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إيران: النظام يعرض تنازالت
لتفادي استفتاء على الدستور
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داخل العدد

»نتفليكس« تعرض فيلم هاري »نتفليكس« تعرض فيلم هاري 
ص ص 0909وميغان وميغان 88 الجاري الجاري

الرئيس السوري رفض وساطة 
روسية للقاء إردوغان

رفض الرئيس السوري بشار األسد 
وساطة روسية للقاء الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، أو حتى فكرة عقد 

اجتماع لوزيَري خارجيتهما. 
ــادر ســــوريــــة، لـ  وأكــــــدت ثـــاثـــة مـــصـ
ــــد يــعــتــقــد أن مثل  ــــرز«، أن األسـ ــتـ ــ »رويـ
هـــذه الــقــمــة قــد تــعــزز مــوقــف إردوغــــان 
قبل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة منتصف 
 إذا حقق هدفه 

ً
العام المقبل، خصوصا

بـــإعـــادة بــعــض الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم 3.6 مــايــيــن في 

تركيا.
وقـــال أحــد الــمــصــادر الــثــاثــة، وهو 

ــتـــراح، إن  دبــلــومــاســي مطلع عــلــى االقـ
ســوريــة »تــرى أن هــذا االجتماع عديم 
الــجــدوى، إذا لــم يــأِت بشيء ملموس، 
ومــا يطالبون بــه اآلن هــو االنسحاب 

الكامل للقوات التركية«.
لــكــن مــصــدريــن تــركــيــيــن، أحــدهــمــا 
مــســؤول كــبــيــر، قـــاال إن دمــشــق ترجئ 
ـــور تسير في  األمـــر فــحــســب، لــكــن األمـ
طريقها نحو عقد اجتماع في نهاية 
الــمــطــاف بــيــن األســــد وإردوغـــــــان »فــي 

المستقبل غير البعيد«.
ــال الـــمـــســـؤول الـــتـــركـــي الــكــبــيــر:  ــ وقــ

»)الرئيس الروسي فاديمير( 

وزير البلدية يلبي فرمانات هايف
النائب والوزير استنفرا إلزالة إعالن على مطعم أميركي

ً
يسبق الحملة األوروبية الداعمة للمثلية بـ 15 عاما

فــي تــركــيــٍز عــلــى تــوافــه األمـــور 
يفوق حدود المنطق، ثارت ثائرة 
عــضــو لــجــنــة الـــظـــواهـــر السلبية 
البرلمانية النائب محمد هايف، 
 لوزير الدولة 

ً
الذي أصدر فرمانا

ــبـــدالـــعـــزيـــز  ــلــــديــــة عـ ــبــ لـــــشـــــؤون الــ
 »ONE LOVE« المعجل إلزالة إعان
الــــمــــوجــــود عـــلـــى أحـــــد الــمــطــاعــم 
األميركية بالكويت، بــدعــوى أنه 

ــلـــيـــة، وعـــلـــى  ــم الـــمـــثـ ــدعــ يــ

موسم األمطار على األبواب وتكرار 
»الغرقات« احتمال قائم

الحرارة تنخفض 5 درجات... وأمطار متفرقة الثالثاء
● سيد القصاص

 مع مواصلة لجنة التحقيق التي شّكلتها وزيرة 
ً
تزامنا

األشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني 
بوقماز، قبل أسبوعين للتحقيق في أسباب غرقة 11 نوفمبر 
الــمــاضــي، تــســتــعــد »األشــــغــــال« لـــدخـــول الـــبـــاد خـــال األيـــام 
واألسابيع المقبلة موسم الشتاء الفعلي، مع توقعات إدارة 

ــاد الــجــويــة بــانــخــفــاض الـــحـــرارة 5 درجــــات،  ــ األرصـ

أميركا تكشف عن قاذفتها »أميركا تكشف عن قاذفتها »B21B21« النووية الجديدة« النووية الجديدة
واشنطن وموسكو تتبادالن الشروط لعقد قمة بين بايدن وبوتينواشنطن وموسكو تتبادالن الشروط لعقد قمة بين بايدن وبوتين

ــــس األول،  ــيـــش األمــــيــــركــــي، أمــ كـــشـــف الـــجـ
فـــي »الــمــصــنــع 42« الـــتـــابـــع لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
ــــن قـــاذفـــتـــه  ــا، عـ ــنـ ــفـــوريـ ــيـ ــالـ ــكـ ــــي بـــالـــمـــديـــل بـ فـ
االستراتيجية الشبح الجديدة »B21 رايــدر«، 
التي يمكن تشغيلها بال طاقم، والقادرة على 
تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، إضافة 
إلى إطالق صواريخ تقليدية طويلة وقصيرة 
قِلع للمرة األولى خالل أشهر.

ُ
المدى، والتي ست

وتعد هذه الطائرة، التي يتوقع أن تبلغ 
تــكــلــفــة كـــل نــســخــة مــنــهــا نــحــو 700 مليون 
دوالر، أول قاذفة يطلبها الجيش األميركي 
 
ً
مــنــذ عـــقـــود، وُيـــفـــتـــَرض أن تــحــل تــدريــجــيــا

ي B1 وB2 العائدتين إلى الحرب 
َ
محل طراز

الباردة.
وستوفر هذه القاذفة إمكانية الطيران 
بــــدون طــاقــم عــلــى مــتــنــهــا، لــكــن متحدثة 

بــاســم الــقــوات الــجــويــة، قــالــت إن الجيش 
لم يتخذ أي قرار بعُد بشأن اعتماد هذه 

الخاصية. 
ــر، تــبــادلــت واشــنــطــن  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ومــوســكــو الـــشـــروط حـــول عــقــد لــقــاء بين 
الرئيسين األميركي جو بايدن، والروسي 
فالديمير بوتين، مما ُيظِهر أن احتماالت 

اللقاء ال تزال مستبعدة. 

وسط دعوات المحتجين في إيران إلجراء استفتاء على 
دستور الجمهورية اإلسامية، ودعوات اإلصاحيين المخففة 
ــراء استفتاء على تــعــديــات دســتــوريــة ال تمس جوهر  إلجـ
الــنــظــام، بـــدأت السلطات اإليــرانــيــة تــعــرض تقديم تــنــازالت 
سياسية، في محاولة ـ حسبما يبدو ـ  لتفادي إجراء استفتاء، 
وهــو أداة دستورية يسمح بها التشريع اإليــرانــي إال أنها 

معطلة إلى حد كبير.    
 بتعديل 

ً
ــدم عـــدة مــســؤولــيــن إيــرانــيــيــن، أمـــس، وعــــودا وقـ

ــراء االنــتــخــابــات التشريعية المقررة  قــانــون االنــتــخــاب إلجـ
العام المقبل على أساسه، وهو ما قد يعني إضعاف قبضة 
مجلس صيانة الدستور على استبعاد المرشحين الذين 
يعتبرهم غير مؤهلين وبالتالي يعزز إمكانية وصول قوى 

جديدة إلى السلطة.  
كــمــا أعــلــن الــبــرلــمــان والــســلــطــة الــقــضــائــيــة أنــهــمــا بصدد 
مراجعة للقانون الذي يفرض إلزامية الحجاب والذي أطلق 
شرارة االحتجاجات الدامية التي تشهدها الباد منذ أكثر 

من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
إال أن الرئيس إبراهيم رئيسي شــدد، أمــس، على أنــه ال 
 بــمــبــدأ الــحــكــومــة 

ً
يــمــكــن الــمــســاس بــالــدســتــور وخــصــوصــا

اإلسامية الذي يدعو المحتجون إلى إلغائه، ومبدأ أن يكون 
 الستبعاد عودة الباد إلى نظام الملكية.

ً
النظام جمهوريا

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس، 
أن المطالب بالتغيير وبتجديد الحكم شأن وطني 

»الشال«: برنامج الحكومة... إعالن نوايا 
معظمها مذكور في خطط وبرامج الحكومات السابقة وانتهى إلى االتجاه عكس السير عند التطبيق

 
ً
تضمن أخطاًء توحي بأن تجميعه تم سريعا

تب
ُ

من دون وعي وإيمان كافيين بما ك

بعض النوايا مستحق وال بد من دعمه... واآلخر 
يصُعب تحقيقه إال برفده بآليات محددة للتنفيذ

ال نعرف كيف يتحقق تذويب المعضلة اإلسكانية 
بـ 75% بحلول عام 2026؟

لم يتطّرق إلى كيفية التعامل مع أكثر من 50 هيئة 
 معظمها بال عمل حقيقي

ً
 دائما

ً
ولجنة ومجلسا

الدرب إلى اإلصالح الجذري له تكاليفه  
وال بد من مصارحة المواطنين واإلقرار بذلك

ً• الحاجة ملّحة إلى صياغة آليات لتحويل إعالن النوايا إلى برنامج عمل
• حّدد تحديات أغلبها صحيح ولكن ينقصه استدامة المالية العامة الحاضنة لها جميعا

طهران - فرزاد قاسمي

... وبعد إزالتهاإلعان قبل إزالته

مقاتات من حزب حرية كردستان الكردي ـ اإليراني االنفصالي 
خال تدريبات في موقع على الحدود اإليرانية ـ العراقية )أ ف ب(

02

02

0202

02

02

مباراتا اليوم
فرنسا x بولندا06.00 م

إنكترا x السنغال10.00 م

٢١

هولندا واألرجنتين أول 
المتأهلين لربع النهائي

ــــن« عــلــى  ــيـ ــ ــــواحـ ــــطـ بـــعـــد فــــــوز »الـ
الواليات المتحدة، 3-1، و»التانغو« 
ــبــــح  عـــــلـــــى أســـــتـــــرالـــــيـــــا 2-1، أصــ
المنتخبان الهولندي واألرجنتيني 
ــلـــدور ربــع  ــفـــرق الــمــتــأهــلــة لـ أول الـ
النهائي فــي مــونــديــال قطر 2022 
 
ً
 قويا

ً
لــكــرة الــقــدم، ليضربا مــوعــدا

بينهما الجمعة المقبل على بطاقة 
الصعود لنصف النهائي.

ــــب الـــــفـــــريـــــقـــــان فـــــــي أولـــــــى  ــعــ ــ ولــ
مباريات دور الـ 16، التي انطلقت 
أمـــس مــع نظيريهما عــلــى ملعبي 
خليفة الـــدولـــي، وأحــمــد بــن علي، 
بــعــد اخــتــتــام ثــمــن الــنــهــائــي مساء 

أمس األول.
ــّجـــل لــلــهــولــنــديــيــن ممفيس  وسـ
ديباي، ودالي بليند، ودنزل 
دامفريس، بينما أحرز هدف 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة حــاجــي 

رايت.
ــرى سجل  ــ وفـــي الـــمـــبـــاراة األخـ

أهداف األرجنتين ميسي 

https://www.aljarida.com/article/6692
https://www.aljarida.com/article/6674
https://www.aljarida.com/article/6663
https://www.aljarida.com/article/6620
https://www.aljarida.com/article/6691
https://www.aljarida.com/article/6563
https://www.aljarida.com/article/6598
https://www.aljarida.com/article/6545
https://www.aljarida.com/article/6577
https://www.aljarida.com/article/6648
https://www.aljarida.com/article/6609
https://www.aljarida.com/article/6668
https://www.aljarida.com/article/6639
https://www.aljarida.com/article/6584


إيران: النظام يعرض تنازالت...

موسم األمطار على األبواب...

الرئيس السوري رفض وساطة...

...»B21« أميركا تكشف عن قاذفتها

وزير البلدية يلبي فرمانات...

 بالمحتجين أو باألقليات اإلثنية، إال 
ً
 متعلقا

ً
 فئويا

ً
وليست شعارا

أنه شدد على »وجوب مناقشة أي تغيير في ضوء تطبيق الدستور، 
ال تغيير الدستور نفسه«. 

وفــي وقــت أعلنت محامية أن السلطات القضائية بــدأت محاكمة 
فائزة نجلة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني بتهمة »تحريض 
المتظاهرين ونشر أخبار كاذبة«، تترقب البالد موجة جديدة محتملة 

  .
ً
من التظاهرات التي دعا إليها المحتجون لثالثة أيام تبدأ غدا

فــي شــأن آخــر، أكــد مصدر مقرب مــن الزعيم السني فــي محافظة 
سيستان وبلوشتسان إمـــام جمعة زاهــــدان الــمــولــوي عبدالحميد، 
أن المئات مــن الشباب البلوش توجهوا إلــى منزله خــالل اليومين 

الماضيين للتطوع لحمايته.
 تــوجــه عبدالحميد لــصــالة الجمعة برفقة نحو 200 

ً
وكـــان الفــتــا

مسلح. وذكر المصدر أن المتطوعين تم اختيارهم من مختلف العشائر 
بالمحافظة التي شهدت صدامات دامية بين األهالي وقــوات أمنية 
بالتزامن مع احتدام االحتجاجات واالضطرابات التي تشهدها إيران 

منذ منتصف سبتمبر الماضي. 
وعــــزا الــمــصــدر اإلقـــبـــال الــشــديــد عــلــى الــتــطــوع إلـــى انــتــشــار أنــبــاء 
عــن معلومات تــم توجيهها لعبدالحميد مــن قبل مندوبي المرشد 
اإليراني علي خامنئي عن وجود خاليا لـ »داعــش خراسان« تخطط 
الغتياله، إضافة إلى اغتيال أحد أئمة الجمعة السنة منذ بضعة أيام 

في المحافظة المضطربة. 
 قد تحدثت عن 

ً
وكانت تسريبات نشرتها مجموعات معارضة أخيرا

رفض خامنئي لمقترح أمني يقضي بإلقاء القبض على عبدالحميد، 
إال أنه قِبل بـ »إضعاف مكانته وسمعته« بعد هدوء األجواء المشحونة 

.
ً
حاليا

وأمــس األول، اندلعت احتجاجات واسعة بعد صالة الجمعة في 
زاهدان هتف فيها المحتجون ضد النظام والمرشد وأعلن المتظاهرون 

أن المولوي عبدالحميد خط أحمر بالنسبة إليهم.

 من بعد غد )الثالثاء( حتى الخميس، 
ً
ا وهطول أمطار متفرقة بدء

وبكميات متفاوتة الــغــزارة، مما يضع اســتــعــدادات الــــوزارة أمــام 
اختبار جديد الحتواء تداعيات األمطار المتوقعة.

وفــي مــوازاة إعــالن مصادر »األشــغــال«، إجـــراءات تأهب لموسم 
 من خالل توزيع عشرات المضخات 

ً
األمطار تم تعزيزها مؤخرا

رت 
ّ
، حذ

ً
 للمياه سابقا

ً
في »المناطق الحرجة« التي شهدت تجمعا

ات القائمة فإن  مصادر لجنة طــوارئ األمطار من أنه رغم اإلجــراء
 في عدد من المناطق، ألسباب 

ً
احتمال تكرار الغرقات يبقى قائما

تتعلق بالطاقة المحدودة الستيعاب شبكة تصريف مياه األمطار، 
والتي ال تتجاوز 20 ملم في المناطق الداخلية. 

ُيذكر أن الجهات المعنية لم تنجز بعد الحلول التي اقترحتها 
الــلــجــان المعنية لجهة إقــامــة الــبــحــيــرات الــقــادرة على استيعاب 
المتساقطات، وربطها بأنابيب لتصريف مياه األمطار في األماكن 

الحرجة.

الفور امتثل الوزير للفرمان، ووجه إلى استعجال إزالة اإلعالن 
خالل ساعات دون التبين من صحة االدعاء.

وعقب تأكده من إزالــة المعجل لـ »اإلعــالن المنكر« على حد 
: »تمت إزالة الشعار ومخالفة المطعم 

ً
رؤيته، غرد هايف شاكرا

بعد ساعات قليلة من نشر الخبر، ونشكر اإلخــوة في البلدية 
ووزيرها على سرعة التفاعل واالستجابة«!

بدأت الحكاية عندما نشر أحد المواطنين مقطع فيديو على 
 
ً
حسابه في »تويتر« للمطعم، ادعى من خالله أنه يحمل شعارا

 النائب بسرعة التدخل، ليخاطب األخير الوزير 
ً
للمثلية، مطالبا

 ما أراد، دون االستفسار عن ماهية الشعار وسبب 
ً
فينفذ مسرعا

وجــــوده، وهـــي الــخــطــوة الــتــي طــالــب بــهــا كــذلــك الــنــائــب أســامــة 
الشاهين عبر حسابه في »تويتر«، إذ دعــا البلدية إلــى اتخاذ 

خطوات رادعة تجاه اإلعالن )الشعار( غير القانوني.
 One« غير أن حقيقة األمر، أن المطعم أطلق منذ 2005 حملة 
Love«، التي تحمل االسم ذاته لحملة االتحاد الهولندي لكرة 
القدم التي بدأت عام 2020 لدعوة الالعبين إلى ارتــداء شارات 
»بــلــون قــوس قـــزح«، أي أن المطعم يستخدم ذلــك الشعار قبل 

الحملة األوروبية بسنوات، وال يعني ذلك دعمه للمثلية.

بوتين يمهد ببطء لذلك. ستكون الخطوة بداية تغيير كبير في 
 على تركيا، وستستفيد 

ً
سورية، وسيكون لها آثار إيجابية جدا

 ألنها مشغولة في العديد من المناطق«. 
ً
 منها نظرا

ً
روسيا أيضا

وكان إردوغان قال، بعد أسبوع من مصافحته الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي في الدوحة، إنه مستعد لتكرار األمر مع سورية.

 وفي سلسلة تصريحات روسية، أمس األول، قال ممثل بوتين 
للشرق األوســـط وإفريقيا ميخائيل بــوغــدانــوف، إن موسكو »ال 
ــبــدي اســتــعــدادهــا لعقد لــقــاء بين إردوغـــان 

ُ
تــفــرض وســاطــة، بــل ت

 إن التقارب هو الخيار 
ً
 أن »موسكو تقول دائما

ً
واألســد«، مضيفا

الصحيح، لكن ال يوجد أي عمل ملموس على المستوى السياسي 
حتى اآلن«. 

من ناحيته، أعلن ممثل بوتين في سورية ألكسندر الفرنتييف، 
أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين األسد وإردوغان، في حين 
رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هناك احتمااًل 
لعقد مفاوضات بين الرئيسين من أجل االستقرار، وروسيا مستعدة 

للمساهمة في ذلك.

وبعد أخذ ورد حول تصريح لبايدن، قال فيه، إنه على استعداد للقاء 
بوتين إذا كان األخير »يبحث عن طريقة إلنهاء الحرب«، أكد مستشار 
البيت األبيض لألمن القومي جون كيربي أنه »ال نية لدى الرئيس بايدن 
 إلى أن »بوتين لم 

ً
«، مشيرا

ً
لعقد محادثات مع نظيره الروسي حاليا

ُيظِهر أيَّ ميل إلبداء اهتمام بأّي حوار من أي نوع«.
وشّدد كيربي على أنه »يمكن للحرب أن تنتهي اليوم، إذا قام بوتين 

باألمر الّصحيح، وغادر أوكرانيا«.
وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ألمح، أمس األول، 
إلى أن موسكو تشترط موافقة أميركية على ضم روسيا ألربع مناطق 

أوكرانية، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي. 
وأضــــاف بيسكوف أن »العملية العسكرية مــســتــمــرة«، فــي رفــض 
ضمني للشرط األميركي بوقف الحرب قبل أي مفاوضات مباشرة 

بين الرئيسين.
ر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، من أن 

ّ
وبينما حذ

بوتين قد يستغل أي محادثات للسالم في أوكرانيا إلعــادة تجهيز 
قواته قبل شن هجوم آخر، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس، واشنطن بمنح روسيا ضمانات أمنية في أي مفاوضات مقبلة 

في إطار »هندسة األمن المستقبلية بأوروبا«. )عواصم ـ وكاالت(
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األمير يهنئ رئيس الو بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــرئــيــس 
ثــونــغــلــون ســيــســولــيــث رئــيــس 
جــمــهــوريــة الو الــديــمــوقــراطــيــة 
الــشــعــبــيــة الــصــديــقــة عــبــر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ــة ولــــجــــمــــهــــوريــــة الو  ــيــ ــافــ ــعــ والــ
الديموقراطية الشعبية وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ الو بالعيد الوطني
بـــــعـــــث ســـــمـــــو ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــشــيــخ مشعل األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلـــى الــرئــيــس ثونغلون 
سيسوليث رئيس جمهورية الو 
الديموقراطية الشعبية، ضمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
جمهورية الو بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية 

الو الديموقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبالده.

القحطاني: دور بارز للكويت في ضمان أمن الطاقة
شارك في منتدى »ميد 2022« الذي تنظمه إيطاليا

أكــــد ســفــيــر الــكــويــت لــــدى إيــطــالــيــا، نــاصــر 
القحطاني، أمــس، أن مشاركة الكويت النشطة 
في منتدى الحوارات المتوسطية في روما )ميد 
2022( أبـــرزت حرصها على أمــن الطاقة ودفع 

النمو االقتصادي العالميين.
ــه الــســفــيــر  ــى بــ ــ ــ ــي تـــصـــريـــح أدلـ جـــــاء ذلـــــك فــ
القحطاني لـ »كونا«، بمناسبة حضوره ممثال 
للكويت فــي المنتدى السنوي الثامن الرفيع 
المستوى لمنطقة المتوسط )ميد 2022(، الذي 
مه إيطاليا بمشاركة نحو 60 من القادة من 

ّ
تنظ

ــــوزراء ورؤســـاء  ــاء الـــدول والحكومات والـ رؤسـ
المنظمات المتعددة األطراف اإلقليمية والدولية.

وقال القحطاني إن مشاركة الرئيس التنفيذي 
لــمــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة، الــشــيــخ نـــواف 

الناصر، للمساهمة في حوار رئيس تحت عنوان 
»نــمــوذج أوســع ألمــن الطاقة« بدعوة من وزير 
الخارجية اإليطالي، أنطونيو تاياني، واالجتماع 
معه تعكس دور الكويت الحيوي على صعيد أمن 

الطاقة العالمي واالستقرار االقتصادي.
وأضاف أن مداخلة رئيس المؤسسة بجانب 
وزيــــَري النفط البحريني والــطــاقــة الــجــزائــري 
ورئـــيـــس مــجــمــوعــة إيــنــي اإليــطــالــيــة النفطية 
الكبرى، ألقت نظرة تحليلية عميقة على واقع 
ومستقبل أمـــن الــطــاقــة على ضـــوء التداعيات 
ه  الواسعة لألزمة األوكرانية، ومن منظور توجُّ
العالم إلــى التحول الطاقي وتحديات التغّير 
المناخي. وأشار إلى أن الحوار الرفيع المستوى 
لت محور اهتمام 

ّ
حول هذه التحديات التي مث

هذا المنتدى الدولي أبرز جهود الكويت وقطاع 
صناعة النفط الناجحة بإنتاج مشتقات صديقة 
للبيئة في مواكبة متطلبات احتواء االحترار 
المناخي بالتوازي مع الحفاظ على حصة النفط 
ومشتقاته في »خليط الطاقة« العالمي على مدى 

العقود القادمة.
ولفت السفير القحطاني إلى قدرة مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تعزيز 
مكانتها الكبيرة المتنامية والثقة التي تحظى 
بها في السوق اإليطالية وتلبية احتياجاتها 
ــن الــمــنــتــجــات الــكــربــوهــيــدراتــيــة  الــمــتــنــوعــة مـ
المطابقة ألحدث المعايير، من خالل ثاني أكبر 
شبكة توزيع في إيطاليا التي بــدأت استيراد 

الديزل الكويتي المنخفض الكربون.

٢٦

18-11

هولندا واألرجنتين أول...
في الدقيقة 35 من الشوط األول، ثم ألفاريز في الدقيقة 57، بينما 
قلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة، بعدما سدد البديل 
كرة اصطدمت بالعب وسط األرجنتين، فرنانديس، وخدعت 

الحارس )77(.
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توقعت مــصــادر مــســؤولــة في 
وزارة الشؤون االجتماعية، تأخر 
صــرف الــبــدل الــنــقــدي عــن رصيد 
اإلجــازات الدورية أثناء الخدمة، 
ــــود بعض  ــك إلــــى وجـ مــرجــعــة ذلــ
ــات الــــتــــي تــضــمــنــهــا  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ االشــ
تعميم وزارة المالية على الجهات 
الــحــكــومــيــة بــهــذا الـــصـــدد، وعلى 
ــا »عــــــرض مـــعـــامـــات بــيــع  ــهــ رأســ
اإلجــازات لكل حالة على مراقبي 
شؤون التوظف التابعين لديوان 
الخدمة للتأكد مــن االستحقاق، 
إضــافــة إلــى عرضها على وحــدة 
الرقابة المالية بالجهة للوقوف 

على سامة الصرف«.
وقالت المصادر لـ »الجريدة«، 
إن »الـــــــرقـــــــابـــــــة الــــمــــســــبــــقــــة، فـــي 
ــيـــن  ــفـ ــمـــوظـ ظــــــل وجــــــــــود آالف الـ
المستحقين بــالــوزارة، الذين من 
المتوقع أن تــتــجــاوز أعــدادهــم 4 
آالف، ســتــعــرقــل ســرعــة الــصــرف، 
لعدم القدرة على استيعاب العدد 
الضخم من المعامات«، الفتة إلى 
أن »حــل هــذا الموضوع يمكن أن 
يكون بالرقابة الاحقة، كما هي 
الحال في صرف مكافآت األعمال 

الممتازة«.

وشــددت على أن النظام اآللي 
 للتحقق من 

ً
المعمول بــه حــالــيــا

استحقاق الموظفين ال يقبل أي 
تــجــاوز أو استثناء مــن ضوابط 
الـــــــصـــــــرف، ال ســــيــــمــــا الــــخــــاصــــة 
بـــأن يــكــون الــمــوظــف أمــضــى في 
ذات الــجــهــة بــعــد الــتــعــيــيــن فيها 
أو الـــنـــقـــل إلـــيـــهـــا مــــــدة ســنــتــيــن 
عــلــى األقــــل ســابــقــتــيــن عــلــى قـــرار 

الـــــــصـــــــرف، مــــــؤكــــــدة أن الـــنـــظـــام 
يرفض المعامات التي لم يكمل 
أصحابها هذه المدة ولو نقص 

منها أشهر معدودة.

كشوف المستحقين

وأوضحت المصادر أن فريق 
تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق 

ــــوزارة، أنــجــز  ــالـ ــ ــــرف الـــبـــدل بـ وصـ
أول كــشــوف بــأســمــاء الموظفين 
المستحقين والتي تضمنت نحو 
400 موظف وموظفة، مشيرة إلى 
أنــه بصدد إرسالها إلــى مراقبي 
ديوان الخدمة ومكتب المراقبين 
ــــول عــلــى  ــــصــ ــحــ ــ ــة والــ ــعــ ــراجــ ــمــ ــلــ لــ
ات  موافقتهما الستكمال اجـــراء

الصرف.

ــافــــت أن »عــمــلــيــة غــربــلــة  وأضــ
طلبات الصرف، التي تقوم الوزارة 
، أسفرت عن رفض نحو 

ً
بها حاليا

300 منها لراغبي بيع إجازاتهم 
لــعــدم تــحــقــق شــــرط عــــدم تــوقــيــع 
عــقــوبــات تــأديــبــيــة عليهم، مــا لم 
 للمدد المقررة 

ً
يتم محوها وفقا

، قبل صـــدور قـــرار صرف 
ً
قــانــونــا

البدل النقدي«.

اليوم العالمي للمعاقين

في موضوع آخر، قالت وزيرة 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــة، وزيـــــــــــرة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة 
ــلـــى لـــشـــؤون ذوي  الــمــجــلــس األعـ
اإلعــاقــة، مــي البغلي، إن »الخطة 
اإلنمائية الخمسية للكويت أولت 
األشخاص ذوي اإلعاقة اهتماما 
، وحــــرصــــت عـــلـــى تــنــمــيــة 

ً
ــا ــغــ ــالــ بــ

وتعزيز رأس المال البشري عبر 
البرامج المخصصة لخدمة هذه 

الشريحة المجتمعية المهمة«.
وذكـــــــــــــــــــــرت، فـــــــــي كـــــلـــــمـــــة لـــهـــا 
ــبـــة االحـــــتـــــفـــــال بـــالـــيـــوم  ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
ــمـــي لـــلـــمـــعـــاقـــيـــن، أن »تــلــك  ــالـ ــعـ الـ

 أساسيا 
ً
ا الشريحة تعتبر جـــزء

من المجتمع، ونطمح في 2023 
إلــى تفعيل جميع مــواد القانون 
)8/ 2010( الــصــادر بشأن حقوق 
األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة بشكل 
كامل«، مستدركة: »ولكن ال يمكن 
تحقيق ذلــك دون تضافر جميع 
الجهود، ونخص بالذكر أبناءنا 
ــة إلـــى  ــافــ مــــن ذوي اإلعـــــاقـــــة، إضــ
جمعيات النفع العام التي تمثلهم 
ــاع الـــــخـــــاص والــــجــــهــــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ

المعنية األخرى«.
وأكـــــدت »نــحــن حــريــصــون كل 
الحرص على المشاركة في تنمية 
الوطن وفق رؤية )كويت جديدة 
2035(، وتنفيذ التزاماتنا الدولية 
والــدســتــوريــة فـــي مــجــال حماية 
حــقــوق األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة 
وتعزيزها، ال سيما بعد انضمام 
الكويت إلى اتفاقية األمم المتحدة 
ــــول الـــحـــقـــوق الــمــعــنــيــة بــدمــج  حـ

األشخاص ذوي اإلعاقة«.

● فهد الرمضان
أكد مدير الشؤون التعليمية 
فـــهـــد الـــعـــجـــمـــي أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
قــــــدرات الــطــلــبــة فـــي الــمــجــاالت 
الــعــمــلــيــة، مــشــيــرا إلــــى اهــتــمــام 
وزارة التربية بالمواد العملية 
وتطويرها بما يخدم العملية 

التعليمية.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال حــــضــــوره 
الــمــلــتــقــى الـــطـــابـــي الـــــذي أقــيــم 
بــرعــايــة الــمــديــر الــعــام لمنطقة 
الــفــروانــيــة التعليمية بــاإلنــابــة 
ولــيــد بــن غــيــث بــمــدرســة معاذ 
بــــن جـــبـــل الــمــتــوســطــة لــلــبــنــيــن 
تــــحــــت عــــــنــــــوان »إبــــــــداعــــــــي فــي 
منهجي« بحضور مــديــر إدارة 
ــتـــربـــويـــة بـــاإلنـــابـــة  ــة الـ ــطـ األنـــشـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ هــــــاشــــــم الــــــرفــــــاعــــــي ومـ
التعليم الــثــانــوي خــالــدة المير 
والــــمــــوجــــهــــيــــن والــــمــــوجــــهــــات 

بالمناطق التعليمية.
ــاد الــعــجــمــي بــاالبــداعــات  وأشــ
والمشاريع العملية التي قدمها 
ــلـــف الــــمــــراحــــل  ــتـ ــخـ ــمـ ــة بـ ــبــ ــلــ ــطــ الــ
 الــــــى حـــرص 

ً
ــا ــ ــتـ ــ الـــــدراســـــيـــــة، الفـ

الــــــــــــوزارة عـــلـــى دعــــــم وتــشــجــيــع 
الـــمـــواهـــب الــطــابــيــة بــمــا يــخــدم 

المواد العملية وينهض بمستوى 
المنظومة التربوية.

مسارات التعليم الثانوي

مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الموجهة 
العامة للدراسات العملية بوزارة 
الــتــربــيــة كـــفـــاح جــمــشــيــر، أهــمــيــة 
المواد العملية في تعزيز قدرات 
الطلبة وتنميتها بما يتوافق مع 
رؤيــة الــدولــة في تنويع مسارات 
التعليم الثانوي وتحقيق أهداف 
خطة التنمية، الفتة إلــى أنــه من 
المأمول أن يتم ادخال هذه المواد 

ضمن مسارات التعليم الثانوي 
خال األعوام المقبلة.

بدورها، قالت الموجهة االولى 
لــلــدراســات العملية بــالــفــروانــيــة 
التعليمية الــهــام الشريف إن 20 
مــــدرســــة مــــن مــــــــدارس الــمــرحــلــة 
ــاركــــت فــي  الـــمـــتـــوســـطـــة بــنــيــن شــ
الــمــلــتــقــى والـــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 
قسمين هما قسم نجارة وتصميم 
وقسم للكهرباء واإللكترونيات، 
مشيرة الى ان فكرة الملتقى عبارة 
عن ورش تبّين جانب اإلبداع في 

منهج الدراسات العملية.

أعلن مدير إدارة التطوير والتنمية بوزارة 
التربية، فيصل الجطيلي، االنتهاء من تنفيذ 
خطة تدريب شملت 1174 موظفا بين هيئات 
تعليمية وإداريـــــــة، وذلــــك خـــال أســـبـــوع في 
مراكز التدريب الثاثة بالجابرية والجهراء 
ومــبــارك الكبير، موضحا أن اإلدارة وضعت 
على عاتقها تنفيذ خطط تدريب مكثفة لتشمل 
دورات التدريب جميع موظفي الوزارة الذين 

يفوق عددهم الـ 130 ألف موظف.
وقال الجطيلي، في حفل تكريم الموظفين 
المجتازين لدورات التدريب، بحضور رئيس 
جــمــعــيــة الــمــعــلــمــيــن حــمــد الـــهـــولـــي وعــضــوة 
الجمعية هــبــة الــســعــد، إن نــجــاح اإلدارة في 
تحقيق هــذا الرقم الكبير من التدريب خال 
أسبوع لم يأِت من فراغ، وإنما من خال جهود 
بذلت وتعاون بين الموظفين المسؤولين عن 
عمليات التدريب، إضافة إلى حرص والتزام 
المتدربين أنفسهم على االلــتــزام بالحضور 
واالســتــفــادة مــن هــذه الــــدورات الــتــي يقّدمها 

مختصون في جوانب فنية وإدارية.
وأضــاف أن اإلدارة تسعى جاهدة لتوفير 
جــمــيــع أنـــــواع دورات الـــتـــدريـــب الــتــي تحقق 
نــهــضــة فــي الــعــمــل الــتــربــوي مــن خـــال خطة 
وضعتها لهذه الغاية، حيث سيتم االستعانة 
بكل قطاعات الوزارة لكي تكون الدورات شاملة 
لجميع جوانب العمل في وزارة التربية، الفتا 
إلى أن مراكز التدريب الثاثة تعمل طوال أيام 

االســبــوع على فترتين صباحية ومسائية، 
لتنفيذ خطة دورات التدريب.

مــن جانبه، قــال الهولي إن الجمعية تمد 
يد العون لجميع الجهات والمؤسسات التي 
تــســعــى لــتــطــويــر أداء الــمــعــلــمــيــن واإلدارات 
الــمــدرســيــة، الفــتــا إلـــى أن تــكــريــم المتدربين 
المجتازين مــن دورات الــتــدريــب جــاء بهدف 
تعزيز جوانب التدريب، وتحفيزهم من أجل 
االنخراط في دورات تدريب جديدة لتحقيق 

االستفادة الازمة.
وأضــــاف أن الــجــمــعــيــة ستعمل عــلــى دعــم 
خطط وبــرامــج التدريب لــدى إدارة التطوير 

والــتــنــمــيــة، حــيــث ســيــتــم تــوقــيــع بــروتــوكــول 
تــعــاون لتنظيم دورات تــدريــب متخصصة 
ــــدان لـــزمـــائـــهـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــ يــــقــــّدمــــهــــا خــــيــــرة أهـ
لــاســتــفــادة مــن خــبــراتــهــم فــي مــجــاالت فنية 

تخص التعليم والعمل التربوي.
بــدورهــا، قــالــت السعد إنــهــا حــرصــت على 
المشاركة في تكريم المتدربين لتعزيز قيم 
الــتــدريــب وتــطــويــر الــــذات لـــدى أهـــل الــمــيــدان، 
الفــتــة إلـــى أن الــمــعــلــمــيــن بــحــاجــة دائـــمـــة إلــى 
االنخراط في دورات تدريب وتطوير لمواكبة 
المستجدات التي تطرأ على العمل التربوي 

والتعليمي.

● عادل سامي
كـــشـــف وزيــــــر الـــصـــحـــة د. أحــمــد 
ــام الـــجـــلـــديـــة  ــ ــســ ــ الـــــعـــــوضـــــي، أن أقــ
تستقبل نحو 500 ألف مراجع، عبر 
المؤسسات العاجية التابعة للوزارة 
، عاوة على الخدمات المقدمة 

ً
سنويا

فـــــي مــــجــــال الـــتـــشـــخـــيـــص بـــأحـــدث 
التقنيات والخدمات العاجية، سواء 
بتوفير أحدث األدوية المصرح بها 
، أو العاج باألجهزة الحديثة 

ً
عالميا

كالليزر والعاج الضوئي.
وقال العوضي، في كلمة له صباح 
أمس، خال افتتاحه مؤتمر الكويت 
لـــأمـــراض الــجــلــديــة والــلــيــزر وطــب 
التجميل، إن مركز أسعد الحمد فقط 
استقطب خال العام الماضي أكثر 

من 10 آالف مراجع. 
ــــاف أن األمــــــراض الــجــلــديــة  وأضــ

ــوزارة،  تحظى باهتمام بــالــغ مــن الــ
 إلــــــــى حــــــــرص »الــــصــــحــــة« 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ

ــتــــطــــورات  ــة أحــــــــدث الــ ــبــ عـــلـــى مــــواكــ
ــــي تــشــخــيــص وعـــــــاج األمـــــــراض  فـ
ــة واســــتــــخــــدامــــات الـــلـــيـــزر  ــديـ ــلـ ــجـ الـ
ــتــــوســــع فــي  ــن خــــــال الــ ــ الـــطـــبـــيـــة، مـ
الـــعـــيـــادات التخصصية لــأمــراض 
الجلدية كذلك االهــتــمــام بالعنصر 
الــبــشــري وتــطــويــر الـــكـــوادر الطبية 
ــة الــتــمــريــضــيــة،  ــئـ ــيـ ــهـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــفـ والـ
وإعــــــداد الـــكـــوادر التخصصية في 
هــذا المجال من خــال دعــم برنامج 
البعثات الخارجية للدول المتقدمة 
لأطباء الكويتيين بالدراسات العليا 
فـــي تــخــصــص األمــــــراض الــجــلــديــة، 
إضافة إلى برنامج البورد الكويتي 
لأمراض الجلدية في معهد الكويت 

لاختصاصات الطبية. 
ــذا الــمــؤتــمــر يــهــدف  ــ ــر أن هـ ــ وذكــ

إلى تسليط الضوء على كل جديد، 
وأحـــــدث االكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة في 
تشخيص وعاج األمراض الجلدية 
 إلى أن 

ً
واستخدامات الليزر، مشيرا

المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتبادل 
الــخــبــرات العلمية، بــمــا يــــؤدي إلــى 

رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة 
للمراجعين.

 من جانبه، قــال رئيس المؤتمر 
د. مــحــمــد الــعــتــيــبــي، إن الــبــرنــامــج 
ــلــــي لــــلــــمــــؤتــــمــــر يــــتــــألــــف مــن  ــمــ ــعــ الــ
مـــحـــاضـــرات مــتــنــوعــة تـــتـــنـــاول كل 
جديد وآخر االكتشافات العلمية في 
تشخيص وعاج األمراض الجلدية 
ــيــــة والــصــدفــيــة  ــراض الــــوراثــ ــ ــاألمـ ــ كـ
واألكزيما البنوية والبهاق والثعلبة 

واستخدامات الليزر الطبية. 
ــبـــي أن الـــمـــؤتـــمـــر  ــيـ ــتـ ــعـ وأكـــــــــد الـ
يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـــبـــة مــــــن األطـــــبـــــاء 
ــيـــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي  ــيـ ــالـــمـ الـــعـ
األمـــراض الجلدية وطــب التجميل، 
كما يضم ورش عمل يتم من خالها 
تدريب األطباء العاملين في القطاع 
الحكومي واألهــلــي وأطــبــاء البورد 

الكويتي لــأمــراض الجلدية بدولة 
ــكـــويـــت ودول مــجــلــس الـــتـــعـــاون  الـ

الخليجي. 
وأوضــــــح أن الــبــرنــامــج العلمي 
للمؤتمر يحتوي على أكثر من 80 
مــحــاضــرة و22 ورشـــة عــمــل علمية 
لــمــحــاضــريــن مــحــلــيــيــن ودولـــيـــيـــن، 
 
ً
 إلى أن المؤتمر يعتبر نبراسا

ً
الفتا

 بعد آخر لكل دول 
ً
 يشع عاما

ً
علميا

المنطقة. 
ولفت إلى اهتمام وزارة الصحة 
بتخصص األمــراض الجلدية حتى 
بات يضاهي أقسام الجلد في جميع 
الدول العالم، وهذا يعود إلى توفير 
أحدث األجهزة واألدوية، إضافة الى 
ــدؤوب عــلــى رفــع  ــ ــوزارة الــ ــ ــ حـــرص الـ
مستوى األطباء ورفع جودة الرعاية 

الطبية للمرضى.
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ً
»الصحة«: 500 ألف مراجع ألقسام »الجلدية« سنويا

 مؤتمرها: اهتمامنا بالغ بهذا التخصص
ً
العوضي مفتتحا

البغلي خال زيارتها فعاليات االحتفال بالمعاقين في مجمع األفنيوز أمس

العجمي خال افتتاحه الملتقى

الجطيلي والهولي يكّرمان إحدى المتدربات

وزير الصحة يتوسط المشاركين في المؤتمر

توجه وفد من جمعية 
تراحم لأعمال الخيرية 
واإلنسانية إلى الحدود 
السورية التركية، لبدء 

تنفيذ املساعدات اإلغاثية 
للنازحني السوريني في 

املخيمات الحدودية.
وقال املدير التنفيذي 
للجمعية عبدالحميد 

الدوسري، في تصريح 
صحافي، إنه مع دخول 

فصل الشتاء كل عام 
تطلق الجمعية حملتها 

»دفء الشتاء«، لتقديم يد 
العون واملساعدة لاجئني 

والنازحني في املخيمات.
وأضاف الدوسري أن 
أهالي تلك املخيمات 

أصبحوا عرضة للبرد 
والصقيع والعواصف 

الثلجية واألمطار 
املوسمية، داعيا املتبرعني 

إلى مواصلة عطاياهم 
واالستمرار في التبرع 

لحملة دفء الشتاء. 
وأوضح أن الهدف من تلك 
الحملة هو توفير الكساء 

املناسب لأطفال، ووسائل 
التدفئة املختلفة من فحم 

ووقود تدفئة ودفايات 
وبطانيات وخيام، 

ومساعدات إنسانية 
كالطرود الغذائية والتمور 

والطحني.

أعلن مدير زكاة الفحيحيل، 
التابعة لقطاع البرامج 

واملشاريع بجمعية النجاة 
الخيرية، إيهاب الدبوس، 

بناء 38 مسجدا على نفقة 
املحسنني خال عام 2022، 

في كل من بنغادش والهند 
والنيجر واليمن.

وقال الدبوس، في تصريح 
صحافي، أمس، إن هذه 

املساجد روعي في 
اختيار أماكنها أن تكون 
الحاجة ماسة لها بسبب 
الكثافة السكانية، أو عدم 
توفر مساجد يقيم فيها 

املسلمون شعائرهم.
وأضاف أن تكلفة بنائها 
تختلف بحسب مساحة 
املسجد وعدد املصلني، 
وتبدأ من 2825 دينارا، 

ويستطيع املتبرع 
بناء املسجد باملساحة 

واملواصفات التي يرغب 
بها، مؤكدا الحرص على أن 

تكون املساجد التي تشيد 
منارات للعلم، وأن تقام 

فيها مراكز لتحفيظ القرآن، 
ودروس علمية وفقهية.

اختتمت وزارة الصحة ورشة 
العمل التي عقدتها األسبوع 
املاضي، بالتعاون مع مكتب 

منظمة الصحة العاملية 
بالكويت، تحت شعار 

»القيادة الصحية من أجل 
التغيير اإليجابي«، بمشاركة 

محاضرين من منظمة 
الصحة العاملية وجامعة 

جون هوبكنز وكلية املوظفني 
التابعة لأمم املتحدة 

ومجلس الصحة الخليجي.
وقالت مديرة إدارة العاقات 

الدولية في وزارة الصحة 
د. رحاب الوطيان إن هذه 

الورشة تمثل فرصة عظيمة 
ملديري ورؤساء األقسام 

لتبادل املعرفة والخبرات 
وتوظيف مهاراتهم 

الشخصية في التعامل مع 
سيناريوهات الحياة اليومية 

وفي إيجاد الفرص في 
مواقف العمل الصعبة.

وأكدت د. الوطيان أن هذه 
الورشة هدفت إلى تطوير 

القيادات الصحية في 
مختلف اإلدارات واألقسام، 
مشددة على أهمية الورشة 

في التشجيع على إلهام 
اآلخرين على اتباع أحدث 

املهارات اإلدارية.

سلة أخبار

»تراحم«: بدء تنفيذ إغاثة 
الشتاء للنازحين السوريين

»زكاة الفحيحيل«: بناء 38 
مسجدًا خالل 2022

اختتام ورشة »القيادة 
الصحية والتغيير اإليجابي«

جورج عاطف

الالفي: 7 مراكز تخصصية 
لألمراض الجلدية

أكدت نائبة رئيس رابطة أطباء الجلدية رئيسة مجلس 
أقسام الجلدية بوزارة الصحة د. أطال الافي أن هناك 7 
مراكز تخصصية لأمراض الجلدية في الباد، متمنية 
التوسع في عيادات الجلدية، بالتعاون مع مراكز الرعاية 

الصحية األولية خال المرحلة المقبلة.
وقالت الافي، في تصريح صحافي، إن رابطة أطباء 
الجلد تسلمت الرابطة في يناير العام الماضي، وحرصت 
على عقد مؤتمر طبي عــالــي المستوى مــن خــال جلب 
مشاركين محليين وخليجيين وأوروبــيــيــن ومــن جميع 
دول العالم، بالتنسيق والتعاون مع الروابط الخليجية. 

ولفتت إلى أن المؤتمر يقام على مدى يومين بمشاركة 
45 متحدثا من الكويت، ويضم ورش عمل ومحاضرات 
علمية بالتعاون مع أطباء قطاع الخاص، بهدف التعرف 
ــة وأجــهــزة  ــــراض الــجــلــديــة مــن أدويــ عــلــى مــســتــجــدات األمـ
وغــيــرهــا، لجلب مــا يستجد مــنــهــا، بــهــدف رفـــع مستوى 

الخدمات الصحية المقدمة في الباد.

دراسة ندب شخصية لقيادة 
قطاع اإلعالم بـ »الصحة«

كشفت مصادر صحية مطلعة أن قطاع اإلعام في وزارة 
الصحة سيشهد خــال األيــام المقبلة بعض التغييرات، 
بهدف تطوير العمل وفض التشابك بين الجهات الرئيسية 

لهذا القطاع.
وأكــدت المصادر، لـ »الــجــريــدة«، أن هــذا القطاع يشهد 
حاليا تــداخــا فــي االخــتــصــاصــات بين عــدد مــن األقــســام 
داخــل الـــوزارة، متوقعة أن يتم نــدب أو تعيين شخصية 
خال الفترة المقبلة تكون مسؤولة عن جميع القطاعات 
التي تتعامل مع اإلعاميين والصحافيين داخل الوزارة، 
بحيث تكون مسؤولة أمام قياديي الوزارة بأعمال قطاع 

اإلعام بشكل عام.

 في أسبوع
ً
»التربية«: تدريب 1174 موظفا

• الجطيلي: جهد كبير لم يأِت من فراغ ونسعى لنهضة العمل التربوي 
• الهولي: نمد يد العون لجميع الجهات الساعية لتطوير أداء المعلمين واإلدارات 

العجمي: دعم المواهب الطالبية 
لتطوير المنظومة التربوية

 ملتقى »إبداعي في منهجي« يؤكد اهتمام »التربية« بالمواد العملية 

الرقابة المسبقة على مستحقي »بيع اإلجازات« تؤخر الصرف
• الحل بـ »الالحقة« المعمول بها في مكافآت األعمال الممتازة

• »الشؤون« تنجز الكشوف األولى بأسماء المستحقين متضمنة 400 موظف

أسفرت عملية غربلة طلبات 
صرف البدل النقدي عن بيع 

اإلجازات في »الشؤون« 
عن رفض نحو 300 منها؛ 

لعدم توافر شرط عدم توقيع 
عقوبات تأديبية على مقدميها.

تفعيل النظام اآللي في لجان المجلس الطبي
أعلنت وزارة الصحة أمس، تفعيل النظام اآللي 
 
ً
في قسم اللجان بالمجلس الطبي العام؛ تسهيا
 لمرتكزات رؤية كويت 

ً
على المواطنين، وتنفيذا

جديدة 2035.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية 
أحـــمـــد غـــريـــب، فـــي بـــيـــان، حــــرص الــــــــوزارة على 
تواصل جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات 

قطاعاتها، مبينا أن تفعيل النظام اآللـــي يأتي 
بهدف تخفيف الضغط على المجلس الطبي العام.

وأشــــــار غـــريـــب إلــــى أهــمــيــة تــنــزيــل الــتــطــبــيــق 
الحكومي الموحد )سهل( للتمتع بهذه الخدمات 
الرقمية، التي من شأنها توفير الجهد والوقت 
على طالب الخدمة أو على القطاعات أو اإلدارات 

المقدم لها.

https://www.aljarida.com/article/6570
https://www.aljarida.com/article/6564
https://www.aljarida.com/article/6564
https://www.aljarida.com/article/6658
https://www.aljarida.com/article/6656
https://www.aljarida.com/article/6654
https://www.aljarida.com/article/6653
https://www.aljarida.com/article/6651
https://www.aljarida.com/article/6649
https://www.aljarida.com/article/6662
https://www.aljarida.com/article/6648
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استضافت ديوانية شعراء النبط في منطقة 
صبحان، أمس األول، مهرجانا تراثيا »مميزا«، 
أقامته ســفــارة اإلمـــارات لــدى الــبــاد، بالتعاون 
مع الديوانية، احتفاال باليوم الوطني اإلماراتي 

الـ51.
ــان عــــــــــدة شـــخـــصـــيـــات  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــ وحــــــضــــــر ال

دبــلــومــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وإعــامــيــة، 
ــاراتــــي د. مــطــر الــنــيــادي،  تــقــدمــهــا الــســفــيــر اإلمــ
بــمــشــاركــة عـــدد مــن الــشــعــراء والـــفـــرق الشعبية 
الكويتية واإلماراتية، كما تم عرض حرف يدوية 

وتقديم مأكوالت شعبية.

مهرجان تراثي في ديوانية شعراء النبط

نسير بخطى 
ثابتة نحو 

مستقبل يزخر 
بالنهضة 

والريادة
النيادي

السفير الكوري: الطعام وسيلة جيدة
 لفهم ثقافة الشعوب وتقاربها

إقبال كثيف على مهرجان مأكوالت الشارع الكوري 2022

• ربيع كالس
قال السفير الكوري لدى 
الــبــاد تــشــونــغ بــيــونــغ ها 
إن »فــهــم الــطــعــام هــو أحــد 
أفــضــل الــطــرق لفهم ثقافة 
الــبــلــدان األخـــرى، ووسيلة 
ــدة لــتــقــريــب الــشــعــوب  ــيـ جـ
وأفــــضــــل الــــطــــرق لــمــعــرفــة 

عاداتهم«.
وفي تصريحات ألقاها 
ــى هــــــامــــــش مــــهــــرجــــان  ــ ــلـ ــ عـ
مــأكــوالت الــشــارع الــكــوري 
2022، الذي تقيمه السفارة 
ــيــــر:  ــفــ ســـــنـــــويـــــا، قــــــــال الــــســ
»أعـــددنـــا لــهــذه الــمــنــاســبــة 
مـــأكـــوالت مــخــتــلــفــة، وهـــذه 
فــرصــة لــلــكــويــتــيــيــن الــذيــن 
ــى كــــوريــــا فــي  ــ ســـــافـــــروا إلــ
 
ً
السابق أن يتذوقوا مجّددا

الطعام الكوري الذي نأكله 
فــــي شــــوارعــــنــــا، لــيــشــعــروا 
ــهــــم مــــــوجــــــودون فــي  ــأنــ وكــ
شــوارع كــوريــا وليتذوقوا 

الطعام نفسه«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »نـــــــقـــــــيـــــــم 
مهرجان مأكوالت الشارع 
ــفــــارة لــلــعــام  ــقـــر الــــســ فــــي مـ
ــي  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــــي عـ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
ــة كــــــورونــــــا،  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــد جـ ــعـ ــ بـ
لـــيـــس فـــقـــط لــلــمــســؤولــيــن 
والــدبــلــومــاســيــيــن، وإنــمــا 
ـــن  ــيــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ  لـ

ً
أيـــــــــــضـــــــــــا

ولــــلــــمــــقــــيــــمــــيــــن فــــــــي هــــــذا 

ــى أن  ــ ــ  إلـ
ً
ــد«، مــــشــــيــــرا ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

ــر مــــن 1000 مـــواطـــن  ــثــ »أكــ
ومـــقـــيـــم، وعــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الدبلوماسيين المعتمدين 
في البلد، شاركوا في هذا 

المهرجان«.
ــن ســــعــــادتــــه  ــ وأعـــــــــــرب عــ
بـــــــهـــــــذه الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة مـــن 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــيـــــن فـــــــــي هــــــذا 
 على 

ّ
المهرجان الــذي يــدل

عــشــقــهــم لــلــطــعــام الــكــوري، 
وقـــــال إن »الـــســـفـــارة تــقــيــم 
 حــدثــيــن كــبــيــريــن؛ 

ً
ســنــويــا

هــمــا إضــافــة الــى مهرجان 
المأكوالت، منتدى المدينة 
ــــصـــــص  ــــخـ ــمـ ــ الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة، الـ
لــلــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن 
ورجــــال األعـــمـــال لــلــتــحــدث 
عن كيفية تحسين التعاون 

لتحقيق رؤية 2035«.

»المكاتب الهندسية« يستضيف »المكاتب الهندسية« يستضيف 
أمين »المناقصات المركزية«أمين »المناقصات المركزية«

يستأنف اتحاد المكاتب الهندسية والــدور االستشارية 
اته الدورية مع المسؤولين والمعنيين بالمهنة  الكويتية لقاء
الهندسية – االســتــشــاريــة، حيث يستضيف عند السادسة 
والنصف مساء اليوم، في مقر االتحاد بقاعة المحاضرات 
الرئيسية بجمعية المهندسين، األمين العام للجهاز المركزي 

للمناقصات المركزية م. أسامة الدعيج. 
ويهدف اللقاء إلى التواصل المباشر بين أعضاء االتحاد 
واألمين العام للجهاز، وتسليط الضوء على أي مستجدات، 
والرد على االستفسارات والعقبات التي تواجه األعضاء، كما 
سيقوم األمين العام بتوضيح دور »المناقصات« ولوائحه 

وماحظاته.
ويأتي اللقاء في إطــار جهود االتحاد لتذليل العقبات 
التي تواجه المكاتب والــدور االستشارية خال أعمالهم، 
وفتح آفاق ممكنة لمزاولة المهنة الهندسية - االستشارية 

واالرتقاء بها.
أسامة الدعيج

»المهندسين« شاركت في مؤتمر
»مينتكون 2022« بالمنامة

شاركت جمعية المهندسين 
في فعاليات مؤتمر ومعرض 
الـــــشـــــرق األوســـــــــط لــلــصــيــانــة 
واالعــــــــتــــــــمــــــــاديــــــــة الـــــــســـــــادس 
»مـــيـــنـــتـــكـــون 2022«، والــــــذي 
ــي الـــبـــحـــريـــن مـــؤخـــرا،  أقـــيـــم فــ
حيث عرضت دورهــا المهني 
ــا مــع  ــهـ ــاونـ ــعـ ــي الـــكـــويـــت وتـ فــ
جمعية الصيانة واالعتمادية 

الخليجية.
وترأس وفد الجمعية أمين 
ــــدوق عــــضــــو مــجــلــس  ــنــ ــ ــــصــ الــ
ــلـــي  عـ لـــــمـــــهـــــنـــــدس  ا رة  اإلدا
الفيلكاوي، وضم في عضويته 
نــائــب مــديــر عـــام الجمعية م. 
شبيب الزعبي، ورئيس لجنة 
ــعـــارض م. حـــســـن جــمــعــة،  ــمـ الـ
وأعضاء الجمعية المهندسين 
أحــمــد الــثــويــنــي وعــبــدالــعــزيــز 

تكريم ممثل راعي المؤتمر ورئيسة جمعية المهندسين البحرينية

العنزي وعبدالرحمن مجحم.
وتلقى الفيلكاوي وأعضاء 
ــا خــــاصــــا مــن  ــمـ ــريـ ــكـ الـــــوفـــــد تـ
المنظمين، كــمــا قـــدم الزعبي 
ــد  ــ ــوفـ ــ ــة وأعــــــــضــــــــاء الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـ
تكريما خاصا من المهندسين 
الكويتيين إلى راعي المؤتمر 

ــة فــي  ــئــ ــيــ ــبــ ــفــــط والــ ــنــ وزيـــــــــر الــ
البحرين.

ويعتبر »مينتكون 2022« 
ــرات  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــمــ ــ ــ مــــــــن أضـــــــخـــــــم ال
والــــــــمــــــــعــــــــارض الــــمــــهــــنــــيــــة – 
ــة، وشـــــــــــــارك فـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ــام نـــحـــو 2200 مــن  ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ

الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن الـــعـــالـــمـــيـــيـــن 
والمهندسين والمتخصصين 
والمهتمين بمجال الصيانة 
واالعتمادية وإدارة األصــول، 
ــلـــون قـــطـــاعـــات  ــثـ ــمـ والــــــذيــــــن يـ
الصيانة واالعتمادية وخاصة 

في المجال النفطي.

الكويت تشارك اإلمارات فرحتها بالعيد الوطني
 للسيارات الكالسيكية

ً
 بإطالق 150 طائرة ورقية وعرضا

ً
سفارة أبوظبي أقامت مهرجانا

ــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــى امـــــــــــتـــــــــــداد الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
البحرية، مــرورا بأبراج الكويت، 
ــرات ورقـــيـــة بــأشــكــال  ــائــ تـــبـــدو طــ
وتصميمات وألوان شتى تسبح 
في األجــواء، وكلما اتجهنا نحو 
شاطئ الوطية »الشويخ« اقتربت 
الــصــورة أكــثــر لتظهر مجسمات 
وتصميمات تلف السماء هناك، 
وسط متابعة وتفاعل واضحين 
من الجمهور، كنوع من مشاركة 
األشقاء في اإلمــارات في الذكرى 

الـ51 لليوم الوطني.
ــتـــي  ــكـــويـ ــــق الـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــ ــرســ ــ ويــ
لـــلـــطـــائـــرات الــــورقــــيــــة، بــمــشــاركــة 
فــريــق مـــوبـــار الـــدولـــي لــلــســيــارت 
ــريــــق اإلســـنـــاد  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، وفــ
واإلنقاذ الكويتي، البهجة والفرح 
في معرض متخصص، وبإطاق 
نــحــو 150 طـــائـــرة ورقـــيـــة ملونة 
ومفعمة بالحركة تتجاذبها الريح 
إلى األعلى ضمن مهرجان تحت 
رعاية وحضور السفير اإلماراتي 
د. مــــطــــر الــــــنــــــيــــــادي، وأعـــــضـــــاء 
السفارة، بمناسبة اليوم الوطني 

الـ51 لاتحاد.
ــادي،  ــيــــ وقــــــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــــنــــ
»كونا«، على هامش المهرجان،  لـ

ــارات تحتفل فــي الثاني  ــ إن »اإلمـ
مــن ديسمبر بــذكــرى تأسيسها، 
وامتدت رحلة دولتنا نحو التقدم 
والـــتـــنـــمـــيـــة عـــبـــر هـــــذه الـــســـنـــوات 
المضيئة والحافلة باإلنجازات 
وبرؤية واضحة نحو المستقبل، 
ورســـم مامحها األولـــى وأرســى 
دعائمها مؤسس الــدولــة الشيخ 

ــان آل نـــهـــيـــان،  ــطــ ــلــ ــــن ســ زايـــــــــد بــ
ــراه، وإخـــوانـــه اآلبـــاء  طــيــب الــلــه ثــ
المؤسسون، واستمرت على ذات 
النهج في عهد المغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان«.
وأشــار النيادي إلى أن الدولة 
تسير بقيادة رئيس الدولة سمو 
ــد، ونــائــب  ــ الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ

ــة رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــدولـ ــ رئــــيــــس الـ
الـــوزراء حاكم دبــي سمو الشيخ 
محمد بن راشد، وحكام اإلمارات، 
بخطى ثابتة نحو مستقبل يزخر 

بالنهضة والريادة.

150 طائرة ورقية
من جهته، ذكــر رئيس الفريق 

الكويتي للطائرات عمر بوحمد 
ــرات الـــورقـــيـــة الـــتـــي تم  ــائـ ــطـ أن الـ
إطاقها، والتي تبلغ 150 طائرة، 
تتسم بطابع الوطنية والهوية 
اإلماراتية، من خال عرض ألوان 
علم اإلمـــارات، وصممت بطريقة 
تدمج التراث الشعبي اإلماراتي 

القديم بالحديث.
وأضاف بوحمد أن الطائرات 
الــــورقــــيــــة الــــمــــشــــاركــــة تــحــاكــي 
الــــمــــوروث الــخــلــيــجــي، إضــافــة 
إلى أعام دول مجلس التعاون 
الخليجي الــشــقــيــقــة، مبينا أن 
20 عــضــوا مــن الــفــريــق يــشــارك 
بإطاق 150 طائرة ورقية، منها 
40 طـــائـــرة عــمــاقــة، واألشـــكـــال 
ليست فقط مستوحاة من البيئة 
الخليجية بل أيضا من التراث 

الشعبي الكويتي.

عرض السيارات الكالسيكية
ــيـــس  ــه، أوضـــــــــح رئـ ــتــ ــهــ ـــن جــ ــ مـ
فــريــق مــوبــار الـــدولـــي لــلــســيــارات 
ــــادل  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة والــــقــــديــــمــــة عـ
ــه بــمــنــاســبــة العيد  ــاري أنـ األنـــصـ
ــي لـــــــــإمـــــــــارات يـــــشـــــارك  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الفريق بعرض خاص للسيارات 
الكاسيكية والــقــديــمــة وعــددهــا 

من 80 إلى 100 سيارة.
ــائـــب  ــه، أعـــــــــرب نـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
رئيس فريق اإلســنــاد واإلنــقــاذ 
الــكــويــتــي عــصــام الخميس عن 
اعـــــتـــــزازه بـــمـــشـــاركـــة اإلمــــــــارات 
أعـــيـــادهـــا الـــوطـــنـــيـــة، مــبــيــنــا أن 
الفريق يتولى تعريف الجمهور 
بــخــدمــاتــهــم، مـــن خــــال عــرض 
السيارات والمعدات واألجهزة 
ــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

مساعدة مرتادي الطرق. 

إطالق الطائرات ومعرض للسيارات الكالسيكية احتفااًل بالعيد الوطني لإلمارات

جانب من الفعاليات االحتفالية في ديوانية شعراء النبط

جانب من السفراء المشاركين في المهرجان
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مشعل القريفة

»التقدم العلمي«: معرض مصور »التقدم العلمي«: معرض مصور 
الحياة البرية ينطلق بعد غدالحياة البرية ينطلق بعد غد

السفير الهندي الجديد 
يصل إلى البالد

وصل سفير الهند الجديد لدى الكويت د. أدارش سويكا، 
.
ً
إلى البالد، على أن يتولى مهامه قريبا

 وقبل انتقاله إلى الكويت، عمل سويكا في دكا نائبا لرئيس 
البعثة، كما شغل منصب سكرتير أول فــي وزارة الــشــؤون 
الخارجية الهندية، وعمل مديرا في قسم األمم المتحدة بوزارة 

الشؤون الخارجية.
يذكر أن سويكا يحل مكان سيبي جورج، الذي كان قد أنهى 
م منصبه الجديد سفيرا 

ّ
مهمته في أكتوبر الماضي، وتسل

لبالده في اليابان.

القائمة بأعمال السفير سميتا باتيل مستقبلة سويكا في المطار

»المطوع« تبحث التعاون التجاري مع اليابان
اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس مــجــلــس 
اإلدارة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
فـــي شـــركـــة عــلــي عــبــدالــوهــاب 
الــــمــــطــــوع الــــتــــجــــاريــــة فــيــصــل 
الــمــطــوع، فــي مكتبه، السفير 
المفوض لليابان لدى الكويت 
ياسوناري مورينو، ومستشار 
سفارة اليابان كوجي كانيكو، 
ــرفـــان سبل  حــيــث نـــاقـــش الـــطـ
ــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك، وفـــرص  الـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة 
بين شركة المطوع التجارية 
وشـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

اليابانية.
ــد  ــ ــقـ ــ وقــــــــــــــال الــــــــمــــــــطــــــــوع: »لـ
أسعدنا اليوم بزيارة السفير 
الياباني، لبحث فرص التعاون 
وإضافة المزيد من العالمات 
التجارية اليابانية المعروفة 
ــة  ــفـــظـ ــا إلـــــــــــى مـــحـ ــ ــهــ ــ ــودتــ ــ ــجــ ــ بــ
العالمات التجارية العالمية 
ــكـــويـــت،  ــتــــي نــمــثــلــهــا فــــي الـ الــ
ومـــن الــمــعــلــوم أن الــيــابــان من 
أهــــــم الـــــــــدول الــــتــــي تـــســـتـــورد 
ــذا دلــيــل  ــ ــ ــكــــويــــت، وهـ مـــنـــهـــا الــ
واضـــح عــلــى مــتــانــة الــعــالقــات 

االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين 
البلدين«.

ا من  وأضــــاف: »كــونــنــا جـــزء
القطاع الخاص، لطالما لعبنا 

فـــي شـــركـــة عــلــي عــبــدالــوهــاب 
المطوع التجارية دورا بــارزا 
ــــي تـــوطـــيـــد هــــــذه الـــعـــالقـــات  فـ
ــــن خــــــالل عــقــد  ــا، مـ ــزهــ ــزيــ ــعــ وتــ

شــراكــات تجارية فــي مختلف 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الـــــــتـــــــي نـــعـــمـــل 
ــاع األدويـــــــــة  ــ ــطـ ــ ــا، مـــنـــهـــا قـ ــ ــهـ ــ بـ
والمستحضرات الصيدالنية«.

 الوفد الياباني أمس
ً
المطوع مستقبال

طلق »تحرير 305 
ُ
»األوقاف« ت

شهادات جامعية« للفلسطينيين
ــقـــت األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــلـ أطـ
لـــأوقـــاف مـــشـــروع »تــحــريــر 
305 شــــــهــــــادات جـــامـــعـــيـــة« 
للطالب الفلسطينيين غير 
الــقــادريــن على دفــع الرسوم 
الجامعية، بإشراف الجمعية 
الكويتية لــإغــاثــة، وتنفيذ 
لــجــنــة زكــــاة الـــــدرج بــمــديــنــة 
غزة، بحضور أكثر من 300 
طـــالـــب وطــالــبــة وعــائــالتــهــم 

وشخصيات فلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة 
لجنة زكــاة الــدرج، المشرفة 
عــلــى الــمــشــروع، عــبــدالــقــادر 
شـــــعـــــبـــــان، لــــــــ »كـــــــــونـــــــــا«، إن 
المرحلة األولى من المشروع 
تــقــوم على تحرير شــهــادات 
لـــــــ 305 طــــــــالب وطــــالــــبــــات 
ــالـــوريـــوس  ــكـ ــبـ مــــن حـــمـــلـــة الـ
ــع الـــتـــخـــصـــصـــات  ــيـ ــمـ مـــــن جـ
العلمية في ثماني جامعات 

فلسطينية.
ــى أن الــمــرحــلــة  ــار إلــ ــ وأشــ
الـــــثـــــانـــــيـــــة مــــــــن الـــــمـــــشـــــروع 

ســـــــتـــــــكـــــــون عـــــــبـــــــر تـــــوفـــــيـــــر 
الــرســوم الجامعية للطالب 

والطالبات.
ــال نـــائـــب مــديــر  بــــــدوره، قــ
الجمعية الكويتية لإغاثة 
ــــي كــلــمــة  ــنــــي، فـ ــثــــويــ عـــمـــر الــ
مـــــســـــجـــــلـــــة عـــــــلـــــــى هـــــامـــــش 
ــال، إن »الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
تــعــمــل عــلــى االســتــثــمــار في 
اإلنسان، عبر دعم مشروعات 
التعليم المختلفة كأساس 

لتحقيق تنمية الشعوب«.

»العلوم« بـ »الشدادية« 
يفوز بجائزة أفضل مشروع 

في الشرق األوسط

فــــاز حــــرم كــلــيــة الـــعـــلـــوم فـــي مــديــنــة 
صــبــاح الــســالــم الــجــامــعــيــة )الــشــداديــة( 
ــي الـــشـــرق  ــروع فــ ــشــ ــزة أفـــضـــل مــ ــائـ ــجـ بـ
ــال افــريــقــيــا فـــي البنية  ــمـ األوســــــط وشـ
التحتية االجتماعية، والــتــي تمنحها 
 MEED Middle East Economic  مؤسسة

Digest بالتعاون مع بنك المشرق.
ومنحت الجائزة لحرم الكلية نظير 
عــوامــل عــديــدة، أهمها ثـــراء تصميمه، 
والـــــــذي يـــضـــم مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــرافـــق 
والــــمــــســــاحــــات الــــتــــي تــــعــــزز الـــتـــواصـــل 
وتبادل األفكار، ومنها المكتبة والقاعات 
الـــدراســـيـــة والـــمـــســـارح واالســـتـــراحـــات، 
إذ إنـــهـــا صــمــمــت لــتــشــجــيــع الــتــفــاعــل 
والـــمـــشـــاركـــة االجــتــمــاعــيــة والــعــلــمــيــة، 
فضال عن تعدد وتنوع المرافق العلمية 
والـــبـــحـــثـــيـــة الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا الــكــلــيــة، 
كالمختبرات العلمية ذات التخصصات 

المختلفة والتجهيزات الحديثة.

ضبط مواطنين يتاجران بالمخدرات في الفنطاس
عثر بحوزتهما على 10 كيلوغرامات ماريغوانا

• محمد الشرهان
وّجه رجال مباحث قطاع األمن 
الجنائي، اإلدارة العامة لمكافحة 
الــــــمــــــخــــــدرات، إدارة الـــمـــكـــافـــحـــة 
الــمــحــلــيــة، ضــربــة جـــديـــدة لتجار 
المخدرات ومروجيها، بتعليمات 
مباشرة من نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل 
الخالد، ووكيل الـــوزارة المساعد 
ــن الــجــنــائــي، الـــلـــواء  ــ لـــشـــؤون األمـ
حــامــد الـــــــدواس، عــنــدمــا تــمــّكــنــوا 
مــــن ضـــبـــط مـــواطـــنـــيـــن يـــتـــاجـــران 
بــالــمــخــدرات بمنطقة الفنطاس، 
وعــــــثــــــر بــــحــــوزتــــهــــمــــا عـــــلـــــى 10 
كيلوغرامات من مادة الماريغوانا 

المخدرة.
ــا  ــي الــتــفــاصــيــل الـــتـــي رواهــ وفــ
مصدر أمني لـ »الجريدة« أن رجال 
مباحث اإلدارة العامة لمكافحة 
الـــمـــخـــدرات، ومـــن خـــالل عمليات 
الرصد الميداني ومتابعة اإلحاالت 
اليومية لمتعاطي المخدرات من 
رجـــال مــبــاحــث اإلدارة الــعــامــة أو 
الجهات األمنية المساندة، الحظوا 
انتشار لمخدر الماريغوانا بين 
الــمــتــعــاطــيــن، الفــتــا الـــى أن رجــال 
ــات  ــبــــالغــ ــاحــــث تـــتـــبـــعـــوا الــ ــبــ ــمــ الــ

واكتشفوا أن أغلب المحالين في 
ي مــبــارك الكبير 

َ
محيط محافظت

واألحمدي.
وأضــــــــاف الـــمـــصـــدر أن رجــــال 
ــبـــاحـــث وضــــعــــوا خـــطـــة عــمــل  الـــمـ
للكشف عن تفاصيل انتشار هذا 
الــنــوع مــن الــمــخــدرات، وهـــو غير 
مــتــنــاول بكثرة بين المتعاطين، 
وتــوصــلــوا الـــى أن هــنــاك مواطنا 
يعمل على تــرويــجــه، وأنـــه يحوز 

ــدرات،  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــيــــرة مـــــن الـ ــبــ ــة كــ ــيـ ــمـ كـ
ــد تــمــكــن رجـــــال الــمــبــاحــث من  وقــ
عقد صفقة مــع المتهم عبر أحد 
مصادرهم السرية على شراء كمية 

من »الماريغوانا«.
وذكـــر أنــهــم تمكنوا مــن ضبط 
الـــمـــتـــهـــم مــتــلــبــســا أثــــنــــاء عــمــلــيــة 
التسلم والتسليم، وأحــالــوه الى 
ــتـــرف بــأنــه  مــكــتــب الــتــحــقــيــق، واعـ
يخفي المخدرات في شقة شريكه 

الـــمـــواطـــن، وأنــهــمــا يــعــمــالن على 
ترويجها منذ فترة، بعد أن نجحا 
في جلبها من خارج البالد، مشيرا 
الى أن رجال المباحث استصدروا 
إذنــا من النيابة العامة، ودهموا 
شقة المتهم الثاني وألقوا القبض 
عليه، وبتفتيشها عثروا على 10 
كــيــلــوغــرامــات مــن »الــمــاريــغــوانــا« 
وميزان حساس يستخدم في وزن 

المخدرات قبل بيعها.

المتهمان وأمامهما المضبوطات

»»p2pp2p« 60006000 مخالفة حصيلة كاميرات » مخالفة حصيلة كاميرات
 بطريق الوفرة في  بطريق الوفرة في 44 أيام أيام

• محمد الشرهان
قـــــال ضـــابـــط قـــســـم الــــعــــالقــــات الــعــامــة 
والــتــوعــيــة الــمــروريــة فــي اإلدارة الــعــامــة 
ــد عـــبـــدالـــلـــه بـــوحـــســـن، إن  ــ ــرائـ ــ لـــلـــمـــرور الـ

كاميرات السرعة )p2p( على طريق الوفرة 
306 سجلت 6062 مخالفة تجاوز السرعة 
المقررة في أول أربعة أيام من تشغيلها 

من 27 - 2022/11/30.
ــات  ــبـ ــركـ ــمـ ودعــــــــا بــــوحــــســــن قـــــائـــــدي الـ

 
ً
إلـــى االلـــتـــزام بــالــســرعــة الــمــقــررة، تجنبا

 
ً
للمخالفات والحوادث المرورية، وحفاظا

على أرواح مستخدمي الطريق.

مصرع طفلة 
سقطت من 

سطح بالجهراء

• محمد الشرهان
ــنـــة  لـــقـــيـــت طـــفـــلـــة )مـــواطـ
ــان( حــتــفــهــا  ــ ــامــ ــ عـــمـــرهـــا عــ
ــر  ــاء أمـــــــس األول، إثــ ــ ــسـ ــ مـ
ســــــقــــــوطــــــهــــــا مــــــــــن ســــطــــح 
ــنــــزل ذويــــهــــا بــمــحــافــظــة  مــ
الجهراء، في حادث وصفه 
ــيــــون  ــنــ ــــون األمــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

بالمأساوي.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 
رواهــــــــــــا مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لـــ 
»الجريدة«، أن غرفة عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا 
من مسؤولي قسم الحوادث 
بمستشفى الجهراء، يفيد 
ــلــــة عـــمـــرهـــا  بــــــوصــــــول طــــفــ
عامان وعدة أشهر متوفاة 
ــوادث، وقــد  ــ ــحـ ــ الــــى قــســم الـ

أحضرها ذووها.
وأضــــــــــاف الــــمــــصــــدر أن 
رجـــــال األمـــــن انــتــقــلــوا الــى 
ــدوا  ــ ــاهــ ــ ــفـــى وشــ ــتـــشـ ــمـــسـ الـ
جــثــة الــطــفــلــة، واســتــمــعــوا 
ــا الـــذيـــن  ــهــ الـــــى إفـــــــادة ذويــ
ــقـــطـــت مــن  أكــــــــــدوا أنــــهــــا سـ
فــــــــــــــوق ســـــــطـــــــح الــــــمــــــنــــــزل 
أثــــنــــاء لـــهـــوهـــا، وحــــاولــــوا 
إســعــافــهــا إال أنــهــا فــارقــت 
الـــحـــيـــاة، فــتــم إبــــالغ رجـــال 
األدلـــة الجنائية والطبيب 
ــي؛ الــــذيــــن انــتــقــلــوا  ــرعـ ــشـ الـ
بـــدورهـــم الــــى المستشفى 
وعــايــنــوا جثة الطفلة قبل 
تحويلها الــى إدارة الطب 
الـــشـــرعـــي لـــتـــحـــديـــد ســبــب 

ووقت الوفاة.
ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وذكـــــــــــــــــر أن سـ
التحقيق فــي مــديــريــة أمن 
ــراء ســـجـــلـــت قــضــيــة  ــهــ ــجــ الــ
ــلـــو ووفـــــــاة،  ــقــــوط مــــن عـ ســ
وطلبت من رجال المباحث 
ــراء الــتــحــريــات الــالزمــة  ــ إجـ

حول الواقعة.

بوقماز تفقدت طرقات مدينة جابر األحمد المتهالكة
وّجهت بفك التشابك بين »األشغال« والجهات الحكومية إلنجاز مشاريع الصيانة

سيد القصاص

ــال  ــغــ تـــفـــقـــدت وزيـــــــــرة األشــ
العامة وزيرة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة د. أماني 
بوقماز، مدينة جابر األحمد، 
لــالطــالع على المشاكل التي 
يـــعـــانـــيـــهـــا أهــــالــــي الــمــنــطــقــة، 
ــا  ــلــــى رأســــهــ والـــــتـــــي يــــأتــــي عــ
صيانة الــشــوارع المتهالكة، 
واستحداث مداخل ومخارج 
جــديــدة لــمــنــع تــكــرار حـــوادث 

السيارات.
وأفــــــــــــــاد رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة الــــتــــطــــوعــــيــــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، مــحــمــد الـــشـــمـــري، 

بـــأن الـــوزيـــرة بــوقــمــاز وعــدت 
بــــتــــعــــجــــيــــل رصـــــــــــد وإقــــــــــــــرار 
الميزانية الخاصة بالمدينة 
لتأهيل الــشــوارع المتهالكة، 
ــذ مـــــداخـــــل ومــــخــــارج  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ

للمنطقة.

الدورة المستندية

وقال الشمري، على هامش 
الجولة التفقدية، إن »الوزيرة 
ــــدورة  وعــدتــهــم بــاخــتــصــار الـ
المستندية الــتــي تستغرقها 
ــيـــات تـــخـــصـــيـــص بـــنـــود  ــلـ ــمـ عـ

مـــيـــزانـــيـــة الـــمـــنـــاقـــصـــات، ومـــا 
ــن عـــمـــلـــيـــات طـــرح  يــتــبــعــهــا مــ
وترسية لتلك المناقصات«، 
مبينا أن »الهدف من دعوتنا 
للوزيرة هو إطالعها على ما 
وصل إليه الحال في المدينة 
من تهالك للشوارع، وتأخير 
اســتــحــداث مـــداخـــل ومــخــارج 
جــــديــــدة لــلــمــنــطــقــة، لـــتـــفـــادي 
تــكــرار الــحــوادث الــتــي تحدث 

نتيجة هذا األمر«.
ــر  ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ واعـــــــتـــــــبـــــــر أن الـ
ــــذ  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــــــحــــــــــاصــــــــــل فــــــــــــي تـ
ــال الـــمـــديـــنـــة يـــرجـــع إلـــى  ــمــ أعــ

ــدا أن  ــ ــــؤكـ ــة، مـ ــيــ ــيــــروقــــراطــ ــبــ الــ
تنفيذ المشاريع يحتاج إلى 

عمل.
ومــــن جـــهـــتـــه، قــــال الــوكــيــل 
ــقــــطــــاع هـــنـــدســـة  الــــمــــســــاعــــد لــ
الصيانة في »األشغال« محمد 
الــعــنــزي: »إن الــوزيــرة وجهت 
بــفــك الــتــشــابــك الــحــاصــل بين 
قــطــاعــات األشــغــال والــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة األخــــــــرى بــهــدف 
إنــجــاز مشاريع الصيانة في 
كل مناطق البالد على صعيد 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــطــــرق، 
السيما مدينة جابر األحمد«.

بوقماز تتفقد مدينة جابر األحمد

الحرارة تنخفض 5 درجات 
في أسبوع... وأمطار بعد غد

»األشغال« تتفقد شبكة أمطار العاصمة
• سيد القصاص

ــل الــــــــبــــــــالد خـــــالل  ــ ــ ــدخـ ــ ــ تـ
ــلـــة الــمــقــبــلــة  ــيـ ــلـ ــقـ األيــــــــــام الـ
ــاء الــفــعــلــي  ــتــ ــشــ ــلــــة الــ مــــرحــ
مـــع إعــــالن إدارة االرصــــاد 
الــجــويــة انــخــفــاض درجــات 
الـــــــــــحـــــــــــرارة بــــمــــســــتــــويــــات 
ــبــــوع  ــــالل االســ قـــيـــاســـيـــة خــ
الـــــجـــــاري، ال ســـيـــمـــا خـــالل 
ــتــــرة الــــلــــيــــل، إذ تـــتـــراجـــع  فــ
الــحــرارة مــن 17 درجـــة الى 
12 في المناطق الداخلية، 
ــــى اقــــل مـــن 10 درجــــات  وإلـ
فــي مــنــاطــق الــبــر، ويــتــوقــع 
ان يـــتـــرافـــق ذلــــــك، بــحــســب 
خبير االرصــاد عبدالعزيز 
الـــــــــــــقـــــــــــــراوي، مـــــــــع أمــــــطــــــار 
مــتــفــرقــة مـــا بـــيـــن الـــثـــالثـــاء 
المقبلين على  والخميس 
فترات منقطعة، وبكميات 

متفاوتة الغزارة. 
ــــل،  ــتـــــصـ ــ فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مـ
 لــمــوســم االمــطــار 

ً
وتــحــســبــا

قامت وزارة األشغال العامة 
ــوع الــمــاضــي  ــبــ خـــــالل االســ
بــعــمــل مــســح مــيــدانــي على 
ــار مـــحـــافـــظـــة  ــ ــطــ ــ شـــبـــكـــة أمــ
الــعــاصــمــة مـــن ِقـــَبـــل فــريــق 
طـــوارئ صيانة العاصمة؛ 
للتأكد من جاهزيتها خالل 
الـــمـــوســـم، وشـــمـــل الــمــســح 

عبدالعزيز القراوي

الكشف على جاليات األمطار، 
ومدى قدرتها على استيعاب 
ــي تـــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــاه فـ ــيــ ــمــ الــ
والــتــأكــد مـــن أعـــمـــال الــنــظــافــة 

التي أجريت عليها. 

المناطق الحرجة

وبـــيـــنـــمـــا كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
»األشــغــال« أن الـــوزارة عمدت 
خــــــالل األســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة 
الى التأهب لموسم االمطار، 
وتــوزيــع عــشــرات المضخات 
فــــــي »الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــحــــرجــــة« 
الـــتـــي شـــهـــدت تــجــمــعــا لــمــيــاه 
رت 

ّ
األمــطــار فــي الــســابــق، حـــذ

مـــصـــادر أخـــــرى مـــن احــتــمــال 

تكرار الغرقات في عدد من 
الــمــنــاطــق ألســـبـــاب تتعلق 
بـــــالـــــقـــــدرة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
المحدودة لشبكة تصريف 
مــيــاه االمـــطـــار، ســـواء على 
الــطــرق الــســريــعــة أو داخــل 
المناطق، وهــو االمــر الذي 
شهدت البالد نتائجه قبل 
ــيـــع عـــنـــدمـــا غــرقــت  ــابـ 3 أسـ
بعض المناطق رغم اعالن 
ــنــــة طــــــــــــوارئ االمـــــطـــــار  لــــجــ
جــاهــزيــتــهــا لــمــنــع حــصــول 

»غرقات«.
ــال  ــغـ ــانــــت وزيـــــــرة األشـ وكــ
ــاء  ــ ــمـ ــ وزيــــــــــرة الــــكــــهــــربــــاء والـ
والطاقة المتجددة د. أماني 
بوقماز، شكلت قبل أسبوعين 
لجنة تحقيق مع المسؤولين 
ــذ بــمــا ورد  ــ ــدم األخـ بـــشـــأن عــ
في تقارير اللجان المشكلة، 
ووجهت نقدا لفريق الوزارة 
ــقــــب أمـــــطـــــار 11 نـــوفـــمـــبـــر  عــ
الماضي، والتي أغرقت بعض 
الـــطـــرق والــمــنــاطــق، مــشــددة 
ــِفـــَرق  عــلــى أن بــــطء تــفــاعــل الـ
المختصة مع هطول األمطار 

»مصيبة«.

»الزراعة«: أقفاص عائمة ومزارع 
لألسماك لتحقيق االكتفاء والتصدير

• محمد جاسم
أعلن المدير الــعــام للهيئة العامة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 
 على 

ً
السمكية باإلنابة م. مشعل القريفة أن الهيئة تعكف حاليا

اإلســــراع فــي تنفيذ مــشــاريــع األقــفــاص العائمة ومــــزارع تربية 
األســمــاك وزراعــــة الــروبــيــان، الــتــي مــن المتوقع بحسب الخطة 
الموضوعة الــوصــول إلــى االكتفاء الــذاتــي منها والتحول إلى 
 أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في عمل 

ً
التصدير، موضحا

الهيئة وتحقيق األمن الغذائي. 
وبخصوص حديقة الحيوان في العمرية بين أنه تمت زيارة 
المكان برفقة اإلدارة الهندسية وجرى وضع خطة من 4 مراحل 
 لسالمة الزوار من األطفال والعائالت، 

ً
لتأهيل األقفاص ضمانا

 أن األمر متوقف على الحصول على المبلغ المطلوب 
ً
موضحا

من »المالية« لبدء األعمال مباشرة.

أعلن المركز العلمي، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم 
الــعــلــمــي، انــطــالق مــعــرض »مــصــور الــحــيــاة الــبــريــة لعام 
2021« بعد غد، مشيرا إلى أنه سيضم صورا فريدة تلتقط 
السلوك الرائع للحيوانات، وأنواعا حية مدهشة، كما يوثق 

التنوع المذهل للعالم الطبيعي.
وأوضــح المركز، في بيان أمــس، أن المعرض سيفتح 
أبوابه مجانا للجمهور في مبناه بالسالمية، ويستمر 

حتى نهاية ديسمبر الجاري.
وأضــــاف الــبــيــان أن الــمــعــرض، الـــذي ســيــكــون برعاية 
الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة د. خـــالـــد الـــفـــاضـــل، سيكشف 
الصور الحاصلة على جوائز عام 2021، ومنها الصورة 
المدهشة للمصور الكويتي ماجد الزعابي، الحاصل على 
المركز األول عن فئة »البورتريه الحيواني«، في المسابقة 
السنوية التي نظمها المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة، 

والخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم.
وأشار إلى أن المعرض يستثمر القوة العاطفية الفريدة 
للتصوير الفوتوغرافي، لتعزيز المعرفة العلمية، بإشراك 
الجماهير وإلهامهم، كما تسلط الصور الضوء على عدد 
من القصص الرائعة واألنواع الحية حول العالم، وتدعو 

إلى الدفاع عن مستقبل الكوكب.

الوزيرة 
وعدتنا 

بتعديل إقرار 
الميزانية 

لتأهيل 
الشوارع 

المتهالكة
الشمري
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ــتـــي خــصــصــهــا  ــاري، الـ ــ ــــجـ  جــلــســة 21 الـ
ــة لــمــنــاقــشــة تـــقـــاريـــر ديـــــوان  ــ ــ مـــجـــلـــس األمـ
 حــتــى 

ً
الــمــحــاســبــة مــــن الـــســـاعـــة 12 ظــــهــــرا

الـــســـادســـة مــــســــاًء، لــيــســت هـــي األولــــــى من 
ن هذا النهج مجلس 2013 

ّ
نوعها، فقد دش

عندما عقد جلسة خاصة لـــ »المحاسبة«، 
 في 12 فبراير 

ً
وصفها بالتاريخية، وتحديدا

2015، واستمع خاللها إلى شرح واٍف من 
ممثلي الـــديـــوان آنــــذاك حـــول مالحظاتهم 
على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية 

الخاضعة لرقابته.
ولم يتوقف األمر عند المناقشة، بل أقر 
المجلس خاللها قوانين وعــدة توصيات، 
كــمــا عــقــد جــلــســة ثــانــيــة، )تـــحـــديـــدا فـــي 12 
مارس 2015(، ألقى خاللها رئيس مجلس 
الـــوزراء آنـــذاك سمو الشيخ جابر المبارك 
، وتحدث الوزير تلو اآلخر عّما قاموا 

ً
بيانا

به من إجراءات لتفادي مالحظات الديوان، 
 الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة اســتــمــرار أغــلــب 

ّ
لــكــن

تــلــك مــالحــظــات عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
المشمولة برقابته.

ومــــن كــلــمــة الـــمـــبـــارك آنــــــذاك، )الــمــســّجــلــة 
بــضــبــطــة جــلــســة 12 مـــــارس 2015(، »لــقــد 
كــــان عـــهـــدا بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــلـــه فـــي قــَســمــنــا 
الــــذي أقــســمــنــاه أمــــام ســمــو األمـــيـــر، حفظه 
الله ورعــاه، وأمــام مجلس األمــة، أن نحترم 
الــدســتــور وقــوانــيــن الــدولــة، وأن نـــذود عن 
ــه، وأن نــــذود عن  ــوالــ مــصــالــح الــشــعــب وأمــ
أعماله واألمانة والصدق، وهدفنا تحقيق 

آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا في غد 
أفضل، وأن نقابل إحسان الكويت الغالية 
وكــرمــهــا علينا بحسن الــــوالء واإلخـــالص 

ورّد الجميل«.
 وأضاف سموه، حسب ما جاء بمضبطة 
تلك الجلسة، »ومنذ اليوم األول لبدء مهام 
ــحــــرص كـــلـــه عـــلـــى تــرجــمــة  عـــمـــلـــنـــا، كـــــان الــ
وتــوجــيــهــات ونــصــائــح ســمــو أمــيــر الــبــالد 
فــي وجــــوب تجسيد الــشــفــافــيــة فــي أعــمــال 
الــحــكــومــة، والــمــحــافــظــة عــلــى الــمــال الــعــام، 
وتفعيل التعاون اإليجابي مع مجلس األمة، 
وذلـــك مــن خــالل النهج العملي الــمــدروس، 
الذي رسم مالمحه مجلس الوزراء للتعامل 
مــع متطلبات الــواقــع والــمــحــيــط بالكويت 
ومــعــالــجــة قــضــايــاه ومــشــكــالتــه، لالنطالق 
بقوة لبناء بلدنا وتعزيز استقراره ورخائه، 
وأولــى خطوات هذا النهج استمرار تأكيد 
حماية المال العام وتعزيز النزاهة واألمانة 
والــشــفــافــيــة فــي الــمــحــافــظــة عــلــيــه، واتــخــاذ 
ما يلزم لحمايته من خالل مواجهة جادة 
لجميع أشــكــال الــفــســاد وأنــواعــه والقضاء 

على أسبابه«.
 وتــــابــــع: »كـــمـــا كـــــان مــــن هـــــذه الــمــالمــح 
ــد الـــتـــعـــاون مع  ــام عــلــى مــــّد يـ ــتـ الـــحـــرص الـ
مجلس األمــة بــإرادة جــادة صادقة لتأمين 
الـــمـــقـــومـــات الــكــفــيــلــة لــمــمــارســة مجلسكم 
ر لدوره التشريعي والرقابي في إطار 

ّ
الموق

أحكام الدستور والالئحة الداخلية لمجلس 
األمة نصا وروحا، مع الترحيب دائما بأي 
نقد موضوعي هـــادف واقــتــراح يسهم في 
تصويب الجهود ويشّكل إضافة حقيقية 
لمصلحة الوطن والمواطنين، وال شك في 
أن جــلــســة الـــيـــوم، الــتــي يـــمـــارس مجلسكم 
الموقر فيها حقه الدستوري في الرقابة على 
ات الحكومة في حماية المال العام  إجـــراء
كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية المقررة 
على أعمال السلطة التنفيذية، تعد إنجازا 

يسجل لمجلس األمة وللحكومة معا«.
وتبقى العين على جلسة 21 الــجــاري، 
وســط تــســاؤالت، هــل سيتكرر السيناريو 
ر مــنــه رئــيــس لــجــنــة الــمــيــزانــيــات 

ّ
الــــذي حــــذ

والحساب الختامي، آنذاك، النائب السابق 
 في 

ً
عــدنــان عبدالصمد عندما ذكــر حرفيا

مـــعـــرض تــعــلــيــقــه بــجــلــســة 12 فـــبـــرايـــر من 
على منصة المقرر »وكل يوم يجون ايشي 

يقولون لــنــا... والله السنة الجاية إن شاء 
الله راح نتالفى هذه المالحظات«، في إشارة 
إلى الوعود المتكررة التي يحصلون عليها 
مــن ممثلي الــجــهــات الحكومية بمعالجة 
المالحظات، وهو ما أكده ديوان المحاسبة 
في الجلسة ذاتها، عندما ذكر »ما ورد في 
عرض اليوم هو استمرار لما تم عرضه في 

تقارير سابقة«.

حديث »المحاسبة«

ويـــــتـــــوقـــــع أن يــــتــــكــــرر حـــــديـــــث ديــــــــوان 
المحاسبة فــي جلسة 21 الــجــاري ويـــورد 
ــانـــونـــي  ــقـ ــعــــديــــن الـ ــ ــُب ــمــــالحــــظــــات ذات الــ الــ
والـــدســـتـــوري، ومـــالحـــظـــات عــلــى الــنــفــقــات 
ــة فـــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة وجـــــــديـــــــة الـ
تــســويــتــهــا ومــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بــالــتــجــديــد 
للقياديين، والحديث عن تطبيق الحوكمة، 
والمالحظات المتكررة على بعض الجهات 

المشمولة برقابته.
ولن يغيب بالتأكيد الحديث عن تقاريره 
التي أصدرها على مدار 4 سنوات متتالية 
بشأن المواضيع العالية المخاطر، وأثرها 
على الــمــال الــعــام، ومــا يتعلق باالستدامة 
الــمــالــيــة ومــخــاطــر الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي، 
فـــي ظـــل عـــدم صــــدور قـــانـــون الـــديـــن الــعــام، 
ومدى التزام الدولة في التنمية المستدامة، 
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الـــديـــوان في 
إعـــداد تــقــاريــره، خاصة فيما يتعلق بعدم 
تــعــاون بــعــض الــجــهــات بشكل كــامــل معه، 
وكـــذلـــك رفـــض الــســمــاح لـــه بــالــدخــول على 

األنظمة اآللية.
... تــبــقــى جــلــســة 21 الـــجـــاري 

ّ
عـــلـــى كـــــــــل

خـــطـــوة جـــيـــدة فـــي تــصــحــيــح الـــمـــســـار، إذا 
تعاملت معها السلطتان بجدية، كل وفق 
اخــتــصــاصــاتــه، لــمــعــالــجــة تـــقـــاريـــر ديــــوان 
الــمــحــاســبــة الــمــتــخــمــة بــالــمــالحــظــات على 
العديد مــن الجهات الحكومية المشمولة 
برقابته، ووضعت توصيات نوعية لتحقيق 
هـــذا الـــهـــدف، فــهــل ســتــكــون الــجــلــســة بــدايــة 
حــقــيــقــيــة لــتــفــادي مــالحــظــات الــــديــــوان، أم 
مجرد جلسة لذّر الرماد في العيون، ترفع 

بالوصول إلى آخر المتحدثين؟
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العين على جلسة 21 الجاري... فهل تكون 
البداية الحقيقية لمعالجة مالحظات متكررة؟

ر منه من استمرار المخالفات
ّ

ن جلسات »المحاسبة« وحدث ما حذ
ّ

• مجلس 2013 هو الذي دش
• الديوان يستعرض مالحظاته على النفقات الرأسمالية وجدية الحكومة في تسويتها

المطر لوزيَري الداخلية والدفاع:  تعسف
من قيادييكم بشأن »بيع اإلجازات«

انتقد النائب حمد المطر 
مــا اســمــاه تعسف الحكومة 
تجاه البدل النقدي لرصيد 
االجــــازات الــدوريــة لموظفي 
الدولة من المواطنين السيما 
في وزارتي الدفاع والداخلية. 
ــر مـــخـــاطـــبـــا  ــطــ ــمــ وقـــــــــال الــ
وزيري الداخلية والدفاع:  ما 
يــحــدث مــن قــيــاديــيــكــم تجاه 
وضــــــــع ضــــــوابــــــط وشــــــــروط 
ــع رصــــيــــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تــــعــــســــفــــيــــة لـ
االجازات  هو ظلم لمنتسبي 
الوزارتين وسلب لحقوقهم.

ــع: مـــــوعـــــدي مــعــكــم  ــ ــابــ ــ وتــ
يـــا وزارة الــداخــلــيــة بلجنة 
ــام  ــ الــــمــــيــــزانــــيــــات األحـــــــــد أمــ
ــم الـــجـــســـيـــمـــة،  ــكــ ــاتــ ــفــ ــالــ مــــخــ
وبعدها بأيام وزارة الدفاع، 
 لـــذلـــك نــطــالــبــكــم بــإنــصــافــهــم 

وإعطائهم حقوقهم.

حمد المطر

المبارك ومحمد العبدالله في جلسة 12 مارس 2015 )أرشيفية(

محيي عامر

نافذة نيابيةنافذة نيابية

بوشهري: انشغال وزراء بقضايا 
عف

َ
غير حقيقية إلرضاء نائب... ض

أكدت النائبة د. جنان بوشهري أن التعاون بين السلطتين، 
المبني على قضايا دولــة ال أفـــراد، هو التعاون الــذي يهدف 
إلى بناء الوطن ودعم المواطنين، والحفاظ على المال العام، 

وتعزيز الحريات المسؤولة ومكافحة الفساد.
وقالت بوشهري، على حسابها في »تويتر«، إن »انشغال 
بعض الوزراء وأجهزتهم بقضايا غير حقيقية، بهدف البقاء 
على كرسي الــوزارة وإرضــاء نائب، يعد أحد أشكال الضعف 
الذي يترتب عليه مستقبال ضعف الحكومة كلها، ويهدم كل 

جسور التعاون«.

فيصل الكندري: 100 دينار 
لمتر األراضي الفضاء

تقّدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون لتعديل 
المادتين األولى واألولى مكررا من القانون رقم 50 لسنة 

1994 في شأن تنظيم استغالل األراضي الفضاء.
ونــص االقــتــراح على تعديل الــمــادة األولـــى »إذا زادت 
مـــســـاحـــة قـــســـائـــم الـــســـكـــن الــــخــــاص غـــيـــر الــمــبــنــيــة ألحـــد 
األشخاص الطبيعيين أو الشركات والمؤسسات الخاصة 
في أي موقع وفي أي مشروع متضمن قسائم مخصصة 
ألغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع 
واحــد أو فــي مــواقــع مــتــعــددة، على 3 آالف متر مربع في 
مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة 

رسم قدره 100 دينار«.
ونصت المادة األولــى مكررا على أنه »يستحق الرسم 
 من أول الشهر 

ً
السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا

التالي النقضاء سنة مــن تــاريــخ العمل بهذه الــمــادة، أو 
من أول الشهر التالي النقضاء سنة من تاريخ الموافقة 
على مــشــروع القسائم الــخــاص، أو أي مــشــروع يتضمن 
قسائم مخصصة السكن الخاص من قبل بلدية الكويت، 
وباستثناء القسائم المملوكة للدولة يستحق هذا الرسم؛ 
 ،

ً
 أو طبيعيا

ً
 اعتباريا

ً
ســواء كــان مالك القسيمة شخصا

وتفرض غرامة مالية بنسبة 5 بالمئة شهريا على الرسوم 
المستحقة غير المسددة، تبدأ من تاريخ االستحقاق وحتى 

تمام السداد«.
وجــــاء فـــي الـــمـــذكـــرة اإليــضــاحــيــة: صــــدر الـــقـــانـــون رقــم 
50 لسنة 1994، بــهــذا العمل على وقــف ظــاهــرة احتكار 
األراضي المخصصة لتنفيذ قسائم السكن الخاص، عمال 
على ارتفاع أثمانها كأثر مباشر لحاجة السوق العقاري 
الى العديد من القسائم، وتبين الحاجة الملحة للمواطن 

إلقامة المساكن.
 تأخير تنفيذ وتــوزيــع العديد 

ً
وقــد زاد األمـــر تعقيدا

مــن القسائم المعدة للبناء، كما ورد تنظيمها بأحكام 
قوانين الرعاية السكنية والقانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شــأن الرعاية السكنية والقانون رقــم 27 لسنة 1995 في 
شــأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير األراضــي 
الفضاء المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية، وكما 
تبين من التطبيق العملي ألحكام القانون رقم 50 لسنة 
1994 المشار اليه، ورغم تعديل بعض أحكامه بالقانون 
رقم 8 لسنة 2008، إال أن السوق العقارية ما زالت تشهد 
احتكارا غير مبرر للعديد من المساحات الخاصة بالرسم 
المقرر على المتر المربع لما زادت مساحته على 5 آالف 
متر، سواء مجمعة أو في مناطق متفرقة، مع زيادة مدة 
استحقاق الرسم رغم قلته وتقديره بالبدء في استحقاقه 
بعد سنتين بالنسبة إلى مشروعات التقسيم الخاص أو 

القسائم المخصصة للسكن من قبل بلدية الكويت.

جنان بوشهري

الشاهين: قوانين اإلسكان وشرائح جديدة
لـ »عافية« وتعارض المصالح... األكثر جاهزية

ــة  ــ ــامـ ــ ــــب أسـ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ أعــــــلــــــن ال
ــن  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ الــــــشــــــاهــــــيــــــن، أن قـ
ــكــــان، وإضـــافـــة شــرائــح  اإلســ
جــــديــــدة لـــبـــطـــاقـــة »عـــافـــيـــة«، 
وتــعــارض الــمــصــالــح، ضمن 
ــثـــر جــاهــزيــة لــلــجــلــســات  األكـ

المقبلة.
وقـــــــــــــال الــــــشــــــاهــــــيــــــن، فـــي 
تصريح، إن هناك مقترحات 
ــهـــا  ــة تــــتــــالقــــى حـــولـ ــيــ ــابــ ــيــ نــ
لــجــنــة االولـــويـــات مــع الكتل 
النيابية، وهــي ذات صيغة 
توافقية تتعلق بقانون المدن 
االسكانية، وشرائح جديدة 
لـــتـــأمـــيـــن عــــافــــيــــة، وقــــانــــون 
تعارض المصالح الذي يعد 
واحـــدا مــن القوانين المهمة 

خالل الفترة القادمة. 

وأضــــــــــــــــــــــاف »وبــــــــعــــــــدهــــــــا 
ــانـــون مــالــي  ــى قـ ســنــنــتــقــل الــ
يـــهـــم الـــمـــواطـــنـــيـــن، ثــــم آخـــر 
وظيفي«، الفتا إلى أن دورة 
ــداد المستندات النيابية  اعـ
ــلـــت االولـــــويـــــة  هـــــي مـــــن جـــعـ
للقوانين سالفة الذكر، والتي 
ستكون مقدمة على غيرها 
فـــي الــجــلــســات الــمــقــبــلــة إلــى 
جانب برنامج عمل الحكومة.

أسامة الشاهين

اقتراح بتقديم تقرير نصف سنوي 
عن معالجة مالحظات »المحاسبة«

على جــدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية 
اقتراح بقانون قدمه عدد من النواب بشأن إضافة فقرة جديدة إلى نص 
المادة 53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، 

وهو االقتراح الوحيد المقدم بالمجلس الحالي على هذا القانون.
وينص االقتراح، الذي قدمه النواب د. عبدالكريم الكندري، ود. حمد 
المطر، ود. محمد الحويلة، »على أن تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 

53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه نصها اآلتي:
على كل وزير أن يقدم تقريرا نصف سنوي الى مجلس األمة ومجلس 
الـــوزراء عن جهود الـــوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في 
تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص بقية المخالفات 
المالية المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة، ومدى االلتزام بقواعد 
وأحكام القانونين رقمي 30 و49 لسنة 2016 سالفي الذكر، ويعد عدم 

االلتزام بهذا التكليف مخالفة جسيمة«.
وقــالــت مــذكــرتــه اإليــضــاحــيــة: تنص الــمــادة 17 مــن الــدســتــور على أن 
»لألموال العامة حرمة« وحمايتها واجب على كل مواطن، ولما صدر قانون 
حماية األموال العامة رقم 1 لسنة 1993 استهلت نصوصه بتزوير النص 
الدستوري المنوه عنه بحروفه وكلماته ذاتها، وكان مؤدى ذلك والزمه أن 
تحرص الجهات الحكومية على تفعيل هذا االلتزام الدستوري وتجنب 

العدوان على المال العام مهما كانت األسباب والمبررات.
وأضافت: إال أنه لوحظ أن الجهات الحكومية كثيرا ما ترتكب مخالفات 
مالية وتجاوزات إدارية ذات أثر مالي، ومعدل هذه المخالفات في تزايد 
مستمر - فــي الــوقــت ذاتـــه تــقــوم تــقــاريــر ديــــوان المحاسبة بــرصــد هــذه 
المخالفات إذ يكاد ال يخلو أي تقرير من الحديث عن المخالفات المالية 

وبسبب عدم معالجتها يتم ترحيلها سنة بعد األخرى.

https://www.aljarida.com/article/6673
https://www.aljarida.com/article/6672
https://www.aljarida.com/article/6671
https://www.aljarida.com/article/6670
https://www.aljarida.com/article/6572
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الجامعة األميركية في الكويت تحتفل بتخريج دفعة 2022

• منحت درجة البكالوريوس لـ 510 خريجين بحضور دانة الصباح
• عواد: الخريجون مؤهلون لخوض التغيير في المستقبل ومستعدون لخدمة وطنهم 

احتفلت الــجــامــعــة األميركية 
فــــي الــــكــــويــــت بـــتـــخـــريـــج كــوكــبــة 
مـــن خــريــجــي دفـــعـــة عــــام 2022، 
وذلـــك يــوم االثــنــيــن الــمــاضــي في 
»ذا أريــنــا كــويــت بمجمع 360«، 
بــــحــــضــــور مــــؤســــســــة ورئــــيــــســــة 
مجلس أمناء الجامعة، الشيخة 
دانــــة نــاصــر الــصــبــاح، وأعــضــاء 
مجلس أمــنــاء الــجــامــعــة، إضافة 
إلى عدد من الدبلوماسيين وكبار 
الشخصيات وعائالت الخريجين.

ومـــــــنـــــــحـــــــت الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة فــــي 
االحتفالية درجــة البكالوريوس 
لـــ 510 خريجين، منهم 185 من 
كلية اآلداب والــعــلــوم، و131 من 
كلية إدارة األعــمــال واالقــتــصــاد، 
 من كلية الهندسة 

ً
و194 خريجا

والعلوم التطبيقية، من بين دفعة 
عـــام 2022، حــصــل 8 منهم على 
تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، 
و25 حصلوا على مرتبة الشرف 
ــوا بــمــرتــبــة  ــّرجـ الــعــلــيــا و40 تـــخـ

الشرف.
ــة الــــجــــامــــعــــة،  ــســ ــيــ وألــــــقــــــت رئــ
د. روضـــــة عــــــواد، كــلــمــة للطلبة 

دانة الصباح خريجو »األميركية« خالل الحفل 

كلمة الخريجات  روضة عواد تلقي كلمتها تكريم إحدى الخريجات

مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، 
مــــؤكــــدة أن خـــريـــجـــي الــجــامــعــة 
األميركية فــي الــكــويــت مؤهلون 
لخوض التغيير في المستقبل، 
ــذل كــل  ــ ــبـ ــ ــدون لـ ــعــ ــتــ ــســ ــم مــ ــ ــهــ ــ وأنــ
جهد مــن أجــل خدمة مجتمعهم 
وبناء وطنهم ومساعدتهم على 

االرتقاء.

خطوات النجاح

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ألــــقــــت الــكــلــمــة 
ــفــــل عـــضـــوة  ــة فـــــي الــــحــ ــيــــســ ــرئــ الــ
مجلس أمناء الجامعة والمديرة 
ــة لـــمـــجـــمـــوعـــة فــــيــــزا،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
نائبة الرئيس األول فــي منطقة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي د. 
ســعــيــدة جــعــفــر، الـــتـــي اخــتــيــرت 
ضمن أقــوى 50 رائــدة أعمال في 
الـــشـــرق األوســـــــط، حــيــث بــاركــت 

للطلبة تخّرجهم، مؤكدة أهمية 
فهم طبيعة الوظائف في الوقت 
الــحــالــي، والــتــي تتسم بالتغيير 

المستمر.
وأشــــارت جعفر إلـــى عـــدد من 
خطوات النجاح مع الخريجين، 
وهــــي أن يــســتــمــروا فـــي الــتــّعــلــم 
وطـــرح األســئــلــة الــتــي تساعدهم 
ــلــــى إشـــــبـــــاع فـــضـــولـــهـــم نــحــو  عــ
الـــمـــعـــرفـــة »إذ إنــــنــــا نـــعـــيـــش فــي 
ــاد قــــائــــم عــلــى  ــتــــصــ مــجــتــمــع واقــ
المعرفة، ناصحة الطلبة بأهمية 
البحث عن الــذات والتعرف على 

مهاراتهم وإمكاناتهم«.
وبــّيــنــت أن الــوعــي الــذاتــي هو 
أول طريق النجاح والحكمة، وهو 
الذي يّمكن الجيل الجديد من أن 
يصبحوا قادة  في المجتمع، كما 
أكدت ضرورة التحلي بالشجاعة 
فـــي اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص وخـــوض 

المغامرات، إضافة إلى االستعداد 
للمستقبل ولــخــوض التحديات 

والتغلب عليها.
ــيـــدة  بــــــــدورهــــــــا، أشــــــــــــادت عـــمـ
الشؤون الطالبية هال العبدالرزاق 
بـــــالـــــطـــــالـــــب الـــــمـــــتـــــفـــــوق أحــــمــــد 
الـــضـــلـــيـــعـــي، الـــــــذي حـــصـــل عــلــى 
معدل 3.96 في تخصص هندسة 
الــكــمــبــيــوتــر بــتــقــديــر امــتــيــاز مع 
مرتبة الشرف العليا، كما حصل 
جائزة أفضل مشروع في معرض 
مشاريع التخرج للفصل الدراسي 

الثاني من عام 2022.

جني الثمار

من جانبه، قال الضليعي في 
كلمته للخريجين، إننا نقف اليوم 
لجني ثمار المجهود الذي بذلناه 
طـــوال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، والــيــوم 

هـــو بـــدايـــة الـــمـــغـــامـــرة الــجــديــدة 
التي سنخوضها إلحداث تغيير 
ــي مــجــتــمــعــنــا وكـــي  ــ ــابــــي فـ إيــــجــ
نصبح قــادة في المستقبل، كما 
سنستخدم الــمــهــارات واألدوات 
الـــتـــي تــعــلــمــنــاهــا فــــي الــجــامــعــة 
األمــيــركــيــة فــي الــكــويــت لتحقيق 

أحالمنا وأهدافنا.
وأعرب الضليعي عن امتنانه 
ألعضاء هيئة التدريس ولزمالئه 
ــدوه  ــ ــانــ ــ ــــن ســ ــمـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــنــ ــ األكـــــــبـــــــر ســ

للوصول إلى النجاح المنشود، 
 أنه يتطلع لرؤية اإلنجازات 

ً
مبينا

الكبيرة التي سيحققها خريجو 
الـــجـــامـــعـــة، حــيــث يــمــتــلــك هـــؤالء 
ــون عـــــقـــــول عـــظـــيـــمـــة،  ــ ــجـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ الـ
استطاعت أن تتحدى الصعاب، 
وستتمكن من تحقيق نجاح باهر 

في المستقبل.

تسليم شهادات التخرج
ــّوج الــحــفــل بتسليم الــخــريــجــيــن شــهــادات  تــ
تخّرجهم مــن قبل رئيسة الجامعة والــعــمــداء، 
 عـــن كــلــيــة اآلداب 

ً
ــرارة مــمــثــال ــ ــم د. عــلــي شــ وهــ

 عن كلية إدارة 
ً
والعلوم، ود. رالف باليام ممثال

 عن كلية 
ً
األعمال واالقتصاد، ود. أمير زيد ممثال

الهندسة والعلوم التطبيقية.
 على األعراف األكاديمية، طلبت رئيسة 

ً
وجريا

الجامعة من الخريجين تحويل الطرة المتدلية 
 
ً
مـــن قــبــعــاتــهــم مـــن الــيــمــيــن إلـــى الــيــســار إعــالنــا

 في الجامعة.
ً
لتخّرجهم رسميا

وفي نهاية الحفل، التقط الخريجون الصور 
التذكارية مع العائالت واألصدقاء واألساتذة.

أبنائهم الطلبة ساعدهم للوصول 
إلى هدفهم.

وأضـــــافـــــت عـــــــواد أن الــطــلــبــة 
ــرة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــوا أهــ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ قــــــــد مــ
ــة أثــــنــــاء  ــربــ ــجــ ــتــ لــــالكــــتــــشــــاف والــ
مــــســــيــــرتــــهــــم الــــجــــامــــعــــيــــة، مــمــا 
ــاد حـــلـــول  ــ ــجـ ــ ــم عـــلـــى إيـ ــاعــــدهــ ســ
ــة لــلــتــحــديــات الــمــعــقــدة،  ــيـ إبـــداعـ
وقــــد آمــــن الــطــلــبــة بــقــيــم الــفــنــون 
الــحــرة الــتــي تتبناها الجامعة، 
فمهما اخــتــلــفــت تخصصاتهم، 
سيكون الخريجون قادرين على 
االستجابة للتحديات العالمية، 
ــان،  ــأمــ لـــيـــعـــيـــشـــوا الـــمـــســـتـــقـــبـــل بــ
ويصبحوا مصدر إلهام لآلخرين.

وبينت أن العامين الماضيين 
أثبتا للعالم أنه ال يمكن التنبؤ 
بـــالـــوضـــع الـــحـــالـــي والــتــقــلــبــات 
ــوم جــمــيــًعــا  ــقــ الـــعـــالـــمـــيـــة، لــــــذا نــ
ــيــــطــــرة عـــلـــى  ــلــــســ بــــــمــــــحــــــاوالت لــ

 الوعي الذاتي 
أول طريق 

النجاح 
ويمّكن طالب 

الجيل الجديد 
ليصبحوا قادة 
جعفر

مجموعة المال تشارك كلية kcst احتفالها بالخريجين
• طالل المال: االستثمار في المواهب الشابة قيمة أساسية نلتزم بها... وفخورون بطالبنا

• البقاعين: تزويد الخريجين بالمهارات ليكونوا مستعدين لسوق العمل في أسرع وقت

الدفعة الثالثة من 
خريجي الكلية 

 
ً
ضمت 233 طالبا

وطالبة من مختلف 
االختصاصات

احــتــفــلــت كــلــيــة الــكــويــت لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا )kcst(، الــشــريــك 
االستراتيجي لمجموعة المال وإحـــدى أكبر الجامعات الــرائــدة في 
، بتخريج الدفعة الثالثة من طالبها للسنة الدراسية 

ً
الكويت مؤخرا

22/2021 من مختلف االختصاصات والتي شملت علوم الحاسوب 
وهندسة الحاسوب وهندسة اإللكترونيات واالتــصــاالت، وذلــك في 

مناسبة خاصة أقيمت بَحَرم الكلية في منطقة الدوحة.
 
ً
وتــم تنظيم حفل التخرج الثالث للكلية الــذي تضمن 233 طالبا
وطالبة برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور حمد العدواني، وحضر بالنيابة عنه األمين العام لألمانة 
العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الكويت عمر الكندري. كما 
حــضــر حــفــل الــتــخــريــج كـــل مـــن رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا للتعليم العالي والرئيس التنفيذي لمجموعة المال 

البقاعين يلقي كلمتهاألساتذة والخريجون خالل االحتفال

المال والبقاعين خالل تكريم ممثل وزير التربية

جانب من الحضور

طــالل الــمــال، ورئيسة مجلس االمــنــاء السفيرة نبيلة الــمــال، ونائبة 
رئيس المجلس دانــة الــمــال، وعــدد مــن أعــضــاء مجلس أمــنــاء الكلية 
وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المال، ورئيس كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين، وأعضاء هيئة التدريس في 
الكلية لمشاركة الطالب وأولياء أمورهم اللحظات التذكارية إلكمالهم 

مرحلة مهمة من حياتهم.
وفي تعليق له على الحدث، قال رئيس مجلس إدارة شركة العلوم 
والتكنولوجيا للتعليم العالي والرئيس التنفيذي لمجموعة المال إن 
»االستثمار في المواهب الشابة اليوم هو قيمة أساسية نلتزم بها في 
مجموعة المال، ومن هذا المنطلق يسعدنا االحتفال بتخريج نخبة من 
رواد المستقبل ومشاركة طالب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
لعام 2022 فرحتهم. نحن فخورون بعزيمة ومثابرة طالبنا وتفانيهم 
في السعي لتحقيق أهدافهم التعليمية وإتمامهم لمناهجهم الدراسية 
مــمــا سيمهد لــهــم طريقهم نــحــو مستقبل واعـــد لتحقيق أحالمهم 

وخدمة وطنهم«.
وأضاف: من خالل شراكتنا مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
 في مجموعة المال على خلق فرص دعم 

ً
منذ عام 2015، نحرص دائما

للشباب والــشــابــات الطموحين فــي الكويت مــن خــالل بــرامــج المنح 
الدراسية ووسائل أخرى مختلفة بهدف تشجيعهم على بناء مستقبل 

مشرق لهم وللكويت.
ق رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد 

ّ
وعل

: أبارك أواًل ألبنائنا الخريجين الذين شقوا 
ً
البقاعين على الحفل، قائال

طريقهم للنجاح في فترة صعبة، آملين مساهمتهم في بناء الكويت 
وتحقيق آمال شعبها. وقد حرصت الجامعة وأساتذتها على تزويد 
هذه الدفعة من الخريجين بالمهارات الضرورية والمميزة لكي يكونوا 
مستعدين لسوق العمل بأسرع وقت، وتزويدهم بالخبرات العملية في 
مختبرات الجامعة الخاصة مثل مختبرات األمن السيبراني واالبتكار 

واتصاالت الجيل الخامس والذكاء االصطناعي.

كلية االبتكارات والجودة العالية في البحوث والتدريس
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة 
خاصة بــدأت نشاطها عــام 2015، وحاصلة على 
ترخيص وزارة التعليم العالي في الكويت. وتضم 
أكثر مــن 1700 طالب وطالبة ومــا يفوق 640 من 
نــتــائــج الـــبـــحـــوث، وتـــعـــد الـــيـــوم كــلــيــة االبـــتـــكـــارات 
والجودة العالية في البحوث والتدريس في الكويت 

التي تقدم برامج بكالوريوس بتقنيات عالية. 
 حــصــلــت الـــكـــلـــيـــة هـــــذا الــــعــــام عـــلـــى االعـــتـــمـــاد 
األكاديمي للهندسة من مجلس االعتماد األكاديمي 
 على اعتماد 

ً
للهندسة والتكنولوجيا، ومــؤخــرا

جمعية المهندسين الكويتية.

ــربــــت فــيــهــا عــن  الـــخـــريـــجـــيـــن، أعــ
فخرها بخريجي الجامعة الذين 
 كــبــيــرة بــدعــم من 

ً
بـــذلـــوا جـــهـــودا

الجامعة حتى يصلوا إلــى هذه 
المرحلة التي تتّوج مجهودهم، 
مبينة أن مجهود أعــضــاء هيئة 
ــيــــن عــلــى  الـــــتـــــدريـــــس الــــحــــريــــصــ

https://www.aljarida.com/article/6617
https://www.aljarida.com/article/6615
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أول العمود:
 لمديرة جامعة الكويت بـ »التكليف« عن نشاط 

ً
 قرأت تصريحا

جامعي ورد فيه أسماء قياديين في الجامعة جميعهم بـ »التكليف«!

****
بلغت ميزانية الدولة للسنة المالية )٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ( ٢٣ مليار 
 رواتب لموظفي األجهزة الحكومية، 

ً
دينار يذهب منها ١٣ مليارا

 للموظفين. 
ً
مما يعني أن ٥٦% من الميزانية تذهب أجورا

الجهاز اإلداري للدولة هو سبب تأخر سير الكثير من األعمال 
والبرامج الحقيقية وتحوله إلــى مقبرة لألفكار ألسباب عديدة 
منها وأهمها أسلوب تعيين األفراد في المناصب العليا بمن في 

ذلك الوزراء.
كثير من األحاديث والتصريحات التي يطلقها عدد من القياديين 
اليوم في شأن التنمية غير حقيقية هي أقرب لإلنشاء وآفة مستمرة 
في الجهاز اإلداري الذي أصبح كالغول الذي ينهش أموال الدولة 
دون نتائج تذكر، وقد بلغ مستوى التردي لنوعية من الوزراء أن 
قام الديوان األميري في مرحلة سابقة بإنجاز العديد من المشاريع 

الكبرى بداًل من وزاراتهم وكأنها إشارة إلى فشلهم!
كلنا يذكر رغبة سمو األمير الــراحــل الشيخ جابر األحمد في 
تخضير البالد، والتي لم تتحقق مع األســف بسبب فشل الجهة 
المعنية بــذلــك، أجــهــزة الــدولــة الــيــوم مهترئة بسبب التعيينات 
الوهمية، وتدني مستوى تدريب الموظفين، وفساد بعض الوزراء، 
وابتزار بعض أعضاء البرلمان للوزراء، ولذلك فإن الظهور اإلعالمي 
المفضوح لبعض القياديين وحديثهم عن التطوير أصبح أقرب 
إلى االستهانة بذكاء الناس. لقد تدنت طموحات بعض القياديين 
إلى مستوى الحديث عن خلطات اإلسفلت! وإعادة إحياء دروازة 

العبدالرزاق! أو التدخل في تفاصيل أعمال رؤساء أقسام! 
ليس هذا الجهاز اإلداري الذي ستتقدم به الكويت، وليست هذه 
هي السياسات التي سنصل من خاللها إلى المستوى الذي بلغه 
لب منهم تقديم 

ُ
أشقاؤنا، فرغم رحيل جيش من القياديين الذين ط

قيلوا، ال فــرق، فإن ما يحدث ال يمكن إطــالق لفظ 
ُ
استقاالتهم أو أ

إصالح عليه، إذ يجب إعادة النظر في سياسات العمل والتنفيذ في 
هذه األجهزة الحكومية، والصرف على تدريب نوعي للموظفين.

 فهل يجوز لي أن أكتب في وادع شاعر وأديب 
ً
 أو أديبا

ً
لست شاعرا

يمني كبير وهــو الدكتور عبدالعزيز المقالح )رحمه الله( والــذي 
غادرنا يوم االثنين 28 نوفمبر 2022؟ أشعر بحرج كبير إزاء شعراء 
وأدباء اليمن والوطن العربي، وكل محبي ومتابعي أخبار هذا الشاعر 
الكبير، وأنا أخط هذه األسطر خشية أال أوفي هذا الشاعر واألديب 
العربي ولــو بشكل بسيط ومتواضع حقه، ولكن لــم أرد أن أفــوت 
فرصة الحديث عنه كنوع من الوفاء لذكرى األيام النادرة والساعات 
القليلة التي جمعتني به في بعض المناسبات في العاصمة اليمينة.
التقيت بــالــراحــل ألول مـــرة عـــام 1993، حين شــاركــت فــي دورة 
تدريبية عن حقوق اإلنسان تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة صنعاء، 
وكان وقتها رئيسا لهذه الجامعة، وهو منصب استمر فيه حتى 
عام 2001، واكتشفت بهذه المناسبة عبدالعزيز المقالح اإلنسان 
بكل معنى الكلمة، بدماثته ولطفه وحسن معشره وتواضعه، وقد 
أشرف على هذه الدورة بكل اهتمام ومتابعة كونها أول دورة على 
 لدورات عديدة مماثلة 

ً
حقوق اإلنسان تعقد في اليمن، مما مهد الحقا

في عدة مدن يمنية على مدى عقود التسعينيات من القرن الفائت.
وكنت حين جمعنا مجلس واحــد، أخطف إليه النظر من حين 
آلخــر، وكانت الجامعة قد دعــت المشاركين في الـــدورة إلــى موائد 
الغداء والعشاء وجلسات )المقيل( التي كانت تجمع مختلف شرائح 
 
ً
 يتكلم قليال

ً
المجتمع اليمني وطبقاته، وكان الدكتور المقالح جالسا

 بضيوفه 
ً
 وبكل انتباه لمن يتحدث معه، كان حفيا

ً
وينصت طويال

 بهم، ويعكس بتصرفاته الكرم اليمني المعروف. 
ً
مهتما

وفوجئت بما قاله لي الدكتور المقالح في إحدى الزيارات بأنه زار 
مدينة ستراسبورغ في سبعينيات القرن الفائت، وحسب معلوماتي 
فإنه كان يتجنب ركوب الطائرة، فكيف حط به الرحال في تلك المدينة 
األوروبية على ضفاف نهر الراين على بعد آالف الكيلومترات من 
صنعاء؟ وأخبرني وقتها أنه انتقل إلى أوروبــا عن طريق البحر، 
وكانت تنقالته بين البلدان األوروبية عن طريق القطارات، وأردت 
أن أتعرف على الدكتور المقالح الشاعر بعد أن تعرفت عليه كإنسان 
 من 

ً
ورئيس للجامعة، فقصدت إحدى مكتبات صنعاء ألشتري ديوانا

دواوينه وألقرأ شعره المنساب بكل رقة وخفة وشاعرية. 
وتكررت زيارتي، طوال التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي 
والعشرين، لليمن السعيد للمشاركة بــدورات تدريبية أو بتكليف 
بمهام من مختلف مؤسسات األمم المتحدة، وكنت أشعر، وكل مرة 
وصلت فيها إلى البلد، بأنني بالفعل في بلد عربي بشعبه الذي 
حافظ على أصالته، ومدنه العربية بأسواقها وحاراتها ومجالسها، 
وكنت أتحرى الفرصة ألجتمع بالدكتور المقالح، وصادف في أثناء 
إحدى زياراتي وجود الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في 
صنعاء، وعلمت أن الشاعر المقالح قد دعاه، ولم أتردد بالذهاب إلى 
)المقيل( وقد دعيت إليه، كيف ال وسأكون في حضرة شاعر فلسطيني 
كبير، وشاعر يمني أتحفنا بأشعاره ودواوينه كما فعل ذلك محمود 
درويش على مدى عقود، ودخلت يومها مجلس )المقيل(، ووجدتهما 
بجانب بعضهما يتبادالن األحاديث ويستمعان لمن حولهما، لكن 
جلستي لم تطل لألسف فقد خرجت بعد فترة قصيرة بسبب الجو 
المشحون بدخان السجائر في مثل هذه المجالس، ولكن الهدف 
تحقق وقد التقيت بهما واستمعت إليهما في جلسة مشتركة نادرة 
وحولهما لفيف من أهل صنعاء من أدباء وشعراء سعداء بوجودهم 

 في هذه الجلسة. 
ً
أيضا

أما آخر مرة التقيت فيها الراحل عبدالعزيز المقالح، فكانت عام 
 
ً
2005، وكنت في مهمة من منظمة اليونسيف، وكان وقتها رئيسا

لمركز البحوث والدراسات اليمني، واستقبلني كعادته بكل ترحاب 
ولطف، وتحدثنا عن نشاطات المركز وإصدارته، ورحب بنشر إحدى 
دراساتي في مجلة المركز، وبقيت بعدها على تواصل معه لفترة 
 في مجمع اللغة 

ً
 مراسال

ً
من الزمن، وعلمت بعدها بأنه كان عضوا

العربية بدمشق.
ويجب أال ننسى، ونحن في وداع الدكتور المقالح، التكريم الذي 
حظي به على مدى عقود واالهتمام به وبأعماله، وكيف تم االحتفاء 
بهذه القامة الشعرية العربية المتميزة من العديد من المنتديات 
العربية داخل العالم العربي وخارجه، وكذلك السعي لتقديم كل دعم 
ومساعدة له في العديد من المناسبات، وال ننسى كذلك بأن المكتبة 
الوطنية في قطر كرمته في األسبوع األول من نوفمبر من هذا العام. 
وليسمح لي القارئ الكريم أن أختم بهذه األبيات لشاعر فريد 
 للرحلة األخيرة لعله يلتقي 

ً
كالدكتور المقالح الــذي كان مستعدا

بالذين أحبهم وذهبوا:
ً
»أنا هالٌك حتما

فما الداعي إلى تأجيل
ُموتي

جسدي يشيخ
ومثله لغتي وصوتي

ذهَب الذين أحبهم
وفقدُت أسئلتي

ووقتي«.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

وّجهت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جون أون وأهم شخصية مؤثرة في العالقات بين الكوريتين، 
 لـــوزارة الخارجية الكورية الجنوبية التي 

ً
 صريحا

ً
انتقادا

أعلنت أنها بصدد مراجعة »تدابيرها المستقلة« يوم الخميس 
الماضي.

قالت كيم في بيان نشرته »وكالة األنباء المركزية الكورية«: 
»حالما تكلمت الواليات المتحدة عن »عقوباتها المستقلة« 
ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، كررت كوريا 
، وهــذا الموقف المشين 

ً
الجنوبية التصريح األميركي فــورا

يثبت بكل وضوح أن الجماعة الكورية الجنوبية هي »كلبة 
وفّية« للواليات المتحدة و»دمية بيدها«.

يأتي هــذا التصريح بعد يوَمين على نشر وكالة األنباء 
 آخـــر تنتقد فــيــه كــيــم مجلس األمـــن فــي األمــم 

ً
نفسها بــيــانــا

المتحدة بسبب تنظيم اجتماع لمناقشة اختبار بيونغ يانغ 
للصاروخ البالستي العابر للقارات »هواسونغ17-«.

فــي األســابــيــع القليلة الماضية، أطلقت كــوريــا الشمالية 
 
ً
عشرات الصواريخ البالستية ومئات قذائف المدفعيات ردا
على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية 

والواليات المتحدة.
 بما يكفي لمعاقبة كوريا 

ً
وبما أن مجلس األمن ليس موّحدا

الشمالية على تجاربها الصاروخية، أثبتت كوريا الجنوبية 
استعدادها لتكثيف تعاونها مع الواليات المتحدة لمعالجة 
التحديات التي تطرحها جارتها الشمالية، وفي هذه المرحلة، 
أصبح احتمال فرض عقوبات مستقلة، الستهداف نشاطات 
كوريا الشمالية السيبرانية غير القانونية التي تشمل سرقة 
العمالت الرقمية، قيد النقاش، لكن سبق أن تعّرضت كوريا 
الشمالية لعقوبات اقتصادية كارثية مــن جانب واشنطن 
واألمم المتحدة، لذا ال يمكن التأكيد على فاعلية »العقوبات 
المستقلة« التي تلّوح بها كوريا الجنوبية إلقناع جارتها 
الشمالية باالنتقال مــن التقّدم الــنــووي إلــى نــزع أسلحتها 

النووية.
بعد أيام على إعالن »المبادرة الجريئة« من جانب رئيس 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة يـــون ســـوك يــــول، وهـــي عـــبـــارة عـــن حــزمــة 
اقتصادية لحث كوريا الشمالية على نزع أسلحتها النووية، 
هــاجــمــت كــيــم يــو جــونــغ خــطــتــه واعــتــبــرتــهــا مــجــّرد »نسخة 
مطابقة« للخطة التي طرحها الرئيس السابق لي ميونغ باك 
بعنوان »رؤية 3000: نزع األسلحة النووية واالنفتاح«. وّجه 
 هــذا النوع من االنتقادات، إذ ال يمكن تنفيذ 

ً
الخبراء أيضا

خطة يون إال إذا أبدت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي 
عن أسلحتها النووية أو اتخذت الخطوات الالزمة لتطبيق 
هذا المسار، لكن أثبتت أحداث العقود الماضية أن هذا الهدف 

مستحيل.
تقول كيم: »أتساءل عن السبب الذي يبقي الشعب الكوري 
الجنوبي مجّرد متفّرج على هــذه التحركات التي تتخذها 
حكومة يون سوك يول وأغبياء آخرون ُيِصّرون على افتعال 
وضٍع خطير«، فعّبرت وزارة التوحيد في سيول عن أسفها 
الشديد إزاء هذا الموقف، واستنكرت محاولة كوريا الشمالية 

إطالق حملة معادية للحكومة الكورية الجنوبية.
بعد موقف كيم الذي يستخف بيون ومبادرته السياسية 
في شهر أغسطس الماضي، صدر ثاني موقف فظ ضد يون 
اآلن، وهو يثبت إصرار بيونغ يانغ على عدم التعاون مع إدارة 
يون بأي شكل من األشكال، وفي تصريح كيم السابق في شهر 
 فقالت: 

ً
« وسخرت منه صراحة

ً
أغسطس، اعتبرت يون »مخادعا

.»
ً
»نحن ال نحب يون سوك يول شخصيا

في ظل استمرار المواقف المهينة بحق يون، ألمحت كيم 
 إلى تحّول سيول اآلن إلى هدف لبيونغ يانغ، وحذرت 

ً
أيضا

من تصاعد مشاعر العدائية والغضب بسبب حملة العقوبات 
ــم الــكــوريــيــن  ــاهــ والـــضـــغـــوط الــيــائــســة مـــن األمــيــركــيــيــن وُدمــ
الجنوبيين ضد كوريا الشمالية، وهي حملة قد تتحول إلى 

حبل مشنقة لهم.
بــعــدمــا أعــلــنــت بــيــونــغ يــانــغ فـــرض الــمــزيــد مـــن الــتــدابــيــر 
االستفزازية ضد سيول وواشنطن، من المتوقع أن يتصاعد 
التوتر السائد في شبه الجزيرة الكورية، فتتالشى فرص 
تــجــديــد الــحــوار المتباطئ بــيــن الــكــوريــتــيــن أو الــمــحــادثــات 

النووية بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة.
* »دبلومات«

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: غرفة التجارة بين تغيير الثوابت وتثبيت المتغيرات في اقتراح بقانون! 

دور العمليات السيبرانية خالل الغزو الروسي ألوكرانيا في عام 2022

كــانــت روســـيـــا مــعــروفــة بــقــدرتــهــا عــلــى إطـــالق 
مجموعة واسعة من عمليات التخريب والتجسس 
 
ً
ذت كذلك عددا

ّ
السيبراني منذ التسعينيات، ونف

من الهجمات السيبرانية ضد أوكرانيا قبل الغزو 
األخير عام 2022، فكان قطع التيار الكهربائي عن 
، وقبل 

ً
كييف عام 2016 من أكثر العمليات تعقيدا

أســبــوع مــن عيد الــمــيــالد، استهدف المقرصنون 
فــي منتصف الليل محطة تحويل كهربائية في 
شمال مدينة كييف، فانقطعت الكهرباء في جزء 
ــْمــس السعة 

ُ
ــل خ

ّ
مــن الــعــاصــمــة األوكــرانــيــة وتــعــط

الكهربائية اإلجمالية في البلد، إنــه أول برنامج 
خبيث يهاجم بنية تحتية في العالم الحقيقي منذ 

برنامج »ستوكسنت« برأي الخبراء.
لكن لم تنفذ روسيا حتى اآلن أي حملة ناجحة 
مــن الــعــمــلــيــات الــروســيــة رغـــم إطــالقــهــا مجموعة 
من الهجمات السيبرانية ضد أوكرانيا منذ بدء 
الغزو في فبراير الماضي، فهل امتنعت روسيا 
 
ً
 عن استعمال أكثر القدرات السيبرانية تطورا

ً
إذا

في الحرب حتى هذه المرحلة، أم أن نوعية الدفاع 
السيبراني لدى أوكرانيا وحلفائها كانت كافية 

لردعها؟
تملك أوكرانيا قدرات محدودة لصّد االعتداءات، 
 كــبــرى لتحسين دفــاعــاتــهــا 

ً
لكنها بــذلــت جـــهـــودا

الــســيــبــرانــيــة عــبــر تــلــقــي الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة 
بعد بــدء الغزو في عــام 2022، فجمعت الحكومة 
مــتــطــوعــيــن دولــيــيــن إلنـــشـــاء جــيــش تــكــنــولــوجــي 
خاص، وأطلق فريق تكنولوجيا المعلومات الذي 
 من هجمات حجب 

ً
شّكله وزير التحّول الرقمي عددا

الخدمة الموزعة.
فـــي الــمــقــابــل، تــفــيــد الــتــقــاريــر بـــأن مــجــمــوعــات 
الحرب السيبرانية في روسيا المعاصرة تنشط 
تـــحـــت إشــــــــراف أجــــهــــزة روســــيــــة خــــاصــــة: جــهــاز 
االستخبارات العسكرية الروسية، وجهاز األمن 
الفدرالي، وجهاز االستخبارات األجنبية، وخدمة 
الحراسة االتحادية، وفي فبراير 2017، أعلن وزير 
الــدفــاع الــروســي، سيرغي شويغو، إنــشــاء »قــوات 
عمليات المعلومات« تحت إشــراف وزارة الدفاع، 
وكــانــت هــذه المجموعة تنشط على األرجـــح قبل 
غــزو أوكــرانــيــا فــي عــام 2014، لكن لــم يتكلم أحد 
 قبل ذلك العام، ويسعى المشرفون عليها 

ً
عنها علنا

إلى تنسيق النشاطات ودمجها وفق تصريحات 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــــــــروس، كــــذلــــك، تـــتـــعـــدد الـــشـــركـــات 

السيبرانية الخاصة التي تستطيع موسكو اللجوء 
إليها في عمليات الحرب السيبرانية.

يــتــعــلــق أهــــم ســـــؤال حــــول األداء الــــروســــي في 
أوكرانيا خالل الحرب الراهنة بإقدام روسيا على 
اســتــخــدام قــدراتــهــا الــمــتــطــورة خــالل االعـــتـــداءات، 
، فــتــذكــر أحــــدث الــتــقــاريــر أن 

ً
 ومــســتــقــبــال

ً
مــاضــيــا

عِمل الستهداف قطاع 
ُ
البرنامج الخبيث الذي است

الطاقة األوكــرانــي، في شهر أبريل الماضي، كان 
 لكن تــم اعــتــراضــه قبل استخدامه، 

ً
 جـــدا

ً
مــتــطــورا

ويثبت هذا الواقع أن روسيا تحتفظ بمقرصنين 
موهوبين لهم خــبــرة واســعــة فــي أنظمة التحكم 
الــصــنــاعــيــة، لــكــن بـــدأ ضــعــف أمـــن العمليات التي 
تــقــودهــا الــحــكــومــة الـــروســـيـــة يـــعـــوق الــنــشــاطــات 
 
ً
السيبرانية. تفترض المحللة جوزفين وولف أيضا
أن القدرات السيبرانية الروسية قد تكون األقوى 
فــي الــوقــت الــراهــن مــن حيث هندسة البرمجيات 
 على مستوى 

ً
الخبيثة، لكن يضعف أداؤها نسبيا

رصــد نقاط الضعف واستعمال الــمــوارد الالزمة 
لــتــوزيــع الــبــرنــامــج الخبيث وتوجيهه لمهاجمة 

األنظمة المستهدفة.
فـــي مــطــلــق األحــــــــوال، ال يــمــكــن تــقــديــم أجــوبــة 
بسيطة حول تراجع مستوى العمليات الروسية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة أو قـــــــوة الـــــدفـــــاعـــــات األوكـ
السيبرانية، وقد يتعلق الجواب الحقيقي بخليط 
ــيــن، ولتقييم فاعلية الــدفــاعــات 

َ
مــن هــذيــن الــعــامــل

السيبرانية األوكــرانــيــة ضــد الهجمات الروسية 
في الوقت الراهن، تبرز الحاجة على األرجح إلى 
جمع معلومات إضــافــيــة، وتتعدد معايير األمــن 
السيبراني الــتــي تسمح بقياس مــرونــة شبكات 
الكمبيوتر وأمنها من دون اإلفصاح عن معلومات 
حساسة في زمن الحرب، ومع ذلك ال يسهل تقييم 
نجاح العمليات السيبرانية أو شوائبها، واألمر 
الــمــؤكــد هـــو أن »الــجــيــش الــســيــبــرانــي« الـــروســـي، 
على غرار القوات الروسية التقليدية، لم ينفذ أي 
عمليات ناجحة وحاسمة حتى اآلن خالل الحرب 

ضد أوكرانيا.
 بــعــبــارة أخـــــرى، مـــن الـــواضـــح أن تــحــضــيــرات 
الـــــقـــــدرات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة األوكــــرانــــيــــة قـــبـــل الـــغـــزو 
رت بقوة في الدفاع 

ّ
وطبيعة الدعم الغربي للبلد أث

السيبراني خالل الغزو الروسي في عام 2022.

»Riddle« *

 عـــلـــى مـــقـــالـــي الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى هـــذه 
ً
عـــطـــفـــا

الصفحة بتاريخ 6/ 11/ 2022م تحت عنوان 
»إشـــراف الــوزيــر على غــرفــة تــجــارة وصناعة 
ــراطـــي«  ــوقـ ــمـ ــديـ الـــكـــويـــت ومـــفـــهـــوم الـــحـــكـــم الـ
ــدم مــن بعض 

ُ
بالنسبة إلــى اقــتــراح بقانون ق

أعــضــاء مــجــلــس األمــــة، وأحــيــل يـــوم الــثــالثــاء 
ــــى لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة  الـــمـــاضـــي إلـ
والقانونية التي أرجو أن يحالفها التوفيق 
ــــب هــــــــذا االقــــــتــــــراح  ــالـ ــ ــثـ ــ ــــف عــــــن مـ ــــشـ ــكـ ــ فــــــي الـ
الدستورية، قبل أن يفاجئها العمل بالقانون 
الــذي أقــره المجلس منذ أسبوعين بتعديل 
أحـــكـــام الــالئــحــة الــداخــلــيــة لــلــمــجــلــس والـــذي 

سلبها هذا االختصاص.
ــعـــات  ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــا مــــــن الـ ــرهــ ــيــ ــغــ فــــالــــكــــويــــت كــ
العربية، حائرة في عالم محير، بين التقدم 
إلــى األمـــام مثل ســائــر الـــدول المتقدمة التي 
تــحــافــظ عــلــى مــكــتــســبــاتــهــا الــديــمــوقــراطــيــة، 
ومــنــظــمــات مجتمعها الــمــدنــي وبــيــن التقدم 
إلى الخلف! فحركة المجتمع نحو مزيد من 
الديموقرطية والسيادة الشعبية واإلصالح 
االقــتــصــادي، واالنــتــقــال مــن اقــتــصــاد الــدولــة 
إلى اقتصاد الشعب، يقابلها حركة مضادة 
لــهــا بــاالنــقــضــاض عــلــى أقـــدم وأعـــرق منظمة 
مــن منظمات المجتمع الــمــدنــي، وهــي غرفة 
التجارة والصناعة التي تقوم بــدور شعبي 
في هذا اإلصالح، فنقع في تناقض هو تغيير 
الثوابت، وتثبيت المتغيرات، فمن الذي يدفع 

الثمن؟

االنتقال إلى التأميم والخصخصة

لــقــد كــانــت غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 
الــعــالــم كــلــه، ومــنــهــا غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
ــة لــلــخــصــخــصــة بــبــعــديــهــا  ــمــ الـــكـــويـــت الــــداعــ
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، بــحــكــم تكوينها 
من كل أرباب التجارة والصناعة، ينتخبون 
فــيــمــا بــيــنــهــم مــنــظــمــة ديــمــوقــراطــيــة مــهــنــيــة، 
ــة جــمــيــع  ــيـ ــنــــوب عـــنـــهـــم وتـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ تــ
ــالـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة،  األمــــــور الــمــتــعــلــقــة بـ
فــي تنشيط الــتــجــارة والــصــنــاعــة وحمايتها 
ــح يــطــلــق عــلــيــه  ــبـ ــــو مــــا أصـ وتـــوجـــيـــهـــهـــا، وهـ

التنمية المستدامة.
هــكــذا كــانــت نــشــأة غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الــكــويــت وتكوينها وفــقــا لقانونها الــصــادر 
ــــذه الــــغــــرف فــي  ــرق هـ ــ ــد أعــ ــأحـ ســـنـــة 1959، كـ
الــوطــن الــعــربــي، ولعلها مــع جمعية األطــبــاء 
ونــــادي حــبــاري بــاكــورة مــنــظــمــات المجتمع 

المدني التي نشأت في الكويت، فالغرفة جزء 
ال يتجزأ مــن تــاريــخ الكويت والبنية األولــى 
واألســاســيــة، الــتــي قــام على أعمدتها الحكم 
الديموقراطي في الكويت والذي نصت عليه 

المادة السادسة من دستورها.
كـــمـــا كــــان لــلــغــرفــة دورهــــــا الـــوطـــنـــي الــــذي 
ــن أجــل  ال يــنــكــر فـــي تــأمــيــم شـــركـــة الـــنـــفـــط، مـ
استعادة الشعب لثروته الطبيعية، وسيادته 
عليها، باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل 
الــقــومــي، الــذي حقق للكويت كــل هــذا التقدم 

في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
ونــعــود إلــى الخصخصة الــتــي كــانــت أحــد 
ــداف الـــغـــرفـــة، لــنــقــل الــكــويــت مـــن اقــتــصــاد  ــ أهـ
الـــدولـــة إلـــى اقــتــصــاد الــشــعــب، حــيــث يــشــارك 
ــتــــالك اقـــتـــصـــاد  ــي امــ الـــمـــواطـــنـــون جــمــيــعــا فــ
بلدهم، عبر الشركات المساهمة وغيرها من 
هياكل اقتصادية، والتي يستطيع كل مواطن 
أن يــشــارك فــيــهــا وبــهــا فــي تــحــقــيــق التنمية 
الــمــســتــدامــة، ومــزيــد مــن الــرفــاهــيــة والــمــكــانــة 
ــــذي كــــان خــلــف قـــرار  ــر الـ ــ ــيـــة، وهــــو األمـ الـــدولـ
وزيــر التجارة والصناعة، عبدالله الطويل، 
الــذي أصــدره إبــان حمله الحقيبة الــوزاريــة، 
ــتــــرط فــــي االكـــتـــتـــاب فــــي شـــركـــات  ــذي اشــ ــ ــ والـ
المساهمة، أن يحضر المواطن شخصيا، أو 
أحــد أقــاربــه حــتــى الــدرجــة الــرابــعــة، لتحقيق 
الــبــعــد االجــتــمــاعــي فــي االكــتــتــاب والــحــد من 
االســتــحــواذ عــلــى األســهــم فــي أيـــد قــلــيــلــة من 

المساهمين.
 

تأميم الغرفة 

فــمــن الـــذي يــدفــع الــثــمــن فــي هـــذا االقــتــراح 
دم 

ُ
 آخر كان قد ق

ً
الجديد، الذي يطابق اقتراحا

في الفصل التشريعي الثالث عشر، كان محل 
تعليقنا في مقالين نشرا على هذه الصفحة 
في عددي الجريدة يوم 28 و30 نوفمبر من 
عام 2010 تحت عنوان واحد »مشروع قانون 

تأميم الغرفة... مخالفات دستورية«.
 وإذا كان التأميم قد ظهر في دول العالم 
الــثــالــث، مــطــلــبــا وطــنــيــا الســتــعــادة شعوبها 
لــثــرواتــهــا الــطــبــيــعــيــة، فــــإن الــخــصــخــصــة قــد 
أصبحت مطلبا شعبيا الستعادة الشعوب 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــقــدراتــهــا واقــتــصــادهــا من 
سيطرة الــدولــة، لتكون إدارة هــذا االقتصاد 
وتنميته وتطويره، نابعة من إرادة الشعب، 
عبر المؤسسات االقتصادية التي يكونها من 
خالل مؤسساته االقتصادية، ومنع االحتكار، 

 عنه دستوريا وفقا للمادة 
ً
باعتباره منهيا

)153( من الدستور، وفقا لروح الدستور التي 
عــبــرت عنها الــمــادة )20( مــن الــدســتــور فيما 
نصت عليه من أن »االقتصاد الوطني قوامه 
التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط 
الخاص، لتحقيق التنمية االقتصادية وزيادة 
اإلنـــتـــاج ورفــــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة وتــحــقــيــق 

الرخاء للمواطنين«. 
وقد تراجع التأميم في دول العالم الثالث، 
بسبب المشكالت والتعقيدات التي واجهت 
الــــدولــــة فــــي إدارة الـــمـــشـــروعـــات الـــمـــؤمـــمـــة، 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــدولـــي، نتيجة 
ســـوء إدارة الـــدولـــة لــلــمــشــروعــات الــمــؤمــمــة، 
ــدم تــوفــيــر الــتــأمــيــم لــفــرص الــنــجــاح لــهــذه  وعـ
الــمــشــروعــات، والــصــراع الطبقي الـــذي زرعــه 
الــتــأمــيــم بــيــن فــئــات الــشــعــب الــمــتــضــررة من 
ــرى الــتــي تــوهــمــت أن  الــتــأمــيــم والــفــئــات األخــ
التأميم سيعود عليها بخير وفــيــر، فكانت 
خسائر هذه المشروعات وبااًل على الفريقين، 
لسوء إدارتــهــا، ومــا واجهته مــن مركزية في 
الــتــنــفــيــذ، وقــلــة الــخــبــرة فــضــال عـــن الــروتــيــن 

الحكومي.
وكــنــت قـــد اقــتــرحــت فـــي الــمــقــالــيــن ســالــفــي 
الذكر أن يطلق على االقتراح بقانون المماثل، 
أن يغير مسماه إلى قانون تأميم غرفة تجارة 
وصناعة الكويت ألنه جدير بهذه التسمية.

 ومــن بين ما جــاء في هذين المقالين من 
حقائق ومعطيات ما يلي:

ــتــــصــــاد حـــر،  ــكــــويــــت اقــ ــاد الــ ــتــــصــ • »إن اقــ
وإن حــريــة الــعــمــل وحــريــة الــنــشــاط الــتــجــاري 
واالســـتـــثـــمـــاري والــمــهــنــي هــمــا مـــن الــســمــات 
األساسة في المجتمع الكويتي، وإنه في دول 
االقتصاد الحر، تكفل الدساتير لألفراد إنشاء 
مؤسساتهم الخاصة وجمعياتهم المهنية 
ومنظمات المجتمع المدني وفقا للقانون«، 
وذلـــك وفــقــا لــنــصــوص الــدســتــور فــي الــمــواد 

)16( و)20( و)41(.
• »إن قانون الغرفة سنة 1959، لم ينشئ 
الــغــرفــة، بــل نــص فــي مــادتــه األولــــى عــلــى أن 
يكون إنشاؤها بناء على طلب ما ال يقل عن 
ثالثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة.
ــمـــادة )14( عــلــى أن تــقــوم  كــمــا نـــص فـــي الـ
ــي لـــهـــا، يــحــدد  ــلــ الـــغـــرفـــة بـــوضـــع نـــظـــام داخــ
فــئــات المنتسبين لــهــا والــشــروط المطلوبة 
منهم، ونظام االنتخاب والقواعد التي تتبع 
ــا إليـــراداتـــهـــا ورســومــهــا وكــيــفــيــة  ــهـ فـــي إدارتـ
جبايتها والتصرف فيها... إلــخ، على عكس 

االقتراح بقانون- محل التعليق- الــذي أنشأ 
ــإرادة الـــمـــشـــرع، بــالــمــخــالــفــة لــنــص  ــ الــغــرفــة بــ
الــمــادة )43( مــن الــدســتــور الــتــي قــررت حرية 
تكوين الجمعيات التعاونية والنقابات، كما 
عهد الى وزير التجارة والصناعة باالشراف 

عليها.
فأغلق االقتراح الباب أمام الجمعية العامة 
للغرفة ومجلس إدارتها في وضع أي شاردة 
أو واردة في إدارة أعمال الغرفة وأنشطتها 
المختلفة عندما نــص فــي الــمــادة )60( على 
أن يصدر وزيــر التجارة والصناعة الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
 عن 

ً
 خارجا

ً
لذلك كان االقتراح بقانون طائرا

سرب منظمات المجتمع المدني الدستوري 
بــمــا يــنــطــوي عــلــى مــخــالــفــة صــريــحــة لــنــص 
الـــمـــادة 43 مـــن الـــدســـتـــور الــــذي يــكــفــل حــريــة 
تــكــويــن الــجــمــعــيــات والـــنـــقـــابـــات وعـــلـــى دور 
الـــمـــشـــرع فـــي الـــتـــدخـــل فـــي تــنــظــيــم األنــشــطــة 
الـــخـــاصـــة والــــــذي يـــجـــد حــــــدوده فــــي مـــبـــادئ 
االقتصاد الحر المنصوص عليها في المواد 

)16( و)20( و)41( من الدستور.
 عــــن تــــجــــاوز االقـــــتـــــراح بـــقـــانـــون 

ً
• فــــضــــال

الختصاص الوزراء في اإلشراف على شؤون 
وزاراتـــهـــم بــمــوجــب الـــمـــادوة )130( كـــان ذلــك 
ــة الـــتـــجـــارة  ــرفــ مــــقــــصــــودا هــــو أن تـــتـــحـــول غــ
والصناعة إلى إدارة من إدارات وزارة التجارة 
ــاقـــض هـــــذا اإلشـــــــراف  ــنـ ــاعــــة، ومـــــع تـ ــنــ والــــصــ
والــحــظــر الــمــفــروض على الـــوزراء فــي الــمــادة 
)131( ألن الوزير بهذا اإلشــراف على الغرفة 
 
ً
 ومـــالـــيـــا

ً
 وصـــنـــاعـــيـــا

ً
ــا  تـــجـــاريـ

ً
يـــمـــارس عـــمـــال

بالمخالفة لهذا الحظر.
بل يقع اإلشراف على الغرفة التي وصفها 
ــراح بـــأنـــهـــا مـــؤســـســـة خـــاصـــة مــخــالــفــا  ــ ــتـ ــ االقـ
روح الدستور الذي كفل للمؤسسات العامة 
ــزم الــمــشــرع بــكــفــالــتــه فــي ظل  اســتــقــاللــهــا وألــ
توجيه الــدولــة ورقابتها واللذين ال يصالن 
أو يرقيان إلى حد اإلشراف على المؤسسات 
العامة، والــذي يقتصر على رئاسة مجالس 
إداراتــهــا والــتــوصــيــة والــرقــابــة الــلــذيــن وضع 
 بتدخل 

ً
القانون رقم 116 لسنة 1992 حدودا

الــــوزيــــر بــمــوجــبــهــمــا لــتــصــبــح الـــمـــؤســـســـات 
الخاصة، أقل استقالاًل من المؤسسات العامة 
بـــل تــبــعــيــة إداريـــــة بــمــا يــتــنــاقــض والــمــفــهــوم 
الــديــمــوقــراطــي لمنظمات المجتمع الــمــدنــي 
ــذي يـــجـــب أن تـــهـــب الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة  ــ الــ

المنتخبة للدفاع عنه.

 من الواضح أن تحضيرات 
القدرات السيبرانية 

األوكرانية قبل الغزو 
وطبيعة الدعم الغربي 

رت بقوة في الدفاع 
ّ
للبلد أث

السيبراني خالل الغزو 
الروسي في عام 2022.

الجهاز اإلداري للدولة هو سبب تأخر سير الكثير من األعمال 
والبرامج الحقيقية وتحوله إلى مقبرة لألفكار على خلفية أسلوب 

تعيين األفراد في المناصب العليا بمن في ذلك الوزراء.

الحفرة

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

التضخم الحالي نورالن اليفي*

أوكرانيا بذلت 
 كبرى 

ً
جهودا

لتحسين دفاعاتها 
السيبرانية بعد بدء 

الغزو عام 2022

كيم يو جونغ تهاجم التدابير 
العقابية ضد كوريا الشمالية

ميتش شين*

في وداع عبد العزيز 
المقالح

أ. د. محمد أمين الميداني*
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تم تعليق حساب نجم الــراب األميركي 
كاني ويست على »تويتر«، بعد أن اتهمته 
المنصة االجتماعية بانتهاك سياستها 

ضد التحريض على العنف.
ــأ الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لـــ  ــبـ ــنـ ــذا الـ ــ وأكـــــــد هــ
»تــويــتــر«، الملياردير إيــلــون مــاســك، وذلــك 
بعد نشر مغني الراب الشهير سلسلة من 
التغريدات ظهر في إحداها رمز يجمع بين 

الصليب المعقوف ونجمة داود.
ــار ويـــســـت الــمــزيــد مـــن الـــجـــدل عبر  ــ وأثــ
اإلنــتــرنــت، مــن خــال تصريحات أدلــى بها 
خال مقابلة مع صاحب نظريات المؤامرة 
األميركي أليكس جونز، حين عّبر ويست 
عن رأيه، وأشاد بالزعيم النازي أدولف هتلر 
خال المقابلة التي غطى فيها وجهه بقناع.

ورد ماسك على أحد مستخدمي »تويتر« 
ــــاح كـــانـــي«، بــقــولــه:  ــــذي طــلــب مــنــه »إصــ الـ
»حــاولــت القيام بما فــي وســعــي«، مضيفا: 
»رغم ذلك، انتهك قاعدتنا مجددا، وسيتم 

تعليق حسابه«.
)د ب أ(

ميغان ميركل

فلك

 مشتبها به، ووجهت 
ً
أوقفت الشرطة رجــا

إليه االتهام، في قضية قتل مغني الراب األميركي 
تيك - أوف الشهر الفائت، وهو عضو فرقة الهيب 
هـــوب »مــيــغــوس« ذات الشعبية الــواســعــة في 

جنوب الواليات المتحدة.
وقال المسؤول في شرطة هيوستن مايكل 
بورو، إن إطاق النار وقع على إثر مشادة خال 
سهرة وأصــيــب بنتيجته شخصان، وأضــاف 
بورو أن التحقيق مستمر فيما لقي تيك-أوف 
مصرعه. وكان تيك - أوف )المولود في 18 يونيو 
 في فرقة ميغوس للراب مع عمه 

ً
1994( عضوا

 من 
ً
كوافو وابــن عمه أوفسيت المتزوج راهنا

مغنية الراب األميركية كاردي بي.
وبرزت فرقة ميغوس المتحدرة من أتانتا 
عام 2013 بأغنيتها »فيرساتشي«، التي أعاد 

مزجها مغني الراب الكندي دريك.
لكن أغنية »بــاد آند بوجي« عام 2016، هي 

التي جعلتها تتبوأ صدارة المبيعات.
)أ ف ب(

»غانز أن روزس« تقاضي متجر أسلحة

تيك - أوف

رفعت فرقة الهارد روك األميركية »غانز أن 
روزس« دعــوى قضائية على متجر أسلحة 
عبر اإلنترنت تحت اســم »غانز أنــد روزس« 
الـــذي يعني »بــنــادق وورود«، معتبرة أنها 

انتحلت اسمها بطريقة غير عادلة.
وشددت الدعوى على أن الفرقة »ال ترغب 
في أن ُيربط اسمها بالمدعى عليها، وهي 
شركة لبيع األسلحة النارية وأسلحة أخرى«، 
مضيفة أن الشركة لم تحصل من الفرقة على 
»مــوافــقــة أو تــرخــيــص« لـــدى تسجيلها عــام 
2016، وأنها تضلل المستهلكين من خال 
إيهامهم بأن لها صلة بالفرقة، لجذبهم إليها.

وتعتبر فرقة »غانز أن روزس« التي أسست 
عام 1984 من أكثر الفرق الموسيقية شعبية 
درجـــــت فــي قــاعــة مشاهير 

ُ
ــــاق، وأ عــلــى اإلطـ

الروك آند رول عام 2012، وضمت تشكيلتها 
األســــاســــيــــة أكــــســــل روز وســــــــول »ســــــاش« 

هادسون ومايكل داف مكاغان.
)أ ف ب(

كاني ويست

»غانز أن روزس«

tawabil@aljarida.com
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ــقــــي  ــيــ ــنــــي والــــمــــوســ ــغــ ــمــ ســــيــــقــــدم الــ
البريطاني إلتون جون األداء الرئيسي 
فـــي مــهــرجــان جــاســتــونــبــري الــصــيــف 
المقبل، حيث ســيــؤدي الــعــرض األخير 
له ببريطانيا في إطار جولته الوداعية 
ــة خـــــال الـــمـــهـــرجـــان  ــلـ الـــعـــالـــمـــيـــة الـــطـــويـ

الشهير.
(، الــــذي حقق 

ً
ــا ــامـ وقــــال الــمــغــنــي )75 عـ

ــــت مـــان«   بـــأغـــان مــثــل »روكـ
ً
 كــبــيــرا

ً
نــجــاحــا

و»تايني دانسر«، إنه ما من طريقة أفضل 
لتوديع معجبيه البريطانيين من الظهور 

في ذلك المهرجان الموسيقي.
ويقترب جون من نهاية جولته المعروفة 
باسم »وداعــا طريق القرميد األصــفــر«، التي 

بدأت في سبتمبر 2018، وقدم خال مسيرته 
الــمــهــنــيــة، الــتــي امــتــدت أكــثــر مــن 50 عــامــا، ما 
يزيد على 4 آالف عرض في أكثر من 80 دولة.

ــه، ال يــــزال  وبــــعــــد نـــصـــف قـــــرن مــــن انــــطــــاقــ
يــتــصــدر تــرتــيــب األغــنــيــات األكــثــر مبيعا بين 
الــحــيــن واآلخــــــر، فــفــي الـــعـــام الـــفـــائـــت، تــبــوأت 
أغــنــيــتــه »كــولــد هـــارت« مــع الــمــغــنــيــة دوا ليبا 
الـــمـــرتـــبـــة األولــــــى بــالــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، وفـــي 
عِلن أن إلتون جون ومغنية 

ُ
أغسطس الماضي أ

البوب بريتني سبيرز يوحدان صوتيهما في 
أغنية يعنوان »هولد مي كلوسر«. 

)رويترز(

مهنًيا: تطوير ذاتك هو أفضل ما تفعله كي 
تتبّوأ منصًبا محترًما.

عاطفًيا: يسهل عليك حالًيا التعبير عن 
مكنونات صدرك للحبيب.

اجتماعًيا: الطالع الفلكي مناسب تماًما 
لانتقال إلى بيت جديد أو السفر.

رقم الحظ: 42

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

ــــا 
ً
مــهــنــًيــا: تــضــع أفـــكـــاًرا جــديــدة تــلــقــى آذان

صاغية في ميدان عملك.
ا مــن المزاجية  ــّوً ــد بــرجــك جــ

ّ
عــاطــفــًيــا: يــول

ا مع الشريك.
ً
واالنفعاالت، فكن مرن

اجتماعًيا: تدور اليوم نقاشات غنّية وأفكار 
متنّوعة مع األصدقاء.

رقم الحظ: 23

ــفـــك وخــــيــــاراتــــك  ــواقـ ــمـ ــّبـــث بـ ــا: تـــشـ ــًيـ ــنـ ــهـ مـ
 إذا ُعرض عليك أفضل منها.

ّ
الصحيحة إال

ا 
ً
عاطفًيا: إحساسك المرهف يمنعك أحيان

من االعتراف بحّبك لشريك حياتك.
اجــتــمــاعــًيــا: يــــؤدي الـــوالـــدان دوًرا مهًما 

وتستعين بآرائهما الصائبة دوًما.
رقم الحظ: 15

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

يكشفان خالله العنصرية التي تعرضا لها في القصر الملكييكشفان خالله العنصرية التي تعرضا لها في القصر الملكي

إلتون جون ودوا ليبا

مهنًيا: استثمار قسم من المال في شراء 
ا ال بأس به.

ً
العقارات راهن

عـــاطـــفـــًيـــا: تـــجـــري األمــــــور بــيــنــكــمــا بما 
تشتهي وتنام قرير العين.

اجــتــمــاعــًيــا: االهــتــمــام بـــأمـــور عـــابـــرة ال 
ينفعك بشيء، فابحث عّما يفيدك.

رقم الحظ: 2

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

ب بعض 
ّ
مهنًيا: تتكاسل أمام عمل يتطل

الجهود فتتأخر عن موعد تسليمه.
عاطفًيا: ال داعــي للقلق بسبب اختاف 

.
ّ

رأييكما، فستتوّصان إلى حل
ــا هــو  ــا: أحـــــط نــفــســك بـــكـــل مــ ــًيـ ــتـــمـــاعـ اجـ
جميل، واستأنس إلى المناظر الطبيعية 

الخابة.
رقم الحظ: 23

»جالستونبري« العرض األخير إللتون ببريطانيا

مهنًيا: توظيف بعض العناصر الجديدة 
مفيد كشراء بعض المعدات الحديثة.

ــرات بــرجــك  ــيـ ــأثـ عـــاطـــفـــًيـــا: اســتــفــد مـــن تـ
العاطفية واهنأ مع الحبيب.

اجتماعًيا: حذار من السفر في البحر، أو 
التشّبث بموقف ال يفيدك أمره.

رقم الحظ: 45

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

مهنًيا: ال بــأس مــن االستثمار فــي مجال 
الفنون كشراء اللوحات وغيرها.

عاطفًيا: تجد سامك الحقيقي مع شريك 
 إلى وجوده بقربك.

ّ
حياتك وتطمئن

اجــتــمــاعــًيــا: بــقــدر مـــا تــنــصــرف إلـــى ذاتـــك 
سع إدراكك.

ّ
وتتأمل بها يت

رقم الحظ: 3

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

مهنًيا: يجب التأني في الشروع ببعض 
االستثمارات المالية إن ُعرضت عليك.

عاطفًيا: ال تدين سلوك شريك حياتك قبل 
أن تتأكد من خطئه.

اجتماعًيا: اطلب المشورة ممن هم أكبر 
ا، فقد عانوا مرارة الحياة.

ًّ
منك سن

رقم الحظ: 16

تعليق حساب كاني ويست على »تويتر«

توقيف مشتبه به في قتل تيك - أوف

مهنًيا: الــوضــع مناسب للتعاطي مع 
المصارف أو لفتح أحد االعتمادات.

ــّبـــك الــمــضــطــرب لــلــشــريــك  عـــاطـــفـــًيـــا: حـ
يجعلك تتغاضى عن كثير من األمور.

 أحــد 
ّ
اجــتــمــاعــًيــا: يــتــمــلــكــك الـــحـــزن ألن

الوالدين يعاني وضعا صحّيا صعبا.
رقم الحظ: 39

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

مهنًيا: تسعى إلــى احــتــال مــركــز أعلى 
وتعمل على الموضوع بكل قوتك.

عّبر 
ُ
عاطفًيا: يفرح الشريك مثيًرا عندما ت

له عن مشاعرك الفّياضة.
اجــتــمــاعــًيــا: لــأهــل دور كــبــيــر فـــي هــذه 
الــفــتــرة، فــاعــمــل عــلــى تــلــبــيــة حــاجــاتــهــم 

واحترامهم.
رقم الحظ: 4

الثور
20 أبريل - 20 مايو

مــهــنــًيــا: الــوضــع الــفــلــكــي يــؤهــلــك للبدء 
بمشروع كبير كنت متردًدا في السير به.
ــيـــب وعــــــــوًدا  ــبـ ــا: ال تــــعــــِط الـــحـ ــ ــًي ــفــ عــــاطــ
ا.

ً
فضفاضة ال تستطيع تحقيقها الحق

اجتماعًيا: تضطّر إلى القيام بتسوية 
مالية عائلية، أو االتفاق حول إرث.

رقم الحظ: 16

هاري وميغان في لقاء مع أوبرا وينفري

»نتفليكس« تعرض فيلم هاري وميغان »نتفليكس« تعرض فيلم هاري وميغان 88 الجاري الجاري

ــث لــفــيــلــم وثــائــقــي،  ــ ــائـــي ُب فـــي مــقــطــع دعـ
يتألف من عدة أجزاء، على »نتفليكس« عن 
األمــيــر البريطاني هــاري وزوجــتــه النجمة 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة مــيــغــان مــيــركــل، دوقـــة 
ساسكس، التي قالت خــال المقطع »حين 
تكون المخاطر كبيرة، أليس من المنطقي 

سماع القصة منا؟«.
وُبثت أول لقطة من الفيلم الوثائقي الذي 
طــــال انـــتـــظـــاره قــبــل الــبــث الــمــتــوقــع للفيلم 
األسبوع المقبل، ويأتي البث بينما يواجه 
 
ً
أفــــراد الــعــائــلــة الــمــالــكــة الــبــريــطــانــيــة نــزاعــا
ــن الــمــقــرر   يــتــعــلــق بــالــعــنــصــريــة، ومـ

ً
جـــديـــدا

طرح الفيلم الوثائقي المكون من 6 أجــزاء، 
الخميس المقبل الموافق 8 الجاري.

منذ تخلي هاري وميغان عن واجباتهما 
ــا إلــــى  ــهــ ــالــ ــقــ ــتــ ــيــــن وانــ ــامــ ــل عــ ــبــ ــة قــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
كاليفورنيا، وجه الزوجان انتقادات الذعة 
للنظام الملكي البريطاني تضمنت مزاعم 
بالعنصرية، مما أدى إلى خافات مع بقية 
 مع والد هاري، الملك 

ً
أفراد العائلة، وتحديدا

تشارلز، وشقيقه األكبر، األمير وليام.
والمرة السابقة التي كشف فيها هاري وميغان 
عن طبيعة عاقتهما مع أفــراد العائلة المالكة 
اآلخرين في مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس 
2021، أغرقت المؤسسة في أكبر أزمــة لها في 
اآلونــة األخــيــرة، ويخشى أفــراد العائلة المالكة 

البريطانية من اكتشافات جديدة مدمرة.
 من هذا التوقيت 

ً
وليس هناك أفضل تقريبا

لــنــتــفــلــيــكــس لــبــث الــمــقــطــع الـــدعـــائـــي والــفــيــلــم 
 
ً
الوثائقي ألن األمير وليام وزوجته كيت حاليا
في بوسطن، ويواجه قصر باكنغهام مشكلة 

عنصرية تتعلق بعّرابة وليام.

فقد استقالت عّرابة األمير البالغة من العمر 83 
 من دورها الشرفي في األسرة المالكة بعد أن 

ً
عاما

سألت، مرات كثيرة، امرأة سوداء تدعى نجوزي 
فوالني في إحدى المناسبات البارزة في قصر 
باكنغهام، قائلة »من أي أنحاء إفريقيا تتحدرين؟«

ووصفت فوالني، التي ولدت في بريطانيا 
وتعمل في جماعة للتصدي للعنف المنزلي، 
الــســؤال بــأنــه »إســـــاءة«. وســــارع كــل مــن قصر 
بــاكــنــغــهــام وولـــيـــام إلـــى إدانــــة الــواقــعــة، وقــال 
المتحدث باسم األمير إن »العنصرية ال مكان 

لها في مجتمعنا«.
ويقول هاري في المقطع الدعائي: »ال أحد 
يــرى ما يحدث خلف األبـــواب المغلقة«، وفي 
لقطة تالية يظهر وهو يقول »كان علي أن أفعل 

كل ما بوسعي لحماية أسرتي«.
وفيلم ميغان وهـــاري الجديد ليس األول 
من نوعه بل يأتي استكمااًل لسلسلة طويلة 
مــــن األفـــــــام والـــمـــســـلـــســـات الـــتـــي تــنــاولــتــهــا 
الــدرامــا العالمية بالسنوات األخــيــرة سلطت 
الضوء بأشكال فنية عدة على الحياة المثيرة 
لــلــقــصــر الــمــلــكــي الــبــريــطــانــي، ومــــا تتضمنه 
حياة الثراء والسلطة من صراعات ونزاعات ال 
تنتهي، وصواًل إلى تخلي هاري وميغان عن 

منصبهما الملكي وسط ذهول العالم.
ــة الـــتـــي سلطت  ــيـ وحــقــقــت األعــــمــــال الـــدرامـ
الــضــوء على قصر باكنغهام نسب مشاهدة 
مرتفعة حول العالم الذي تعرف على الكثير من 
 عن حصد العديد 

ً
أسرار القصر الفخم، فضا

مــن الجوائز الفنية الكبرى كجوائز أوسكار 
وإيمي وغيرها ومن أشهر تلك األعمال »التاج«، 

»سبنسر«، »ديانا« »الملكة« وغيرهم الكثير.
 )رويترز(

مهنًيا: جميع ما تنجزه اليوم سيدوم ألنه 
مبنّي على خبرة صحيحة.

عاطفًيا: القمر في برجك منشرح ويدعوك 
إلى إقامة عاقة عاطفية زاهرة.

ب العمليات 
ّ
اجتماعًيا: من المستحسن تجن

الجراحية العميقة في هذا الوقت.
رقم الحظ: 37

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

... ويتوسطان العائلة المالكة البريطانية

https://www.aljarida.com/article/6600
https://www.aljarida.com/article/6599
https://www.aljarida.com/article/6598
https://www.aljarida.com/article/6597
https://www.aljarida.com/article/6596


أطلق مهرجان البحر األحمر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي دورتــــــــه الــثــانــيــة 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، بــبــرنــامــج 
يضم 131 فيلما مــن 61 دولــة، 
ــنــــدوات  ــانـــب عــــشــــرات الــ ــــى جـ إلـ
ــار مــســعــى  ــ والــــلــــقــــاءات، فــــي إطــ
حثيث من المهرجان السعودي 
الوليد لحجز مكان على خريطة 

المهرجانات الدولية.
واســتــقــبــل الـــبـــســـاط األحــمــر 
ــــن نـــجـــوم  ــلـــمـــهـــرجـــان عـــــــددا مـ لـ
الــســيــنــمــا الـــعـــالـــمـــيـــيـــن، أمـــثـــال 
ــتـــون مــــن الــــواليــــات  شـــــــارون سـ
الــمــتــحــدة، ومـــريـــم أوزرلــــــي من 
تـــركـــيـــا، وألـــيـــكـــس جــونــزالــيــس 
من إسبانيا، وميشيل موروني 
من إيطاليا، وبريانكا تشوبرا 
ــد، ولـــــونـــــا مــــايــــا مــن  ــنــ ــهــ مـــــن الــ
إنـــدونـــيـــســـيـــا، وحـــســـيـــن فــهــمــي 

من مصر.

مساهمة استثنائية

ــان فــي  ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــمـ ــ كــــمــــا كــــــــرم الـ
حفل االفــتــتــاح الممثل الهندي 
شاروخان، والمخرج البريطاني 
جي ريتشي، والممثلة المصرية 
يسرا بجائزة »اليسر الفخرية«، 
عن »مساهماتهم االستثنائية 
فــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا«، ويــرفــع 
الــمــهــرجــان، المستمر حتى 10 

ديسمبر بمدينة جدة الساحلية، 
غرب المملكة، شعار »السينما 

كل شيء«.
وتــضــم المسابقة الرئيسية 
16 فيلما تتنافس  للمهرجان 
ــيـــســـر«، بينها  ــز الـ عــلــى »جــــوائــ
الــفــيــلــمــان الــســعــوديــان »أغــنــيــة 
الــــــــــغــــــــــراب« لــــلــــمــــخــــرج مـــحـــمـــد 
ــان، و«بــــــيــــــن الــــــرمــــــال«  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــمـــد الــــعــــطــــاوي،  ــمـــخـــرج مـــحـ ــلـ لـ
ــة األفـــــــام  ــيـ ــقـ بـــيـــنـــمـــا جـــــــــاءت بـ
ــنــــان وإيـــــــران  ــبــ ــة ولــ ــ ــــوريـ ــــن سـ مـ
والـــعـــراق وإنــدونــيــســيــا والهند 
وكازاخستان وتونس والجزائر 
ــا وأنــــغــــوال  ــيـ ــنـ ــيـ ــــرب وكـ ــغـ ــ ــمـ ــ والـ

وكوريا الجنوبية.
ــة تـــحـــكـــيـــم  ــنــ ــجــ وتــــتــــشــــكــــل لــ
الـــمـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة الـــمـــخـــرج 
ــت  ــســ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــــج والــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــون،  ــتـ ــ األمــــــيــــــركــــــي أولـــــيـــــفـــــر سـ
وعـــضـــويـــة الــمــمــثــلــة الــمــصــريــة 
ــلــــي كـــــــريـــــــم، والــــمــــخــــرجــــة  ــلــ ــيــ نــ
ــة كــــوثــــر بـــــن هــنــيــة،  ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
والـــمـــمـــثـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــي 
ــرج لـــيـــفـــان  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــيــــمــــان، والـ ــلــ ســ

كوجواشفيلي من جورجيا.
ويــنــظــم الــمــهــرجــان سلسلة 
حـــوارات مــع نــجــوم ومخرجين 
عالميين، منهم الممثل جاكي 
ــركــــي  ــيــ شـــــــــان، والـــــمـــــخـــــرج األمــ
سبايك لي، والمخرج األلماني 

فــاتــح أكـــيـــن، والــمــمــثــل الــهــنــدي 
ــة  ــلـ ــثـ ــمـ ــمـ أكــــــشــــــاي كـــــــومـــــــار، والـ
اللبنانية نادين لبكي، والمخرج 

اإليطالي لوكا جوادانينو.
ــتـــزامـــن مــــع الــمــهــرجــان  ــالـ وبـ
يـــقـــام »ســــــوق الـــبـــحـــر األحـــمـــر« 
مـــن 3 إلــــى 6 ديــســمــبــر، بــهــدف 
تحفيز اإلنتاج المشترك وتبادل 
الخبرات وإيجاد فرص للتعاون 

الفني وتوزيع األعمال.

جلسات حوارية

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، انــطــلــقــت 
ــة لــنــجــوم  ــواريــ الـــجـــلـــســـات الــــحــ
ــع الـــمـــقـــامـــة عــلــى  ــابــ الــــفــــن الــــســ
هامش مهرجان البحر األحمر 
السينمائي الــدولــي فــي دورتــه 
الــثــانــيــة، ووفــــق وكـــالـــة األنــبــاء 
السعودية )واس(، استعرضت 
الجلسة الــحــواريــة األولـــى دور 
الـــمـــرأة فـــي الــســيــنــمــا، وأهــمــيــة 
تقديمها بالصورة التي تليق 
بها كعضو مهم في المجتمع، 
يقع على عاتقها دور كبير في 
التنمية والبناء، مؤكدة أهمية 
التركيز على النماذج المؤثرة 
للمرأة فــي المجتمع وإبــرازهــا 
مـــن خــــال الـــشـــاشـــات الــفــضــيــة 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا عــــلــــى تــجــســيــد 
األدوار العظيمة التي تقدمها 

في الحياة الواقعية.
وتناولت الجلسة الحوارية 
الثانية أهم العوامل التي تؤثر 
على إنتاج األفام السينمائية، 
مشددة على أن جميع عناصر 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي لــهــا نفس 
األهـــمـــيـــة فــــي صـــنـــاعـــة الــفــيــلــم، 
ويجب أن يخطط لها بدقة منذ 

والدة الفكرة حتى اكتمال العمل 
واخراجه.

 كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت أســـبـــاب 
االخــتــاف بين األعــمــال الفنية 
الــتــي تــعــود إلــى طريقة الجمع 
بــيــن مــكــونــات وعــنــاصــر العمل 
الــســيــنــمــائــي والـــخـــلـــط بــيــنــهــا، 
وأهمية اختيار اإلطـــار المقدم 

للعمل السينمائي الــذي يمنح 
الشكل الــخــاص للعمل، مؤكدة 
أن فـــهـــم مــتــطــلــبــات الــمــجــتــمــع 
وتوظيفها سينمائيا يساهم 
ــــي الـــتـــأثـــيـــر  بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي فـ
الفني على اإلنسان والمجتمع 

المحيط. 
)رويترز(

عيد الكاريكاتير المصري يحتفي بحجازي
● القاهرة - محمد الصادق

أعلنت الجمعية المصرية للكاريكاتير 
إهـــــــداء الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــعـــرض عــيــد 
الكاريكاتير الــمــصــري إلــى الــفــنــان الــراحــل 
أحمد حجازي. وتمتد احتفاالت الجمعية 
في معرض عيدها الثاني من 15 حتى 25 

الجاري بمتحف محمود مختار.
وقال رئيس جمعية الكاريكاتير، الفنان 
مصطفى الشيخ، إن بطل النسخة الثانية 
للمعرض سيكون الفنان الراحل حجازي، 
فــيــمــا ســـتـــكـــون تــيــمــة الـــمـــعـــرض مــفــتــوحــة 

للمبدعين.
ــعــــرض الـــعـــيـــد الـــثـــانـــي  ــــي مــ ويـــــشـــــارك فـ
 ،

ً
 ورســامــا

ً
للكاريكاتير أكــثــر مــن 40 فــنــانــا

ــات مــســتــلــهــمــة مـــن أعـــمـــال حــجــازي.  ولـــوحـ
كــمــا يــضــم الــمــعــرض أعـــمـــااًل كــاريــكــاتــيــريــة 
من أصول الجمعية المصرية للكاريكاتير، 
والــتــي تمثل ثـــروة إبــداعــيــة تحكي تــاريــخ 

مصر.
وتــقــيــم الــجــمــعــيــة الـــمـــعـــرض بــالــتــعــاون 
مـــع قـــطـــاع الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، ومــتــحــف 
الكاريكاتير بالفيوم، وبيت جال، والملتقى 

العربي لرواد الكاريكاتير.
وُيعد حجازي من أبرز فناني الكاريكاتير 
فــي مصر والــعــالــم الــعــربــي، ويــوصــف بأنه 
فــيــلــســوف الــكــاريــكــاتــيــر الــمــصــري، وفــنــان 
 ،

ً
الشعب، الذي رحل عام 2011 عن 75 عاما

واتــســمــت أعــمــالــه بالسهل الممتنع، حيث 
ل أسطورته من تلك البساطة المتناهية،  شكَّ
التي تعيد سيرة السهل الممتنع بخطوطه 

التي كانت تنساب بريشة فصيحة.

ــتــــزل حـــيـــاة الـــقـــاهـــرة  وكــــــان حــــجــــازي اعــ
الـــصـــاخـــبـــة قــبــيــل رحـــيـــلـــه بـــأكـــثـــر مــــن ســت 
ســنــوات، وغــادر شقته بحي المنيل، وعاد 
إلى بلدته طنطا في محافظة الغربية، وظل 
 عن الصخب الصحافي 

ً
يعيش هناك بعيدا

والسياسي، واستقال مــن الفن الصحافي 
 لرسوم األطفال، 

ً
المشاكس، لكنه ظل مخلصا

ورسم أغلفة كتب األطفال ألصدقائه، منهم: 
مجدي نجيب، وكاتب األطفال عبدالتواب 

يوسف، والكاتبة لينا الكياني.

 عن البحر« يحصد جائزة 
ً
»المنفيون بعيدا

مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية
● القاهرة - هيثم عسران

حــصــد الــفــيــلــم األرجــنــتــيــنــي 
 عــن الــبــحــر« 

ً
»الــمــنــفــيــون بــعــيــدا

ــزة الــــكــــبــــرى بــمــهــرجــان  ــائــ ــجــ الــ
القاهرة للسينما الفرانكفونية، 
الـــذي اخــتــتــم فــعــالــيــاتــه فــي دار 
األوبــــرا الــمــصــريــة، أمــس األول، 
حـــيـــث أقـــيـــمـــت فـــعـــالـــيـــات حــفــل 
الختام بشكل بسيط على خشبة 
الــمــســرح الصغير بـــدار األوبـــرا 
وسط حضور عدد من الفنانين 
وأعضاء لجان تحكيم مسابقات 

المهرجان.
ــتــــونــــســــي  ونـــــــــــال الــــفــــيــــلــــم الــ
 
ً
 خــاصــا

ً
»ســفــاح نــابــل« تــنــويــهــا

ــن لــجــنــة الـــتـــحـــكـــيـــم، وحــصــد  مــ
الفيلم المغربي »حبيبة« جائزة 
أفــضــل ســيــنــاريــو، فيما ذهبت 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
لفيلم »الحب يأتي فيما بعد«، 
حــيــث أعـــلـــن جـــوائـــز الــمــســابــقــة 
رئيس لجنة التحكيم المخرج 

السينمائي مجدي علي.
وفي مسابقة األفام القصيرة 
حصد الفيلم اللبناني »في عزاء 
الذاكرة« جائزة أفضل فيلم، فيما 
نــال الفيلم التسجيلي »شــرارة 
الـــضـــوء« لــلــمــخــرج الــنــمــســاوي 
ــزة لــجــنــة  ــ ــائـ ــ ــري هـــيـــلـــتـــي جـ ــيــ بــ

الــتــحــكــيــم الـــخـــاصـــة مــنــاصــفــة 
ــارا«،  ــ ــع الــفــيــلــم األرمـــيـــنـــي »كــ مـ
وذهبت جائزة أفضل سيناريو 
لــلــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي الــفــرنــســي 
»مـــذكـــرات مــارجــريــت«، وحصد 
الـــفـــيـــلـــم الـــســـنـــغـــالـــي »كـــاكـــونـــا« 
ــــذي ال  مـــع الــفــيــلــم الــيــونــانــي »الـ
 من لجنة 

ً
 خاصا

ً
ينسى« تنويها

الــتــحــكــيــم الـــتـــي تــرأســهــا مــديــر 
التصوير سعيد الشيمي.

وجــاءت الجوائز بعد عرض 
 بــمــســابــقــتــي 

ً
نـــحـــو 30 فـــيـــلـــمـــا

الــمــهــرجــان عــلــى مـــدار أســبــوع، 

ــيــــري  ــاهــ ــمــ وســـــــــط حــــــضــــــور جــ
مــكــثــف، فــيــمــا تــعــتــبــر هــــذه هي 
الــمــرة األولــــى الــتــي يــقــدم فيها 
ــتــــاج  الــــمــــهــــرجــــان مــــــبــــــادرة إلنــ
فـــيـــلـــم صــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة ســيــتــم 
ــره بـــــــأحـــــــد األمـــــــاكـــــــن  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــــصـ ــ تـ
السياحية بالمشاركة مع أحد 
الـــخـــبـــراء الــســيــاحــيــيــن، ضــمــن 
سعي المهرجان لدعم صناعة 

السينما.
وشــهــد حــفــل الــخــتــام عــرض 
فــيــلــم قــصــيــر عـــن أبـــــرز األفــــام 
الناطقة بالعربية والفرنسية 

ــدول  ــ ــتـــي تــــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الـ الـ
ــــال الـــفـــتـــرة  الـــفـــرانـــكـــفـــونـــيـــة خــ
الـــمـــاضـــيـــة، فــيــمــا ُعــــــرض فــيــلــم 
تسجيلي قصير عن د. بطرس 
غـــالـــي أول أمـــيـــن عــــام لمنظمة 
ــدول الــفــرانــكــفــونــيــة، وظــهــرت  الــ
ابنته تتحدث عن والدها والدور 
 بــه خــال تلك 

ً
الــذي كــان مهتما

الفترة، ضمن فعاليات احتفاء 
ــل  ــراحــ الــــمــــهــــرجــــان بـــمـــئـــويـــة الــ

بطرس غالي.

بن حسين ودشتي ومحمد قدموا ليلة كويتية خالصة
 من الحضور

ً
 كبيرا

ً
الحفل لقي تفاعال

أطرب المغنون خالد بن 
حسين، وإبراهيم دشتي، 

وجاسم محمد، جمهور الحفل 
الغنائي الذي استضافه فندق 

جميرا، وقدمته المذيعة لولوة 
العسالوي.

شهدت أجــواء الحفل الذي 
أحــــيــــاه الـــفـــنـــانـــون خــــالــــد بــن 
ــم دشـــتـــي،  ــيــ ــراهــ حـــســـيـــن، وإبــ
وجاسم محمد تفاعا كبيرا 
وانـــســـجـــامـــا عـــالـــيـــا مــــن قــبــل 

الــجــمــهــور، وأقـــيـــم الــحــفــل في 
قــاعــة بـــدريـــة بــفــنــدق جــمــيــرا، 
بــقــيــادة الــمــايــســتــرو د. أحمد 
ــود، حـــيـــث قـــــدم الـــثـــاثـــي  ــ ــعـ ــ الـ
بـــاقـــات مــتــنــوعــة مـــن الــفــنــون 
الــغــنــائــيــة، الــتــي روت عطش 
الـــجـــمـــهـــور بــــأعــــذب الــكــلــمــات 
ــــت الــحــفــل  ــدمـ ــ واأللـــــــحـــــــان، وقـ

المذيعة لولوة العساوي.

طابع رومانسي

ــلــــون  ــالــ وتــــمــــيــــز الــــحــــفــــل بــ
الغنائي الكويتي، حيث قدم 
ــانـــه مــجــمــوعــة أغــنــيــات  فـــرسـ
مــنــتــقــاة بــعــنــايــة تــنــتــمــي إلــى 
ــــي، واســـتـــهـــل  ــتـ ــ ــــويـ ــكـ ــ الـــــفـــــن الـ
الفنان جاسم محمد وصلته 
بــأغــان ذات طابع رومانسي، 
بـــيـــنـــهـــا »يــــــــا حــــــب مــــــا بـــعـــده 
حـــب«، ثــم قـــدم أغــنــيــة »ولــيــه«، 

وأتبعها بأغنية »رايح للقمر«، 
»مشتاقلك وحشتني«، »حلو« 
ثـــم »عـــزيـــز ومــــا عــــــرف«، وألن 
األجــــــواء الــرومــانــســيــة كــانــت 
هي السائدة في المسرح، قدم 
ــاق«، تلتها  ــشــ أغــنــيــة »جــــو عــ
ــانــــي على  مــجــمــوعــة مـــن األغــ
غرار »الدنيا مقلوبة«، و»خايف 
أقوله«، وختم وصلته بأغنية 
 مع 

ً
»لما«، التي شكلت تناغما

اللحن واإليقاع.

 حماس الجمهور

وبـــعـــد ذلــــك اعــتــلــى الــفــنــان 
ــن خـــشـــبـــة  ــيــ ــســ ــد بـــــــن حــ ــ ــالــ ــ خــ
الــمــســرح، ليقدم بــاقــة جميلة 
مــــن األغـــــانـــــي، حـــيـــث اســتــهــل 
ــه بـــأغـــنـــيـــة »خــــوفــــي«،  ــتـ ــلـ وصـ
ــه«، »طــفــل  ــبــ ــنـــت أحــ تــبــعــهــا »كـ
مغرور«، »حسبي عليك«، ومع 

تــواصــل فــقــرات الحفل أشعل 
حماس الجمهور بأغنية »يا 
شـــــــوق«، لــيــغــنــي بـــعـــدهـــا »يـــا 
فهد«، »يا موضي« و»ما أعود« 
ــــي الــتــي  ــانـ ــ ــن األغـ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ

المست قلوب الجمهور.
مــــن جــــانــــبــــه، أطــــــل الـــفـــنـــان 
إبراهيم دشتي على جمهوره 
بــأغــنــيــة »مــخــاصــمــهــا«، الــتــي 
شـــهـــدت تـــفـــاعـــا بــالــتــصــفــيــق 
ــه«،  ــتـ ــلـ ــــم »أنـــــــا زعـ ــاء، ثـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والـ
وأتبعها بـ »إنقاذ موقف«، كما 
حرص على أن يغني األغاني 
المحببة للجمهور، مثل أغاني 
ــمـــدعـــو«، »مــشــتــاقــيــن«،  ــا الـ ــ »أنـ
»تمادينا«، »طاف«، »الكرامة«، 
ــا عـــــن ذهــــن  ــ ولـــــــم يــــغــــب أيـــــضـ
دشتي أن يغني لجمهوره »في 
غــيــابــي«، ثــم »ســــؤال صغير«، 
ــــرة بــــتــــعــــود«، وأتــبــعــهــا  ــكـ ــ و»بـ

بأغنية »كشميري«.

ت الفنانة دينا فؤاد بديلة 
َّ
حل

للفنانة التونسية فريال 
يوسف بالبطولة النسائية 

ملسلسل »توحة« املقرر عرضه 
خال رمضان املقبل على 

الشاشات، وتعود من خاله 
الفنانة عا غانم للساحة 

الفنية بعد غياب طويل.
وجاءت موافقة دينا بعد 

تواصل املخرج محمد النقلي 
معها إلقناعها بالدور، علمًا 

أن التصوير سينطلق بعد 
أقل من أسبوعني بالديكورات 

الداخلية في مدينة اإلنتاج 
اإلعامي بالقاهرة، قبل أن 

ينتقل إلحدى املدن الساحلية 
التي ستشكل املشاهد بها 

جزءًا أساسيًا من العمل.
ويواصل النقلي حاليا 

االتفاق مع باقي املمثلني 
املقرر ظهورهم في األحداث، 

خصوصًا مع وجود عدد 
من ضيوف الشرف الذين 

سيتم اإلعان عنهم الحقًا، 
فيما جرى التعاقد بالفعل 
مع انتصار وإيهاب فهمي 

وميمي جمال إلى جوار 
حجاج عبدالعظيم.

اتفقت الفنانة دينا 
الشربيني مع زميلها 

أمير كرارة على التفرغ 
لتجربتهما الجديدة )بطل 
العالم( بعد شهر رمضان 

املقبل، حيث سيتم 
تصوير العمل في موسم 

الصيف.
وجاء اتفاق دينا مع 

أمير وفريق العمل، لكون 
املسلسل سُيعرض خارج 

السباق الرمضاني، 
في وقت تعمل دينا 

حاليًا على االنتهاء من 
مشاريعها املتعاقدة 
عليها بالفعل، ومن 

بينها مسلسل »كامل 
العدد«، الذي تواصل من 
خاله التواجد بالسباق 

الرمضاني.
دينا انتهت من تصوير 

دورها في مسلسل 
»آخر دور«، الذي انطلق 

عرضه أخيرًا على إحدى 
املنصات، فيما تواصل 

تصوير دورها بفيلمني 
سينمائيني، وتنتظر طرح 
فيلمها الجديد )يوم 13(، 
الذي انتهت من تصويره 

منذ فترة.

قالت الفنانة صابرين إنها 
لن تقدم أعمال سير ذاتية 

من جديد، بعد تقديمها 
شخصية »أم كلثوم«.

وذكرت صابرين خال 
لقائها في برنامج 

»أسرار النجوم« على 
»نجوم إف إم«: »في 

مسلسل )أم كلثوم( كان 
يهمني تقديمي لجوهر 

شخصيتها، وإظهار كيف 
حافظت على مكانتها، كما 

أنها ظلت محافظة على 
ثقتها في نفسها حتى آخر 

يوم في حياتها، وتعلمت 
الكثير من تقديمي 

شخصية أم كلثوم، ولن 
أكرر التجربة«.

وعن عدم تقديمها أغاني 
لتترات أعمالها، أوضحت: 
»لم يطلب أحد مني تقديم 

تترات مسلسات، لكن 
مرة غنيت تتر مسلسل 

مع الفنانة هدى سلطان 
والفنان عبداملنعم 

مدبولي، وكان اسمه 
)الدنيا وردة بيضاء(«.

خبريات

دينا فؤاد بديلة فريال 
يوسف في »توحة«

الشربيني تتفرغ لتجربة 
»بطل العالم« بعد رمضان

صابرين لن تقدم أعمال 
السير الذاتية

لولوة العساوي

يسرا

جانب من الحفل الختامي

حسين الجسمي

إبراهيم دشتيخالد بن حسين

ملصق المعرض

فضة المعيلي

الجسمي يعزف على البيانو 
في اليوم الوطني اإلماراتي

ــاع الــفــنــان اإلمـــاراتـــي حسين الجسمي مــشــاعــر الــفــرح  أشـ
والــعــزة والوطنية فــي أرجـــاء األمسية االحتفالية بمناسبة 
اليوم الوطني لدولة اإلمارات الـ 51، في درة العواصم مدينة 
ل مع الجمهور الكبير الحاضر »المكتمل العدد« 

َّ
أبوظبي، وتنق

 بذكرى 
ً
بين مجموعة من األغنيات الوطنية والعاطفية، مباركا

: »مــســاء الخير يــا وطــن. مساء 
ً
تأسيس وقــيــام الــدولــة، قــائــا

الخير على أهل هذا الوطن، وكل من على هذه األرض الطيبة«.
وأضاف: »أحييكم من دار زايد، ونبارك للجميع بهذا اليوم، 
 الله، عز وجل، أن 

ً
الذي أعلن فيه االتحاد الغالي إلماراتنا، داعيا

يديم علينا نَعمه، وأن يحفظ دولتنا وقادتنا الكرام، ويوفقنا 
لما هو خير في مسيرة بناء الوطن وتقدمه، وكل عام وأنتم 
 دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على جهودهم 

ً
بخير«، شاكرا

الكبيرة، من أجل إخراج الحفل بالشكل الذي يليق بالمناسبة 
الغالية على قلوب الجميع.

وأدى الجسمي بعزفه المنفرد على آلــة البيانو، النشيد 
 جميع الحضور مشاركته، حيث وقف 

ً
الوطني اإلماراتي، داعيا

رة،   معه كلمات النشيد المعبِّ
ً
 مرددا

ً
 وتقديرا

ً
الجمهور احتراما

وسط مشاعر كبيرة في ُحب الوطن.
م  ووسط هتاف كبير من جمهور أبوظبي في »الحصن«، قدَّ
أغنية »حي بالشهامة« من الروائع الشعرية للمغفور له، بإذن 
الله، الشيخ زايد آل نهيان، وتنقل برفقة الفرقة الموسيقية 
بقيادة المايسترو د. سعيد كمال بين مجموعة من أغنياته، 
 مواقع التواصل االجتماعي المختلفة في نقل فقرات 

ً
مشعا

الحفل المتميز بين حماس الجمهور وتألق وسلطنة الجسمي 
في الغناء.

انطلقت الجلسات الحوارية 
لنجوم الفن السابع، المقامة 
على هامش مهرجان البحر 

األحمر السينمائي الدولي في 
السعودية بدورته الثانية.

مهرجان البحر األحمر يناقش دور المرأة في السينما

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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 ميسي... ختام  ميسي... ختام 
األلف مباراة األلف مباراة 

يبدأ بـ »هدف«يبدأ بـ »هدف«

 بتسجيل 
ً
خوليان ألفاريز األرجنتيني محتفال

هدفه الثاني مع ليونيل ميسي )رويترز(

هولندا بالواقعية 
إلى ربع النهائي 

تاريخ اإلنكليز 
بمواجهة شراسة 

السنغال

فرنسا تتسلح 
بمبابي الختراق 

سور بولندا 
الدفاعي

5 نجوم صاعدة 
تسحب البساط 
من المخضرمين

12

15

14

1٦

الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بتسجيل هدفه األول بين 
حارس مرمى الواليات المتحدة مات تيرنر والمدافع األميركي 

سيرجينو ديست خالل مباراة دور الـ 16 لكأس العالم قطر 
2022 على استاد خليفة الدولي أمس )أ ف ب(

في المباراة األلف في مسيرته االحترافية، سّجل قائد األرجنتين ليونيل ميسي 
هدفه األول في مباراة إقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، عندما افتتح 

التسجيل أمس في مرمى أستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم.

واستغل ميسي كرة هيأها له المدافع نيكوالس أوتامندي داخل المنطقة، 
فسددها زاحفة بيسراه إلى يمين الحارس األسترالي ماثيو راين في الدقيقة 

.35
ولم ينجح ميسي في مشاركاته األربع السابقة في المونديال في ألمانيا 2006، 

وجنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018 في تسجيل أي هدف 
 من ثمن النهائي.

ً
في األدوار اإلقصائية اعتبارا

وسجل ميسي هدفه الثالث في المونديال القطري، فلحق بالخماسي إينير 
فالنسيا )اإلكوادور(، وكيليان مبابي )فرنسا(، وكودي خاكبو )هولندا(، 

وماركوس راشفورد )إنكلترا(، وألفارو موراتا )إسبانيا( إلى صدارة الئحة 
الهدافين.

وافتتح التسجيل في الجولة األولى في مرمى السعودية من ركلة جزاء )2-1(، 
ثم في مرمى المكسيك )2-صفر( في الجولة الثانية من تسديدة من خارج 

المنطقة، وصام عن التهديف في الجولة الثالثة أمام بولندا )2-صفر(.
ورفع ميسي غلته من األهداف في 1000 مباراة )778 مع برشلونة، 53 مع 

باريس سان جرمان و169 مع األرجنتين( في مسيرته االحترافية حتى اآلن، إلى 
789 هدفا، بينها الهدف الذي سجل أمس في مرمى أستراليا.

كما ساهم ميسي بـ 345 تمريرة حاسمة، وتوج بـ41 لقبا في مسيرته.
)أ ف ب(
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حـــســـم الــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
»معركة الواليات المتحدة« بالفوز 
عــلــيــهــا 3 - 1، وتــســجــيــل اســمــه 
كأول العابرين إلى ربع نهائي 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم 

أمس السبت.
ويدين »البرتقالي« بهذا 
ــبــــه دنــــزل  ــــى العــ الــــفــــوز إلــ
دامـــــفـــــريـــــس الـــــــــذي لــعــب 
تـــمـــريـــرتـــيـــن حــاســمــتــيــن 
ــــاي )10(  ــبـ ــ لــمــمــفــيــس ديـ
ــنــــد )1+45(  ــيــ ــلــ ودالـــــــــــــي بــ
وســجــل الــهــدف الــثــالــث )81(، فيما 
سّجل حجي رايت هدف األميركيين 

الوحيد )76(.
ـــق الــحــســاب 

َّ
وقـــبـــل الـــمـــبـــاراة، عـــل

الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة 
الــقــدم فــي »تــويــتــر« على المواجهة 
بـ »معركة مع الــواليــات« في إشــارة 
إلى االختبار الصعب الذي ينتظر 
ــــي ســـعـــيـــهـــم إلـــى  »الــــطــــواحــــيــــن« فـ
 فــي البطولة وفك 

ً
الــذهــاب بعيدا

ــم فــيــهــا  ــهـ ـــحـــس الــــــذي يـــازمـ
ّ
ــن الـ

بـــخـــســـارتـــهـــم ثــــــاث مـــبـــاريـــات 
نهائية بــفــوارق ضيقة أعـــوام 

1974 و1978 و2010.
وفــيــمــا يـــبـــدو لـــســـان حــال 
أغـــلـــبـــيـــة العــــبــــي الــمــنــتــخــب 
ــديــــث عــن  ــحــ ــنــــدي الــ ــولــ ــهــ الــ
ــقـــب، شــــّدد  ــلـ ــالـ ــتـــويـــج بـ ــتـ الـ
الـــمـــدرب لـــويـــس فــــان خــال 
( على أن المرحلة 

ً
)71 عاما

األهم في البطولة تبدأ من 
ثمن النهائي.

ـــــــي فـــــــــــان خـــــــــال، 
ّ
ويـــــــمـــــــن

المكنى »الــبــجــعــة« بسبب 

ــك،  ــيـ ــمـ ــه الـــسـ ــكــ ــنــ ــه الــــكــــبــــيــــر وحــ ــمــ فــ
نفسه بمواصلة سجله الــرائــع مع 
منتخب بــاده في العرس العالمي 
بعدما أصــبــح السبت )عــقــب الفوز 
ــى الـــــــواليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة( أول  ــلــ عــ
ــدرب يـــتـــفـــادى الـــخـــســـارة فــــي 11  ــ مــ
مــبــاراة متتالية في كــأس العالم )8 
ــــاث تــــعــــادالت(، في  انـــتـــصـــارات وثـ
ســعــيــه لــتــحــقــيــق مـــا عــجــز عــنــه في 
الــبــرازيــل وأن يختتم مـــشـــواره مع 
المنتخب بلقب عالمي طال انتظاره 
 أن النسخة الحالية هي 

ً
خصوصا

األخــيــرة لــه فــي مسيرته التدريبية 
ــــرك مــنــصــبــه  ــتـ ــ ــيـــث ســـيـــعـــتـــزل ويـ حـ

لرونالد كومان.
وخرجت هولندا من ثمن النهائي 
أربع مرات أعوام 1934 و1938 و1990 
و2006، لكنها نجحت فــي تخطيه 
ست مــرات بينها ثاث مــرات أكملت 
المشوار حتى النهائي )1974 و1978 
و2010( ومرتين حتى دور األربــعــة 
)1998 و2014(، فيما خرجت من ربع 
النهائي عــام 1994 ولــم تتأهل إلى 

النسخة األخيرة.

دمفريس وديباي يحبطان 
األميركيين 

ــلـــة أمـــــام  ــة ســـهـ ــمـ ــهـ ــمـ ــم تــــكــــن الـ ــ ــ ولـ
الواليات المتحدة العائدة الى العرس 
الــعــالــمــي بــعــد غــيــابــهــا عــن النسخة 
األخيرة في روسيا على غرار هولندا، 
إلــى ربــع النهائي ســوى مــرة واحــدة 
عام 2002 حين انتهى مشوارها أمام 

ألمانيا بهدف لميكايل باالك.
ودخل األميركيون المباراة بهجوم 

ضـــاغـــط فـــاجـــأوا فــيــه الــهــولــنــديــيــن، 
وأولـــــى الـــفـــرص كـــانـــت لــكــريــســتــيــان 
بوليسيك المفلت من الرقابة الدفاعية 
داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها 

الحارس أندريس نوبرت )3(.
وحاول بوليسيك نفسه بعد ذلك 
خرق الدفاعات الهولندية، بعرضية 
لم تصل إلــى مبتغاها في الدقيقة 

الثامنة.
لكن »الطواحين« عكست مجرى 
، وافتتحت 

ً
ريـــاح الــمــبــاراة ســريــعــا

التسجيل من هجمة منظمة سريعة 
وصــلــت إلـــى دامــفــريــس مــن الجهة 
الــيــمــنــى، فــحــّولــهــا عــرضــيــة أرضــيــة 
خلفية إلـــى داخــــل منطقة الــجــزاء، 
ــن فـــضـــة إلـــى  لــتــصــل عـــلـــى طـــبـــق مــ
ديــبــاي الــــذي أســكــنــهــا فــي الــشــبــاك 
إلــى يمين الــحــارس األميركي مات 

تورنر )10(.
حــاول األميركيون الــعــودة، عبر 
الضغط على األجنحة والتسديدات 
ــن خــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة. وكــــــان الـــــرّد  مــ
 فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة رغــم 

ً
حـــاضـــرا

 
ً
الرتابة في بعض األحيان خصوصا

في خط الوسط.
بــدأ الهولنديون بإهدار الفرص 
، أبرزها من ديباي الذي تسّرع 

ً
تباعا

 بشبه انفرادية )21(.
ً
وسدد مبكرا

قبل الدخول إلى االستراحة، بدا 
األميركيون في طريقهم إلى إدراك 
التعادل، تسديدة من تيموثي وياه 

)43( كان لها الحارس بالمرصاد.
لـــــم يــــرحــــم الـــهـــولـــنـــديـــون 

الخصوم، وأدخلوهم إلى 
غرف المابس متأخرين 

بثنائية، بعدما تألق 

 وحـــــــــّول نــفــس 
ً
ــددا ــ ــجــ ــ ــريــــس مــ ــفــ دمــ

ــــى، لــكــن هـــذه الــمــرة  الــعــرضــيــة األولـ
كـــان بليند فــي انــتــظــارهــا ليسكنا 

الشباك )1+45(.

ص
ّ
أميركا تقل

ــانـــي، مـــحـــاوالت  ــثـ  فـــي الـــشـــوط الـ
ومحاوالت مضادة. وستون ماكيني 
يــســدد، وبوليسيك يــــراوغ، مــن دون 
جدوى. في الدقيقة الحادية والستين 
ــديـــون مـــســـعـــاهـــم لــقــتــل  ــنـ ــولـ ــهـ بـــــدأ الـ

المباراة.
تــســديــدة رائـــعـــة لــديــبــاي أنــقــذهــا 
الحارس بأطراف أصابعه )61(. وفي 
 
ً
الدقيقة 71 كاد ديباي ينجح مجددا
عــنــدمــا تــابــع بــرأســه تــســديــدة لتون 
كــوبــمــايــنــرس، تــصــدى لها الــحــارس 

مرتين.
لكن ما هي إال خمس دقائق حتى 
ص األميركيون الفارق. أهدر البديل 

ّ
قل

رايت انفرادية أثمرت ركنية. من تلك 
، وصلت 

ً
الركنية التي أبعدت عشوائيا

الكرة إلى بوليسيك في الرواق األيمن 
فــحــولــهــا عــرضــيــة لــمــســت قـــدم رايــت 
ودخــــلــــت الـــمـــرمـــى بـــشـــكـــل ســـحـــري، 

فقلص األميركيون الفارق.
لكن دامفريس وضع النقاط على 
الحروف، بأقدامه هذه المرة عندما 
رد له بليند التحية وحّول له عرضية 
 عبور 

ً
سددها بقوة في الشباك، معلنا
الهولنديين إلى ربع النهائي.

)أ ف ب(

هولندا بالواقعية إلى ربع النهائيهولندا بالواقعية إلى ربع النهائي

دمفريس يحتفل بطريقته الخاصة 
بعد تسجيل الهدف )رويترز(

    المباراة في سطور

المباراة: هولندا - الواليات المتحدة 1-3
الملعب: استاد خليفة الدولي

ً
الجمهور: 44846 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو

األهداف:
هــولــنــدا: ممفيس ديــبــاي )10(، دالــــي بليند )45+1(، دنــزل 

دامفريس )81(.
الواليات المتحدة: حجي رايت )76(

اإلنذارات:
هولندا: تون كوبماينرس )60(، فرنكي دي يونغ )87(

التشكيلتان:
هولندا: أندريس نوبرت - يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، 
نايثن أكيه )ماتيس دي ليخت 90+3( - دالي بليند، مارتن دي 
رون )ستيفن بيرخفين 46(، فرنكي دي يونغ، دنزل دامفريس 
- ديفي كاسن )تون كوبماينرس 46(، كودي خاكبو )فاوت 

فيخهورست 90+3(، ممفيس ديباي )تشافي سيمونز 83(.
المدرب: لويس فان خال

الواليات المتحدة: مات تورنر - سيرجينيو ديست )ديأندري 
ــوردان  يــدلــيــن 75(، ووكـــر زيــمــرمــان، أنــتــونــي روبــنــســون )جــ
ــــس، يــونــس مــوســى،  مــوريــس 90+2(، تــيــم ريـــم - تــايــلــر أدامـ
وستون ماكيني )حجي رايت 67( - خيسوس فيريرا )جيوفاني 
ريــنــا 46(، كــريــســتــيــان بــولــيــســيــك، تــيــمــوثــي ويــــاه )بـــرانـــدن 

آرونسون 67(.
المدرب: غريغ بيرهالتر

)أ ف ب(

فان دايك: نملك يومين 
إضافيين للتعافي

قال قائد دفاع المنتخب الهولندي 
فان دايك إن »الهدف األميركي ال أعرف 
ــل. بــعــد ذلـــك قــاتــلــنــا، وهـــذا  كــيــف دخــ
يشرح كل شيء عن هذا الفريق. اعتقد 
أننا نملك يومين إضافيين للتعافي، 
وهذا سيساعدنا. سنستعد لموقعة 

جميلة«.
وقـــــــــــال فـــــــــان دايـــــــــــك إن مـــنـــتـــخـــب 
ــلــــدور ربـــع  ــيـــن ســيــســتــعــد لــ ــطـــواحـ الـ

الـــنـــهـــائـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هــويــة 
 الــــى أن 

ً
الـــفـــريـــق الـــمـــنـــافـــس، مـــشـــيـــرا

المنتخب الهولندي يمتلك فرصة 
ذهــبــيــة لــتــحــقــيــق نــتــائــج الفـــتـــة في 
هذا المونديال من أجل العودة الى 

أمجاد الفريق.
)أ ف ب(

بيرهالتر: الحظ لم يحالفنا
ــي غـــريـــغ  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ قــــــــال الـــــــمـــــــدرب األمــ
بــيــرهــالــتــر بــعــد خــســارة فــريــقــه: »كــان 
، لـــكـــن الـــحـــظ لــم 

ً
الــمــنــتــخــب مـــتـــكـــامـــا

 الى ان منتخب باده 
ً
يحالفنا«، مشيرا

بذل كل جهد وكل المهارات المطلوبة 
»ولكن خسرنا، وهذه هي كرة القدم«. 
وأضــــاف بــيــرهــالــتــر: »أنــــا فخور 
بهذا الفريق، رغم إصابتي بخيبة 
 أن فــريــقــه لعب 

ً
األمـــــــل«، مـــوضـــحـــا

من اجل تحقيق نتائج افضل من 
الوصول الى الدور ثمن النهائي 
غــيــر انــــه قــــدم مــســتــويــات الفــتــة 

 
ً
خال البطولة، »ولكن الحظ وقف عنيدا

أمامنا«. 
وأشار إلى أن المنتخب االميركي كان 
بإمكانه العودة الى المباراة بعد تقليص 
الـــفـــارق وتــســجــيــل منتخبه هــدفــه األول 
أمــام الطواحين، »ولكن عــودة المنتخب 
الهولندي بتسجيل الهدف الثالث صّعبت 

مهمتنا«.
)أ ف ب(

دمفريس... القاطرة البشرية
خطة 3-5-2 تضع دنزل دمفريس على 
الجهة اليمنى من خط الوسط. تمريرة 
حاسمة في الدقيقة العاشرة لممفيس 
ديباي، وأخرى نسخة طبق األصل لدالي 
بــلــيــنــد، ثـــم هــــدف ثــالــث حــاســم قــبــل 10 
دقائق من الصافرة: هولندا تتفّوق على 
الواليات المتحدة 3-1 وتبلغ ربع نهائي 

مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
إنــجــاز الــمــســاهــمــة الــمــبــاشــرة بثاثة 
أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم 
لــاعــب هــولــنــدي، لــم يسبقه الــيــه ســوى 
الــنــجــمــيــن الــســابــقــيــن يــــوهــــان كـــرويـــف 

)1974(، وروب رنسنبرينك )1978(.
 
ً
قــــطــــار بـــرتـــقـــالـــي يـــنـــجـــرف صــــعــــودا

ونزواًل، أصبح أول هولندي يمرر كرتين 
حاسمتين في الشوط األول ضمن كأس 
العالم، والدقيقة الـ 50 شهدت سيناريو 
ــن روتــــــــردام  ــ ــة ابــ ــيـ ــكـــن عـــرضـ ، لـ

ً
ــا ــاثــ ــمــ مــ

لــمــمــفــيــس صـــّدهـــا الــــحــــارس األمــيــركــي 
 أبناء الباد 

ً
مات تورنر بصعوبة، مانعا

المنخفضة من تسجيل الثالث.

ــذه  ــفـــســـه هــ ــنـ ــــث بـــصـــمـــه بـ ــالـ ــ هـــــــدف ثـ
 على آمال 

ً
المرة في الدقيقة 81، قاضيا

األميركيين بالعودة، بعد هدف تقليص 
ــــت قبل  ــــذي ســجــلــه حــجــي رايـ الـــفـــارق الـ

خمس دقائق.
وفـــضـــل دمــفــريــس عــــدم الــحــديــث عن 
 .

ً
 جماعيا

ً
 »كان هدفا

ً
األداء الفردي، قائا

 تـــجـــلـــى فـــيـــه األداء 
ً
 رائـــــعـــــا

ً
ــا ــ ــدفـ ــ كــــــان هـ

الجماعي«.
- خطة تعجبه -ليست البطولة األولى 
ــالـــي، إذ  ــطـ ــب إنـــتـــر اإليـ يــتــألــق فــيــهــا العــ
ــرز مــواهــبــه التسارعية في  سبق لــه وابـ
السبرينت خــال كــأس أوروبـــا الصيف 
الماضي، لكن في حينها وّدعت هولندا 
ــي ُحــنــيــن أمـــام 

ّ
مـــن ثــمــن الــنــهــائــي بــخــف

تشيكيا 2-0.

تطور بشكل مثالي 

ــــذي اســتــهــل  ــــرح الــــاعــــب الــ آنــــــــذاك، شـ
مسيرته مع سبارتا روتردام قبل االنتقال 

إلى هيرنفين ثم أيندهوفن »أتطّور بشكل 
مثالي بهذه الخطة«.

، لم 
ً
 راهنا

ً
لكن الاعب البالغ 26 عاما

تكن بدايته مفروشة بالورود: عام 2015، 
اعتبره موب مارتنس صياد المواهب في 
فينورد روتردام بأنه غير جيد بما يكفي 
لانضمام إلى الفريق، فانتقل إلى الفريق 

الثاني في المدينة سبارتا.
ــّجـــرت  ــفـ ــثـــــاث ســــــنــــــوات، تـ ــ ــا بـ بــــعــــدهــ
مــوهــبــة دمـــفـــريـــس فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
»إيــريــديــفــيــزيــيــه«، فانتقل مــن هيرنفين 
إلى أيندهوفن بصفقة بلغت 5.5 مايين 

دوالر.
ــبــــل تــشــلــســي  ــه مـــــن قــ ــ ــاردتـ ــ ــطـ ــ بــــعــــد مـ
وإيــفــرتــون اإلنكليزيين، نجح إنــتــر في 
الحصول على بطاقته مــن خــال وكيل 
أعماله الراحل مينو رايوال، مقابل نحو 

13 مليون دوالر في أغسطس 2021.
لــكــن مــشــوار الــاعــب الـــذي خـــاض 41 
ــبـــاراة دولـــيـــة مـــع مــنــتــخــب الــطــواحــيــن  مـ
ــراتـــزوري«، فــي ظل  ــيـ قــد ال يــطــول مــع »نـ

تقارير جديدة تشير إلى رغبة توتنهام 
اإلنكليزي بضّمه مقابل 30 مليون يورو.

 رئتا حصان 

الاعب الــذي يصف نفسه بأنه يملك 
»رئتي حصان«، تمت تسميته بهذا االسم 
 بالممثل األميركي الشهير دنزل 

ً
تيمنا

واشنطن الــذي أعجب بــه والـــداه بسبب 
أدواره المليئة بالشجاعة واإلنسانية، 
فيما يرتبط اسم عائلته بقرية في جنوب 

غرب اسكتلندا.
ولدى سؤاله السبت عن اسمه واللعب 
ــيـــركـــي  ــلـــد الـــمـــمـــثـــل األمـ فــــي مــــواجــــهــــة بـ
الشهير، قــال الــهــولــنــدي »لــيــس لــدي أي 
صات )عائلية( بالواليات المتحدة. لقد 
أطلق علّي هــذا االســم )مــن قبل والــديــه( 

وأنا فخور به. إنه شخصية قوية«.
في قطر، جاءت نتائج هولندا مقبولة 
لكن غير استعراضية، فتخطت السنغال 
 2-0 ثــم تعادلت مــع االكـــوادور 

ً
افتتاحا

1-1 قبل ان تضمن التأهل على حساب 
قطر بهدفين.

ــان خـــال  ــ تــــعــــّرض الـــــمـــــدرب لــــويــــس فــ
 العــبــوه ومــن بينهم 

ً
النــتــقــادات، وأيــضــا

دمـــفـــريـــس، لـــعـــدم تـــقـــديـــم الــمــســتــويــات 
المتوقعة.

قال الاعب الفارع الطول )1.88م( في 
الدوحة »أتفهم االنتقادات التي تلقيناها، 

.»
ً
وتلك التي تعرضت الها انا تحديدا

تــــابــــع الــــاعــــب الـــــــذي يـــنـــحـــدر والـــــده 
مــن جــزيــرة أروبــــا الــصــغــيــرة فــي البحر 
الــكــاريــبــي »يــجــب أن نــبــذل الــمــزيــد. أريــد 
لعب دور مهم في المباراة المقبلة )ضد 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة( مــن خـــال تسجيل 

هدف أو تمريرة كرة حاسمة«.
فكرة تكتيكية وعــن مــركــزه فــي أرض 
الملعب، شــرح الممّرر-الهّداف »موقعي 
في الملعب؟ ليس عن طريق المصادفة. 
هناك فكرة تكتيكية من ورائه. هدفها هو 
فتح المساحات للمهاجمين. وأكثر من 
ذلك، هدفنا هو الترفيه عن المشجعين، 

ما يعني تقديم استعراض جميل لهم في 
جميع األحوال«.

لـــم يــنــجــح فــقــط فـــي تــمــريــرة حاسمة 
واحـــدة على اســتــاد خليفة الــدولــي، بل 
 بكرة نصف 

ً
 جميا

ً
اثنتين وسّجل هدفا

طـــائـــرة بــقــدمــه الــيــســرى حــصــدت الــفــوز 
الهولندي المتوقع، ليضرب وصيف بطل 
 في ربع النهائي 

ً
العالم ثاث مرات موعدا

مع الفائز بين األرجنتين وأستراليا.
وعد دنزل ووفى، ولوال صافرة النهاية 
لــلــحــكــم الــبــرازيــلــي ويــلــتــون ســامــبــايــو، 
لــكــان الــمــمــّر األيــمــن فــي هــجــوم هولندا 
 تلو اآلخر من دمفريس... 

ً
شهد اجتياحا

القاطرة البشرية.
)أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/6618


كوبو يغيب عن تدريبات اليابان التعليق الوصفي السمعي 
غاب الالعب تاكيفوسا كوبو عن مران منتخب اليابان، أمس، قبل يثري مونديال قطر

مواجهة كرواتيا غدا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
ويعاني كوبو مشكالت بدنية منذ مواجهة إسبانيا التي فازت بها 

اليابان بهدفين لواحد، وتأهلت بموجبها لثمن النهائي.
ومكث كوبو في الفندق ولم يتوجه إلى ملعب التدريبات، على عكس 
هيروكي ساكايا، الذي أصيب في الفخذ اليسرى في مواجهة ألمانيا.
ويتدرب المنتخب الياباني بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لثمن 
الــنــهــائــي فـــي صـــــدارة مــجــمــوعــة صــعــبــة ضــمــت ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا 

وكوستاريكا. 
)إفى(

حظيت خدمة التعليق الوصفي السمعي على 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم المقامة 
بقطر، والتي تتوفر باللغة العربية ألول مرة بتاريخ 
الــمــونــديــال إلــى جــانــب اللغة اإلنــكــلــيــزيــة، بــإشــادة 

واسعة من المشجعين ذوي اإلعاقة البصرية.
وتتيح الخدمة لــذوي اإلعــاقــة البصرية فرصة 
االســتــمــاع إلــى وصــف دقــيــق لكل أحـــداث الــمــبــاراة 
وأجـــواء االســتــاد، وألـــوان مالبس الالعبين، خالل 

مجريات المباريات في االستادات.
ويوفر التعليق للمكفوفين وضعاف البصر سردا 
مفصال لما يــحــدث بــاالســتــاد، بما فــي ذلــك موقع 
الكرة في الملعب، والتعبيرات على وجوه الالعبين، 

وما يحدث في المدرجات.
وكــل ما يحتاج إليه المشجعون هو استخدام 
تطبيق الترجمة الــخــاص بــاالتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم )الفيفا( على هواتفهم الــذكــيــة، واســتــخــدام 
سماعات األذن الخاصة بهم لالستماع إلى التعليق، 
علما بأن الخدمة متاحة باللغة اإلنكليزية أيضا، 
ويمكن االستفادة منها ســواء في االســتــاد أو في 

المنزل.

سلمان آل خليفة: آسيا صنعت التاريخ
ثــّمــن رئــيــس االتـــحـــاد اآلســيــوي 
لــكــرة الــقــدم، الــنــائــب األول لرئيس 
االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
الشيخ سلمان آل خليفة، اإلنــجــاز 
التاريخي الكبير الذي صنعته كرة 
الــقــدم اآلســيــويــة، الــمــتــمــثــل بتأهل 
ــبـــات آســــيــــويــــة لــــــــأدوار  ــتـــخـ ــنـ 3 مـ
االقــصــائــيــة فــي نــســخــة واحــــدة من 

نهائيات كأس العالم.
واعــتــبــر آل خليفة، فــي تصريح 
نشره الموقع الرسمي لالتحاد، أن 
بــلــوغ منتخبات كــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان وأستراليا الـــدور الثاني 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قـــطـــر، يــؤكــد 
التطور المتنامي في مستوى كرة 
القدم اآلسيوية وقدرة منتخباتها 
عــلــى الــوقــوف بــصــالبــة أمـــام أقــوى 
ــة لـــلـــفـــوز  ــمــــرشــــحــ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــ

بالبطولة.
وكـــان آل خليفة قــد حــرص على 
ــابـــعـــة مــــبــــاريــــات الــمــنــتــخــبــات  ــتـ مـ
اآلســيــويــة الــمــشــاركــة فــي نهائيات 
ــم؛ انـــطـــالقـــا مـــن دعــمــه  ــالـ ــعـ كــــأس الـ

المستمر لممثلي الــقــارة الصفراء 
في المحفل العالمي الكبير.

ــالــــص تــمــنــيــاتــه  وأعــــــــرب عــــن خــ
ــــق  ــألـ ــ ــتـ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار الـــــنـــــجـــــاح والـ
ــان  ــابـ ــيـ ــيـــا والـ ــتـــرالـ لــمــنــتــخــبــات أسـ
ــا الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي حققت  وكــــوريــ
 من خــالل تأهل 3 

ً
 تاريخيا

ً
إنــجــازا

منتخبات آسيوية إلــى دور الـــ 16 

للمرة األولى في تاريخ كأس العالم.
وقـــال رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي 
لكرة القدم: »أود أن أعرب عن خالص 
ــيــــات بـــالـــنـــجـــاح لــمــنــتــخــبــات  ــنــ األمــ
أســــتــــرالــــيــــا، والــــــيــــــابــــــان، وكــــوريــــا 
 
ً
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي صــنــعــت إنـــجـــازا
، حيث إن أسرة كرة القدم 

ً
تاريخيا

 خلفهم، 
ً
 واحدا

ً
اآلسيوية تقف صفا

على أمل أن يواصلوا تقديم أفضل 
عروض قارة آسيا منذ كأس العالم 
2002 في كوريا الجنوبية واليابان«.

كما أشاد آل خليفة بالمستويات 
الــــمــــمــــيــــزة الــــتــــي قــــّدمــــتــــهــــا جــمــيــع 
الــمــنــتــخــبــات اآلســــيــــويــــة الــــــ 6 فــي 
دور الــمــجــمــوعــات، ومــــن ضمنها 
المنتخبات التي ودعــت المنافسة 
ــن الـــــــدور األول، بـــعـــد أن قـــّدمـــت  مــ
 تستحق الفخر أمام بعض 

ً
عروضا

أفضل المنتخبات في العالم.
وذكـــر: »نحتاج فقط للنظر إلى 
الــعــروض التي قّدمتها السعودية 
والــيــابــان فــي الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة 
ــام كــل مــن األرجــنــتــيــن وألــمــانــيــا  أمــ
على الــتــوالــي، كــال الفريقين أظهرا 
شــخــصــيــة قــويــة ونــجــحــا فـــي قلب 
تأخرهما بهدف، لينجحا في منح 
جماهير كرة القدم بكل أرجاء العالم 
عودة قوية تعتبر من ضمن األبرز 
في التاريخ الحديث لكأس العالم«.
)د ب أ(

الشيخ سلمان آل خليفة

ميسى يسجل الهدف األول في مرمى المنتخب األسترالي )رويترز(

ميسي يجنب التانغو ميسي يجنب التانغو 
مفاجآت الكنغرمفاجآت الكنغر

 مع زمالئه )د ب أ(
ً
ميسي محتفال

    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - أستراليا 1-2
الملعب: استاد أحمد بن علي في الريان

ً
الجمهور: 45032 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

األهداف:
األرجنتين: ليونيل ميسي )35(، خوليان ألفاريس )57(

أستراليا: إنسو فرنانديس )77 خطأ في مرمى منتخب بالده(

اإلنذارات:
أستراليا: جاكسون إيرفاين )15( وميلوش ديغينيك )38(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ماركوس أكونيا )نيكوالس 
تاليافيكو، 72(، نــيــكــوالس أوتــامــنــدي، كريستيان رومــيــرو، 
ناهويل مولينا )غونسالو مونتييل، 80( - إنسو فرنانديس، 
ــاك ألــيــســتــر )إيــســيــكــيــيــل  ــ ــو دي بــــــول، ألــيــكــســيــس مـ ــ ــغـ ــ رودريـ
باالسيوس، 80( - أليخاندرو غوميس )ليساندرو مارتينيس، 
50(، خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس، 71(، ليونيل ميسي.

المدرب: ليونيل سكالوني
أستراليا: ماثيو راين - ميلوش ديغينيك )فران كاراتشيتش، 
72(، كـــاي رولــــز، هــــاري ســـوتـــار، عــزيــز بــهــيــتــش، آرون مـــوي - 
رايــلــي مــاكــغــري )كــريــغ غــودويــن، 58(، كيانو بــاكــوس )أيــديــن 
هروستيتش، 58(، ماثيو ليكي )غارانغ كوول، 72( - جاكسون 

إيرفاين، ميتشل ديوك )جايمي ماكالرين، 72(.
المدرب: غراهام أرنولد

)أ ف ب(

تأهل المنتخب األرجنتيني 
للدور ربع النهائي بتغلبه على 

المنتخب األسترالي بنتيجة 
2-1 في الدور ثمن النهائي 

من المونديال.

بــلــمــســة ســحــريــة فـــي الــشــوط 
األول، قـــــاد الـــعـــبـــقـــري لــيــونــيــل 
ميسي منتخب األرجنتين إلى 
ربــع نهائي مــونــديــال قطر لكرة 
القدم بفوز صعب على أستراليا 
ــتــــاد أحــمــد  ــــس عـــلـــى اســ 2-1، أمـ
بــــن عـــلـــي فــــي الـــــريـــــان، لــيــضــرب 
 مــع 

ً
 نـــــاريـــــا

ً
ــغــــو« مـــــوعـــــدا ــانــ ــتــ »الــ

هولندا.
وافــتــتــح مــيــســي فـــي مــبــاراتــه 
ــــف فــــي مــســيــرتــه الــتــســجــيــل  األلــ
ــاف خــولــيــان  )ق35(، بــيــنــمــا أضــ
ألــفــاريــس الـــهـــدف الــثــانــي )57(، 
ثـــم قــلــصــت أســتــرالــيــا الــنــتــيــجــة 
بالنيران الصديقة، بعدما حّول 
إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ 

في مرمى فريقه )77(. 
وتــلــعــب األرجـــنـــتـــيـــن أمـــام 
هولندا الفائزة على الواليات 

الــمــتــحــدة 3-1 فــي ربـــع النهائي 
الجمعة.

ولــم تخسر األرجنتين سوى 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــــي سـ مـــــــرة واحـــــــــــدة فــ
 مــقــابــل 11 

ً
ــاراة )28 فـــــوزا ــبـ 40 مـ

تعاداًل(، كانت أمام السعودية 2-1 
فــي مستهل مــبــاريــاتــهــا فــي دور 

المجموعات في قطر.
ــا عــن  ــاريــ وغــــــاب أنـــخـــل دي مــ
الــتــشــكــيــلــة األرجــنــتــيــنــيــة بعدما 
 أمام بولندا )2-صفر( 

ً
خرج مصابا

في الجولة الثالثة األخيرة لدور 
المجموعات، ليحل أليخاندرو 
»بابو« غوميس بــداًل منه بعدما 

 أمام السعودية.
ً
لعب أساسيا

ودفـــــــــــــع الـــــــــمـــــــــدرب لــــيــــونــــيــــل 
ــالــــونــــي بــــالعــــب إشــبــيــلــيــة  ــكــ ســ
االسباني في المقدمة إلى جانب 
ميسي والشاب خوليان ألفاريس 
األساسي والهداف أمام بولندا.

وعلى غرار األرجنتين، شهدت 
 
ً
تــشــكــيــلــة »ســــــوكــــــروز« تــغــيــيــرا

 بإقحام كيانو باكوس في 
ً
وحيدا

الوسط بداًل من كريغ غودوين.
بـــعـــد 34 دقـــيـــقـــة عــقــيــمــة مــن 
ــن دون اي هــجــمــات  ــ الـــلـــعـــب مـ

خــطــيــرة، انــتــظــر األرجنتينيون 
تمريرة من نيكوالس أوتامندي 
ــل  ــ ــن داخـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ وتــــســــديــــدة أرضـ
المنطقة مــن ميسي على يمين 
الـــحـــارس مــاثــيــو رايــــن الفــتــتــاح 
 رصيده إلى 

ً
التسجيل )35(، رافعا

3 أهداف في المونديال الحالي.
وقال ميسي عقب اللقاء: »لقد 
عانينا حتى الثانية األخيرة، لكن 
األهـــم انــنــا عــبــرنــا، كــانــت مــبــاراة 
ــم يــكــن لــديــنــا الــوقــت  صــعــبــة ولــ

المناسب للتعافي«.
ــــــــــــق عــــــــلــــــــى األجـــــــــــــــــــواء 

ّ
وعــــــــــــل

الجماهيرية الداعمة لفريقه في 
الـــمـــدرجـــات: »هــــذا احــتــفــال لــدى 
رؤيـــة كــل هــذا الجمهور، إنــنــا ال 
نلعب وحــدنــا وإلـــى جانبنا كل 
ــذا الــجــنــون، فـــاألجـــواء رائــعــة،  هـ
ويجب أن نبقى متحدين، سيكون 

امامنا مباراة صعبة«.

ميسي يفك النحس

وهــدف ميسي أمــام استراليا 
هـــــو هــــدفــــه األول فـــــي األدوار 
اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، 
ــع لــــــه فــــــي مـــشـــاركـــتـــه  ــ ــاســ ــ ــتــ ــ ــ وال
الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة، والــــــــــــــــ 789 فـــي 
مــســيــرتــه، حــســب وكــالــة »أوبــتــا« 

لإلحصاءات.

ــدأ  ــــي بــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــوط الـ ــ ــشــ ــ وفــــــــي الــ
 ،

ً
المنتخب األســتــرالــي ضــاغــطــا

ــرة مــن  ــ ــ ــيـــســـي كـ ــدد مـ ــ ــ بـــيـــنـــمـــا سـ
خارج المنطقة التقطها الحارس 

بسهولة )51(.
وضــــــــاعــــــــفــــــــت األرجــــــنــــــتــــــيــــــن 
النتيجة بعد ضغط على حامل 
الــكــرة أســفــر عــن ارتــبــاك مــن قبل 
الحارس راين ليقتنصها خوليان 
ألفاريس ويسددها في الشباك 
الخالية )57(، فــي ثــانــي اهــدافــه 

في المونديال.
وفــــــي فــــاصــــل راقـــــــــص، راوغ 
ميسي من منتصف الملعب أكثر 
من استرالي ليمرر إلى ألفاريس 
ليعيدها األخير إليه، لكن نجم 
بــاريــس ســـان جــرمــان الفرنسي 
فشل فــي التسديد بشكل مريح 

.)64(
ثم أخــرج سكالوني المهاجم 
ــاريـــس والـــمـــدافـــع مـــاركـــوس  ــفـ ألـ
أكـــــــونـــــــيـــــــا وأدخــــــــــــــــــل الوتـــــــــــــــارو 
مارتينيس ونيكوالس تاليافيكو 

.)71(

هدف التقليص 

وقـــلـــص الـــكـــنـــغـــر األســـتـــرالـــي 
ــيـــران الــصــديــقــة  ــنـ ــالـ الــنــتــيــجــة بـ
بعدما سدد البديل غودوين كرة 

 اصــطــدمــت 
ً
مــن حــوالــي 23 مــتــرا

ــانــــديــــس  بـــــالعـــــب الــــــوســــــط فــــرنــ
وخدعت الحارس )77(.

ــز بـــهـــيـــتـــش فــي  ــزيــ ــــل عــ ــــوغـ وتـ
منطقة الجزاء األرجنتينية ورواغ 
ــــدد  ــــدي وسـ ــنـ ــ ــامـ ــ ــكــــوالس أوتـ ــيــ نــ
كـــرة خــطــيــرة صــدهــا إيميليانو 

مارتينيس )82(.
وفـــي فـــورة أرجنتينية أهــدر 
الوتارو كرة سددها فوق المرمى 
بــعــد تــمــريــرة مـــن مــيــســي داخـــل 
الــمــنــطــقــة )89(، لــيــعــود ويــهــدر 
ــلــــة تـــــصـــــدى لــهــا  ــاثــ فـــــرصـــــة مــــمــ
ل 

ّ
الـــحـــارس )90+2(، بينما فض

ــة الــتــســديــد  ــقـ ــيـ ــعـــد دقـ مـــيـــســـي بـ
بنفسه لتعلو الكرة العارضة.

وأنقذ مارتينيس، كرة أخيرة 
من البديل غارانغ كــوول بعدما 
راوغ بسهولة تاليافيكو )7+90(، 
ليطلق الــحــكــم صــافــرة النهاية 

 تأهل األرجنتين.
ً
معلنا

وهـــي الــمــواجــهــة األولــــى بين 
الــمــنــتــخــبــيــن فـــي كــــأس الــعــالــم، 
بينما خــســرت أســتــرالــيــا للمرة 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــة فـــــي خـــمـــســـة لـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
أمــــام مــنــتــخــب مـــن قــــارة أمــيــركــا 

الجنوبية، مقابل تعادل.
)أ ف ب(
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فرنسا تتسلح بمبابيفرنسا تتسلح بمبابي  
الختراق سور بولندا الدفاعيالختراق سور بولندا الدفاعي

 على 
ً
بعد مرور 40 عاما

لقائهما الوحيد بنهائيات 
كــأس العالم لــكــرة الــقــدم، يــعــود منتخب 
فــرنــســا لــمــواجــهــة نــظــيــره الــبــولــنــدي في 
المونديال من جديد، في لقاء أوروبي 

خالص.
وســتــكــون حــمــلــة المنتخب 
الفرنسي للدفاع عن لقبه الذي 
حققه في المونديال الماضي 
بروسيا عام 2018 على المحك، 
حينما يالقي بولندا على ملعب 
»الثمامة« اليوم، في دور الـ 16 بكأس 

العالم قطر 2022.
وأثــــــــــــــــــــــــــار 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
فــرنــســا قلق 
مـــحـــبـــيـــه قــبــل 
ــة فــي  ــيــ ــائــ ـــــوض األدوار اإلقــــصــ خــ
ــم صــــدارتــــه تــرتــيــب  ــ ــال قـــطـــر، رغـ ــديـ ــونـ مـ
مــجــمــوعــتــه فـــي الـــــــدور األول، فـــي ظل 
األداء المتذبذب الــذي قدمه خــالل دور 

المجموعات.
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي  ــنـ ــمـ ــد الـ ــ ــعـ ــ وصـ
لـــمـــرحـــلـــة خـــــــروج الـــمـــغـــلـــوب فــي 
ــا تـــواجـــد  الــــمــــونــــديــــال، بـــعـــدمـ
على قمة المجموعة الرابعة 
بــــرصــــيــــد 6 نــــــقــــــاط، عــقــب 
تحقيقه انتصارين وتلقيه 
 
ً
ــيــــدة، مــتــفــوقــا خـــســـارة وحــ
بــفــارق األهـــــداف الــعــام على 
أقرب مالحقيه منتخب أستراليا، 
المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي 
رافــقــه لمرحلة خـــروج المغلوب عــن تلك 

المجموعة.

بداية قوية... ولكن!بداية قوية... ولكن!

ــة الـــقـــويـــة لــمــنــتــخــب  ــدايــ ــبــ ورغـــــــم الــ
ــــوك« فـــي الــبــطــولــة بــفــوزه  ــديـ ــ »الـ
الساحق 4 - 1 على أستراليا 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة، فقد 
اجـــتـــاز عــقــبــة مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك بشق 
األنـــفـــس، بــعــدمــا تــغــلــب عــلــيــه 2 - 1 في 
الدقائق األخيرة بالجولة الثانية، قبل أن 
يخسر صفر - 1 أمام المنتخب التونسي 

في ختام لقاءاته.
ودخــل منتخب فرنسا البطولة بدون 
ــبــــارزيــــن بسبب  الـــعـــديـــد مــــن نـــجـــومـــه الــ
ــة مــثــل كـــريـــم بــنــزيــمــة ونــجــولــو  ــابــ اإلصــ
كانتي وبول بوغبا، كما أصيب لوكاس 
هيرنانديز خالل البطولة بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة.
ودفع ذلك ديشان لالستعانة بمجموعة 
من العناصر البديلة في القائمة األساسية 
للفريق التي خاضت لقاء تونس، خشية 

تعرض المزيد من النجوم لإلصابة.
وتــبــدو جميع األوراق الــرابــحــة التي 
 جاهزة 

ً
يمتلكها منتخب فرنسا حاليا

لمواجهة بولندا، بقيادة كيليان مبابي 
ــطــــوان  ــــان وأنــ ــــومـ ــثـــمـــان ديــمــبــلــي وكـ وعـ
 فـــي مرمى 

ً
غـــريـــزمـــان، الــــذي أحــــرز هـــدفـــا

»نسور قرطاج« في اللحظات األخيرة قبل 
أن يتم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة 

التسلل.
ولـــــــن تــــكــــون مـــواجـــهـــة 
ــذي  ــ مـــنـــتـــخـــب بــــولــــنــــدا، الـ
يعود للظهور فــي األدوار 

اإلقــصــائــيــة لــلــمــونــديــال 
للمرة األولى منذ نسخة 

ــة عــــــــــام 1986  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
فــــــي الـــمـــكـــســـيـــك، 

مواجهة سهلة 
على المنتخب 

الفرنسي.
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
ظهوره الباهت 
فــــــــــــي نــــســــخــــة 
كــــــــأس الـــعـــالـــم 
الــمــاضــيــة قبل 
4 أعــــــوام الــتــي 

شــهــدت خــروجــه مــن دور المجموعات، 
استعاد منتخب بولندا الكثير من بريقه 
الـــذي فقده لفترة طويلة فــي المونديال 

بالنسخة الحالية.
وتخطى المنتخب البولندي الــدور 
األول، بعدما احــتــل الــمــركــز الــثــانــي في 
تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــتــه بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط، 
عقب الفوز في لقاء والتعادل في مباراة 

والخسارة في أخرى.
وافتتح منتخب بولندا مــشــواره في 
المجموعة الثالثة بالتعادل بدون أهداف 
مـــع مــنــتــخــب الــمــكــســيــك فـــي لـــقـــاء شهد 
إهدار نجمه روبرت ليفاندوفسكي ركلة 
جزاء، قبل أن يحرز نجم فريق برشلونة 
اإلسباني هدفه األول في مسيرته بكأس 
العالم ليقود الفريق للفوز 2 - صفر على 
منتخب السعودية فــي الجولة الثانية 

للمجموعة.
واختتم منتخب بولندا، الذي يشارك 
في المونديال للمرة التاسعة في تاريخه 
والثانية على التوالي، مشواره في مرحلة 
المجموعات بالخسارة صفر - 2 أمــام 

األرجنتين.

تألق تشيزنيتألق تشيزني

ــاراة  ــبــ ــمــ وشـــــهـــــدت الــ
أمــام المنتخب األرجنتيني 
تــصــدي فويتشيك تشيزني، 
حارس مرمى بولندا، لركلة جزاء 
مــــن لــيــونــيــل مــيــســي، 
ــتــــخــــب  ــنــ قـــــــــائـــــــــد مــ
»راقــصــو التانغو«، 
لـــــيـــــصـــــبـــــح ثـــــالـــــث 
حــــــارس مـــرمـــى في 
تـــاريـــخ الــمــونــديــال 
ــتـــصـــدى لــركــلــتــي  يـ
ــــي نــســخــة  جـــــــــزاء فــ
واحـــــدة بــالــبــطــولــة، 
واألول منذ تحقيق 

ــركـــي بــــــراد فــــريــــدل اإلنــــجــــاز ذاتــــه  ــيـ األمـ
بنسخة 2002.

 من 
ً
وكان تشيزني أنقذ ركلة جزاء أيضا

سالم الدوسري خالل لقاء المنتخبين 
الــبــولــنــدي والــســعــودي فــي البطولة 

الحالية.
وأثـــــار تــألــق تــشــيــزنــي فـــي ركـــالت 
الجزاء قلق ثنائي المنتخب الفرنسي 
أنــطــوان غــريــزمــان وويــلــيــام ساليبا، 
ــددا عــلــى ضـــــــرورة حسم  ــ الـــلـــذيـــن شــ
المباراة لمصلحة فريقهما قبل اللجوء 

لركالت الترجيح.
والــتــقــى المنتخبان في 
16 مــبــاراة مــا بين رسمية 

وودية، حيث كانت األفضلية 
للمنتخب الفرنسي الــذي حقق 8 

انتصارات، فيما فاز منتخب بولندا 
في 3 لقاءات، وخيم التعادل على 5 

مواجهات.
ورغم ذلك، فقد حسم المنتخب 
البولندي المواجهة الوحيدة التي 
جــرت بين المنتخبين في كأس 
العالم لمصلحته، حينما تغلب 
3-2 على فرنسا في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع بنسخة 
المسابقة عام 1982 في إسبانيا.

وستكون هذه هي المواجهة 
األولــــــى بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن منذ 
لقائهما الودي األخير، الذي أقيم 
في 9 يونيو 2011 وانتهى بفوز 

فرنسا بهدف نظيف.
يــذكــر أن الــفــائــز مـــن هــذا 
الـــلـــقـــاء ســــوف يــلــتــقــي يــوم 
ــــي دور  ــادم فـ ــ ــقــ ــ ــ الـــســـبـــت ال
الــثــمــانــيــة مــــع الـــفـــائـــز من 
مباراة إنكلترا والسنغال.   
)د ب أ(

جيرو ولقب »الهداف التاريخي«جيرو ولقب »الهداف التاريخي«
تمّكن المهاجم أوليفييه جيرو مــن نسج قصته 
بتصميم وبصورة غير نمطية ليتحدى كل الصعاب 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــه فـــي مــســيــرتــه ويــصــبــح 
على مــشــارف دخــول الــتــاريــخ، حيث يكفيه تسجيل 
هدف واحد في مرمى بولندا األحد في ثمن نهائي 
مونديال 2022، ليصبح الهّداف القياسي للمنتخب 

الفرنسي.
في سن السادسة والثالثين، يحتاج المهاجم 
ــــد فــقــط ليتخطى  الــمــخــضــرم الــــى هــــدف واحـ
المهاجم تييري هنري وينفرد بالمركز االول 
فــي صــــدارة الــهــّدافــيــن الــتــاريــخــيــيــن لــبــالده 

ا(.
ً
)يتساوى الالعبان بـ 51 هدف

قبل عام، لم يكن المدرب ديدييه ديشان 
 كــريــم بنزيمة 

ّ
يــقــوم بــاســتــدعــائــه طــالــمــا أن

ــم مـــيـــالن  ــاجـ ــهـ ــن مـ ــكـ ــة، لـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــر لـ حــــاضــ
، وفاز بمكانه 

ً
 دائما

ً
االيطالي جعل نفسه خيارا

مّرة أخرى، ثم اّدت اصابة بنزيمة وغيابه عن 
.
ً
 أساسيا

ً
مونديال قطر بانتزاعه موقعا

وفي حال استحال على جيرو تخطي هنري، 
 العــبــيــن آخـــريـــن يــقــتــربــون 

ّ
فــســيــشــعــر بــالــنــدم الن

شيئا فشيئا، كزميله الحالي أنطوان غريزمان )42 
ــا(، والنجم الــشــاب كيليان مبابي الـــذي يتقدم 

ً
هــدف

 األمر هو مكافأة 
ّ
ا(، لذا فإن

ً
بشكل صاروخي )31 هدف

ال تعّوض لجيرو عن رحلة مذهلة مليئة بالمزالق 
والتحديات.

تألق جيرو، المولود في مدينة شامبيري، بشكل 
متأخر مقارنة بنجوم المنتخب الفرنسي عادة؛ بعد 
غرونوبل وإيستر وتور، بلغ أخيرا الدوري الفرنسي 
للدرجة االولى »ليغ1« في سن 23 عن طريق مونبلييه. 
تحت ابواب المنتخب الفرنسي لجيرو في نوفمبر 

ُ
وف

2011، وهو في الـ 25 عاما.
بعد بضعة أشهر، تحقق حلم آخر، بانتقاله الى 
الدوري اإلنكليزي الممتاز. في غضون خمس سنوات 
ــال، كــشــف »الــمــدفــعــجــي«  ــنـ ونــصــف فــي صــفــوف آرسـ

الفرنسي عن معدنه.
في الوقت نفسه، أصبح الرجل األساسي لديشان، 
الـــى جــانــب بــنــزيــمــة، ثــم بــدونــه بــمــجــرد غــيــاب العــب 

ريال مدريد.
بين الفترات الغزيرة والخالية، كما كان الحال في 
كأس العالم 2018 التي فاز بها المنتخب الفرنسي، 

يجد جيرو اإلجابة عن كل شيء.
وعندما تراجعت مكانته مع »الزرق« في عام 2022، 
كــان يلتهم كــل »فــتــات« بشهية الــغــول، ويقبل دوره 
كبديل لبنزيمة بينما ينتظر وقته. اليوم، يملك جيرو 
الفرصة لالنفراد بالرقم القياسي وإثبات قيمته التي 

استخف بها الكثيرون.
جيرو

الفرنسي مبابي
6:00م

فرنسا x بولندا

لوريس... مصدر ثقة »الديوك«لوريس... مصدر ثقة »الديوك«
فــــرض حــــارس منتخب فــرنــســا هــوغــو لــوريــس 
وقائده منذ عام 2010 نفسه في تشكيلة أبطال العالم 
من نهائي 

ُ
التي تواجه بولندا اليوم )األحـــد( في ث

 به« 
ً
 »موثوقا

ً
مونديال 2022، باعتباره قائدا

 يستطيع التواصل 
ً
« وشخصا

ً
و»هادئا

مع الجميع.
 ،)

ً
سيصبح الحارس )35 عاما

الــفــرنــســي األكـــثـــر مــشــاركــة في 
التاريخ، اليوم، بالتساوي مع 

ليليان تورام )142 مباراة(.
ــنـــوات،  ومـــــع مــــــرور الـــسـ
ــل مــن  ــفـ ــطـ ــبــــح هــــــذا الـ أصــ
كوت دازور حارس عرين 
كـــلـــيـــرفـــونـــتـــيـــن، الــمــركــز 
ــي لــمــنــتــخــب  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــح لــه  فــــرنــــســــا، الـــــــــذي فــ
ذراعــيــه عـــام 2008، بدعوة 
مــــن ريــــمــــون دومـــيـــنـــيـــك، ومـــن 

 للمنتخب من ِقبل لـــوران بــالن في 
ً
ثم تم تعيينه قــائــدا

نوفمبر 2010.
ن لوريس عالقة خاصة مع المدربين  وأينما ذهب، يكوِّ
الذين يعهدون إليه الثقة لحراسة العرين، ويعتمدون على 

قيادته بكلمات قليلة.
 المزج بين الرياضة 

ً
ويرفض بطل العالم 2018 أيضا

 قبل كأس العالم، عندما سارع للتخلي 
ً
والسياسة، وتحديدا

ل »إبقاء التركيز على لعبة 
َّ

عن شارة »حب واحد«، حيث فض
كرة القدم«. عندما يتعلق األمر باألمور الفنية، فإنه ال يتردد 
 إلى اختالالت في أداء المنتخب الفرنسي 

ً
في اإلشارة علنا

بدأ لوريس مسيرته في كرة المضرب قبل كرة القدم، ولم 
يختر منصب حارس المرمى عن طريق الصدفة، إذ يحتفظ 

ببعض االستقاللية والفردية داخل المجموعة.
 في إدارة حياته 

ً
هــذه االستقاللية التي يتبناها أيضا

المهنية، إذ ال يملك وكيل أعمال أو مستشارين رسميين، 
حتى لو كــان بإمكانه أن يحيط نفسه بهم، بل يتفاوض 
لوريس على عقوده بنفسه، ويدير اتصاالته بمفرده، وال 

 مواقع التواصل االجتماعي.
ً
يستخدم أيضا

تشيزني... الحصن المنيعتشيزني... الحصن المنيع
ل حــارس عرين منتخب بولندا، فويتشيك  يشكِّ
تشيزني، بالفعل الحصن األول في مواجهة فرنسا 
اليوم. مع خط هجوم خجول سجل هدفين فقط في 
ثالث مباريات بالمجموعة الثالثة، ُيعد تشيزني بين 

ر بثمن.  الخشبات الثالث ضمانة ال تقدَّ
وبعدما اهتزت شباكه مرتين فقط في المالعب 
القطرية، بات البولندي الحارس الذي منع أكبر عدد 

من األهداف.
دفعت كلمات تشيزني البعض لالبتسام، حتى إن 
االتحاد األوروبي )ويفا( أغاظه، على سبيل التحذير، 
بنشره على »تويتر« صور الهدف الذي سجله مهاجم 
باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي خالل 
المواجهة أمــام يوفنتوس اإليطالي بــدوري أبطال 

أوروبا في 2 نوفمبر.
ر تــشــيــزنــي، صــاحــب 69 مــبــاراة دولــيــة، قبل 

َّ
حـــذ

مواجهة األرجنتين »ليونيل ميسي، أدرسك!«. وبالفعل 
صــد حـــارس »الــســيــدة الــعــجــوز« ركــلــة جـــزاء نفذها 
»البرغوث«، لكن من غير أن يحول دون خسارة بالده.

 أثبت الحارس الفارع الطول )1.96م( جدارته 
بين الخشبات الــثــالث، بعدما صــد ركلة جــزاء 

لـــلـــســـعـــودي ســــالــــم الـــــدوســـــري بــالــجــولــة 
الــثــانــيــة، ليحافظ بعدها على نظافة 

شباكه أمام المكسيك.
في عام 2008، تعرض تشيزني، 
نــجــل الـــحـــارس الـــدولـــي الــســابــق 
ماتسيي، لكسر في كلتا يديه أثناء 
الــتــمــاريــن. وخــــالل كـــأس أوروبــــا 
2012 حصل على بطاقة حمراء 
في مباراته األولى، وفي عام 2016، 

عانى من االصابات.
، وخالل 

ً
لكن في سن الـ 32 عاما

ــرة،  ــيـ ــا األخـ ــمـ ثـــانـــي مـــشـــاركـــة، وربـ
فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، يــبــدو 
 مع 

ً
أن الــبــولــنــدي تــصــالــح أخـــيـــرا

العناية اإللهية على أرض الملعب 
على األقل.

لم يحرق مدافع منتخب فرنسا جول كونديه المراحل في 
 على بلوغ أعلى المستويات 

ً
بداية مسيرته، لكنه كان مصّمما

 في صفوف ناديه برشلونة اإلسباني 
ً
وهو ما يعيشه حاليا

ومنتخبه الوطني.
ُولد في باريس، لكنه ترعرع في منطقة النديراس التي 
 عن مدينة بــوردو حيث انتقلت 

ً
تبعد حوالي 40 كيلومترا

والدته للعمل كساعية بريد عام 2000. بعد المدرسة، كان 
يمارس التسديد نحو الحائط.

ــر مع  وبــعــد خمسة مــواســم قضاها مــع النـــديـــراس وآخـ
سيرون، لفت أنظار أحد كشافي ال بريد أحد األندية المعروفة 
في تخريج الالعبين بالقرب من بوردو، بعمر الحادية عشرة.

ومن أجل تحاشي مصير الذين سبقوه ورحلوا عن الفريق 
من دون أي أفق، قام ال بريد باالتصال بنادي بوردو من اجل 

ان يتابعوا تطّور مستواه.
وسرعان ما انتقل الى بوردو، ويملك كونديه ذكاء في قراءة 
اللعب، وغالبا ما يأخذ المبادرة في االنقضاض على الكرة.

 عندما كان 
ً
ولفت االنظار في الفئة العمرية تحت 19 عاما

 لجيل ذهبي يضم اليه كال من أوريليان تشواميني 
ً
قائدا

)ريال مدريد حاليا( وغايتان بوسان، حيث قاده الى لقب بطل 
فرنسا عام 2017. ومنحه مدرب بوردو حينها األوروغوياني 
غوستافو بويت فرصته األولى في الفريق األول في يناير عام 
2018. وعلى الرغم من انتقاله الى اشبيلية عام 2019 ثم الى 
برشلونة الصيف الماضي، ال يزال كونديه يعود الى الجذور 

كلما سنحت له الفرصة.

إصابة ثيو هرنانديز
ذكــر االتــحــاد الفرنسي لكرة القدم أن الظهير 
األيسر ثيو هرنانديز لم يكمل التدريبات أمس 
األول قبل مواجهة بولندا فــي دور الــــ16 لكأس 
العالم اليوم، بسبب إصابته بكدمة بسيطة في 

الكاحل.
وقال االتحاد الفرنسي: »سيكون حاضرا في 
التدريب«، مشيرا إلى أن هرنانديز لن يشارك، كما 

هو مقرر، في كامل الحصة التدريبية التي ستقام 
على استاد جاسم بن حمد.

وهرنانديز هو الظهير األيسر الوحيد ضمن 
التشكيلة، بعد استبعاد شقيقه لوكا من البطولة، 
بسبب إصابة خطيرة بالركبة، تعرض لها في 
المباراة االفتتاحية التي فــازت بها فرنسا 1-4 
على أستراليا األسبوع الماضي.             )رويترز(

كونديه بلغ القمة من دون ضجة

مــيــخــنــيــيــفــيــتــش 
مدرب بولندا

ديـــــــــشـــــــــامـــــــــب 
مدرب فرنسا

البولندي ليفاندوفسكي

لوريستشيزني

https://www.aljarida.com/article/6632


تاريخ اتاريخ اإلإلنكليزنكليز  
بمواجهة شراسة السنغالبمواجهة شراسة السنغال

يــطــمــح منتخب الــســنــغــال إلــــى رد 
االعــتــبــار لــكــرة الـــقـــدم اإلفــريــقــيــة أمـــام 
منتخب إنــكــلــتــرا، حينما يلتقي معه 
ــدور الــــ16  الــيــوم فــي اســتــاد »الــبــيــت« بــ
لنهائيات كــأس العالم المقامة حاليا 

في قطر.
ومـــازالـــت جماهير الــقــارة السمراء 
تتذكر فــوز منتخب إنكلترا 3-2 على 
منتخب الكاميرون - بعد اللجوء للوقت 
اإلضــافــي- بــدور الثمانية في نسخة 
مونديال إيطاليا عــام 1990، ليحرم 
منتخب »األسود غير المروضة« من 
أن يصبح أول منتخب إفريقي يصعد 

للدور قبل النهائي في كأس العالم.
ويــــأمــــل الــمــنــتــخــب الــســنــغــالــي 
أن يـــذيـــق نــظــيــره اإلنـــكـــلـــيـــزي من 
نــفــس الـــكـــأس، الــتــي تــجــرع منها 
منتخب الكاميرون، وأن يطيح به 
مــن الــبــطــولــة رغـــم تــصــدره قائمة 

الترشيحات للتتويج باللقب.
ولــن يــكــون األمـــر سهال لفريق 
ــمــــدرب الــمــحــلــي ألـــيـــو سيسيه  الــ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــــي ظــــل األداء 
المبهر الذي قدمه منتخب إنكلترا 
خالل مشواره بدور المجموعات في 

مونديال قطر. 

أقوى خط هجوم

وتأهل منتخب إنكلترا، الساعي للفوز 
بكأس العالم للمرة الثانية بعدما تــوج بها 
عــنــدمــا اســتــضــاف الــمــســابــقــة عــلــى مالعبه 
عام 1966، لــأدوار اإلقصائية عقب تصدره 
تــرتــيــب مجموعته بــرصــيــد 7 نــقــاط، حيث 
حقق انتصارين وتــعــادال وحــيــدا، ليصبح 
صـــاحـــب الــرصــيــد األعـــلـــى مـــن الــنــقــاط في 
الــــــــدور األول بــــاالشــــتــــراك مــــع مــنــتــخــبــي 
هولندا والمغرب، اللذين حققا الرصيد 
ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 
32 منتخبا شـــارك فــي مرحلة 

المجموعات.

واستهل منتخب إنكلترا مشواره في المجموعة 
الثانية بانتصار كاسح 6-2 على منتخب إيران في 
الجولة األولى، قبل أن يكتفي بالتعادل بدون أهداف 
مع منتخب الواليات المتحدة بالجولة الثانية، لكنه 
كشر عن أنيابه من جديد وفاز 3 - صفر على جاره 

منتخب ويلز في ختام لقاءاته بالمجموعة.
ويمتلك المنتخب اإلنكليزي أقــوى خط هجوم 
في البطولة حاليا باالشتراك مع منتخب إسبانيا، 
حيث كــانــا المنتخبين األكــثــر تسجيال فــي الــدور 
األول برصيد 9 أهداف. ويعاني غاريث ساوثغيت، 
المدير الفني لمنتخب إنكلترا، الــذي قــاده لحصد 
المركز الرابع في نسخة المسابقة الماضية بروسيا 
عام 2018، من حيرة الختيار تشكيلته األساسية 
للمباراة، في ظل وفــرة الجاهزين، خاصة في خط 
الهجوم. وتألق ماركوس راشفورد وفيل فودين في 
قيادة هجوم الفريق أمــام ويلز، حيث أحــرز األول 
هدفين فيما اكتفى الثاني بتسجيل هدف وحيد، 
علما بأنهما كانا بديلين في بداية البطولة للثنائي 

بوكايو ساكا ورحيم ستيرلينغ.

كما يضم المنتخب اإلنكليزي في صفوفه هاري 
كــيــن، هــــداف مــونــديــال روســيــا بــرصــيــد 6 أهــــداف، 
الذي مازال يبحث عن افتتاح رصيده التهديفي في 
النسخة الحالية للبطولة، باإلضافة إلى النجم الشاب 

جود بيلينغهام وجاك غريليش وماسون مونت.

حلم االنتصار

في المقابل، صعد منتخب السنغال، الذي خاض 
البطولة بدون نجمه المصاب ساديو ماني، جناح 
فريق بــايــرن ميونيخ األلــمــانــي، لـــدور الـــ 16 للمرة 
الثانية في تاريخه بكأس العالم، بعدما نال وصافة 
مجموعته بــدور المجموعات، برصيد 6 نقاط من 
انتصارين وخسارة وحيدة، ليمحو الصورة الباهتة 

التي بدا عليها في المونديال الماضي.
ــقـــاءاتـــه في  ــى لـ ــ وخـــســـر مــنــتــخــب الــســنــغــال أولــ
المجموعة األولى صفر- 2 أمام هولندا، لكنه استعاد 
عافيته من جديد في الجولة الثانية، التي تغلب 
خاللها 3-1 على منتخب قــطــر، قبل أن يــفــوز 1-2 

على اإلكوادور في لقائه 
األخير بالمجموعة.

ــم مــنــتــخــب  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــســنــغــال، الــــذي تــوج 
بكأس األمم اإلفريقية 
ألول مــرة في تاريخه 
مطلع الــعــام الحالي، 

بـــــــــإقـــــــــصـــــــــاء نـــــظـــــيـــــره 
اإلنكليزي من المونديال، 

والصعود لــدور الثمانية في 
البطولة، ليكرر اإلنجاز الذي حققه 

في نسخة المسابقة عام 2002.
ويـــدرك سيسيه أنــه يتعين على 
فريقه االستعداد لنوع مختلف من 

المواجهات في دور الـ 16، وفي اللقاء 
األول الـــذي يجمع بين المنتخبين، 
يرغب منتخب السنغال في أن يصبح 

أول فريق إفريقي يتغلب على إنكلترا 
بكأس العالم.

وسبق للمنتخب اإلنكليزي أن التقى 
مع المنتخبات اإلفريقية في 7 مواجهات 

بالمونديال، حيث حقق خاللها 4 انتصارات 
وتعادل سلبيا في 3 مباريات.

)د ب أ(

راشفورد بأفضل مستوياتهراشفورد بأفضل مستوياته
سلك مهاجم منتخب إنكلترا 
 
ً
 طويال

ً
ماركوس راشفورد طريقا

ــيـــان   فــــي بــعــض األحـ
ً
وصـــعـــبـــا

الستعادة الثقة بنفسه، والتي 
بــدت محطمة، السيما بعد أن 
كان أحد ثالثة العبين أضاعوا 
ركـــلـــة تــرجــيــحــيــة تــســبــبــت في 
خــســارة إنــكــلــتــرا نــهــائــي كــأس 
أوروبــــــــــــــا صــــيــــف 2021 ضــد 

إيطاليا.
ــه فــــــي ركـــلـــتـــه  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــد إخـ ــعــ بــ
الــتــرجــيــحــيــة، عــــاش راشـــفـــورد 
 فــــي صــفــوف 

ً
 صـــعـــبـــا

ً
مـــوســـمـــا

مانشستر يونايتد، خاض فيه 
13 مباراة في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز، وسجل 4 أهداف فقط، 
قــبــل أن يستعيد مــســتــواه في 

األشهر األخيرة.
انــتــزع مــركــزه فــي التشكيلة 
ــود  ــ الــرســمــيــة لــمــنــتــخــب »األســ

الثالثة«، بعد غيابه منذ 
إهداره ركلة الجزاء في 
نهائي البطولة القارية 

.
ً
قبل 16 شهرا

ــاد الــمــنــتــخــب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وقــــــــد اسـ
ــيــــزي بـــأفـــضـــل طــريــقــة  ــلــ ــكــ اإلنــ
مــمــكــنــة مــــن الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
الرائعة التي يعيشها راشفورد 
، وذلك خالل مباراة فريقه 

ً
حاليا

ضــد ويــلــز، بتسجيله هدفين، 
أضافهما إلــى هــدف في مرمى 
إيــران سجله بعد 48 ثانية من 
، ليتساوى في 

ً
نزوله احتياطيا

صدارة ترتيب الهدافين برصيد 
3 أهداف.

والشك في أن راشفورد، الذي 
 للمرة األولى في 

ً
شارك أساسيا

الــمــونــديــال ضـــد ويـــلـــز، سجل 
، ليخوض مــبــاراة الــدور 

ً
نقاطا

من النهائي ضد السنغال من 
ُ
ث

البداية. يبقى أن يقود راشفورد 
ــى الـــكـــأس  ــ ــ مـــنـــتـــخـــب بــــــــالده إلـ
المرموقة، ليمحي آثــار الركلة 
المهدرة أمام إيطاليا، ويرسخ 
ــه فــــي تــــاريــــخ الـــكـــرة  ــمـ اسـ

اإلنكليزية.

ماغوايرراشفورد

شخصية مختلفة لماغوايرشخصية مختلفة لماغواير
 فــي 

ً
ــات مـــهـــمـــشـــا ــ ــ بـــعـــدمـــا بـ

صــفــوف مانشستر يــونــايــتــد، 
نتيجة أخــطــاء متكررة جعلت 
مــنــه مــحــط ســخــريــة كــثــر ممن 
 بـــــإدارة الــنــادي، 

ً
شــمــتــوا أيــضــا

التي وضعته على رأس ترتيب 
أغلى مدافعي العالم في 2019، 
ظهر هاري ماغواير في مونديال 
 
ً
قطر بشخصية مختلفة تماما
عما هــو عليه مــع »الشياطين 
الحمر«، وساهم بشكل أساسي 
من 

ُ
في قيادة منتخب بالده إلى ث

النهائي.
يدخل فريق المدرب غاريث 
ساوثغيت مواجهة اليوم وهو 
ل على ماغواير كي يكون  يعوِّ
صـــمـــام األمـــــــــام، كـــمـــا فـــعـــل في 
المباريات الثالث األولــى التي 
تــلــقــى فــيــهــا »األســــــود الــثــالثــة« 
ا فــي الفوز  هدفين فقط، وجـــاء

الساحق على إيران 2-6.
شكك كثر بقرار 

ســـــــاوثـــــــغـــــــيـــــــت 
ــاغـــوايـــر  ــم مـ ــ ضـ
إلـــــــــى تــشــكــيــلــة 

المونديال القطري، السيما أنه 
بـــات خــــارج حــســابــات الــمــدرب 
الــجــديــد لــيــونــايــتــد الــهــولــنــدي 
إريك تن هاغ وعن وجه حق، بعد 
سلسلة األخطاء التي ارتكبها 
منذ بداية الموسم. ولعب ابن 
 في خمس 

ً
 أساسيا

ً
الـ 29 عاما

فقط من مباريات يونايتد لهذا 
الموسم في جميع المسابقات 
ــــذي  بـــســـبـــب أدائـــــــــه الــــســــيــــئ، الـ
 على مبارياته 

ً
انسحب أيــضــا

هذا العام مع المنتخب الوطني.
وإلـــــــــــى جـــــانـــــب اإلســـــــــــــاءات 
الــتــي تــعــرض لــهــا مــن جمهور 
يونايتد، وجــد ماغواير نفسه 
عرضة لالنتقادات من مشجعي 
المنتخب الوطني، بعد سلسلة 
مــــــن الـــــمـــــبـــــاريـــــات الـــمـــخـــيـــبـــة، 
لدرجة أنــه وجهت له صفارات 
االستهجان قبيل مباراة ودية 
ــاج  ــعــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــد سـ ضــــ
فـــي مـــــارس وقــبــيــل 
ــهــــة ضــد  ــمــــواجــ الــ
ــي  ألــــــــمــــــــانــــــــيــــــــا فــ
سبتمبر بــدوري 
األمم األوروبية.

ميندي... حارس عرين »أسود تيرانغا«
استعاد إدوار ميندي عافيته في حراسة المرمى، األمر الذي لعب 
 في تأهل السنغال لدور الـ 16 من مونديال قطر 2022، 

ً
 أساسيا

ً
دورا

عقب فوزها المثير على االكــوادور 2-1، وسيكون حضوره القوي 
أساسيا في محاوالت »أسود تيرانغا« بلوغ ربع نهائي كأس العالم 

للمرة الثانية في تاريخهم عندما يلتقون إنكلترا القوية األحد.
كانت قفزته الهائلة من مسافة قريبة أمــام القطري إسماعيل 

محمد، احدى أجمل محطات البطولة حيث حمى عرين فريقه.
»دودو« ميندي، كما كان يطلق عليه عندما كان حارس المرمى 
رقم 3 في مرسيليا الفرنسي، أثار بعض الشكوك ضد هولندا )0-2(، 

حيث غاب عن دقته الملحوظة في المباراة االفتتاحية.
لــم يكن لــدى الــمــدرب أليو سيسيه أي شــك فــي صفات حارسه 
، والــذي كان يعلم أيضا أنه بعد بداية 

ً
المخضرم البالغ 30 عاما

متفاوتة للموسم، كــان أمــام حــارس فريقه »الكثير ليثبته، لكنه 
رجل التحدي«.

وواجه ميندي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، فضال 

عن الدور الحاسم الذي لعبه في أول لقب في كأس افريقيا فازت به 
السنغال في عام 2022، بالفعل بداية صعبة لموسم 2023-2022 
مع ناديه تشلسي االنكليزي، اثر الهدف الذي تلقاه في أغسطس، 
بعد مراوغة فاشلة ضد برندن آرونسون والتي عجلت بهزيمة الـ 

»بلوز« الثقيلة امام ليدز )0-3(.
ثم تعّرض إلصابة في الركبة في سبتمبر، وعند عودته أبقى 
الــمــدرب الــجــديــد غــراهــام بــوتــر االســبــانــي كيبا أريــســابــاالغــا في 
المرمى. لكن الحارس اإلسباني أصيب بدوره ضد برايتون ليعود 
مندي، علما ان تقارير صحافية تشير في األيام األخيرة إلى رغبة 

يوفنتوس اإليطالي بضّمه.
وجد حارس المرمى السنغالي مكانه، لكنه افتقد للبروز المعتاد، 
حيث غابت التصديات المذهلة التي اعــتــاد عليها المشجعون، 
وصــوال الى ادائــه خالل المباراة التي امــام هولندا، لكن مع تأهل 
السنغال لمواجهة إنكلترا األحد في ثمن النهائي، بات ميندي قادرا 

على القول انه لم ينته بعد.

إدوار ميندي

10:0010:00مم
إنكلترا إنكلترا xx السنغال السنغال

https://www.aljarida.com/article/6637


ــتـــمـــر الــــــمــــــدرب دراغـــــــــان  يـــسـ
ســـتـــويـــكـــوفـــيـــتـــش فــــــي قــــيــــادة 
منتخب صربيا رغم الخروج من 
دور المجموعات من مونديال 
قــطــر 2022 بــعــد الــخــســارة من 
ــــي الـــجـــولـــة  ســــويــــســــرا 2 - 3 فـ

األخيرة.
وتحزم صربيا حقائبها دون 
ــوز فـــي الـــمـــونـــديـــال حيث  أي فــ
خسرت أمام البرازيل وسويسرا 
وحــــقــــقــــت نــــقــــطــــة وحــــــيــــــدة مــن 

التعادل مع الكاميرون.
وقـــــــــــــال ســــتــــويــــكــــوفــــيــــتــــش: 
»ســأبــقــى. سنخوض تصفيات 
ــــأس أمـــــــم أوروبـــــــــا  ــكـ ــ الــــتــــأهــــل لـ
ونتمنى تحقيق التأهل للمراحل 

.»
ً
النهائية بعد غياب 24 عاما

ــولــــى  كــــــــــان الـــــــــمـــــــــدرب قــــــــد تــ

المسؤولية في مارس 2021 من 
أجل مونديال قطر.

ــتـــش  ــيـ ــوفـ ــكـ ــويـ ــتـ وصـــــــــــرح سـ

عقب الهزيمة على يد سويسرا 
2-3 مــســاء أمـــس األول: »أهــنــئ 
ــلـــى الـــــفـــــوز، لــســنــا  ســـويـــســـرا عـ
سعداء بالنتيجة بالتأكيد لكننا 
واجهنا مشكالت منذ البداية. 
مشكالت بدنية، إصابات العبين 
مهمين حاولنا االستعانة بهم 
هــنــا. كــانــت هــذه الــعــوامــل تقف 

في وجهنا«.
وأضاف: »كافح الالعبون بكل 
ما أوتوا من قوة لكن كل ذلك لم 
يــكــن كــافــيــا فــي مــونــديــال بهذا 
المستوى. ال يسعني مطالبتهم 
ــوا قـــصـــارى  ــ ــذلـ ــ ــيء آخــــــــر. بـ ــشــ بــ

جهدهم«.
 )إفي(

ــنــــي لـــيـــونـــيـــل  ــيــ ــتــ ــنــ ــــل األرجــ ــتـ ــ احـ
مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو والفرنسي كيليان مبابي 
الــعــنــاويــن األبــــرز، بــعــد أن تأهلت 
منتخباتهم من دور المجموعات 
لمونديال قطر 2022، لكن العديد 
 
ً
من الالعبين اآلخرين ارتقوا أيضا
إلــــى مـــصـــاف الــنــجــومــيــة فـــي هـــذا 

الحدث.
وتلقي وكالة فرانس برس نظرة 
ــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــوم مـ ــجــ عـــلـــى 5 نــ
الــمــشــاركــة الــذيــن بـــرزوا فــي الــدور 

األول من البطولة.

تايلر آدامز 

يتميز العب وسط ليدز يونايتد 
اإلنكليزي بالهدوء داخل الملعب 
وخــارجــه، حيث حــجــزت الــواليــات 
ــا فـــــي ثــمــن   لــــهــ

ً
ــتــــحــــدة مــــكــــانــــا الــــمــ

النهائي بفوز »نـــاري« على إيــران 
1-0 فــي الجولة األخــيــرة، واختير 
ــيـــركـــي قــبــل   لــلــمــنــتــخــب األمـ

ً
ــدا ــائــ قــ

نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم مــبــاشــرة، 
وكان الالعب البالغ 23 عاما قدوة 
يحتذى بها في قيادة خط وسط 
 إلـــى 

ً
شــــاب جـــــدا، إذ يــلــعــب جـــنـــبـــا

جنب مع وستون ماكيني ويونس 
موسى.

واستطاع أن يظهر قدرة عالية 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل فـــي الــمــواجــهــتــيــن 
 
ً
أمام إنكلترا وويلز، وأظهر أيضا
 ورباطة جأش ملحوظين، 

ً
نضجا

حيث تعامل ببراعة مــع أسئلة ال 
عالقة لها بكرة القدم قبل مباراة 

، ونالت 
ً
إيران المشحونة سياسيا

عروضه في قطر أنظار بعض أكبر 
األندية بأوروبا.

كودي جاكبو

كان المهاجم الهولندي الالعب 
ــذي ســـجـــل فــــي جــمــيــع  ــ ــد الــ ــيـ الـــوحـ
الـــمـــبـــاريـــات الـــثـــالث ضــمــن الــــدور 
األول، واستكمل مستواه المتألق 
ــنــــدي الـــى  ــهــــولــ ــنــــدهــــوفــــن الــ ــع آيــ ــ مـ
ــه مــن  ــدفــ ــر هــ ــم، وكــــســ ــالــ ــعــ ــــأس الــ كــ
كـــرة رأســـيـــة الــعــقــم الــتــهــديــفــي في 
المباراة االفتتاحية ضد السنغال 
قــبــل أن تــفــوز هــولــنــدا 2-0، ومنح 
الهولنديين التقدم بتسديدة قوية 
بالقدم اليسرى ضد اإلكوادور في 

التعادل 1-1. 
ومرة أخرى، قاد بالده الى الفوز 
بإنهاء جميل بقدمه اليمنى خالل 
الفوز على قطر 2-0، وقــال لويس 
فان خال مدرب هولندا عنه: »لديه 
«. إنها 

ً
كــل مــا يــلــزم ليصبح نــجــمــا

بــالــتــأكــيــد مــســألــة وقــــت فــقــط قــبــل 
ــــدوري الــهــولــنــدي  أن يــخــرج مــن الـ
ويــنــتــقــل إلــــى نــــاد أوروبــــــي كــبــيــر، 
حـــيـــث يـــعـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وجهة محتملة.

إنسو فرنانديس 

 في أي 
ً
لم يبدأ فرنانديس أساسيا

مباراة مع األرجنتين قبل كأس العالم، 
 
ً
 بارزا

ً
ه في قطر جعله عنصرا لكن أداء
في تشكيلة ليونيل سكالوني.

وخرج العب الوسط، البالغ 21 
، مــن مــقــاعــد الــبــدالء ليسجل 

ً
عــامــا

 ضــــد الــمــكــســيــك، ثــم 
ً
ــا ــعــ  رائــ

ً
هــــدفــــا

صنع الهدف الثاني لفريقه، بعد 
 في 

ً
أن بــدأ أول مــبــاراة له أساسيا

الفوز 2-0 على بولندا.
وانضم فرنانديس إلــى بنفيكا 
ــي مـــــــن ريــــــفــــــر بــــاليــــت  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
األرجــنــتــيــنــي فـــي الــصــيــف، ولــفــت 
ــد فــريــقــه  ــاعـ األنــــظــــار بـــســـرعـــة، وسـ
ــدارة مــجــمــوعــتــه  ــ الــجــديــد عــلــى صـ
ــه ضــد  ــدفـ ــال، وهـ ــطــ فـــي دوري األبــ
المكسيك جعله ثاني أصغر هداف 

لألرجنتين في كأس العالم - بعد 
ليونيل ميسي.

جود بيلينغهام 

يـــشـــارك بــيــلــيــنــغــهــام فـــي بــطــولــتــه 
الدولية الثانية، بعد أن لعب لمنتخب 
إنكلترا في كأس أوروبا العام الماضي، 
ومن السهل أن ننسى أنه ال يــزال عمره 
 فقط، إذ أصبح العب بوروسيا 

ً
19 عاما

 ال يــتــجــزأ 
ً
ا ــد األلـــمـــانـــي جــــــزء ــونـ ــمـ دورتـ

مـــن خـــط وســـط غـــاريـــث ســاوثــغــيــت في 
قطر، وأعــلــن عــن نفسه بقوة بتسجيله 

 فــي فــوز إنكلترا على إيــــران 2-6. 
ً
هــدفــا

واكتسب الكثير من الخبرة في المباريات 
 
ً
الــكــبــيــرة مــع دورتــمــونــد، وبـــدا مــرتــاحــا
 إلــى جانب ديــكــالن رايـــس، حيث 

ً
تماما

تصدرت إنكلترا المجموعة الثانية.

يوشكو غفارديول

نجح نجم الدفاع الشاب في منتخب 
ــا، الــــــذي بـــــات بـــأمـــس الــحــاجــة  ــيــ كــــرواتــ
للتجديد، فــي إنــقــاذ بـــالده مــن الخروج 
ــام بــلــجــيــكــا فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة،  ــ أمـ
إثـــر إبــعــاده مــحــاولــة خطيرة للمهاجم 

روميلو لوكاكو، وأصيب الالعب البالغ 
 بكسر في أنفه، وعانى من تورم 

ً
20 عاما

شــديــد حــول عينه اليمنى قبل أسبوع 
من البطولة بعد اصطدامه بزميل له في 
فريق اليبزيغ األلماني، لكن ذلك لم يؤثر 

على أدائه. 
ولم يبرز كرجل مقنع فحسب، بل ظهر 
 باعتباره حجر األساس لخط دفاع 

ً
أيضا

كرواتيا الذي تم اختراقه مرة واحدة فقط 
حتى اآلن. وقــال زالتكو داليتش مدرب 
كرواتيا: »إنــه أفضل مدافع في العالم«، 
: »حتى لو لم يكن اآلن رقم واحد، 

ً
متابعا

فإنه سيصبح رقم واحد.           )أ ف ب(
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 5 نجوم صاعدة تسحب البساط من المخضرمين
لفت العديد من الالعبين 
الصاعدين األنظار خالل 

مونديال قطر 2022، ولعل 
بعض هؤالء الشبان سحبوا 

البساط من النجوم الكبار 
 على ما قدموه مع 

ً
عطفا

منتخباتهم حتى اآلن.

كودي جاكبو نجم هولنداإنسو فرنانديس نجم األرجنتينتايلر آدامز نجم الواليات المتحدة

ياكين: كل شيء ممكن أمام البرتغال
ــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  ــديــ ــمــ ــد الــ ــ ــ أكـ
السويسري، مراد ياكين، أنه استمتع 
« تأهل فيها فريقه 

ً
بـ »ليلة مؤثرة جدا

لدور الـ 16 لمونديال قطر 2022 بعد 
فوزه على صربيا )2-3(.

، ثم مررنا 
ً
»بدأنا بشكل جيد جــدا

بلحظة صعبة، لكن الفريق كان له رد 
فعل. كان هناك الكثير من المشاعر. 
ــرة الــــقــــدم، مــتــعــة عــنــدمــا  ــذه هـــي كــ هــ
تفوز«، هكذا لخص مدرب المنتخب 

السويسري ما حدث في المباراة.
ويعتقد ياكين أن فريقه يمكن أن 
 أكثر في البطولة، ويحذر 

ً
يحرز تقدما

منتخب البرتغال، الذي سيواجهه في 
دور الـ 16، بقوله »لقد حققنا نتيجة 
رائـــعـــة. الــبــرتــغــال؟ إذا بـــدأنـــا بشكل 
جيد ونجح تكتيكنا، فكل شــيء قد 

.»
ً
يكون ممكنا

ــا نــعــلــم أن صــربــيــا  ــنـ وأضـــــــاف »كـ
مضطرة للهجوم، وأنه سيكون لدينا 

لحظات للقيام بتحركات سريعة في 
ــــود مــســاحــات واســـعـــة على  ظـــل وجـ
األجــنــحــة. وهـــذه هــي الــطــريــقــة التي 

جاءت منها األهداف«.
؛ 

ً
وتابع »لقد لعبنا بشكل جيد جدا

العاطفة هائلة«.
ومـــن جــهــتــه، شـــدد صــاحــب هــدف 
الفوز بالمباراة، ريمو فرولير، على 
أنها »كانت ليلة مميزة. الهدف شيء 
ال يــصــدق، وخــاصــة فــي كـــأس عــالــم. 
نأمل أن يكون هناك احتفال كبير في 

سويسرا«.
وفازت سويسرا على صربيا )2-3( 
الجمعة لتحجز بطاقة التأهل الثانية 
عن المجموعة الخامسة بمونديال 

قطر إلى دور الستة عشر.
)إفي(

نفى كريستيانو رونالدو أن يكون 
قــد تــوعــد مــــدرب الــبــرتــغــال فــرنــانــدو 
سانتوس عندما تم استبداله خالل 
ــام كــوريــا  الــهــزيــمــة الــمــثــيــرة 1-2 أمــ
ــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  الــجــنــوبــيــة فـــي كــ
القدم أمس األول، ليتأهل الفريقان 

لدور الـ 16.
ــدو، قــائــد منتخب  ــالــ وقــــال رونــ
الـــبـــرتـــغـــال، إن الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
أدلى بها لدى مغادرته الملعب في 
الدقيقة 65، كانت تستهدف في الواقع 

 من كوريا الجنوبية.
ً
العبا

ــــالم بــرتــغــالــيــة  ــرت وســــائــــل إعــ ــ ــ وذكـ
أن العـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وريـــال 
مدريد ويوفنتوس السابق، الذي رحل 
عــن الــنــادي اإلنكليزي الشهر الماضي، 
بــدا كأنه يتحدى سانتوس بسبب قــرار 
 لــغــة بــذيــئــة تــجــاه 

ً
اســتــبــدالــه مــســتــخــدمــا

المدرب.

ــه لــلــصــحــافــيــيــن  ــولـ ــدو قـ ــ ــالـ ــ ــقــــل عــــن رونـ ــ
ُ
ون

البرتغاليين: »ما حدث قبل تغييري، أن أحد 
العــبــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة طــلــب مــنــي الــنــزول 
بــســرعــة. طلبت منه أن يصمت ألنــه ال يملك 
أي سلطة. لم يكن هناك خالف )مع المدرب(«.

( إلى معادلة الرقم 
ً
ويسعى رونالدو )37 عاما

القياسي البرتغالي ألعلى حصيلة من أهداف 
كـــأس الــعــالــم الــمــســجــل بــاســم إيــزيــبــيــو، الــذي 
سجل تسعة أهداف في كأس العالم 1966 في 
إنكلترا، وهي البطولة الوحيدة التي خاضها 

في نهائيات كأس العالم.
وأصــبــح رونـــالـــدو األســـبـــوع الــمــاضــي أول 

العب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم.
 على سؤال للصحافيين بشأن واقعة 

ً
وردا

 
ً
اســتــبــدال رونـــالـــدو، قـــال ســانــتــوس، إن العــبــا
 فــي تصريحاته تجاه 

ً
مــن كــوريــا كــان عــدائــيــا

رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
 مع 

ً
وأوضـــح ســانــتــوس: »شــاهــدت تالسنا

العب من كوريا، وال شك لدي بشأن ما حدث«.
مراد ياكين

الم قِلق على مستقبل »المانشافت«
ــائــــد  ــيــــب الم قــ ــلــ ــيــ يــــشــــعــــر فــ
المنتخب األلماني لكرة القدم 
بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن قـــــــدرة الـــفـــريـــق 
ــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة فــي  الــــحــــالــــي عـ
بطولة أمم أوروبا »يورو 2024«، 
الـــتـــي تـــقـــام فــــي ألـــمـــانـــيـــا، بــعــد 
الخروج المبكر من بطولة كأس 

العالم في قطر.
وكــتــب فـــي مــقــال لمجموعة 
ــيــــة  ــانــ شــــبــــكــــة الــــتــــحــــريــــر األلــــمــ
»دويتشالند« اإلعالمية: »يبدو 
أن الفريق ال يوجد به قيادة. اآلن 
عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن األشــخــاص 
المناسبين، بالنظر إلى أن يورو 
 ،

ً
ستقام في البالد بعد 18 شهرا

حــيــث إن نــتــيــجــة كــــأس الــعــالــم 
كارثية«.

وانتقد الم على وجه التحديد 

الــعــمــل الــدفــاعــي لــلــفــريــق خــالل 
البطولة في قطر.

وكــتــب العـــب بـــايـــرن ميونخ 

 ما يكون لديك 
ً
السابق: »دائــمــا

الـــشـــعـــور أن بــإمــكــانــك الــتــفــوق 
على المنافس وصنع الفرص، 
الدفاعية  لكننا نفتقر للبنية 
 
ً
ــا ــابــــوســ واالســــــتــــــقــــــرار. كـــــــان كــ
ــر فــي  ــلــــحــــارس مــــانــــويــــل نــــويــ لــ
بعض األوقات، بالنظر إلى عدد 
الــمــرات الــتــي ظهر فيها العبو 
الفرق المنافسة من دون رقابة 

أمامه«.
ومع ذلك يعتقد الم أن هناك 

إمكانية للتحول.
وقــال الم: »لدينا العديد من 
الـــالعـــبـــيـــن الـــجـــيـــديـــن، مـــواهـــب 
عــظــيــمــة مــثــل جــمــال مــوســيــاال، 
وليروي ساني، وسيرج نابري، 
ــاي هــافــيــرتــز. ولــكــن عليهم  وكــ
تحّمل المسؤولية«.       )د ب أ(

ستويكوفيتش باٍق في منصبه فتح باب تقديم الطلبات 
لمساعدات األندية

أطلق االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أمس عملية تقديم 
طلبات لبرنامج المساعدات المخصصة لألندية، الذي سيوزع 
من خالله 209 ماليين دوالر بين مختلف األندية حول العالم.

وستقوم أعلى هيئة عالمية لكرة القدم بتعويض األندية عن 
كل يوم يبقى فيه الالعبون بالمسابقة، بما في ذلك فترة اإلعداد 
الرسمية، وسيتعين على األندية تقديم طلب لها عبر اإلنترنت 

على منصة »كرة القدم االحترافية« التابعة لفيفا.
ووزع »فيفا« بالفعل، من خالل هذه المبادرة، نفس هذا المبلغ 
 في ختام كأس العالم 

ً
 عضوا

ً
 تابعا لـ 63 اتحادا

ً
على 416 ناديا

2018 في روسيا.
وستتمكن األنــديــة مــن خـــالل المنصة مــن طــلــب دفـــع نحو 
10 آالف دوالر عن كل يوم يخضع فيه العبوها اللتزامات مع 
منتخبات بالدهم خالل مونديال قطر 2022 وفي المعسكرات 
السابقة، وستحصل على التعويضات جميع األندية التي لعب 
بصفوفها العبون في العامين السابقين لبطولة كأس العالم.

ستويكوفيتشفيليب الم

رونالدو ينفي توعده سانتوس

البرازيل تفتقد جيسوس وتيليس
ذكر تقرير إعالمي أن المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم سيفتقد 
جهود المهاجم غابرييل جيسوس، 
والــمــدافــع ألــيــكــس تيليس، خــالل 
مــا تبقى مــن مــبــاريــات فــي بطولة 
كأس العالم المقامة بقطر بسبب 

اإلصابة.
 للتقرير الـــذي نشر في 

ً
ووفــقــا

ــة »جــلــوبــو ســـبـــورتـــي. كـــوم«  ــوابـ بـ
ــــس الـــســـبـــت، أظــهــر  اإلخــــبــــاريــــة أمـ
تقييم آخــــر جــــرى بــعــد الــخــســارة 
صفر - 1 أمام المنتخب الكاميروني 
الجمعة، أن الثنائي تعرض إلصابة 

في الركبة.
كـــان جــيــســوس يشعر بالفعل 
بــآالم قبل انطالق منافسات كأس 
العالم، ويحتاج إلى شهر للتعافي، 
ــاٍف ليغيب عما  ــذا أكــثــر مــن كــ وهــ
تــبــقــى مـــن مــبــاريــات فـــي البطولة 
بقطر. وربما يحتاج أليكس تيليس 
إلى جراحة بعدما ترك ملعب مباراة 
أمـــس األول الــجــمــعــة، وهـــو يبكي 
بعد اصطدامه بأحد العبي الفريق 

المنافس.

ولم يؤكد االتحاد البرازيلي لكرة 
القدم حتى اآلن ما إذا كانت بطولة 
كأس العالم انتهت بالنسبة لهذين 

الالعبين أم ال.
وتــتــضــمــن قــائــمــة الــمــصــابــيــن 
للمنتخب البرازيلي كال من الظهير 
األيــمــن دانــيــلــو، والــظــهــيــر األيــســر 
ــانــــدرو، ونــجــم الــفــريــق  ألــيــكــس ســ

نيمار.

غابرييل جيسوس

تيتي: علينا توخي الحذر في األدوار اتيتي: علينا توخي الحذر في األدوار اإلإلقصائيةقصائية
ذكـــر الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم أديـــنـــور 
بــاتــشــي )تــيــتــي( أنـــه يتعين على 
فــريــقــه أن يـــكـــون حـــــذرا جــــدا في 
األدوار اإلقصائية ببطولة كأس 
العالم، حيث يأمل الفريق عودة 

نيمار من اإلصابة.
وخــســر الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
أمام نظيره الكاميروني صفر - 1، 
أمــس األول الجمعة، لكنه حافظ 
على صدارته للمجموعة السابعة، 
مما يعني أنــه سيواجه منتخب 
كوريا الجنوبية في الدور الثاني، 

بدال من البرتغال.
وســــهــــلــــت خـــــســـــارة إســـبـــانـــيـــا 
ــمـــة مــنــتــخــب  ــهـ ــيـــس مـــــن مـ ــمـ ــخـ الـ
الــبــرازيــل فــي دور الــثــمــانــيــة، إذا 
تــأهــل لـــه، حــيــث ســيــواجــه الفائز 
من مباراة دور الـ 16 التي تجمع 
بين الــيــابــان وكــرواتــيــا، فــي دور 

الثمانية.

وبــغــض الــنــظــر عــن المنافس، 
ســيــشــعــر الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ــة مـــع عـــودة  ــراحــ بــالــمــزيــد مـــن الــ
نيمار للمشاركة في المباريات، 
لكنه حتى اآلن لم يتدرب بالكرة 
عقب إصابته في المباراة األولى.

وأضــــــــــاف طـــبـــيـــب الــمــنــتــخــب 
البرازيلي رودريغو السمار: »مع 
ــــود 72 ســـاعـــة قــبــل الــمــبــاراة  وجـ
المقبلة، فإن الوقت يقف بجانبنا. 

مازالت لدينا احتماالت«.
وســــــــــــــــواء مــــــــع وجـــــــــــــود نـــجـــم 
المنتخب أو بــدونــه، فـــإن مــدرب 
ــا،  ــالـــرضـ ــــن يـــشـــعـــر بـ ــــل لـ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
وأوضـــح: »الــبــرازيــل خسرت أمــام 
الكاميرون. البرتغال خسرت أمام 
كوريا الجنوبية. فرنسا خسرت 
أمــام تــونــس. األرجنتين خسرت 
أمام السعودية. أعتقد أن النتائج 
 :

ً
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا«، مــضــيــفــا

ــذه كــانــت مــبــاريــات  »أعــتــقــد أن هـ

. ال أعتقد أن 
ً
قــويــة وصعبة جـــدا

بإمكاننا أن نفكر أن أي موقف 
ســابــق يــمــكــن أن يــســهــل األمــــور. 

يجب أن نكون حذرين للغاية«.
 في 

ً
وتــابــع: »كــنــا حــذريــن جـــدا

ــام الـــكـــامـــيـــرون. كنا  ــ ــاراة أمـ ــبـ ــمـ الـ
ــل األمــــــور على  ــك. اتـــخـــذنـــا كـ ــذلـ كـ
محمل الجد. كان لديهم مزاياهم، 
لعبوا بشكل عمودي جيد للغاية. 
لديهم الجدارة لتحقيق الفوز مثل 
:»ال 

ً
تــونــس واآلخــــريــــن«، مــضــيــفــا

يمكننا أن نقول إنها كانت مباراة 
سهلة وكانت لدينا األفضلية. ال 

يمكننا قول هذا«.
وأجرى تيتي 9 تبديالت على 
ــلـــي،  تــشــكــيــل الــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـ
 مختلفين عن 

ً
واخــتــار 11 العــبــا

الــتــشــكــيــلــة الــتــي بــــدأت الــبــطــولــة، 
ــه قــــــــال: »مـــــــن خــــســــر؟ كـــلـــنـــا.  ــنـ ــكـ لـ
ــانـــت مــشــتــركــة،  ــا كـ ــنـ ــعـــداداتـ ــتـ اسـ
انتصاراتنا وهزائمنا مشتركة«.

ودعا إلى الشعور بالخسارة، 
ــــأس الــعــالــم ال يمنحك  ــال: »كـ ــ وقــ
فرصة ثانية، ولكن في هذه المرة 
منحها لــنــا، ويــجــب أن نــركــز 24 
 
ً
ساعة، وأن نعاني 24 ساعة، وغدا

ستبدأ استعداداتنا«.
 )د ب أ(

تيتي مدرب البرازيل

رونالدو والمدرب سانتوس
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مهرجان »الفيفا« للمشجعين يتخطى حاجز المليون 
اســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــــهـــــــرجـــــــان »الـــــفـــــيـــــفـــــا« 
ــدع  ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــلــــمــــشــــجــــعــــيــــن، فـــــــي حـ لــ
بالعاصمة القطرية الــدوحــة، أكثر من 
مليون زائر منذ افتتاحه في 19 نوفمبر 
الماضي، قبيل انطالق منافسات كأس 
العالم 2022 التي تتواصل منافساتها 

حتى 18 الجاري.
وحصل المشجع رقــم مليون، وهو 
ــتــــار، عــلــى  مــــصــــري يــــدعــــى هـــيـــثـــم مــــخــ
تذكرتين لحضور نهائي كــأس العالم 
فــي اســتــاد لــوســيــل، إضــافــة إلـــى الــكــرة 

الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد 
من أساطير كرة القدم.

وعــقــب اإلعـــالن عــن فـــوزه بالجائزة، 
قـــــال هـــيـــثـــم الـــــــذي يـــقـــيـــم فــــي قــــطــــر: »ال 
ــر رقــــم مــلــيــون  ــزائـ أكــــاد أصــــدق أنــنــي الـ
فــي مــهــرجــان الفيفا للمشجعين. لقد 
جئت إلى موقع المهرجان لالستمتاع 
ــا لـــبـــثـــت أن  ــ ــقـــراتـــه الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، ومــ ــفـ بـ
وجــدت نفسي أقــف على المسرح أمــام 
اآلالف من جمهور المهرجان، وأحمل 
عة من أساطير كرة القدم 

ّ
كرة قدم موق

ــــي يـــدي  ــور، وفـ ــ ــــد دي بــ ــالـ ــ كــــافــــو، ورونـ
األخـــــرى تــذكــرتــان لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة 
في المونديال. هو بال شك أمــر مذهل 

بالنسبة لي«.
وأكــــد أنـــه يــأمــل أن تــشــهــد الــمــبــاراة 
النهائية منافسة بين األرجنتين بقيادة 
مــيــســي والــبــرتــغــال بــقــيــادة رونـــالـــدو، 
متوقعا أن تــكــون مــبــاراة ممتعة على 
أرضــيــة اســتــاد لوسيل، أكبر اســتــادات 
المونديال، بحضور أكثر مــن 88 ألف 
مــشــجــع، فــي خــتــام مــنــافــســات النسخة 

األولى من البطولة في العالم العربي.
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ وأضـــــــــــاف هـــيـــثـــم فــ
نــشــرهــا »الــفــيــفــا«: »أشـــجـــع، إلـــى جانب 
منتخب بــالدي مصر، الــذي لم يحالفه 
ــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال، فــريــق  ــتـ ــالـ الــــحــــظ بـ
السيليساو، لكنني أتمنى هذه المرة أن 
يجمع نهائي البطولة بين األرجنتين 
والبرتغال، ليستمتع العالم بمشاهدة 
ي كرة القدم ميسي ورونالدو 

َ
أسطورت

يتنافسان في نهائي كأس العالم، وربما 
في آخر مشاركة لهما في المونديال«.

وحــــــول تــجــربــتــه فــــي قـــضـــاء الـــيـــوم 
بــالــمــهــرجــان، قـــال هــيــثــم: »كـــان متحف 
الــفــيــفــا الــمــفــضــل لــــدي، لــقــد استمتعت 
بـــرؤيـــة مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن قــمــصــان 
مــنــتــخــبــات شـــاركـــت فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ويعود تاريخها إلى النسخة األولى من 
المونديال. األجواء رائعة هنا، بوجود 
آالف األشخاص من جميع أنحاء العالم، 
ــد مـــن الــفــعــالــيــات والـــعـــروض  ــديـ ــعـ والـ

الموسيقية المختلفة«.
)د ب أ(

الغضب يسيطر على العبي أوروغواي
سيطرت حالة من الغضب على العبي 
منتخب أوروغـــواي، بعد إقصائهم من 
مــونــديــال قــطــر 2022، عــلــى الـــرغـــم من 
تحقيقهم الفوز على غانا 2 - صفر، في 

ختام مباريات دور المجموعات.
واحـــتـــل أوروغــــــــواي الــمــركــز الــثــالــث 
برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة )الـــثـــالـــث( بــالــنــقــاط وأيــضــا 
بفارق األهـــداف، لكن األخير تأهل ألنه 

سجل أهدافا أكثر.
ــــواي  وتــهــجــم عـــدد مــن العــبــي أوروغـ
عــلــى حــكــم الـــمـــبـــاراة دانــيــيــل سيبيرت 
بـــطـــريـــقـــة هـــمـــجـــيـــة، كـــمـــا أن الــمــهــاجــم 
ايدينسون كافاني شوهد وهو يحطم 
ــاء مــــغــــادرتــــه أرض  ــنــ شـــاشـــة »var« أثــ
الملعب في تصرف غير أخالقي إطالقا.

ــــى األوروغــــوايــــانــــي  مــــن جـــهـــتـــه، ادعــ

لويس سواريز أن االتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم )فــيــفــا( »دائــمــا ضــد أوروغـــــواي«، 
ــي كـــأس  ــه فــ ــاتـ ــاركـ بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت مـــشـ
العالم وهو يبكي عقب الخروج من دور 

المجموعات بمونديال قطر.
واستبدل سواريز قبل نهاية اللقاء، 
ووقف عاجزا عندما قام الحكم بحرمان 
ــانـــي، زمــيــلــه بمنتخب  ــافـ ــنـــســـون كـ إديـ
ــن الـــحـــصـــول عــلــى ركــلــة  أوروغـــــــــواي، مـ
جزاء في وقت متأخر من المباراة، بعد 

سقوطه في منطقة جزاء غانا.
وشــعــر ســـواريـــز أنـــه ادعــــاء منطقي، 
ــر أيـــضـــا أنـــــه مــــن حــــق مــنــتــخــب  ــبـ ــتـ واعـ
أوروغــــــواي الــحــصــول عــلــى ركــلــة جــزاء 
مطلع الشوط الثاني بعد سقوط داروين 

نونيز.
ورغم أن الحكم دانييل سيبيرت قيم 

واقــعــة نــويــنــز فــي الــشــاشــة الــمــوجــودة 
بجانب الملعب، إال أن الحكم استقر على 

عدم احتساب ركلة جزاء.
وأوضح سواريز أن منتخب البرتغال، 
متصدر المجموعة، حصل على ركلة 
ــام أوروغــــــواي،  ــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل أمــ جــ
في المباراة التي جمعتهما، وقال إنها 
مؤلمة عندما يحسم التأهل بناء على 

فارق األهداف.
ودعا »فيفا« إلى تقديم توضيح بشأن 
ــــاس الــمــنــطــقــي الحــتــســاب ركـــالت  األســ
الترجيح، مضيفا: »هــذه ليست أعــذار، 
ولكن هناك أشياء ال تصدق تحدث في 
كــأس الــعــالــم«، وادعـــى أنــه تــم منعه من 
الـــذهـــاب لــعــائــلــتــه عــقــب صـــافـــرة نهاية 

اللقاء أمام غانا.
 )د ب أ(

اليابان وكوريا الجنوبية تتأهالن 
 للمرة الثالثة

ً
معا

 بيليه يدخل  بيليه يدخل 
»الرعاية التلطيفية«»الرعاية التلطيفية«

حققت اليابان وكــوريــا الجنوبية مفاجأة في 
مجموعتيهما في مونديال 2022 قطر، وتأهلتا 

لثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخهما.
ــاريــــخ االتـــحـــاد  ــيـــدخـــل مــــونــــديــــال 2022 تــ وسـ
اآلسيوي لكرة القدم، إذ شهد للمرة األولــى تأهل 
ثالثة منتخبات لثمن النهائي، فإلى جانب اليابان 
وكــوريــا الجنوبية حــجــزت أســتــرالــيــا مكانا بين 

أفضل 16 منتخبا في البطولة.
وبلوغ ثمن النهائي ليس جديدا على اليابان 
وكوريا الجنوبية، فتعد هذه المرة الثالثة التي 
يتأهل فيها المنتخبان معا بعد نسخة 2002 التي 

استضافها البلدان، وجنوب إفريقيا 2010.
كانت كوريا نجمة مونديال 2002 حين تصدرت 
مــجــمــوعــتــهــا الــــتــــي ضـــمـــت الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
والــبــرتــغــال وبــولــنــدا، وتغلبت فــي ثــمــن النهائي 
على إيطاليا، ثم على إسبانيا، ولم تكبحها سوى 
ألــمــانــيــا فــي نــصــف الــنــهــائــي لتنهي الــبــطــولــة في 
المركز الرابع بعد خسارة المركز الثالث أمام تركيا.
وفي المقابل، سقطت اليابان في تلك النسخة 
أمام تركيا بثمن النهائي بعد تصدرها مجموعتها 

أمام بلجيكا وروسيا وتونس.
وفي جنوب إفريقيا 2010 تأهل المنتخبان لثمن 
النهائي دون أن يتمكن أي منهما من الوصول إلى 

دور الثمانية.
ــا الــجــنــوبــيــة ثــمــن الــنــهــائــي من  وبــلــغــت كـــوريـ

وصــافــة مجموعتها خلف األرجنتين، وفــي دور 
الـ16 أقصتها أوروغواي بنتيجة 1-2.

ت في المركز الثاني بمجموعتها 
ّ
أما اليابان فحل

أيضا خلف هولندا، وسقطت في ثمن النهائي على 
يد باراغواي بركالت الترجيح.

وفي قطر، فرضت اليابان كلمتها مرتين، األولى 
1 بعد  -2 عندما باغتت ألمانيا وتغلبت عليها 
الهزيمة من كوستاريكا بهدف دون رد، وفي الجولة 
األخيرة خالفت التوقعات وفازت على إسبانيا 1-2.
واستطاعت كتيبة المدرب هاجيمي مورياسو 
التأهل من صــدارة المجموعة، لتواجه في ثمن 
النهائي كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018.

ــارق األهــــــــداف فــــي مــصــلــحــة كـــوريـــا  ــ ــــف فــ ووقــ
الجنوبية على حساب أوروغواي، فبعدما تعادل 
المنتخب اآلسيوي سلبيا مع »السيليستي« خسر 
أمام غانا 2-3 قبل أن يفوز على البرتغال 2-1 في 
الجولة األخيرة، ليصعد إلى ثمن النهائي حيث 
سيصطدم بالبرازيل أحد المنتخبات المرشحة 

بقوة للفوز باللقب.
)إفي(

ذكرت تقارير برازيلية، أن األسطورة الكروية 
بيليه تم نقله إلى قسم الرعاية التلطيفية.

وخضع بيليه، الذي فاز بكأس العالم ثالث 
مرات، ويعد واحدا من أعظم الالعبين في تاريخ 
كرة القدم، لجراحة إلزالة ورم في القولون العام 
الماضي، ومنذ ذلــك الحين وهــو يــتــردد على 

المستشفى.
لكن صحيفة »فولها دي ساو باولو« ذكرت، 
أن بيليه لم يعد يستجيب للعالج الكيميائي، 
وهو اآلن يتلقى إجراءات تسكين األلم في جناح 

خاص بالمستشفى.
بــدورهــا، بــادرت قطر وقدمت التحية امس 

إلــــى أســــطــــورة كــــرة الـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة بيليه 
ة  األبـــراج  الــمــتــواجــد فــي المستشفى بـــإضـــاء
والمالعب والسماء، متمنية له الشفاء العاجل.

ــــيء مــلــعــب لــوســيــل فـــي الـــدوحـــة الـــذي  وأضـ
ســيــســتــضــيــف نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي 18 
ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، 

بصور بيليه مرتديا قميصه الشهير رقم 10.
وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت 
عــشــرات الــطــائــرات بـــدون طــيــار »درون« التي 
تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل 

يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.
)أ ف ب(

تهجم العبي أوروغواي على الحكم

https://www.aljarida.com/article/6549
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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

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا
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الفائز من 53
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المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

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 مساًء

األرجنتين

أستراليا
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الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2
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اقتصاد ٢٠
العدد 5200 / األحد 4 ديسمبر 2022م / 10 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

77..566566

السوق العامالسوق العام

88 .. 461461

السوق األولالسوق األول

55..696696

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0952.653

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

محمد اإلتربي

ارتفاعات متقاربة لمعظم المؤشرات وتراجع السعودية والكويت
 ومؤشر دبي يربح نصف نقطة مئوية

ً
مكاسب متساوية في قطر وعمان بنسبة 1.3% تقريبا

• علي العنزي
مال أداء مؤشرات األسواق المالية بدول 
مجلس التعاون الخليجي إلى اإليجابية 
ــيــــة خـــــــال األســــبــــوع  ــبــــوعــ كـــمـــحـــصـــلـــة أســ
الــمــاضــي، وهـــو األخــيــر فــي شــهــر نوفمبر 
المنصرم، وربحت خمسة مؤشرات بينما 

تراجع مؤشران فقط.
وتــصــدر الــرابــحــيــن مــؤشــر ســوق عمان 
الــمــالــي بــفــارق بسيط عــن مــؤشــر قــطــر، إذ 
 بنسبة 1.28 فــي الــمــئــة، تــاه 

ً
ســجــل نــمــوا

قطر وبنسبة 1.27 في المئة، بينما اكتفى 
مــؤشــر ســـوق دبـــي بــنــصــف نــقــطــة مــئــويــة، 
وربح أبوظبي بحوالي ربع نقطة مئوية، 
واستقر مؤشر سوق البحرين على اللون 
األخضر وبحوالي ُعشر نقطة مئوية فقط، 
وتراجع مؤشرا سوقي السعودية والكويت، 
ــو الــمــؤشــر  إذ كــانــت خــســارة »تـــاســـي« وهـ
الرئيسي للسوق المالي السعودي بنسبة 
واضحة تجاوزت 1 في المئة بقليل، بينما 
فقد مؤشر بورصة الكويت العام نسبة ربع 

.
ً
نقطة مئوية تقريبا

مكاسب متقاربة في مؤشري عمان وقطر

مّر أسبوع هادئ على مستوى األسواق 
المالية العالمية والخليجية، لــم تتخلله 
تغيرات كبيرة إال خال الجلسات األخيرة 
لـــــداو جـــونـــز األمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا كــــان أهــم 
محفزاته في دول مجلس التعاون الخليجي 
ــم فــي  ــهــ ــة أوزان األســ ــعـ ــراجـ ــو تــنــفــيــذ مـ هــ
مؤشرات MSCI مورغان ستانلي الناشئة، 
وهــي الــمــراجــعــة األكــبــر خــال الــعــام، التي 
ــام شــهــر نوفمبر  انــتــهــت األربـــعـــاء آخـــر أيــ

المنصرم.
ــد تــحــســنــت  ــ ــار الـــنـــفـــط قـ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــانـ ــ وكـ
 حتى منتصف األسبوع، وتداولت 

ً
تدريجيا

 لــلــبــرمــيــل على 
ً
عــلــى مــســتــوى 86 دوالرا

مستوى بــرنــت، وكـــان مــؤشــر ســوق عمان 
 ولألسبوع 

ً
الــمــالــي األفــضــل أداء خليجيا

الثاني على التوالي، إذ ربح نسبة 1.28 في 
المئة أي 58.51 نقطة ليقفل على مستوى 
 محصلته هذا العام 

ً
4613.72 نقطة، رافعا

الـــى نــســبــة 11.7 فــي الــمــئــة كــأفــضــل ثاني 
 بعد مــؤشــر دبـــي، الــذي 

ً
مكاسب خليجيا

تبلغ مكاسبه نسبة 23 في المئة.
وسجل مؤشر سوق عمان المالي أفضل 
أداء شهري خال نوفمبر المنصرم بنمو 
بنسبة 5.7 في المئة، وساعد تحسن أسعار 
الــنــفــط واســتــقــراره عــلــى مــســاعــدة مــوازنــة 
عمان من تخطي العجوزات السابقة التي 
تكبدتها بعد تراجع أسعار النفط واجهتها 

بإصاحات اقتصادية واسعة.
وارتـــــد مــؤشــر ســـوق قــطــر الــمــالــي بعد 
أسبوع عصيب من التراجعات، وهو أسبوع 
افتتاح كأس العالم في الدوحة ومونديال 
عــالــمــي تــم تنظيمه بــشــكــل رائــــع شــهــد له 
العالم أجمع، وارتد مؤشر السوق القطري 
 
ً
وربــــح نــســبــة 1.27 فــي الــمــئــة وحـــل ثــانــيــا
بعد عــمــان إذ كسب 150.32 نقطة ليقفل 
على مستوى 12017.56 نقطة ويستعيد 
مــســتــوى 12 ألـــف نــقــطــة مــن جــديــد، وقبل 
 ،

ً
الوصول إلى نهاية هذا العام بشهر تقريبا

ولم يبق من مكاسب هذا العام سوى 2.4 
في المئة، وهي التي بلغت حوالي 23 في 
المئة خال النصف األول، وتراجع مؤشر 
السوق القطري حوالي 4 في المئة خال 

شهر نوفمبر الماضي.

مكاسب محدودة في دبي وأبوظبي 
والبحرين

استمر أداء سوق دبي المالي المحايد 
حيث تــغــيــرات مــحــدودة ســـواء بالصعود 
أو الهبوط وربح خال األسبوع الماضي 
نسبة 0.57 في المئة أي 18.69 نقطة ليقفل 
 
ً
عــلــى مــســتــوى 3323.96 نــقــطــة مــســتــقــرا

بـــاألربـــاح بــنــســبــة 4 فـــي الــمــئــة هـــذا الــعــام 
2022 بعد استقرار أدائه خال نوفمبر إذ 
انــتــهــى بــخــســارة مــحــدودة بــُعــشــري نقطة 

مئوية فقط، وكان أبوظبي وهو من األفضل 
 بين مؤشرات األسواق المالية 

ً
أداء عالميا

العالمية قد ربح نسبة 0.23 في المئة خال 
األســبــوع الماضي إذ أضــاف 23.88 نقطة 
ليقفل على مستوى 10552.37 نقطة ليبقى 
على مكاسب شهرية خال نوفمبر كانت 

1.3 في المئة.
واستقر مؤشر ســوق البحرين المالي 
دون تــغــيــرات واضــحــة فــقــط فــي المنطقة 
الـــخـــضـــراء، وكـــانـــت مــكــاســبــه نــســبــة 0.09 
فــي المئة فقط أي 1.72 نقطة ليقفل على 
مستوى 1864.58 نقطة واستقر خال شهر 
 ودون أي تــغــيــر سعري 

ً
نــوفــمــبــر مــحــايــدا

واستمر بنمو محدود لعام 2022 كان نسبة 
3.8 فــي الــمــئــة قــبــل شــهــر مــن طــي صفحة 
عام شديد االضطراب وتغيرات اقتصادية 

وسياسية استثنائية.

تراجع جديد لمؤشر »تاسي«

ــو الــرئــيــســي  اســتــمــر مـــؤشـــر تـــاســـي وهــ
لسوق األسهم السعودي بالتراجع وخسر 
خـــال األســـبـــوع الــمــاضــي نسبة 1.06 في 
المئة أي 116.1 نقطة ليقفل على مستوى 
 فــي فقد النقاط 

ً
10822.65 نقطة مستمرا

 خـــســـائـــره هــــذا الــعــام 
ً
ــا ــعـ الــثــمــيــنــة ومـــوسـ

ــذي كـــان األفـــضـــل ألســـعـــار الــنــفــط منذ  ــ والـ
، وبلغت خــســارة مؤشر 

ً
10 أعـــوام تقريبا

تاسي عام 2022 نسبة 3.4 في المئة بينما 
ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة 
تـــجـــاوزت الــضــعــف قــبــل أن يــعــود ويبقى 
منها مكاسب 10 في المئة كما في إقفال 

األسبوع الماضي.
وكان شهر نوفمبر من أقسى الشهور 
عــلــى مــؤشــر »تـــاســـي« إذ فــقــد نــســبــة 6.6 
ــئـــة بـــالـــرغـــم مــــن تـــحـــســـن الــبــيــئــة  فــــي الـــمـ
التشغيلية لشركات ونمو أرباح العديد 
مـــن الـــشـــركـــات الـــقـــيـــاديـــة، وكـــانـــت جــلــســة 
األربعاء الماضي شهدت تنفيذ مراجعة 
أوزان مؤشرات مورغان ستانلي لألسواق 

ــئـــة كـــمـــا هــــي فــــي قـــطـــر والـــكـــويـــت  ــنـــاشـ الـ
واإلمارات.

خسائر محدودة في مؤشرات الكويت

ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــورصـ ــرات بـ ــ ــــؤشــ ســـجـــلـــت مــ
الرئيسية خسائر محدودة إذ فقد مؤشر 
الــســوق الــعــام نسبة 0.26 فــي المئة خال 
األســبــوع الماضي أي 20.06 نقطة ليقفل 
على مستوى 7566.53 نقطة بينما تراجع 
مـــؤشـــر الــــســــوق األول بــنــســبــة 0.29 فــي 
المئة أي 24.87 نقطة ليقفل على مستوى 
 
ً
8461.37 نقطة ليبقى من األفضل خليجيا

خال هذا العام وبنمو بلغ 11.7 في المئة 
مــنــه 3.3 فـــي الــمــئــة خــــال شــهــر نــوفــمــبــر، 
 أكبر 

ً
وســجــل مــؤشــر رئــيــســي 50 تــراجــعــا

بلغ نسبة 0.71 في المئة أي 41.66 نقطة 
ليقفل على مستوى 5824.54 نقطة وبقي 
 خــســارة لعام 

ً
بالمنطقة الــحــمــراء مسجا

2022 بلغت 4 في المئة.
وســجــلــت مــتــغــيــرات الـــســـوق الرئيسية 
الثاثة )السيولة وكمية األسهم المتداولة 
 بفضل 

ً
 واضـــحـــا

ً
ــــدد الــصــفــقــات( نـــمـــوا وعـ

ــفـــعـــت خــالــهــا  ــاء الـــتـــي ارتـ ــ ــعـ ــ جــلــســة األربـ
السيولة إلى أعلى مستوياتها خال العام 
وبلغت 99.8 مليون دينار لينتهي األسبوع 

بنمو الــســيــولــة اإلجــمــالــيــة بنسبة 20 في 
 مقارنة مع األسبوع السابق.

ً
المئة تقريبا

وارتــفــع النشاط بنسبة 33.7 في المئة 
 
ً
واستقر عــدد الصفقات إذ سجل ارتفاعا
 بنسبة 2 في المئة، وتباين أداء 

ً
مــحــدودا

األســـهـــم الــقــيــاديــة إذ تـــراجـــع زيــــن وبــيــتــك 
وارتفع أجيليتي ووطني بنسب محدودة 
لــلــجــمــيــع، وكـــانـــت تــعــامــات ســهــم أالفــكــو 
األبرز إذ تصدر مؤشرات عدة أهمها القيمة 
 
ً
بــعــد ســهــمــي بــيــتــك ووطـــنـــي وحــقــق نــمــوا
بنسبة قريبة مــن 20 فــي المئة على وقع 
أصـــول بقيمة 600 مليون ديــنــار للشركة 

 في بياناتها المالية.
ً
ستغير كثيرا

»نفط الكويت« تطرح عقود »نفط الكويت« تطرح عقود 
تكنولوجيا لتحسين عمليات التشغيلتكنولوجيا لتحسين عمليات التشغيل

• أشرف عجمي
ذكر مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت تعتزم 
طرح المزيد من العقود الخاصة بتوفير التكنولوجيا، 
ــاج  ــتـ ــم إنـ ــهــــدف إلــــــى زيـــــــــادة حـــجـ ــك الــــخــــطــــوة تــ ــلـ وأن تـ
احتياطيات النفط والغاز وتحسين عمليات التشغيل 
في حقول الشركة بعد التأكد من جدواها االقتصادية 

والفنية قبل تعميم تطبيقها بشكل أوسع.
ولــفــت إلـــى أنـــه بــعــد الــتــأكــد مــن فاعليتها ســـوف تتم 
 إلى أن 

ً
إضافتها في العقود السارية أو الجديدة، مشيرا

عقود االتفاقية المطورة للخدمات الفنية توفر خدمات 
 
ً
 للشركات المتعاقد معها، وتخدم فرقا

ً
مملوكة حصريا

محددة بمناطق ومكامن معينة في الشركة.
ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ ــقـــوم بـ وأوضـــــــح الـــمـــصـــدر أن الـــشـــركـــة تـ
 أن »نفط الكويت« ستعمل 

ً
التعاقدية الصحيحة، مبينا

عــلــى تــضــمــيــن مــلــحــقــات الــعــقــود عــلــى بـــنـــود وأســـعـــار 
أساسية تمت الموافقة المسبقة عليها من خال لجنة 
الشراء الداخلية للشركة، وبما يضمن وجود آلية لقياس 
الــقــيــمــة الــمــالــيــة الــحــقــيــقــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا التجريبية 
المقدمة مــن مـــوردي تلك التكنولوجيا، والــتــي سيتم 
ات المالية ألوامــر  االســتــنــاد إليها وقــت تقييم الــعــطــاء
الــعــمــل، بــمــا يحفظ حــقــوق الــشــركــة، مــن خـــال اختيار 
العرض األفضل، ومنع المبالغة في األسعار المقدمة، 
 إلـــى أن ذلـــك يــضــمــن حــقــوق الــشــركــة بــعــد إيــجــاد 

ً
الفــتــا

أســاس مالي يتم االســتــنــاد إليه عند تطبيق التجربة 
التكنولوجية.

»التجارة« أضافت »التجارة« أضافت 88 أنشطة جديدة أنشطة جديدة

حظرت استيراد وبيع وشراء وتداول المستحضرات المسرطنة
• جراح الناصر

أضافت وزارة التجارة والصناعة 8 أنشطة تجارية ضمن الحدود المعمول 
بها في الدليل الموحد لتصنيف األنشطة االقتصادية بدول مجلس التعاون.

وجاء القرار الوزاري، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، رقم 169 وفق 
قــانــون الــتــجــارة وتــراخــيــص المحال التجارية وتــوصــيــات لجنة تصنيف 

األنشطة التجارية لألنشطة االقتصادية بالكويت.
وأضافت »التجارة« األنشطة المستحدثة، وهي إرسال الطرود الصغيرة 
، وتــقــديــم خــدمــات الــضــيــافــة، وتنظيم الــرحــات 

ً
ــوا والــرســائــل الــســريــعــة جــ

السياحية واإلرشاد السياحي الداخلي، ومركز جلسات التبريد الرياضي، 
والبيع بالتجزئة للثلج، والبيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة، والبيع 
بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.

حظر استيراد 
 بحظر استيراد وبيع وشراء 

ً
من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة قرارا

وتــداول جميع أنــواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة 
)مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال – ليليال( بكل أنواعها ومشتقاتها 
ومنتجاتها، كما تــم استبدال نــص الــمــادة األولـــى مــن الــقــرار الـــوزاري رقم 
165 لعام 2022، لتكون »يحظر استيراد وبيع وشــراء وتــداول تلك المواد 

المسرطنة«.
وخال األسبوع الماضي، سحبت الوزارة منتجات محظورة، حيث قامت 
»التجارة« بجوالت تفتيش يومية مكثفة في أسواق وجمعيات كل المحافظات 
لسحب المنتجات المحظورة التي تحتوي على المواد المسرطنة المذكورة 

في القرار الوزاري.

»اكتتاب« و»المدينة« و»رمال« وحسين 
والشالش و»رماية« إلى النيابة

المتناعهم عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب
• عيسى عبدالسالم

قدمت هيئة أسواق المال 5 باغات إلى نيابة 
سوق المال، عن وقوع عدة جرائم وشبهات جرائم 
منصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، 
، وأخرى 

ً
ضد متداولين وشركات مدرجة سابقا

مدرجة ببورصة الكويت، المتناعهم عن سداد 
مبلغ الغرامة الصادرة بحقهم. 

وجاء الباغ األول، المقدم ضد شركة اكتتاب 
القابضة في الجريمة المنصوص عليها في البند  
2 من المادة 127 للقانون 7 لسنة 2010، بشأن 
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق 
المالية وتعدياته، بسبب عدم التزامها باإلفصاح 
في البورصة عن المعلومات الجوهرية بإتمامها 
صفقات بيع الستثماراتها الــمــدرجــة فــي بند 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة، من خال الدخل 
الشامل اآلخر بإجمالي قيمة 1.520 مليون دينار.
أمــا الــبــاغ الثاني فقدم ضــد شركة المدينة 
للتمويل واالستثمار عن شبهة وقوع الجريمة 
المنصوص عليها فــي البند رقــم 2 مــن المادة 

127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هــيــئــة أســــــواق الـــمـــال وتــنــظــيــم نـــشـــاط األوراق 
المالية وتعدياته، لعدم تقديم الشركة نسخة 
من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية 
المنتهية في 2021/9/30 إلــى كل من البورصة 
والهيئة، واإلفــصــاح عنها بشكل متزامن، وفق 
الــنــمــوذج الــمــعــد خـــال الــمــهــلــة الــمــحــددة وفــق 
المتطلب في البند 1 من المادة )-1 15( والتي 

انتهت في 2021/11/15.
ــي الــبــاغ الــثــالــث؛ لــم تــلــتــزم شــركــة رمــال  وفـ
الكويت حتى تاريخ تقديم الباغ بتنفيذ قرار 
نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة، 
إذ ثبت للهيئة تأخر الشركة في اإلفــصــاح عن 
حكم قضائي صادر لمصلحتها في 12 ديسمبر 
2021، يلزم المدعى عليها )شركة( بسداد 1.825 
مليون د.ك، من أصل 6.519 مايين ، ولم تفصح 
الشركة عن ذلك الحكم إال في 21 ديسمبر 2021 

في الساعة 1:20 مساء.
وفي الباغ الرابع، لم يلتزم كل من بدر حسين 
وخليفة الشاش بتنفيذ قرار مجلس التأديب، 

حيث ثبت قيامهما خــال الفترة الــواقــعــة بين 
2021/10/10 و2021/10/20، مــن خــال حساب 
تداول بدر محمود محمد حسين رقم )583882(، 
وحساب تداول خليفة حمد خليفة الشاش رقم 
)5076535(، بالتأثير على سعر سهم شركة مراكز 
التجارة العقارية )مــراكــز(، مــن خــال اتباعهما 
النهج المتمثل فــي تنفيذ عــدة صفقات بشكل 
متبادل فيما بينهما، أدت تلك الـــتـــداوالت الى 
ارتفاع سعر السهم وبشكل ملحوظ طوال فترة 

التقابل.
وتقدمت »هيئة األسواق« بباغ خامس ضد 
شركة الوطنية للرماية ورئيس مجلس إدارتها، 
حيث ثبت للهيئة من خــال إقــرار الشركة عدم 
قيامها بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو 
مــن أعــضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
بشكل دوري، إضافة إلــى رئيس مجلس إدارة 
(، لثبوت مخالفته 

ً
الشركة الوطنية للرماية )سابقا

حكم الــمــادة )3 – 1( من الكتاب الخامس عشر 
)حوكمة الشركات( من الائحة التنفيذية للقانون 

رقم 7 لسنة 2010 وتعدياتهما.

 مــع ســرعــة تــعــامــات 
ً
تــمــاشــيــا

البورصات وأسواق المال، حققت 
هيئة أسواق المال نقلة نوعية في 
التحول الرقمي، قابلها تجاوب 
نوعي من المستثمرين والمعنين 
وأصـــحـــاب الــمــصــلــحــة، إذ بلغت 
نــســبــة االعـــتـــمـــاد عــلــى الــوســائــل 
التقنية بشأن الباغات والشكاوى 

والتظلمات ما نسبته %90. 
وفـــــي خــــطــــوة جــــديــــدة تــســهــل 
عمليات اإلبــاغ عن أي وقائع أو 
شبهات فساد أو تقديم باغات 
على وجه السرعة، كشفت مصادر 
لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن هيئة األســـواق 
تــنــســق مــع الــمــعــلــومــات المدنية 
إلطاق خدمة تقديم الباغات من 

خال تطبيق »سهل«. 
في التفاصيل، أكدت المصادر، 
ـــد مــن  ــعــــديـ ــقـــت الــ ــلـ ــة تـ ــئـ ــيـ ــهـ أن الـ
الباغات والشكاوى والتظلمات 

عن طريق الوسائل اإللكترونية 
ــة، الــــتــــي ســــاهــــمــــت فــي  ــثــ ــديــ ــحــ الــ
ات تقديمها على  ــراء تبسيط إجــ
المستخدمين لناحية آلية التقديم 
ورفع المستندات من خال النظام 
ــي، وســــــــداد الــــرســــوم  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
ــاءت   لـــذلـــك جـ

ً
ــررة، ونـــتـــاجـــا ــقـ ــمـ الـ

نــســبــة الـــبـــاغـــات بــنــســبــة %98 
مــن إجــمــالــي الــبــاغــات المقدمة، 
تلتها الــشــكــاوى بنسبة تخطت 
75% وكانت حصيلة التظلمات 
بنسبة 70% من اإلجمالي المقدم 
، مـــن وقــــت انــطــاقــهــا 

ً
إلــكــتــرونــيــا

خال العام الحالي بنسبة تصل 
إلى 90%، مما يؤكد وعي وإدراك 
الــمــتــعــامــلــيــن فـــي نــشــاط األوراق 
المالية لمسؤوليتهم المجتمعية 
من جانب وتفاعلهم مع مواكبة 
الهيئة ألحدث وأفضل الممارسات 
للقيام بدورها الرقابي وحماية 

الــمــتــعــامــلــيــن فـــي نــشــاط األوراق 
الــمــالــيــة مــن جــانــب آخــــر، إضــافــة 
إلــى تقليص الــــدورة المستندية 
بـــصـــورة عـــامـــة، والــمــســاهــمــة في 
تحقيق التوجهات االستراتيجية 
لهيئة أسواق المال نحو التحول 

الرقمي.
ولــــــــــإشــــــــــارة، فـــــــــإن الــــائــــحــــة 
التنفيذية للقانون رقــم 7 لسنة 
2010 نــــظــــمــــت عـــمـــلـــيـــة تـــقـــديـــم 
الــبــاغــات فــأتــاحــت لــكــل شخص 
ســواء من أصحاب المصالح، أو 
 للهيئة 

ً
من غيرهم أن يقدم باغا

ضــد أي شــخــص مــن األشــخــاص 
الـــمـــرخـــص لــهــم أو الــمــتــعــامــلــيــن 
بنشاط األوراق المالية، ووضعت 
آلــيــة لــتــقــديــم الـــشـــكـــاوى فــأعــطــت 
الحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم 
ــى لـــجـــنـــة الـــشـــكـــاوى  ــ بـــشـــكـــوى إلــ
والــتــظــلــمــات فــي الــهــيــئــة ضــد أي 

شــخــص مـــرخـــص لـــه أو خــاضــع 
لــرقــابــة الــهــيــئــة، عـــن الــمــخــالــفــات 
والجرائم المنصوص عليها في 
القانون وهذه الائحة، إضافة إلى 
أنه يحق لذوي الشأن التظلم من 
 
ً
القرارات الصادرة عن الهيئة طبقا

ألحــكــام الــقــانــون وهــــذه الــائــحــة 
 لهما 

ً
والــقــرارات الصادرة تنفيذا

أمـــام لجنة الــشــكــاوى التظلمات. 
ويكون التظلم أمام اللجنة خال 
ــن تـــاريـــخ   مــ

ً
ــا خــمــســة عـــشـــر يــــومــ

إخـــطـــار ذوي الـــشـــأن بـــالـــقـــرار أو 
نــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة أو 

الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للهيئة، أو 
 .

ً
 يقينيا

ً
ثبوت علمهم به علما

ــدر عـــن  ــ ــــصــ ــا يــ ــ ــ ــأن مـ ــ ــشــ ــ أمـــــــــا بــ
الـــبـــورصـــة أو لــجــنــة الـــنـــظـــر فــي 
المخالفات فيها من قرارات، فيتم 
الفصل فيها من مجلس التأديب 
بهيئته االستئنافية ويكون فصله 

.
ً
فيها نهائيا

فــي ســيــاق متصل بالباغات 
والــشــكــاوى، كشفت الــمــصــادر أن 
الهيئة حرصت على تنظيم آلية 
لــلــمــكــافــآت والــجــوائــز المرتبطة 
باألوراق المالية، وحددت معايير 

ــــروط مــنــح مــكــافــأة لــمــقــدمــي  وشــ
ــاوى الــجــديــة  ــكــ ــشــ الــــبــــاغــــات والــ
والـــمـــنـــطـــبـــقـــة عــلــيــهــم الــــشــــروط، 
الــتــي تتمثل فــي أن يــكــون الباغ 
 مــــع انـــتـــفـــاء 

ً
أو الـــشـــكـــوى جــــديــــا

ــوء  ــ ــة، والـــتـــضـــلـــيـــل، وسـ ــديــ ــيــ ــكــ الــ
ــــى اســتــيــفــاء  ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ الـــنـــيـــة بـ
الــشــكــل، والــــشــــروط الــمــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــة 2010  ــنـ ــانــــون رقـــــــم 7 لـــسـ ــقــ ــلــ لــ
غ 

ّ
وتعدياتهما، وأن يكون المبل

أو الـــشـــاكـــي هـــو الـــمـــصـــدر األول 
والرئيسي للمعلومات، وتدعيم 
الــوقــائــع والـــدالئـــل بالمستندات 
أو الشهود، باإلضافة إلى صدور 
حــكــم نــهــائــي وبـــات فــي مــوضــوع 
الـــنـــزاع، وأجــــازت الهيئة للمبلغ 
والــــشــــهــــود تـــقـــديـــم طـــلـــب تــوفــيــر 
الحماية الازمة، عن طريق إخفاء 
هــويــاتــهــم واســـتـــبـــدالـــهـــا بــرمــوز 

ــة تــلــك  ــريــ ــة بـــمـــا يـــكـــفـــل ســ ــاصــ خــ
البيانات، وال يتم الكشف عنها 
إال بقرار من الهيئة أو المحكمة، 
كــمــا نظمت جـــواز تــكــريــم أي من 
الشركات واألشخاص المرخص 
لهم والمقيدين والمسجلين لدى 
 بالقوانين 

ً
الهيئة األكثر التزاما

ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ والـــنـــظـــم والــــلــــوائــــح وال
والتعليمات ذات العاقة بمكافأة 

رمزية. 
ــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
المصدر بــأن هيئة أســواق المال 
 بالتنسيق مع الهيئة 

ً
تعد حاليا

الــــعــــامــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــدنـــيـــة 
إلطــــاق خــدمــة تــقــديــم الــبــاغــات 
من خال تطبيق »سهل« كخطوة 
 
ً
أولــــــى لـــربـــط خـــدمـــاتـــهـــا تــنــفــيــذا
الســتــراتــيــجــيــتــهــا نــحــو الــتــحــول 

الرقمي. 

ً
»أسواق المال« تتوسع في تلقي البالغات إلكترونيا
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برنامج الحكومة إعالن نوايا... بعضها مستحق واآلخر صعب
يحتاج إلى رفده بآليات محددة للتنفيذ وإعادة الصياغة

قال »الشال« إن حجم 
األذى الذي أصاب البلد 
خالل عقود فائتة كان 

، وأن اإلصالح يتطلب 
ً
كبيرا

، وإن الحل بالمصارحة 
ً
وقتا

مع الناس، واإلقرار بأن 
الدرب إلى اإلصالح الجذري 

له تكاليفه، وال خيار دونه.

ــز »الـــــشـــــال«، فــي  ــركـ ــّرق مـ تــــطــ
تــــقــــريــــره هـــــــذا األســـــــبـــــــوع، الــــى 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، وقــال 
إن إبــــــــداء الــــــــرأي فــــي بـــرنـــامـــج 
الحكومة يحتاج إلى 4 فقرات، 
الــفــقــرة األولــــى للتعليق الــعــام، 
 3 فــقــرات لنقاش 

ً
تليها تــبــاعــا

أهم المحاور الــواردة فيه، مثل 
العمالة والتعليم واالقتصاد.

فــي الــتــعــلــيــق الـــعـــام، نــحــن ال 
 بــأنــه بــرنــامــج 

ً
نعتقد اجــتــهــادا

ــا،  ــ ــوايـ ــ ــا إعـــــــــان نـ ــ ــمــ ــ ــل، وإنــ ــ ــمـ ــ عـ
بعضها نوايا مستحقة ال بّد من 
دعمها، وبعضها اآلخر ال نعتقد 
بــإمــكــانــات تــحــقــيــقــهــا مـــن دون 
رفـــد الــبــرنــامــج بــآلــيــات مــحــددة 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، فــتــحــقــيــق بــعــضــهــا 
مناقض لتحقيق أخـــرى، لذلك 
نــعــتــقــد أن هـــنـــاك حـــاجـــة خــال 
المئة يــوم األولـــى إلــى صياغة 
اآللــيــات من أجــل تحويل إعان 

النوايا إلى برنامج عمل.
ــفــــي الــــجــــانــــب اإليــــجــــابــــي،  فــ
فــي صفحة 8 منظومة مــن 15 
، معظمها صحيح وإن 

ً
تــحــديــا

كـــان ال يـــزال ينقصها التحدي 
األكــبــر، وهـــو اســتــدامــة المالية 

.
ً
العامة الحاضنة لها جميعا

وفي صفحة 9 بعض األهداف 
المرتبطة برقم وبتاريخ نفاذ، 
الــمــطــلــوب تحقيقها لمواجهة 
 
ً
ــتــــحــــديــــات، مـــنـــهـــا مــثــا ــلـــك الــ تـ
تـــذويـــب الــمــعــضــلــة اإلســكــانــيــة 
بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 

2026، رغــم أننا ال نعرف كيف 
 االرتقاء 

ً
سيتحقق، ومنها مثا

بـــتـــرتـــيـــب الـــكـــويـــت فــــي مــؤشــر 
مدركات الفساد إلى المستوى 
40 بحلول عــام 2026، وأخــرى 
، وتظل 

ً
 ووضــوحــا

ً
أقــل طموحا

إيجابية.
وفــــي الـــمـــحـــور الــســيــاســي 5 
أهــداف صحيحة، أولها إنشاء 
هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات 

ــاد الــبــطــاقــة  ــمـ ــتـ ــم اعـ الـــعـــامـــة، ثــ
الــمــدنــيــة لــســجــات الــنــاخــبــيــن 
وتــطــويــر العملية االنتخابية، 
ــر االنــتــخــابــيــة  وتــعــديــل الــــدوائــ
ونـــظـــام االنـــتـــخـــاب، ومــراجــعــة 
الــقــوانــيــن المتعلقة بالحريات 
العامة، ونضيف إليهم مشروع 
العفو الخاص، وكلها تطورات 

إيجابية طيبة.
وضمن األهــداف المستحقة، 

تفعيل جهود استرداد األمــوال 
 
ً
الــمــنــهــوبــة أو الــمــبــددة، إداريــــا
، ومنها تعزيز األمن 

ً
وقضائيا

ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــرانـــي، والـ ــبـ ــيـ الـــسـ
الرقمنة، وتبني نظام مخاصمة 
الــقــضــاء والتفتيش القضائي، 
وإن كنا نعتقد بــضــرورة تركه 
للسلطة القضائية ومقترحها 

لصيغة التشريع المطلوب.
والــجــانــب الـــذي يــحــتــاج إلــى 

مراجعة ويثير شكوك، بالحق 
أو بــالــخــطــأ، هــو أن معظم تلك 
تــهــا في  الــنــوايــا ســبــق لــنــا قــراء
أدبــــــيــــــات كـــــل خــــطــــط الــتــنــمــيــة 
وبـــرامـــج الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
ــاف إلــــى  ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ــــى بــــنــــا الـ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
االعــتــقــاد بـــأن الــنــوايــا بــاتــجــاه، 

والتطبيق باتجاه معاكس. 
وفــــي الــمــضــمــون، ســنــعــرض 
الجــتــهــادنــا فـــي فـــقـــرات أخــــرى، 

ولكن، هناك بعض األخطاء في 
البرنامج التي توحي أنه ربما 
يكون عملية تجميع متّسرعة 
مــن دون وعــي وإيــمــان كافيين 

بما ُكتب.
أحــد أمثلتها في صفحة 16 
ضمن المحور السياسي، حيث 
ــاء  ــشـ ــى، »إنـ ــلـ يـــنـــص الـــبـــنـــد 1 عـ
ــاســــات الـــعـــامـــة  ــيــ مـــجـــلـــس الــــســ
 لــلــمــجــلــس 

ً
والـــحـــوكـــمـــة بــــديــــا

األعلى للتخطيط والتنمية، ثم 
فــي صفحة 42 يستمر تكليف 
األمـــانـــة الــعــامــة للتخطيط مع 
وزارة المالية بمراجعة تسعير 
الخدمات العامة والمصروفات 
الــرأســمــالــيــة، وفــــي صــفــحــة 57 
يــكــلــف األمـــيـــن الـــعـــام للمجلس 
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعــ
 ضمن اللجنة الــوزاريــة 

ً
عــضــوا

المكلفة بمتابعة برنامج عمل 
الحكومة.

مثال آخر في صفحة 32 في 
مــحــور الــتــعــلــيــم، الــهــدف رقـــم 3 
الخاص باالهتمام في تخصص 
األمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي بــــإشــــراف 
ــــــــــــي الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

َ
وزارت

 بـــرقـــم 5، 
ً
ــا ــكـــرر نـــصـ الـــعـــالـــي، مـ

وبإشراف وزارة التعليم العالي.
وبينما هناك ضمن األهداف 
إنـــشـــاء هــيــئــات عـــامـــة جـــديـــدة، 
وربــــمــــا مــســتــحــقــة، لــــم يــتــطــّرق 
ــامــــج لـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل  ــبــــرنــ الــ
مـــع أكــثــر مـــن 50 هــيــئــة ولجنة 
ومجلس دائـــم، معظمها بعمل 

1.17 مليار دينار سيولة البورصة
في نوفمبر الماضي

ذكــر تقرير الشال أن أداء بورصة الكويت 
 مقارنة بأداء شهر 

ً
لشهر نوفمبر كان مختلطا

 بانخفاض 
ً
أكــتــوبــر، وهـــو أداء أدنـــى مــقــاســا

معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في األداء 
اإليجابي لجميع مؤشرات األسعار.

فقد ارتفع مؤشر السوق األول بنحو 3.7 
في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 
 مؤشر السوق العام، 

ً
في المئة، وارتفع أيضا

وهـــو حصيلة أداء الــســوقــيــن بنحو 3.6 في 
المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 

50 بنحو 3.2 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في 
نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت 
الــســيــولــة نــحــو 1.176 مــلــيــار ديــنــار، مقارنة 

بنحو 1.292 مليار لسيولة أكتوبر.
وبــلــغ مــعــدل قيمة الــتــداول الــيــومــي لشهر 
، أي بانخفاض 

ً
نوفمبر نــحــو 53.5 مــلــيــونــا

بنحو 13.1- في المئة عن مستوى معدل تلك 
.
ً
القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليونا

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ 
11 األولى من العام الحالي )أي في 223 يوم 
، وبلغ معدل قيمة 

ً
عمل( نحو 13.961 مليارا

 ،
ً
الــتــداول الــيــومــي للفترة نحو 62.6 مليونا

 بنحو 12.2 في المئة، مقارنة بمعدل 
ً
مرتفعا

قيمة الــتــداول اليومي للفترة ذاتــهــا مــن عام 

. وال تـــزال 
ً
2021 الــبــالــغ نــحــو 55.8 مــلــيــونــا

توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى 
أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى 
عــلــى 1.6 فـــي الــمــئــة فــقــط مـــن تــلــك الــســيــولــة، 
ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة 
فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون 

أي تداول. 
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 
12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 في المئة 
من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 
14.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني 
أن نشاط السيولة الكبير ال يــزال يحرم نحو 
نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، 
يــمــيــل بــقــوة إلــــى شـــركـــات قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
ضئيلة، أمــا تــوزيــع السيولة على السوقين 

خال شهر نوفمبر 2022، فكان كالتالي:

السوق األول )26 شركة(

حظي السوق األول بنحو 868 مليونا أو 
ما نسبته 74 في المئة من سيولة البورصة، 
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 90.3 
في المئة من سيولته ونحو 66.9 في المئة من 
كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف 
اآلخر على ما تبقى أو نحو 9.7 في المئة فقط 

من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 35.7 
في المئة من سيولته ونحو 26.4 في المئة من 
سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ 
نصيب تداوالت السوق األول من إجمالي قيمة 
تــداوالت البورصة للشهور الـ 11 األولــى من 

العام الحالي نحو 73.4 في المئة.

السوق الرئيسي )130 شركة(

حظي بنحو 304.5 مايين دينار أو نحو 26 
في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 
20 في المئة من شركاته بـ 87.6 في المئة من 
سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته 
بنحو 12.4 في المئة من سيولته، مما يعني أن 
 بمستوى عاٍل. وبلغ 

ً
تركز السيولة فيه أيضا

نصيب تداوالت السوق الرئيسي من إجمالي 
قيمة التداوالت خال الشهور الـ 11 األولى من 

العام الحالي نحو 26.6 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين 
 فــي نصيب 

ً
األول والــرئــيــســي، نـــرى تــراجــعــا

الــســيــولــة لــلــســوق الــرئــيــســي لــمــا مــضــى من 
الــعــام الــحــالــي مــقــارنــة بتوزيعها لكامل عام 
2021، حينها كان نصيب السوق األول 60.1 
 نحو 39.9 في المئة لسيولة 

ً
في المئة، تاركا

السوق الرئيسي.

7.10 مليارات دينار الفائض 
المتوقع للموازنة الحالية

أفاد »الشال« بأنه مع انتهاء نوفمبر 2022، انتهى الشهر 
الثامن من السنة المالية الحالية 2023/2022، وبلغ معدل 
 90.2 سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 
، وهو أعلى بنحو 10.2 دوالرات للبرميل أي بما 

ً
دوالرا

نسبته نحو 12.7% عن السعر االفتراضي الجديد المقدر 
 
ً
 للبرميل )65 دوالرا

ً
في الموازنة الحالية والبالغ 80 دوالرا

 عن معدل 
ً
 بنحو 45.2 دوالرا

ً
قبل التعديل(، وأعلى أيضا

.
ً
السعر االفتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دوالرا

وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2021 التي انتهت 
بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي 
، ومعدل سعر البرميل 

ً
معدل سعر بلغ نحو 79.9 دوالرا

لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9% عن معدل سعر 
البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دوالرات 
للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 
 لتقديرات وزارة 

ً
 قبل التعديل( وفقا

ً
 )75 دوالرا

ً
80.4 دوالرا

المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة اإليرادات 
لمصلحة احتياطي األجيال القادمة.

ويــفــتــرض أن تــكــون الــكــويــت حــقــقــت إيــــــرادات نفطية 
فــي شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار ديــنــار، 
وإذا افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار على 
حاليهما - وهو افتراض قد ال يتحقق- فمن المتوقع أن 
تبلغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج 
لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار، 
وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليارات عن تلك المقدرة في 
 
ً
الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 21.321 مليارا

 قبل التعديل(. ومــع إضافة نحو 2.078 
ً
)16.741 مليارا

مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات 
.
ً
الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 مليارا

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 
 من نحو 

ً
نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا

، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة 
ً
21.949 مليارا

 قيمته 7.107 
ً
للسنة المالية الحالية 2023/2022 فائضا

مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو 
إيرادات النفط.

وألن وضــع ســوق النفط فــي ظــروف الــحــرب الروسية 
- األوكرانية وضــع استثنائي، وأداء االقتصاد العالمي 
المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى األدنى على 
كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 
دوالرات أميركية لألشهر السبعة )أبريل – أكتوبر( إلى 
 لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض 

ً
90.2 دوالرا

بنسبة %15.7. 
كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ إلنتاجها 
 من بداية شهر نوفمبر 

ً
 اعتبارا

ً
ي برميل يوميا

َ
بمليون

الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف 
 .

ً
 لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يوميا

ً
برميل يوميا

ومــع ما حــدث تغيرت معطيات بداية السنة الحالية 
، والبـــد مــن تــحــوط مالي 

ً
عــن وضـــع ســـوق الــنــفــط حــالــيــا

حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل 
 من الوقوع في مطبات 

ً
 قادمة وكبيرة تحسبا

ً
وهي حتما

الماضي المتكررة.

1.4% نمو موجودات »التجاري« لتصل إلى 4.2 مليارات دينار
بلغ إجمالي موجودات البنك 

التجاري في 9 اشهر نحو 
4.253 مليارات، بانخفاض 
بلغت نسبته 0.8% وقيمته 

 مقارنة بنحو 
ً
36.3 مليونا

4.290 مليارات في نهاية 
عام 2021، بينما ارتفع 

اإلجمالي بنسبة 1.4% أو 
 مقارنة 

ً
بقيمة 57.4 مليونا

بالفترة نفسها من عام 
2021 عندما بلغ آنذاك 

نحو 4.196 مليارات.

ذكــــر »الــــشــــال« أن الــبــنــك الــتــجــاري 
الكويتي أعلن نتائج أعماله لألشهر 
الــتــســعــة األولــــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
وأظهرت أن البنك حقق صافي أرباح 
)بعد خصم الضرائب( بلغ نحو 41.50 
مــلــيــون ديــنــار، مــقــارنــة بنحو 40.87 
 خــال الفترة نفسها مــن عام 

ً
مليونا

 أو 
ً
2021، أي بارتفاع بنحو 633 ألفا

بما نسبته %1.5. 
في التفاصيل، يعزى هذا االرتفاع 
فـــي مــســتــوى األربـــــاح الــصــافــيــة، إلــى 
ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بقيمة 
أكبر من ارتفاع جملة المخصصات، 
إذ ارتفع الربح التشغيلي بقيمة 1.67 
مليون ديــنــار وبنسبة 2.5% مقابل 
ارتفاع جملة المخصصات بنحو 1.02 

مليون دينار أو بنحو %4.4.
ــة اإليــــــــــــــــــرادات  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وارتـــــــفـــــــعـــــــت جـ
التشغيلية بنحو 6.7 مايين دينار 
أو مــا نسبته 7%، وصـــواًل إلــى نحو 
102 مليون مقارنة بنحو 95.3 مليون 

دينار للفترة نفسها من عام 2021. 
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بند صافي 
إيـــــرادات الــفــوائــد بقيمة 4.1 مايين 
ديـــنـــار وبــنــســبــة 7.1%، لــيــصــل إلــى 
61.8 مليون دينار مقارنة بنحو 57.7 
، بــنــد أتــعــاب 

ً
، وارتـــفـــع أيـــضـــا

ً
مــلــيــونــا

ــمـــوالت بــنــحــو 2.1 مــلــيــون ديــنــار  وعـ
وبنسبة 7.1%، وصواًل إلى نحو 30.9 

.
ً
 مقارنة بنحو 28.8 مليونا

ً
مليونا

ــفـــعـــت جــمــلــة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ارتـ
ــمـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــلــيــة بــنــحــو 5  الـ
مايين دينار أي ما نسبته %17.2، 
 مقارنة 

ً
وصواًل إلى نحو 34.2 مليونا

 للفترة ذاتها من 
ً
بنحو 29.2 مليونا

عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع 
معظم بنود مصروفات التشغيل. 

 
ً
وحققت جملة المخصصات ارتفاعا

بنحو 1.02 مليون دينار أو ما نسبته 
4.4% كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 
 مــقــارنــة بنحو 23.48 

ً
24.50 مــلــيــونــا

، وعــلــيــه، بــلــغ هــامــش صافي 
ً
مــلــيــونــا

الـــربـــح نــحــو 40.7% مـــقـــارنـــة بنحو 
42.9% خــــال الـــفـــتـــرة الــمــمــاثــلــة من 

عام 2021. 
ــودات الــبــنــك  ــوجــ وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــ
نحو 4.253 مليارات، بانخفاض بلغت 
 
ً
36.3 مليونا 0.8% وقيمته  نسبته 

مقارنة بنحو 4.290 مليارات في نهاية 
عــــام 2021، بــيــنــمــا ارتـــفـــع اإلجــمــالــي 
 
ً
بنسبة 1.4% أو بقيمة 57.4 مليونا
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 
عندما بلغ آنذاك نحو 4.196 مليارات.

وسجلت محفظة قروض وسلفيات 
 بلغ قدره 151.5 مليون دينار 

ً
ارتفاعا

ونسبته 6.6%، لتصل إلى نحو 2.430 
مــلــيــار ديـــنـــار )57.1% مـــن إجــمــالــي 
الموجودات( مقابل 2.278 مليار دينار 
)53.1% مـــن إجــمــالــي الـــمـــوجـــودات( 
كــمــا فــي نــهــايــة عـــام 2021، وارتــفــعــت 
 
ً
بنحو 8% أي ما قيمته 180.1 مليونا

عــنــد مــقــارنــتــهــا بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
عـــام 2021، حــيــن بــلــغــت نــحــو 2.249 
مــلــيــار ديـــنـــار )53.6% مـــن إجــمــالــي 

الموجودات(.
ــلـــغـــت نـــســـبـــة إجـــمـــالـــي قــــروض  وبـ
وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 
89.1% مقارنة بنحو 85.2% للفترة 
ذاتها من العام الماضي، بينما سجل 
بـــنـــد اســـتـــثـــمـــارات فــــي أوراق مــالــيــة 

 بلغ قدره 191 مليون دينار 
ً
انخفاضا

ونــســبــتــه 34.6%، لــيــصــل إلــــى نحو 
 )8.5% مـــن إجــمــالــي 

ً
360.3 مــلــيــونــا

 
ً
الـــمـــوجـــودات( مــقــابــل 551.3 مليونا

)12.9% من إجمالي الموجودات( كما 
في نهاية عام 2021، وانخفض بنحو 
 
ً
38.7% أو بما قيمته 227.7 مليونا
 %14( 

ً
مــقــارنــة بنحو 588.1 مــلــيــونــا

مــن إجــمــالــي الــمــوجــودات( فــي نهاية 
سبتمبر 2021.

ــام إلـــى أن مطلوبات  ــ وتــشــيــر األرقـ
ــتــــســــاب حـــقـــوق  الـــبـــنـــك )مــــــن غـــيـــر احــ
 بلغت قيمته 

ً
الملكية( سجلت ارتفاعا

112.8 مــلــيــون ديـــنـــار أي مـــا نسبته 
3.3%، لتصل إلى نحو 3.581 مليارات 
مقارنة بنحو 3.469 مليارات بنهاية 

عام 2021. 
وارتفعت بنحو 183.5 مليون دينار 
أي بنسبة ارتــفــاع بلغت 5.4%، عند 
المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي 
فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الفائت 
عندما بلغ آنذاك نحو 3.398 مليارات، 
وبــلــغــت نــســبــة إجــمــالــي الــمــطــلــوبــات 
إلى إجمالي الموجودات نحو %84.2 

مقارنة بنحو %81.
وتــشــيــر نــتــائــج تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
المالية المحسوبة على أساس سنوي، 
إلى أن مؤشرات ربحية البنك سجلت 
 مقارنة مع الفترة نفسها من 

ً
ارتفاعا

عام 2021، إذ سجل مؤشر العائد على 
مــعــدل حــقــوق الــمــســاهــمــيــن الــخــاص 
 إلى 

ً
بمساهمي البنك )ROE( ارتفاعا

ــقـــارنـــة بــنــحــو %7.3.  نـــحـــو 7.4% مـ
ــع  مـــؤشـــر الـــعـــائـــد عـــلـــى مــعــدل  ــفــ وارتــ
مــوجــودات البنك )ROA( إلــى %1.30 

، مؤشر 
ً
مقابل 1.27%. وارتفع أيضا

ــال الــبــنــك  ــمــ الـــعـــائـــد عــلــى مـــعـــدل رأســ
 
ً
)ROC( حين بلغ نحو 27.8% قياسا

بنحو %27.4.
 ربـــحـــيـــة الــســهــم 

ً
ــفــــعــــت قـــلـــيـــا وارتــ

 مــقــابــل 20.8 
ً
) EPS ( إلــــى 20.9 فــلــســا

 للفترة نفسها مــن عـــام 2021. 
ً
 فــلــســا

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية 
 مقارنة 

ً
السهم )P/E( نحو 17.4 ضعفا

 )أي تحسن(، نتيجة 
ً
مع 18.0 ضعفا

ارتــفــاع ربــحــيــة الــســهــم بنسبة %0.5 
مقابل انخفاض سعر السهم السوقي 

بنسبة 3.0% مــقــارنــة بــمــســتــواه في 
نهاية سبتمبر 2021. 

ــاعـــف الـــســـعـــر/  ــر مـــضـ ــلــــغ مــــؤشــ وبــ
القيمة الدفترية ) P/B ( نحو 1.4 مرة 
مقابل 1.2 مرة للفترة ذاتها من العام 

الماضي.

تحقيق
بعض األهداف 

مناقض لتحقيق 
أخرى

مــزدوج مع وزارات وهيئات 
ــــرى، ومــعــظــمــهــا بـــا عمل  أخـ

حقيقي.
ــة 8 ضـــمـــن  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــــي صـ
منظومة التحديات الحالية، 
يــنــص الــتــحــدي الــثــانــي على 
ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدالت الــتــضــخــم 
، وفـــــي 

ً
 وعــــــالــــــمــــــيــــــا

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ مـ

اإلصــــدار األول لبنك الكويت 
المركزي حول أبرز التطورات 
االقــــتــــصــــاديــــة صـــفـــحـــة 3، مــا 
ــيــــر إلــــــــى تــــبــــاطــــؤ مـــعـــدل  يــــشــ
التضخم فــي الــكــويــت للشهر 
الخامس على التوالي، ليبلغ 
 من 4.71 

ً
3.19 بالمئة هبوطا

بالمئة، واالثنان صــادران في 
شهر نوفمبر، وال نعرف أيهما 

أصدق.
فــي خاتمة التعليق العام، 
نــحــن نـــعـــرف أن حــجــم األذى 
الذي أصاب البلد خال عقود 
، وأن اإلصاح 

ً
فائتة كان كبيرا

، وأن البلد بحاجة 
ً
يتطلب وقتا

ــل، وال بــــد مــن  ــ ــ إلـــــى نـــفـــحـــة أمـ
دعمها إن وجدت، ولكن الحل 
ليس في العناوين التسويقية، 
مثل الــرفــاه المستدام، أو حل 
 ،

ً
الــمــشــاكــل اإلســكــانــيــة جــذريــا

أو آفاق رحبة للتعليم العالي، 
الحل بالمصارحة مع الناس، 
واإلقـــــــــــــــرار بــــــــأن الــــــــــــدرب إلــــى 
اإلصــاح الجذري له تكاليفه، 
ــــت  ــا دامــ ــ ــار دونـــــــــه مــ ــ ــيـ ــ وال خـ
إمكانية تحقيقه ال تزال  قائمة.

https://www.aljarida.com/article/6587
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االتحاد األوروبي و»جي 7« يتفقان على سقف لسعر النفط الروسي
»الخزانة األميركية«: التحديد سيحافظ على توفير إمدادات جيدة لألسواق

أعلنت المفوضية األوروبــيــة 
أن الــتــكــتــل األوروبــــــي والــشــركــاء 
الرئيسيين اآلخــريــن بمجموعة 
السبع الصناعية )جــي.7( اتفقوا 
ــع حــــد أقــــصــــى لــســعــر  ــ ــلـــى وضــ عـ
بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط الــــروســــي بــهــدف 
حرمان موسكو من وسائل تمويل 

حربها في أوكرانيا.
ــة الــمــفــوضــيــة  ــيـــسـ وأكــــــــدت رئـ
أورسوال فون دير الين في رسالة 
نشرتها عبر حسابها الرسمي 
عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« لــلــتــواصــل 
ــاع مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
أعـــضـــاء الــتــكــتــل الـــــذي يــضــم 27 
ــة إلــــى الــشــركــاء  ــافـ دولــــــة، بـــاإلضـ
اآلخــريــن فــي )جـــي.7( سيطبقون 
حظرا شامال على شحنات النفط 
الــروســي المنقولة بحرا اعتبارا 

من غد.
واستدركت: لكن يتعين علينا 
ضــمــان اســتــمــرار الـــدول الناشئة 
والنامية في الحصول على بعض 
الــنــفــط الـــخـــام الـــروســـي بــأســعــار 

مناسبة.
وأوضـــحـــت أن »ســقــف السعر 
هــذا له ثالثة أهــداف؛ أوال تعزيز 
تــأثــيــر عــقــوبــاتــنــا، وثــانــيــا زيـــادة 
ــا، وفــي  ــيـ ــدات روسـ ــائـ إضـــعـــاف عـ
نفس الوقت العمل على استقرار 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة ألنـــه  ــاقـ ــطـ أســـــــواق الـ
يـــســـمـــح بـــــتـــــداول بـــعـــض الــنــفــط 
الـــروســـي الــمــنــقــول بـــحـــرا ونــقــلــه 
بواسطة تجار االتحاد األوروبي 
إلـــى دول ثــالــثــة طــالــمــا أنـــه يباع 

دون السقف المحدد«.
ــرت تــقــاريــر  ومـــن جــانــبــهــا، ذكــ
ــرى تـــحـــديـــد 60  ــ ــه جـ ــ ــيـــة أنـ إعـــالمـ
ــر الـــنـــفـــط  ــعــ ــســ ــا لــ ــفــ ــقــ دوالرا ســ
الروسي، وأن القرار سيدخل حيز 
التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة 

الرسمية.
وأشــارت إلى أنه بهذا االتفاق 
تنضم دول االتحاد األوروبي إلى 
حلفائها فــي مجموعة )جــــي.7(، 

وخــصــوصــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن عــطــلــتــه بـــولـــنـــدا 
العضو بالتكتل األوروبي قبل أن 
تسحب اعتراضها مساء الجمعة. 

تقييد اإليرادات

 وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر بــــوزارة 
الخزانة األميركية مساء الجمعة 
إن الــــحــــد األقـــــصـــــى الــــــــذي أقـــــره 
ــاد األوروبــــــــــي عـــلـــى ســعــر  ــ ــــحـ االتـ
الــنــفــط الــخــام الـــروســـي المنقول 
بـــحـــرا عــنــد 60 دوالرا لــلــبــرمــيــل 
ســيــحــافــظ عــلــى تــزويــد األســـواق 
ــيـــدة مــع  الــعــالــمــيــة بـــــإمـــــدادات جـ
»ترسيخ التأسيس« للخصومات 
التي نجمت عن التهديد بوضع 

مثل هذا الحد.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث 
لــلــصــحــافــيــيــن بــعــد ســـاعـــات من 
المحاوالت التي بذلتها حكومات 
االتحاد األوروبــي إلقناع بولندا 
بــقــبــول الـــحـــد األقــــصــــى، إن هــذه 
ــن عــــائــــدات  ــ ــطــــوة ســـتـــحـــد مـ ــخــ الــ
موسكو النفطية، وتحرمها من 
مليارات الدوالرات التي تستغلها 

في الحرب ضد أوكرانيا.
ــه »مــــن  ــ ــ ــــؤول أنـ ــــسـ ــمـ ــ وتـــــابـــــع الـ
خـــــالل تـــحـــديـــد الـــســـعـــر عـــنـــد 60 
دوالرا لــلــبــرمــيــل، فــإنــنــا نــرســخ 
للخصومات الكبيرة التي أجبرت 
)الــرئــيــس الـــروســـي( بــوتــيــن على 
بيع النفط الروسي بمقتضاها، 
وهــي خصومات باتت موجودة 
بشكل ما ألن التهديد بوضع حد 
أقصى للسعر أجبر روسيا على 
تقديم تنازالت في الصفقات مع 

الدول المستوردة«.
ــل، قـــالـــت  ــفـــصـ ــنـ ــي بــــيــــان مـ ــ ــ وفـ
وزيرة الخزانة األميركية جانيت 
يلين إن سقف السعر سيزيد من 
تقييد إيـــرادات الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين.

ـــع انــكــمــاش  ــه »مــ ــ وأضــــافــــت أنـ
االقتصاد الروسي بالفعل وتزايد 
ــة مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، فــــــإن الـــحـــد  ــآلــ ضــ
األقـــصـــى لــلــســعــر ســيــقــلــص على 
ــــرادات  الـــفـــور مـــن أهـــم مـــصـــادر إيـ

بوتين«.

روسيا ترفض 

ــــس إنــهــا   وقــــالــــت روســــيــــا أمــ
ســتــواصــل الــبــحــث عـــن مشترين 
لــــنــــفــــطــــهــــا رغــــــــــــم مـــــــــا وصــــفــــتــــه 
ــيـــــرة« مــن  ــة »الـــــخـــــطـــ ــاولــ ــحــ ــمــ ــالــ بــ
الــحــكــومــات الــغــربــيــة لــفــرض حد 
أقصى لسعر صادراتها النفطية.

ــن الـــــــدول  ــ ــالــــف مــ ــــق تــــحــ ــفــ ــ واتــ
الــغــربــيــة بــقــيــادة دول مجموعة 
السبع الجمعة على وضع سقف 
لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي المنقول 
بـــحـــرا عــنــد 60 دوالرا لــلــبــرمــيــل 
بهدف الحد من إيرادات موسكو 

ومن قدرتها على تمويل غزوها 
ألوكرانيا.

ــــي  ــ ــروسـ ــ ــ وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـ
فــالديــمــيــر بــوتــيــن ومـــســـؤولـــون 
رفــيــعــو الــمــســتــوى فــي الكرملين 
مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول 

التي تطبق سقف األسعار.
وانــتــقــدت ســـفـــارة روســـيـــا في 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي تعليق 
على تلغرام مــا قالت إنــه »إعــادة 
تشكيل« لمبادئ الــســوق الحرة، 
وأكــــــدت أن الــطــلــب عــلــى نفطها 

سيستمر رغم هذه اإلجراءات.
وأضافت »مثل هذه الخطوات 
ســـتـــؤدي حــتــمــا إلــــى زيـــــادة عــدم 
اليقين، وفرض تكاليف أعلى على 

مستهلكي المواد الخام«.
وتــابــعــت »نــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
ــنــــفــــط الــــروســــي  ــلــــى الــ ــلــــب عــ الــــطــ

سيستمر«.
وســـيـــســـمـــح ســــقــــف األســــعــــار 

للدول غير األعضاء في االتحاد 
األوروبـــــــــي بـــمـــواصـــلـــة اســـتـــيـــراد 
الــنــفــط الــخــام الـــروســـي المنقول 
ــرا، لـــكـــنـــه ســـيـــمـــنـــع شـــركـــات  ــ ــحـ ــ بـ
الشحن والتأمين وإعادة التأمين 
مــن الــتــعــامــل مــع شــحــنــات الــخــام 
الروسي في جميع أنحاء العالم 
مــا لــم يتم بيعها بــأقــل مــن الحد 

األقصى للسعر.

النفط يتراجع 

ــلــــة  ـــعــــقــــود اآلجــ ــــت الـ ــعـ ــ ــــراجـ وتـ
للنفط 1.5 بالمئة فــي تعامالت 
متقلبة مساء الجمعة قبل اجتماع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
وحلفائها )أوبك +( اليوم األحد، 
وفــرض االتحاد األوروبــي حظرا 

على الخام الروسي غدا.
ــعـــقـــود اآلجـــلـــة  وانـــخـــفـــضـــت الـ
لخام برنت 1.31 دوالر، أو 1.5 في 

المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 
دوالرا لــلــبــرمــيــل. كــمــا تــراجــعــت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 1.24 دوالر أو 
1.5 فــي المئة إلــى 79.98 دوالرا 
عند التسوية. وتأرجح الخامان 
بين االنخفاض واالرتفاع، لكنهما 
اقتنصا أول مــكــاســب أسبوعية 
بــعــد تــراجــعــهــمــا لــثــالثــة أسابيع 
متتالية. وبلغت مكاسب برنت 
األسبوعية 2.5 في المئة والخام 

األميركي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن تلتزم »أوبك+« بسياسة خفض 
ــاج الـــنـــفـــط مـــلـــيـــونـــي بــرمــيــل  ــتــ إنــ
يــومــيــا خــــالل اجــتــمــاعــهــا الــيــوم 
لكن بعض المحللين يعتقدون 
أن أسعار الخام قد تنخفض ما 
لـــم تـــقـــرر الــمــجــمــوعــة مـــزيـــدا من 

الخفض.
ــن كــــبــــار  ــ ــ وقـــــــــــال مــــــــصــــــــدران مـ

المنتجين الروس إن إنتاج النفط 
الــروســي قــد يتراجع بنحو 500 
ألف إلى مليون برميل يوميا في 
أوائل 2023 بسبب حظر االتحاد 
األوروبي على الواردات المنقولة 

بحرا اعتبارا من الغد.
ــر بــــولــــنــــدا لــــدى  ــيـ ــفـ وأفــــــــــاد سـ
االتحاد األوروبي أندريه سادوس 
بــــأن وارســـــو وافـــقـــت عــلــى اتــفــاق 
االتحاد األوروبي الخاص بسقف 
60 دوالرا لــلــبــرمــيــل عــلــى النفط 
الــــروســــي الــمــنــقــولــة بـــحـــرا، مما 
يسمح للتكتل بالمضي قدما في 
الموافقة رسميا على االتفاق في 

مطلع األسبوع.
ــــت رئـــيـــســـة الــمــفــوضــيــة  ــالـ ــ وقـ
األوروبية أورسوال فون دير الين 
إن سقف أســعــار النفط الروسي 
ســيــكــون قــابــال لــلــتــعــديــل بــمــرور 
الــوقــت حتى يتمكن االتــحــاد من 

االستجابة لتطورات السوق.
وبيع خام األورال الروسي في 
نــطــاق 70 دوالرا لــلــبــرمــيــل بعد 
ــــس الـــخـــمـــيـــس. ويـــهـــدف  ظـــهـــر أمـ
وضع الحد األقصى إلى الحد من 
ــــرادات روســيــا بينما ال يــؤدي  إيـ

إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفــيــمــا قـــد يــعــطــي قـــوة دافــعــة 
ــالـــت مـــصـــادر  ــنـــفـــط، قـ ألســــعــــار الـ
ــتــــرز« إن الــصــيــن تستعد  لــــ »رويــ
ــــالن تــخــفــيــف قـــواعـــد الــحــجــر  إلعـ
الصحي الــخــاص بـــ »كــوفــيــد19-« 
ــو مـــــا ســيــمــثــل  ــ ــ ــــالل أيــــــــــام، وهـ ــ خـ
تــحــوال كــبــيــرا فــي ســيــاســة ثاني 
أكبر مستهلك للنفط فــي العالم 
إال أن مــحــلــلــيــن يـــقـــولـــون إن من 
المرجح عــدم استئناف النشاط 
االقـــتـــصـــادي بــشــكــل مــلــمــوس إال 

بعد شهور.
وتــعــززت أســعــار النفط أيضا 
بـــهـــبـــوط مـــؤشـــر الــــــــــدوالر، الــــذي 
عـــادة مــا يتناسب أداؤه عكسيا 
مــع أســعــار النفط، مسجال أدنــى 

مستوياته في خمسة أشهر.

»شركات االستثمار« يستقبل الممثلة المقيمة 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ونائبها

صــرحــت األمــيــنــة الــعــامــة بــاإلنــابــة التــحــاد 
شركات االستثمار فدوى درويش بأن االتحاد 
اســتــقــبــل هــايــديــكــو هــادزيــالــيــش – الممثلة 
المقيمة لــبــرنــامــج األمـــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي 
)UNDP(، وخــالــد شــهــوان - نــائــبــهــا، وحضر 
اللقاء محمد عريبة – مدير الشؤون اإلدارية 

والخدمات المساندة باالتحاد.
ويأتي هذا اللقاء من منطلق جهود وسعي 
االتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة االنتشار 
والتعريف بأهمية الــدور المحوري لشركات 
االستثمار األعضاء وقطاع االستثمار بصفة 
عامة، وكذلك حرصا من االتحاد على التعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحقيق 

.)SDGs( أهداف التنمية المستدامة
وأشارت درويش، خالل اللقاء، إلى متابعة 
ــات،  ــدايــ ــبــ ــنـــذ الــ ــذه الــــتــــطــــورات مـ ــ ــاد هــ االتـــــحـــ
اســتــشــعــارا منه ألهمية تضافر كــل الجهود 
لتحقيق االستدامة، وآثــار ذلــك على األعمال 
وربحية الشركات، الفتة إلى مبادرات االتحاد 
السابقة والمستمرة لتقديم الندوات وورش 
ــم الــعــمــل  الـــعـــمـــل والــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــدعـ
بمفهوم االستدامة )ESG(، للتعريف بتحديات 
التمويل المستدام وآلية العمل وكيفية تمويل 
االســتــثــمــارات الــخــضــراء، ومــفــهــوم التمويل 
واالستثمار المستدام واألفــكــار التي تهيكل 
أدوات استثمارية مستدامة تبني صناديق 
استثمارية تدعم أهــداف التنمية المستدامة 

في الكويت والعالم.
ولفتت كذلك إلى تعريف القطاع بأهداف 
األمــم المتحدة للتنمية المستدامة، وكيفية 
ــة لــتــطــويــر  ــيـ الــتــفــاعــل مـــع الــمــعــطــيــات الـــدولـ

ــاء  ـــ ــة خــــضــــراء أو زرقـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ مـــنـــتـــجـــات اسـ
مــســتــدامــة وحــقــيــقــيــة، لــمــســاعــدة الــشــركــات 
وكل المهتمين على فهم وتطبيق متطلبات 
الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وكذلك 
لتعزيز العمل بمفهوم االستدامة لدى قطاع 
االستثمار وفقا ألفضل الممارسات العالمية، 
وبما يحقق الربحية المطلوبة لهذه الشركات، 
ولما لهذه المبادرات الخضراء من أثر إيجابي 
كــبــيــر فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، ومــســاهــمــة 
فاعلة فــي تحقيق خطة التنمية المستدامة 

الوطنية 2035.
من جانبها، أفادت هادزياليش بأن الكويت 
لطالما كانت نموذجا للشراكات الفعالة مع 
األمـــم المتحدة على مــدى 60 عــامــا، بالعمل 
على الحفاظ على الــســالم والــدعــم اإلنساني 
والتنمية، وكذلك العمل على تحقيق التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة )SDGs(، والتي تم 
اعــتــمــادهــا فــي سبتمبر 2015 فــي نــيــويــورك 
بعنوان »تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 
للتنمية المستدامة«، ومن المتوقع من الكويت 
ــدار تــقــريــرهــا عـــن االســـتـــدامـــة فـــي يوليو  ــ إصـ
2023، في المنتدى السياسي رفيع المستوى 
في نيويورك، والتي تبذل جهودا حثيثة من 
أجــل التنمية الوطنية الشاملة، مــعــززة ذلك 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن األمم المتحدة تسعى إلى 
تحقيق تنفيذ هذه األهداف على أرض الواقع، 
مــن خـــالل تنفيذ حــلــول متكاملة فــي جميع 
أنحاء العالم لالستجابة لتحديات التنمية 
المعقدة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية 

المستدامة.

خالل استقبال الممثلة ونائبها

»هيئة األسواق« تطلق عاشر إصدارات 
مجلتها التوعوية اإللكترونية

»جــــردة حــســاب مـــوجـــزة« ألبــــرز مــبــادرات 
الــهــيــئــة خـــالل الـــعـــام األخـــيـــر، كـــان مــوضــوع 
افتتاحية اإلصــــدار األخــيــر مــن مجلة هيئة 
أســـواق الــمــال الــتــوعــويــة اإللــكــتــرونــيــة، التي 
تـــم إطــالقــهــا أول ديــســمــبــر الـــجـــاري، عــرض 
فيها رئــيــس مجلس مــفــوضــي الــهــيــئــة أ. د. 
أحمد الملحم بإيجاز أبــرز تلك الــمــبــادرات، 
 
ً
 تنمويا

ً
 استراتيجيا

ً
وحمل معظمها بعدا

يتناول واقعنا االجتماعي، ال االستثماري 
واالقــتــصــادي فــقــط، كما يــؤســس لتوجهات 
مستقبلية تشكل أسس استراتيجية الهيئة 
الــقــادمــة لــلــســنــوات )2023-2027(، كــمــا هو 
الــحــال فــي الــمــبــادرات المتصلة باستكمال 
مشروع استحداث كيانات البنى التحتية، 
السيما نظام الوسيط المركزي )CCP( الذي 
تــنــفــذه الــهــيــئــة بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا من 
أعضاء منظومة أســواق المال، والــذي دخل 
طـــور اخــتــبــاراتــه الــتــجــريــبــيــة بــالــتــعــاون مع 
بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي والــبــنــوك المحلية، 
وكذلك المبادرات المتعلقة بضوابط التمويل 
المستدام كإحدى أدوات االستثمار المسؤول 
الذي يراعي االعتبارات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية )ESG(، وكذلك توجهات 
ــة فـــي الــقــطــاع  ــيـ تــطــويــر الــصــنــاعــة اإلســـالمـ
المالي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول 
المالي وتبني مشروٍع وطني خــاٍص بذلك، 
ــواق الـــمـــال، ووضـــع  ــ وإنـــشـــاء أكــاديــمــيــة ألسـ
ضوابط الحد من فوضى التحليالت المالية 

وإطالق االستشارات االستثمارية. 
وأكـــــد د. الــمــلــحــم، فـــي افــتــتــاحــيــة الــعــدد 
أيــضــا، حــرص الهيئة الــدائــم على الــوصــول 

إلــــى أعــلــى درجـــــات االمـــتـــثـــال مـــع الــمــعــايــيــر 
المعتمدة في شتى مجاالت عملها، بما فيها 
تلك المتصلة ببيئة أعمالها الداخلية، الفتا 
إلى تحقيق الهيئة امتثاال بنسبة 98% مع 
معايير األيسكو، والتزاما بنسبة تامة %100 
بمعايير تصنيف البيانات، وحصولها على 
ــــى فـــي حــوكــمــة الــهــيــئــات ذات  الــمــرتــبــة األولـ
الميزانية المستقلة، وصوال إلى استصدار 
رقــم إيـــداع دولـــي لمجلتها اإللكترونية في 
إجراء يحقق التوافق مع المعايير المطبقة 
مــن نــاحــيــة، ويــســاعــد عــلــى ضــمــان الحقوق 
الفكرية والفنية، ويمنحها مقومات استمرار 

التطور وسعة االنتشار من ناحية ثانية. 
ــوعــــت  ــنــ زوايــــــــــــــــا اإلصـــــــــــــــــــدار األخــــــــــــــــرى تــ
موضوعاتها كما اإلصــــدارات السابقة بين 
قضايا توعوية استثمارية وقانونية، وأخرى 
خــاصــة بتغطية أخــبــار الهيئة وفعالياتها 
خـــالل فــتــرة اإلصـــــدار الــمــمــتــدة بــيــن شــهــري 

سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي.
ــة »عـــبـــق الــــريــــادة« ســيــرة  ــ وتـــنـــاولـــت زاويــ
المرحوم د. أحمد الخطيب، الطبيب الشاهد 
 »

ً
 وقوميا

ً
على حقبة تاريخية حافلة »وطنيا

بــأحــداث مفصلية فــي مــســار األمـــة العربية 
وأحالم مواطنيها في ستينيات وسبعينيات 

القرن الماضي.
أمـــــــا »الــــــــزاويــــــــة الــــقــــانــــونــــيــــة« فـــتـــنـــاولـــت 
موضوعين اثنين: »المشورات والتوصيات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة عـــبـــر وسـ
ــة الــهــيــئــة فـــي إبــــرام  ــيـ ــقـ ــاعـــي«، و»أحـ ــمـ ــتـ االجـ
ــرات تـــفـــاهـــم مــــع الــجــهــات  ــ ــذكـ ــ اتـــفـــاقـــيـــات ومـ
المماثلة«، أعقبتها زاوية »حدث العدد« التي 

عرضت لمشاركة الهيئة في فعالية أسبوع 
المستثمر العالمي للعام الثاني على التوالي.
وقدمت د. وفاء سبيتي، أستاذة التمويل 
المستدام في كلية إدارة األعمال واالقتصاد 
بالجامعة األميركية في الكويت، في زاويــة 
»رأي ورؤية«، رؤيتها لدخول المبتدئين عالم 

االستثمار بخطوات مبسطة.
ــكــــان مــــع الــخــبــيــر  ــا »حــــــــوار الـــــعـــــدد« فــ ــ أمــ
االقتصادي المعروف خلف سليمان الجاسم، 
الرئيس األسبق للجنة الشكاوى والتظلمات، 
ــه ورؤاه بـــشـــأن قــضــايــا عــدة  ــ ــدم فــيــه رأيـ ــ وقـ
تتناول واقعنا االقــتــصــادي واالستثماري، 
إضـــافـــة إلــــى تــقــيــيــمــه عــمــل الــلــجــنــة، وعــمــل 
الهيئة التي اعتبرها محور استقرار سوق 

المال المحلي. 
وتم تخصيص زاوية »ملف العدد« للحملة 
التوعوية واسعة النطاق التي نفذتها الهيئة 
خالل أكتوبر ونوفمبر الماضيين، للتعريف 
بــجــائــزة الــمــســتــثــمــر الـــذكـــي الــخــلــيــجــي، أمــا 
»قــونــنــة وضــبــط االســتــشــارات االستثمارية 
والتحليالت المالية بال ترخيص« فقد كانت 

موضوع زاوية »آفاق وتوجهات«.
ــال قـــطـــر 2022 حــــديــــث الـــســـاعـــة  ــديــ ــونــ مــ
وشاغل الناس حاليا، تناوله اإلصــدار عبر 
مــوضــوعــيــن اثـــنـــيـــن: اقـــتـــصـــاد الـــمـــونـــديـــال، 
والمحاسبة عــن خــدمــات العــبــي كــرة الــقــدم، 
أما موضوعات: »فقاعة المسيسبي وتجارة 
الــــوهــــم«، و»الــــذهــــب األســـــود وحــــرب الــطــاقــة 
الثالثة«، و»االقتصاد السلوكي بين سميث 
وثــالــر« فقد كــانــت أبـــرز مــا تناولته الــزاويــة 

التوعوية.

»زين« تشارك في حملة »16 يوم برتقالي«
لتعزيز حماية الفتيات والنساء من التمييز والعنف

أعلنت شركة زيــن دعمها لحملة »16 
يوم برتقالي« للعام الثالث على التوالي، 
وهي الحملة التي تهدف إلى رفع الوعي 
المجتمعي بأهمية تعزيز حماية الفتيات 
والنساء من التمييز والعنف في الكويت، 
من خالل إضاءة مباني الشركة الرئيسية 
باللون البرتقالي أسوة بمؤسسات الدولة 
مــن القطاعين الــعــام والــخــاص، لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى دور وجـــهـــود الــكــويــت في 

التصدي لهذه الظاهرة.
وتأتي مساهمة »زين« السنوية في هذه 
المبادرة العالمية استمرارا لتعاونها مع 
مختلف الجهات المحلية والعالمية، مثل 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
ــز دراســـــــــات وأبـــحـــاث  ــركــ والـــتـــنـــمـــيـــة، ومــ
المرأة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت، والمكتب اإلقليمي لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة للدول العربية، وغيرها. 
ــــدى  ــا إحـ ــهـ ــأنـ ــا بـ ــرهـ ــــن فـــخـ وعـــــّبـــــرت عـ
ــن الــقــطــاع  ــهـــات الـــوطـــنـــيـــة األبـــــــرز مــ الـــجـ
الـــخـــاص الــكــويــتــي الـــتـــي تــمــثــل الــكــويــت 
فــي هــذه الــمــبــادرة، حيث يعكس تعاون 
الــشــركــة مـــع هــــذه الــمــؤســســات وغــيــرهــا 
التزامها التام بدعم مختلف المبادرات 

الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــســلــط الـــضـــوء على 
أهمية حماية الفتيات والنساء وتمكينهن 
وتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة 
إلــى تحقيق أكبر قــدر مــن الشمولية في 
ــام وفـــي بــيــئــة العمل  الــمــجــتــمــع بــشــكــل عـ

بشكل خاص.
وتــنــطــلــق حــمــلــة »16 يــــوم بــرتــقــالــي« 
السنوية العالمية تحت شعار »اتحدوا« 
في 25 نوفمبر من كل عام، الذي يصادف 
الـــــيـــــوم الــــعــــالــــمــــي إلنـــــهـــــاء الــــعــــنــــف ضــد 

المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي 
يصادف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 
وهـــي حــمــلــة تــابــعــة لــألمــيــن الــعــام لألمم 
الــمــتــحــدة، وتــهــدف إلــى توحيد الجهود 
إلنـــهـــاء الــعــنــف ضـــد الـــمـــرأة بــحــلــول عــام 
2030، ورفـــــع مــســتــوى الـــوعـــي وتـــبـــادل 
المعرفة واالبتكارات من دول العالم أجمع 
لــلــتــصــدي لــظــاهــرة الــعــنــف ضـــد الــنــســاء 

والفتيات حول العالم. 
وتعتز »زيــن« بأنها جــزء من مشاركة 

الكويت في دعــم هــذه المبادرة العالمية 
ــم الــمــتــحــدة،  الــتــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة األمــ
للمساهمة فــي إيــجــاد الــحــلــول والــنــظــم 
لــوقــف الــعــنــف ضــد الـــمـــرأة، خــاصــة ومــع 
كون هذا األمر هاجسا للكثير من النساء 
والفتيات في العالم العربي وحول العالم.
وتنسجم أهــداف المبادرة مع أهــداف 
ــن«، عبر  ــ ــ ــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا »زيـ ــتـــدامـ االسـ
استراتيجيتها على مستوى المجموعة 
ــهــــود الــــشــــركــــة فــي  ــأتــــي جــ ــا تــ ــمـ ــا، كـ ــهـ ــلـ كـ
ضــوء التزامها بالمشاركة في الحمالت 
ــــى حــمــايــة  ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
وتــحــســيــن الـــرفـــاه االجــتــمــاعــي للشعوب 
العربية على وجه الخصوص وفي العالم 
أجـــمـــع، وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بقضايا 

المرأة وحقوقها وحمايتها من العنف.
وتحرص »زين« على المشاركة الفعالة 
في مختلف األنشطة المحلية واإلقليمية 
والعالمية التي تهدف إلــى اإلســهــام في 
ــداف الــتــنــمــويــة المختلفة،  ــ تــحــقــيــق األهــ
ولـــن تــدخــر جــهــدا فـــي تــقــديــم الــمــســانــدة 
والدعم لكل جهة تخدم األهداف العالمية 
المستدامة وتسهم في رفعة المنطقة على 

الصعيد العالمي.

»معرض الكويت« يحتضن فعاليات 
»الذهب والمجوهرات العالمي«

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها 
الحتضان فعاليات معرض »الذهب والمجوهرات 
العالمي« الـ18 على أرض المعارض الدولية بمنطقة 
مــشــرف، حيث ستنطلق أنشطته مــن 14 حتى 19 
ديسمبر الــجــاري، بمشاركة فاعلة وحضور حشد 
من الشركات المحلية واإلقليمية في صالة رقــم 4 

ذات التجهيزات عالية المستوى.
ــدت الـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــقــطــاع الــتــســويــق  ــ وأكــ
والــمــبــيــعــات فـــي شـــركـــة مـــعـــرض الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
باسمة الدهيم، في بيان صحافي، استعداد الشركة 
الحتضان هذا الحدث الهام، الذي يحظى باهتمام 
العديد من المهتمين، من خالل استضافته أحدث 
اتجاهات الــســوق والــتــطــورات الصناعية الخاصة 
بــالــذهــب والـــمـــجـــوهـــرات، فــضــال عـــن عــــرض أحـــدث 

الموديالت واالبتكارات في التصميم.
ــــب  ــ ــذهـ ــ ــ ــــرض »الـ ــ ــعـ ــ ــ وأضـــــــــافـــــــــت الــــــدهــــــيــــــم أن مـ
والمجوهرات« بات حدثا مميزا اعتاد الزوار عليه 
سنويا، القتناء احتياجاتهم من األلماس واألحجار 
الكريمة واللؤلؤ والذهب، إضافة إلى االستفادة من 
الخصومات المباشرة المقدمة فقط في المعرض 
لشراء الحلي واالكــســســوارات، مما يجعلها متعة 
تــســوق حقيقية. وأشــــارت إلـــى أن مــعــرض الــذهــب 
والمجوهرات يعد من أكبر التجمعات لبيع وتسويق 
وتـــرويـــج صــنــاعــة الـــذهـــب والــمــجــوهــرات إقليميا 
ودولــيــا، ويحظى هــذا الــعــام بمشاركة واســعــة من 
عـــدة دول، ممثلة بــشــركــات وتــجــار متخصصين 
عالميين مــن صاغة ومهنيين وكــبــار المصممين 

ووكالء ألكبر الماركات العالمية لترويج أعمالهم.
وبينت الدهيم أن هذا المعرض المتخصص يعد 
الــحــدث األمــثــل لكل مــن المستهلكين والعارضين، 
ــة لــتــوســعــة مــــداركــــهــــم فــــي عــالــم  ــفـــرصـ إذ يــتــيــح الـ
المجوهرات، نظرا لزيادة مساحات العرض، وارتفاع 
ــدد الــمــشــاركــيــن فـــيـــه، واســتــكــمــال كـــل حـــجـــوزات  عــ

المشاركين.
ولــفــتــت إلـــى أن شــركــة مــعــرض الــكــويــت الــدولــي 
قامت بتجهيز القاعة وفق تقنيات عالية المستوى 
وتخصيص مواقف عمومية وخاصة، متوقعة أن 
يجذب المعرض آالف الزوار ومحبي اقتناء الحلي 
والذهب والمجوهرات بأنواعها، ومشاهدة وشراء 

أحدث األنواع والنماذج من تلك المجوهرات.

باسمة الدهيم
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تراجعت العقود اآلجلة للنفط 
1.5% في تعامالت متقلبة 

مساء الجمعة قبل اجتماع 
منظمة البلدان المصدرة 

للبترول وحلفائها )أوبك 
+( اليوم، وفرض االتحاد 
األوروبي حظرا على الخام 

الروسي غدا االثنين. كما 
انخفضت العقود اآلجلة لخام 
برنت 1.31 دوالر، أو %1.5 

، لتبلغ عند التسوية 85.57 
دوالرا للبرميل.
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»سيمكس« للخرسانة الجاهزة تطلق حملة »الكل فايز«

أطــــلــــقــــت شـــــركـــــة ســيــمــكــس 
ــتــــاج الـــخـــرســـانـــة الـــجـــاهـــزة  إلنــ
ــلـــة »الـــــكـــــل فــــــايــــــز«، والــــتــــي  ــمـ حـ
تتضمن سحبا على سيارة كيا 
سبورتاج موديل ٢٠٢٣، وجوائز 
أخرى مختلفة، ضمن حملتها 
التسويقية السنوية للخرسانة 
ــم  الــــــجــــــاهــــــزة، وفــــــــي إطـــــــــار دعــ
وتعزيز أنشطتها التسويقية 
والترويجية السنوية، ولمنح 
منتجاتها بعدا إقليميا مميزا.

ــبـــر شــــركــــة ســيــمــكــس  ــتـ وتـــعـ
ــتــــاج الـــخـــرســـانـــة الـــجـــاهـــزة  إلنــ
إحدى شركات مجموعة المانع 
ــتـــي مــضــى على  الــقــابــضــة، والـ
ــثـــر مــــن 18 عـــامـــا،  إنـــشـــائـــهـــا أكـ
وحــاصــلــة عــلــى شــهــادة األيـــزو 
ISO9001:2015، إذ منحت لها 
الـــشـــهـــادة بـــنـــاء عـــلـــى الــنــجــاح 
والتميز الذي حققته الشركة في 
ضبط الجودة والخدمات التي 

تقدمها لعمالئها.
ــد مـــصـــنـــع الـــشـــركـــة  ــهــ ــشــ ويــ
تطورا مستمرا يقوده فريق من 
الــمــهــنــدســيــن والمتخصصين 
والـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة مـــن أجــل 

مــواكــبــة مــتــطــلــبــات الــبــنــاء، في 
ــلـــب فــي  ــم الـــطـ ظــــل تــــطــــور حـــجـ
القطاعين الحكومي واألهــلــي 
ــق الـــتـــمـــيـــز  ــيــ ــقــ ــحــ ولـــــــغـــــــرض تــ
ــتــــاج الــخــرســانــة  فــــي مـــجـــال إنــ

الجاهزة.
ومــــــع تــــطــــور حـــجـــم الــطــلــب 
على الخرسانة الجاهزة قامت 
»سيمكس« بزيادة وتجديد عدد 
آليات ومعدات اإلنتاج وزيادة 
ــيــــارات  أســـــطـــــول الــــشــــركــــة بــــســ
حديثة لنقل الخرسانة للمواقع، 
ــان الـــــوصـــــول فــي  ــمــ ــهــــدف ضــ بــ
المواعيد وبالكميات المطلوبة 

دون انقطاع.
وكـــان آخــرهــا إنــشــاء مصنع 
ثالث حديث بأعلى المواصفات 
ــــي مـــديـــنـــة الـــمـــطـــالع  الـــفـــنـــيـــة فـ
ــبــــح داعـــــمـــــا  ــيــــصــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــكــ ــســ الــ
للمصنع القائم منذ عام 2004 
بمنطقة الصليبية )كبد( إلنتاج 
أعلى نوعية من الخلط الجاهز 
)WET MIX( وبطاقة إجمالية 
للخالطات الــمــركــزيــة 360 م³ /

ساعة.
وأعــلــنــت مــديــرة المجموعة 

لــتــطــويــر األعــــمــــال والــتــســويــق 
سارة الشمري أن العرض الذي 
طــرحــتــه الــشــركــة يشمل جميع 
الــمــواطــنــيــن الــحــاصــلــيــن على 
الدعوم لمواد البناء من الدولة 
مــمــثــلــة فـــي الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 

للتموين. 
وأوضــحــت الــشــمــري أن لكل 
قسيمة فــرصــة واحــــدة لــدخــول 
السحب الذي سيقام في مارس 
2023، مؤكدة أن فرصة دخول 

ــــن 4  ا مـ ــة بـــــــدء ــاحـ ــتـ ــحـــب مـ ــسـ الـ
ديسمبر 2022 الى يوم 4 مارس 

.2023

وأشـــــــارت إلــــى أنــــه ســتــكــون 
ــاك جـــــــوائـــــــز أخـــــــــــرى مـــثـــل  ــ ــنــ ــ هــ
تـــلـــفـــزيـــون حـــجـــم ٦٥ بـــوصـــة، 

وأحدث جهاز آيفون للرابحين 
الــثــانــي والـــثـــالـــث، إضـــافـــة إلــى 
حصول كل مشترك على هدية 

فــــوريــــة عـــنـــد دخــــولــــه الــســحــب 
ــل فـــايـــز مــع  ــكــ تـــحـــت شـــعـــار »الــ

سيمكس«.

سارة الشمري

 على سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣٢٠٢٣ وجوائز أخرى مختلفة وجوائز أخرى مختلفة
ً
 على سيارة كيا سبورتاج تشمل سحبا
ً
تشمل سحبا

مع تطور حجم الطلب على 
الخرسانة الجاهزة قامت 

»سيمكس« بزيادة وتجديد 
عدد آليات ومعدات اإلنتاج 

وزيادة أسطول الشركة 
بسيارات حديثة لنقل 

الخرسانة للمواقع، بهدف 
ضمان الوصول في المواعيد 

وبالكميات المطلوبة دون 
انقطاع.
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فــي إطـــار سعي بنك الكويت الــمــركــزي إلــى تعزيز الشمول 
ــالــــي، واهـــتـــمـــامـــه بـــعـــمـــاء الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي مــــن ذوي  ــمــ الــ
االحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم 
بما يناسب احتياجاتهم، يشارك »المركزي« في اليوم العالمي 
لذوي االحتياجات الخاصة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل 
عام، وتأتي هذه المشاركة في ضوء متابعة البنك المستمرة لما 

تقدمه البنوك الكويتية من خدمات لهذه الشريحة.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي أشار فيه إلى أن مستوى 
الـــفـــروع الــمــجــهــزة لــخــدمــة ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة بلغ 
 خـــال األشــهــر التسعة األولــــى مــن الــعــام 

ً
مجموعها 62 فــرعــا

الحالي، وتنامى عدد الموظفين المدربين على لغة اإلشارة في 
، إضافة إلى 66 

ً
تلك الفروع بنسبة 28%، حيث بلغ 359 موظفا

 لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
ً
 مجهزا

ً
 آليا

ً
صرافا

وكان »المركزي« أصدر منتصف عام 2015 تعليمات بشأن 
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الــبــنــوك الــكــويــتــيــة لــذوي 
االحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه البنك من اهتمام بالغ 
لكل فئات وشرائح المجتمع، السيما ذوي االحتياجات الخاصة 
 على تذليل كل العقبات 

ً
من عماء القطاع المصرفي، وحرصا

التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وتلزم تعليمات »المركزي« البنوك بتحديد فرع واحد على 
األقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات 
الــمــصــرفــيــة لــــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، إلـــى جــانــب العمل 
 
ً
االعتيادي للفرع، على أن ُيخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا
 بنظام صوتي ولوحة مفاتيح 

ً
 -على األقــل- مــزودا

ً
 واحــدا

ً
آليا

)Braille(، وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة 
اإلشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع.

كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي 
الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب اآللي، إضافة إلى مراعاة 
أن تــكــون كــشــوف الــحــســابــات واإلشـــعـــارات الــمــرســلــة للعماء 
 لطريقة )Braille(، واستخدام البرامج 

ً
المكفوفين مطبوعة وفقا

التكنولوجية الحديثة واآلمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات 
اإللكترونية وبرامج الهواتف المحمولة، لمساعدتهم على إجراء 
 باالعتبار المتطلبات 

ً
المعامات المصرفية من خالها أخــذا

األمنية في إدارة الحساب، وإباغ العماء من ذوي االحتياجات 
الخاصة عن جميع الحقوق وااللتزامات والمخاطر والمتطلبات 
الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلــك بوسائل 

مائمة ألوضاعهم.
واختتم »الــمــركــزي« بيانه بالتأكيد على عنايته وحرصه 
على حصول عماء القطاع المصرفي مــن ذوي االحتياجات 
الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية، بما يناسب 
احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدا متابعته الحثيثة اللتزام 

البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.

يــواصــل بــنــك وربـــة دعــمــه ومــســاهــمــاتــه الفاعلة 
لــحــمــلــة »لــنــكــن عــلــى درايـــــــة«، بــالــتــعــاون مـــع إدارة 
مكافحة الجرائم اإللكترونية بوزارة الداخلية، وهي 
حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، 
واتــحــاد مــصــارف الــكــويــت، لتسليط الــضــوء على 
حقوق العماء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل 
مــع الــبــنــوك، ضمن الــتــزامــه بتوعية الــعــمــاء حول 
حــقــوقــهــم، وكــيــفــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى حــســابــاتــهــم 

ومدخراتهم.
وصــــــــرح مــــديــــر قــــطــــاع الــــتــــســــويــــق واالتـــــصـــــال 
 
ً
المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: »انطاقا

 لحملة 
ً
من مسؤولية بنك وربة االجتماعية، ودعما

لنكن على دراية، سررنا بالتعاون مع إدارة مكافحة 
الجرائم اإللكترونية في رفع الوعي المالي المصرفي 
عبر قنوات التواصل االجتماعي وتقليل مخاطر 
 فــي اآلونــة 

ً
 كــبــيــرا

ً
االحــتــيــال، الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا

األخيرة، وال يتأتى ذلك إال بالتعاون مع الجهات 
الحكومية المختصة«.

وتابع المطيري: »يحرص بنك وربة على القيام 
بمثل هذه الحمات والبرامج التوعوية المصرفية، 
حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل 

التواصل االجتماعي، إضافة إلى إرســال الرسائل 
 التزام بنك 

ً
الرقمية عبر تطبيق وربة أوناين«، مؤكدا

وربة بدعم االستدامة على المستويين المجتمعي 
واالقتصادي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها 
 بما يعود بالنفع على البنك بشكل 

ً
استراتيجيا

خاص، وعلى الباد بشكل عام.
 عـــن وزارة الــداخــلــيــة فـــي إدارة 

ً
ــــرح مــمــثــا وصـ

الجرائم اإللكترونية المقدم عمار الصراف: »ندعم 
 الحمات التي يمكن من خالها الوصول إلى 

ً
دائما

أكــبــر شريحة مــن الــعــمــاء فــي الــكــويــت لتوعيتهم 
وتعريفهم بحقوقهم، وتتمثل أهداف هذا التعاون 
في توعية العماء من خال تصوير مقاطع فيديو 
تــنــشــر عــبــر قـــنـــوات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ومــن 
أبــرز الرسائل التي تضمنت هــذا التعاون لعماء 
البنوك الرسائل البنكية االحتيالية، التعامل مع 
المؤسسات المالية غير المرخصة، اختراق التطبيق 
البنكي، العمليات المشبوهة وسرعة اإلباغ عنها، 
عمليات السحب اإللكترونية، تغيير األرقام السرية 
للبطاقات البنكية، حفظ المعلومات البنكية في 
جــهــات آمــنــة ولــيــس جهة االتــصــال واالســتــثــمــارات 

الوهمية باألسهم«.

في إطار جهوده المتواصلة 
لنشر وتطوير المعارف المالية 
والــمــصــرفــيــة لــعــمــائــه، بــهــدف 
ــاذ  ــلـــى اتـــخـ ــز قــــدرتــــهــــم عـ ــزيـ ــعـ تـ
القرارات المالية واالستثمارية 
ــة  ــحــ ــيــ ــحــ  ألســـــــــــــــس صــ

ً
وفـــــــــــقـــــــــــا

ومـــدروســـة، نظم البنك األهلي 
الــمــتــحــد نـــــدوة فـــي 6 نــوفــمــبــر 
الماضي، بفندق الفورسيزون 
- الــكــويــت، لتقديم لمحة عامة 
عن تحديثات السوق الرئيسي 
لــلــعــقــارات السكنية فــي مدينة 
 
ً
ا ــعــد هــذه الــنــدوة جــزء

ُ
لــنــدن. وت

مـــن جـــهـــود »الــمــتــحــد« لــتــزويــد 
عمائه بأحدث تطورات السوق 
في وسط لندن، وإبقائهم على 
اطــــاع عــلــى آخـــر الــمــســتــجــدات 
التي تحدث للسوق العقاري في 
لندن، وكل ما يخص الضرائب 

العقارية هناك.
اســتــهــدفــت الـــنـــدوة شــريــحــة 

ــمـــاء الـــخـــدمـــات  مــنــتــقــاة مــــن عـ
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــخـــاصـــة وإدارة 
ــد« مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــثــــــــروات بـــــــ »الـ
الــمــهــتــمــيــن بـــالـــســـوق الــعــقــاري 
ــــن يـــحـــرصـــون  ــــذيـ ــــدن، الـ ــنـ ــ ــــي لـ فـ
على حضور هذه السلسلة من 
الـــنـــدوات الــتــي ينظمها البنك 

بانتظام لعمائه.
 على هذه الفعالية، 

ً
وتعليقا

أكد نائب المدير العام للخدمات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــخـــاصـــة وإدارة 
الـــثـــروات بــــ »الــمــتــحــد« مــشــاري 
ــقــــوم بــتــنــظــيــم مــثــل  ــاب: »نــ ــهــ شــ
هـــــذه الـــــنـــــدوات بــشــكــل دوري، 
إلبقاء عماء البنك على اطاع 
عــلــى آخــــر مــســتــجــدات الــســوق 
العقاري في لندن، والتطورات 
التي تحدث في نظام وقوانين 
الضرائب في المملكة المتحدة 
بشكل عام، ما يوفر لعمائنا كل 
المعلومات التي تساعدهم على 

اتــخــاذ أفــضــل قـــرار استثماري 
ــنــــاص الـــفـــرص  ــتــ مـــنـــاســـب، واقــ
االستثمارية الجيدة في الوقت 

المناسب«.
وأضــــاف شــهــاب: »الــمــشــورة 
ــد(  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا )الـ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الـــــــتـــــــي يـ
لــعــمــائــه تــســاعــدهــم فـــي إدارة 
استثماراتهم بشكل أفضل في 
بــيــئــة األســـــــواق ذات الــطــبــيــعــة 
المتغيرة، وهو األمر الذي ُيعد 
 فــي خدماتنا 

ً
 أســاســيــا

ً
عنصرا

المتخصصة«.
تــحــدثــت فـــي الـــنـــدوة رئيسة 
قسم أبحاث التطوير العقاري 
فــــــي لـــــنـــــدن بــــشــــركــــة ســـافـــيـــلـــز 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، كــــــاتــــــي واريــــــــــــك، 
وأوضحت آخر مستجدات سوق 
لندن المركزي الرئيسي للعماء 
الذين يمتلكون أو يفكرون في 
شراء عقارات سكنية بالمملكة 

المتحدة. 
وتطرقت واريك إلى أثر وضع 
التضخم، وارتــفــاع تأثير سعر 
الـــفـــائـــدة عــلــى ســــوق الــعــقــارات 
في المملكة المتحدة. وأشارت 
إلى النقص الحاد في العقارات 
ــار،  ــجــ الـــمـــتـــاحـــة لــلــبــيــع أو اإليــ
وحــالــة عـــدم اليقين السياسي 

التي تخيم على األسواق. 
وذكرت أن األسواق الرئيسية 
 
ً
 ســنــويــا

ً
ــوا ــمــ ال تــــــزال تــشــهــد نــ

ــع بــعــض  ــ ــوقـ ــ ــع تـ ــ ، مــ
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ

الـــضـــغـــوط الــهــبــوطــيــة قــصــيــرة 
األجل على األسعار والمعامات، 
مـــا يــمــثــل فــرصــة ســانــحــة أمـــام 

المشترين.
كــمــا تــحــدثــت شــيــمــاء جــلــود، 
مــــــن شـــــركـــــة بــــــــــودل هـــاتـــفـــيـــلـــد 

للمحاماة، حول شراء العقارات 
السكنية في المملكة المتحدة، 
ــــوات الـــتـــي  ــطـ ــ ــخـ ــ وأوضــــــحــــــت الـ
يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا قـــبـــل تــوقــيــع 
العقد. وأشارت إلى طرق هيكلة 
ــقــــاريــــة عــنــدمــا  الـــصـــفـــقـــات الــــعــ
يتعلق األمــــر بــشــراء الــعــقــارات 

في لندن. 
ــلـــى ذلـــــــك، نــاقــشــت  عـــــــاوة عـ
جــلــود أهــم مستجدات ضريبة 
ــة األراضـــــــــــي  ــ ــبــ ــ ــريــ ــ اإلرث وضــ
الــخــاصــة بــرســوم الــدمــغــة عند 
ــراء،  االنــــتــــهــــاء مــــن عــمــلــيــة الــــشــ
وضريبة الــدخــل على اإليــجــار، 
وضريبة العائد على رأس المال.

أطلق البنك التجاري الكويتي 
ــلـــة تـــرويـــجـــيـــة تـــحـــمـــل اســـم  حـــمـ
»كشتة«، وهي رحلة برية للتنزه 
ــاء، لــمــكــافــأة  ــدقــ ــل واألصــ مـــع األهــ
جميع حاملي بطاقات التجاري 
االئــتــمــانــيــة، مــاســتــركــارد وورلـــد 
والباتينية من الخطوط الجوية 
البريطانية وبــطــاقــة تيتانيوم، 
وتستمر هـــذه الحملة حــتــى 31 

ديسمبر 2022.
وحــرصــا مــن الــبــنــك الــتــجــاري 
الــكــويــتــي عــلــى تــقــديــم كــل جديد 
لعمائه، فقد أطلق هذه الحملة 
بــاســم »كــشــتــة«، لــمــا اعــتــاد عليه 
المجتمع عامة في هذه الفترة من 
السنة بالقيام بنزهات وتخييم، 

تـــزامـــنـــا مــــع األجـــــــــواء الــشــتــويــة 
ــازة  ــإجــ ــة مــســتــمــتــعــيــن بــ ــعــ ــرائــ الــ
ســعــيــدة لـــاســـتـــرخـــاء مـــع األهـــل 
واألصـــــدقـــــاء وتـــجـــديـــد الــنــشــاط 
ــاة الــروتــيــنــيــة  ــيـ بـــعـــيـــدا عــــن الـــحـ

والعملية.
في السياق، صرحت المديرة 
التنفيذية لمركز البطاقات - قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد في 
الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي غدير 
ســراب: »يسعى البنك إلى تقديم 
كـــل جــديــد لــعــمــائــه، لــذلــك أعــلــن 
ــي تــتــيــح  ــتــ ــلـــة الــ ــن هــــــذه الـــحـــمـ ــ عـ
لجميع العماء حاملي بطاقات 
ماستركارد االئتمانية المقدمة 
ــتــــي  ــنــــك الـــــتـــــجـــــاري، والــ ــبــ مـــــن الــ

تشمل بطاقة ماستركارد وورلد 
والباتينية من الخطوط الجوية 
البريطانية وبطاقة ماستركارد 
ــــول عـــلـــى  ــــصــ ــحــ ــ ــوم، الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ تـ
استرداد نقدي يصل حتى %10 
من إجمالي المعاملة عند شراء 
مستلزمات الكشتة خال الشهر 
فقط داخـــل الــكــويــت، باستخدام 
ــتـــجـــاري االئــتــمــانــيــة  بـــطـــاقـــات الـ
ماستركارد إلتمام عملية الشراء«.

وتأتي هذه الحملة الترويجية 
 مــن »التجاري« 

ً
الجديدة حــرصــا

عــلــى تــوفــيــر الـــعـــروض الــمــمــيــزة 
والــمــنــاســبــة لعمائه فــي موسم 

البر والتخييم.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب 
كنز، الذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 
دينار، على أال يقل الرصيد عن 200 دينار لمدة أسبوع على 
األقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت 
 يتم إيداعها تعطي 

ً
 أن كل 25 دينارا

ً
إيداعاتهم في الحساب، علما

العميل فرصة واحدة لدخول السحب.
وكان الفوز هذا الشهر من نصيب: فتحية جاسم محمد، وفهد 
جواد األربش، وسيد رضا نيا، وأوليسيا شيركاسوفا، وعالية 
أحمد القطامي، ونـــراز الــحــامــض، وعيسى يوسف الشمالي، 
وعــلــي حبيب إســمــاعــيــل، وأحــمــد حسن محمد، وبـــال محمد 
غدار، وحسين عبداألمير األمير، ومحمد غلوم عبدالله، وصباح 
محمد النجادة، ومقداد عبدالحسين أحمد، وصالح شيخ سالم، 
وحمد عبدالله العتيقي، وعطا محمد الحاج حسن، ونورة راشد 

العثمان، ومهدي سلمان القاف، ومعالي محمود عزوني.
 ربع 

ً
ويقدم »برقان« باإلضافة إلى السحب الشهري، سحبا

ســنــوي يمنح الــفــرصــة للفوز بمبلغ 25.000 ديــنــار، وجــائــزة 
نصف سنوية بقيمة 350.000 ديــنــار، وجــائــزة سنوية كبرى 

بقيمة 1.500.000 دينار. 

 
ً
 سنويا

ً
 أكــبــر لـــ 29 عميا

ً
 فــرصــا

ً
ويــوفــر حــســاب كنز أيــضــا

للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع، والتي تبلغ قيمتها 
5.000 دينار. 
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»برقان« يعلن الفائزين في سحب »كنز«»التجاري« يطلق حملته الترويجية »كشتة«

مشاري شهاب يلقي الكلمة االفتتاحية للندوة

إقبال من عماء البنك على حضور الندوة

من اليمين: الرائد سعود الوزان ومساعد الغريب والمقدم عمار الصراف

غدير سراب

»بيتك«: حملة تمويلية لعدة منتجات بمزايا حصرية
أطـــلـــق بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي 
)بيتك( حملة »تمويلك بكل أنواعه 
ــا«، لـــتـــلـــبـــيـــة جــمــيــع  ــ ــدنـ ــ ــنـ ــ ــقــــاه عـ ــلــ تــ
ــه، لـــتـــمـــويـــل  ــ ــــائـ ــمـ ــ ــــات عـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
ــيــــة  ــتــــهــــاكــ ــل الــــمــــنــــتــــجــــات االســ ــ ــ كـ
 لتقديم خدمات 

ً
واإلسكانية، سعيا

التمويل االستهاكي، التي تتضمن 
المنتج الطبي والتعليمي واألثاث 
ــهــــزة والــتــمــويــل اإلســكــانــي،  واألجــ
ــواد  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــع الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــل جـ ــمـ ــ ــــشـ الـــــــــــــذي يـ
واألعــمــال اإلنشائية والمخططات 
ــراف والــعــقــار  ــ والــتــراخــيــص واإلشــ
الـــمـــحـــلـــي، إلــــــى جــــانــــب الـــتـــمـــويـــل 
التجاري، من خال منتج الضمان 
ــراء الــســيــارات  الــمــالــي، وتــمــويــل شـ
الــجــديــدة والمستعملة والتأجير 
الــتــشــغــيــلــي، والـــقـــوارب والــمــعــدات 
الــبــريــة والــبــحــريــة، بــأفــضــل وجـــه، 
وبأيسر الطرق وأسهل الخدمات، 
ويقدم مجموعة متنوعة من الحلول 
الــتــمــويــلــيــة، بــمــا يــحــقــق لــلــعــمــاء 
الراحة واالطمئنان والثقة في خدمة 

متكاملة.
وقال المدير التنفيذي للمنتجات 
التمويلية، عادل الرشود، إن الحملة 
ر عن حرص »بيتك« على منح  تعبِّ
الــعــمــاء مـــيـــزات خــاصــة للتمويل 
اإلســـكـــانـــي، مــنــهــا تــمــويــل الــعــقــار 
السكني الذي يعتبر من المنتجات 
الرئيسية، والتي تهدف بمجملها 
إلــــــــى تــــوفــــيــــر حـــــلـــــول مـــتـــكـــامـــلـــة، 
 مع احتياج العماء ونوع 

ً
تماشيا

العقار، وإلــى خدمة تمويل جميع 
احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات الــعــمــاء 
الــمــخــتــلــفــة مــــن الــــمــــواد واألعــــمــــال 

اإلنشائية باألقساط المريحة.
وأضاف الرشود: »توفر الحملة 
ــرى لــلــتــمــويــل  ــ ــ مــــيــــزات خــــاصــــة أخـ
االستهاكي، منها خدمات تمويل 
ــاث والــمــفــروشــات  مــســتــلــزمــات األثــ
واإللــــكــــتــــرونــــيــــات والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الــمــنــزلــيــة )الـــجـــاهـــزة والــمــصــنــعــة( 
وإكسسواراتها، إضافة إلى مشاركة 
)بيتك( في منح التمويل لتحقيق 
ــمــــاء الــتــعــلــيــمــيــة  ــعــ ــات الــ ــمــــوحــ طــ
ــن أفـــضـــل الـــفـــرص  واالســــتــــفــــادة مــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـــــن خــــــال الــمــنــتــج 
ــمــــي، لــتــوفــيــر  ــاديــ الــتــعــلــيــمــي واألكــ
مقاعد دراســيــة لــدى الجهات ذات 
الصلة، وبنظام األقساط الشهرية، 
إضافة إلى تصميم )بيتك( لخدمات 
تمويلية للرعاية الطبية، لتغطية 
نفقات العاج والخدمات الطبية، 
ــتـــمـــويـــل مــقــابــل  ــانـــب مـــنـــتـــج الـ بـــجـ
ضمان مالي، من خال الحجز على 
ودائـــــع ثــابــتــة أو حــســاب الــتــوفــيــر 
الشخصي للعميل، بما يتوافق مع 

الشريعة اإلسامية«.
وأوضــــح أن الحملة التمويلية 
تــســتــمــر لــنــهــايــة ديــســمــبــر 2022، 
وتــقــدم أفــضــل وأكــبــر الــمــزايــا على 
ــع نـــخـــبـــة مــن  ــ ــــوق مـ ــــسـ مـــســـتـــوى الـ
الـــــمـــــورديـــــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي 
الــــمــــجــــاالت ذات الـــصـــلـــة، ومــــزايــــا 
ائتمانية، منها: استحقاق القسط 
 مــن التعاقد 

ً
األول بــعــد 12 شــهــرا

لــلــتــمــويــل اإلســــكــــانــــي، و6 شــهــور 
للتمويل االستهاكي، فيما يصل 
الــحــد األعــلــى للتمويل اإلســكــانــي 
إلى 70 ألف دينار، ومــدة االئتمان 

، و25 ألف دينار 
ً
تصل إلى 15 عاما

للتمويل االستهاكي، ومدة ائتمان 
تـــصـــل إلـــــى 5 ســــنــــوات، مــــع تــمــتــع 
الــعــمــيــل بــخــدمــة إمــكــانــيــة تــأجــيــل 
ــة إعـــــــــادة تــرتــيــب  ــ ــــرصـ الـــقـــســـط وفـ
، المتوافرة من 

ً
المديونية مستقبا

خال الفروع والمعارض بمختلف 
مناطق الكويت.

وأفــــاد بـــأن مــنــتــجــات الــســيــارات 
ــودة ضـــمـــن الــحــمــلــة بــمــزايــا  ــوجــ مــ
قــيــمــة، وتــشــمــل تــمــويــل الــســيــارات 
الــجــديــدة والمستعملة والتأجير 
الــتــشــغــيــلــي والــــقــــوارب والــمــعــدات 
البحرية، إضافة إلى شراء السيارات 
من الكويت، وتسلمها في أربع دول 
بــالــخــارج، هــي: الــواليــات المتحدة 
األمــيــركــيــة، مــصــر، األردن وتركيا، 
بالتعاون مــع مــورديــن معتمدين، 
رة، ومزايا تمويلية  وبشروط ميسَّ
مناسبة، مع منتج تمويل السيارات 

والقوارب مقابل ضمان مالي.
 من 

ً
وأكـــــد الــــرشــــود أنــــه حـــرصـــا

ــك« عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــاتــــه  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »بـ
لعمائه بشكل مميز، وبما يواكب 
التكنولوجيا المالية، يطرح خدمة 
التمويل اإللكتروني »الرقمي«، الذي 
يتضمن مــعــالــجــة جــمــيــع األعــمــال 
ــة لــلــمــعــامــات الــتــمــويــلــيــة  ــيـ الـــورقـ
، حيث يتمكن العميل من 

ً
إلكترونيا

تفعيل الخدمة لدى األجهزة اآللية 
التابعة لهيئة المعلومات المدنية 
والمتوافرة بالفروع التالية: فهد 
األحمد، الصباحية، سعد العبدالله، 
حطين، الفنطاس، سلوى، عبدالله 
المبارك، الرحاب، الفيحاء، األندلس، 
بــتــنــفــيــذ طـــلـــب الـــتـــمـــويـــل بــجــمــيــع 
مــراحــلــه بــشــكــل آلـــي بــالــكــامــل دون 
الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر 
ــار زمــن  ــتـــصـ الـــوقـــت والـــجـــهـــد واخـ

إنجاز معامات عماء »بيتك«.
ونوه إلى أن الحملة تساهم في 
تحريك السوق عبر تنشيط مبيعات 
التجار، وتلبية احتياجات العماء، 
وتعزيز التعاون مع الموردين عبر 
قنوات التعامل وعــاقــات الشراكة 
الـــمـــمـــتـــدة مــــع »بـــيـــتـــك«، واالرتــــقــــاء 
بمستوى الخدمة، بما يحقق رضا 
الـــعـــمـــاء عـــبـــر أفـــضـــل مــســتــويــات 
الخدمة، ويــدفــع بعجلة االقتصاد 

الوطني.

عادل الرشود

»المركزي«: تنامي الخدمات المصرفية 
المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة

»المتحد« ينظم ندوة حول آخر مستجدات »وربة« يواصل دعمه لـ »لنكن على دراية«
السوق الرئيسي للعقارات السكنية في لندن

ً
»تشجيع االستثمار« قيدت 11 شركة ومكتبا

● جراح الناصر
قيدت هيئة تشجيع االستثمار 11 
ــة فـــي ســجــل الــشــركــات  ــركـ  وشـ

ً
مــكــتــبــا

والمكاتب المعتمدة لدى الهيئة لتقديم 
الطلبات بالنيابة عن المستثمرين.

 للقرار الــذي أصـــدره المدير 
ً
ووفــقــا

ــام لـــهـــيـــئـــة تـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار  ــ ــعـ ــ الـ
المباشر، الشيخ مشعل الجابر، رقم 
418 لسنة 2022، فقد قضى في مادته 
األولى بقيد الشركات والمكاتب التالية 
في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة 

لــــدى »تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار« لــتــقــديــم 
الطلبات بالنيابة عــن المستثمرين، 
لــمــدة سنة مــن تــاريــخ إصـــدار شهادة 

التسجيل.
وجـــــــاء الـــــقـــــرار بـــعـــد االطــــــــاع عــلــى 
الــقــانــون رقـــم 116 لسنة 2013 بشأن 
تشجيع االستثمار، وعلى توصيات 
ــاتــــب  ــكــ ــمــ فـــــريـــــق قــــيــــد الـــــشـــــركـــــات والــ
االســتــشــاريــة فـــي الــهــيــئــة بــمــذكــرتــهــا، 
ــــرض مـــســـاعـــد الــمــديــر  وبــــنــــاًء عـــلـــى عـ
العام لقطاع العمليات االستثمارية، 

ولمصلحة العمل.

سند الشمري

39.4 مليون دينار حصيلة مزادات »العدل« العقارية خالل نوفمبر
اقامت وزارة العدل خال نوفمبر الماضي، 
 مـــن الــــمــــزادات الـــعـــقـــاريـــة، تـــم من 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ عــ

خالها بيع عقارات بمختلف أنواعها، بهدف 
ــنـــزاع الــقــانــونــي حــولــهــا، وبــلــغ إجــمــالــي  فـــك الـ
العقارات المبيعة في المزادات ما قيمته 39.4 

مليون دينار.
وبلغت القيمة االبتدائية لتلك العقارات 27.7 
 ،

ً
مليون دينار، أي بزيادة قدرها 11.6 مليونا

بارتفاع نسبته 42.1 في المئة، إذ تراوحت نسبة 
االرتفاعات ما بين 7 و68 في المئة.

وشهدت المزادات التي تمت إقامتها بيع 6 
عقارات سكنية بقيمة 3.6 مايين دينار، بنمو 
20.6 في المئة، وبزيادة قدرها 623 ألف دينار 

عن السعر االبتدائي البالغ 3.02 مايين دينار، 
إذ بلغ سعر المتر السكني 906 دنانير.

كما تــم بيع عــدد مجمعين وفــنــدق وبناية 
استثمارية بإجمالي 35.7 مليون دينار، بارتفاع 
نسبته 44.6 في المئة، وبقيمة 11 مليون دينار، 
عن السعر االبتدائي البالغ 24.7 مليون دينار.

ومن أبرز العقارات التي بيعت أرض سكنية 
واقعة في منطقة سلوى مساحتها 1000 متر 
مربع، بسعر 760 ألــف دينار، بارتفاع نسبته 
12.5 في المئة، عن السعر االبتدائي البالغ 675 
، إضــافــة إلــى بيت فــي منطقة الصباحية 

ً
ألــفــا

مساحته 600 متر مربع بسعر 293 ألف دينار، 
، أي 

ً
مقارنة بسعره االبتدائي البالغ 190 ألفا

بارتفاع نسبته 54.2 في المئة.
ــع في  ــ ــرج واقـ ــه تـــم بــيــع بــ ــى أنــ بـــاإلضـــافـــة إلــ
 بسعر 

ً
 مربعا

ً
منطقة قبلة مساحته 843 مترا

، بارتفاع نسبته 68.3 في المئة، 
ً
19.7 مليونا

وبقيمة 8 مايين دينار، عن السعر االبتدائي 
.
ً
البالغ 11.7 مليونا

وتشترط »العدل« للمشاركة في المزاد سداد 
خــمــس ثــمــن الــعــقــار عــلــى األقـــل بــمــوجــب شيك 
مــصــدق أو بــمــوجــب خــطــاب بــنــكــي لمصلحة 
إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد 
القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة 
الــبــيــع كــامــل الــثــمــن الــــذي اعــتــمــد، إضـــافـــة إلــى 

المصروفات ورسوم التسجيل.
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تعتبر زيارة رئيس المجلس األوروبي، شارل ميشال، 
، مــن وجهة نظر الباحث األميركي سيث 

ً
للصين أخــيــرا

 إزاء موقف أوروبا 
ً
 قلقا

ً
كروبسي، داللة على أن هناك تيارا

بالنسبة إلى التنافس األورو ـ آسيوي.
فــالــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، رغـــم ثبات 
موقفه فــي الــشــهــور األخـــيـــرة، اختلف مــــرارا وتـــكـــرارا مع 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، ونصح بأن يكون 
هناك نــوع من المصالحة مع روسيا. من ناحية أخــرى، 
 
ً
 دائما

ً
يعتبر المستشار األلماني أوالف شولتس، صوتا

، بما فــي ذلـــك الــدعــوة إلـــى حــريــة نقل 
ً
للمصالحة أيــضــا

البضائع بين دول البلطيق الثالث األعضاء في االتحاد 
األوروبي وبين روسيا.

ويضيف كروبسي، مؤسس ورئيس معهد يوركتاون 
لــلــدفــاع، نائب وكيل وزارة البحرية األميركية األسبق، 
فــي تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست األميركية، 
أن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس 
جونسون، بأن فرنسا وألمانيا ال تؤمنان جديا بالتهديد 
الروسي، بل أن ألمانيا تحديدا تأمل بأن تنتهى الحرب في 
أوكرانيا بانتصار سريع لروسيا، للتخفيف من األضرار 
االقتصادية، تتالءم مع هــذا النمط من السلوك الواسع 

الــنــطــاق. وأشـــار كروبسي إلــى أنــه مــن الــواضــح بصورة 
متزايدة أن الدول األوروبية الغربية ما زالت غير مستعدة 
للمشاركة في تنافس أوروبي ـ آسيوي مطول، ومن ثم فإنه 
يتعين على الواليات المتحدة أن تدرس كيفية االستفادة 
من األهمية االستراتيجية األوروبية بأكبر قدر من الفعالية، 
وبحث ما إذا كانت »أوروبا الجديدة« ستكون شريكا أكثر 
فعالية على المدى الطويل من الدول التقليدية في »أوروبا 
القديمة«. وأكد أن مراوغة أوروبا الغربية وعدم وضوحها 
بالنسبة إلى سياسة الصين ُيعدان تتويجا التجاهات 
جغرافية سياسية طويلة المدى. وفي حقيقة األمــر، فإن 
سياسات فرنسا وألمانيا، وبدرجة أقل بريطانيا، تجاه 
الصين نابعة من خيارات استراتيجية واضحة بالمثل 
في سياسة أوروبا تجاه روسيا. فهي تتبع مجموعة من 
االفتراضات االستراتيجية الخاطئة بدرجة كبيرة أسهمت 

في غزو روسيا ألوكرانيا وفي التوسع الصيني الكبير.
وأشار إلى أن السعي الفرنسي ـ األلماني لالستقاللية لم 
ينته مع نهاية الحرب الباردة. فالدولتان استغلتا قوتهما 
االقتصادية والسياسية لتفادي الواليات المتحدة. ولم 
تكن الــخــالفــات بين برلين وبــاريــس ولــنــدن وواشنطن 
بشأن يوغوسالفيا والعراق تتعلق بسياسة موضوعية، 

ولــكــن كــانــت بــشــأن تــأكــيــد وضــعــهــمــا الــســيــاســي. وأكـــد 
كروبسي أن »أوروبــا القديمة« سارت في طريق العولمة، 
ليس بسبب أحــالم ديموقراطية مؤجلة، ولكن من أجل 
أهداف سياسية تقليدية. فقد كانت العولمة طريقا نحو 
االستقاللية، فمن خالل تقسيم القوة االقتصادية وإضعاف 
موقف واشنطن، يمكن للدول األوروبية أن تجد لها دورا 
كدول مهمة استراتيجيا. بدوره، تغّير التعريف المعروف 
لالستراتيجية، فلم تعد هناك حاجة إلى القدرات العسكرية 
التقليدية، حيث أثبت ليل الحرب الباردة الطويل أن القدرات 
العسكرية التقليدية عديمة الجدوى. وبالنسبة إلى ألمانيا 
بــوجــه خـــاص كــانــت »ســيــاســة الــتــقــارب« هــي الــتــي أنهت 

الكابوس، وليست األسلحة النووية أو التقليدية.
ومع ذلك، فإنه رغم هذا التفكير االستراتيجي الخاطئ، 
ال تستطيع الواليات المتحدة التخلي عن أوروبا ببساطة. 
فهناك قدر كاف من القوة االقتصادية، والرصيد السياسي، 
واإلمكانات الفنية، والمزايا الجغرافية في القارة األوروبية 
ما يبرهن بصورة غير مباشرة على أنها مهمة بالنسبة 

ألي تنافس صيني ـ أميركي. 
ويقول كروبسي إن أوروبا الجديدة واعدة بدرجة كبيرة 
للغاية، اذ أن دول أوروبــا الشرقية تــدرك مخاطر الحرب 

الروسية ـ األوكرانية، كما تدرك بصورة متزايدة التهديد 
له الصين للنظام األورو- آسيوي. وتضع دول 

ّ
الذي تمث

البلطيق بحذر األساس للمزيد من االتصال الدبلوماسي 
والــتــعــاون االقــتــصــادي مــع تــايــوان. ووقــعــت بولندا عدة 

صفقات عسكرية كبيرة مع كوريا الجنوبية.
وإذا ثبتت صحة التقاريرعن أن هناك تعاونا عسكريا 
مباشرا بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية، فستكون الواليات 
المتحدة هي الوسيط . وأوضح كروبسي أنه لذلك يتعين 
على الواليات المتحدة بحث السبل التي يمكنها بها دمج 
أوروبا الشرقية في سياستها الخاصة بالصين عبر تسريع 
التعاون العسكري ـ الصناعي وتشجيعها على التعاون مع 
الــدول اآلسيوية التي توفر المعدات العسكرية، ما يوفر 
لحلفاء أميركا اآلسيويين االستقرار في اإلنتاج المطلوب 
لتوسيع نطاق اإلمكانات، وبالتالي إيجاد نظام دفاعي ـ 
صناعي أوروآسيوي مشروع لمواجهة الجيش الصيني.

ويختم كروبسي بأنه ليس هناك أي شىء يدفع أوروبا 
الغربية لالنصياع لرغبات واشنطن، وال حتى الحقائق 
التي تتكشف في أوكرانيا، ومن ثم، يتعين على السياسة 

األميركية أن تتكّيف.
)واشنطن ـ د ب أ(
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مع تسريع وتيرة تخفيف قيود 
»كورونا« في الصني، رّحب 

سكان العاصمة بكني، أمس، 
بإزالة أكشاك اختبار »كورونا«، 

بينما أعلنت مدينة شنتشن 
الجنوبية أنها لن تطلب من 

الركاب إظهار نتائج االختبارات 
للسماح لهم بالتنقل. ورغم أن 

اإلصابات اليومية تحوم بالقرب 
من أعلى مستوياتها على 

اإلطالق، فإن بعض املدن تتخذ 
خطوات لتخفيف متطلبات 

اختبار »كورونا« وقواعد الحجر 
الصحي مع تطلع الصني إلى 
جعل سياستها الهادفة إلى 
»صفر كوفيد« أكثر دقة في 

استهداف بؤر التفشي وسط 
التباطؤ االقتصادي الحاد 

واإلحباط العام الذي تحول إلى 
اضطرابات.

سلة أخبار

بكين وشنتشن تخففان 
قيود »كورونا«

طالب رئيس وزراء باكستان، 
شهباز شريف، حّكام »طالبان« 
بالتحقيق واتخاذ إجراء ضد 
منفذي محاولة اغتيال سفير 

باكستان لدى كابول عبيدالرحمن 
نظاماني. وكان مجمع السفارة 

الباكستانية في كابول قد تعّرض 
لهجوم، أمس األول، استهدف 

نظاماني، الذي لم يصب بأذى، 
لكن أحد حراس األمن أصيب 

بجروح خطيرة. 
 وقال متحدث باسم الشرطة 

ح، 
ّ
األفغانية إنه تم اعتقال املسل

بعدما دهمت قوات األمن مبنى 
محاذيا و«حالت دون استمرار 

إطالق النار«. وبينما استنكرت 
إيران الهجوم بشدة، أكدت 

البحرين ضرورة حماية البعثات 
الدبلوماسية حسب األعراف 

واملواثيق الدولية.

محاولة فاشلة الغتيال 
سفير باكستان في كابول

أعلن األمني العام التحاد الشغل 
في تونس، نورالدين الطبوبي، 

أمس، أن االتحاد لم يعد يقبل 
باملسار السياسي الحالي في 

البالد، مشددًا على أنه آن األوان 
إلجراء تعديل حكومي. وبرر 

االتحاد قراره بأنه ناتج عن التفرد 
بالحكم والغموض والخوف على 

مستقبل الديموقراطية، معلنًا 
بذلك مقاطعته للمسار الذي 

دعمه العام املاضي، حني أعلن 
رئيس الجمهورية قيس سعّيد 

حل البرملان. وقال الطبوبي، أمام 
أنصاره، إنه يجب إحداث تغيير 

ي نسبة النمو 
ّ
حكومي لوقف تدن

ومنع االنهيار املحتمل للمالية 
العمومية.

تونس: اتحاد الشغل 
يطالب بتعديل حكومي

إيران: النظام يِعُد بتغييرات ال تمس الدستور بينها قانون االنتخاب
ً
• المدعي العام يتهم روحاني بالخيانة وبدء محاكمة فائزة رفسنجاني • دعوات لـ 3 أيام من التظاهرات تبدأ غدا

رفض قادة إيران الدعوات 
المتزايدة إلخضاع دستور 

الجمهورية اإلسالمية للتغيير 
واالستفتاء على مبادئ، 

لكنهم ألمحوا إلى إمكانية 
إجراء تغييرات سياسية 

بينها قانون االنتخابات التي 
ستجرى العام المقبل، في حين 

انطلق إضراب طالبي بعدة 
جامعات بالتزامن مع دعوات 

جديدة للتظاهر بعموم إيران 
ضمن احتجاجات »الحراك 

الشعبي«.

غــــــــــداة دعــــــــــــوات لـــالســـتـــفـــتـــاء 
 كــــأحــــد الـــحـــلـــول 

ً
ــا ــيـ ــبـ ــعـ ــلـــيـــه شـ عـ

ــة لـــمـــعـــالـــجـــة األزمـــــــة  ــروحــ ــطــ ــمــ الــ
السياسية واالقتصادية الحادة 
ــتـــي تــشــهــدهــا  واالضــــطــــرابــــات الـ
ــع تـــواصـــل  ــ ــــالد بــــالــــتــــزامــــن مـ ــبـ ــ الـ
»الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي« الـــمـــطـــالـــب 
بالتغيير، وصف الرئيس اإليراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــس، دستور 
بالده الذي تمت كتابته عام 1979، 
بــعــد ســقــوط نــظــام الــشــاه محمد 
رضا بهلوي المدعوم من الغرب، 

« في العالم. 
ً
بـ »األكثر تقدما

وقال رئيسي إنه خالل رحلته 
إلى إفريقيا، أخبره أستاذ قانون 
ــقــــة مــع  ــيــ ــلــــى صـــــداقـــــة وثــ كـــــــان عــ
نــيــلــســون مـــانـــديـــال، إن »دســـتـــور 
 في العالم، 

ً
إيران هو األكثر تقدما

ألن إيران تمكنت من الجمع بين 
ــيـــة فــي  الــمــثــالــيــة والـــديـــمـــوقـــراطـ

دستورها«.
وأضــــاف رئــيــســي أن »دســتــور 
إيران ليس فيه أي طريق مسدود، 
وأن تنظيمه، وصياغته، ووضع 
ــرة عــلــيــه، تمت  ــيــ الــلــمــســات األخــ
بطريقة لــن تــواجــه أي مـــأزق في 
تنفيذ الــدســتــور، وإدارة شــؤون 

البالد«.
وفــي رفــض ضمني الستبدال 
ــة الـــمـــنـــظـــمـــة  ــيــ ــنــ ــديــ الـــــمـــــبـــــادئ الــ
ــتـــمـــع والــــــــدولــــــــة بــــأخــــرى  ــلـــمـــجـ لـ
عــلــمــانــيــة، أكـــد أن »الــدســتــور هو 
الــضــامــن لــجــمــهــوريــة وإســالمــيــة 
ــن لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــام، والـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
األساسية والحريات المشروعة، 
ــادئ ثـــابـــتـــة ال يــمــكــن  ــ ــبـ ــ وفــــيــــه مـ

تغييرها«.
فــي مـــوازاة ذلــك، اعتبر رئيس 
البرلمان محمد باقر قاليباف، أن 
مطالب التغيير في البالد يجب أن 
تكون في ضوء تطبيق الدستور، 

وليس تغيير الدستور نفسه«.
ــبـــاف أن »الـــحـــكـــم  ــيـ ــالـ ورأى قـ
 
ً
الجديد أمر وطني وليس شعارا
. وأؤكــد مناقشته من أجل 

ً
فئويا

إحــــــداث تــغــيــيــرات ال تـــخـــرج عن 
الدستور«.

وتـــــــــابـــــــــع رئــــــــيــــــــس الــــســــلــــطــــة 
التشريعية دفــاعــه عــن الدستور 
ــالـــي بـــالـــقـــول: »لـــيـــس لــديــنــا  الـــحـ
وثــيــقــة أكـــثـــر صــحــة ومــوثــوقــيــة 
من الدستور، وعلينا احترام أي 
انــتــمــاء وديــــن ومـــذهـــب وقــومــيــة 
ــي إيـــــــــران، ونــعــتــبــر  إذ نــعــيــش فــ

مواطنين إيرانيين«.

رئيسي خالل جولة في محافظة كردستان المتاخمة للعراق أمس األول )إرنا(

السلطة القضائية 
تتحدث عن سقوط 
200 قتيل بأحداث 
الشغب و»الحرس« 

يسلم لكردستان 
العراق »قائمة 

مطلوبين«

وفــي وقــت سابق، رأى النائب 
الــقــانــونــي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
مــحــمــد دهــقــان أن إمــكــانــيــة خلع 
ــه  ــنـ ــيـ الـــــحـــــجـــــاب، وتــــغــــيــــيــــر قـــوانـ
ــاء، أمـــــــر مــســتــحــيــل،  ــتــ ــفــ ــتــ ــاالســ بــ
ــرار  ــمــ ــتــ ــل اســ ــ ــــي ظــ  فــ

ً
خــــصــــوصــــا

االحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا 
أميني بعد توقيفها مــن شرطة 
اآلداب بسبب مخالفتها لقواعد 
الــــحــــجــــاب اإللـــــــزامـــــــي مــنــتــصــف 

سبتمبر الماضي.
في غضون ذلك، ألمح مجلس 
»صــيــانــة الــدســتــور«، الـــذي سبق 
أن استبعد الــعــشــرات مــن كــوادر 
الــتــيــار اإلصــالحــي والمستقلين 
مــن خــوض االنــتــخــابــات األخــيــرة 
الــتــي أســفــرت عــن هيمنة التيار 
المتشدد على مفاصل السلطة في 
البالد، إلى إمكانية تعديل قانون 

االنتخابات. 
وقال المتحدث باسم المجلس 
هــــادي طــحــان نــظــيــف: »مـــن أجــل 
إجــراء انتخابات أفضل، نحتاج 
إلى قانون انتخاب محدث، ونأمل 

إجراء انتخابات بالقانون الجديد 
العام المقبل«.

جاء ذلك في وقت، اتهم المدعي 
الــــعــــام مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري، 
حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق حسن 
روحـــانـــي االصــالحــيــة بالخيانة 
بسبب »عصيانها أوامر المرشد 
علي خامنئي فيما يتعلق بضبط 
التسيب في الفضاء السيبراني«، 
 إلـــــــــى إغـــــــــــالق الــــفــــضــــاء 

ً
داعــــــــيــــــــا

 للسيطرة على 
ً
االفــتــراضــي كليا

االحتجاجات.
ــلـــت وكــــالــــة  ــقـ ــل، نـ ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
»إيسنا« عن محامي فائزة، ابنة 
الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني إعالنه انعقاد الجلسة 
األولـــى لمحكمة موكلته، بتهمة 
»التجمع والتآمر ضد أمن البالد، 
والـــنـــشـــاط الـــدعـــائـــي ضــــد نــظــام 
الجمهورية اإلســالمــيــة، وتعكير 
ــلـــم  صــــفــــو الــــنــــظــــام الـــــعـــــام والـــسـ
بــالــمــشــاركــة فـــي تــجــمــعــات غير 

مشروعة«.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ازدادت مــــوجــــة 
الدعوات الجماهيرية للمشاركة 

ــتــــجــــاجــــات واإلضــــــرابــــــات  بــــاالحــ
فــــي عـــمـــوم إيــــــــران، وســـــط تــرقــب 
لتظاهرات حــاشــدة فــي 5 و6 و7 

ديسمبر الجاري.
وأعلن »الــحــراك الطالبي«، في 
عـــــدة جــــامــــعــــات، بــيــنــهــا طـــهـــران 
وعالمة طباطبائي ونوشيرواني 
ــة جــــديــــدة مــن  بــــابــــل، بــــــدء مــــوجــ

 من أمس.
ً
اإلضرابات، اعتبارا

وأظهرت لقطات حصل عليها 
ــاري  ــبــ مـــوقـــع »IranWire« اإلخــ
الـــمـــؤيـــد لـــإصـــالح مـــنـــزل عــائــلــة 
الرياضية المحترفة إلناز ركابي 
يــتــم هـــدمـــه، بــعــدمــا شـــاركـــت في 
مسابقة تسلق الصخور في كوريا 
الجنوبية بدون حجابها اإللزامي.
ــي إن إن«  ونـــشـــرت شــبــكــة »ســ
الفيديو الذي يشاهد فيه شقيق 
إلناز وهو يبكي بجانب األنقاض، 
لــكــنــهــا أشـــــارت إلــــى عــــدم الــتــأكــد 
بشكل مستقل مــا إذا كــان الهدم 
المزعوم لمنزل عائلة ركابي قد 
تم بأمر من مسؤولين حكوميين.
وأمـــــس األول، تــظــاهــر اآلالف 
مــن الــبــلــوش الــســنــة، أمــس األول، 

 مــــع زعــيــمــهــم مـــولـــوي 
ً
تـــضـــامـــنـــا

ــيـــل زهــــي،  ــاعـ ــمـ عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد إسـ
مطالبين بإطالق سراح السجناء 
السياسيين، في حين رّدت عليهم 
قوات األمن اإليراني بإطالق النار 

والغاز المسيل للدموع.
وانضمت النساء في محافظة 
ــان بــــلــــوشــــســــتــــان، إلــــى  ــتــ ــيــــســ ســ
االحــتــجــاجــات، فــي خــطــوة أكــدت 
مجموعات حقوقية أن حدوثها 
ــي الــمــنــطــقــة الــمــحــافــظــة  نــــــادر فــ
ــدود بـــاكـــســـتـــان  ــ ــحـ ــ ــة لـ ــمـ ــاخـ ــتـ ــمـ الـ

وأفغانستان إلى حد كبير.
في هــذه األثــنــاء، أعلن مجلس 
األمن اإليراني مقتل 200 شخص 
خالل االضطرابات التي شهدتها 
ــم فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ الـــبـــالد، وزعـ
أن بــعــضــهــم اســـتـــهـــدف مــــن قــبــل 
ــة مــــعــــارضــــة  ــحـ ــلـ ــات مـــسـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ

للنظام.
من جهة ثانية، كشف »الحرس 
ــرانــــي، عـــن تقديمه  الـــثـــوري« اإليــ
ــان  ــتـ ــردسـ ــة كـ ــومـ ــكـ  إلــــــى حـ

ً
ــا ــبـ ــلـ طـ

ــراق، لتسليم مــن وصــفــهــم بـ  ــعـ الـ
»إرهابيين مطلوبين للدولة« في 

إشارة إلى عناصر كردية إيرانية 
انفصالية تتهمها طهران بتأجيج 

التظاهرات واالضطرابات.
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أعــلــن 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــطـــاقـــة اإليـــرانـــيـــة 
ــي، بــــدء الــمــرحــلــة  مــحــمــد إســــالمــ
األولى من إنشاء »محطة كارون« 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة فــــي دارخــــويــــن 
ــان أمـــــس،  ــ ــتـ ــ ــــوزسـ ــافـــظـــة خـ ــمـــحـ بـ
فيما رأى الــمــديــر الــعــام للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة رافــائــيــل 
ــة الــمــؤســســة  غــــروســــي، أن عـــالقـ
الدولية بالجمهورية اإلسالمية 
، بعدما 

ً
تمر بلحظة صعبة جـــدا

ــارة وفــد الــوكــالــة لتفقد  علقت زيـ
ثالثة مواقع نووية، في نوفمبر 

الماضي.
ويأتي ذلك بعد أيام من تلويح 
واشــــنــــطــــن بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــيـــار 
العسكري لمنع طهران من امتالك 

سالح ذري.
من جهة أخــرى، أعلن الجيش 
 
ً
اإليراني أن غواصات ثقيلة جدا
ستنضم قريبا إلى قواته البحرية.

لبنان: ميقاتي يرفع السقف في وجه »التيار«    
وحزب الله »يالعب« باسيل

● بيروت - منير الربيع 
رفع رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان، نجيب مقياتي، سقف 
تحديه للتيار الوطني الحّر، ووّجه دعوته لعقد جلسة حكومية، غدا، 
رغــم رفــض »التيار الوطني الــحــّر« بزعامة جبران باسيل المشاركة، 
بـــذريـــعـــة عــــدم تــســلــيــم حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال صـــالحـــيـــات رئــيــس 

الجمهورية. 
ــدم ميقاتي على هــذه الــخــطــوة إال بعد تنسيق مــع رئيس 

ْ
ولــم يــق

ر 
ّ
، الذي على ما يبدو وف

ً
مجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله ضمنا

الغطاء لهذه الجلسة، وسيشارك وزيراه بها كرسالة غضب لباسيل 
الذي لم يِسر مع الحزب في خياراته الرئاسية، وال يزال يعاند مسار 
، لدعم 

ً
التوافق داخــل حلفاء الحزب أو »قــوى الثامن من آذار« سابقا

سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.  وقد أراد ميقاتي، الذي يدعم 
فرنجية علنا للرئاسة، عقد هــذه الجلسة قبل أيــام قليلة من زيارته 
الــى السعودية للمشاركة فــي القمة العربية - الصينية، وهــو يريد 
تعزيز موقفه السياسي في تقديم صــورة أنه يواجه باسيل ويعمل 
 أن يساعده ذلك ليحتفظ بفرص العودة الى 

ً
على مواجهة تأثيره، آمال

رئاسة الحكومة، وهو بذلك ُيرضي حزب الله من جهة بدعم مرشح 
الحزب الرئاسي، ويقول للسعوديين إنه الوحيد الذي يواجه ميشال 

عون وجبران باسيل وال يقّدم لهما تنازالت. ومنذ فترة، يعمل ميقاتي 
ل تأخيرها 

ّ
على توفير الظروف لعقد الجلسة، إال أن حزب الله يفض

مــادام »التيار الوطني الــحــّر« يعارضها. وقــد فشل الحزب في إقناع 
باسيل بالمشاركة على قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«، وهو 
 بأن سيره وفق رغبة الحزب 

ً
الذي يعتبر أن انعقادها يعطي انطباعا

في الشأن الحكومي قد ينسحب على مسألة رئاسة الجمهورية؛ فيما 
هو ال يريد االستسالم لفرنجية. الوضوح البارز في هذه المعركة جاء 
، عندما سئل بــأن دعوته تستند على دعم 

ً
على لسان ميقاتي أيضا

، فأجاب: »من 
ً
وغطاء من الثنائي الشيعي ومن قبل حزب الله تحديدا

يقول هذا الكالم يعلم أن الدعم هو لتيسير أمــور الناس وما يتعلق 
بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة، فليتذكر كم عّرض عضالتو 

عندما كان الثنائي الشيعي داعما له«.
 لمواقف كــل الــقــوى، فيما يبحث 

ً
ستكون جلسة االثنين اخــتــبــارا

»التيار« إمكانية التصعيد والتعطيل، باالستناد الى محاولة استمالة 
حـــزب الــلــه، ورفـــع ســقــف مسيحي مــعــارض للجلسة، بــاإلضــافــة الــى 
التفكير بإمكانية استخدام الشارع والقيام بحركة احتجاجية رافضة 
للجلسة. في المقابل يوّصل حزب الله رسالة أساسية لباسيل بأنه 
لم يعد باإلمكان تسليفه وفق حساب مفتوح وعلى بياض من دون 

اإلقدام على خطوات سياسية من شأنها أن تلبي احتياجات الحزب.

قمة مصرية - أردنية تركز على فلسطين
● القاهرة - حسن حافظ

عــقــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
مباحثات قمة مــع العاهل األردنـــي الملك عبدالله 
الــثــانــي، بــعــد استقباله فــي الــقــاهــرة أمـــس السبت. 
وركزت القمة بين الحليفين على األوضاع المشتعلة 
فــــي األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــجـــهـــود الــمــكــثــفــة 
الــمــبــذولــة مــن أجــل احــتــواء الــمــوقــف ومــنــع انفجار 
األوضاع واالنجرار إلى تجدد الصراع المسلح بين 
الفلسطينيين واإلســرائــيــلــيــيــن فــي قــطــاع غـــزة في 
ظــل الــمــخــاوف مــن تصعيد الحكومة اإلسرائيلية 

المتشددة قيد التشكيل.
الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــمــصــريــة صـــرح بــأن 
القمة شهدت التباحث حول مستجدات األوضاع في 
 تطورات القضية الفلسطينية، 

ً
المنطقة، خصوصا

حيث تم التوافق حول تعزيز جهود مصر واألردن 
نحو تقديم الدعم الكامل لألشقاء في فلسطين، ومن 
أجل العمل على إحياء عملية السالم للتوصل إلى 
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق 
 عن تبادل وجهات 

ً
مرجعيات الشرعية الدولية، فضال

النظر بين الزعيمين حول ملف العالقات الثنائية 
والملفات اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.

ــك، قــــالــــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مـــطـــلـــعـــة، لـــ  ــ ــ إلـــــى ذلـ
 إلعالن تخفيض 

ً
»الجريدة«، أمس، إن هناك توجها

جديد لقيمة الجنيه أمــام الـــدوالر وبقية العمالت 
األجنبية خالل األسبوع الجاري، بسبب استمرار 
ــدم قـــدرة الــبــنــوك عــلــى توفير  ــة شــح العملة وعـ أزمـ
احتياجات السوق من العملة الصعبة، فضال عن 
ضغوط صندوق النقد الــدولــي على مصر الطالق 
ســعــر صـــرف الجنيه حــســب آلــيــة الــعــرض والطلب 
بشكل كامل، قبل موافقة الصندوق النهائية على 

منح قرض لمصر بقيمة ثالثة مليارات دوالر.
ويطالب صندوق النقد بسعر صرف مرن للجنيه، 
ضمن طلبات أخرى قبل موافقته على صرف القسط 
األول مــن الــقــرض إال بعد تأكد الصندوق مــن عدم 
تدخل الحكومة المصرية في تحديد سعر صرف 
الجنيه كما حدث في تعويم نوفمبر 2016، وتخفيف 
القيود الحالية على تعامالت الــدوالر في البنوك، 
إذ ال يزال العديد من المستثمرين والتجار يجدون 
صعوبة في الحصول على الدوالر من البنوك، وسط 
تــكــدس لبضائع ومستلزمات إنــتــاج فــي المواني. 
ووصــل سعر صــرف الــدوالر في البنوك إلــى 24.57 
 لــلــدوالر الــواحــد، بينما اقترب سعر صرفه 

ً
جنيها

 ،
ً
في السوق الموازية )السوق السوداء( إلى 28 جنيها

بالتوازي مع اشتعال أسعار الذهب.

هل تتخلى أميركا عن »أوروبا القديمة« لمصلحة »أوروبا الجديدة« لمواجهة الصين؟

الرئيس الصيني مستقباًل شــارل ميشال في 
بكين قبل يومين )رويترز(
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يومية سياسية مستقلة

• القاهرة - ةديرجلا●
استعاد األهلي صــدارة الدوري 
 
ً
 صعبا

ً
المصري، بعدما حقق فوزا

على طالئع الجيش بهدفين لهدف 
في المباراة التي جمعتهما ضمن 
مباريات األسبوع الخامس لبطولة 

دوري رابطة األندية المحترفة.
تقدم الطالئع عــن طريق العبه 
أحمد متعب )25(، لينتهي الشوط 
األول بتأخر األهلي، ثم نجح الفريق 
األحـــمـــر فـــي مــعــادلــة الــنــتــيــجــة عن 
طريق أحمد عبدالقادر )53(، بعدها 
سجل نجم الوسط عمرو السولية 
الهدف الثاني )66( من ركلة جزاء، 
ليمنح فــريــقــه ثـــالث نــقــاط ثمينة 
جعلته ينفرد بقمة الــــدوري بـــ 12 
نقطة من أربــع مباريات، في حين 
توقف رصيد طالئع الجيش عند 
أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفــي مــبــاراة أخـــرى بالجولة 
ــقـــاولـــون  ــمـ ــقـــق الـ الـــخـــامـــســـة، حـ
 على سيراميكا 

ً
 مهما

ً
العرب فوزا

كليوباترا بهدفين لهدف.
ويــديــن الــمــقــاولــون بالفضل 
ــمـــن خــالــد  ــدالـــرحـ ــبـ لـــلـــثـــنـــائـــي عـ
ي 

َ
وجــون أوشايا صاحَبي هدف

»الــذئــاب«، في حين سجل هدف 
سيراميكا محمد عـــادل، ليرفع 
المقاولون رصيده إلــى 7 نقاط 
في المركز السادس، فيما تجمد 
ـــ 15  ســيــرامــيــكــا عــنــد الــمــركــز الــ

برصيد 3 نقاط.
وواصل اإلسماعيلي نتائجه 

ــــي فــخ  ــقـــوط فـ ــسـ ــالـ الـــســـلـــبـــيـــة، بـ
الخسارة على يد سموحة بهدف 
دون سجله أليا سيال )25(، ورفع 
الفريق السكندري رصيده إلى 
خمس نــقــاط فــي الــمــركــز الـــ 11، 
فيما تجمد رصيد اإلسماعيلي 
في المركز الـ 16 بنقطة وحيدة.

جانب من مباراة األهلي وطالئع الجيش

ــيـــة  ــقـــادسـ دخــــــل فـــريـــقـــا الـ
والــعــربــي لــكــرة الــقــدم أجــواء 
المواجهة المرتقبة في الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس ولـــي 
الـــعـــهـــد، الـــمـــقـــررة الــخــمــيــس 

المقبل.
واســـتـــعـــاد كـــال الــفــريــقــيــن 
الــــــقــــــوة الـــــضـــــاربـــــة بــــعــــودة 
ــن إلــــى  ــيــ ــيــ الــــالعــــبــــيــــن الــــدولــ
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات، واكــــتــــمــــلــــت 
الـــصـــفـــوف بــشــكــل كــبــيــر في 

الجانبين.
فـــــي الــــقــــادســــيــــة، اطــــمــــأن 
ــي، بــــقــــيــــادة  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الــصــربــي بـــوريـــس بــونــيــاك، 
ــق،  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــزيــ ــ ــاهــ ــ ــى جــ ــ ــلـ ــ عـ
ض لها  باستثناء إصابة تعرَّ
العـــب الــفــريــق مــحــمــد خليل 
في المواجهة األخــيــرة أمام 
كاظمة بكأس زين، حيث تم 
وضـــع الــالعــب فــي الــجــبــس، 
بــعــد تــعــرضــه لــلــكــســر، وهــو 
مــــا يـــســـتـــدعـــي الــــغــــيــــاب عــن 

المالعب 3 أشهر.
م الــقــادســيــة مستوى  ــدَّ وقـ
 فــي مــواجــهــتــي كــأس 

ً
مــمــيــزا

زيــن أمـــام الــكــويــت وكاظمة، 
ــره الـــجـــهـــاز  ــبــ ــتــ ــا اعــ ــ وهــــــو مـ
 لــمــواجــهــة 

ً
الـــفـــنـــي تـــجـــهـــيـــزا

العربي.
ــرر أن يـــركـــز  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
ــوانـــب  ــلـــى الـــجـ ــر« عـ ــ ــفــ ــ »األصــ
ــيــــن  ــيــــومــ الــــفــــنــــيــــة خـــــــــالل الــ
المقبلين، السيما أن توليفة 
ــد تـــشـــهـــد بــعــض  ــ ــريــــق قـ ــفــ الــ
ــرات، بــــعــــد عــــــودة  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــارس خـــالـــد الـــرشـــيـــدي، 

والــبــوركــيــنــي بــاتــريــك مالو، 
واإليــفــواري مامادو ســورو، 
إلى جانب طالل األنصاري، 

وعبدالله الشمالي.

جاهزية في العربي 

وفــــــي الــــعــــربــــي، اســـتـــعـــاد 
»األخضر« خدمات المحترف 
الليبي الــســنــوســي الــهــادي، 
والـــــذي شــــارك فـــي مــواجــهــة 
النصر األخيرة بكأس زين. 
ــــرر أن يــلــتــحــق  ــقـ ــ ــمـ ــ ومـــــــن الـ
الــلــيــبــي اآلخـــــر فـــي صــفــوف 
ــة  ــ ــــولـ الـــــــفـــــــريـــــــق مـــــحـــــمـــــد صـ
ــــق بــعــد  ــريـ ــ ــفـ ــ بــــتــــدريــــبــــات الـ
انتهاء مهمته مع المنتخب 

الليبي.
وبــالــمــثــل، اطــمــأن الجهاز 
الــفــنــي فــي الــعــربــي، بــقــيــادة 
البوسني روسمير سفيكو، 
عــلــى جــاهــزيــة الــفــريــق، بعد 
ثــالثــيــة فـــي شـــبـــاك الــنــصــر، 
حــمــلــت تـــوقـــيـــع الــنــيــجــيــري 
ــــدو، الــــذي ســجــل هــدفــيــن،  إيـ

ونايف حميد.

مندني يرفص التأجيل

مــن جــانــبــه، رفــض رئيس 
جــــهــــاز الـــــكـــــرة فـــــي الــــنــــادي 
العربي علي مندني تأجيل 
مواجهة فريقه مع القادسية، 
ــة  ــزيـ ــاهـ  أن عـــــــدم جـ

ً
مــــــؤكــــــدا

 
ً
اســـتـــاد جــابــر لــيــســت ســبــبــا
ــلــــتــــأجــــيــــل، وســــط   لــ

ً
مــــقــــنــــعــــا

إمكانية تجهيز ملعب بديل.

جانب من لقاء الفريقين في منافسات دوري »زين«

الكويت والقادسية يواجهان اليرموك 
وكاظمة في اليد

• محمد عبدالعزيز
ختتم الــيــوم المرحلة السابعة 

ُ
ت

مـــن الـــــــدوري الــمــمــتــاز لـــكـــرة الــيــد، 
بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في 

الخامسة مساًء الكويت مع اليرموك، 
تليها في السابعة مساًء مباراة أخرى 

تــجــمــع بــيــن كــاظــمــة والـــقـــادســـيـــة، وتــقــام 
المباراتان على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى، يتطلع الكويت، المتصدر 
بـ 12 نقطة بفارق األهــداف عن أقرب مالحقيه 
القادسية، لالستمرار على قمة الترتيب، عبر 
بــوابــة الــيــرمــوك الــثــامــن بـــ 4 نــقــاط، والــســاعــي 

لتحسين موقعه في البطولة.
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ ــت، الـ ــويــ ــكــ ــاول مـــــــدرب الــ ــحــ ــيــ وســ
أوليفيرا، استثمار المستوى المميز الذي يقدمه 
، لــفــرض كلمته عــلــى مجريات 

ً
الــفــريــق حــالــيــا

 على صفوفه شبه المكتملة.
ً
اللقاء، معتمدا

فــي الــمــقــابــل، يــــدرك مــــدرب الــيــرمــوك، 
خــالــد الــمــال، أنـــه أمــــام مــهــمــة صعبة 
 لتقديم 

ً
، لكنه سيسعى جاهدا

ً
جــدا

 فــي تحقيق 
ً
أفضل مــا لــديــه، طمعا

أفضل نتيجة ممكنة.

القادسية وكاظمة
وفي المباراة الثانية، يأمل القادسية، 
الثاني، المنتشي بفوزه على العربي في الجولة 
الماضية، المحافظة على سلسلة انتصاراته 
وتعميق جــراح كاظمة قبل األخير بـ 3 نقاط، 
والطامح إلى تعويض خسارته أمام السالمية 
واالرتقاء في جدول الترتيب. وسيسعى مدرب 
ــر«، الـــصـــربـــي روديـــــــك، إلــــى اســتــغــالل  »األصـــــفـــ
معنويات العبيه المرتفعة واألداء القوي الذي 
يــقــدمــه فــريــقــه مــنــذ بــدايــة الــبــطــولــة، للتصدي 
لطموحات »البرتقالي«، الــذي سيعمل مدربه 
 عــلــى الـــخـــروج من 

ً
اإلســبــانــي غــارســيــا جـــاهـــدا

 على خبرة العبيه.
ً
كبوته معتمدا

سلة القرين تواجه العربي 
وكاظمة يصطدم بالجهراء

نصف نهائي كأس ولي العهد على ملعَبي الكويت واليرموك
• حازم ماهر

قررت إدارة المسابقات باالتحاد الكويتي لكرة 
القدم، إقامة مباراة القادسية مع العربي في نصف 
نهائي كــأس سمو ولــي العهد، المقرر له الساعة 
7:00 من مساء الخميس المقبل، على استاد نادي 

الكويت.
فيما تقام مواجهة السالمية مــع الساحل، في 

الــدور نفسه، على استاد عبدالله الخليفة بنادي 
.
ً
اليرموك الساعة 4:00 عصرا

وكـــان مــن الــمــقــرر إقــامــة هــذا الـــدور على استاد 
جابر األحمد الدولي، بيد أن الهيئة العامة للرياضة 
أخطرت اتحاد الكرة بإخضاعه للصيانة، ومن ثم 

البحث عن مالعب بديلة.
إلى ذلك، ما زال القائمون على إدارة المسابقات 
ينسقون مع مسؤولي هيئة الرياضة، لتأمين مالعب 

الستئناف بطولة دوري زيــن الــمــمــتــاز، ابــتــداًء من 
12 الــجــاري، فــي ظــل إخــضــاع الــعــديــد مــن المالعب 
للصيانة في الوقت الراهن، األمر الذي يربك جدول 
 من األندية 

ً
البطولة. وعلمت »الجريدة« أن هناك عددا

بصدد مخاطبة هيئة الرياضة، للعودة إلى النظام 
 للوقت، 

ً
القديم، بالقيام بصيانة مالعبها، اختصارا

مع الحصول على المقابل المالي الخاص بالصيانة 
من »الهيئة«.

القادسية يفتقد خليل القادسية يفتقد خليل 33 أشهر... والعربي يرفض التأجيل أشهر... والعربي يرفض التأجيل

• جابر الشريفي
تـــنـــطـــلـــق الـــيـــوم 
منافسات الجولة 
الـــــــــســـــــــادســـــــــة مــــن 
الــدوري التمهيدي 

لكرة السلة، إذ يلتقي 
ــن مــــــع الـــعـــربـــي  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ

عــنــد الــخــامــســة والـــربـــع، تليها 
مــواجــهــة الــجــهــراء مــع كــاظــمــة، 
وتقام المواجهتان على صالة 
االتــحــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 

العبدالله الرياضي.
ويــمــتــلــك الـــجـــهـــراء 9 نــقــاط، 
وكاظمة 8، والقرين والعربي 6 
نقاط لكل منهما. جدير بالذكر 
ــفــــرق الـــســـتـــة األوائــــــــل فــي  أن الــ
الدوري التمهيدي تتأهل للدور 

الثاني للمنافسة على اللقب.
فـــي الـــمـــبـــاراة األولـــــــى، الــتــي 

تــــجــــمــــع الــــــقــــــريــــــن مـــع 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، تـــــبـــــدو 
المنافسة محتدمة 
بــــيــــن الــــفــــريــــقــــيــــن، 
ــا  ــمــ ــهــ ــا أنــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ الســ
ــان عــلــى  ــافــــســ ــنــ ــتــ يــ
الــصــعــود الـــى الـــدور 
الـــــــثـــــــانـــــــي، ويـــــتـــــقـــــارب 
مـــســـتـــوى الـــفـــريـــقـــيـــن، لـــــذا مــن 
المتوقع أن تشهد المباراة ندية 

واثارة بينهما.
أمـــا الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة، الــتــي 
تــجــمــع كــاظــمــة والـــجـــهـــراء، فلن 
ــارة والــنــديــة في  ــ تخلو مــن اإلثـ
ظــل تــقــارب مستوى الفريقين، 
إذ يــســعــى الــجــهــراء لتعويض 
خــــســــارتــــه أمـــــــام الــــكــــويــــت، فــي 
حــيــن يــحــاول كــاظــمــة مــواصــلــة 
الــمــشــوار فــي رحــلــة الــفــوز منذ 

بداية الموسم.

بينما استعاد فريق 
العربي لكرة القدم خدمات 
السنوسي  الليبي  المحترف 

القادسية  الهادي، فقد 
خدمات الالعب محمد 

خليل 3 أشهر، قبل 
بينهما  المرتقبة  المواجهة 

الخميس المقبل في الدور 
قبل النهائي لكأس ولي 

العهد.

أحمد حامد

هيئة الرياضة تقر تعديالت العربي
ل المطيري

ّ
بعد تدخ

أقرت هيئة الرياضة تعديالت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــظــام 
ــي،  ــربــ ــعــ ــادي الــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ األســـــــاســـــــي لـ
ــل وزيــــر اإلعـــالم 

ّ
وذلــــك بــعــد تــدخ

ــة لـــشـــؤون الــشــبــاب،  وزيــــر الـــدولـ
عبدالرحمن المطيري، حيث تم 
نــشــر الـــتـــعـــديـــالت فـــي الــجــريــدة 

الرسمية »الكويت اليوم«.
وكانت الهيئة قد رفضت، في 
ــرار الــتــعــديــالت،  ــ وقـــت ســـابـــق، إقـ
نــظــرا لــعــدم اســتــيــفــاء الـــشـــروط، 
ــادي  ــنــ ــا حــــــدا بــــــــــإدارة الــ ــ وهــــــو مـ
العربي إلى االجتماع مع الوزير 
المطيري فــي أكثر مــن مناسبة، 
وســــط تـــهـــديـــدات بــالــلــجــوء إلــى 
ــة الــــدولــــيــــة،  ــيــ ــبــ ــمــ ــة األولــ ــنـ ــجـ ــلـ الـ

ومحكمة كاس.
ووّجــــــــــــــــــه »الـــــــــعـــــــــربـــــــــي« عـــلـــى 

موقعه الــرســمــي، شــكــره للوزير 
ــلــهــم 

ّ
والـــطـــاقـــم الــفــنــي، عــلــى تــدخ

وجهودهم في تطبيق نصوص 
قــانــون الــريــاضــة، مشيرا إلــى أن 
التعديالت التي أقرتها الجمعية 
العمومية على النظام األساسي 
استوفت كل الشروط القانونية.

تساؤالت

وبــــــعــــــد أن حــــصــــلــــت إدارة 
ــنـــادي الــعــربــي عــلــى مبتغاها  الـ
فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــعــديــالت 
الخاصة بالنظام األساسي، باتت 
الـــتـــســـاؤالت الــمــطــروحــة حــالــيــا، 
ــة الــتــحــكــيــم  ــرفـ ــاذا عــــن قــــــرار غـ مــــ
الرياضي الخاص بوقف إجراءات 
ــة  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــــدوريــ

ــــي ذلــــــك إجــــــراء  لــــلــــنــــادي، بـــمـــا فـ
االنتخابات؟، وماذا عن الدعوى 
الــمــرفــوعــة مــن أعــضــاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة، ضـــد كـــل مـــن رئــيــس 
ــادي الــعــربــي  ــنــ مــجــلــس إدارة الــ
بــصــفــتــه، والــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة 
ــر  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ لـــــلـــــنـــــادي الــــــعــــــربــــــي، والـ
الــعــام للهيئة الــعــامــة للرياضة 
بصفته؟ ومـــاذا لــو تــم االعــتــراف 
بــــ »الــعــمــومــيــة« الــتــي عــقــدت في 
الجليب، والمنظورة أمــام لجنة 

التحكيم؟ 
هناك أكثر من جانب قانوني 
ــا، وقــــــــد يـــدخـــل  ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ال يـــــــــزال مــ

»الــعــربــي« فــي دوامــــة وإشــكــاالت 
قانونية طويلة المفعول!

الرامي الرشيدي يفوز ببرونزية »بطولة النخبة«الرامي الرشيدي يفوز ببرونزية »بطولة النخبة«
ــتـــي طـــالل  ــكـــويـ فــــــاز الـــــرامـــــي الـ
الطرقي الرشيدي، أمس، بالميدالية 
البرونزية بمنافسات كأس رئيس 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــرمــايــة أبــطــال 
العالم »بطولة النخبة ألفضل 12 
راميا«، كما صنف ثالث أفضل رام 
بالعالم في رماية التراب )الحفرة(.

ــرامـــي الـــرشـــيـــدي، على  وأكــــد الـ
هامش البطولة التي تستضيفها 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مــــديــــنــــة مــــصــــر األولـ
العاصمة اإلدارية الجديدة، أن هذا 
اإلنجاز »لم يكن سهال، وجاء بعد 
جهد كبير وعمل تعاوني متكامل 
إلدارة الرماية الكويتية« برئاسة 
رئيس االتحادين الكويتي والعربي 
للرماية المهندس دعيج العتيبي، 
حيث تم توفير مقومات النجاح 
من مدربين ومعسكرات وغير ذلك.

وأضــاف أن اختياره للمنافسة 
بالبطولة ضمن أفضل 12 راميا 
على مستوى العالم كــان نتيجة 
»عـــمـــل كــبــيــر وشـــــــاق« خـــــالل عـــام 
2022، مشيرا إلى أنه حصل على 

»5 ميداليات عالمية متنوعة في 
األلــوان والمراكز هذا العام«. وقال 
إن »هذا اإلنجاز ليس بغريب على 
الــرمــايــة الكويتية، ونــحــن نطمح 
في تحقيق المزيد من البطوالت 

المقبلة، وعــلــى رأســهــا الميدالية 
األولــمــبــيــة فـــي بــــاريــــس«. وأهــــدى 
الـــرشـــيـــدي الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
لــمــقــام ســمــو أمــيــر الـــبـــالد الشيخ 
نــواف األحــمــد، وسمو ولــي عهده 

ــد،  ــمـ ــيــــن الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحـ األمــ
وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس 

مجلس الوزراء. 
مــن جانب آخــر، فــاز المهندس 
الـــعـــتـــيـــبـــي بــــعــــضــــويــــة الـــمـــكـــتـــب 
التنفيذي لالتحاد الدولي للرماية 
في االنتخابات التي أقيمت خالل 
األســـبـــوع الــمــاضــي عــلــى هــامــش 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــالتـــحـــاد 
الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ 

المصرية.
ودعا العتيبي أبطال العالم إلى 
الــمــشــاركــة فــي بطولة سمو أمير 
البالد الدولية للرماية التي ستقام 
بالكويت في فبراير 2023 بالتزامن 

مع االحتفاالت باألعياد الوطنية.
 الجهازين الفني واإلداري   )كونا(

ً
الرشيدي على منصة التتويج متوسطا

األهلي يعبر الطالئع ويستعيداألهلي يعبر الطالئع ويستعيد
صدارة الدوري المصري صدارة الدوري المصري 

»األصفر« و»األخضر« »األصفر« و»األخضر« 
يدخالن أجواء الديربييدخالن أجواء الديربي
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وفيات

فيصل سعود غانم جمران
59 عاما، شيع، الــرجــال: ديــوان الجمران، منطقة 
عبدالله المبارك الصباح، مقابل جامعة الكويت، 
النساء: جابراألحمد، ق2، شــارع 253، م238، ت: 

65591119 ،99847777 ،99887709
علي حيدر حسن ما حسين

67 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الـــزهـــراء، مسجد اإلمـــام 
الباقر، ق1، ج101، النساء: السرة، ق2، ش4، م41، 

ت:94932111،63333353
عبدالله جاسر فهد الهيلع

95 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: 
الــصــبــاحــيــة، ق2، ش14، م247، ت: 55540055، 

99893532
نادر مسعود سليمان الشمري

ــزاء فـــي الــمــقــبــرة،  ــعــ 86 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــ
النساء: الدوحة، ق1، ش2، ج1، م2، ت:50074212، 

55533573
يعقوب يوسف جواد اصغر

4 أعوام، شيع، النساء: مبارك الكبير، جامع القدس، 
ق7، ت: 55005015

شامان حمود علي العتيبي
64 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 55955540

إبراهيم أحمد سعود العثمان
83 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66464664، 

66822877

عبدالوهاب دندن سعد مزيعل
54 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت:66545451

بدرية مرزوق الحمد الدوسري  زوجة: ناصر بالل السعد
36 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: 
عبدالله المبارك، ق5، ش515، م5، ت:65000111، 

النساء: 99009212، 60041343
عود علي خميس راشد الفزيع

81 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99000255، 
99689345، النساء: 66226055

محمد علي ساير العتيبي
39 عاما، شيع، سعد العبدالله، ق1، ش109، م5، مقابل 

مسجد زيد بن حارثة وروضة شامان، ت: 97185888
يوسف سعود عماش السعيدي

53 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 55144132، 
94777740

جاسم محمد عبدالله العلي
68 عاما، شيع، الرجال: الشعب، ديــوان الكنادره، 
النساء: حطين، ق2، ش212، م20، )عصرا فقط(، ت: 

50009124، 97560017، النساء: 99998149
محمد علي محمد المصيليخ

86 عــامــا، شــيــع، الرميثية، حسينية آل الــرســول، 
ت:50809027، 94955522، 66220048

موسى جعفر محمد الفيلي
92 عاما، شيع، الرجال: ديوان الشواف، الدسمة، 
ق3، ش32، م2، من اليوم لمدة ثالثة أيام، النساء: 
الرميثية، ق8، ش أسامة بن زيــد، م5، من اليوم 

لمدة ثالثة أيام، ت: 99621664
محمد عبدالله محمد عبدالله الشيخ

55 عاما، شيع، الرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، 
)صباحا وعصرا(، النساء: أبوفطيرة، ق6، ش173، 
م112، عصرا فقط، ت:66995548، النساء: 90099974

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء
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 06:27

 11:38

   02:30

  04:49 

     06:11

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  21

     10

ً
 09:27 صبـــاحــــــا

 09:20 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
03:00 صبـــاحــــــا

03:14 مــــــســــــــــــــــاًء

بعوضة تهدي امرأة دودة بخدها!بعوضة تهدي امرأة دودة بخدها!
أخــرج الــجــراحــون فــي مستشفى بمقاطعة موسكو دودة 

( بعد لدغة بعوض.
ً
استقرت في خد امرأة )51 عاما

وذكر المكتب اإلعالمي لوزارة الصحة بالمقاطعة، في بيان 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس األول، أن هذه المرأة راجعت 

المستشفى، بسبب الورم والحكة الدائمة في منطقة الخد.
واشتبه األطــبــاء فــي الــبــدايــة بــوجــود ورم حميد بمنطقة 
 
ً
الخد، وقرروا استئصاله، لكنهم فوجئوا عندما أجروا شقا

في المكان بوجود رأس دودة في الخد.
وقــال د. سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه 
والفكين: »وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية، وتسبب 
نشاطها الحيوي في حــدوث التهاب، وحركتها تسببت في 
حكة مستمرة. أزلنا الكبسولة من الخد، وأخرجنا منها دودة 

طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق«.
 Grand Clinic ولفتت د. أولغا شوبو، المدير العلمي لشبكة
للتأهيل المناعي وعــيــادات الطب الوقائي، إلــى أن العدوى 
الطفيلية تنتقل بعد لدغة الحشرات في البلدان االستوائية 

وشبه االستوائية.

ضربها بيده فسقط عليه كرسي النائبة
شــهــد الـــبـــرلـــمـــان الــســنــغــالــي، الــخــمــيــس 
الماضي، معركة باأليدي خالل التصويت 
عــلــى الــمــيــزانــيــة الــتــي ســتــخــصــص لــــوزارة 

العدل لسنة 2023.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة لو 
بارزيان الفرنسية، ونقله موقع سكاي نيوز، 
أمس، تعّرض النائبة إيمي ندياي للضرب 

من أحد نواب المعارضة.

بــــدورهــــا، هــاجــمــت نـــديـــاي الــنــائــب ورمــتــه 
بكرسي، لتسود الفوضى الجلسة، ويتبادل 
البرلمانيون اللكمات والضربات، قبل تعليق 

الجلسة.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن وسائل إعالم 
قلت إلى المستشفى من 

ُ
سنغالية أن ندياي ن

جّراء الضربات التي تعّرضت لها في الجلسة.
وزاد الــتــوتــر بــيــن الــســيــاســيــيــن الحاكمين 
والمعارضين منذ أن خسر الحزب الحاكم في 
انتخابات يوليو الماضي التشريعية أغلبية 
، وتــقــلــصــت بسبب 

ً
مــريــحــة كـــانـــت لـــه ســـابـــقـــا

رفض الرئيس ماكي سال أن يوضح ما إذا كان 
يخطط للترشح لوالية ثالثة، وهي خطوة قالت 
المعارضة إنها ستؤدي إلى خرق حدود المدة، 
فيما يجادل مؤيدوه بأن اإلصالح الدستوري 

يسمح له بالترشح للمرة الثالثة.
ــــاي اســـتـــيـــاء  ــديـ ــ ــــة ضــــــرب نـ ــادثـ ــ وأثــــــــــارت حـ
الجمعيات النسوية فــي الــبــالد، حيث نظمت 
وقفات استنكار، كما عّبر كثيرون عن غضبهم 

على مواقع التواصل.

ً
حسن العيسىال يجوز شرعا

 أن تجلس كلتا 
ً
 وال هبابا

ً
 وال عرفا

ً
ال يجوز شرعا

الــنــائــبــتــيــن عــالــيــة الــخــالــد وجــنــان بــوشــهــري، وكــذلــك 
الوزيرتان البغلي وبوقماز مع بقية النواب والوزراء، 
الــمــفــروض أن يــتــم حــجــزهــن خــلــف حــجــاب حــاجــز في 
 في مجلس الوزارة الطائرة 

ً
المجلس النيابي، وأيضا

برياح مجلس األولويات الكونية، واألفضل واألصح 
 لتجنب شبهة الحرام والمكروه أن يجلسن كلهن 

ً
فقها

، ولو كانت هناك جلسات 
ً
في بيوتهن وال يخرجن أبدا

نيابية أو اجتماعات وزارية، إال للضرورات القصوى، 
 اجتماعات المجلس النيابي وشقيقه التوأم 

ً
وطبعا

الــوزاري ليست ضرورة قصوى، ليست هناك ضرورة 
 وال حاجة ألي منهما، فالدولة ماشي حالها كما 

ً
أبدا

، مــوظــفــون يتسلمون رواتــــب ومــعــاشــات 
ً
كــانــت دائـــمـــا

ويوقعون معامالت لموظفين مثلهم يتسلمون بدورهم 
، ولكنه من 

ً
رواتب ومعاشات، وكل ذلك ليس ضروريا

لوازم الشكل الرسمي للدولة، وشعبنا لله الحمد يأكل 
ويــشــرب ويــتــســوق فــي الــمــوالت والجمعيات والخير 
وفير ببركة دعوات الصالحين، الكل فرحان ومبتهج، 

ماذا تريدون بعد؟!
إذا استجد أمر ما كضرورة قصوى لحضور المرأة 
النائبة أو الوزيرة في أي من المجلسين المتطابقين، 
، ألن الضرورات 

ً
رغم أنه ال توجد ضرورات عندنا أبدا

تــبــيــح الــمــحــظــورات، وحــتــى ال يــقــع الــمــحــظــور، يمكن 
ــوزراء(  ــ إصــــدار قــانــون مــن الـــتـــوأم )مــجــلــســي األمــــة والــ
يمنع الضرورات، فال ضرورة غير األكل والنوم وقضاء 
الحاجة عندها )أي وقت الضرورة(، وهي من الطبيعي 
وبحكم القوامين على سلوك خلق الله هي ال ضرورة 
بــحــد ذاتـــهـــا، ويــمــكــن حينها للنائبتين والــوزيــرتــيــن 
الـــتـــواصـــل مــــع أي مــــن الــمــجــلــســيــن عـــبـــر الـــواتـــســـاب، 
وبحضور ذكر محرم مع الوزيرة والنائبة أثناء اللقاء 

االفتراضي...
مـــاذا بــقــي بــعــد فــي دولـــة الــلــون الـــرمـــادي؟! دســتــور 
 خلف النقاب... 

ً
وضعي ودولة دينية تضع المكياج كامال

 لكم وكل عام وأنتم بخير.
ً
شكرا

 تــنــبــيــه: وضــــع شـــجـــرة الــكــريــســمــاس فـــي الــبــيــوت 
ــرام، االحــتــفــال بــأعــيــاد الــنــصــارى حـــرام،  واألســـــواق حــ
خروج النساء من المنزل دون حجاب أو نقاب ومحرم 
 حرام... اآليس 

ً
يراقبهن ويرعاهن كقطيع الماشية أيضا

كريم حرام... شرب الكوال والمياه الغازية حرام، وهناك 
قائمة طويلة من محرمات دولة »هذي الكويت صل على 

... هذا تنبيه فقط.
ً
النبي« نسيتها فعذرا

مفاجآت سارة في أقبية متحف لندني
اكــتــشــف الــعــلــمــاء بــقــايــا سحلية قــديــمــة لم 
تكن معروفة من قبل في أقبية متحف التاريخ 
ر ُعمرها بـ 202 مليون  الطبيعي في لندن، يقدَّ
سنة، في حين أن أقــدم سحلية مكتشفة كان 

ُعمرها 180 مليون سنة.
ــتـــشـــاف، الـــــذي أعـــلـــن عنه  ــذا االكـ ويــمــثــل هــ
الجمعة المكتب الصحافي لجامعة بريستول 
البريطانية، البقايا األقـــدم لــهــذه المجموعة 

من الزواحف.
وقــــال مــايــكــل بــيــنــتــون، األســـتـــاذ بجامعة 
بريستول في بيان نقله موقع روسيا اليوم، 
أمــس األول: »لقد بــات اكتشاف هــذه الحفرية 
 لعلم الحفريات، ألنه يعطي 

ً
 جــدا

ً
 مهما

ً
حدثا

إزاحــــــة زمــنــيــة لــلــتــقــديــرات الــســابــقــة لــظــهــور 
السحالي األولــى إلى ما يقرب من 30 مليون 

سنة في عمق الماضي«.
 لعلماء الحفريات الحاليين، ظهرت 

ً
ووفقا

أولى الليبيدوصورات، وهي مجموعة كبيرة 
من الزواحف، والتي تشمل السحالي الحديثة 
والــحــربــاء على األرض فــي منتصف العصر 
الجوراسي، منذ حوالي 170 - 180 مليون سنة.

واكــتــشــف الــبــروفــيــســور بــنــتــون وزمـــــالؤه 
بشكل غير متوقع أن السحالي ظــهــرت على 
األرض في وقت أبكر بكثير مما افترضه علماء 
الحفريات. وقاموا بهذا االكتشاف أثناء دراسة 
الحفريات من نهاية العصر الترياسي، والتي 
تــم تخزينها فــي أقــبــيــة الــمــتــاحــف المختلفة 

بالمملكة المتحدة، بما في ذلك متحف التاريخ 
الطبيعي في لندن، أحد أقدم المؤسسات من 

نوعها في العالم.
وأثـــنـــاء فــهــرســة هــــذه الـــحـــفـــريـــات، صـــادف 
ــار لــعــظــام الــزواحــف   بــه آثــ

ً
الــعــلــمــاء صــنــدوقــا

القديمة، والتي صنفها القيمون على متحف 
ــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي فـــي لـــنـــدن عــلــى أنـــهـــا ما  الـ
يسمى بالكليفوصورات، وهي زواحف قديمة 
برأس منقار لم تكن قريبة من الديناصورات 
أو الليبيدوصورات، وقــد تمت دراستها في 
الماضي، لذلك لم تجذب انتباه العلماء ألكثر 

.
ً
من 70 عاما

عــنــدمــا قـــام الــبــروفــيــســور بــنــتــون وزمـــالؤه 
بــتــنــويــر عــــدة أجــــــزاء مـــن جــمــاجــم الـــزواحـــف 
ــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي في  مـــن مـــخـــازن مــتــحــف الـ
لندن باستخدام ماسح التصوير المقطعي 
المحوسب، وجدوا أن هذه الزواحف لم تكن في 
الواقع كليفوصورات، بل هي ليبيدوصورات 
قديمة وبدائية عاشت على األرض منذ أكثر 

من 202 مليون سنة.

أراهن...
وأبصم بالعشرة...

أنه ليس هناك كويتي ال يحب السفر والتنقل... أو لنقل إنه 
 ال يحب التغيير والسفر...

ً
 ما تجد كويتيا

ً
نادرا

ما ذكرني بذلك هو أثناء تصفحي لألرشيف وجدت مقالة 
منشورة منذ أكثر من ثالث سنوات، أتساءل فيها عمن تقاعسوا 

في تبديل جوازاتهم حينذاك! 
، وها أنذا أسأل مرة أخرى:

ً
يبدو أن التساؤل مازال قائما

، أم 
ً
1( هل من ال يريد تجديد جواز سفره يفعل ذلك تقاعسا

أنه ال يريد جواز سفر؟!
2( هل هناك جوازات مزورة تجعل أصحابها محل اشتباه 

بخرق القانون؟!
3( هل هناك من عليهم أحكام قضائية لم تنفذ... أي أن هناك 

أوامر بضبط وإحضار لم يتم تنفيذها حتى اآلن؟!
، فال بأس، ألن القانون يبيح ذلك.

ً
 شخصيا

ً
إذا كان ذلك خيارا

ولــكــن إذا كــانــت هــنــاك أســـبـــاب أخــــرى تــثــيــر الــشــبــهــات فــإن 
المراقبة والحرص على البحث عن األسباب قد تكون واجبة 

من جهات االختصاص...
هذه االستفسارات المطروحة قد تدور في ذهن أي مواطن، لذا 

فإن األمر يحتاج إلى توضيح من الجهات المختصة!

د. ناجي سعود الزيدأبصم بالعشرة

الله بالنور
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