجات والخدمات المصرفية 

المختلفة. 
لتحقيق األهداف المرجوة من 
الحملة، قــام »األهــلــي« بالتعاون 
ــدة فـــي مختلف  ــ مـــع شـــركـــات رائــ
القطاعات، كشركة محمد صالح 
ورضــا يوسف بهبهاني، وعالم 
ساعات بهبهاني، وغيرها، لرفع 
مــســتــوى الـــوعـــي بــحــمــلــة »لــنــكــن 

على دراية«.
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»آللئ العاصمة« تدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية»آللئ العاصمة« تدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية
أكبر ثرّيا في العالم بجمالها وأناقتها وحجمها

ســجــلــت مــوســوعــة غينيس 
لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة ثــريــا آللــئ 
قة في 

ّ
العاصمة كأكبر ثريا معل

العالم، وذلــك بعد أن استوفت 
جــمــيــع مــعــايــيــر الـــمـــوســـوعـــة، 
وحققت الرقم القياسي لتكون 
األكــبــر مــن نــوعــهــا عالميا في 
ــذلـــك فــي  الـــحـــجـــم واألبـــــعـــــاد، كـ
الرسالة التي تحملها الثريا، 
والتي تحكي عن تاريخ شعب 
وتــــــــــراث أجــــــــــداد وتـــضـــحـــيـــات 
أبناء وطن خاضوا غمار حياة 

البحار بجسارة.
وقـــد تـــم تــطــويــر فــكــرة ثــريــا 
آللــــــــــئ الـــــعـــــاصـــــمـــــة فــــــــي مـــــول 
 لـــذكـــرى 

ً
ــدا ــيـ ــلـ الـــعـــاصـــمـــة، تـــخـ

ــكـــويـــت فــي  تــضــحــيــات أهـــــل الـ
رحـــاتـــهـــم الــبــحــريــة لــلــتــجــارة 
والـــبـــحـــث عــــن الـــلـــؤلـــؤ وكـــنـــوز 
البحار، ومــن منطلق الشعور 
ــذا  ــهــ بــــالــــفــــخــــر واالنـــــــتـــــــمـــــــاء لــ
الــوطــن الحبيب، أرادت شركة 
الصالحية العقارية أن تسجل 
هذا التاريخ وتبرزه في أيقونة 
تراثية وتحفة مضيئة تتدلى 
أغــــصــــانــــهــــا مــــــن ســــقــــف مــــول 
الــعــاصــمــة؛ لــتــدفــع الــــــزوار من 
خالها إلى إعادة اكتشاف ذلك 

التاريخ الجميل.
تــم تصنيع آللـــئ العاصمة 
مــن مـــواد تــم اختيارها بشكل 
دقــيــق وبــرعــايــة تــامــة. فــقــد تم 

غازي النفيسي لحظة تسّلمه من برافين باتيل شهادة غينيس ألكبر ثريا في العالم النفيسي وباتيل

ثـــــــــــــــــريـــــــــــــــــا آللـــــــــــــئ 
ة  العاصمة مضاء

بعلم الكويت ثريا آللئ العاصمة

اســتــخــدام الـــزجـــاج الــمــشــغــول 
 بــمــا يـــزيـــد عــلــى 5250 

ً
يـــدويـــا

قطعة مــن الــكــريــســتــال العالي 
ــلــــى شــكــل  الـــــــجـــــــودة، مـــنـــهـــا عــ
ة  أســـــمـــــاك، وشـــــرائـــــح اإلضـــــــاء
المتكاملة والمتناسقة بشكل 
ــة إلــــــى صــنــاعــة  ــ ــافـ ــ ــد، إضـ ــ ــريـ ــ فـ
الــشــبــكــة األكــــبــــر، مــــع اخــتــيــار 
حديد غير قابل للصدأ، الذي 
كان بمنزلة تحٍد لفريق العمل 

الذي كلل بالنجاح.
ــيـــم  ــمـ يـــــــذكـــــــر أنـــــــــــه تــــــــم تـــصـ
ــار آللــــئ الــعــاصــمــة من  ــكـ ــتـ وابـ
ــة الــتــشــيــكــيــة  ــمـ ــمـ ــمـــصـ ــبــــل الـ قــ
كــاتــريــنــا هــانــدلــوفــا مــن شركة 
Lasvit العالمية المتخصصة 
في تصميم وتصنيع الثريات 
وجميع أنواع اإلضاءة، ويبلغ 
وزن هيكل الثريا نحو 16 طنا، 
أما االرتفاع فقد بلغ 47.7 مترا 
وطــول 29.2 مترا وعــرض بلغ 

28.3 مترا.
وتــأتــي الثريا تكملة لقصة 
ــاح مــــــول الـــعـــاصـــمـــة مــنــذ  ــجــ نــ
انــطــاقــتــه بمختلف مكوناته 

 
ً
وخدماته، حاملة معها إنجازا
، وذلـــك بــدخــول ثريا 

ً
تــاريــخــيــا

آللــــــــئ الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــوعــــة 
ــام الــقــيــاســيــة  ــ ــــأرقـ غــيــنــيــس لـ
قة فــي العالم. 

ّ
كأكبر ثريا معل

وقد أعربت إدارة مول العاصمة 
عـــن امــتــنــانــهــا وفــخــرهــا بــهــذا 
اإلنجاز الكبير، وجاء ذلك في 
تصريح لرئيس مجلس إدارة 
ــة الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة  ــركـ شـ
غازي النفيسي، الذي أفاد بأن 
ــاز ال يــقــتــصــر فقط  ــجـ هــــذا االنـ
على العمل الــدؤوب الــذي كان 
مــن ثــمــاره دخــــول الــمــوســوعــة 
ــة، وإنـــــمـــــا جـــــــاء مــن  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــراث  ــتــ ــا بــ ــ ــرنـ ــ ــــخـ ــا وفـ ــ ــزازنــ ـــ ــتـ ــ اعــ
وتــقــالــيــد أهـــل الــكــويــت، والــتــي 
تجلت في أرقى صورها بإنشاء 
هذه الثريا الضخمة«، وبرغبة 
ــداد تــذكــار  ــ مـــن الــشــركــة فـــي إعـ
فريد يحتفظ بقصة شعب دولة 
الكويت قديما، والـــذي امتهن 
الــــغــــوص والــــتــــجــــارة وركـــــوب 
الــبــحــر. وأضــــاف النفيسي أن 
ثريا آللئ العاصمة هي اليوم 

ــاء لحرفة  ــ بــمــنــزلــة إجــــال ووفـ
الــغــوص والبحث على اللؤلؤ 
ــادت فــــي الـــكـــويـــت ثــم  ــ ــتـــي ســ الـ
بـــــادت، لــكــن ذكـــراهـــا ال تــزالــت 
بــاقــيــة فـــي أذهـــــان الــكــويــتــيــيــن 
حتى اليوم، وما تحمله الثريا 
من معان عميقة تعكس تراث 
الكويت وشعبها.  فمن خالها 
تشعر بغنى التاريخ الكويتي 
وعراقته في عاقته مع البحر 
وتجارة اللؤلؤ والغوص عليه«. 
كما تقّدم النفيسي بالشكر 
لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل والـــثـــنـــاء عــلــى 
جميع من ساهم في أن تكون 
 من قلب الكويت 

ً
الثريا معلما

ل تاريخنا 
ّ
إلــى كــل العالم يمث

كدولة وشعب.
ــــول  ــــل زوار مـ ــكـ ــ ــــن لـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
العاصمة أن يتمتعوا بجمال 
آللــــئ الــعــاصــمــة مــنــســدلــة من 
ســقــف الــبــهــو الـــرئـــيـــســـي، كما 
يــمــكــنــهــم االطــــــاع عــلــى مــزيــد 
ــول حــقــائــق  مـــن الــتــفــاصــيــل حــ
ــا فـــــي شــــاشــــة الـــعـــرض  ــريــ ــثــ الــ
ــة أمــــامــــهــــا، وهـــي  ــمــــوضــــوعــ الــ

مـــقـــصـــد جـــمـــيـــع الــــــــــزوار اآلن. 
بدأت فكرة غينيس لأرقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي خــمــســيــنــيــات 
القرن الماضي، وهي المرجعية 
الـــرســـمـــيـــة لــتــقــيــيــم وتــســجــيــل 
ــام الــقــيــاســيــة الــعــالــمــيــة،  ــ ــ األرقـ
ــــول ثــريــا آللـــئ الــعــاصــمــة  ودخـ
ــن مـــــوســـــوعـــــة غـــيـــنـــيـــس  ــ ــمـ ــ ضـ
ــالـــم  ــعـ ســــيــــزيــــد مـــــن مــــعــــرفــــة الـ
بالكويت وتــراثــهــا وموروثها 

الشعبي.
ُيشار إلى أن مول العاصمة 
ــد مــــكــــونــــات مــــشــــروع  ــ ــ هـــــو أحـ
الــعــاصــمــة، إضــافــة إلـــى مبنى 
الـــــفـــــنـــــدق وبـــــــــــرج الــــمــــكــــاتــــب، 
ــمـــشـــروع مــمــلــوك بــالــكــامــل  والـ
لــشــركــة الــعــاصــمــة الــعــقــاريــة، 
ـــة تـــابـــعـــة لــشــركــة  وهــــــي شــــركـ
ــقـــاريـــة، ويــقــع  الــصــالــحــيــة الـــعـ
ــي مــنــطــقــة شـــرق  الــــمــــشــــروع فــ
بمدينة الكويت، على مساحة 
ــزة تـــــزيـــــد عــلــى  ــيــ ــمــ ــتــ أرض مــ
40,000 م2، فيما تقدر مساحة 
الـــبـــنـــاء اإلجـــمـــالـــيـــة لــلــمــشــروع       

بـ 380 ألف م2.

تم تصنيع »آللئ العاصمة« من 
مواد تم اختيارها بشكل دقيق 

وبرعاية تامة. فتم استخدام 
 بما 

ً
الزجاج المشغول يدويا

يزيد على 5250 قطعة من 
الكريستال العالي الجودة، 

منها على شكل أسماك، 
وشرائح اإلضاءة المتكاملة 

والمتناسقة بشكل فريد، 
إضافة إلى صناعة الشبكة 

األكبر، مع اختيار حديد غير 
قابل للصدأ، الذي كان بمنزلة 
تحٍد لفريق العمل الذي كلل 

بالنجاح.

https://www.aljarida.com/article/6264


 stc أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة
 ،East Padel Tour رعايتها الحصرية لبطولة
التي سوف تقام في أكاديمية البادل خلف 

أبراج الكويت على مدار 6 أشهر. 
ــكــــمــــااًل  ــتــ وتــــــأتــــــي رعــــــايــــــة الــــبــــطــــولــــة اســ
للمبادرات الــعــديــدة التي أطلقتها stc هذا 
 من التزام الشركة بتمكين 

ً
العام، وانطالقا

ودعم المجتمع الرياضي المحلي والشباب 
الكويتي.

 ألكــبــر بطولة 
ً
 حــصــريــا

ً
وبصفتها راعــيــا

 بتوفير 
ً
بادل في الكويت، ستقوم stc أيضا

حصص تدريبية خــاصــة مــن قبل مدربين 
وطنيين لألفراد الذين يزورون جناح الشركة، 

ويتم تسجيلهم في البطولة. 
وتــتــكــون بــطــولــة East Padel Tour من 
 من 

ً
4 مــنــافــســات، ومــــا مــجــمــوعــه 40 يـــومـــا

الــمــبــاريــات يــتــنــافــس فــيــهــا أكــثــر مـــن 1500 
العب للحصول على فرصة للفوز بنصيب 
من مجموع الجوائز البالغ قيمتها 16 ألف 

دينار. 
 East ومـــن الــمــعــروف أن سلسلة بــطــولــة
Padel Tour تهدف إلــى تشجيع المنافسة 
بــيــن كــبــار الــالعــبــيــن فـــي الــعــالــم. وتــجــتــذب 
الــبــطــولــة العــبــي الـــبـــادل المحترفين الــذيــن 
ـــاراتــــهــــم، وتــحــســيــن  ــار مــــهـ ــ ــهـ ــ يـــســـعـــون إلظـ
تصنيفهم، والفوز بإحدى الجوائز القّيمة. 

وبــالــنــظــر إلـــى الــشــهــرة الــتــي اكتسبتها 
ريــاضــة الــبــادل، السيما بين جيل الشباب، 
تحرص stc، من خالل رعايتها، على تشجيع 
المهتمين بالمنافسة على المشاركة بشكل 

احترافي في الرياضة. 
وكجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية 
للشركات، شاركت stc في مــبــادرات مماثلة 

على مدار العام، إضافة إلى أنشطة رياضية 
أخرى لدعم المجتمع في الكويت. وتقوم هذه 
 على الشراكات التي تعقدها 

ً
المبادرات أيضا

الشركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المحلية لتنظيم المبادرات والمنصات التي 

تمكن الشباب الكويتي.
 stc ــة، ســـــوف تــســتــقــبــل ــولـ ــطـ ــبـ ــــالل الـ ــ وخـ
الحاضرين والمشاركين في جناحها، حيث 
ستقام عــدة مسابقات لتوزيع جوائز قّيمة 
على الفائزين. كما ستوفر stc للزوار إمكانية 
الوصول إلى مجموعتها الكاملة من خدمات 
االتصاالت والرقمية في الجناح. إضافة إلى 
دورهــــا فــي الــرعــايــة، تــشــجــع stc موظفيها 
على المشاركة في البطولة كجزء من دعمها 
المستمر لتعزيز أســلــوب الــحــيــاة الصحي 
فــي مــكــان الــعــمــل، وتشجيعهم عــلــى العمل 
الجماعي الذي سيوفر لهم األدوات الالزمة 

لالزدهار في حياتهم المهنية والشخصية، 
.stc وهو نهج تدعمه

 على الرعاية، قالت دانة الجاسم، 
ً
وتعليقا

 :stc الــمــديــر الــعــام التــصــاالت الــشــركــات فــي
»ســــعــــداء لــرعــايــتــنــا أكـــبـــر بــطــولــة بـــــادل في 
الكويت، مــن خــالل بطولة إيست بــادل تــور، 
التي ستقام ألكثر من 6 أشهر، حيث تعتبر 
ريــاضــة الــبــادل واحــــدة مــن أكــثــر الــريــاضــات 
 فـــي الـــكـــويـــت، فــرعــايــتــنــا 

ً
ــتـــشـــارا شــعــبــيــة وانـ

لهذه الــمــبــادرة والفعالية الرياضية ترتكز 
بشكل أســاســي عــلــى تثقيف الــشــبــاب حــول 
 مع 

ً
أهمية تبني نمط حياة صحية، وتماشيا

القيم األساسية الكامنة في إطار المسؤولية 
المجتمعية للشركات الــخــاص بــنــا، والــذي 
يركز على عدة مجاالت مجتمعية رئيسية، 
ــــادة  والـــتـــي تــعــنــى بــالــصــحــة والــتــعــلــيــم وريـ

األعمال والبيئة وتمكين الشباب«.

أعــلــنــت شـــركـــة زيــــن رعــايــتــهــا الــبــالتــيــنــيــة 
لمعرض POP UP BY COMFEST للعام الثالث 
على التوالي، وهي الفعالية األكبر من نوعها 
فــــي الـــكـــويـــت لـــعـــشـــاق األلــــعــــاب اإللــكــتــرونــيــة 
والترفيه، وســط حضور جماهيري كبير من 

الشباب واألطفال في حلبة سرب بالشويخ.
وتستمر رعاية »زيــن« لهذا الحدث المميز 
ــم وتــشــجــيــع  ــ انـــطـــالقـــا مــــن حـــرصـــهـــا عـــلـــى دعـ
مختلف الجهود والمبادرات التي تقدم محتوى 
ترفيهيا واجتماعيا مميزا للشباب واألطفال 
الذين يشكلون الفئة األكثر حيوية في المجتمع، 
إضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود 
نحو دعم رواد األعمال من الشباب الكويتي من 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين 

شاركوا في المعرض.
وقامت »زيــن« بالمشاركة في المعرض من 
خالل جناحها الخاص، الذي نظمت من خالله 
عــددا من البطوالت المصغرة ضمن عالمتها 
التجارية Zain Esports للرياضات اإللكترونية، 
بحيث تنافس المشاركون فــي أجـــواء شيقة، 

وقدمت »زين« جوائز قيمة للفائزين.
ويــعــتــبــر »POP UP BY COMFEST« أكبر 
مــعــرض لــعــشــاق الــتــرفــيــه فـــي الــكــويــت، حيث 
شهد تواجد عدد من أكبر العالمات التجارية 
الشهيرة في عالم األلعاب اإللكترونية والترفيه 

والقصص المصورة.
واســتــضــاف المعرض العديد مــن النجوم 
والمشاهير العالميين الــذيــن حظى جمهور 
المعرض بمقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية 
معهم، كما شهد مشاركة العديد من الشباب 

الكويتيين من أصحاب المشاريع من عشاق 
ــاب اإللــكــتــرونــيــة والــتــرفــيــه الــذيــن  ــعـ عــالــم األلـ

عرضوا منتجاتهم المميزة للجمهور.
وقدمت عالمة Zain Esports نفسها كقوة 
إقليمية بالرياضات اإللكترونية في ديسمبر 
2020، إذ تدرك »زين« أن التفاعل مع الالعبين 
والــشــبــاب يفتح آفــاقــا مــن الــفــرص الــمــتــزايــدة 
للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر 
 بجائزة 

ً
اإلنترنت. وفازت »Zain Esports« مؤخرا

فئة التحالفات والشراكات االبتكارية، تكريما 
لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها من 
الكيانات في المنطقة، ويقدم التحالف األخير 
للعالمة مع شركة Playhera إلطالق منصات 
مسابقات األلعاب اإللكترونية التي تستهدف 
ســوق األلعاب اإللكترونية في المنطقة الذي 

ــــالل هــذا  ــــن خـ ــب، ومـ ــ يــشــمــل 100 مــلــيــون العــ
المشروع المشترك، تتطلع Zain Esports إلى 
تحقيق المزيد في عالم الرياضات اإللكترونية.
ــاء إطـــالق عــالمــة Zain Esports إيــذانــا  وجـ
ببداية منافسات غير محدودة من البطوالت 
اإلقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة والــمــثــيــرة عــبــر اإلنــتــرنــت 
واألنــشــطــة المجتمعية المنتظمة، إذ أقامت 
Zain Esports أكثر من 16 بطولة خالل العام 
األخــيــر، واستقطبت خاللها أكثر مــن 18000 
مشارك منذ إنشائها، مع أكثر من 50 مليون 
انطباع عبر وسائل التواصل االجتماعي، و6 
 Twitch ماليين مشاركة تفاعلية عبر منصتي
وYouTube وقـــنـــوات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
األخرى، حيث بدأت مواسم منافساتها خالل 

هذه الفترة.
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»المركز«: 23% نمو صفقات االندماج واالستحواذ الخليجية
سجلت 59 صفقة في الربع الثالث... و»ملتبالي - أبوظبي الوطنية للطاقة« تتصدر

شهد السوق الخليجي إبرام 
59 صــفــقــة انـــدمـــاج واســتــحــواذ 
خالل الربع الثالث من عام 2022، 
مما يشير إلــى نمو بنسبة 23 
ــاس ســـنـــوي. ــ ــ بـــالـــمـــئـــة عـــلـــى أسـ

وســجــلــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية أكبر مستوى للنمو 
خالل ربع السنة، بنسبة بلغت 
ــة، فـــيـــمـــا ســجــلــت  ــئــ ــمــ ــالــ 175 بــ
ــلـــى مـــســـتـــوى نــمــو  اإلمـــــــــارات أعـ
عـــلـــى أســــــــاس ســــنــــوي بــنــســبــة 

وصـــــــلـــــــت إلـــــــــــى 50 بــــالــــمــــئــــة.
وكشف تقرير أصدرته إدارة 
الخدمات المصرفية االستثمارية 
في شركة المركز المالي الكويتي 
)المركز( أن مجموعة »ملتبالي« 
تصّدرت أكبر صفقات االندماج 
ــتـــحـــواذ فـــي دول مجلس  واالسـ
ــــالل الــــربــــع الــثــالــث  الـــتـــعـــاون خـ
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حــيــث سلط 
التقرير الضوء على الصفقة التي 
تــبــلــغ 2.7 مــلــيــار دوالر، والــتــي 

أعلنت عنها الشركة اإلماراتية 
واســتــحــوذت بموجبها عــلــى 7 
بالمئة من أسهم شركة أبوظبي 
الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة. وســجــل بنك 
الـــســـالم ثــانــي أكــبــر صــفــقــة، من 
خـــالل اســتــحــواذه عــلــى األعــمــال 
المصرفية لألفراد لبنك اإلثمار 
بــقــيــمــة 2.2 مـــلـــيـــار دوالر، إلـــى 
جانب محفظة الصكوك الصادرة 
عــن حــكــومــة الــبــحــريــن واألســهــم 
غــيــر الــمــبــاشــرة للمجموعة في 

بنك البحرين والكويت، مجموعة 
سوليدرتي القابضة، ماستركارد 

وشركة بنيفيت. 
ت  وفــي المرتبة التالية جــاء
شركة أديس العالمية القابضة، 
الــتــي أبــرمــت اتفاقية ملزمة مع 
سيدريل المحدودة استحوذت 
بــمــوجــبــهــا عــلــى جــمــيــع األســهــم 
بـ 7 من كياناتها تدير وتمتلك 
ــل مــنــهــا مــنــصــة حـــفـــر بــقــيــمــة  كــ
إجمالية وصلت إلى 628 مليون 

ــرام  دوالر. وتــتــوقــع الــشــركــة إبــ
الصفقة خــالل الــربــع الــرابــع من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــعــد الــحــصــول 

عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، أكــمــلــت شركة 
الكهرباء والماء القطرية )كهرباء 

قطر( استحواذها على حصة 40 
بالمئة من أسهم شركة نبراس 
لــلــطــاقــة بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة 530 
مليون دوالر، وأصبحت بموجب 

ذلك المالك الوحيد للشركة.
وقـــــــــــد اســـــــتـــــــحـــــــوذت شــــركــــة 
كــهــربــاء قطر على هــذه الحصة 
من شركة قطر القابضة )شركة 
ذات مــســؤولــيــة مـــحـــدودة( عبر 
شــركــتــهــا الــتــابــعــة والــمــمــلــوكــة 
ــــة راس لـــفـــان  ــــركـ بــــالــــكــــامــــل، شـ

ع صندوق 
ّ
، وق

ً
للتشغيل. وأخيرا

االستثمارات العامة )السعودي( 
اتفاقية لالستحواذ على حصة 
ــم شـــركـــة  ــهــ ــــن أســ 30 بـــالـــمـــئـــة مـ
المسافر للسفر والسياحة من 
مجموعة سيرا القابضة بقيمة 
وصلت إلى 413.8 مليون دوالر، 
والتي تشمل مكاسب تصل إلى 
102.8 مــلــيــون. ويـــذكـــر أن ذلــك 
يعتمد على قيمة المؤسسة التي 

تبلغ 998.6 مليونا.

 POP UP زين« الراعي البالتيني لمعرض«
BY COMFEST

فريق »زين« وZain Esports في المعرض

»stc« ترعى بطولة »إيست بادل تور« للبادل

أحمد النويبت مكرمًا الفائزين

الصالح: »التنمية النفطية« تسعى 
لزيادة األعضاء ورفع اإليرادات

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية النفطية 
ريــاض الصالح، أهمية نشر الثقافة النفطية بين 
جميع أفراد المجتمع، والعمل على توعية األفراد 
بالمشاريع النفطية االستراتيجية التي تقوم بها 
الكويت، من أجل تطوير وتحديث العمل في القطاع 

النفطي خالل الفترة المقبلة. 
ن الصالح، في تصريح على هامش »عمومية«  وبيَّ
 ،

ً
الجمعية، التي ُعقدت أمس األول، بعدد 29 عضوا

ات الواقعية  أن الجمعية تمكنت مــن عقد الــلــقــاء
 إلى 

ً
واالفتراضية من خالل برنامج ZOOM، الفتا

، منهم 
ً
أن عدد األعضاء بالجمعية بلغ 115 عضوا

 في 2021.  وأشار إلى أن الجمعية 
ً
 جديدا

ً
21 عضوا

تستهدف العمل على زيـــادة أعضائها، مــن خالل 
التواصل مــع جميع الشركات النفطية، والسعي 
ــادر عــلــى اســتــيــعــاب أهــمــيــة الــقــطــاع  لــبــنــاء جــيــل قــ
النفطي في الحياة االقتصادية واالجتماعية، عبر 
تعريفه بــالــدور الكبير لهذا القطاع، الــذي تشّكل 

إيراداته أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي. 
ــد الـــصـــالـــح ســـعـــي الــجــمــعــيــة لـــتـــقـــديـــم كــل  ــ ــ وأكـ
المقترحات والمبادرات لمتخذي القرار، لتطوير 
الصناعة النفطية في الكويت، لألسهام في زيادة 
اإليــرادات النفطية، وبناء صناعة نفطية متطورة 
قــادرة على تلبية احتياجات المواطنين الحالية 
والمستقبلية، والحفاظ على حقوق األجيال القادمة. 
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية يشكلون قاعدة 
خــبــرات متراكمة، ضمنهم القياديون النفطيون، 
الــذيــن كانت لهم بصمات كبيرة فــي العمل، وهو 
مــا يعطي الجمعية اإلمكانية لتقديم المزيد من 
المقترحات والمبادرات واالستشارات التي تسهم 

في زيادة الدخل للكويت. 
وشــــدد الــصــالــح عــلــى األهــمــيــة الــكــبــيــرة لتبني 
جميع المقترحات والمبادرات التي يقدمها أعضاء 

الــجــمــعــيــة، ووضــعــهــا مــوضــع الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي، 
وتقديمها للمسؤولين من مختلف االتجاهات. 

وفي كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية، أشار 
الصالح إلى أنه تمت مناقشة العديد من االقتراحات 
ــم تــفــعــيــلــهــا، وتتمثل  ــاء، وتــ الــمــقــدمــة مـــن األعــــضــ
فــي: إنشاء وتفعيل اللجان األولية والــالزمــة لبدء 
العمل في أنشطة الجمعية، وإنشاء بنك معلومات 
لألعضاء الراغبين في العمل االستشاري، وعمل 
التحضيرات الالزمة الجتماع »العمومية« السنوي، 
وتجديد العضوية، واستقطاب األعــضــاء الجدد، 
إضافة إلى تقديم مــوارد الدعم المادي للجمعية.  
ن أنه تم إنشاء وتشكيل وتفعيل اللجان األولية  وبيَّ
والــالزمــة لبدء العمل في أنشطة الجمعية، والتي 
تتمثل في: لجنة القيد والقبول، ولجنة العالقات 
العامة واإلعــــالم، ولجنة التدريب واالســتــشــارات، 

واللجنة الثقافية واالجتماعية. 
وقــال الصالح: »عقد مجلس اإلدارة العديد من 
االجــتــمــاعــات الــواقــعــيــة واالفـــتـــراضـــيـــة، مـــن خــالل 
برنامج زووم 2021، للوصول إلى أهداف الجمعية 
المنشودة، ووضــع األطــر الــالزمــة لعمل الجمعية 

وأنشطتها«. 
وشــدد على ضــرورة العمل على الدفع بجهود 
االتــصــال مع جميع الجهات المعنية بالعمل في 
القطاع النفطي، وعــلــى رأســهــا مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة، لتعزيز دور الجمعية في واقع 

المجتمع. 
ــن أنــه رغــم جائحة كــورونــا، فــإن الجمعية  وبــيَّ
عقدت العديد من االجتماعات الواقعية واالفتراضية 
لمناقشة جميع األمور المتعلقة بالجمعية، واتخاذ 
 أمــلــه فــي تعزيز 

ً
قــــرارات واضــحــة بشأنها، مــبــديــا

دورها بالمستقبل، واستقطاب المزيد من األعضاء 
العاملين والمتقاعدين من القطاع النفطي. 

جانب من المشاركة

»المباني« تشارك في معرض مابيك

تشارك شركة المباني في معرض »مابيك« العالمي 
للمشاريع العقارية التجارية، من خالل جناح متكامل 
لعرض أبــرز مشاريعها فــي قطاع التجزئة، مــن 29 
نوفمبر الماضي حتى اليوم، في قصر المهرجانات 

والمؤتمرات بمدينة كان الفرنسية.
رت شركة المباني عن اعتزازها بالمشاركة في  وعبَّ
 
ً
 سنويا

ً
المعرض، قائلة: »يعتبر معرض مابيك حدثا

 للمشاريع العقارية والتجارية، حيث نسعى 
ً
مهما

إلـــى لــقــاء الالعبين الرئيسيين فــي قــطــاع التجزئة 
لبناء عالقات عمل جديدة على المدى الطويل، وكذلك 
تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير 
ونظرتنا االستراتيجية من خالل مشروعاتنا العقارية 
الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات 
العالمية«. وحول مشاريعها التي تشارك في المعرض 
من خاللها، أفــادت: »كمطور عقاري رئيسي أنجزنا 
العديد من المشاريع الهامة على مستوى المنطقة، 
ــا، كــمــا تشمل  ــرزهــ ــتـــي تــعــد عـــالمـــة األڨنيوز أبــ والـ
محفظتنا في قطاع التجزئة مجموعة من المشاريع 
المتميزة والجديدة التي يجري العمل على تشييدها، 
والتي ستمنح فرصا جديدة ومهمة لتجار التجزئة 

والمستهلكين من خالل التوسع الكبير في مشاريع 
قطاع تجارة التجزئة«.

وتستعرض »المباني«، خالل معرض مابيك أبرز 
ــدث الــمــشــاريــع الــتــي تعمل عــلــى تــطــويــرهــا في  وأحــ
المنطقة، والتي تتجسد في عالمة األڨنيوز الذي نجح 
في إرســاء مكانة متميزة لنفسه باعتباره الوجهة 
األولى للتسوق والترفيه في الكويت والمنطقة، حيث 
شكلت رؤية المباني المدروسة والنجاح الهائل الذي 
حققه األڤنيوز - الكويت دافعا قويا لتشييد مشروعين 
رئيسيين فــي السعودية، وهما األڤــنــيــوز- الرياض 
واألڤنيوز- الخبر اللذان استلهما من نجاح األڤنيوز- 
الكويت. وقامت شركة شمول القابضة، التي تمتلك 
فيها شركة المباني نسبة قدرها 60%، بوضع حجر 
األساس لمشروع األڤنيوز- الرياض، والذي سيصبح 
ــــرز الــعــالمــات الــتــجــاريــة والسياحية  ــد أكــبــر وأبـ أحـ
والترفيهية في العالم، كما تتضمن خطة المشاريع 
المستقبلية لشركة شــمــول القابضة بالتزامن مع 
األڤنيوز - الرياض تطوير مشروع األڤنيوز - الخبر، 
تأكيدا ألهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة 

في دعم عجلة التنمية االقتصادية في السعودية.

»األولى للوقود« تحصل من 
»الوطنية« على تصنيف 6 نجوم 

ضــاعــفــت الــشــركــة األولــى 
للتسويق المحلي للوقود 
ســلــســلــة نـــجـــاحـــاتـــهـــا لــهــذا 
العام 2022، بعد حصولها 
كأول شركة محطات وقود 
بالكويت على جائزة إدارة 
مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود بـــأعـــلـــى 
معايير الــجــودة والسالمة 
ــة بـــتـــصـــنـــيـــف ســت  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
نــجــوم مــن شــركــة الــوطــنــيــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، بـــعـــد أن كــانــت 
ــــى تـــصـــنـــيـــف  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــاصـ ــ حـ

الخمس نجوم عام 2015.
ــزة  ــائــ ــجــ وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــ
ــعــــاون  ــر وتــ ــافـ نـــتـــيـــجـــة تـــضـ
فــي  ــل اإلدارات  ــ كــ ــود  ــ ــهـ ــ جـ
الــشــركــة لــتــتــرجــم تــطــلــعــات 
»األولــى للوقود« بحرصها 
على تطبيق أعلى معايير 
الجودة والسالمة البيئية، 
»إذ تـــمـــثـــل هــــــذه الـــجـــائـــزة 
حافزا كبيرا لنا لالستمرار 
فـــي إدارة وتــطــويــر جــمــيــع 
ــود وتــقــديــم  ــوقــ مـــحـــطـــات الــ

أحــــدث الـــخـــدمـــات الــمــمــيــزة 
لعمالئنا الكرام«.

وأكــد الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة الـــمـــهـــنـــدس عــــادل 
الـــــعـــــوضـــــي أن الــــحــــصــــول 
عـــــــلـــــــى هـــــــــــــذا الــــتــــصــــنــــيــــف 
يــظــهــر تــمــيــز »األولــــــــى« فــي 
لــــمــــحــــطــــات  ا نـــــظـــــام إدارة 
كــــــــــافــــــــــة، والـــــــــــــــــــذي يــــــــــؤدي 
ــن الـــتـــطـــور  ــ ــد مـ ــزيــ ــمــ إلــــــى الــ
ــال لـــديـــهـــا. ــ ــمـ ــ وارتـــــقـــــاء األعـ

وأضــــــــــــــــــاف الــــــعــــــوضــــــي: 
ــبـــة  ــنـــاسـ »أنــــتــــهــــز هـــــــذه الـــمـ
ألشكر جميع العاملين في 
األولــى لجهودهم، وعمالء 
األولــــى الـــكـــرام عــلــى ثقتهم 
ــتــــز بــــهــــا والــــتــــي  الـــــتـــــي نــــعــ
ــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــا لــ ــنــ ــتــ ــلــ أهــ
ــلــــك الـــــجـــــائـــــزة، ونـــعـــدهـــم  تــ
بـــاســـتـــمـــرارنـــا فــــي تــطــويــر 
الـــــمـــــحـــــطـــــات والــــــخــــــدمــــــات 

لتلبية تطلعاتهم«.

مراجعة »MSCI« تقفز بسيولة البورصة
اقتربت من 100 مليون دينار... وارتفاع المؤشرات

انتهت الجلسة الرابعة لهذا األسبوع واألخيرة لشهر علي العنزي
نوفمبر على أفضل سيناريو، وهو دخول سيولة أجنبية 
جديدة بعد مراجعة أوزان األسهم الكويتية في مؤشرات 
MSCI مورغان ستانلي الــدوريــة، التي نتج عنها ارتفاع 

السيولة بقوة واقترابها من 100 مليون دينار.
 بنسبة 0.67 

ً
 كبيرا

ً
وسجل مؤشر السوق العام نموا

في المئة أي 50.78 نقطة، ليقفل على مستوى 7584.59 
 حـــول 99.4 مليون 

ً
نقطة بسيولة كــبــيــرة كــانــت تــحــديــدا

دينار تداولت 262.4 مليون سهم عبر 10950 صفقة، وتم 
 ربح منها 64 وخسر 42 بينما استقر 

ً
تــداول 123 سهما

17 دون تغير.
وربــح مؤشر السوق األول نسبة أكبر بلغت 0.77 في 
المئة أي 64.53 نقطة، ليقفل على مستوى 8491.9 نقطة 
بسيولة كبيرة بلغت 83.3 مليون دينار تــداولــت 161.7 
 مقابل 

ً
مليون سهم تمت عبر 7270 صفقة، وربح 15 سهما

تراجع 7 واستقرار 3 دون تغير.
وكانت مكاسب مؤشر السوق الرئيسي أقل، إذ ربح 0.3 
في المئة فقط أي 16.9 نقطة، ليقفل على مستوى 5681.3 

نقطة بسيولة بلغت 16 مليون دينار تداولت 100.6 مليون 
 في الرئيسي 

ً
سهم تمت عبر 3680 صفقة، وربح 49 سهما

مقابل خسارة 35 واستقرار 14 دون تغير.

مراجعة األوزان

 MSCI ارتــفــعــت أوزان األســهــم الكويتية فــي مــؤشــرات
مورغان ستانلي لألسواق الناشئة بعد تنفيذ المراجعة 
أمــس، إذ تم دخــول حوالي 60 مليون دينار )خــالل فترة 
الـــمـــزاد األخـــيـــر( عــلــى األســهــم الــقــيــاديــة وبــعــض األســهــم 
المتوسطة، وكان أبرزها أمس سهم بيتك بسيولة إجمالية 
بلغت 25.4 مليون ديــنــار، بارتفاع بنصف نقطة مئوية 
بينما ارتــفــع الــوطــنــي 1 فــي المئة وبسيولة حــوالــي 20 

مليون دينار.
 حـــل زيـــن بــســيــولــة ســلــبــيــة، إذ تـــراجـــع فلسين 

ً
وثــالــثــا

والــســيــولــة 6.3 مــاليــيــن ديــنــار، وســجــل أجيليتي دخـــواًل 
 
ً
 وارتفعت سيولته الــى 5.5 ماليين ديــنــار، محققا

ً
كبيرا

مكاسب بنسبة 2.6 في المئة، وظهرت سيولة عالية على 

ســهــم صــالــحــيــة بلغت 5.4 مــاليــيــن ديـــنـــار، وهـــي سيولة 
تاريخية على السهم دفعت به بنسبة 2.3 في المئة وإلى 
، كما تم الدخول على بنك بوبيان وحقق 

ً
سعر 530 فلسا

1.9 في المئة، كما حققت أسهم الغانم والمباني ومشاريع 
ارتفاعات متقاربة، وكان اللون األحمر من نصيب بنك وربة 

ومتكاملة، إضافة الى زين في السوق األول.
وفـــي الــســوق الــرئــيــســي ارتــفــعــت اســهــم ايــفــا ووطــنــيــة 
عقارية والبنك األهلي وجي اف اتش، إضافة الى صالحية 
واستقر اعيان دون تغير، بينما خسر سهم االمتياز نسبة 
4.5 في المئة لتنتهي الجلسة إيجابية وبثقة اعلى بأداء 
األسهم الكويتية بعد هذا الدخول الكبير الجديد من قبل 

مستثمرين أجانب.
وربــــحــــت أيـــضـــا مــعــظــم مــــؤشــــرات األســــــــواق الــمــالــيــة 
الخليجية بقيادة قطر وابوظبي والسعودية ثم الكويت 
ودبــي، وكــان لسيولة األجــانــب وتنفيذ مراجعة مورغان 
ستانلي أثر كبير في االرتفاعات، وسجل مؤشرا سوقي 
عمان والبحرين تراجعات محدودة، فيما استقرت أسعار 

النفط حول مستوى 85 دوالرا لمزيج برنت القياسي.

5.22 مليارات دينار قيمة 
سيولة أجنبية في البورصة

● محمد اإلتربي
أغلق شهر نوفمبر على قيمة سيولة أجنبية للمستثمرين األجانب 

المؤسسين طويلي األجل تقدر بنحو 5.228 مليارات دينار. 
ومنذ بداية الربع الرابع تميل حركة السيولة األجنبية نحو الشراء 
اإلنتقائي الهادئ كلما شهد السوق مرحلة هدوء أو تراجع بكميات هادئة 
من األسهم المعروضة. وتتصدر األسهم التشغيلية قائمة اهتمامات 
األجانب لالستفادة من التوزيعات النقدية بالدرجة األولى التي غالبا ما 
تكون هدف للمستثمرين المؤسسين. وإجماال ذكرت مصادر متابعة أنه 
تالحظ عمليات تبديل مراكز، حيث تم الخروج من بعض اأٍلسهم مقابل 

زيادتها في أسهم أخرى من دون خروج للسيولة خارج السوق. 
وبعيدا عن مبالغ السيولة الناجمة عن المراجعات الــدوريــة، شهد 
السوق عمليات تملك جديدة ألسهم مدرجة حديثا مثل سهم الغانم، حيث 
بلغت نسبة الملكيات األجنبية 7.2% ما يعكس عمليات البناء المستمرة 
للمراكز على مدار العام. وتؤكد مصادر استثمارية أن بورصة الكويت من 
أهم األسواق التي تأتي في طليعة المستثمرين األجانب، مشيرة إلى أنه 
كلما ارتفع منسوب التعاون لتطوير السوق والتعجيل بخطة التطوير 
 أن هناك ملفات عــدة بين مجمدة أو 

ً
وتسريع وتيرة العمل، خصوصا

مؤجلة، سيصب ذلك في جذب المزيد من السيولة والمستثمرين األجانب 
بمختلف توجهاتهم. وتصل حصص األجانب ما نسبته 10.7 بالمئة من 

حجم القيمة السوقية التي بلغت 48.682 مليار دينار.
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يــحــتــفــل بــنــك بـــوبـــيـــان بــمــرور 
 عــلــى انــطــاقــتــه كــإحــدى 

ً
18 عــامــا

المؤسسات المالية اإلسامية، بعد 
أن أعلن تأسيسه مــن خــال أكبر 
طــرح لألسهم للمواطنين اعتبر 
وقتها األكبر في تاريخ الكويت، 

برأسمال 76 مليون دينار.
ــنـــوات  ــسـ ــلــــى مـــــــدار هــــــذه الـ وعــ
نجح »بوبيان« في تأكيد مكانته 
كواحد من أهــم البنوك الكويتية 
الــتــي اســتــطــاعــت تحقيق الكثير 
مــن اإلنـــجـــازات والــنــجــاحــات على 
مستوى السوق المحلي، رغم قصر 

 مقارنة باآلخرين.
ً
ُعمره نسبيا

ــال ال يــمــكــن  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ وبـــطـ
ألي مــتــابــع أن يــتــنــاول مـــا حققه 
»بـــــوبـــــيـــــان« مـــــن إنـــــــجـــــــازات دون 
ــبـــاشـــرة بــفــريــق  أن يـــربـــط ذلـــــك مـ
عمل البنك، بقيادة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لــمــجــمــوعــة بـــنـــك بـــوبـــيـــان عــــادل 
الماجد، والذين استطاعوا تحويل 
د مــصــرف عـــادي  الــبــنــك مـــن مـــجـــرَّ
إلــى واحــد من أبــرز بنوك الكويت 
والمنطقة، من خال صعوده من 
 قبل 10 

ً
المرتبة األخــيــرة محليا

أعــوام إلــى المركز الـــ 3 بين بنوك 
، وارتفاع األصول 

ً
الكويت جميعا

مــن 4 إلـــى نــحــو 26 مــلــيــار دوالر 
.
ً
حاليا

ويــمــكــن تــلــخــيــص ســــر نــجــاح 
البنك في مجموعة نقاط، أبرزها: 
ــة،  وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــ
وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب 
الـــخـــبـــرات، والــــعــــودة ألســاســيــات 
العمل المصرفي، والتركيز على 
خــدمــة الــعــمــاء، واالســتــثــمــار في 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة، 
واالستثمار في الموارد البشرية، 

والتركيز على العنصر الوطني.
وكــان البنك، ومــع نهاية الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي، أعلن 
تحقيق أرباح تشغيلية بلغت نحو 
79 مــلــيــون ديــنــار، مــع اســتــمــراره 
فـــي تــجــنــيــب مــخــصــصــات بقيمة 
 بذلك 

ً
ــنـــار، مــحــقــقــا 31 مــلــيــون ديـ

 صافية بلغت حوالي 49 
ً
أربــاحــا

مليون دينار، بزيادة 52 في المئة 
عن العام الماضي، وبلغت ربحية 

.
ً
السهم 11.8 فلسا

ــــول الــبــنــك  وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي أصــ
7.8 مليارات دينار بنسبة نمو 6 
في المئة، كما بلغ إجمالي ودائع 

العماء 5.8 مليارات دينار بنسبة 
نـــمـــو 7 فــــي الـــمـــئـــة، فــيــمــا بــلــغــت 
مــحــفــظــة الــتــمــويــل 5.8 مــلــيــارات 
ديـــنـــار بنسبة نــمــو 9 فـــي الــمــئــة، 
وبلغت اإليــرادات التشغيلية 153 
مــلــيــون ديــنــار بنسبة نــمــو 9 في 

المئة. 
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــحـــصـــص 
السوقية، ارتفعت حصة البنك من 
التمويل المحلي بصفة عامة إلى 

حوالي 11.2 في المئة.

 أعلى تصنيف ائتماني

وحقق »بوبيان«، وهو يحتفل 
 على التأسيس، 

ً
بــمــرور 18 عــامــا

خــطــوة جـــديـــدة نــحــو الــمــزيــد من 
اإلنــجــازات، بحصوله على ترقية 
جــديــدة مــن وكــالــة ســتــانــدرد آنــد 
ــــورز االئــتــمــانــيــة، والـــتـــي رفــعــت  بـ
التصنيف االئتماني للبنك طويل 
ــعـــديـــل الــنــظــرة  األجــــــل إلـــــى A وتـ
الــمــســتــقــبــلــيــة إلـــــى مــســتــقــرة مــع 
رفــع تصنيف الــوضــع االئتماني 

.BBB + المستقل إلى
وجاء هذا الرفع رغم حالة عدم 
اليقين التي تشهدها التوقعات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، نتيجة 
العوامل الجيوسياسية ومعدالت 
التضخم، ما يعكس قوة البنك في 
الخدمات المصرفية، وقدرته على 
تحقيق نمو متوازن، مع المحافظة 
على جودة األصول، وهو ما يعزز 
قدرته على الحفاظ على رأسمال 
قوي، كما أشارت الوكالة العريقة.

جوائز »غلوبل فاينانس« العالمية

»مودرن إسالمي«
 أن 

ً
يحب »بــوبــيــان« دومـــا

ُيــوصــف بــأنــه بــنــك »مـــودرن 
ــتــــل  ــث احــ ــ ــيـ ــ إســـــــــامـــــــــي«، حـ
مكانة مرموقة فــي السوق، 
ــل غــــيــــاب الـــخـــدمـــات  ــ ــي ظـ ــ فـ
الحديثة المقدمة من البنوك 
ــرى، آنــــذاك،  ــ اإلســامــيــة األخـ
ليأتي البنك حينها ويسد 
تلك الفجوة، وهذه كانت من 

أهم عوامل نجاحه. 

االختيار األفضل
ارتبط اسم بنك بوبيان على مدار السنوات 
األخيرة بعبارة »ألول مرة في الكويت والتفوق 
بخدمة العماء«، ما منح البنك أفضلية جعلته 
االختيار األفضل للكثير من العماء الراغبين 
بالحصول على الخدمات والمنتجات المميزة.

وكان التركيز على خدمة العماء الهاجس 
الرئيسي لجميع موظفيه من أعلى الهرم إلى 
أصغر موظف. ومثال على ذلك، يعتبر عادل 
الماجد الرئيس التنفيذي الوحيد الذي لديه 
حــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل لاستماع 
ــر بــالــنــســبــة لي  لــمــطــالــب الــعــمــاء، كــذلــك األمــ
ولــغــيــري لــلــتــعــامــل مــبــاشــرة مــع الــعــمــاء في 

السوشيال ميديا لاستماع إلى استفساراتهم 
ورأيهم في الخدمات المقدمة بهدف تطويرها.

جــــريــــت قبل 
ُ
ات الـــتـــي أ ــاء ــقـ ــلـ ــن أشـــهـــر الـ ومــ

سنوات طويلة مع الماجد خال حديثه أول 
يوم من استحواذ بنك الكويت الوطني على 
»بوبيان«، حين سأله أحد الصحافيين آنذاك 
)كيف ترى بنك بوبيان بعد 5 سنوات؟(، وكان 
الــــرد الــعــفــوي وقــتــهــا: »نــريــد أن نــكــون ثالث 
الــبــنــوك الــكــويــتــيــة مـــن حــيــث حــجــم األصــــول 
واألربــــاح ومحفظة التمويل«. وبالفعل بعد 
 تحققت هــذه المقولة التي اتسمت 

ً
12 عــامــا

بالعفوية وقتها.

ويضع الرفع األخير »بوبيان« 
ــنــــوك الــمــحــلــيــة  ــبــ فـــــي صــــــــــدارة الــ
ــدرد آنـــد  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــن »سـ ــ الـــمـــصـــنـــفـــة مـ
بورز«، وفي صدارة جميع البنوك 
ــة بـــالـــكـــويـــت، والــثــانــي  ــيـ اإلســـامـ
على مستوى كل البنوك المحلية 
الــمــصــنــفــة مــــن قـــبـــل الــوكــالــتــيــن 
األخــريــيــن؛ مــوديــز وفيتش، وهو 
»أمــر يزيد من التحديات أمامنا، 
ويــجــعــلــنــا مــصــمــمــيــن أكـــثـــر على 
االستمرار في تحقيق اإلنجازات«.

أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت

ــهــــم »بــــوبــــيــــان«  جــــــاء طــــــرح أســ
عـــــام 2004 لــيــمــثــل وقـــتـــهـــا أكــبــر 
طرح لألسهم في تاريخ الكويت، 
بــلــغ حــيــنــذاك 76 مــلــيــون ديــنــار، 
حــيــث تــم فــتــح بـــاب االكــتــتــاب في 
أسهم البنك بــنــاًء على المرسوم 
األميري الخاص بتأسيس شركة 
مساهمة كويتية عامة باسم »بنك 
بوبيان«، وبلغ رأسمال البنك، وفق 
المرسوم، 100 مليون دينار )مليار 
سهم( كانت حصة الهيئة العامة 
لــاســتــثــمــار مــنــهــا 20 فـــي الــمــئــة، 
ومؤسسة التأمينات االجتماعية 
4 في المئة، والباقي 76 في المئة 

طرحت لاكتتاب العام.
وصدر في سبتمبر 2004 قرار 
وزير التجارة والصناعة بتأسيس 
بنك بوبيان كشركة مساهمة، إال 
، فإنه 

ً
 أو بــنــكــا

ً
أنـــه كــونــه مــصــرفــا

كــــان يــتــعــيــن صــــدور قــــرار خــاص 
من وزارة المالية، وبالفعل صدر 

القرار رقم 23 لسنة 2004 في 28 
نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في 
سجل البنوك اإلسامية لدى بنك 

الكويت المركزي.
ــل عـــــام 2005 االنـــطـــاقـــة  ــ

َّ
ــث ومــ

الــفــعــلــيــة لــلــعــمــلــيــات التشغيلية 
للبنك، حيث كانت البداية بعدد 
محدود من الموظفين بدأوا العمل 
مــن خــال مجموعة مــن المكاتب 
المؤجرة في مبنى صغير يقع في 
قلب العاصمة، حيث شهد البنك 

مجموعة من التطورات المهمة.

مرحلة إعادة البناء واالنطالق
يمكن الــتــأريــخ لــهــذه المرحلة 
مــنــذ أغــســطــس 2009 مـــع وجـــود 
إدارة تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة لــلــبــنــك، 
بــقــيــادة الــرئــيــس التنفيذي عــادل 
ــاب حـــصـــول  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي أعـ ــ ــ الـــــمـــــاجـــــد فـ
البنك الــوطــنــي على مــوافــقــة بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي بــشــراء 40 في 
المئة من أسهم »بوبيان«، ليكون 
ذراعــه اإلسامية، ليتقدم بعدها 
»الوطني« بطلب آخر لرفع النسبة 

إلى 60 في المئة.
وقتها وضع البنك استراتيجية 
بمشاركة واحدة من أكبر الجهات 
االســتــشــاريــة الــعــالــمــيــة اعــتــمــدت 
على العودة إلى أساسيات العمل 
المصرفي، والتركيز على السوق 
الــمــحــلــي، مـــن خــــال إعــــــادة رســم 
خريطة الــفــروع، وتقديم خدمات 
ومنتجات جديدة، والتركيز على 

خدمة العماء.

 البنك الرقمي األول
ويــعــتــبــر الـــعـــام الــحــالــي األول 
بعد تجاوز الكويت والعالم ألزمة 
رت  جائحة »كوفيد- 19«، والتي غيَّ
الكثير من المفاهيم والسلوكيات 
التي تعودنا عليها، في وقت تمكن 
»بـــوبـــيـــان« مـــن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
 
ً
األزمة باحترافية عالية، خصوصا
مــا يتعلق بخدمة العماء خال 
فــتــرتــي الــحــظــر الــجــزئــي والــُكــلــي، 
بفضل استثمارات البنك في قطاع 
الــخــدمـــــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة، 
والتي أتت ثمارها من خال تلبية 

احتياجات العماء المختلفة. 
وانعكس نجاح البنك بمجال 
الخدمات المصرفية الرقمية في 
الــنــمــو غــيــر الــمــســبــوق فــي قــاعــدة 
الــعــمــاء مــمــن يــســتــخــدمــون هــذه 

الـــــقـــــنـــــوات، ســــــــواء عـــبـــر الـــمـــوقـــع 
اإللــكــتــرونــي، أو تطبيق الهاتف 
 Boubyan Mobile ــال ) ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـ ا
Banking(، والذي تضاعف خال 
السنوات األخيرة، مقارنة بنسب 
نـــمـــو مـــعـــتـــدلـــة لــــــدى الـــمـــصـــارف 

األخرى.
وعــلــى مــــدار ســنــواتــه األخــيــرة 
حصد البنك عشرات الجوائز في 
مختلف المجاالت، إال أن أكثرها 
أهمية جائزة أفضل بنك إسامي 
ــم بـــمـــجـــال الـــخـــدمـــات  ــالــ ــعــ فـــــي الــ
 Best Islamic( المصرفية الرقمية
Digital Bank( مـــــن مــؤســســة 
غــلــوبــل فــايــنــانــس الــعــالــمــيــة، إلــى 
جــانــب جــوائــز مؤسسة سيرفس 
هيرو لخدمة العماء، سواء على 
مــســتــوى الــبــنــوك اإلســـامـــيـــة، أو 

القطاع الخاص الكويتي.

Nomo Bankالتوسع الخارجي و 

واستمر البنك في خطواته 

التوسعية الرقمية، من خال 
اســتــحــواذه قبل عامين على 
بنك لندن والــشــرق األوســـط، 
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ً
والـــذي يمتلك فيه حاليا

في المئة من األسهم، ثم جاء 
إعان »بوبيان« العام الماضي 
انــــــــطــــــــاق أعــــــــمــــــــال عــــامــــتــــه 
 Nomo الــتــجــاريــة الـــجـــديـــدة
Bank بــالــكــامــل فـــي الــكــويــت 
والمملكة المتحدة كأول بنك 
رقـــمـــي إســــامــــي عــالــمــي من 
لندن لديه القدرة على تقديم 
خــدمــاتــه للجميع، ســـواء من 

عماء »بوبيان« أو غيرهم.
ويــــطــــمــــح الــــبــــنــــك إلــــــــى أن 
ــبــــح الــــبــــنــــك اإلســـــامـــــي  يــــصــ
المفضل لعماء دول مجلس 
ــاون الــــخــــلــــيــــجــــي فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المملكة الــمــتــحــدة، حــيــث تم 
وضــع مجموعة مــن المبادئ 
الرئيسية ضمن استراتيجية 
التحول الخاصة بالبنك بعد 
االســـتـــحـــواذ، مــن بينها بناء 

عامة تجارية مستدامة تركز 
على الــعــمــاء ومنسجمة مع 

مجموعة بنك بوبيان.

 أعلى نسبة كوادر وطنية

يــعــتــبــر »بــــوبــــيــــان« مــــن أعــلــى 
مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
 للعمالة الوطنية، والتي 

ً
توظيفا

 من 80 في المئة، 
ً
تقترب حاليا

ــــذي يــســعــى البنك  فـــي الـــوقـــت الـ
إلى استقطاب الكوادر النسائية، 
حيث بلغت نسبة الموظفات أكثر 
26 في المئة من إجمالي القوى 

العاملة على مستوى البنك.
ــام 2022 ارتــفــعــت  ــ وخــــــال عـ
نــســبــة الـــســـيـــدات الـــعـــامـــات في 
»بــوبــيــان«، ووصـــول عــدد منهن 
إلــــى مــنــاصــب قـــيـــاديـــة بــــــإدارات 
مختلفة في البنك، وهو ما يؤكد 
حرص البنك على تمكين المرأة، 
 لـــدورهـــا الــمــهــم فـــي رحلة 

ً
نـــظـــرا

نجاحه.

 على التأسيس
ً
 على التأسيس عاما
ً
»بوبيان« يحتفل بمرور »بوبيان« يحتفل بمرور 1818 عاما

أعلى نسبة من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع الخاص تقترب من أعلى نسبة من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع الخاص تقترب من %%8080
»بوبيان« استحوذ 

على لقب أفضل بنك 
إسالمي بالعالم في 
الخدمات المصرفية 

الرقمية على مدار 
السنوات األخيرة

المبنى الجديد
• يقع المبنى الجديد للبنك 
فــي قلب العاصمة بمنطقة 

شرق.
• مــســاحــة األرض اإلجــمــالــيــة 

حوالي 4 آالف متر مربع.
، و4 

ً
• عدد الطوابق 38 طابقا

ســـراديـــب، بــارتــفــاع حــوالــي 
200 متر.

• المساحة اإلجمالية للمبنى 
)وفق عدد الطوابق( حوالي 

83 ألف متر مربع.
• يتوقع االنتهاء من المبنى 

بنهاية عام 2024.
• تصميم المبنى مستوحى 

من شعار البنك.

https://www.aljarida.com/article/6260


م الجنرال عاصم منير قيادة 
ّ
غداة تسل

الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي صـــاحـــب الــنــفــوذ 
الكبير فــي الــبــاد، نــفــذت حــركــة طالبان 
بــاكــســتــان، أمـــس، أول هــجــوم انــتــحــاري، 
بعد يومين فقط من إعانها إنهاء وقف 

النار مع الحكومة.
ــل  ــ ــــاص عـــلـــى األقـ ــخـ ــ وقــــتــــل ثــــاثــــة أشـ
وأصيب أكثر من 30 بجروح في العملية 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت شــاحــنــة  ــة الـ ــاريـ ــحـ ــتـ االنـ
للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم 
بلوخستان المتاخم ألفغانستان وإيران.
وقـــال الــمــســؤول الكبير بالشرطة في 
كويتا أزهر مهاسر، إن شاحنة الشرطة 
كـــانـــت تــســتــعــد لــمــواكــبــة فـــريـــق تــلــقــيــح، 

 إلى مقتل شرطي وامرأة وطفل.
ً
مشيرا

وذكرت الحركة الباكستانية المتطرفة، 
« فـــجـــر ســـيـــارة 

ً
ــدا ــاهــ ــجــ فــــي بــــيــــان، أن »مــ

 
ً
مــفــخــخــة قــــرب مــركــز لــلــجــمــارك انــتــقــامــا

ــد أعــــضــــائــــهــــا الـــمـــؤســـســـيـــن  لـــمـــقـــتـــل أحـــــ
ــانــــي خـــال  ــراســ ويــــدعــــى عـــمـــر خــــالــــد خــ

الهدنة، مضيفة أن »عملياتنا االنتقامية 
سستستمر«.

ودان الـــرئـــيـــس الــبــاكــســتــانــي، عـــارف 
علوي، ورئيس الـــوزراء، شهباز شريف، 

الهجوم اإلرهابي.
وكانت الحركة، وهي جماعة منفصلة 
عــن نظيرتها األفغانية، لكنها مدفوعة 
بالعقيدة نفسها، أعلنت في وقت سابق 
هـــذا األســـبـــوع إلـــغـــاء اتـــفـــاق هـــش لــوقــف 
الــنــار تــم التوصل إليه مــع الحكومة في 
يونيو، وأمـــرت مقاتليها بشن هجمات 

في أنحاء الباد.
وسيكون الــجــنــرال منير، الـــذي تولى 
أمــــس األول مــنــصــب قــائــد الــجــيــش، في 
مواجهة تجدد النشاط المسلح للحركة، 
في ظل أزمة اقتصادية قاسية، وفي وقت 
انــجــرف الجيش إلــى مــواجــهــة سياسية 
بين الحكومة ورئــيــس الــــوزراء السابق 

عمران خان.
وقـــال الــقــائــد الــعــام المنتهية واليــتــه 

الجنرال قمر جاويد باجوا، أثناء مراسم 
التسليم في مقر القيادة العامة للجيش 
ــنــــدي، أمـــــس األول،  ــيــ ــبــ فــــي مـــديـــنـــة روالــ
»أنــا متأكد مــن أن تعيين منير سيكون 

 للجيش والباد«.
ً
إيجابيا

، أثار باجوا، الذي تولى قيادة 
ً
وأخيرا

ــنــــوات، غــضــب خــان  الــجــيــش لـــمـــدة 6 ســ
وأنــصــاره الذين زعموا أن الجيش لعب 
 في إطاحة خان من رئاسة الــوزراء 

ً
دورا

أبـــريـــل الــمــاضــي فـــي تــصــويــت بــرلــمــانــي 
لحجب الثقة عنه، وهو ما نفاه الجيش. 
وغرد أسد عمر، أحد كبار مساعدي خان، 
على »تويتر« أمس األول، »األولوية األولى 
للجنرال عاصم منير هي استعادة عاقة 
االحـــتـــرام والــمــحــبــة بــيــن األمـــة والــقــيــادة 

العسكرية«.
)باكستان ـ وكاالت(

تـــواصـــل الــتــوتــر فـــي الــصــيــن 
ــهـــات جــديــدة  إذ ســجــلــت مـــواجـ
بــيــن مــتــظــاهــريــن وقـــــوات األمـــن 
رغم تجّدد الدعوات إلى »القمع« 
التي أطلقتها السلطات الحتواء 
احتجاجات الغضب على القيود 
الــصــحــيــة ولــلــمــطــالــبــة بــهــامــش 

حريات أكبر.
ــه الـــســـلـــطـــات حـــركـــة  ــ ــواجــ ــ وتــ
االحــــــــــتــــــــــجــــــــــاجــــــــــات األوســــــــــــــــع 
ــذ الـــــتـــــحـــــركـــــات الــــمــــنــــاديــــة  ــ ــنـ ــ مـ
بالديموقراطية في ساحة تيان 
أنــمــيــن عــــام 1989 الـــتـــي قمعت 

بعنف.
ــــط هــــذه األجــــــواء وصــل  ووسـ
رئيس المجلس األوروبي شارل 
ميشال أمس، إلى بكين إذ يلتقي 
الــــيــــوم الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ ورئـــيـــس الــــــوزراء لي 
كيكيانغ ورئيس اللجنة الدائمة 
لــلــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 

)البرلمان( وو بانغو.
ــة الـــــــشـــــــؤون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وكــــــــانــــــــت لـ
السياسية والقانونية المركزية 
ــيـــوعـــي  ــحــــزب الـــشـ ــلــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الحاكم، أعلى هيئة أمينة والتي 
تــشــرف عــلــى تــطــبــيــق الــقــوانــيــن 
المحلية في الصين، أكدت، أمس 
األول، أنه »من الضروري اتخاذ 
ات قمعية ضــد نشاطات  إجــــراء
الــتــســلــل والــتــخــريــب الــتــي تقوم 
ــــوى مـــعـــاديـــة وإجــــــــراءات  بـــهـــا قـ
صارمة ضد األفــعــال اإلجرامية 
غير القانونية التي تعطل النظام 
 لـــلـــقـــانـــون، 

ً
االجـــتـــمـــاعـــي، طـــبـــقـــا

وتحمي بشكل جدي االستقرار 
االجتماعي العام«.

، عـــــــــــادت 
ً
وأمــــــــــــــــــس أيــــــــــــضــــــــــــا

اللجنة للتلويح بـــ »حملة قمع 
صــارمــة وبــشــكــل حــــازم ضــد أي 

احتجاجات جديدة«.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الصين 
الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( أمـــس، عن 
ــــروري  ــة، أنــــــه »مــــــن الـــــضـ ــنـ ــجـ ــلـ الـ
تسوية الــصــراعــات والــنــزاعــات، 
بأسلوب مناسب، والمساعدة في 
حل الصعوبات العملية للشعب«.

ورغم اتخاذ اإلجراءات الازمة 
لمنع أي تجّمع جديد في بكين 

وشـــنـــغـــهـــاي ووهـــــــان وكـــانـــتـــون 
ومدن أخرى في الباد، اندلعت 
مــواجــهــات جــديــدة ليل الثاثاء 
ــن مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــيــ ـ األربـــــــعـــــــاء بــ
وعــنــاصــر مــن الــشــرطــة فــي هــذه 

المدن.
وأظــــهــــرت مـــشـــاهـــد مـــصـــّورة 
عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة يـــرتـــدون 
 
ً
بــزات بيضاء ويحملون دروعــا
شـــــفـــــافـــــة لــــمــــكــــافــــحــــة الــــشــــغــــب 
ويتقدمون في صفوف متراصة 
فــي أحــد شـــوارع بــلــدة هوجياو 
الــواقــعــة فــي إقليم هــايــزو، فيما 
ــــن حـــولـــهـــم،  تـــلـــقـــى زجـــــاجـــــات مـ
وفــي مشهد آخــر يبدو نحو 12 
 أوثقت أيديهم موقوفين 

ً
شخصا

من قوى األمن.
ــزو فــي  ــ ــايـ ــ ويـــشـــكـــل إقـــلـــيـــم هـ
كــانــتــون بــجــنــوب الـــبـــاد، حيث 
يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة 
مركز بؤرة جديدة لإلصابات بـ 
»كـــورونـــا«، وفـــرض فيه االغــاق 

منذ نهاية أكتوبر.
وبعد ساعات من رفع تدابير 
إغــــــــاق أوســــــــــع، قــــــــررت مـــديـــنـــة 
ــم أكــبــر  ــتــــي تـــضـ قـــوانـــغـــتـــشـــو الــ
مـــوقـــع تــصــنــيــع خــــاص بــشــركــة 
آبــــل فـــي الـــصـــيـــن، إغـــــاق مــئــات 
المباني والمجمعات السكنية، 
وهــــو اإلغــــــاق الـــــذي تـــم فــرضــه 
قبل 5 أيام بسبب ارتفاع حاالت 
ــا«.، مـــا أّدى الـــى وقـــوع  ــ ــــورونـ »كـ
واشتباكات مع شرطة مكافحة 
الشغب حسبما أظهرت مقاطع 

مصورة على اإلنترنت.
ــر مــقــطــع مـــصـــور آخـــر  ــهــ وأظــ
 يـــرشـــقـــون الــشــرطــة 

ً
ــا أشــــخــــاصــ

بــأشــيــاء فـــي حــيــن أظــهــر مقطع 
ثالث عبوة غــاز مسيل للدموع 
تسقط وســـط حــشــد صغير في 
شـــارع ضــيــق والــنــاس يهرعون 

 من األدخنة.
ً
هربا

توسع نووي

على صعيد آخر، ذكرت وزارة 
الــدفــاع األميركية »البنتاغون«، 
أن الصين توسع قوتها النووية، 
مشيرة إلى أنها في طريقها إلى 

مضاعفة عدد رؤوسها الحربية 
بواقع 4 مرات بحلول 2035.

وبــحــســب خـــبـــراء، فــمــن شــأن 
هذه الخطوة النووية من جانب 
ــد الــــفــــجــــوة مــع  ــيـــن أن تـــسـ الـــصـ
الواليات المتحدة بشكل سريع.
والــــــــــعــــــــــام الــــــــمــــــــاضــــــــي، قــــــال 
»الــبــنــتــاغــون« إن عـــدد الــــرؤوس 
النووية الصينية يمكن أن يرتفع 
إلــى 700 في غضون 6 سنوات، 
وقد يصل إلى ألف رأس بحلول 

عام 2030.
وأفـــــاد الــتــقــريــر الــجــديــد بــأن 
 نحو 400 

ً
الصين لديها حاليا

رأس نــــووي، ويــمــكــن أن يرتفع 
هــــذا الـــعـــدد إلــــى 1500 بــحــلــول 
عــام 2035. فــي المقابل، تمتلك 
 
ً
الــواليــات المتحدة 3750 رأســا

.
ً
 نشيطا

ً
نوويا

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، ذكـــــر 
»الـــبـــنـــتـــاغـــون« فــــي تـــقـــريـــر إلـــى 
الكونغرس األميركي أن الصين 
حــذرت المسؤولين األميركيين 
مـــن الـــتـــدخـــل فـــي عــاقــاتــهــا مع 
الــهــنــد، بحسب شبكة تلفزيون 

نيودلهي »ان دي تي في«.

وجاء في التقرير الذي صدر 
أمـــــس األول، أنـــــه خـــــال خـــاف 
بكين مــع الهند على طــول خط 
السيطرة الفعلي على الحدود، 
ســعــى الــمــســؤولــون الصينيون 
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن شــــدة األزمـــــة، 
مؤكدين نية بكين الحفاظ على 
استقرار الحدود ومنع الخاف 
من اإلضرار بمجاالت أخرى فى 

عاقتها الثنائية مع الهند.
وأضــــــــاف »الــــبــــنــــتــــاغــــون« فــي 
ــه بـــشـــأن الــبــنــاء  ــدث تــقــريــر لـ ــ أحـ
الـــعـــســـكـــري الـــصـــيـــنـــي »تــســعــى 
ــيـــن الــشــعــبــيــة  ــة الـــصـ ــهـــوريـ ــمـ جـ
إلـــى الحيلولة دون أن تتسبب 
ــــي أن  ــة فـ ــ ــــدوديـ ــــحـ ــرات الـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
تتقارب الهند بصورة أوثق مع 

الواليات المتحدة«. 

طلعات استراتيجية

وبــــالــــتــــزامــــن، أفـــــــــادت وزارة 
الـــــــدفـــــــاع الـــــروســـــيـــــة امـــــــــس، إن 
ــة  ــونــ ــكــ ــة جـــــــويـــــــة مــ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ »مــ
مـــــــــن حـــــــــامـــــــــات الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
ــة مــــــــن طــــــــراز  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ االســ

تــوبــولــيــف 95 إم ســـي الــتــابــعــة 
للقوات الجوفضائية الروسية، 
وقاذفات استراتيجية من طراز 
ــيـــان إتـــــــش-6 تـــابـــعـــة لــلــقــوات  شـ
الجوية لجيش التحرير الشعبي 
الصيني أجـــرت دوريــــات جوية 
مشتركة فوق مياه بحر اليابان 
وبحر الصين الشرقي«، مشيرة 
ــى أن الـــــطـــــائـــــرات الــــروســــيــــة  ــ ــ إلـ
والصينية »تصرفت بدقة وفقا 
ألحكام القانون الدولي ولم يتم 
انتهاك أي مجال جوي أجنبي«.

وذكــــــــــــــرت وزارتـــــــــــــــــا الــــــدفــــــاع 
الــيــابــانــيــة والــكــوريــة الجنوبية 
فـــي وقـــت ســابــق إنــهــمــا أرســلــت 

طائرات مقاتلة ردا على ذلك. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
إنـــــــه »فـــــــي مـــــراحـــــل مـــعـــيـــنـــة مــن 
المسار، رافــقــت مقاتات تابعة 
لدول أجنبية قاذفات الصواريخ 

االستراتيجية«.
ومقاتات »توبوليف تو-95« 
المعروفة مــن قبل حلف شمال 
ــدب« تمثل  ــ ــ األطـــلـــســـي بـــاســـم »الـ
إلــــى جـــانـــب »تــــــــو-160« الــعــمــود 
الفقري للقوات النووية الروسية 

لــلــهــجــوم الــجــوي بــعــيــد الــمــدى. 
ــــم تــصــمــيــمــهــا إللــــقــــاء قــنــابــل  وتـ
نــوويــة على الــواليــات المتحدة 

في الحرب الباردة.

وفاة جيانغ زيمين

من ناحية أخرى، توفي، أمس، 
الرئيس الصيني السابق جيانغ 
زيمين الذي قاد باده في مرحلة 
من التغييرات العميقة من 1989 
حتى بــدايــة األلفية الثالثة، عن 

.
ً
96 عاما

ــــى جـــيـــانـــغ الـــــــذي يــعــد  ــولـ ــ وتـ
ــيــــن الــــى  ــنــــدس عـــــــــودة الــــصــ ــهــ مــ
الــســاحــة الــدولــيــة، السلطة بعد 
قــمــع احــتــجــاجــات ســاحــة تــيــان 
أنــمــيــن فـــي 1989، وقــــاد تــحــول 
الــــدولــــة الـــتـــي تـــضـــم أكـــبـــر عـــدد 
من السكان في العالم، إلــى قوة 

عالمية.
)عواصم ـ وكاالت(
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الصين: احتجاجات جديدة... وتهديد بحملة قمع صارمة
• طلعة »استراتيجية« صينية ـ روسية • »البنتاغون«: بكين تحول دون تقاربنا مع الهند

في ثاني إنذار من نوعه خالل 
أقل من 24 ساعة، هددت 

أعلى لجنة أمنية صينية بحملة 
قمع صارمة، فيما واصل آالف 

الصينيين تظاهراتهم ضد 
سياسات اإلغالق المرتبطة 

بـ »كورونا«، في واحد من أبرز 
التحديات، التي تشهدها 

البالد منذ وصول الرئيس شي 
جينبينغ للسلطة في 2012.

أعلنت وكالة التعاون األمني 
والدفاعي األميركية التابعة لـ 

»البنتاغون« أن وزارة الخارجية 
وافقت على صفقة محتملة لبيع 

أنظمة أميركية مضادة للطائرات 
املسيرة لقطر بقيمة مليار دوالر.

وأشارت الوكالة في بيان، ليل 
الثاثاء ـ األربعاء، أن الحديث 

 »FS-LIDS« يدور عن أنظمة
املضادة للطائرات املسيرة 

واملعدات الخاصة بها.
وستشمل صفقة التسلح 200 

طائرة مسيرة اعتراضية من نوع 
»COYOTE BLOCK 2« ومعدات 

إلطاقها، وأنظمة التشويش 
اإللكتروني »CUAEWS« ومعدات 

أخرى.

كشف املعهد الدولي 
للديموقراطية ومساعدات 

االنتخابات )ايديا( أمس أن 
نصف الحكومات الديموقراطية 

في العالم في حالة تدهور 
بسبب القيود املفروضة على 

حرية التعبير وعدم الثقة 
بشرعية االنتخابات.

وأوضح املعهد ومقره 
استوكهولم في تقرير بعنوان 

»حالة الديموقراطية العاملية 
لعام 2022« أن هذا التدهور 
يأتي في الوقت الذي يواجه 

قادة الدول تحديات غير 
مسبوقة بسبب الحرب الروسية 

في أوكرانيا وأزمات تكاليف 
املعيشة والركود العاملي الذي 

يلوح في االفق وتغير املناخ.
وذكر التقرير أنه على الصعيد 
العاملي أمسى عدد الدول التي 

تتحرك نحو االستبداد أكثر من 
ضعف عدد الدول التي تتجه 

نحو الديموقراطية فيما يعيش 
أكثر من ثلثي سكان العالم اآلن 
في ديموقراطيات متراجعة أو 

أنظمة استبدادية ومختلطة.

منعت الشرطة في والية كيراال 
الهندية أمس، جماعة هندوسية 
مقربة من الحزب الحاكم بتنظيم 
مسيرة دعمًا لبناء ميناء ضخم 

من »مجموعة أداني«، مع تصاعد 
التوتر بشأن املشروع البالغة 

تكلفته 900 مليون دوالر وأوقفه 
محتجون مسيحيون يقودهم 

قساوسة.
وتعهد أعضاء من »الجبهة 

الهندوسية املتحدة« بالسير 
إلى ميناء فيزنجام على الطرف 

الجنوبي من الهند إلعان دعمهم 
ملشروع يقولون إنه سيوفر فرص 
عمل في املنطقة. وكان محتجون 

من مجتمع صيادي األسماك 
أوقفوا أعمال البناء منذ 4 أشهر 
تقريبًا، قائلني إن مشروع امليناء 

يتسبب في تآكل السواحل مما 
يضر بسبل عيشهم.

سلة أخبار

»الخارجية« األميركية تقر بيع
 أسلحة لقطر بمليار دوالر

نصف الديموقراطيات 
حول العالم تتدهور

الهند: ميناء يثير توترًا 
مسيحيًا - هندوسيًا

زيمين إلى جانب شي جينبينغ في المؤتمر العام للحزب الشيوعي في 2017 )أ ف ب(

رجح المرشد اإليراني علي خامنئي 
«، في 

ً
أن »االحتجاجات لن تنتهي قريبا

نشرة سرية أعدتها وكالة أنباء فارس 
للقائد العام لـ »الحرس الثوري« حسين 
ــران  ــ ــ ســــامــــي، وســـربـــتـــهـــا مـــنـــصـــة »إيـ

إنترناشيونال« المعارضة.
وفــي النشرة الــســريــة، المكونة من 
123 صــفــحــة، أكـــد الــمــرشــد اإليـــرانـــي، 
ــداد الــبــيــان الــمــشــتــرك لــــوزارة  ــ قــبــل إعـ
ــثــــوري«، أن  الــمــخــابــرات و»الـــحـــرس الــ
الــنــظــام تخلف عــن الــركــب فــي الحرب 

اإلعامية.
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــنـــشـــرة الــمــوجــهــة 
لسامي فقط، اتهام خامنئي لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة وســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس األمــــن 
القومي بالتقصير في »مجزرة زاهدان« 
ــتـــان بـــلـــوشـــســـتـــان  ــيـــسـ بـــمـــحـــافـــظـــة سـ

المضطربة.
كما وردت اقتباسات مــن المرشد 
تــدل على قلقه مــن عــدم فاعلية نظام 
الــقــمــع، وقــــال غـــام عــلــي حــــداد عـــادل، 

والد زوجة مجتبى خامنئي، للمرشد 
 فــقــط يــمــكــنــه إنــهــاء 

ً
 كــبــيــرا

ً
إن حـــشـــدا

االحتجاجات، وبرأيه، فإن »الباسيج« 
قد ضعف وغير قادر على ذلك. 

ــم الــكــشــف عـــن الــنــشــرة الــســريــة  وتــ
نتيجة اختراق مجموعة الهاكرز »باك 
ريوارد« لوكالة أنباء فارس، التابعة لـ 

»الحرس الثوري«.

احتجاجات وشماتة

وفي وقت خرجت احتجاجات ضمن 
»الحراك الشعبي« المطالب بالتغيير 
والــمــتــواصــل مــنــذ منتصف سبتمبر 
الماضي بعدة مناطق متفرقة، أشعل 
خروج منتخب إيران من كأس العالم 
لكرة القدم على يد نظيره األميركي، في 
قطر، بعض مشاعر الشماتة في الباد 

ضد النظام الحاكم.
 وعبر بعض سائقي السيارات في 
العاصمة طهران عن شماتتهم، أمس، 

عــبــر إطــــاق شـــعـــارات مــثــل »يـــبـــدو أن 
منتخبكم الوطني لم ينجح«، وسخروا 
من التوقعات العالية للنظام الحاكم 
بالنسبة للمنتخب اإليــرانــي، وليس 

فقط من منظور رياضي.
وفــــي حــيــن كـــانـــت الــحــكــومــة تــأمــل 
ــكــــرة عــلــى  مــســاهــمــة فـــــوز مــنــتــخــب الــ
عدوها األميركي اللدود، في تخفيف 
حــــدة االضــــطــــرابــــات، أظـــهـــرت لــقــطــات 
ــم تــــداولــــهــــا عـــبـــر مــنــصــات  ــ فـــيـــديـــو تـ
ــاعــــي، أشـــخـــاصـــا  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
يصيحون بــشــعــارات احتجاجية من 
شــرفــات مــنــازلــهــم، مــن بينها »الــمــوت 
لـــلـــدكـــتـــاتـــور« فــــي إشـــــــارة لــخــامــنــئــي، 
وكتبت الناشطة اإليرانية المعروفة 
اتينا دايمي عبر »تويتر«: »اآلن يبتهج 
ــق الــجــمــهــوريــة  ــريـ الــــثــــوار بــهــزيــمــة فـ

اإلسامية«.
وانتشر على مواقع التواصل فيديو 
ــيـــن بــهــزيــمــة  ــيـ ــرانـ يـــرصـــد احـــتـــفـــال إيـ
منتخب بادهم وخروجه من منافسات 

ــمــــونــــديــــال، قـــائـــلـــيـــن إنـــــه »مــنــتــخــب  الــ
ــديـــو مــشــاهــد  ــيـ ــفـ الــــنــــظــــام«. ووثـــــــق الـ
الحــتــفــاالت صاخبة وإطـــاق األلعاب 

النارية داخل إيران إثر الهزيمة.

حملة إعدامات

في غضون ذلك، أصــدرت المحكمة 
الثورية في محافظة البرز شمال إيران، 
 متهمين 

ً
 بإعدام 15 شخصا

ً
حكما أوليا

بقتل أحـــد عــنــاصــر قـــوات »الــبــاســيــج« 
خـــال االحــتــجــاجــات فـــي الــمــحــافــظــة، 
فيما أكد مقرر األمم المتحدة الخاص، 
المعني بانتهاكات حقوق اإلنسان في 
إيران، جاويد رحمن، أن سلطات طهران 
شنت حملة إلصـــدار أحــكــام بــاإلعــدام 
 عن قلقه إزاء 

ً
على المتظاهرين، معبرا
تصاعد قمع التظاهرات.

وقـــال رحــمــن إنــه يتوقع مــن »لجنة 
 
ً
تقصي الحقائق«، التي ستشكل الحقا

ــان بــشــأن  ــ ــــسـ ــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـ مــ

احــتــجــاجــات إيــــــران، أن تــتــوصــل إلــى 
قائمة بالجناة وتشاركها مع مسؤولين 

قانونيين وطنيين وإقليميين.
، حــكــمــت مــحــكــمــة إيــرانــيــة 

ً
ــا ــقــ والحــ

ــــرى عــلــى أربـــعـــة أشـــخـــاص بتهمة  أخـ
التعاون مع المخابرات الصهيونية، 

والقيام بعمليات خطف.

ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــف مـ ــشـ ــ إلـــــــــى ذلــــــــــــك، كـ
إسرائيليون كبار أن تل أبيب تلقت 
 من تايلند يتضمن عدم تنفيذ 

ً
تعهدا

إيـــران أي هجوم ضــد اإلسرائيليين 
الذين يوجدون في الباد.

وأبـــلـــغـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــايــلــنــديــة 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة أنـــهـــا تلقت 

 مــن إيـــران بعدم شــن هجمات 
ً
تعهدا

ضد أهداف إسرائيلية على أراضيها، 
ــة وجــهــت  ــيـ ــرقـ ــا كــشــفــتــه بـ ــمـ  لـ

ً
ــا ــ ــقـ ــ وفـ

إلـــى وزارة الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
ومـــســـؤولـــيـــن إســرائــيــلــيــيــن اطــلــعــوا 

على األمر.

عسكريان يحمان نعش عنصر من »الباسيج« قتل خال االضطرابات في محافظة البرز أمس )إرنا(

ً
تسريب لخامنئي: االحتجاجات لن تنتهي قريبا
ً
تسريب لخامنئي: االحتجاجات لن تنتهي قريبا

اإلعدام لمتهمين بالعمالة… واحتفاالت بفوز أميركا في مدن إيرانيةاإلعدام لمتهمين بالعمالة… واحتفاالت بفوز أميركا في مدن إيرانية

باكستان: »طالبان« تتحدى قائد الجيش 
الجديد بهجوم انتحاري

بن غفير يثير أزمة داخل الجيش اإلسرائيلي
إضراب شامل في »الضفة« والقدس و»عرين األسود« تدعو لعمليات

تواصلت األزمة التي تسبب بها زعيم حزب »القوة 
اليهودية« المتطرف ايتمار بن غفير، وزير الداخلية 
في حكومة بنيامين نتنياهو المرتقبة، مع الجيش 
 من قوى سياسية أخرى، في التفاعل، 

ً
مما استدعى ردا

بالتالي استدعى تدخل رئيس أركــان الجيش أفيف 
كوخافي.

وشــــدد كــوخــافــي أمــــس، عــلــى أنــــه لـــن يــســمــح ألي 
سياسي ســواء »من اليمين أو اليسار« بالتدخل في 
قــرارات القيادة واستخدام القوات المسلحة لترويج 

أجندة سياسية.
وكان بن غفير انتقد فرض عقوبة انضباطية رمزية 
على جنديين اعتديا على ناشطي سام إسرائيليين 

في الخليل األسبوع الماضي.
وقال كوخافي، إن »التدخل السياسي في الجيش 
يــضــر بــشــكــل مــبــاشــر بــقــدرتــه عــلــى الــقــيــام بــمــهــامــه 
وشرعيته، واالفــتــراء على الــقــادة ألســبــاب سياسية 

هو منحدر زلق يجب علينا كمجتمع أال ننزل إليه«.
وأضاف: »للجنود والقادة وأفراد عائاتهم حقوق 
كــثــيــرة وعــلــيــهــم االبــتــعــاد عـــن أي خــطــاب ســيــاســي، 
ولــلــقــادة فــقــط هــم الــذيــن يــحــددون الــقــواعــد وطريقة 

التعامل مع الحوادث في وحداتهم«.
وأشــار إلى أن األحــداث التي قد يواجهها الجيش 

»خالية من أي اعتبار سياسي، وحتى لو وقعت أخطاء 
يجب توضيحها داخل الجيش واألطر المناسبة«.

وأظهر شريط فيديو أحد الجنود المعتدين وهو 
يقول: »سيأتي بن غفير وسيفرض النظام هنا« أي في 
الخليل. وقال بن غفير، إن إرسال جندي إلى السجن 
لمدة 10 أيام فقط ألنه قال »بن غفير سيفرض األمن 
هنا، هو تجاوز للخط األحمر وينقل رسالة مؤذية 

للجنود«.
وخلص تحقيق الجيش إلى أن »الجنود تصرفوا 
بتقدير خاطئ وبشكل مخالف للتوقعات، مستخدمين 
 أن 

ً
العنف الجسدي واللفظي غير الضروري«، مؤكدا

»ال يسمح للجندي بالتعبير عن نفسه بطريقة عدائية 
والتعبير عن موقف سياسي«.

في غضون ذلك ساد اإلضراب والغضب، أمس، مدن 
ومناطق الضفة الغربية والــقــدس المحتلتين، بعد 
مقتل 5 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص القوات 
اإلسرائيلية. ودعــت مجموعات »عرين األســود« إلى 
»إشعال كل نقطة تماس تحت أقدام االحتال«، وأكدت 
، وأن »كل وعد قطعناه 

ً
أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا

على أنفسنا سيقع«، مشيرة إلى أنها »ميتة واحدة 
 بشتى الــطــرق، فأحسنوا صناعة 

ً
سنموتها جميعا

الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة«.

وفاة الرئيس 
السابق جيانغ 
زيمين مهندس 

عودة الصين إلى 
الساحة الدولية
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الزمالك يلتقي المصري لخطف صدارة الدوري
• القاهرة - ةديرجلا●

يخوض فريق الزمالك مواجهة 
ــيــــره الـــمـــصـــري  ــة أمـــــــــام نــــظــ ــ ــــويـ قـ
البورسعيدي في الثامنة مساء 
ــــس(، بـــتـــوقـــيـــت  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــوم )الـ ــ ــيــ ــ ــ ال
الكويت، على استاد بــرج العرب 
بــاإلســكــنــدريــة، ضــمــن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن بــطــولــة 

الدوري المصري الممتاز.
ويــســعــى الـــزمـــالـــك إلــــى تــكــرار 
ــفــــوز أمــــــام الـــمـــصـــري مــــن أجـــل  الــ
خطف صدارة الدوري من األهلي 
واالتـــحـــاد الــســكــنــدري فـــي رحــلــة 
الحفاظ على لقبه الـــذي حصده 

لمدة موسمين على التوالي.
وكــــــــــان الـــــزمـــــالـــــك الــــتــــقــــى مــع 
المصري منذ أقل من أسبوع على 

ملعب برج العرب أيضا، ولكن في 
كـــأس مــصــر 2021-2022، حيث 
نجح الــفــريــق األبــيــض فــي الفوز 

بهدف سيد عبدالله »نيمار«.
ويــفــتــقــد الـــزمـــالـــك الــعــديــد من 

ــاراة الـــيـــوم  ــ ــبـ ــ الـــاعـــبـــيـــن خـــــال مـ
عـــلـــى رأســـــهـــــم مـــحـــمـــود حـــمـــدي 
»الــونــش« لــإصــابــة، فــي حين أن 
الــمــدرب الــبــرتــغــالــي جوسفالدو 
فــيــريــرا ســيــقــود الــفــريــق األبــيــض 

فـــي مــواجــهــة الــمــصــري مـــن على 
الــــخــــطــــوط، بـــعـــد غـــيـــابـــه الـــمـــرة 
الــمــاضــيــة لــســفــره إلـــى الــبــرتــغــال 

بسبب وفاة نجل زوجته.
وعلى الجانب اآلخـــر، يخطط 
الــمــصــري بــقــيــادة مــدربــه إيــهــاب 
جال في األخذ بالثأر من الزمالك 

بعد اإلطاحة به من كأس مصر.
ــة الـــخـــامـــســـة  وتـــشـــهـــد الــــجــــولــ
بالدوري المصري إقامة مباراتين 
ــا يــلــتــقــي  ــنــــدمــ الـــــيـــــوم أيـــــضـــــا، عــ
الداخلية مع فيوتشر في الرابعة 
 على 

ً
، ويحل فاركو ضيفا

ً
إال ربعا

أسوان في نفس التوقيت.

تدريب الزمالك

األهلي نفى عرض نيس
لضم أكرم

• القاهرة - ةديرجلا●
نفى النادي األهلي ما تم تداوله عن وصول 
عرض رسمي من نادي نيس الفرنسي للتعاقد 
مــع أكـــرم توفيق الــاعــب الــدولــي وظهير أيمن 
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم فــي فــتــرة االنــتــقــاالت 

الشتوية يناير المقبل.
ــال أمــيــر تــوفــيــق مــديــر لــجــنــة الــتــعــاقــدات  وقــ
 
ً
في األهلي إن الــنــادي الفرنسي لم يقدم فعليا
أي عـــروض لــاعــب، وأنـــه ال يعلم مــصــدر هــذه 
 فـــي الــتــأثــيــر 

ً
الــشــائــعــات الــتــي تــســاهــم أحـــيـــانـــا

على تركيز الاعب بل والفريق ككل في مرحلة 
يحتاج فيها األهلي إلــى أكبر درجــات التركيز 
 ســـواء على 

ً
مــن أجـــل اســتــعــادة األلــقــاب مــجــددا

الصعيد المحلي أو القاري بعد خسارة 
لقبي الدوري والكأس ودوري األبطال 

اإلفريقي في النسخة الماضية.
وأوضــــح مــديــر تــعــاقــدات القلعة 
الــحــمــراء أنـــه بــشــكــل عـــام ال يــوجــد 
أي نــيــة للتفريط فــي جــهــود أكــرم 
ــائـــز  ــم الـــركـ ــ ــيـــق كــــونــــه مــــن أهــ تـــوفـ
ــفــــريــــق الـــوقـــت  ــــي الــ األســــاســــيــــة فـ
الحالي ألن األهلي لديه ارتباطات 
ــة،  ــوبــ ــعــ مــــهــــمــــة  وفـــــائـــــقـــــة الــــصــ
 إلــــــى أن الـــســـويـــســـري 

ً
ــرا ــيــ ــشــ مــ

مـــارســـيـــل كـــولـــر مـــــدرب الــفــريــق 
يرفض مبدأ فكرة رحيل أي العب 

من المجموعة األساسية في الوقت الحالي.

فوز »يد األصفر« على العربي في »الدوري« 
• محمد عبدالعزيز

ــريـــق األول لــكــرة  ــفـ ــزع الـ ــتــ انــ
 
ً
ــوزا ــنــــادي الـــقـــادســـيـــة فـــ الـــيـــد بــ
 من العربي بنتيجة 28-

ً
ثمينا

26 )الــشــوط األول 15-12(، في 
المباراة التي جمعت الفريقين 
أمس األول، على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، في ختام منافسات 
الــجــولــة الــســادســة مــن الــــدوري 
الممتاز لكرة اليد، التي شهدت 
 فوز اليرموك على كاظمة 

ً
أيضا

بنتيجة 28-29.
وبذلك واصــل فريق الكويت 
تــــربــــعــــه عــــلــــى قــــمــــة الــــــــــــدوري، 
ــفــــارق األهــــــــداف عــن   بــ

ً
مـــتـــقـــدمـــا

أقـــــــــرب مـــــطـــــارديـــــه الــــقــــادســــيــــة 
ــــي(، ولــــكــــل مـــنـــهـــمـــا 12  ــانــ ــ ــثــ ــ )الــ
 8( 

ً
نــقــطــة، ثـــم الــســالــمــيــة ثــالــثــا

نــقــاط(، وبــرقــان الــمــركــز الــرابــع 
ــارق األهـــــــــداف عــــن الــعــربــي  بــــفــ
الخامس، ولهما 6 نقاط، وجاء 
ــي الــمــركــز  فـــريـــق الــفــحــيــحــيــل فـ

السادس بـ 5 نقاط، فيما تساوى 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات فــــــي الــــمــــركــــز 
ــرمـــوك الــثــامــن  ــيـ الـــســـابـــع مـــع الـ

بفارق األهداف برصيد 4 نقاط، 
وتراجع كاظمة للمركز التاسع 
قبل األخــيــر ولــه 3 نــقــاط، وظل 

الــقــريــن فــي الــمــركــز األخــيــر من 
دون رصيد.

جانب من مباراة القادسية والعربي

الجهراء يتغلب على الصليبيخات 
في »تمهيدي السلة«

• جابر الشريفي
تغلب فريق الجهراء على نظيره الصليبيخات بنتيجة 
121-107، في المباراة التي جمعتهما أمس األول، على صالة 
االتــحــاد بمجمع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي، ضمن 
منافسات األسبوع الخامس من الدوري التمهيدي لكرة السلة.
وبذلك رفع الجهراء رصيده إلى 9 نقاط، فيما ارتقى رصيد 

الصليبيخات إلى 7 نقاط.
اســتــطــاع الــجــهــراء فــي بــســط أفضليته فــي الــربــع األول عبر 
محترفيه النيجيري الونو واألميركي لوكاس، وسط محاوالت 
خجوله من العبي فريق الصليبيخات، لينتهي الربع األول بتقدم 
الجهراء 27-16. وتألق نجم الجهراء حسين الخباز في االختراق، 
إلى جانب التسجيل من الخارج خال الربع الثاني، فيما اكتفى 
منافسه بمحاوالت محترفه األميركي بلين أسفل السلة، ليحسم 

الجهراء هذا الربع لمصلحته42-61.
وحــاول الصليبيخات تقليص الفارق في الربع الثالث، غير 
أن تألق العبي الجهراء في التسجيل من الخارج رجح كفتهم في 

هذا الربع، الذي انتهى لمصلحتهم 68-90.
وتــرجــم الــجــهــراء أفضليته فــي نهاية الــمــبــاراة ، بنتيجة 

.107 - 121

يلتقي اليوم القادسية مع 
كاظمة، والسالمية مع 
اليرموك، والكويت مع 

خيطان، والفحيحيل مع 
برقان، في افتتاح الجولة 

الرابعة لـ »كأس زين«.

تــنــطــلــق الــــيــــوم مــنــافــســات 
ــكـــأس زيـــن  الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة لـ
لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، 
ــان مـــع  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــا خـ ــهــ ــيــ ــلــــتــــقــــي فــ يــ
ــتــــاد مـــبـــارك  الـــكـــويـــت عـــلـــى اســ
العيار، والسالمية مع اليرموك 
ــاد الـــشـــبـــاب، وتــقــام  ــتـ عــلــى اسـ
الـــــمـــــبـــــاراتـــــان الــــســــاعــــة 4:00 
، وفي الساعة 6:30 مساًء 

ً
عصرا

يــلــتــقــي الــقــادســيــة مـــع كــاظــمــة 
على اســتــاد عبدالله الخليفة، 
والــفــحــيــحــيــل مـــع بـــرقـــان على 

استاد التضامن.
ــام الـــمـــبـــاريـــات األربـــــع  ــقــ وتــ
ضــمــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 
األولـــى للبطولة، الــتــي تجرى 
بنظام الــدوري من دور واحد، 
على أن يتأهل األول والثاني 
من كل مجموعة إلى الدور قبل 
النهائي، الـــذي سيقام بنظام 
خـــــروج الــمــغــلــوب مـــن مـــبـــاراة 

واحدة.
ويتربع القادسية على قمة 
ــاط، فيما  ــقـ ـــ 9 نـ الــمــجــمــوعــة بـ
يأتي السالمية بمركز الوصافة 

ــه 6 نــــقــــاط، يـــلـــيـــه الـــكـــويـــت  ــ ولــ
وكاظمة وخيطان فــي المركز 
الثالث، ولكل منهم 4 نقاط، ثم 
بــرقــان فــي المركز السابع بـــ 3 
نقاط، في حين تذيل الفحيحيل 

جدول الترتيب با نقاط.

األقوى

ــة  ــيــ ــقــــادســ ـــــعـــــد مـــــــبـــــــاراة الــ
ُ
ت

ــة األقــــــــــــوى فــــــي هــــذه  ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ وكـ
الجولة، كون »األصفر« يستعد 
للدور نصف النهائي لبطولة 
كــأس سمو ولــي الــعــهــد، الــذي 
ــــع الــــعــــربــــي يـــوم  ســيــجــمــعــه مـ
الثامن من الشهر الجاري، فيما 
يجرب الجهاز الفني لكاظمة، 
بقيادة المدرب الصربي زيلكو 
 مــن الاعبين 

ً
مـــاركـــوف، عــــددا

 عن مشاركتهم 
ً
الشباب، بحثا

مع الفريق في الفترة المقبلة.
في المقابل، يدخل السالمية 
ــبــــاراة الـــيـــوم أمـــــام الــيــرمــوك  مــ
ــوز،  ــ ــفـ ــ ــيـــق الـ ــقـ  عــــــن تـــحـ

ً
ــا ــثــ ــحــ بــ

لاستمرار في المركز الثاني، 

واالقتراب من التأهل عن هذه 
المجموعة، فــي حين يواصل 
الجهاز الفني لليرموك تجهيز 

الاعبين الستئناف دوري زين 
للدرجة األولى.

مــن جــهــتــه، يــســعــى الــكــويــت 

لــاقــتــراب مــن مــركــز الــوصــافــة 
ــان، الــــذي  ــطـ ــيـ عـــلـــى حـــســـاب خـ
 الــمــدرب 

ً
ــرا ــيـ تــولــى مــهــمــتــه أخـ

ـــعـــد 
ُ
إبــــراهــــيــــم عـــبـــيـــد، فـــيـــمـــا ت

مــواجــهــة الــفــحــيــحــيــل وبــرقــان 
 
ً
ــدادا ــعـ ــتـ فـــرصـــة لــلــفــريــقــيــن اسـ

الســتــئــنــاف الــــــدوري الــمــمــتــاز 
واألولى.

القادسية وكاظمة في لقاء سابق

وفد »األزرق« يعود
للبالد اليوم

يـــــــــعـــــــــود إلـــــــى 
الـــــــبـــــــاد الـــــيـــــوم 
)الخميس( وفد 

منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم، 

 من دبي، بعد 
ً
قادما

أن دخــــل فـــي معسكر 
ــنــــاك فــــي 13  تـــدريـــبـــي هــ

نوفمبر الماضي.
ويــــــــأتــــــــي الــــمــــعــــســــكــــر فـــي 
إطــــار االســـتـــعـــدادات لــخــوض 
مــنــافــســات بــطــولــة »خــلــيــجــي 
ــرر إقــــامــــتــــهــــا فــي  ــقــ ــمــ 25«، الــ
الــبــصــرة مــن 6 إلـــى 13 يناير 

المقبل.
وكــــــــان الـــمـــنـــتـــخـــب اخــتــتــم 
ــه أمـــــس )األربـــــعـــــاء(  ــاتـ ــبـ تـــدريـ
ــلــــى مـــلـــعـــب نـــــــــادي ضـــبـــاط  عــ
الشرطة بــدبــي، تحت إشــراف 
المدرب البرتغالي روي بينتو، 

ومساعده أحمد 
عبدالكريم.

وهــنــاك حالة 
مـــــن الـــــرضـــــا عــن 
المعسكر، السيما 
فـــــــي ظـــــــل تـــحـــقـــيـــق 
الـــنـــتـــائـــج الـــمـــرجـــوة 
مـــــنـــــه، فــــــي ظــــــل الـــــتـــــزام 
الاعبين بالتعليمات الفنية 

واإلدارية.
ــر أن »األزرق« لــعــب  ــ ــذكـ ــ ُيـ
مباراتين وديتين حقق فيهما 
الــفــوز؛ األولـــى أمــام المنتخب 
الــلــبــنــانــي فــــي 19 الـــمـــاضـــي، 
وحـــقـــق فــيــهــا الـــفـــوز بــهــدفــيــن 
دون رد، ثــم الــمــبــاراة الــوديــة 
ــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي أمـــام  يــ
المنتخب الجزائري المحلي، 
 بهدف 

ً
وانــتــهــت بــفــوزه أيــضــا

مقابل ال شيء.

حازم ماهر

»نارية« بين القادسية وكاظمة في »كأس زين«
44 مباريات في منافسات المجموعة األولى مباريات في منافسات المجموعة األولى

تريبل دابل جديدة لدونتشيتش
تقود مافريكس لهزيمة ووريرز

واصل النجم السلوفيني لوكا 
دونتشيتش كتابة التاريخ، وحقق 
التريبل دابـــل الـــ 51 فــي مسيرته، 
وقـــــــاد داالس مـــافـــريـــكـــس لــلــفــوز 
116-113 عــلــى غــــولــــدن ســتــايــت 
ووريرز، حامل اللقب، الثاثاء، في 
إعادة لمواجهة الفريقين بنهائي 
المنطقة الغربية الموسم الماضي 
ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين.
وتعملق دونتشيتش، بإحرازه 
41 نقطة و12 متابعة و12 تمريرة 
 رصيده 

ً
حاسمة في الــفــوز، رافــعــا

إلى 51 تريبل دابــل )عشر أو أكثر 
ثاث فئات إحصائية( في مسيرته 

والخامسة له هذا الموسم.
ــدم الــــفــــريــــقــــان أفـــضـــل  ــ ــقـ ــ وال يـ
عروضهما هذا الموسم، إذ يحتل 
ووريرز المركز التاسع في المنطقة 

 و11 
ً
ــارا ــتــــصــ الـــغـــربـــيـــة مــــع 11 انــ

 عــلــى مافريكس 
ً
هــزيــمــة، مــتــقــدمــا

العاشر بعشرة انتصارات وعشر 
هزائم.

ــام  وكــــــان مـــافـــريـــكـــس خـــســـر أمــ
ــاريــــات فــي  ــبــ ووريــــــــــرز بـــخـــمـــس مــ
نهائي المنطقة الموسم الماضي.

وسجل دونتشيتش 13 نقطة 
ــثـــالـــث، لكن  بـــمـــفـــرده فـــي الـــربـــع الـ
الـــمـــبـــاراة بــقــيــت مــشــتــعــلــة، حيث 
تبادل الفريقان التقدم ست مرات 
في الربع الرابع، قبل أن يحسمها 
 
ً
 حدا

ً
مافريكس لمصلحته، واضعا
لسلسلة من 4 هزائم متتالية.

 مــن الــفــائــز كــل من 
ً
وبـــرز أيــضــا

تيم هارداوي بـ 22 نقطة، وأضاف 
سبنسر دينويدي 14.

وقــبــل 10.1 ثـــــواٍن عــلــى نهاية 
 
ً
الــــمــــبــــاراة، كــــان ووريـــــــرز مــتــأخــرا

ــارق نـــقـــطـــتـــيـــن، إال أن نــجــمــه  ــ ــفـ ــ بـ
ستيفن كوري أضاع الكرة بسبب 
خــطــأ فــي الــمــشــي. ومـــن ثــم سجل 
دوريـــان فيني- سميث رمية ُحرة 
لمافريكس، قبل أن يضيع كاي 
تومسون محاولته الثاثية، التي 
كان بمقدورها أن تعادل النتيجة 

قبل 2.6 ثانية لنهاية الوقت.
وكـــــــان كـــــــوري أفــــضــــل مــســّجــل 
لــلــفــريــق الــخــاســر بـــ 32 نــقــطــة مع 
خمس متابعات وخمس تمريرات 

حاسمة.

راندل يقود نيكس
واحتفل العب نيويورك نيكس 
جوليوس رانـــدل بعيد مــيــاده الـ 
 36 نقطة، وهــو أعلى 

ً
28 مسجا

رصــيــد هجومي لــه هــذا الموسم، 
ليقود فريقه للفوز على بيستونز 

ــل  140-110 فــي ديــتــرويــت. وســجَّ
كوينتين غريمز وجالن برونسون 
وأر جي باريت 16 نقطة لكل منهم 
لمصلحة الفريق الفائز، كما أضاف 
إيمانويل كويكلي 15 بعد دخوله 

كبديل.
وخسر نيكس أربع من مبارياته 
الخمس األخيرة، لكنه عزز سلسلة 
انتصارات المتتالية أمام ديترويت 

إلى 11 مباراة.
ويحتل نيكس المركز الحادي 
عشر في المنطقة الشرقية، بعشرة 
انتصارات و11 هزيمة، فيما يقبع 
بيستونز في المركز الخامس عشر 
واألخـــيـــر بالمنطقة الــشــرقــيــة مع 
خمسة انتصارات مقابل 18 هزيمة.

وفـــــي بــــورتــــانــــد، حـــقـــق لـــوس 
أنجلس كليبرز الفوز على ترايل 

بايزرز 112-118.

وكـــــــان نـــــورمـــــان بـــــــاول أفــضــل 
مسّجل للفريق الفائز بـ 32 نقطة، 
رغم دخوله كبديل، وأضاف ريجي 

جاكسون 24 نقطة.

فــيــمــا كـــــان انـــفـــرنـــي ســيــمــونــز 
ــبــــايــــزرز بـــــ 37  أفــــضــــل مـــســـّجـــل لــ
نقطة، وأضاف جيرامي غرانت 32 
نقطة. واستمر غياب صانع ألعاب 

بــورتــانــد دامــيــان لــيــارد، بسبب 
اإلصابة.

ويحتل كليبرز المركز الخامس 
 و9 

ً
فـــي الـــغـــرب مـــع 13 انـــتـــصـــارا

هزائم، فيما يحتل ترايل بايزرز 
 
ً
الـــمـــركـــز الـــســـابـــع بــــ 11 انـــتـــصـــارا

وعشر هزائم.
)أ ف ب(

صراع تحت سلة داالس مافريكس

أكرم توفيق
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اكتشاف 5 فيروسات جديدة في الخفافيش ميتشي تفوز في »مزاين« روسي للبقر
اكتشف علماء من أستراليا 
والصين 5 فيروسات جديدة في 
الخفافيش يمكن أن تنتقل إلى 
 
ً
البشر، أحدها يرتبط ارتباطا

ــيــــروس الـــتـــاجـــي  ــفــ ــالــ  بــ
ً
ــا ــقــ ــيــ وثــ

المستجد المسبب للجائحة.
 The ــة ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وذكــــــــــــــــــرت صـ
Telegraph، فـــي الــخــبــر الـــذي 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس 
األول، أن الخفافيش المصابة 

بــهــذه الــفــيــروســات تــعــيــش في 
ــــن بـــمـــحـــافـــظـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــوب الـ ــنــ ــ جــ
ــان على الــحــدود مــع الوس 

َّ
ُيــون

ومــيــانــمــار، وقـــد جــمــع العلماء 
 
ً
هذه الفيروسات من 149 خفاشا

خالل أعوام 2015 - 2019.
وأوضـــــــــــــــح الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن 
ــذه الـــفـــيـــروســـات،  ــ ــيـــن هــ ـــن بـ ــ »مـ
 
ً
 وثيقا

ً
 يرتبط ارتباطا

ً
فيروسا

بالفيروس التاجي والفيروس 

 SARS-CoV-2 التاجي المستجد
SARS-CoV، مــع وجــود خمسة 
اختالفات في الحمض النووي 
بينه وبــيــن الــفــيــروس التاجي 

المستجد«.
ـــون أن  ـــثـ ــاحـ ــبــ وقـــــــد أثــــبــــت الــ
ــــصــــاب بــانــتــظــام 

ُ
الــخــفــافــيــش ت

بعدد من الفيروسات في نفس 
الوقت. 

فــــازت بــقــرة عــمــرهــا 4 أشــهــر، 
ــــدعــــى مـــيـــتـــشـــي، فــــي مــســابــقــة 

ُ
ت

الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــرابــعــة 
ــار، وحــصــلــت على  ــقـ لــجــمــال األبـ

.
ً
علبة ألمنيوم سعتها 40 لترا

وقـــــــالـــــــت الــــــمــــــديــــــرة الـــفـــنـــيـــة 
لـــــدار اإلبـــــــداع الــشــعــبــي »آريــــــك - 
ــكــــوف« فــــي جــمــهــوريــة  ــيــ ــرودنــ بــ
يــاكــوتــيــا بــشــمــال شـــرق روســيــا، 
يفدوكيا أرجاكوفا، في تصريح 

نقله موقع روســيــا الــيــوم، أمس 
األول، إن أول مــســابــقــة مــن هــذا 
ــام 2019 فــي  ــ ــمـــت عــ ــيـ الــــنــــوع أقـ
قرية تيليه - ديرينغ الصغيرة 
بجمهورية يــاكــوتــيــا الــروســيــة، 
بمناسبة االحتفال بعيد المزارع 
فــــــي روســـــــيـــــــا، وحـــــــــــددت لــجــنــة 
التحكيم آنــــذاك أجــمــل بــقــرة عن 
طـــريـــق الـــتـــصـــويـــت بـــيـــن ســكــان 
القرية الذين حضروا إلى النادي.

وكانت مسابقة جمال األبقار 
نـــشـــرت عــــام 2020 عــلــى إحـــدى 
ــات الـــــــتـــــــواصـــــــل، بـــســـبـــب  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
ات االحترازية المتعلقة  اإلجـــراء

بتفشي »كورونا«.
وحصلت لجنة التحكيم في 
مسابقة الــجــمــال الــرابــعــة للعام 
الحالي على عدد كبير من الصور 
الفوتوغرافية الواردة من مختلف 

مناطق الجمهورية.

حبات خرز تقطع أمعاء طفلةحبات خرز تقطع أمعاء طفلة

إشاعة توقف البرلمان على قدميه!إشاعة توقف البرلمان على قدميه!

تــعــرضــت طــفــلــة لـــم يــتــجــاوز عــمــرهــا الــســنــة لــخــطــر إجـــــراء 5 
 من أنواع حبات الخرز 

ً
عمليات جراحية، بسبب ابتالعها نوعا

التي تتمدد في الماء.
وقالت والدة الطفلة كينيدي: »عندما فحص األطباء طفلتي 
 من أمعائها مسدود بشيء 

ً
ا بالموجات فوق الصوتية، رأوا أن جزء

.»
ً
 غريبا

ً
دائري صغير، سألوني عما إذا كانت قد ابتلعت شيئا

وأضافت: »تذكرت أنني اشتريت بعض خــرزات الماء البني 
األكبر، في األسبوع السابق، وأنه يعاني من طيف التوحد، وكنت 

آمل أن تساعده في تلبية احتياجاته الحسية«.
واستطردت: »كانت صدمة، لم أستطع أن أتخيل كيف تمكنت 
كينيدي من ابتالع إحــدى الــخــرزات، كنت أضعها في صندوق 
تخزين مخصص حتى يتمكن أخوها من اللعب بها«، متابعة: 

»اضطر األطباء إلى إخراج 6 بوصات من أمعائها الدقيقة«.
وألــقــت األم الــلــوم عــلــى الــشــركــات المصنعة لــهــذا الــنــوع من 
الخرز، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الرسائل التي تحدث فيها 
آباء وأمهات عن إقدامهم على رمي ما يمتلك أطفالهم من ألعاب 

مشابهة، بسبب المخاوف التي ولدتها قصة ابنتها.

تسببت رسالة كاذبة عبر »تويتر«، حول وفاة المستشار 
الــنــمــســاوي الــســابــق فــرانــتــس فــرانــيــتــســكــي، فــي قــيــام لجنة 

، أمس.
ً
برلمانية بالوقوف دقيقة صمت حدادا

ــال مــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب االشـــتـــراكـــى الــديــمــوقــراطــي  وقــ
الــنــمــســاوي، لوكالة األنــبــاء األلــمــانــيــة، إن نائبة مــن الــحــزب، 
والتي ال تستخدم »تويتر« بنفسها بنشاط، تلقت الرسالة 

عبر »واتساب« من أحد معارفها أمس.
 
ً
وطلبت المجموعة البرلمانية للحزب الوقوف دقيقة؛ حدادا

على زعيمهم السابق، لكن بعد لحظات قليلة أدركت النائبة 
.
ً
الخطأ، وصححته خالل االجتماع بأن فرانيتسكي ال يزال حيا

تم تعديل أحد أقارب نبات التبغ، المسمى 
 إلنـــتـــاج 

ً
»نـــيـــكـــوتـــيـــانـــا بـــنـــتـــامـــيـــانـــا« وراثـــــيـــــا

الكوكايين من أوراقه.
وُينتج الكوكايين بشكل طبيعي من أوراق 
نــبــات الــكــوكــا »إريــثــروكــســيــلــوم«، وقـــد شــرع 
العلماء فــي إعـــادة إنــشــاء هــذه العملية على 

نبات التبغ.
وقــــال مــوقــع روســيــا الـــيـــوم، أمـــس األول، 
 من معهد كونمينغ للنباتات في 

ً
إن فريقا

الصين قام بتعديل »نيكوتيانا بنتاميانا« 
إلنتاج إنزيمين ينتجان الكوكايين عندما 

تجف أوراقه.
ويــمــكــن أن يــــؤدي االخـــتـــراق إلـــى طريقة 
ــتـــاج مــركــبــات  لــتــصــنــيــع الــكــوكــايــيــن، أو إنـ
ــراض الـــطـــبـــيـــة.  ــ ــــأغــ  لــ

ً
ــلـــة كـــيـــمـــيـــائـــيـــا ــاثـ مـــمـ

ـــ »قـــلـــويـــد  ــ ــرف بـ ــ ــعـ ــ ــا ُيـ ــ ــو مـ ــ ــيــــن هـ ــايــ والــــكــــوكــ
التروبان«، والــذي له تأثيرات نفسية قوية 

في شكله البلوري.
وفـــي حــيــن أن الــكــوكــايــيــن مـــعـــروف بــأنــه 
 
ً
عقار غير قانوني، فقد تم استخدامه أيضا

في الممارسات الطبية كمخدر موضعي، أو 
لتضييق األوعية الدموية لوقف النزيف.

ومع ذلك، فإن شركات األدويــة مقيدة في 
الطرق التي يمكنها من خاللها إنتاج الدواء، 
حيث ظلت الخطوات الرئيسية في تصنيعه 

.
ً
الحيوي لغزا

وحتى اآلن، لــم يعرف العلماء كيف يتم 
تحويل المادة الكيميائية األولية MPOA إلى 

جزء من جزيء الكوكايين، »ميثيلكونون«.
وفي ورقتهم المنشورة بمجلة الجمعية 
الــكــيــمــيــائــيــة األمـــيـــركـــيـــة، اكــتــشــف الــعــلــمــاء 
ــقـــود؛ فـــهـــنـــاك إنـــزيـــمـــان:  ــفـ ــا هــــو مـ  مــ

ً
أخــــيــــرا

EnCYP81AN15 وEnMT4، وهما ضروريان 

ــــزيء  ــل هــــــذا لـــتـــكـــويـــن جـ ــحـــويـ ــتـ لـــتـــفـــاعـــل الـ
الكوكايين.

ومع هذه المعرفة، تحول الباحثون إلى 
نبات التبغ، الذي تحتوي أوراقه على مادة 

 
ً
تــســمــى أومــيــثــيــن، والـــتـــي تــشــبــه كيميائيا
 بــواســطــة 

ً
MPOA، ويـــتـــم تــحــويــلــهــا أيـــضـــا

اإلنزيمين.
ــن  ــدام الـــتـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــي، تــمــكَّ ــخـ ــتـ ــاسـ وبـ

الــبــاحــثــون مـــن تــغــيــيــر نـــبـــات الــتــبــغ إلنــتــاج 
اإلنــزيــمــات نفسها، ويعني هــذا التعديل أن 
هذا النبات يمكن أن ينتج ميثيليكونون في 

أوراقه، وهو العمود الفقري للكوكايين. 

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني
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تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

التنمية 
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ّ
وض
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درايش

كـــــــــــــل نـــــــهـــــــضـــــــه يـــــــــشـــــــــتـــــــــرط فـــــــيـــــــهـــــــا انـــــــفـــــــتـــــــاح
اتــــــــــــــــركــــــــــــــــوا كــــــــلــــــــمــــــــة يــــــــــــجــــــــــــوز ومــــــــــــــــــا يـــــــجـــــــوز 

فـــــــــــــي ديـــــــــــــــــــــار الـــــــــغـــــــــيـــــــــر تـــــــــــــبـــــــــــــدون الـــــــســـــــمـــــــاح 
والـــــــــــــــعـــــــــــــــذر: مــــــــــــن يـــــــطـــــــلـــــــب الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا يــــــــفــــــــوز! 

وعـــــــــنـــــــــدنـــــــــا تــــــــــــبــــــــــــدون فــــــــــــي طــــــــعــــــــن الــــــــــرمــــــــــاح
والـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــاوي تــــــــنــــــــكــــــــتــــــــب فـــــــــيـــــــــهـــــــــا رمـــــــــــــــوز

حـــــــــاجـــــــــزيـــــــــن الـــــــــــنـــــــــــور فـــــــــــي وقـــــــــــــــت الــــــصــــــبــــــاح 
ومــــــــن يـــــخـــــاف الــــــــضــــــــو... يــــخــــشــــى مــــــن الـــــبـــــروز

ليس من شأنك 
حسن العيسىيا جناب الوزير

 يا وزيــر الداخلية، في 
ً
اجلس يا معالي الــوزيــر، أنــت تحديدا

ديوانك الخاص، وادُع َمن تريد من نواب وثيقة القيم ودعاة الملل 
، واستمع لهم وتفاعل معهم كما تشاء في طلي البلد بلون 

ّ
والغث

الحزن والكآبة، لكن ابتعد عن خلق الله، وال تفرض آراء هؤالء 
النواب علينا، فهذا ليس شغلك وليس من مهام األمن في الدولة، 
وال من اختصاص سلطة التنفيذ أن تعتدي على حريات الناس 
ت وكراهية المرأة،  زمُّ

َّ
وتسحقها حتى تنال بركات جماعات الت

وتتجنب »سينهم وجيمهم« في هذا المجلس.
 ليس من شأنك وال من شــأن هــذه الحكومة التي أنــت النائب 
األول لرئيسها أن تجامل هــؤالء النواب على حسابنا! َمن نحن 
ة المنسية والجماعة التي لم تعتبروا 

ّ
وَمن نكون؟ ربما نكون القل

لــهــا أي مــقــام فـــي ســيــاســات ســلــطــتــكــم الــمــبــجــلــة الــســائــرة تحت 
ظــالل المجامالت والــمــزايــدات والتماهي مع نــواب وثيقة القمع 
االجتماعي، فلسنا من النافذين، ولسنا الذين قفزنا على غيرنا 
وفرضنا قناعاتنا الخاصة وفهمنا لحرياتنا على نــواب القهر 
والقمع حين حشروا أنفسهم في خصوصيات البشر وحرياتهم.

مــا شــأنــك يــا حــضــرة الــوزيــر إذا أراد البشر الــقــيــام بــمــاراثــون 
رياضي مختلط في عالم منفتح إال عندك وفي ديرتك المنغلقة 

والمنطوية على نفسها دون دول الخليج من ألفها إلى يائها؟
نحن ال ننظر للمرأة على أنها أداة تناسل وإشــبــاع رغبات، 
وبالتالي ال نحسب أن أي التقاء لها مع أخيها الرجل يعّد معصية 
، كما تتوهمون في ثقافتكم الغارقة بالهوس االجتماعي 

ً
وحراما

ووسواس الحرام والممنوع، نرى في المرأة إنسانة كاملة الحرية 
لها كامل الحقوق، وحين تشارك الرجل في عمله أو مكان الدراسة 
)وهــذه من محّرمات دولتكم( أو في الرياضة )حتى هذه صارت 
من محّرمات دولتكم(، فهي وشأنها وتمارس حريتها الحقيقية 
وليس بالصورة الشكلية؛ كأن تسمحوا لها بالعمل العام، فماذا 

تريد معاليك وماذا يريد حزب العتمة الذي تسايره؟
ة 

ّ
 كفاية يا جناب الوزير وكفاية يا حكومة، الدولة أضحت ملتف

بالسواد والملل والقهر بسببكم وبسبب سوء إدارتكم، مللنا منكم 
 من حالنا معكم.

ً
ويئسنا تماما

هناك مؤشرات قوية...
تلك المؤشرات تنقصها األدلة وتفتقر 

للمنطق!
 كل ذلك يتعلق بما تنشره الصحف 
ــأن هـــنـــاك تــغــيــيــرات  ــر بــ ــ بــيــن حــيــن وآخـ
وشيكة على مستوى الـــوزراء، وأن هذا 

!
ً
 جدا

ً
التغيير سيكون قريبا

 األسباب ليست واضحة، فلم يمِض 
ــوزراء، ولــم  ــ ــ ــاٍف الخــتــبــار أداء الـ وقـــت كــ
نسمع عن احتجاجات قوية وجدية على 

وزراء معّينين أو على الحكومة ككل.
ــــذا  ــــي إلثـــــــــــــارة هـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب الـ ــبـ ــ ــــسـ  الـ
الــمــوضــوع، هــو الــســعــي نــحــو اســتــقــرار 
حكومي لفترة من الزمن حتى في وجود 
ة« ويهدد 

َ
نواب بعضهم »مشاكس ِخلق

«، ومنهم 
ْ

ال
ّ
 على بط

ْ
باالستجواب »عّمال

 مـــن مـــحـــور واحـــد 
ً
ــّدم اســـتـــجـــوابـــا ــ مـــن قـ

ونتائجه لم تؤّد إلى طرح الثقة، وانتهى 
 ما، 

ً
االستجواب بتوصيات باهتة نوعا

ولم تكن بتلك الدرجة من اإلثارة!
 فـــي هـــذه الــمــرحــلــة بـــالـــذات، لـــم تعد 
، بل هي - أي 

ً
االستجوابات تخيف أحدا

تــلــك االســـتـــجـــوابـــات - فـــي مــعــظــمــهــا ال 
تستند إلى أدلة واضحة، مما يجعلها 

تبدو كبروز إعالمي لمجرد تقديمها!
صمود الــوزراء أمــام أي استجوابات 
ــة مــطــلــوب، فليس 

ّ
أو أي أســئــلــة مــغــلــظ

ــــب مــن  ــرعـ ــ ــخــــوف والـ  الــ
ّ
ــا يـــبـــث هـــنـــاك مــ

االستجوابات.
ــلـــومـــات لــــم يــتــم  ــعـ ــنــــاك مـ ــيـــســـت هــ ولـ

الــتــســاؤل عنها، وآن األوان لكي تكون 
الـــحـــكـــومـــة ووزراؤهــــــــــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للرد ولكشف الحقائق، حتى وإن كانت 
مؤلمة... فالحق يجب أن يعلو على ما 

عداه.
 ليس هــنــاك مــا يمنع مــن االستقرار 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، ولــــــيــــــمــــــارس الـــمـــجـــلـــس 
صـــالحـــيـــاتـــه بـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ســلــيــمــة 
 لــلــهــدوء 

ً
دون تــجــريــح شــخــصــي ســعــيــا

واالستقرار واالستمرارية.
ما نطلبه ليس بصعب، واستمرارية 

الهدوء واالستقرار مطلوبة.

 من الهدوء رجاًء
ً
د. ناجي سعود الزيدقليال

الله بالنور
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