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طهران تخضع للمحتجين 
 لخبر ةديرجلا.... النظام اإليراني يحل شرطة اآلداب

ً
تأكيدا

• قرار بمباركة المرشد األعلى لتخفيف القيود على الملبس يصدر خالل أيام
• »إضراب الطالب« يبدأ اليوم... ورئيسي يغامر بكلمة في جامعة طهران

• الحكومة والبرلمان: هناك شكاوى محقة... وال بد من التعامل مع المطالب الحقيقية للشعب

جولة خليجية للرئيس 
اإلسرائيلي... وتصعيد 

محدود في غزة

رئيس اللجنة األولمبية 
الكويتية تفقد عددًا 

من االتحادات
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دوليات

رياضة

الخالد: مشاعر الكويتيين 
تاج على رؤوسنا ووسام 

على صدورنا

»الشؤون«: غدًا... عمومية 
وانتخابات »تعاونية 

أبوحليفة«

»الكهرباء« تفّعل خدمة 
اعتماد شواحن السيارات 
الكهربائية على موقعها

»األداء الحكومي«: إنجاز 
المشاريع اإلسكانية وفق 

البرنامج الزمني

الثانية

محليات
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 تعجيزية أو عراقيل 
ً
»لم نضع شروطا

وسيتم الصرف فور اعتماد الكشوف«
معايير صرف البدل غير موحدة 

و»اإلعالم« تشترط تقدير امتياز 
األسئلة النيابية تنهمر على الرشيد 

بشأن التأخر وعدم االلتزام بالتعهدات

طهران - فرزاد قاسمي

تشغيل المباني اإلدارية بـ »الشدادية« 
بداية الفصل الجامعي الثاني

أسواق النفط تترقب دخول 
»السقف الروسي« حيز التنفيذ

● أحمد الشمري
في خطوٍة تنهي أزمة استكمال 
ـــم الـــمـــبـــانـــي الـــمـــنـــجـــزة فــي 

ّ
تـــســـل

مدينة صباح السالم الجامعية 
بـــــ »الـــــشـــــداديـــــة«، والــــتــــي كــشــفــت 
ــمــهــا 

ّ
ـــر تــســل

ّ
»الــــجــــريــــدة« عـــن تـــأخ

بسبب المدير السابق للجامعة، 
ــدم اســتــقــالــتــه مــنــتــصــف  ــ ــذي قـ ــ الــ
نوفمبر الماضي، قالت مصادر 
مطلعة بجامعة الكويت، إن اإلدارة 
الحالية تسعى إلى تشغيل مبنى 
اإلدارة الـــجـــديـــد بــــدايــــة الــفــصــل 
الدراسي الثاني، بعد المصادقة 

ــمــهــا 
ّ
 عــلــى تــســل

ً
ــرا مــــؤخــ

ــار اتـــفـــاق االتـــحـــاد  ــ تــتــرقــب أســـــواق الــنــفــط آثـ
األوروبــي ومجموعة السبع الصناعية )جي 7( 
على وضــع سقف على واردات النفط الروسي 
 للبرميل، 

ً
، بما ال يتجاوز 60 دوالرا

ً
المنقولة بحرا

 من اليوم.
ً
والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا

 فـــي الــمــقــابــل، رد الــمــتــحــدث بــاســم 

»أوبك +« تقرر اإلبقاء على معدل اإلنتاج الحالي

0202

تأكيدا لخبري »الجريدة« أمس و20 سبتمبر الماضي، 
وفي أول تراجع أمام التظاهرات التي تواصل تحركاتها 
منذ سبتمبر الماضي، قّدم النظام اإليراني تنازله األول، 
 حل شرطة اآلداب، التي تسببت في إطالق شرارة 

ً
معلنا

االحتجاجات واالضطرابات بعد مقتل الشابة الكردية 
مهسا أميني أثناء توقيفها لمخالفتها قواعد الحجاب، 

 منذ عام 1983.
ً
الذي أصبح إلزاميا

وتعكس هذه الخطوة، التي تزامنت مع إعالن إعدام 4 
 
َ
دينوا بالتعامل مع ٍإسرائيل، االستراتيجية

ُ
أشخاص أ

التي تتبعها السلطات في محاولٍة الحتواء أكبر موجة 
احتجاج منذ إسقاط نظام الشاه في 1979، ويعتمد 
هـــذا التكتيك عــلــى تــقــديــم تـــنـــازالت اجــتــمــاعــيــة بينها 
تخفيف قــيــود الملبس، وتعديل قــانــون االنتخابات؛ 
إلعادة إشراك اإلصالحيين وقوى سياسية مغّيبة في 

الحكم باالنتخابات المقررة العام المقبل، مع االستمرار 
فــي إرهـــاب المحتجين عبر عمليات القمع المباشر أو 

اإلعدامات واالعتقاالت.

»بدل اإلجازات« في »شرباكة« البيروقراطية
وزير المالية: ميزانيته مرصودة بالكامل... والمسؤولية على الجهات التي لم تنجز كشوفاتها 

● محيي عامر وفهد تركي
ــاء وزارة الــمــالــيــة مــســؤولــيــة  ــقـ مـــع إلـ
تـــأخـــر صــرفــهــا عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي لم 
تــنــتــِه مــن كــشــوف الــمــســتــحــقــيــن، دخلت 
عملية بيع رصيد اإلجازات، التي يشوب 
كلفتها المالية غــمــوض، فــي »شرباكة« 
بيروقراطية الجهات الحكومية، وسط 

تــوالــي األســئــلــة الــبــرلــمــانــيــة عــلــى وزيــر 
المالية وزير الدولة لشؤون االستثمار 

عبدالوهاب الرشيد في هذا الصدد. 
وفـــي بــيــان لـــه، أكـــد الــرشــيــد االلـــتـــزام 
ــازات  ــ الـــتـــام والــتــعــهــد بــصــرف بـــدل اإلجـ
لــمــؤســســات وجـــهـــات الــــدولــــة، فـــي وقــت 

حثها على سرعة إصدار قرار الصرف. 
وأوضــــح الــرشــيــد أن إيــــداع 40% من 

 
ً
المبالغ كان ألسباب تنظيمية، مطمئنا

ــأن الـــمـــيـــزانـــيـــة الــمــخــصــصــة  ــ الــجــمــيــع بـ
لبيع اإلجــــازات مــرصــودة بالكامل لدى 
»الــمــالــيــة«، وجـــاٍر العمل على استكمال 
اإلجراءات بأقرب وقت ممكن بالتنسيق 

مع الجهات المعنية خالل أسبوع. 
وجدد جاهزية الــوزارة لصرف البدل 
لــلــجــهــات الـــتـــي اســتــكــمــلــت الــمــتــطــلــبــات 

اإلجــرائــيــة، والــتــزامــهــا بتعهداتها أمــام 
لجنة الميزانيات والــحــســاب الختامي 
الــبــرلــمــانــيــة ومــجــلــس األمـــــة فـــي الــبــدء 
بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجــازات 
ــرار  أثـــنـــاء الــخــدمــة دون تــأخــيــر فــــور إقــ
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــــــذي تــــم فــــي 16 نــوفــمــبــر 
الــمــاضــي متضمنة 300 مــلــيــون ديــنــار 

لتغطية تكلفة صرف البدل.

سورية: قتيالن باحتجاجات سورية: قتيالن باحتجاجات 
معيشية في السويداءمعيشية في السويداء

بينما كانت األنظار متجهة إلى الشمال السوري 
حيث تهدد تركيا بشن عملية برية داخل األراضي 
تل محتج أمــس برصاص 

ُ
السورية ضــد األكـــراد، ق

 على 
ً
قوات األمن السورية خالل تظاهرة احتجاجا

تدهور األوضاع المعيشية في مدينة السويداء ذات 
األغلبية الدرزية جنوب البالد، كما قتل شرطي.

 على تدهور الظروف 
ً
وتظاهر المئات احتجاجا

المعيشية واالقتصادية، قبل أن يقتحم محتجون 

غاضبون مبنى المحافظة الحكومي، مما أدى إلى 
أعمال شغب وإطالق قوات األمن السورية المكلفة 

حماية المبنى الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان »بمقتل 
متظاهر على األقل برصاص قوات األمن بعد اقتحام 
مبنى المحافظة ونزع صورة كبيرة للرئيس بشار 

األسد كانت معلقة على واجهته«.
وقال الناشط ريان معروف من شبكة »السويداء 

ــاء إن »الـــمـــتـــظـــاهـــر تـــوفـــي  ــبــ ــة لــــأنــ ــّيـ ــلـ ــمـــحـ 24« الـ
 بإصابته بعد نقله وأربــعــة مصابين إلى 

ً
مــتــأثــرا

المستشفى«.
والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة مــــوجــــودة فــــي مــحــافــظــة 
الــســويــداء ذات األغلبية الــدرزيــة عبر المؤسسات 
الرسمية والــمــراكــز األمــنــيــة، فيما ينتشر الجيش 
في محيطها. وتشهد بين الحين واآلخر تظاهرات 

02مماثلة.

»الوطني«: التضخم 
العالمي قد يكون بلغ 

٢٠ذروته بالفعل

02

0202

      مباراتا اليوم
اليابان x كرواتيا 06.00 م

البرازيل x كوريا الجنوبية10.00 م

16 - 9

ترامب يدعو إلنهاء العمل بالدستور
فونديرالين تدعو إلى تجنب حرب تجارية أميركية - أوروبية مدمرة

ــيــــركــــي الـــســـابـــق  دعـــــا الـــرئـــيـــس األمــ
 
ً
ــــب، الـــــــذي أعــــلــــن أخــــيــــرا ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ

تــرشــحــه لــخــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة 
في 2024، إلى إنهاء العمل بالدستور 
إللغاء نتائج انتخابات 2020، وإعادة 

 .
ً
تنصيبه رئيسا

ــة عــلــى  ــنــ ــي تــــدويــ ــ ــــب فـ ــرامـ ــ ـــب تـ ــتـ وكــ
منصته االجتماعية »تروث سوشيال«: 

طرح نتائج االنتخابات الرئاسية 
ُ
»هل ت

ن الفائز الصحيح؟... إن 
َ
لعام 2020 وُيعل

االحتيال من هذا النوع والحجم يسمح 
بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، 
حــتــى تــلــك الــمــوجــودة فــي الــدســتــور«، 
 أن »مــؤســســيــنــا الــعــظــمــاء لم 

ً
مــضــيــفــا

يريدوا انتخابات كاذبة ومزّورة!«.
وجاء منشور ترامب بعدما 

سيارة الشرطة التي هاجمها المتظاهرون في السويداء أمس

صورتان ضوئيتان عن خبَري »الجريدة«

مع العدد

ةديرجلا. أوتو

فرنسا وإنكلترا 
في مواجهة نارية 

بربع النهائي
بــأداء متميز، واصــل منتخب فرنسا حملة 
الدفاع عن لقبه عبر فوزه على نظيره البولندي 
بثالثة أهداف لهدف، في الدور ثمن النهائي من 
مونديال قطر أمس األحد، ليبلغ ربع النهائي، 
، السبت المقبل على ملعب 

ً
 ناريا

ً
ويضرب موعدا

البيت، مع المنتخب اإلنكليزي الذي لحق به، 
بــعــدمــا ضــربــت مــدافــعــه الــحــصــون السنغالية 
بثالثية نظيفة سجلها جــــوردان هــنــدرســون 

وهاري كين وبوكايو ساكا.
ويــديــن منتخب »الـــديـــوك« بــفــوزه لالعبيه 
أوليفييه جيرو الذي افتتح التسجيل ألبطال 

ــم كــيــلــيــان الـــعـــالـــم بـــنـــهـــايـــة الـــشـــوط  ــ األول، ثـ
مبابي، الذي سجل 
هـــدفـــيـــن بـــالـــشـــوط 
الثاني، بينما سجل 
روبــــرت ليفاندوفسكي 
هـــدف بــولــنــدا الــوحــيــد من 

ركلة جزاء.
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»بدل اإلجازات« في »شرباكة«...طهران تخضع...

تشغيل المباني اإلدارية...
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وأعــلــن الــمــدعــي الــعــام مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري، أمــــس، فــي مؤتمر 
صحافي بمدينة قم، حل شرطة اآلداب، ليؤكد خبَري »الجريدة«؛ عن 
نية السلطات تقديم تنازالت، وتعليق المرشد األعلى علي خامنئي، 
، عــمــل الــجــهــاز الــمــنــوط بتطبيق قــواعــد الـــزي واألخــــاق على 

ً
ضــمــنــا

النساء والرجال.
وقــال مصدر في مكتب خامنئي، لـ »الــجــريــدة«، إن قــرار إعــان حل 
الشرطة جاء بعد اجتماع دعا إليه المرشد وحضره كبار قادة النظام، 
 إلى أن خامنئي أبلغ الحضور قراره إنشاء 

ً
ليل الخميس ـ الجمعة، الفتا

مجموعات دعوية حكومية لنشر الثقافة اإلسامية والشرعية، مقابل 
تخفيف القيود االجتماعية وبينها إلزامية ارتداء الحجاب.

وذكــر المصدر أن المرشد أوعــز لرئيس البرلمان محمد قاليباف 
ورئيس السلطة القضائية حسين غام محسني بالعمل على تعديل 
قــانــون الــحــجــاب، فــي غضون أســبــوع أو أسبوعين، بما يتطابق مع 
الــظــروف الجديدة للباد، وإعــطــاء مساحة أكبر من الحرية »دون أن 

يتحول األمر إلى فلتان«.
 للرئيس إبــراهــيــم رئيسي 

ً
 شــديــدا

ً
وأوضـــح أن المرشد وّجــه عتبا

 إلى تقرير قدمه رئيس البرلمان 
ً
وحكومته بسبب االضطرابات، مستندا

 إلى 
ً
 وأرجع 90 في المئة من المشاكل التي تواجه الباد حاليا

ً
له أخيرا

»تخبط الحكومة« في خططها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
الخارجية والداخلية.

وجاءت الخطوة عشية بدء إضراب دعا إليه المحتجون يستمر ثاثة 
 أمام الطلبة في جامعة طهران، 

ً
أيام، وقبيل كلمة مقررة لرئيسي غدا

في خطوة قال مراقبون معارضون، إنها تنطوي على معارضة، إذ إن 
الجامعات خرجت بالكامل عن دعم النظام.

وأعلن مغني البوب الشهير، إبراهيم حامدي، تأييده لإلضرابات 
واالحــتــجــاجــات الــجــديــدة، فــي حين قـــّدر نــائــب وزيـــر الداخلية ماجد 
ميراهمادي الخسائر واألضرار الناتجة عن االحتجاجات بأنها تبلغ 

أكثر من 47 مليون دوالر.
ّصص 

ُ
إلــى ذلــك، وبعد اجتماع مغلق بين البرلمان والحكومة خ

لمناقشة االحتجاجات، قال المتحدث باسم رئيس البرلمان نظام الدين 
موسوي إن »الحكومة والبرلمان يــؤكــدان أن أفضل طريقة للتعامل 
مع االضطرابات األخيرة وتحقيق االستقرار هو االهتمام بالمطالب 

الحقيقية للشعب، التي تتعلق في معظمها بالمعيشة واالقتصاد«. 
وأضاف موسوي أن »أغلبية الشعب مع الثورة اإلسامية، ويؤمنون 
بالقيادة، ولكن لديهم شكاوى واعتراضات صحيحة يجب الرد عليها«. 
في المقابل كشف األمين العام لحزب »اتحاد ملت« اإلصاحي آذر 
 من النشطاء السياسيين بأمين المجلس 

ً
منصوري، عن لقاء جمع عددا

ّصص لمناقشة 
ُ

األعلى لألمن القومي علي شمخاني، صباح أمس؛ خ
االحتجاجات.

وفي السياق، أظهرت وثيقة مسربة بعد اختراق وكالة أنباء فارس، 
أن السلطات اإليرانية اعتقلت 115 من أفــراد الجيش؛ بسبب دعمهم 

لاحتجاجات.
ل عدم نشر 

ّ
وبحسب ما سّربته »رويترز« عن مسؤول عسكري، فض

 األجهزة االستخباراتية كثفت نشاطاتها وتدقيقها األمني 
ّ
اسمه، فإن

حول كل عنصر تشارك عائلته أو أحد أفرادها في التظاهرات، أو أقارب 
الــذيــن لقوا مصرعهم على يــد األمــن والجيش فــي األحـــداث األخــيــرة، 

وتحقق معهم لضمان والئهم للنظام.

 وأوضــح أن »المالية« لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل 
في صرف البدل، وأن المسؤولية اآلن تقع على الجهات الحكومية 
المختلفة في االنتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، 
 إلى أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحــدة الرقابة 

ً
الفتا

 
ً
المالية سيتم إيـــداع المبلغ فــي حساب الجهة على الــفــور، وفقا

لإلجراءات المالية المتبعة. 
يأتي ذلك في وقت علمت »الجريدة« من مصادرها أنه ال ضوابط 
 للصرف 

ً
موحدة لصرف بدل اإلجازات، فبعض الجهات تضع حدا

 أخــرى تخالف ما 
ً
، وثالثة تضع شروطا

ً
وأخــرى تجعله مفتوحا

أوصى به مجلس األمة عند إقراره الميزانية، فموظفو وزارة اإلعام، 
، تسلموا أمس شروط الصرف ومنها اشتراط حصولهم على 

ً
مثا

تقدير امتياز آلخر تقريرين قبل الصرف.
، انتقد النائب فيصل الكندري عدم وجود آلية حكومية 

ً
نيابيا

لتنفيذ ما يتعلق ببيع اإلجازات وعدم تنفيذ الحكومة تعهداتها 
 بتحقيق 

ً
أمام المجلس فيما يتعلق بفتح سقف اإلجازات، مطالبا

العدالة والمساواة بين الموظفين.
 واعتبر الكندري، في تصريح، أن تراجع الحكومة عن تعهداتها 
ومماطلتها لمدة شهر ونصف الشهر فــي هــذا الموضوع بداية 
 أن هذا لألسف النهج الحكومي الذي تتبعه 

ً
غير موفقة، مضيفا

اليوم كل وزارة بحسب مزاجيتها، وهو أمر مستغرب تجاه قرار 
يهم أهل الكويت كافة.

بدوره، سأل النائب شعيب المويزري الوزير الرشيد عن شكاوى 
المواطنين من انعدام العدالة والتمييز في صرف الصفوف األمامية 
 إلــى أن ذلــك أمــر غير 

ً
والــبــدل الــنــقــدي لــإلجــازات الـــدوريـــة، مــشــيــرا

إيجابي، السيما »أنكم تعهدتم بااللتزام، وكان آخر تعهداتكم  في 
األول من نوفمبر الماضي، وعليه ما مبررات هذا التخبط وعدم 

االلتزام بالتنفيذ؟«.
 عــبــر وســائــل 

ً
 عــلــى الــمــتــداول حــالــيــا

ً
ــر، وتــعــلــيــقــا فــي مــجــال آخــ

التواصل بشأن ظهور خصم لبعض الموظفين عبر تطبيق ديوان 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، أكـــد الـــديـــوان عـــدم صــحــة ذلــــك، إذ ال تــوجــد أي 

خصومات على الرواتب.

االبتدائي له ضمن حزمة من المشاريع في موقع الشدادية.
 على 

ً
وأوضــحــت المصادر لـــ »الــجــريــدة«، أن الجامعة تعمل حاليا

تحديد وتوزيع المكاتب والمرافق واألقسام واإلدارات داخل المبنى 
الجديد قبل االنتقال إليه بشكل كلي، ليتم إنجازه بالشكل المطلوب، 
، تلبية لتوصيات مديرة الجامعة باإلنابة د. سعاد 

ً
وتشغيله سريعا

الفضلي.
وأفادت بأن الجامعة تنوي تسريع إنجاز المباني الجديدة لانتقال 
 لتسليم مبنى اإلدارة القديم في موقع 

ً
إليها بأسرع وقت ممكن؛ تمهيدا

 لتشغيلها بحسب تأكيدات 
ً
الخالدية إلى جامعة عبدالله السالم ترقبا

وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية في مجلس األمة.
يذكر أن مبنى اإلدارة الجديد يعد المبنى األعلى واألهــم بالحرم 
 ،

ً
الجامعي، إذ يتضمن 28 إدارة، بطاقة استيعابية نحو 2665 موظفا

و3 قـــاعـــات مـــحـــاضـــرات بــســعــة 200 شــخــص لــكــل مــنــهــا، و90 غــرفــة 

الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بــأن موسكو لــن تقبل بوضع 
سقف لسعر نفطها.

 وقال بيسكوف للصحافيين في موسكو: »نحن نقّيم الوضع. وتم 
 
ً
إجــراء بعض االســتــعــدادات لمثل هــذا الحد األقصى للسعر«، مشددا
على أن بـــاده لــن تقبل بــهــذا األمـــر »وسنعلمكم بخطواتنا بمجرد 

انتهاء التقييم«. 
من جهته، قال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن االتفاق 
 ليس بالقرار 

ً
بشأن الحد األقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دوالرا

 
ً
 في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا، مؤكدا

ً
الجاد، ولن يساهم كثيرا

أنه يتعين خفضه أكثر من ذلك.
إلــى ذلـــك، أعلنت مجموعة »أوبـــك +« اإلبــقــاء على سقف إنتاجها 
 متى ما دعت الضرورة إلى ذلك.

ً
الحالي، مع االلتزام باالجتماع مجددا

ــــوزاري الــــ 34 عبر  وعــقــدت الــمــجــمــوعــة، مــســاء أمـــس، اجتماعها الـ
»الفيديو«، وأكد المشاركون، في بيان، العمل نحو استقرار أسواق النفط 
العالمية، وااللتزام بالنهج االستباقي في ما يتعلق بتطورات السوق، 
واستعداد المجموعة لاجتماع في أي وقت التخاذ إجراءات إضافية 
فورية لمعالجة تطورات السوق ودعم توازنه واستقراره إذا لزم األمر.

ي 
َ
وكانت »أوبك +« قررت في أكتوبر الماضي خفض اإلنتاج بمليون

 من 
ً
، أي نحو 2 فــي المئة مــن الطلب العالمي، اعــتــبــارا

ً
برميل يوميا

نوفمبر الماضي حتى نهاية عام 2023.

تعهد رجل األعمال والملياردير األميركي إيلون ماسك، بنشر وثائق 
خطيرة بخصوص فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، 

نجل الرئيس جو بايدن.
 أن 

ً
وعــلــق المتحدث بــاســم البيت األبــيــض أنـــدرو بيتس، معتبرا

 .»
ً
تصريحات تــرامــب »لعنة على روح أمتنا، ويجب إدانتها عالميا

وأضاف في بيان أن »الدستور وثيقة مقدسة كفلت ألكثر من 200 عام 
أن تسود الحرية وسيادة القانون في بلدنا العظيم. يجمع الدستور 
ِسم القادة المنتخبون 

ْ
 بغض النظر عن الحزب، ويق

ً
الشعب األميركي معا

على دعمه«.
ــوال  ــ ــر، قـــالـــت رئــيــســة الــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة أورسـ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
فونديرالين إنه يتعين على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عدم 

المخاطرة بحرب تجارية مدمرة.
ووجهت أكبر مسؤولة في االتحاد األوروبي نداء إلى واشنطن مع 
تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي 
األخير بقيمة 700 مليار دوالر المسمى »قانون خفض التضخم« والذي 
ات ضريبية للمستهلكين األميركيين الــذيــن يشترون  يضمن إعــفــاء
 وفي بعض البلدان التي 

ً
سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محليا

لديها اتفاقيات تــجــارة حــرة مــع الــواليــات المتحدة. وبالرغم مــن أن 

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن »خارجين عن القانون اقتحموا 
مبنى محافظة السويداء وأحرقوا الملفات واألضابير الرسمية«، من 

دون تفاصيل أخرى.
وبـــــدأت أعـــمـــال الــشــغــب، إثــــر وصــــول الــمــتــظــاهــريــن الــــى أمــــام مقر 
المحافظة، حيث حصل »توتر أمني بعدما هاجموا المبنى بالحجارة 

واقتحمه عدد منهم«، وفق المرصد.
ر الوضع، بحسب معروف، »إثر إقدام عنصر أمني من قوات 

ّ
وتوت

النظام على إطــاق الــرصــاص في الــهــواء لتفريق محتجين تجمعوا 
حوله، مما أثــار غضب المتظاهرين الذين أحرقوا سيارته لتحصل 

بعدها أعمال شغب«.
ــت شبكة الــســويــداء 24، مــقــاطــع فــيــديــو تظهر الــعــشــرات وهــم 

ّ
وبــث

يــرددون هتاف »الشعب يريد إسقاط النظام« أمــام المحافظة بينما 
يقف مقابلهم عدد من الضباط وعناصر األمن السوري. وفي مقاطع 
أخرى، تظهر عربة عسكرية مصفحة وهي تحترق وإطارات مشتعلة 
سمع أصوات إطاق رصاص كثيف.

ُ
في شارع رئيسي بالمدينة، كما ت

 
ً
وتعيش مدينة الــســويــداء كمعظم الــمــدن السورية األخـــرى واقعا
 مع شّح كبير 

ً
 في األسابيع الماضية تزامنا

ً
ا ، زاد سوء

ً
 مترّديا

ً
خدميا

 إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم 
ً
في المحروقات دفع موظفين وطابا

ودراســتــهــم فــي مــدن عــدة. وأصـــدرت الحكومة خــال األيـــام الماضية 
قــــرارات تقشفية عـــدة مرتبطة بنقص الــمــحــروقــات وزيــــادة ســاعــات 

التقنين الكهربائي.
وشّكلت مدينة السويداء استثناًء طوال سنوات النزاع، إذ تمكن دروز 
سورية الذين يشكلون ثاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من 
تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمااًل الساح ضد الدولة 
وال انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آالف الشبان 
 عن 

ً
عن التجنيد اإلجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل الساح دفاعا

ت دمشق النظر عنهم.
ّ

مناطقهم فقط، بينما غض
 مــن الــحــرب باستثناء 

ً
وبقيت محافظة الــســويــداء بمنأى نسبيا

هجمات محدودة بين 2013 و2015 شنتها فصائل معارضة بعضها 
إسامية متطرفة وتصدت لها مجموعات محلية، إضافة إلى هجوم 
.
ً
واسع لتنظيم »داعش« عام 2018 تسّبب بمقتل أكثر من 280 شخصا

اجتماعات بسعات مختلفة لخدمة اإلدارات، إلى جانب عيادة طبية، 
وفرع بنك، واستراحة للموظفين وقاعة للطعام، وحضانة لألطفال، 
ومقر صندوق الضمان االجتماعي، ومقر رابطة موظفي الجامعة، 

ومركز لخدمة المواطن.

االتحاد األوروبـــي والــواليــات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، 
لكنهما ليس لديهما مثل هذا االتفاق.

ويخشى االتحاد األوروبي، الذي يضم العديد من شركات صناعة 
السيارات الكبرى، أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث 

 على ذلك.
ً
يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة ردا

وقـــالـــت فــونــديــراليــن إن االتـــحـــاد األوروبــــــي والــــواليــــات الــمــتــحــدة 
 لحل القضية لكنها حذرت من أن التكتل سيرد 

ً
سيواصان العمل معا

حسب الضرورة على برنامج واشنطن للتكنولوجيا النظيفة.
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هنأ نائب وزير الخارجية السابق خالد 
 بمناسبة 

ً
الجارلله اإلمارات قيادة وشعبا

اليوم الوطني والذكرى الـ 51 لاتحاد. 
ــه: »حـــقـــقـــت اإلمــــــــارات  ــلــ ــارالــ وقـــــــال الــــجــ
إنـــجـــازات كــبــيــرة فـــي كـــل الــمــجــاالت على 
الــمــســتــوى الــمــحــلــي، الخليجي والــعــربــي 
والــدولــي. فعلى الصعيد المحلي حققت 
قفزات في الحركة العمرانية، كما أن هناك 

 وغير مسبوق باإلنسان 
ً
 كبيرا

ً
اهتماما

اإلماراتي، إضافة لما تحقق من دور مهم 
وبارز لإلمارات على المستوى الخليجي 
ــــدور اإلمــــاراتــــي الـــداعـــم   الــ

ً
ــدرك تــمــامــا ــ ونــ

ــاون وحـــرصـــهـــا  ــعــ ــتــ لـــمـــســـيـــرة مـــجـــلـــس الــ
على تحقيق اإلنجازات والمكاسب لهذه 
المسيرة، كما نــدرك دعم اإلمــارات للعمل 
الــعــربــي الــمــشــتــرك ونــؤكــد أن هـــذا الـــدور 

سيتواصل بفضل قيادتها الحكيمة«. 
وأضـــاف أنــه »عــلــى المستوى الــدولــي، 
ندرك دورها المؤثر وسياستها الحكيمة 
 إلى ما يعيشه 

ً
على كل المستويات«، الفتا

الــعــالــم مــن أزمــــات سياسية واقــتــصــاديــة 
 فعااًل 

ً
وحــروب، وقــد لعبت اإلمـــارات دورا

 
ً
لتجنيب البشرية ويات الحروب، متمنيا

لها التقدم واالزدهار.

محمد الشرهان

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء والخالد
اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد بقصر 
بيان، صباح أمس، سمو الشيخ 
ــــد رئـــيـــس  ــمـ ــ ــد نـــــــواف األحـ ــمــ أحــ

مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد 
 النائب األول 

ً
بقصر بيان أيضا

لرئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر 
الداخلية الشيخ طال الخالد.

وزير الداخلية: مشاعر المواطنين تاج على رؤوسنا 
»محبة أهل الكويت وسؤالهم عنا خالل مرضنا يجسدان أصالة معدنهم«

أعــرب النائب األول لرئيس مجلس الــــوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طال الخالد عن شكره »ألهل الكويت 
الذين غمرونا بصدق مشاعرهم النبيلة، وهي تاج على 
رؤوسنا، ووســام على صدورنا، وجميل في أعناقنا 

ما حيينا«.
ــال الــخــالــد فــي رســالــة إلـــى أهـــل الــكــويــت، أمــس:  وقـ
 
َّ
 على كرمه وفضله، وأن من

ً
»نحمُد الله اواًل وأخــيــرا

فاء بعد السقم، وأسأله سبحانه وتعالى 
ّ

علينا بالش
أن يديم على أهل الكويت الصحة والعافية، وأن يشفي 
مرضاهم، وأن يبعد عنهم كل مكروه، وأن يديم على 
الكويت والكويتيين األمن واألمان، ويبارك في أرزاقهم، 

ويصرف عنهم السوء والضرر«.
وأضاف: »كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألهل 
الــكــويــت كــافــة الــذيــن غــمــرونــا بمشاعرهم الــصــادقــة، 
ومحبتهم التي هي تاج على رؤوسنا، ووســام على 

صدورنا وأعناقنا ما حيينا، والشكر موصول لكل من 
عادنا أو دعا لنا أو تواصل معنا هاتفيا أو برسالة أو 

من خال وسائل التواصل االجتماعي«.
وتابع بأن »محبة أهل الكويت وسؤالهم المتواصل 
عنا خــال فترة مرضنا داللــة على تفّرد وطيبة أهل 
 إلى أن 

ً
الكويت، وأصالة معدنهم، وكرم عطائهم«، مشيرا

»الشعب الكويتي األصيل ليس له مثيل، وأسأل الله أن 
يعيننا على رد ولو جزء من جميل أهل الكويت علينا، 
وأسأل الله جل في عاه أن يحفظ ويسعد ويبارك ألهل 

الكويت الطيبين، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه«.
ودعــا الله العلي القدير أن »يوفقنا ويعيننا على 
خدمة وطننا الغالي وشعبه الكريم، في ظل القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحــمــد، وعــضــيــده ولـــي عــهــده األمــيــن سمو الشيخ 

مشعل األحمد«.
طالل الخالد

العوضي: يوم االتحاد اإلماراتي احتفال لجميع دول الخليج
النيادي: عالقاتنا مع الكويت نموذج استثنائي وثري للتعاون والتكاتف

• ربيع كالس 
ــر الــصــحــة د. أحــمــد  ــ ــاد وزيـ ــ أشـ
الــعــوضــي بــالــعــاقــات الكويتية - 
اإلماراتية في المجاالت كافة، وثمن 
اإلنــجــازات التي حققتها اإلمــارات 
الــشــقــيــقــة فــــي مــعــظــم الـــمـــيـــاديـــن، 
 بالتهنئة للقيادة والشعب 

ً
متقدما

اإلماراتي لمناسبة احتفالهم بعيد 
االتحاد الـ 51، في مناسبة سعيدة 
 لهم 

ً
لجميع دول الخليج متمنيا

التقدم واالزدهار.
كام العوضي جاء على هامش 
مشاركته السفير اإلمـــاراتـــي لدى 
الباد حامد النيادي، في احتفال 
أقــــامــــه أمــــــس، بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
ـــ 51  ــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ اإلمـــــــــــارات بــعــيــد االتـ
بمشاركة وزيــر الخارجية الشيخ 
ســالــم الــصــبــاح وعـــدد مــن الــــوزراء 
والــمــســؤولــيــن والــدبــلــومــاســيــيــن 
وشخصيات المجتمع الكويتي 
من فنانين وإعاميين وشخصيات 

عامة ومواطنين.

ــر الــصــحــة  ــ ــ ــاد وزيـ ــ ــ بـــــــــدوره، أشـ
السابق د. خالد السعيد بالعاقات 
الكويتية - اإلمــاراتــيــة فــي جميع 
 باإلنجازات التي 

ً
المجاالت، مشيدا

حققتها اإلمارات في كل الميادين.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 
اإلماراتي أن »العاقات بين اإلمارات 
والكويت نموذج استثنائي وثري 
للتعاون والتكاتف على الصعد 
ــة، الـــتـــي تــســتــمــد قـــوتـــهـــا من  ــافــ كــ
جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة المتأصلة، 
ومن حرص قيادتي البلدين على 
دفــعــهــا نــحــو الــمــزيــد مـــن الــتــطــور 
والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة 
في هذا الشأن، بما يلبي طموحات 

الشعبين الشقيقين«.
وأضـــاف النيادي، أن العاقات 
اإلمــاراتــيــة - الكويتية تــقــوم على 
روابــــــط الـــــدم والــنــســب والــتــاريــخ 
المشترك، وهي في تطور مستمر 
وتستند إلى دعم قيادتي البلدين.

مــن جهته، قـــال المستشار في 
ــيـــري الــشــيــخ فيصل  الـــديـــوان األمـ

المالك، إن »اإلمــارات والكويت بلد 
 أن احتفال الكويت 

ً
واحـــد« مــؤكــدا

مــــن خـــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون واإلذاعــــــــة 
وتفاعل قطاعات الدولة والمجتمع 
المدني مع مناسبة العيد الوطني 
الـ 51 لدولة اإلمارات يدل على مدى 
العاقة بين الدولتين الشقيقتين 
 بين 

ً
والقيادتين والشعبين، وأيضا

كل منظومة دول مجلس التعاون 
الخليجي والعرب كافة.

بــــــــــــدوره، قـــــــال مــــديــــر الــمــعــهــد 
ــابـــق الــســفــيــر  ــلـــومـــاســـي الـــسـ الـــدبـ
عبدالعزيز الــشــارخ: »لمسنا مدى 
الـــتـــطـــور والـــتـــقـــدم الــــــذي تــشــهــده 
اإلمــارات، الذي يجعل كل خليجي 
 لإلمارات المزيد 

ً
يفخر بها«، متمنيا

من اإلنجازات.
من ناحيته، قال السفير العماني 
ــــدى الـــبـــاد صـــالـــح الـــخـــروصـــي:  لـ
»نــهــنــئ اإلمــــــارات الشقيقة قــيــادة 
 بعيد االتــحــاد، 

ً
وحــكــومــة وشــعــبــا

ونتمنى لهم الــمــزيــد مــن التطور 
والــتــقــدم والــنــمــاء، وهـــذه مناسبة 

سعيدة في اإلمــارات ولمنظومتنا 
 
ً
الخليجية التي نتمنى لها دائما

المزيد من التطور والتقّدم«.
ــا الــســفــيــر الــمــصــري أســامــة  أمــ
شــلــتــوت فــقــال: »نــحــن ســعــداء لما 
وصـــلـــت إلـــيـــه اإلمــــــــارات مـــن تــقــّدم 
وازدهار وهي دولة رائدة في كثير 
مــن األعــمــال ونــقــدم لها كــل الشكر 
لما تقّدمه من دعــم لمعظم الــدول 
 ،

ً
 ومصر خصوصا

ً
العربية عموما

وكما أن اإلمــارات سند لمصر فإن 
مصر سند لإلمارات«.

من جانبه، أعرب السفير العراقي 
الـــمـــنـــهـــل الـــصـــافـــي عــــن ســعــادتــه 
 إلى أن 

ً
بالمشاركة في الحفل، مشيرا

»اإلمارات نموذج يحتذى به قيادة 
 بالدور 

ً
 بين الدول«، مشيدا

ً
وشعبا

المحوري واألساسي الذي تؤديه 
اإلمارات في الوطن العربي.

كما شـــارك بالحضور وتقديم 
ــن عـــمـــيـــد الــســلــك  ــ ــل مـ ــ الـــتـــهـــنـــئـــة كـ
الدبلوماسي سفير طاجيكستان 
ــلـــه زبـــــيـــــدوف، والــســفــيــرة  ــيـــدالـ زبـ

الفرنسية كلير لوفليشر، والسفيرة 
الكندية عاليا مــوانــي، والسفيرة 
البريطانية بليندا لويس، والسفير 
اإليراني د. محمد إيراني، والسفير 
اإلســبــانــي ميغيل خوسيه مــورو 
أغــيــار، والــقــائــم بأعمال السفارة 

األميركية جيمس هولتسنايدر.
وزير الخارجية والسفير اإلماراتي يقطعان قالب حلوى بالمناسبة )تصوير نوفل إبراهيم(

الكويت تستنكر الكويت تستنكر 
استهداف سفارة استهداف سفارة 

باكستان بأفغانستانباكستان بأفغانستان

أعربت وزارة  الخارجية عن إدانة 
واستنكار الكويت للهجوم المسلح 
الـــذي اســتــهــدف ســفــارة باكستان 
اإلسامية، ومحاولة اغتيال القائم 
ــفـــارة فـــي الــعــاصــمــة  بـــأعـــمـــال الـــسـ

األفغانية كابول.
ــــي بــيــان   وشـــــــــددت الـــــــــــــوزارة، فـ
أمـــس األول، على مــوقــف الكويت 
المناهض للعنف واإلرهاب، مؤكدة 
تــضــامــن الـــكـــويـــت ووقـــوفـــهـــا إلــى 
جانب باكستان، وتأييدها في كل 
ما تتخذه من خطوات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.

محافظ الفروانية بحث مع السفيرة 
التركية القضايا المشتركة

استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، في مكتبه، صباح أمس، 
سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى سونمز، حيث ناقشا القضايا 
ذات االهتمام المشترك بين الكويت وتركيا. وتمنى الجابر للسفيرة التركية 

التوفيق والنجاح في مهام عملها.

 سفيرة تركيا
ً
محافظ الفروانية مستقبال

ً
 مخالفا

ً
األصفر: رصد أكثر من 1400 مخالفة نظافة و93 عقارا

 في حولي
ً
كشف أن »اإلطفاء« أغلقت 81 مبنى إداريا

أكــــد مــحــافــظ حــولــي ومــحــافــظ الــعــاصــمــة 
ــر أن تـــنـــظـــيـــم عــمــل  ــ ــفـ ــ ــالــــة عـــلـــي األصـ ــالــــوكــ بــ
المحافظات أتى واضحا من خال المرسوم 81 
لعام 2014 من خال متابعة االنشطة والمرافق 
العامة في المحافظة، والتنسيق بين الجهات 
الحكومية وإيصال الماحظات للمسؤولين في 

نطاق اختصاصهم.
وقال األصفر، في تصريح صحافي أمس، 
إن المحافظة تتابع أداء الخدمات المقدمة من 
الجهات، وتهتم بتسجيل الماحظات ومتابعة 
شكاوى المواطنين، من أجل االرتقاء بتقديم 

الخدمات المناسبة لراحة المواطنين.
وكشف عن عدد من اإلحصائيات للجهات 

المسؤولة منذ بداية 2022 حتى نهاية أكتوبر 
 إلى أن البلدية أزالت أكثر من 

ً
الماضي، مشيرا

471 مظلة مقامة على الساحات العامة وعلى 
 على الممرات 

ً
أماك الدولة، ورفعت 40 حاجزا

، ورصد 
ً
 مخالفا

ً
والطرق، وتم رصد 93 عقارا

وتوجيه 116 مخالفة للمباني، وتحرير أكثر 
مــن 107 مخالفات لمبان، وتوجيه أكثر من 
1483 مخالفة بشأن النظافة وإشغاالت الطرق.

، وتقديم 
ً
وأوضح أنه تم توجيه 1397 إنذارا

، كــمــا تـــجـــاوز عــــدد الــمــلــصــقــات 
ً
493 تـــعـــهـــدا

، وتجاوز 
ً
الموجهة للمخالفات 14412 ملصقا

إجمالي المركبات المخالفة 2321، وتم التعامل 
مع 59 شكوى بين الجيران.

وفــيــمــا يــخــص إحـــصـــائـــيـــات الــمــخــالــفــات 
لقطاع الوقاية في قوة اإلطفاء العام، بين أنه 
تمت مخالفة 327 منشأة لمخالفة اشتراطات 
.
ً
السامة والوقاية وتم إغاق 81 منشأة إداريا

وعن منطقة حولي الصحية لوزارة الصحة، 
أوضح أن العيادات الخارجية استقبلت 25172 
حالة في الباطنية، و3353 لألطفال و13057 
حــالــة فـــي عـــيـــادات الـــجـــراحـــة، كــمــا استقبلت 
عيادات الجلدية ما يقارب 39382 حالة خال 

العام.
وأعــرب محافظ حولي عن تقديره لجميع 
 بذل المزيد لخدمة 

ً
الجهود المبذولة، متمنيا

أهالي المحافظة وتسهيل أمورهم.

علي األصفر

١٩
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● فهد الرمضان
ــا شـــــــــــــــارف الــــفــــصــــل  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
الــــدراســــي األول عــلــى نــهــايــتــه، 
حيث تنطلق اختبارات صفوف 
الـــنـــقـــل فــــي مــخــتــلــف الـــمـــراحـــل 
الدراسية اعتبارا من األسبوع 
الجاري، أكــدت مصادر تربوية 
لـــ »الــجــريــدة« أن وزارة التربية 
تــضــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 
القرار الخاص بتشكيل الفريق 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــل الـ ــمــ ــعــ ــــاص بــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الــــخــــيــــري لــــمــــســــاعــــدة الـــطـــلـــبـــة 
المحتاجين )البدون(، موضحة 
أن تعليمات من جهات قيادية 
عــلــيــا صــــدرت بـــضـــرورة سرعة 
عــقــد اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــخــاصــة 
بفحص طلبات تشكيل اللجان 
ــّت مــوضــوع  والــــفــــرق لــســرعــة بــ
تــشــكــيــل فــريــق الــعــمــل الــخــاص 

بالصندوق.
وقالت المصادر إن الجهات 
المختصة بــالــوزارة انتهت من 
وضـــع مــســودة الـــقـــرار الــخــاص 
بأعضاء فريق العمل للصندوق 
الـــخـــيـــري، ويـــتـــوقـــع أن يــصــدر 
القرار خالل األسبوع الجاري أو 

بداية األسبوع المقبل.

يذكر أن الوزارة تأخرت كثيرا 
هــذا الــعــام فــي إصـــدار الــقــرارات 
الــخــاصــة بــالــصــنــدوق الخيري 
لمساعدة الطلبة المحتاجين 
ــن فـــئـــة الــــــبــــــدون، حـــيـــث كـــان  ــ مـ
استقبال الطلبات لالنضمام إلى 
الصندوق الــذي يتكفل برسوم 
ــذه الــفــئــة  تــعــلــيــم الــطــلــبــة مـــن هــ
مــع بــدايــة أكــتــوبــر مــن كــل عــام، 
وذلــك حتى يتسنى للموظفين 
الــمــعــنــيــيــن مـــراجـــعـــة الــطــلــبــات 
واعــــتــــمــــاد الـــمـــنـــطـــبـــقـــة عــلــيــهــم 
الشروط، وتجهيز األسماء في 
كـــشـــوف تـــرســـل إلــــى الـــمـــدارس 
لضمان تسديد رســوم الطلبة، 
حــتــى ال تــضــطــر الـــمـــدارس إلــى 
مــنــع دخـــــول الــطــلــبــة الـــذيـــن لم 

يسددوا رسومهم الدراسية.

رؤساء اللجان

من جانب آخر، اعتمد الوكيل 
المساعد للتعليم العام، أسامة 
الــســلــطــان، قـــرار تــدويــر رؤســـاء 
لــجــان اخــتــبــارات طــلــبــة الصف 
ــانـــي عـــشـــر لـــنـــهـــايـــة الــفــتــرة  ــثـ الـ
ــــى لــعــام 2022/  الـــدراســـيـــة األولـ
2023، حــــيــــث ســــيــــتــــم إجــــــــراء 

الـــتـــدويـــر لــمــديــر الـــمـــدرســـة مع 
الـــمـــراقـــبـــيـــن والـــمـــالحـــظـــيـــن فــي 
ــارا مـــن 4 يــنــايــر  ــبـ ــتـ الـــلـــجـــان اعـ

المقبل.
وحدد السلطان، في اجتماع 
ــري الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــديـ ــ ــع مـ ــ عــــقــــده مـ
التعليمية صــبــاح أمــــس، عــدد 
لـــــجـــــان االخـــــــتـــــــبـــــــارات فــــــي كــل 
منطقة، داعيا الى تجهيز مقار 
االخــــتــــبــــارات وتـــوفـــيـــر الــبــيــئــة 

المالئمة للطلبة وضــبــط سير 
العملية بتطبيق اللوائح والنظم 

الخاصة باالختبارات.
وذكر بيان لـ »التربية« أمس 
أن الــوكــيــل الــمــســاعــد للتعليم 
 مع مديري 

ً
العام عقد اجتماعا

ــوم الـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــ عــ
ومـــديـــر إدارة الــتــعــلــيــم الــديــنــي 
ــفــــور بـــحـــضـــور  ــغــ ــدالــ ــبــ أنـــــــــور عــ
مدير ادارة التنسيق ومتابعة 

التعليم العام باالنابة حميدة 
 مــنــه 

ً
ــا ــبـ ــانـ الــــقــــالف، وحـــضـــر جـ

الــوكــيــل الــمــســاعــد لــإنــشــاءات 
ــري،  ــيــ ــطــ ــمــ ــابــــــة ســــعــــد الــ ــاالنــــ بــــ
حـــيـــث تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــعـــديـــد 
مــن الــقــضــايــا الــتــربــويــة ومنها 
االســتــعــداد المتحانات الفصل 
الــدراســي األول وآلــيــة تنفيذها 
كذلك ضــرورة التنفيذ والتقيد 
ــم ونــــــــشــــــــرات قــــطــــاع  ــيــ ــامــ ــعــ ــتــ بــ

التعليم العام من قبل االدارات 
الـــــمـــــدرســـــيـــــة، وعــــــــــدم تــكــلــيــف 
المعلمين والمتعلمين وأولياء 
األمـــور بــأيــة أعــبــاء مــالــيــة. وفي 
نــهــايــة االجــتــمــاع شــكــر الوكيل 
ــام  ــ ــعـ ــ ــد لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الحضور للجهود المبذولة من 

قبلهم لمتابعة مهامهم.

● جورج عاطف
ــــى وقـــــــــع قـــــــــــرار وزارة  ــلـ ــ عـ
الــشــؤون االجتماعية تأجيل 
عـــقـــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، 
ــراء انـــتـــخـــابـــات جــمــعــيــة  ــ ــ وإجـ
أبوحليفة التعاونية بسبب 
عــــــــــــدم تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــنـــــصـــــاب 
القانوني لالعضاء الحضور، 
عــلــمــت »الــــجــــريــــدة« أن إدارة 
ــار  ــهـ ــــؤون الـــعـــضـــويـــة وإشـ شــ
ــات واالتــــــــحــــــــادات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
الــتــعــاونــيــة بـــالـــوزارة حــددت 
 
ً
 بديال

ً
يوم غد الثالثاء موعدا

لـــعـــقـــد الــــعــــمــــومــــيــــة وإجـــــــــراء 
االنتخابات في مدرسة مزعل 

الصالل بأبوحليفة.
 لمصادر »الشؤون« 

ً
ووفقا

فإن اإلدارة خصصت 4 لجان 
القــــــتــــــراع الــــــرجــــــال ومـــثـــلـــهـــا 
للنساء، مشيرة إلــى أن فترة 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات حــــــــــددت بـــــــ 3 
ســـاعـــات مـــن 5 إلـــى 8 مــســاء، 
السيما أن عــدد المساهمين 
يناهز الـ 1500 مساهم فقط، 
مــشــددة على أن االنتخابات 
ســتــكــون صــحــيــحــة بــحــضــور 
ــو  ــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن ولــ ــ أي مــ
 أنـــه 

ً
ــا ــقـــط، خـــصـــوصـ ــد فـ ــ واحــ

ســــبــــق لــــــــلــــــــوزارة تـــأجـــيـــلـــهـــا 
مرتين عن موعدها األصلي، 
غير أن العدد لم ُيكمل الرقم 

المطلوب.

2000 معاملة خيرية

وفــي مــوضــوع آخــر، كشف 
لــــجــــمــــعــــيــــات  ا مــــــديــــــر إدارة 
ــة والـــــــمـــــــبـــــــرات فـــي  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــوزارة عبدالعزيز العجمي 
أن إجــمــالــي الــمــعــامــالت التي 
أنــــجــــزت عـــبـــر الـــنـــظـــام اآللــــي 
لميكنة خــدمــات اإلدارة منذ 

ــريـــن، بــلــغ  ــهـ إطــــالقــــه، قـــبـــل شـ
قــرابــة 2000 معاملة تنوعت 
بـــــيـــــن طـــــلـــــبـــــات اعــــــتــــــمــــــادات 
ــة أو  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ لــــــمــــــشــــــروعــــــات خــ
تـــحـــويـــالت مـــالـــيـــة خـــارجـــيـــة 
ــامــــالت  ــعــ ــمــ وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــ
األخرى الخاصة بالجمعيات 

والمبرات. 
وقال العجمي لـ »الجريدة« 
إن »الــنــظــام يــســاهــم بــصــورة 
فـــاعـــلـــة فــــي إحــــكــــام الـــرقـــابـــة 
والــــمــــتــــابــــعــــة عــــلــــى أنـــشـــطـــة 
الجمعيات، كما يحقق أعلى 
درجـــات الــســريــة والمحافظة 
على البيانات والمعلومات، 
ويضمن لموظفينا المصرح 
لهم فقط الوصول إلى جميع 
 
ً
طـــلـــبـــات الـــجـــمـــعـــيـــات، وفـــقـــا
ــاكــــل الــــتــــفــــويــــض الـــتـــي  ــيــ ــهــ لــ
 
ً
تــفــرضــهــا الـــــــــوزارة«، مـــشـــددا
على أنــه يــحــدث نقلة نوعية 
في أساليب إنجاز المعامالت، 
الســيــمــا مـــع االســـتـــغـــنـــاء عــن 
ــة إلـــى  ــاجـ ــيــــات أو الـــحـ الــــورقــ

مراجعة اإلدارة.
وأضاف العجمي، أنه »في 
ظــل الــزيــادة الــكــبــيــرة بــأعــداد 
جمعيات النفع العام، السيما 
الــخــيــريــة مــنــهــا، والــتــي تقدم 

الـــمـــســـاعـــدات داخـــــل الــكــويــت 
وخـــــــارجـــــــهـــــــا، صــــــــــار لـــــزامـــــا 
االســتــعــانــة بــاألنــظــمــة اآللــيــة 
ــيــــري  لـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل الــــخــ
بــصــورة أفــضــل، بــمــا يضمن 
للوزارة التوسع في عمليات 
ــة عــلــى  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ اإلشـــــــــراف والـ
طلبات الجمعيات الراغبة في 
تنفيذ المشروعات الخيرية 
 
ً
ــرورا بــدايــة مــن الــمــوافــقــة، ومـ
باإلشراف ومتابعة التنفيذ، 
ــــى االنـــتـــهـــاء مــن  ووصـــــــواًل إلـ
المشروع ومراجعة تقاريره 
وحصيلته ونــســب إنــجــازه«، 
 اســتــمــرار الــــوزارة في 

ً
مــؤكــدا

تـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات مــجــلــس 
الـــــوزراء بتسخير التقنيات 
اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة كــافــة، 
لالرتقاء بالخدمات المقدمة 
عــبــر الــتــوســع فـــي اســتــخــدام 
 على 

ً
األنظمة اآللية، خصوصا

صعيد الــجــمــعــيــات الخيرية 
والمبرات.

أشـــــــاد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــشــروع الـــتـــوعـــوي الــوطــنــي 
للوقاية من المخدرات )غراس( 
د. أحمد الشطي بجهود سمو 
رئــيــس مجلس الــــوزراء الشيخ 
أحــمــد نـــواف األحــمــد، والــنــائــب 
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــشــيــخ طــالل 
الــخــالــد، فــي دفـــع أطـــر التنمية 
بــالــبــالد عــلــى كــل الــمــســتــويــات، 
خصوصا على مستوى إطالق 
ــة آفـــة  ــاربـ ــمـــحـ ــة لـ ــيـ ــنـ حـــمـــلـــة وطـ
ــيــــر مـــواقـــع  الـــــمـــــخـــــدرات، وتــــوفــ
ــــالج وتـــأهـــيـــل  ــعـ ــ ومــــصــــحــــات لـ
ــة عــبــر  ــامـ الــمــدمــنــيــن بـــســـريـــة تـ
كــــوادر وطــنــيــة، مــع االســتــعــانــة 
بكوادر عالمية في هذا الشأن، 
إضافة إلى تكليف وزير الصحة 
بتقديم الــتــصــورات المناسبة 
إلنشاء مصحات خاصة لعالج 
المدمنين، على أن يتوفر فيها 
أفضل وسائل العالج المتطور.

وأكــــد الــشــطــي، فـــي تــصــريــح 
صحافي، أن اإلعــالن عن توجه 
ـــاء مــصــحــات  ــشــ ــ الـــحـــكـــومـــة إلنـ
ــادة كــــــــادر طــبــي  ــيــ ــقــ ــة بــ ــيـ ــمـ ــالـ عـ
متخصص للتأهيل السلوكي 
والنفسي فــي معالجة مرضى 
ــان، المـــس كــبــد الحقيقة،  ــ اإلدمــ

ــة لــمــثــل  ــ ــــاسـ ــة مـ ــ ــــاجـ وهـــــنـــــاك حـ
ــيـــة  ــالـــمـ هــــــــذه الــــمــــصــــحــــات الـــعـ
ــة فـــــــي احــــــتــــــواء  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ الــ
المتعافين من اإلدمـــان، وأشــاد 
ــــذي تـــقـــوم بـــه إدارة  بــالــجــهــد الـ
ــم بــــــــوزارة  ــويــ ــقــ ــتــ الــــتــــأهــــيــــل والــ
اآلوقاف، وتطوير مشروع منازل 
منتصف الطريق وجهود مركز 
بــيــت الــتــمــويــل لــعــالج اإلدمــــان 

التابع لوزارة الصحة.
وشدد على أن هذه القرارات 
ــرؤى الــصــادقــة مــن الــقــيــادة  ــ والـ
الحكيمة في البالد تكشف عن 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل في 

الــكــويــت، وتــحــمــل بــيــن طياتها 
رؤى األمــل والتفاؤل لقطاعات 
الــشــبــاب الــكــويــتــي الـــواعـــد عبر 
السعي الجاد إلــى حمايته من 
براثن آفتي اإلدمان والمخدرات، 
مــن خـــالل جــهــود مــلــمــوســة في 
ــــة واجــتــثــاث  مــكــافــحــة هــــذه اآلفـ

جذورها من المجتمع.
وأفــاد بأن حجم الضبطيات 
المتتالية والكبير من المخدرات 
ــرة يــؤكــد  ــ ــيـ ــ خـــــالل الـــفـــتـــرة األخـ
حجم االســتــهــداف الــواضــح من 
قبل تجار المخدرات للمجتمع 
الـــكـــويـــتـــي، كــمــا يـــوضـــح أيــضــا 
الـــــدور الـــبـــارز واألمـــيـــن لــرجــال 
ــة  ــافـــحـ ــكـ ــمـ لـ ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ لــ ا اإلدارة 
الــــمــــخــــدرات، واإلدارة الــعــامــة 
للجمارك في مواجهة هذه اآلفة.

وأكـــد دعــم ومــبــاركــة مشروع 
ــهـــود، معلنا  غـــــراس لــتــلــك الـــجـ
ــدة لـــمـــشـــاريـــع  ــ ــديــ ــ انــــطــــالقــــة جــ
غراس التوعوية واإلعالمية في 
المجتمع، والتي تستهدف دعم 
ــع مــســتــوى  ــ ــر الــتــوعــيــة، ورفـ أطــ
الـــوعـــي لــــدى أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع، 
وخصوصا شرائح الشباب في 

مواجهة آفة المخدرات.
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إغالق مركز شيخان الفارسي يضع المرضى في مهب الريح
 في مبنى الطب التلطيفي

ً
أكثر من 200 مريض يعانون يوميا

ــى، الــــذيــــن  ــ ــرضــ ــ ــمــ ــ ــ وجــــــــد ال
يراجعون وحدة الغدد الصماء 
التابعة لمستشفى الصباح، 
والــكــائــنــة فـــي مــركــز شيخان 
الفارسي للروماتيزم بجانب 
مستشفى الرازي أنفسهم في 
ــريـــح، مــضــطــريــن إلــى  مــهــب الـ
مراجعة مركز الطب التلطيفي 
حيث تم إغالق مركز شيخان 
الفارسي مطلع شهر سبتمبر 
الماضي، ألســبــاب متناقضة 

وغير واضحة حتى اآلن!
وبـــيـــنـــمـــا كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
صحية لـ »الجريدة« أن من بين 
أسباب إغالق المبنى أنه آيل 
للسقوط، أكدت مصادر مطلعة 
أن الضحية في نهاية المطاف 

هــم الــمــرضــى أنفسهم، الذين 
يقدر عددهم بأكثر من 50 ألف 
مريض يراجعون وحدة الغدد 
الــصــمــاء، الــتــي تعتبر األقـــدم 
في الكويت ومنطقة الخليج 

العربي.
وقــال أحــد هــؤالء المرضى 
لـــ »الــجــريــدة«، إن مبنى الطب 
ــر مــــؤهــــل وال  ــيـ الــتــلــطــيــفــي غـ
ــواقــــف ســـيـــارات  ــه مــ تـــوجـــد بــ
 
ً
للمرضى والمراجعين، مشيرا
إلــى أن أقــرب مواقف سيارات 
لــلــمــبــنــى هــــي مــــواقــــف مــركــز 
الــطــب اإلســـالمـــي الــــذي يبعد 
عـــن »الـــطـــب الــتــلــطــيــفــي« أكــثــر 
مــن 800 متر، مما يــؤدي إلى 
 
ً
مــعــانــاة الــمــرضــى، خصوصا

في الصيف. 
ــبـــاب نقل  وتـــســـاءل عـــن أسـ
 
ً
الـــوحـــدة الــمــفــاجــئ وتــحــديــدا
إلى مبنى الطب التلطيفي، إذ 
 
ً
إن دخــول المبنى صعب جدا
عــلــى مــراجــعــي وحــــدة الــغــدد 
الصماء، بسبب تأخر الحاالت 
التي تعاني السرطان وتعالج 

في المبنى.
كــــمــــا تــــــســــــاءل »لـــــــمـــــــاذا لــم 
يــتــم نــقــل مــلــفــات الــوحــدة إلــى 

، وهو 
ً
مستشفى الصباح مثال

الموقع القديم للوحدة«؟
ل مـــراجـــع: إذا كــان  وتـــســـاء
 لــلــســقــوط، فــلــَم 

ً
الــمــبــنــى آيـــــال

تـــم افــتــتــاحــه لــلــمــرضــى، وإذا 

كان غير آيل للسقوط فلَم تم 
إغالقه وتحويل المرضى إلى 

مبنى الطب التلطيفي؟
ــاف أن أكــثــر مـــن 200  ــ وأضـ
مـــريـــض يــــراجــــعــــون الـــوحـــدة 

، يعانون بسبب تلقي 
ً
يوميا

التشخيص فــي مبنى الطب 
الــتــلــطــيــفــي، وبـــيـــن الــحــصــول 
ــلـــى األدويـــــــــة مــــن صــيــدلــيــة  عـ
الــمــركــز وصيدلية مستشفى 

الـــصـــبـــاح، وهــــو مـــا أدى إلــى 
مـــعـــانـــاة مــضــاعــفــة لــلــمــرضــى 

والمراجعين.

»غراس«: انطالقة جديدة لمشاريع تستهدف 
رفع الوعي بآفة المخدرات لدى المجتمع

الشطي يشيد بجهود مجلس الوزراء لحماية الشباب من اإلدمان

عبدالعزيز العجمي احمد الشطي

السلطان مترئسًا االجتماع مع مديري المناطق أمس

إغالق مركز شيخان الفارسي ألسباب غامضة!

قال نائب املدير العام لشؤون 
االتصاالت والتسويق 

وتكنولوجيا املعلومات في 
جمعية الرحمة العاملية د. 

عدنان الحداد، إن العمل 
التطوعي الكويتي حافل بخدمة 

املحتاجني في شتى البقاع.
وجدد الحداد، في تصريح 

صحافي، بمناسبة اليوم العاملي 
للمتطوعني، دعوة »الرحمة« 

ملختلف الفرق التطوعية 
الكويتية إلى االستمرار في 
مسيرتها التي تبعث على 

الفخر لكويت الخير والعطاء، 
والتحلي بقيم اإلصرار وروح 

الفريق الواحد وقوة اإلرادة 
والعزيمة وابتكار األفكار الرائدة 

التي تلبي احتياجات الفئات 
الضعيفة واملحتاجة.

وأوضح أن »الرحمة« تعمل على 
دعم ثقافة التطوع في العمل 

الخيري واإلنساني، والحث على 
املشاركة املجتمعية في فعل 

الخير، باعتبار الفرق التطوعية 
الدرع الواقية للمجتمعات 

والشعوب في مواجهة املخاطر 
واألزمات والكوارث، لدورها 

الكبير في مجال العمل الخيري 
واإلنساني.

دشنت جمعية السالم لألعمال 
اإلنسانية والخيرية مشروعها 

السنوي الجديد لتوزيع 
فحم التدفئة في قرغيزيا 

وطاجيكستان، وخشب التدفئة 
في سورية، ملعاونة شعوب 

هذه الدول على مواجهة البرد 
في فصل الشتاء.

وقال املدير العام للجمعية، 
ضاري البعيجان، إن الهدف 
من هذا املشروع هو إيصال 

مواد التدفئة املختلفة للدول 
التي تعمل بها الجمعية، 
وتشمل فحم التدفئة على 

الفقراء واملحتاجني في 
قرغيزيا وطاجيكستان، 

وخشب التدفئة للنازحني 
والالجئني في سورية والدول 

املجاورة لها.
وأشار إلى أن الجمعية وفرت 

إمكانية التبرع للمشروع، بما 
يتناسب مع جميع املحسنني 

واملتبرعني، حيث وفرت 
إمكانية التبرع بالطن أو 

بالشاحنة، وتبلغ تكلفة طن 
الفحم 38 دينارًا، فيما تبلغ 

تكلفة الشاحنة الصغيرة سعة 
8 أطنان 310 دنانير، والكبيرة 

سعة 25 طنًا 950 دينارًا.

أعلنت الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العاملية، تكريم عدد 
من فرقها التطوعية املتميزة، 

في احتفالية تقيمها بمناسبة 
اليوم العاملي للمتطوعني، 

اليوم، في فندق كراون بالزا- 
الكويت.

وقالت الهيئة، في بيان، 
إن االحتفالية تقام برعاية 
وحضور رئيس الهيئة د. 

عبدالله املعتوق، واملدير العام 
للهيئة م. بدر الصميط، وعدد 

كبير من قيادات العمل الخيري 
والتطوعي في الكويت.

وأشارت إلى أن االحتفالية 
تأتي في إطار رعاية واهتمام 

الهيئة بالعمل التطوعي، 
وحرصها على تكريم 

واالحتفاء بالنماذج الشبابية 
الكويتية املشرفة، وضرب 

املثل والقدوة، وحث الشباب 
وتشجيعهم على التطوع 

للعمل الخيري.
وأوضحت أنه يعمل مع الهيئة 

40 فريقًا تطوعيًا من الشباب 
والفتيات في جميع مجاالت 

العمل اإلنساني والخيري 
داخل الكويت وخارجها، 

يتنوع عملهم بني اإلغاثة 
اإلنسانية في حاالت الطوارئ، 

ومساعدة الالجئني والنازحني، 
خصوصًا الفلسطينيني 

والسوريني.

سلة أخبار

»الرحمة«: العمل التطوعي 
حافل بخدمة المحتاجين

»السالم« تدشن مشروع 
توزيع الفحم للتدفئة

م المتطوعين  »الخيرية« تكرِّ
في يومهم العالمي

عادل سامي

ً
»عمومية« وانتخابات »تعاونية« أبوحليفة غدا

ً• 8 لجان مخصصة القتراع 1500 مساهم خالل 3 ساعات
• العجمي لـ ةديرجلا•: 2000 معاملة للجمعيات الخيرية أنجزت آليا

اجتماع تربوي 
يناقش االستعداد 
المتحانات الفصل 

الدراسي األول

تكليف الكندري بـ »األدوية«
أصــــدر وزيــــر الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي قــــرارا وزاريــــا 
بتكليف الوكيل المساعد لشؤون طب األسنان د. مشعل 
الكندري، باإلضافة إلى عمله، القيام بمهام وأعمال الوكيل 
المساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية، اعتبارا من 

2 الجاري.

تدوير لجان اختبارات »الثاني عشر« 4 يناير المقبل

اعتماد قرار تشكيل »الصندوق الخيري« األسبوع الجارياعتماد قرار تشكيل »الصندوق الخيري« األسبوع الجاري

https://www.aljarida.com/article/6790
https://www.aljarida.com/article/6789
https://www.aljarida.com/article/6788
https://www.aljarida.com/article/6787
https://www.aljarida.com/article/6784
https://www.aljarida.com/article/6706
https://www.aljarida.com/article/6786
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عطل بمحطة حولي يقطع التيار 
عن مناطق في العاصمة

أعلنت وزارة الكهرباء والــمــاء والطاقة المتجددة وقــوع عطل 
طارئ في محطة التحويل الرئيسية حولي »A«، أمس، مما أدى إلى 
انقطاع التيار عن أجزاء من بعض المناطق في محافظة العاصمة.
 وأكـــدت »الــكــهــربــاء« أن فــرق الــطــوارئ حــضــرت على الــفــور إلى 
موقع العطل، وتمت إعادة محطة التحويل للخدمة، وإعادة التيار 

للمغذيات الفرعية.

مؤتمر »كويت االستدامة« يناقش التنوع البيولوجي
●   عادل سامي

يــنــطــلــق 12 ديــســمــبــر الــجــاري 
مــؤتــمــر كــويــت االســـتـــدامـــة، تحت 
شعار »التنوع البيولوجي لبناء 
مستقبل مــســتــدام«، تــحــت رعــايــة 
الهيئة العامة للبيئة، ومشاركة 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس األمــــة 
واألمانة العامة للتخطيط وجامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية ومؤسسة الكويت للبترول 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ووزارتي الداخلية واإلعالم وقوة 
ــاء الـــعـــام وبـــلـــديـــة الــكــويــت  ــفــ اإلطــ
والهيئة العامة للشباب والمنظمة 
اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــحــمــايــة 
البيئة، كما يشارك القطاع الخاص 
ــي مـــجـــمـــوعـــة الــخــلــيــج  ــ  فـ

ً
مـــمـــثـــال

للتأمين وشركة زين لالتصاالت.
وأكدت مديرة العالقات العامة 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــيــئــة شيخة 
اإلبــــراهــــيــــم أن الـــمـــؤتـــمـــر يــجــمــع 
 مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة في 

ً
عــــــددا

أربــع جلسات نقاشية على مدى 
يومين، هي: »التنوع البيولوجي 

مـــشـــروع الــســلــطــتــيــن«، و»الــتــنــوع 
البيولوجي بين الواقع والمأمول«، 
و»التنوع البيولوجي خطة وطن«، 
و»االســتــدامــة ومستقبل األجــيــال 

المقبلة«.
ــافـــت اإلبـــراهـــيـــم أن تغير  وأضـ
ــع الــبــيــئــي فــي  ــراجــ ــتــ ــاخ والــ ــنـ ــمـ الـ
ــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــ ــم أثـ ــالــ ــعــ الــ
الــــــتــــــنــــــوع الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي الـــــــذي 
يحافظ على اســتــمــراريــة الحياة 
واستدامتها على كوكب األرض، 
 لحل 

ً
 عــالــمــيــا

ً
مـــا يتطلب تــحــركــا

قضية االنهيار البيئي، ومن هذا 
المنطلق كــان على جميع الــدول 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــات لمواجهة 
 الستراتيجية 

ً
هــذا الــخــطــر، وفــقــا

ــم الــمــتــحــدة الــتــي تــهــدف إلــى  األمــ
استدامة الحياة.

وبينت أن تطبيق االستدامة في 
المجتمع له فوائد عديدة للجميع، 
مــنــهــا أنــهــا تــســاهــم فـــي تحسين 
مؤشرات النمو االقتصادي للدولة، 
واستقطاب االستثمارات المحلية 
واألجنبية نحو أنشطة اقتصادية 
جــديــدة، مــثــل الــطــاقــة الــمــتــجــددة، 
وإعادة تدوير المخلفات المنزلية 

سيد القصاص

شيخة اإلبراهيمفهد العتيبي

»المهندسين« دعت إلى االستفادة 
من نجاح قطر الهندسي 

ــيـــن ســــر جــمــعــيــة  أعـــــرب أمـ
الــمــهــنــدســيــن فــهــد الــعــتــيــبــي 
عن اعتزاز وفخر المهندسين 
ــــت بــــمــــا حـــقـــقـــتـــه  ــويـ ــ ــكـ ــ فــــــي الـ
قــطــر مـــن إنــــجــــازات عــلــى كــل 
الــــمــــســــتــــويــــات فــــــي تـــنـــظـــيـــم 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
 إلــــى 

ً
2022، الفــــــتــــــا لــــــقــــــدم  ا

ــيــــرة وخــــبــــرات  ــبــ »تــــــجــــــارب كــ
تــراكــمــيــة فــي عمليات إنــشــاء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــمــالعــب 
والمنشآت الرياضية علينا 
ــادة مــنــهــا  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ نـــقـــلـــهـــا واالســ
ــا  ــوادرنــ ــر كــ ــويـ ــطـ لـــتـــأهـــيـــل وتـ

الهندسية الوطنية«.
وقال العتيبي، في تصريح 
صحافي، إن المهندسين في 
الكويت يتابعون الترتيبات 
ات الــتــي قــامــت بها  ــراء ــ واإلجـ
قــطــر فــي مختلف الــمــجــاالت، 
ــذا الـــنـــمـــوذج  ــ  أن »هــ

ً
مــضــيــفــا

ــــي – الــــهــــنــــدســــي فــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
عــمــلــيــتــي اإلنــــشــــاء لــلــمــرافــق 
الرياضية وخاصة المالعب 
الضخمة وتزويدها بأحدث 

ــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــــوســ الــ
تــجــربــة نـــأمـــل تــوطــيــنــهــا في 
الكويت ودول المنطقة كافة، 
السيما أن التطور الكبير في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــن طــرقــات 
ووسائل نقل ومرافق خدمية 
خــــالل فـــتـــرة وجـــيـــزة، وبــهــذه 
الــــــجــــــودة، تـــجـــربـــة يـــجـــب أن 
يطلع عليها المتخصصون 
ــفـــادة منها  ــتـ عـــن كــثــب واالسـ
ومن أساليب إداراتها كمرافق 

عمالقة بكل أنواعها«.

»الكهرباء« تفّعل خدمة اعتماد شواحن السيارات الكهربائية
•استخراج التراخيص الالزمة... ومنع استخدامها ألغراض تجارية بدون ترخيص

•137 مليون دينار ألعمال صيانة الوحدات الغازية في محطة الزور الجنوبية
لـــكـــهـــربـــاء  ــلــــت وزارة ا ــّعــ فــ
ــاء والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة  ــمـ والـ
ــة طـــلـــب اعــتــمــاد  ــدمـ أمـــــس، خـ
شـــاحـــن مـــركـــبـــات كــهــربــائــيــة 
 بها 

ً
عبر موقع الوزارة، مرفقا

االشتراطات العامة لتركيب 
الــــشــــواحــــن الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
 
ً
الــمــواقــع الــمــخــتــلــفــة، حــفــاظــا

عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وعلى السيارة. 

وتــــتــــمــــثــــل االشــــــتــــــراطــــــات 
 أهــمــهــا »تــجــنــب 

ً
فــي 14 بــنــدا

اصــطــدام الــمــركــبــات بمعدات 
الشواحن من مزود الخدمة«، 
من خالل أخذ مسافات األمان 
بـــــمـــــواقـــــع مــــــعــــــدات الـــشـــحـــن 
كــــــأمــــــاكــــــن تـــــــوقـــــــف عــــجــــالت 
الـــــمـــــركـــــبـــــات واالرتـــــــــــــــــــدادات 
واألرصـــــــــــــــفـــــــــــــــة الـــــمـــــحـــــيـــــطـــــة 

بالشواحن. 
وأكـــدت »الــكــهــربــاء« أهمية 
ــعـــدات الــشــحــن فــي  تــركــيــب مـ
أمــــاكــــن تـــتـــوافـــر بـــهـــا إنــــــارة، 
ــة  ــزام مــــــــزود الـــخـــدمـ ــ ــتــ ــ ــ مـــــع ال
بــتــوفــيــر مــظــالت فــي األمــاكــن 

المخصصة لشحن المركبات 
الكهربائية والمعدات التابعة 

لها. 
وشـــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة أال 
تعوق أبعاد وارتفاع الشاحن 
الــحــركــة الـــمـــروريـــة أو حــركــة 
األشـــخـــاص ذوي الــهــمــم، مع 
أهمية عمل قاعدة خرسانية 
ــــن الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي ال  ــــاحـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
ــا عــــن 25 ســم  ــهـ ــاعـ ــفـ يـــقـــل ارتـ
ــراد تــركــيــب  ــمــ عـــن الـــســـطـــح الــ

الشاحن عليه. 
ولفتت إلى أهمية االلتزام 
بــــــــاالشــــــــتــــــــراطــــــــات الـــــعـــــامـــــة 
ــادات األمــــن والــســالمــة  ــ وإرشــ
لــقــوة اإلطــفــاء الــعــام واإلدارة 
ــاع الــــمــــدنــــي،  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــع عـــــدم الـــســـمـــاح بــتــركــيــب 
الـــشـــواحـــن الــكــهــربــائــيــة ذات 
ــي الــســكــن  الـــتـــيـــار الـــثـــابـــت فــ

ــخـــاص والـــقـــطـــاع الـــزراعـــي  الـ
ــي األخــــــــــــــــرى فـــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الــمــرحــلــة األولــــى، مــع أهمية 
أن يــتــم اتــبــاع مــعــايــيــر األمــن 
ــورة فــي  ــ ــذكــ ــ ــمــ ــ ــ والـــــســـــالمـــــة ال
الئحة الشواحن الكهربائية 

للوزارة. 
ــال  ــه فــــي حـ ــ وأوضـــــحـــــت أنــ
تركيب هــذه الشواحن بدون 
اعــتــمــاد الـــوزارة فسيتعرض 
ــة  ــ لـ ــاء ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ مـــــــــن رّكـــــــبـــــــهـــــــا لـ
الــــقــــانــــونــــيــــة، مـــــشـــــددة عــلــى 
أهمية استخراج التراخيص 
الـــالزمـــة لــتــركــيــبــهــا، مـــع منع 
استخدامها ألغراض تجارية 
بدون ترخيص الوزارة ووفق 
ــي ســـتـــوضـــع  ــتــ الــــضــــوابــــط الــ
لذلك وبالتنسيق مع الجهات 
األخـــــــــرى ذات الــــعــــالقــــة، مــع 
مــراعــاة عــدم السماح بإعادة 

شواحن الكهرباء

بيع الكهرباء المقدمة لتلك 
الخدمة بالسعر المدعوم. 

فــي ســيــاق مــنــفــصــل، وافــق 
الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة على ترسية مناقصة 
أعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة لـــلـــوحـــدات 
الغازية ذات الــدورة المركبة 

»المرحلة األولــى« في محطة 
الـــــــــزور الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــتـــولـــيـــد 
الــقــوى الــكــهــربــائــيــة وتقطير 
المياه، على الشركة صاحبة 
أقل األسعار بمبلغ 137.749 

مليون دينار. 
ــزور الــجــنــوبــيــة«  ــ وتـــقـــع »الــ

ــقـــة الــــــــــزور جـــنـــوب  ــنـــطـ فـــــي مـ
البالد، وأسست عام 1988م، 
ويــقــدر إنــتــاجــهــا مــن الــطــاقــة 
الكهربائية بـ 5870 ميغاواط/

ـــ 148  ــن الـــمـــيـــاه بـ ــة، ومــ ــاعـ سـ
مــلــيــون غـــالـــون إمـــبـــراطـــوري 

.
ً
يوميا

ً
إطالق »برنامج المفتاح األخضر« العتماد فنادق الكويت دوليا

●   عادل سامي
ــوان »إطــــــالق الـــعـــنـــان لـــالســـتـــدامـــة في  ــنـ تــحــت عـ
صناعة الضيافة بــدولــة الــكــويــت«، ينظم المعهد 
الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط وجــمــعــيــة الـــمـــيـــاه الــكــويــتــيــة 
والمؤسسة الدولية للتعليم البيئي FEE، وبدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مدار يومين، 
ورشـــة العمل األولـــى مــن نوعها فــي دولـــة الكويت 
الــتــي انــطــلــقــت أمــــس، بــعــنــوان »بـــرنـــامـــج الــمــفــتــاح 
األخضر )Green Key( العتماد المنشآت السياحية 

في الكويت«.
وأشــاد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط  
د. بــدر مــال الله بالجهود التي تقوم بها جمعية 
المياه في دفع عجلة االستدامة في دولة الكويت، 

ودعم المعهد لهذه الجهود.
من جانبه، أكــد رئيس جمعية المياه د. صالح 
المزيني أن الورشة »تهدف الى تعريف المنشآت 

ــاد جـــائـــزة  ــمـ ــتـ ــكـــويـــت بـــآلـــيـــة اعـ الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي الـ
المفتاح األخضر، وإعالم هذه المنشآت بمتطلبات 
ات التقدم للحصول على جائزة المفتاح  وإجـــراء
ــر أن »شـــهـــادة الــمــفــتــاح األخــضــر  ــ ــر«. وذكـ األخــــضــ
عالمة بيئية تطوعية تم منحها ألكثر من 3700 
فندق ومنشأة أخــرى فــي 60 دولــة بالعالم، وهي 
المعيار الرائد للتميز في مجال المسؤولية البيئية 
والتشغيل المستدام في صناعة السياحة، وتمثل 
 من الفنادق 

ً
هذه العالمة البيئية المرموقة التزاما

بــأن مبانيها تلتزم بالمعايير الصارمة وإطــالق 
الــعــنــان لــالســتــدامــة فــي صــنــاعــة الــضــيــافــة بــدولــة 

الكويت«. 
ــة الــتــي تستمر يومين  وأشــــار إلـــى أن »الـــورشـ
 مـــن الــفــنــادق، 

ً
يـــشـــارك بــهــا أكـــثـــر مـــن 60 مـــشـــاركـــا

والــمــطــاعــم، وبــيــوت الــشــبــاب ومــراكــز الــمــؤتــمــرات 
ــرى الــتــي تــبــحــث عن  ــ والــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة األخـ
تحويل منشآتها الى منشآت سياحية مستدامة 

ومــســجــلــة دولـــيـــا بــعــد حــصــولــهــا عــلــى الــمــفــتــاح 
األخــضــر«. وكشف المزيني أنــه في نهاية الورشة 
سيتم منح الــفــنــادق الــمــشــاركــة شــهــادات، وسيتم 

 البدء بتسجيل الفنادق الراغبة بالحصول 
ً
أيضا

على االعتماد الدولي من جمعية المياه الكويتية 
المنسق الوطني للبرنامج في دولة الكويت.

صورة جماعية للمشاركين في الورشة

»األرصاد«: أمطار غزيرة حتى 
الخميس المقبل

أكــد مراقب التنبؤات الجوية بـــإدارة األرصـــاد الجوية عبدالعزيز 
الــقــراوي أن الــبــالد تتأثر بحالة مطرية متوسطة الــشــدة بشكل عــام، 

وتستمر حتى الخميس المقبل على فترات متقطعة.
وقال القراوي، لـ »كونا«، إن ذلك يرجع لتأثر البالد بامتداد منخفض 
 بكتلة هوائية 

ً
 مصحوبا

ً
الــســودان الموسمي، الــذي يتقدم تدريجيا

رطبة مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر 
 مع 

ً
السحب المنخفضة والمتوسطة، تتخللها سحب ركامية أحيانا

فرصة ألمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق، 
 أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون بين 22 و24 درجة 

ً
مضيفا

مئوية، في حين ستكون درجة الحرارة الصغرى بين 16و 18.
 من مساء اليوم، وتكون 

ً
وذكر أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا

ذروته مساء غد الثالثاء ونهار بعد غد األربعاء، ومن المتوقع أن تكون 
 مع فرص لتساقط البرد 

ً
كميات األمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا

 
ً
 برياح نشيطة السرعة قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا

ً
مصحوبا

بالساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع األمواج 
البحرية ألكثر من 6 أقدام.

والصناعية والتخلص اآلمن لها، 
والقدرة على الحفاظ على معدالت 
ــتــــخــــدام الـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة  اســ
المتجددة )مثل المياه والتنوع 
البيولوجي أو الحيوي(، وخفض 
معدالت التلوث الناتجة عن تلوث 
الــــهــــواء والــــمــــاء والـــتـــربـــة وكــذلــك 
عــن الــضــوضــاء، وتنظيم عملية 
استنفاد الموارد غير المتجددة 
مــثــل مــصــادر الــطــاقــة األحــفــوريــة 
)النفط والغاز الطبيعي والفحم(.

وأكــــــدت مـــراقـــبـــة االســـتـــشـــراف 

المستقبلي وتــحــلــيــل الــمــخــاطــر 
باألمانة العامة للتخطيط فضة 
الــمــعــيــلــي، فـــي تــصــريــح مــمــاثــل، 
أهمية الــمــؤتــمــرات الــتــي تناقش 
مستقبل الوطن واستراتيجيات 
ــفـــاظ عـــلـــيـــه، مــبــيــنــة أن دور  الـــحـ
»األمانة« هو المشاركة في وضع 
ــي ذات  ــ ــة، وفــ ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـــخـــطـــط الـ
الـــوقـــت مــتــابــعــة اإلنــــجــــازات على 

أرض الواقع.
وأشـــــــــــارت الـــمـــعـــيـــلـــي إلــــــى أن 
ــقـــادمـــة تــتــطــلــب منا  »األجــــيــــال الـ
التخطيط من أجل حياة مستدامة 
عـــلـــى كــــوكــــب األرض«، مــضــيــفــة 
أن قـــــادة الـــعـــالـــم يــجــتــمــعــون كل 
عـــام لــمــنــاقــشــة الــتــغــيــر المناخي 
وضرورة االستثمار في الطبيعة.

من جهته، قال مساعد العميد 
في كلية العلوم الصحية بالهيئة 
الــعــامــة للتعليم التطبيقي علي 
خـــريـــبـــط، فــــي تـــصـــريـــح مــمــاثــل، 
ــاك مـــتـــطـــلـــبـــات لــتــحــقــيــق  ــنــ إن هــ
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة الـــ  ــ أهــ
17، والـــمـــطـــلـــوب تــحــقــيــقــهــا عــام 
ــاك وســـائـــل  ــنــ 2030، كـــمـــا أن هــ
عــــدة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا، منها 

مــواصــفــات منظمة الــمــواصــفــات 
العالمية ISO )اآليـــــزو(، وأنظمة 
لـــبـــيـــئـــة وإدارة أنـــظـــمـــة  ا إدارة 
الطاقة وإدارة السالمة والصحة 
المهنية وأنــظــمــة إدارة الــجــودة 
والمسؤولية االجتماعية وتقييم 

المخاطر.
ــيـــس جــمــعــيــة  ــر رئـ ــ بــــــــدوره، ذكـ
العالقات العامة جمال النصر الله 
أن الجمعية تنظم هــذا المؤتمر 
ألهميته التي تكمن في مناقشة 
قضية التغير المناخي وانهيار 

البيئة وكيفية الحفاظ على بيئة 
مستدامة.

وأوضـــــــح الــنــصــرالــلــه أن دور 
جمعيات النفع العام هو التعاون 
مـــع الــحــكــومــة والــقــطــاع الــخــاص 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ونشر ثقافة الحفاظ على الكويت، 
مضيفا أن هــذا المؤتمر بــاكــورة 
التعاون بين الهيئة العامة للبيئة 
والجمعية، بعد توقيع بروتوكول 

التعاون بينهما.

https://www.aljarida.com/article/6803
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ال معوقات 
في تطبيق 

التكويت 
بـ »شؤون 

مجلس األمة«
عمار العجمي

فهد تركي

الحكومة: عازمون على »تكويت« جميع جهاتنا
99% نسبة العمالة الوطنية في بعض الجهات الرسمية

بلغت نسبة التكويت في بعض 
الوظائف الحكومية نحو 

99%، فيما تعتزم جهات 
أخرى الوصول للنسبة التي 

.
ً
طلبها مجلس الوزراء قريبا

أكــدت الحكومة، على لسان 
عدد من وزرائها، عزمها إنجاز 
مشروع التكويت في الجهات 
الحكومية، وااللــتــزام بالنسب 
التي أقرها مجلس الوزراء على 
هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 

لسنة 2017.
وقــال الــوزراء، في إجاباتهم 
عن عدد من األسئلة البرلمانية، 
 نــحــو 

ً
إنـــــهـــــم مــــــاضــــــون قــــــدمــــــا

التكويت بالشكل الذي يساهم 
في دعم العمالة الوطنية في كل 

الوظائف.
ــر الـــدفـــاع الــشــيــخ  ــ ــــال وزيـ وقـ
عبدالله الــصــبــاح، فــي إجابته 
عن سؤال النائب محمد المهان، 
ــوان  ــ ــه تــــم تــطــبــيــق قـــــــرار ديــ ــ إنــ
الــخــدمــة الــمــدنــيــة )11 /2017( 
بشأن قواعد وإجراءات تكويت 
الوظائف الحكومية، إذ يجري 
 
ً
ديوان الخدمة المدنية سنويا

الـــــــدراســـــــة الــــــازمــــــة لــتــطــبــيــق 
أحكام هذا القرار على الجهات 
ــلـــقـــواعـــد   لـ

ً
الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــــقـــــا

واألحــــــكــــــام الــــــــــــواردة بـــالـــقـــرار 
الــمــشــار إلــيــه أعـــاه، كما أنــه ال 
يــوجــد أي مــوانــع أو مــعــوقــات 
تـــمـــنـــع الــــــــــــــوزارة مـــــن تــطــبــيــق 
الــقــرار الــمــذكــور، كما ال توجد 
اســتــثــنــاءات بــالــمــعــنــى الــــدارج 
بــشــأن عـــدم تطبيق الـــقـــرار، بل 
تـــم الــتــوجــه إلــــى وقــــف تعيين 
غير الكويتيين بموجب العقود 
الــخــاصــة إال ألصـــحـــاب بعض 
التخصصات النادرة في حال 
ــن الــعــنــصــر  ــ عــــــدم تــــوافــــرهــــا مـ

الوطني بعد التنسيق مع إدارة 
الشؤون اإلدارية.

وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن نـــســـبـــة 
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ــعــ الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الــ
ــــاوز 99% إذ  ــــجـ ــتـ ــ الــــــــــــــوزارة تـ
إن األعــــــــــــداد الــــمــــشــــغــــولــــة مــن 
الــمــوظــفــيــن الــكــويــتــيــيــن 3121 
، وأعداد الموظفين غير 

ً
موظفا

 عــلــى 
ً
الــكــويــتــيــيــن 25 مـــوظـــفـــا

عــقــد الـــشـــؤون اإلداريـــــــة وعــقــد 
الراتب المقطوع، وعدد العمالة 
الــمــنــتــهــيــة خــدمــاتــهــم مـــن عــام 

2017 وحتى تاريخه 1088.
ــة لـــشـــؤون  ــ ــــدولـ أمـــــا وزيــــــر الـ
اإلســكــان وزيــر الــدولــة لشؤون 
مــجــلــس األمــــة عــمــار العجمي، 
فقال إنه ال توجد أي معوقات 
في تطبيق قرار مجلس الخدمة 
الـــمـــدنـــيـــة رقـــــم 2017/11، وال 
ات عــلــى  تـــوجـــد أي اســـتـــثـــنـــاء

تطبيق القرار.
ــمـــي أن نــســبــة  ــعـــجـ وأكــــــــد الـ
الــكــويــتــيــيــن الــعــامــلــيــن بمكتب 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس  وزيــ
األمـــة بعد تطبيق الــقــرار ذاتــه 
ــلـــت إلــــى 95%، وأن عــدد  وصـ
الموظفين غير الكويتيين الذين 
تم إنهاء خدماتهم منذ تطبيق 

القرار 7 موظفين.
وفيما يخص الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد )نــزاهــة( أفاد 
ــاف  ــ ــر األوقـ ــ ــر الـــعـــدل ووزيــ ــ وزيـ
ــر  ــشــــؤون اإلســـامـــيـــة ووزيــ والــ
الــدولــة لشؤون تعزيز النزاهة 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد بـــأن خطة 
»نزاهة« تجاه سياسة اإلحال 

والتكويت ترتكز على محورين 
أولــهــمــا: االعــتــمــاد الــكــلــي على 
العنصر الوطني وقصر كل ما 
يــصــدر عنها مــن إعــانــات عن 
حاجتها لشغل الوظائف بها 
على الكويتيين فقط، وثانيهما: 
ــاء خـــدمـــات  ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـ
الــفــئــات الــوظــيــفــيــة المشمولة 
بخطة اإلحــال الــواردة للهيئة 
مــــن ديـــــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
 لــقــرار مجلس الخدمة 

ً
تــنــفــيــذا

المدنية 11 /2017 المشار إليه 
بصدر السؤال، 

ــدد مــــن تــــم إنـــهـــاء  ــ إذ بـــلـــغ عـ
خدماتهم مــن غير الكويتيين 
)9(، في حين بلغ عدد موظفي 
الــهــيــئــة مــــن الــكــويــتــيــيــن 178 

بنسبة مئوية تناهز %94.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــهـــاز  ــيــــمــ وفــ
الــمــركــزي للمناقصات العامة 
ــمـــاجـــد، إنــــه تـــم تطبيق  قــــال الـ
ــــال فـــي الــجــهــاز  ســيــاســة اإلحــ
بالكامل للمجموعات الوظيفية 
 للجدول المرفق 

ً
المصنفة وفقا

لــقــرار ديــــوان الــخــدمــة المدنية 
2017/11 باستثناء مجموعة 
)وظــائــف الــخــدمــات( العاملين 
ــائــــق  بــــوظــــيــــفــــة )فـــــــــــــراش - ســ

مندوب(.
وتابع أن الجهاز لم يواجه 
أي مـــعـــوقـــات لــتــطــبــيــق الـــقـــرار 
بــاســتــثــنــاء تعيين الكويتيين 
بمجموعة )وظائف الخدمات( 
للعمل بوظيفة )فـــراش سائق 
مـــــنـــــدوب حــــيــــث طـــبـــيـــعـــة هــــذه 
الوظائف غير جاذبة للكوادر 
ــة، كـــمـــا أنـــــه ال يــوجــد  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــرار  ــقـ ــاءات لــتــطــبــيــق الـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

أعاه(.
وكشف أن نسبة الكويتيين 
العاملين في الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة هي %98 
وأن عدد العمالة الوافدة التي 
تم إنهاء خدماتها في الجهاز 
الــمــركــزي للمناقصات العامة 
منذ تــاريــخ الــقــرار هــم 5 حتى 

تاريخه.
وحــــول الــتــكــويــت فـــي وزارة 
ــد الــشــيــخ ســالــم  الــخــارجــيــة أكــ
الجابر الصباح، التزام الوزارة 
ــام بــتــنــفــيــذ قـــــــرار مــجــلــس  ــ ــتـ ــ الـ
ــة الـــمـــدنـــيـــة 11 /2017  الـــخـــدمـ
بشأن قواعد وإجراءات تكويت 
الــوظــائــف الحكومية، وجميع 
الــــقــــرارات ذات الــصــلــة بــإحــال 
الكويتيين بالوظائف العامة 
الــتــي يشغلها الــــوافــــدون، ولــم 
تواجه الوزارة أي معوقات في 

تطبيق القرار.
وشــــدد عــلــى الـــتـــزام الــــوزارة 
ــرار، وأن جــمــيــع  ــ ــقــ ــ ــ بــتــنــفــيــذ ال
الوظائف الدبلوماسية والعامة 
في وزارة الخارجية تكون لفئة 

الكويتيين، باستثناء مجموعة 
الوظائف الخدماتية )مراسل - 

نادل - سائق.. وغيرها(.
وأشار إلى أن نسبة العاملين 
ــوزارة بــلــغــت  ــ ــالــ ــ الــكــويــتــيــيــن بــ
100%، مــــــا عــــــــدا الــــوظــــائــــف 
الــخــدمــاتــيــة )ســفــرجــي، ســائــق، 
ــادل طـــعـــام(، وهــنــاك  ــــارس، نــ حـ
موظف فني تم البدء بمباشرة 
إنـــهـــاء عــقــده الــــذي يــنــتــهــي في 
شــهــر مـــارس الــمــقــبــل، وقـــال إن 
الـــــــوزارة أنـــهـــت خـــدمـــات 4 من 
ــدة مــنــذ تــاريــخ  ــوافــ الــعــمــالــة الــ
ــؤال  الــــقــــرار الـــمـــذكـــور فــــي الـــسـ

وحتى تاريخه.
مــن جهة أخـــرى، أكــد الوزير 
ســالــم الــجــابــر الــصــبــاح الــتــزام 
الــصــنــدوق الــكــويــتــي للتنمية 
االقتصادية العربية بتطبيق 
الــقــرار الــمــذكــور مــنــذ صـــدوره، 
وأن الـــصـــنـــدوق لـــم يـــواجـــه أي 
مــعــوقــات لتطبيق الـــقـــرار كما 
 
ً
أن الــصــنــدوق لــم يستثِن أحــدا

من تطبيقه.
ــال إن نــســبــة الكويتيين  وقــ
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي الـ
الكويتي تبلغ 93% ويبلغ عدد 
الــعــمــالــة الـــوافـــدة الــتــي أنهيت 
خــدمــاتــهــا فــي الــصــنــدوق منذ 

.
ً
صدور القرار 29 موظفا

وفي رده، على سؤال النائب 
عبدالله األنبعي عن الموضوع 
نفسه فيما يتعلق بالتكويت 
ــال وزيــــر  ــ بــالــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي قـ
التربية ووزير التعليم العالي 
د. حـــمـــد الـــــعـــــدوانـــــي، إنــــــه تــم 
تــطــبــيــق نــســبــة الـــتـــكـــويـــت فــي 
 لقرار 

ً
وزارة التعليم العالي وفقا

مجلس الخدمة المدنية رقم 11 
لسنة 2017م.

وفيما يخص الرد على البند 
الثاني بشأن الــجــدول الزمني 
لخطة التكويت أشار إلى أنها 
ــمـــراســـات مــع  ــلـ  لـ

ً
ــا ــقــ كـــانـــت وفــ

ديوان الخدمة المدنية لتطبيق 
قـــرار مجلس الــخــدمــة المدنية 
11 لــســنــة 2017 بــشــأن قــواعــد 
وإجراءات التكويت ومراسات 
ــا بالنسبة  وزارة الــمــالــيــة، أمــ
للبند الثالث فأكد عدم وجود 
وافدين على العقود الحكومية.

وكشف أن الوظائف والمهن 
الــمــشــغــولــة مـــن الـــوافـــديـــن هي 
محاسبون وقانونيون حسب 
 
ً
الــنــســبــة الــمــســمــوح بــهــا وفــقــا
لقرار مجلس الخدمة المدنية 

رقم 11 لسنة 2017م.
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نواب يقترحون إسقاط الديون الحكومية
عن المواطنين عند وفاتهم

قــدم 5 نــواب اقتراحا بقانون بشأن إسقاط 
الديون الحكومية عن المواطنين حين وفاتهم 

مع إعطائه صفة االستعجال.
ويقضي االقتراح الذي تقدم به النواب صالح 
عـــاشـــور، وأحـــمـــد الري، وخــلــيــل الــصــالــح، ود. 
خليل عبدالله، وهاني شمس، أن تتحمل الدولة 
ديــون المواطنين المستحقة ألي من الجهات 

الــحــكــومــيــة عــنــد وفــاتــهــم، ويــعــفــى الـــورثـــة من 
تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى. 
ــقـــرارات الــازمــة  وأن يــصــدر مجلس الـــــوزراء الـ
لتنفيذ هذا القانون. وعلى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد الري خليل الصالح   خليل عبدالله

السعدون يتسلم من اإلبراهيم التقرير
نصف السنوي األول لـ »نزاهة«

استقبل رئيس مجلس األمة 
أحـــمـــد الـــســـعـــدون، فـــي مكتبه 
أمـــــس، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد )نـــــزاهـــــة( 

عبدالعزيز اإلبراهيم.
وقــام اإلبراهيم خــال اللقاء 
ــيـــس الـــســـعـــدون  ــرئـ بــتــســلــيــم الـ
ــر نــصــف  ــريــ ــقــ ــتــ نـــســـخـــة مـــــن الــ
الــســنــوي األول لــلــهــيــئــة للعام 

.٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
 
ً
كما استقبل السعدون عددا

مــن الــســفــراء الــمــعــتــمــديــن لــدى 
الــبــاد، وهـــم سفير جمهورية 
ــة تـــشـــانـــغ  ــيــ ــبــ ــعــ ــــن الــــشــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
جـــيـــانـــوي وســفــيــر جــمــهــوريــة 

العراق المنهل الصافي وسفيرة 
المملكة المتحدة بليندا لويس 
وسفيرة جمهورية تركيا طوبى 

ــــور ســـونـــمـــز وســـفـــيـــر مــمــلــكــة  نـ
إسواتيني نكولوليكو هوراس 

دالميني.

المجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية 
المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة 

العمالة بعد 5 سنوات
النسبة المئوية المستهدفة 
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 اإلبراهيم
ً
السعدون مستقبال

الزيد يسأل العوضي عن نقص األدوية
سأل النائب أسامة الزيد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، عّما 

اعتبره فسادا في المرافق الصحية المختلفة. 
وقال الزيد في معرض سؤاله: وصل الفساد المتراكم إلى حد 
التأثير على صحة سكان الكويت، والقطاع الصحي ليس بمعزل 
عن تأثير الفساد المستشري في قطاعات الدولة، وأصبح األمن 
الــدوائــي مــهــدًدا؛ إمــا بسبب ســوء اإلدارة أو نتيجة للمتغيرات 
العالمية فــي خطوط اإلنــتــاج والصناعات الــدوائــيــة، أو نتيجة 

لسيطرة الشركات المستوردة على توفير كميات األدوية.
وتساءل: هل توجد مطالبات ألدوية ومستلزمات طبية تخص 
سنوات سابقة بلغ إجماليها 90.571.465 دينارا لم تتمكن الوزارة من 
صرفها، لعدم توافر االعتماد المالي لها خال السنة 2021/ 2022؟ 

أسامة الزيد

»ا»اإلإلسكان«: وزير البلدية تعهد بتسليم جنوب القيروانسكان«: وزير البلدية تعهد بتسليم جنوب القيروان
والصليبية لـ »السكنية« خالل والصليبية لـ »السكنية« خالل 33 أشهر أشهر

ــار  ــقـ ــعـ ــاقـــشـــت لـــجـــنـــة شـــــــؤون اإلســـــكـــــان والـ نـ
الــبــرلــمــانــيــة فــي اجــتــمــاعــهــا أمـــس بــيــان مجلس 
الوزراء الصادر في 28 نوفمبر الماضي، والذي 
تــضــمــن الــتــعــهــد بــتــوفــيــر 1900 وحــــدة سكنية 
بالمشاريع االسكانية القائمة بمنطقة تيماء، 
و35000 وحدة سكنية بمشروع توسعة جنوب 

صباح األحمد.
واستعرضت اللجنة - وفق بيان صادر عنها 
ات الحكومية المتعلقة بضم ساحة  ــراء ــ - اإلجـ
منطقة الصليبية مــع منطقة جــنــوب القيروان 
لتوفير 3200 وحـــدة سكنية مــع الــتــأكــيــد على 
ــار الـــواقـــعـــة  ــ ــــجـ ضـــــــرورة الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى األشـ
فــي الــمــوقــع ورفــــع تــقــريــر خـــال شــهــر يــبــيــن كل 

اإلجراءات الازمة لتذليل المعوقات.
وطــلــبــت الــلــجــنــة تــحــديــد مـــدد زمــنــيــة أوضــح 
لتسليم الــمــنــاطــق الــجــديــدة لــلــرعــايــة السكنية، 

مشيرة إلى أن وزير الدولة لشؤون البلدية تعهد 
ات تسليم منطقة جنوب  ــراء ــ بــاالنــتــهــاء مــن إجـ
القيروان والصليبية للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية خــال األشــهــر الثاثة القادمة وبعدد 

وحدات سكنية ال يقل عن 3200 وحدة سكنية.
وأوضــحــت اللجنة فــي بيانها أن المؤسسة 
الــعــامــة للرعاية السكنية تعهدت فــور استام 
المنطقة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية 
 
ً
الــمــعــنــيــة إلزالــــــة مـــا فــيــهــا مـــن عـــوائـــق تــمــهــيــدا
إلجراءات توزيعها ألصحاب الطلبات االسكانية.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــكــمــلــت الــلــجــنــة الــنــظــر 
فــي قوانين إنــشــاء الــمــدن اإلسكانية واستدامة 
الــقــروض الــعــقــاريــة، ووضـــع الــلــمــســات األخــيــرة 
 لرفع التقرير النهائي إلى المجلس 

ً
عليها تمهيدا

ــه فــي جـــدول األعــمــال خـــال األسبوعين  إلدراجــ
القادمين.

اجتماع لجنة »اإلسكان« أمس

اللجنة طالبت المؤسسة بتحديد مدد زمنية أوضح لتسليم المناطق الجديدة

98% نسبة 
الكويتيين 

العاملين في 
»المناقصات«

عبدالعزيز الماجد

https://www.aljarida.com/article/6838
https://www.aljarida.com/article/6843
https://www.aljarida.com/article/6842
https://www.aljarida.com/article/6723
https://www.aljarida.com/article/6697


»األداء الحكومي«: إنجاز المشاريع اإلسكانية في مواعيدها
المشعل تفقد »شرق صباح األحمد« وأكد تذليل معوقات المشروعات الحكومية

أكد رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، 
أهــمــيــة بـــذل كــل الــجــهــود إلنــجــاز جميع الــمــشــاريــع اإلسكانية 
 إلى استعداد الجهاز لتذليل أي 

ً
وفق البرنامج الزمني، مشيرا

صعوبات أو معوقات تواجهها المشاريع الحكومية.
ووفق بيان صحافي صادر عن الجهاز، قام المشعل والوفد 

الــمــرافــق لــه أمـــس، بــزيــارة مــيــدانــيــة إلـــى مــشــروع شـــرق صباح 
األحمد اإلسكاني، وكان في استقباله المدير العام للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من 

مهندسي المشروع.
 مع 

ً
وعــقــد المشعل خـــال هـــذه الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة اجــتــمــاعــا

القائمين على المشروع تم خاله تقديم عرض مرئي، ومناقشة 
آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع شرق صباح األحمد.
يــذكــر أن مــشــروع شـــرق صــبــاح األحــمــد يــحــتــوي عــلــى أكثر 
من ألــف وحــدة سكنية وعلى شبكات خدمات البنية التحتية 

التابعة له.

جانب من المشروعالمشعل خال تفقده مشروع »شرق صباح األحمد« اإلسكاني

»طلبة كندا« لـ ةديرجلا●: نعاني 
 بالرعايات والدعوم المادية

ً
شحا

• فيصل متعب
أكد رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
 
ً
في كندا، أحمد العنزي، أن االتحاد يعاني شّحا

 إلى »أنها 
ً
في الرعايات والدعوم المادية، مشيرا

 لنا في إقامة األنشطة وتوفير 
ً
أصبحت عائقا

ما يلزم لطلبتنا المبتعثين في مختلف المدن 
الكندية«.

وذكــــر الــعــنــزي، فــي تــصــريــح لـــ »الــجــريــدة«، 
»أن الهيئة اإلداريــة التحاد طلبة الكويت هي 
 لــاتــحــادات، ولكن 

ً
الــجــهــة الــتــي تــكــون داعـــمـــا

مــع األســف أن اتــحــاد طلبة كندا لديه موافقة 
 منذ 

ً
مــن الهيئة اإلداريــــة أن يتم دعمنا ماليا

أغسطس الماضي، وإلى اآلن لم يتحقق شيء 
على أرض الواقع«.

وأوضح العنزي أن اإلقبال على االنتخابات 
، ما أدى ألن تتم 

ً
 جــدا

ً
في كندا أصبح ضعيفا

تزكية القائمة التي تترشح لانتخابات با 
منافسة، بسبب قلة الدعم المالي، وال يوجد 
تحقيق مطالبات، وخوف الطلبة من االنشغال 

باالنتخابات وإهمال دراسة الطب.
وتابع أن زيادة المخصصات المالية التي 
، تــشــمــل جــمــيــع طــلــبــة كــنــدا دون 

ً
ــرت أخـــيـــرا أقــ

استثناء، كما أنها تعتبر من األمور اإليجابية 
للطلبة في رفع معاناتهم مع الغاء المعيشي 

أحمد العنزيالحاصل هناك.

رأي طالبي

لمحة قانونية حول 
مفهوم التشريع

يعتبر التشريع المصدر الرسمي األصلي 
للقانون، فهو الوسيلة الرسمية التي يعتمد 
ــــراج الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة الــى  عــلــيــهــا فـــي إخـ
الناس، ويكون بذلك مصدرا ملزما للجميع، 
والتشريع كذلك يعتبر مصدرا عاما، فهو ال 
يقتصر على نوع معّين من المسائل، بل هو 
المستند األصلي لكل المنازعات المعروضة 

للقضاء.
ويتميز التشريع بعدة خصائص، مثل: 
صــدوره من السلطة المختصة في الدولة، 
ــن عــيــوبــه أن قــــواعــــده مــكــتــوبــة تتصف  ومــ
بالجمود، فمن الصعب تعديلها أو تطويرها.
وبالنسبة إلــى أنـــواع الــتــشــريــعــات، فهي 
مختلفة، مثل »الدستور، والقانون، واللوائح«، 
فالدستور هو التشريع الذي يحدد بقواعده 
ــة، ونــــظــــام الــحــكــم،  ــ ــــدولـ الـــقـــانـــونـــيـــة شـــكـــل الـ
وســلــطــتــهــا الــمــخــتــلــفــة، بينما الــقــانــون هو 
عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية 
ها 

ّ
الــمــكــتــوبــة، و»الـــلـــوائـــح« هــي أحــكــام تسن

السلطة التنفيذية حسب سلطتها كتفسير، 
وال زيادة على النصوص التشريعية، ومنها 
اللوائح التنفيذية، ولوائح الضبط، واللوائح 

التنظيمية.
وأخيرا، نقول إن التشريعات تعد بمنزلة 
القاطرة التي تؤطر لمسارات التقدم والعدالة، 

خاصة في الدولة العصرية.
الطالبة: هديل جزا العصيمي
 كلية الدراسات التجارية / تخصص قانون

»كيتيك« يستضيف ندوة أمن الحاسوب العالمي
ناقشت أنواع الهجمات اإللكترونية والتهديدات السيبرانية

اســتــضــاف مــعــهــد كيتيك للتدريب 
األهـــــلـــــي نــــــــدوة بـــمـــنـــاســـبـــة يـــــــوم أمــــن 
الـــحـــاســـوب الــعــالــمــي فـــي 30 نــوفــمــبــر 
الماضي بــحــرم كلية الكويت التقنية 
)ktech(، بــمــشــاركــة وحــضــور العديد 
مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
الــمــعــلــومــات واألمــــــن الــســيــبــرانــي من 
مختلف الصناعات في القطاعين العام 

والخاص.
وســــلــــطــــت الـــــــنـــــــدوة الـــــتـــــي أقـــيـــمـــت 
بالشراكة مع سفارة الواليات المتحدة 
األميركية في الكويت والهيئة العامة 
 )CITRA( لاتصاالت وتقنية المعلومات
الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة أمــــن الــحــاســوب 
ــيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــفـ ــيـ والـــــمـــــســـــارات الـــوظـ
فـــي مــجــال األمــــن الــســيــبــرانــي وأنــــواع 

الهجمات اإللكترونية. 
وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيب 
من رئيس مجلس أمناء كلية الكويت 
التقنية مشاري بودي أكد فيها أهمية 
أمن الحاسوب والبيانات. وقال: يمكن 
أن تــؤثــر الــتــهــديــدات السيبرانية على 
كل فرد وشركة ومجتمع؛ لذلك نحتاج 
 لزيادة الوعي وتحسين 

ً
إلى العمل معا

التعاون وإيجاد حلول لمنع الجرائم 
اإللكترونية.

بدورها، قالت رئيسة معهد كيتيك 
ــلــــي نــــــورة الــعــصــيــمــي:  لـــلـــتـــدريـــب األهــ
 ،

ً
أصبح مجرمو اإلنترنت أكثر تعقيدا

وتــهــديــدات األمـــن السيبراني تواصل 
االرتــــفــــاع، بــالــتــالــي نــحــن بــحــاجــة إلــى 
ــادة الــوعــي بأهمية أمــن الحاسوب  زيـ
والــتــدابــيــر الــازمــة لمكافحة التهديد 
الذي يشكله هؤالء األفراد والجماعات. 
ــافــــت: تــوضــح نــدوتــنــا أهــمــيــة  وأضــ
ــيـــن الـــمـــنـــظـــمـــات لــتــثــقــيــف  ــاون بـ ــعــ ــتــ الــ
الجمهور الــعــام حــول هــذا الموضوع، 
كما توضح الــتــزام ktech تجاه جعل 
الـــمـــعـــرفـــة والـــمـــعـــلـــومـــات فــــي مــتــنــاول 

الجميع. 
ــد الــمــهــنــدس عيسى  مـــن جــانــبــه، أكـ
العازمي من الهيئة العامة لاتصاالت 
وتقنية المعلومات )CITRA( أن »مفاهيم 
األمن السيبراني تتعدد، وأجمع العديد 
من خبراء التقنية على أهمية ممارسة 
الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم 
ــة واألنــــظــــمــــة  ــولــ ــمــ ــحــ ــمــ واألجــــــــهــــــــزة الــ
اإللكترونية والشبكات والبيانات من 

الهجمات الضارة«. 
وصرحت مستشارة الشؤون العامة 
بالسفارة األميركية، كريستي واتكينز: 
يسعدني أن سفارة الواليات المتحدة 
تــــدعــــم يـــــوم ktech ألمـــــن الـــحـــاســـوب 
مــن خــال مشاركة النصائح المهنية 
والــمــمــارســات المفيدة فــي مــجــال أمن 

المعلومات. 
وأضافت: عرض خبراؤنا من الجيش 
األميركي الخبرة األميركية في التعامل 

مع التهديدات اإللكترونية التي تواجه 
البنية التحتية الحيوية والمؤسسات 
المحلية، باإلضافة إلى طرق لحماية 
الــبــيــانــات وســط الــتــغــيــرات السياسية 

واالجتماعية العالمية. 
ــلـــة  وتــــابــــعــــت: نـــتـــطـــلـــع إلــــــى مـــواصـ
تــعــاونــنــا مــع الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة 
في الكويت لتسليط الضوء على أهمية 
حماية المعلومات كحق أســاســي من 
حقوق اإلنسان لألفراد، وكأداة ضرورية 

الزدهار المؤسسات المحلية.

مشاركون في الندوة

ديوان حقوق اإلنسان لتسليط الضوء 
على تمكين ذوي اإلعاقة ودمجهم

أكـــد رئــيــس الــلــجــنــة الــدائــمــة لــحــقــوق األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة 
بالديوان الوطني لحقوق اإلنسان د. يوسف الصقر، أنه في إطار 
احتفال العالم بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في 
الثالث من ديسمبر من كل عام، البد من تسليط الضوء على أهم ما 
تحتاجه تلك الفئة من تمكين ودمج في المجتمع، واألخذ بأيديهم 

لاعتماد على أنفسهم بقدر اإلمكان.                 
ــمـــة لــحــقــوق  وأضــــــاف الـــصـــقـــر، فـــي تـــصـــريـــح، أن الــلــجــنــة الـــدائـ
األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة تــهــدف بشكل أســاســي إلــى نشر الوعي 
بتطبيق مفهوم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وإكسابهم مختلف 
المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمشاركة اإليجابية الفعالة في 
المجتمع وبيئة العمل من خال توفير الفرص المناسبة والعادلة 

لهم .        
ودعا جميع المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص 
في دولة الكويت إلى توفير الفرص وتذليل الصعوبات أمام دمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة العمل وتأمين كل السبل لضمان 

فعالية مشاركتهم اإليجابية.

يوسف الصقر

جانب من الحضور

»تدريس الجامعة« إلقرار 
»المنتدبين« بيع اإلجازات لـ

طالب رئيس جمعية 
أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت، د. إبراهيم 

الحمود، بأن يشمل قرار 
بيع اإلجازات األساتذة 

 إلى أن 
ً
المنتدبين، مشيرا

هناك مجموعة من أعضاء 
الهيئة التدريسية في 

الجامعة كانوا منتدبين 
؛ 

ً
 كليا

ً
خارج الجامعة ندبا

سواء كملحقين ثقافيين 
أو غير ذلك، أو حتى أن 

بعضهم كان يعمل خارج 
الجامعة بمقتضى مراسيم، 

ثم عاد إليها.
وتابع الحمود، في تصريح 

صحافي أمس، »أن هؤالء 
لهم إجازات مستحقة 

بحسب طبيعة أعمالهم، 
ولم يحصلوا عليها، ومن 

ثم فإن مقابل هذه اإلجازات 
 لهم، ولهم 

ً
أصبح حقا

االستفادة من قرار مجلس 
الوزراء باستبدال اإلجازات 

والحصول على مقابلها، 
وهذا ما يتطلبه القانون«.

»النجاة« تفتتح مشروعين 
للنازحين والمهجرين باليمن

افتتحت جمعية النجاة 
الخيرية، مشروعين في 

قريتي الهبدان والعجيل 
باليمن إليواء النازحين 

والمهجرين في حملة 
انطلقت منذ 20 نوفمبر 

حتى 5 الجاري.
وقال عضو الجمعية إيهاب 
الدبوس، في اتصال هاتفي 
مع »كونا«، أمس، إن مبادرة 

الجمعية تأتي ضمن دور 
الباد اإلنساني في إغاثة 

الشعوب والمجتمعات 
 من 

ً
المنكوبة، وانطاقا

إيمان الجمعية بأهمية 
العمل الخيري حول العالم.

وأوضح الدبوس أن 
المشروعين يشتمان 
على 51 وحدة سكنية، 

منها ما يقع في مشروع 
الهبدان بمحافظة تعز 

اليمنية، والذي يحتوي 
على 20 وحدة سكنية، فيما 

يقع مشروع العجيل في 
محافظة لحج، ويحتوي 

على 31 وحدة، إلى جانب 
توفير عدد من المراكز 

الصحية والمساجد المزودة 
بمنظومة تعمل بالطاقة 

الشمسية.

... وتشيد بالمتطوعين وتقديمهم 
 في العطاء

ً
 رائعا

ً
نموذجا

قال نائب المدير العام 
بجمعية النجاة الخيرية 
د. جابر الوندة، إن شباب 

الكويت من المتطوعين 
والمتطوعات يقدمون 

 في البذل 
ً
 رائعا

ً
نموذجا

والعطاء، و»نفخر بجهودهم 
في هذا المجال«.

وأضاف الوندة، في تصريح 
 مع 

ً
صحافي، أمس، تزامنا

اليوم العالمي للمتطوعين، 
الموافق 5 ديسمبر، أن 

»شباب الكويت يحرصون 
على التطوع في مشاريعنا، 

 من أسباب 
ً
وكانوا دوما

النجاحات التي تحققها 
الجمعية داخل الكويت 

وخارجها«.
وتابع أن »المتطوعين 

يشاركون في توزيع 
المساعدات على األسر 

المحتاجة، والوجبات على 
العمال، وإفطار الصائم، 

واألضاحي، وزكاة الفطر، 
 ضمن وفودنا التي 

ً
ودائما

تطلق المشاريع أو تشرف 
على تنفيذها«. وأثنى 

على دور الفرق التطوعية 
في دعم حمات الجمعية، 

ومشاركتهم في نشرها، حيث 
»سبق لنا أن تعاملنا مع أكثر 

.»
ً
 تطوعيا

ً
من 25 فريقا

• محمد الشرهان
ذ قطاع المرور والعمليات خال األسبوع 

ّ
نف

 من الحمات األمنية الميدانية 
ً
الماضي عددا

بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
ــلــــواء جـــمـــال الــصــايــغ،  ــرور الــ ــمــ الــعــمــلــيــات والــ
ومــتــابــعــة مــيــدانــيــة مــن الــمــديــر الــعــام لــــإدارة 
العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة، والمدير 
ــــإدارة الــعــامــة لــشــرطــة الــنــجــدة الــلــواء  الــعــام لـ

فارس القحطاني.
وأسفرت الحمات عن تحرير 26 ألف مخالفة 
مــرور وضبط 54 مستهترا وإحالة 64 مركبة 
و44 دراجة نارية الى كراج الحجز، وإحالة 20 
حدثا الى نيابة األحداث، بعد ضبطهم يقودون 

مركبات من دون رخصة سوق.
وقال ضابط قسم العاقات العامة والتوعية 
باإلدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن، 
إن دوريات أقسام الحركة في المحافظات الـ 6، 

إضافة الى دوريــات إدارة العمليات المرورية 
 
ً
ــات قــســم مــبــاحــث الـــمـــرور، نــفــذت عـــددا ــ ودوريـ
من الحمات األمنية المرورية طوال األسبوع 
 و869 

ً
الــمــاضــي، أســفــرت عــن تــحــريــر 26 ألــفــا

مخالفة مــرور متنوعة، إضافة إلــى ضبط 20 
 يقودون مركبات من دون الحصول على 

ً
حدثا

رخص سوق، و64 مركبة و44 دراجة نارية. 
ــات اإلدارة العامة  وقـــال بــوحــســن، إن دوريــ
للمرور تعاملت مع 3267 حــادث مــرور خال 
 ،

ً
 جسيما

ً
األسبوع الماضي، منها 279 حادثا

 
ً
 عن ضبط 22 شخصا

ً
، فضا

ً
و1333 بسيطا

لحيازتهم مــواد مــخــدرة، وتمت إحالتهم الى 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

وأضــــاف أن رجـــال دوريــــات اإلدارة العامة 
 تنوعت 

ً
 أمنيا

ً
لشرطة النجدة أحالوا 73 مطلوبا

قيودهم األمنية بين التغيب ومخالفة قانون 
اإلقامة والطلب الجنائي وإحالتهم إلى جهات 

االختصاص. ضبط أحد المطلوبين خال الحمات األمنية

26 ألف مخالفة مرور وحجز 64 مركبة و44 دراجة في أسبوع
 وإحالة 2020 إلى نيابة األحداث إلى نيابة األحداث

ً
 وإحالة  مستهترا
ً
ضبط ضبط 5454 مستهترا

دوريات المرور 
تعاملت

 
ً
مع 3267 حادثا

ً
منها 279 جسيما
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منهم جنيفر غارنر وفيوليت بن أفليك وجون ليجند وكريسي تيغن

على مأدبة عشاء فخمة، حضرت مجموعة 
مــن نــجــوم الــفــن واإلعــــام األمــيــركــي، تلبية 
لــدعــوة الرئيس األمــيــركــي جــو بــايــدن على 
مأدبة عشاء رسمية يوم الخميس الماضي، 
عــلــى شـــرف الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، دعا إليها مجموعة من المشاهير 
وأعضاء »الكونغرس« وعمالقة عالم األعمال.

ــــارة هــدفــت إلظــهــار  وتـــوجـــت الــمــأدبــة زيـ
التزام بايدن تجاه أقــدم حليف لواشنطن، 
رغـــم خـــاف الــبــلــديــن حـــول كيفية التعامل 
مــع الــحــرب الــروســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، ودعــم 
 عـــن قضايا 

ً
الــمــنــتــجــات األمــيــركــيــة، فــضــا

أخرى.
وضمت قائمة المدعوين الممثلة جنيفر 
غــــارنــــر وفـــيـــولـــيـــت ابــنــتــهــا مــــن بــــن أفــلــيــك، 
والمغني جــون ليجند وزوجــتــه العارضة 
كريسي تيغن، وآنا وينتور، رئيسة تحرير 

مجلة فوغ، والمخرج باز لورمان.
ــــؤالء الــمــشــاهــيــر إلــــى أعــضــاء  وانـــضـــم هـ
حكومة بــايــدن وأعــضــاء فــي »الــكــونــغــرس« 
وقــادة أعمال، في دعــوى اختلط فيها الفن 
بـــاإلعـــام والــســيــاســة عــلــى كــبــرى الــمــوائــد 

األميركية.
وتخلل الحفل عزف موسيقي رائع لعازف 
البيانو األميركي - اإلفريقي جون باتيست، 
الـــذي اختير للعزف خــال الــعــشــاء الفخم، 
ورغم أن عمره ال يتجاوز الـ 36، فإن رصيده 
غــنــّي بــالــعــزف عــلــى آالت مــتــعــددة مــع أبــرز 

النجوم في المجال الموسيقي األميركي.
وإضـــافـــة إلـــى مــوهــبــتــه فـــي الـــعـــزف على 
 على آالت 

ً
الــبــيــانــو، يــعــزف باتيست أيــضــا

عدة، وهو ناشط في مجال الحقوق المدنية، 
ومؤلف موسيقي حائز جائزة أوسكار. ومن 
بين األسماء البارزة التي عزف معها ستيفي 
ونـــدر وبــرنــس ومغني موسيقى الكنتري 

الشهير ويلي نيلسون.
وقالت فانيسا فالديفيا، )الناطقة باسم 
الــســيــدة األمــيــركــيــة األولـــــى جــيــل بـــايـــدن(، 
ــال،  ــ ــيـ ــ ــتــــجــــاوز األجـ ــان يــ ــ ــنـ ــ إن بـــاتـــيـــســـت »فـ
والــمــوســيــقــى الــتــي يــنــتــجــهــا تــلــهــم الــنــاس 
وتجمعهم، نحن مسرورون لكونه العازف 
م منذ تنصيب 

ّ
خــال أول عشاء دولــة ُينظ

 للواليات المتحدة«.
ً
بايدن رئيسا

ــذي يــــؤدي نــوَعــي  ويــتــحــدر بــاتــيــســت، الــ
البوب والسول، من عائلة تضم موسيقيين 
في نيو أورليانز التابعة لوالية لويزيانا، 
وبالنسبة إلى أميركيين كثر، اشتهر جون 
باتيست كقائد الفرقة الموسيقية والمدير 
الموسيقي للبرنامج التلفزيوني الشهير 

»ذي اليت شو ويذ ستيفن كولبرت«.
ــار  ــكـ ــتـ ــيـــســـت هــــو كــــذلــــك مــــديــــر االبـ ــاتـ وبـ
بمتحف الجاز الوطني في هارلم، ونال عام 
2021 جوائز أوسكار وغولدن غلوب وبافتا 
فها مع 

ّ
عن الموسيقى التصويرية التي أل

ترينت ريزنر وأتيكس روس لفيلم الرسوم 
المتحركة »سول«.

وفــي أبــريــل الــمــاضــي، حصد باتيست 5 
جوائز »غــرامــي«، إحداها عن أفضل ألبوم، 
في الدورة الـ 64 لحفلة توزيع هذه الجوائز 

في الس فيغاس.
ــدر ألــبــومــه األول  يــذكــر أن بــاتــيــســت أصــ
»تايمز إن نيو أورليانز« عام 2005 حين لم 
يكن يتجاوز العشرين، وفي مــارس 2021، 
أصدر ألبومه الثامن »وي آر«، الذي تتناول 
أغنياته موضوَعي األمل والتكافل، ووصف 
ألــبــومــه الـــذي تمتزج فيه موسيقى الجاز 
والسول والهيب هوب والـ »آر آند بي« بأنه 
»محطة بارزة« في هذه المرحلة من حياته.
)رويترز(

tawabil@aljarida.com
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دياز: التمثيل مقلق بعد
غياب 8 سنوات

شاكيرا وبيكيه يوقعان اتفاق 
حضانة طفليهما

مايكل دوغالس يتحول
إلى بنجامين فرانكلين

تعود الممثلة كاميرون دياز إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 8 
سنوات بفيلم Back in Action، من إنتاج منصة نتفليكس.

 The Tonight Show Starring Jimmy وخال مقابلتها مع برنامج
Fallon الجمعة الماضي، تحدثت عن عودتها للتمثيل مــرة أخــرى، 
وقالت إنها قامت بالعديد من األفــام، لكنها بعد هذا الغياب تشعر 

 ومقلق.
ً
بشعور مختلف جدا

وتحدثت عن الممثل جيمي فوكس الذي سيشاركها العمل القادم، 
بعد أن أقنعها بإنهاء اعتزالها عن التمثيل والعودة للعمل معه في 
فيلم األكشن الكوميدي Back In Action، الذي بدأ التصوير في نهاية 
سبتمبر. وقالت كاميرون: »هذه ليست المرة األولى التي أشارك الممثل 
جيمي في عمل، فقد صورنا معا فيلمين هما Any Given Sunday و

Annie with Jamie«، مضيفة أن جيمي شخصية رائعة وتحمل الكثير 
.
ً
من المهارات، والعمل معه مليء بالمرح دائما

اجتمعت شاكيرا وجيرارد بيكيه في المحكمة، للتوقيع على اتفاقية 
حضانة طفليهما، بعد أشهر من إعان انفصالهما في يونيو الماضي.

، لكنهما والدان 
ً
وتوصل الثنائي السابق، اللذان لم يتزوجا مطلقا

 كعائلة مدة 11 عاما، إلى ترتيب مناسب لمصلحة ابنيهما 
ً
وعاشا معا

ساشا وميان. وتخطط شاكيرا لانتقال إلى ميامي مع طفليها في 
أوائل العام المقبل، ومن المتوقع أن يغادروا برشلونة، المدينة التي 
ولد وعــاش فيها الطفان على مدى السنوات الثمانية الماضية، إذ 
إن للفنانة مسكنٍا في ميامي، تعيش فيه عائلتها منذ بضع سنوات.

ورصدت عدسات المصورين شاكيرا وبيكيه عند الدخول والخروج 
من المحكمة مع فرقهما القانونية، محاطين بالصحافة التي حاولت 
دون جدوى الحصول على بعض الكلمات من النجمين، وقد استخدمت 
 مختلفة لــدخــول الــمــحــكــمــة، لتجنب رؤيــة 

ً
شــاكــيــرا وجـــيـــرارد أبـــوابـــا

عا المستندات في غرف مختلفة.
َّ
بعضهما، وهناك وق

انتشرت عدة صور للممثل العالمي مايكل دوغــاس وهو في 
 ،

ً
كواليس أحدث أعماله الفنية، حيث ظهر فيها بشكل مغاير تماما

من أجل أداء شخصية بنجامين فرانكلين، خال فيلم سيرة ذاتية 
مع النجم المشارك نوح جوبي.

 ،
ً
وأظهرت اللقطات دوغاس وهو بتسريحة شعر طويلة مؤخرا

من أجل ماءمة الشخصية التي يعول عليها كثيرون للظهور بشكل 
مميز، خاصة أن فرانكلين أحد اآلباء المؤسسين للواليات المتحدة، 

ويحظى بشعبية كبيرة.
من ناحية أخرى، سبق لمايكل دوغاس أن حرص على االحتفال 
بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز، من 
خال حسابه على »إنستغرام« نهاية الشهر الماضي، ونشر صورة 
، وعلق على الصورة: »أحبك 

ً
، من حفل زفافهما قبل 22 عاما

ً
لهما معا

، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين«.
ً
كثيرا

مايكل دوغاس

جــرى بيع لوحة الــصــورة الذاتية باللونين األصــفــر والـــوردي 
للفنان األلماني ماكس بكمان مقابل 20 مليون يورو )21 مليون 

دوالر( في مزاد بالعاصمة األلمانية )برلين(.
وســبــق أن تــم تقدير قيمة العمل الــفــنــي، الـــذي يــعــود إلــى عام 
1943 للفنان التعبيري والتشكيلي بكمان، من جانب بيت مزادات 
جريسباخ، بقيمة 23 مليون يــورو. وبدأ المزاد بسعر 13 مليون 

يورو، وزاد بمقدار 7 مايين بعد 3 دقائق ونصف دقيقة.
وقال بيت المزادات، إنه يتوقع أن تبلغ قيمة اللوحة 23.2 مليون 
يورو، وستؤول اللوحة المشتراة إلى جامع سويسري للمقتنيات، 

ولم تتوافر معلومات أخرى عن المشتري.
 في 

ً
ــعــد هـــذه الــلــوحــة الــعــمــل الــفــنــي بــألــمــانــيــا األعــلــى ســعــرا

ُ
وت

 مــن نصيب عمل 
ً
الــمــزادات، وكــان السعر القياسي السابق أيــضــا

فني آخر لبكمان، وهو لوحة »المصرية«، التي بيعت بـ 4.7 مايين 
يورو عام 2018.

)د ب أ(

أديل ترفض تشجيع إنكلترا أديل ترفض تشجيع إنكلترا 
 على أحبالها الصوتية

ً
 على أحبالها الصوتيةخوفا
ً
خوفا

نشرت صحيفة The Sun أن 
النجمة البريطانية أديل رفضت 
تشجيع إنكلترا في كأس العالم، 
ــقــــاذ أحــبــالــهــا  فــــي مـــحـــاولـــة إلنــ

الصوتية.
ونقلت الصحيفة البريطانية 
عــن مــصــادر مقربة مــن أديـــل أن 
المغنية العالمية الــبــالــغــة من 
، »تتجنب الضغط 

ً
العمر 34 عاما

المفرط« على أحبالها الصوتية 
ــهـــمـــس« عــنــدمــا  وتــلــجــأ إلــــى »الـ
ال تـــكـــون مــنــهــكــة عـــلـــى خــشــبــة 
 فــــي ظــل 

ً
ــمــــســــرح، خـــصـــوصـــا الــ

ارتباطها الفترة الحالية بإحياء 
عدد من الحفات في جولة بدأت 
الشهر الماضي وتستمر حتى 
نهاية مــارس من العام المقبل، 
مـــمـــا يـــتـــطـــلـــب مـــنـــهـــا الـــحـــرص 
الشديد على أحبالها الصوتية 

واالبتعاد عن أي ضغوط.
وقال مصدر للصحيفة: »عادة 
كــــانــــت أديـــــــل تــــصــــرخ وتـــصـــرخ 
لمساندة الفريق، لكنها تحتجز 

الصرخات من أجل أحبالها«.
وكانت أديــل عــادت للحفات 
من جديد وكانت إطالتها أكثر 

مــن مــمــيــزة مــمــزوجــة بالنجاح 
والمشاعر والــفــرح واالحــتــفــال، 
حيث انفجرت النجمة، بالبكاء 
واعترفت بأنها كانت »خائفة« 
فــي ليلة افتتاح عــطــات نهاية 
األسبوع التي طال انتظارها مع 
إقامة حفلها في الس فيغاس، 
 من 

ً
ــارا ــ  حـ

ً
حــيــث تــلــقــت تــرحــيــبــا

الجمهور فــي الكولوسيوم في 
قصر قيصر.

مشاهير على مأدبة عشاء جو بايدنمشاهير على مأدبة عشاء جو بايدن

جنيفر غارنر

2121 مليون دوالر لصورة ماكس بكمان مليون دوالر لصورة ماكس بكمان

 
فلك

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

: ال تقم بعملية مالية كبيرة خارج 
ً
مهنيا

المحيط المعتاد واآلمن.
: اجــتــرار الــمــاضــي ال يــنــفــع، وقــد 

ً
عــاطــفــيــا

ــه، وال لــــــزوم لفتح  ــعـ يــجــلــب الـــخـــصـــام مـ
الملفات بينكما.

: كثرة الــجــدال مع اآلخــريــن في 
ً
اجتماعيا

أمور تافهة ال فائدة منها، والصمت أجدى.
رقم الحظ: 50

 
ً
: عملك الــيــوم يتطلب صبرا

ً
مهنيا

.
ً
ومثابرة، لكن ثماره مفيدة جدا

 
ً
ــا ــا نــــمــــوذجــ ــتـــمـ ــبـــحـ : أصـ

ً
عــــاطــــفــــيــــا

 فــي الــُحــب بأعين الكثير من 
ً
فــريــدا

معارفكما.
: برجك يفتح الباب لكل 

ً
اجتماعيا

اللقاءات العائلية وتسوية المشاكل 
الشخصية.

رقم الحظ: 6

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

: تفويت بعض الفرص بسبب 
ً
مهنيا

الكسل يفقدك جني بعض المال.
ــع الـــشـــريـــك  ــ : تــــتــــعــــاون مــ

ً
عــــاطــــفــــيــــا

الستقبال أصــدقــاء لكما فــي سهرة 
مميزة.

، ويدعو 
ً
: المناخ هادئ جدا

ً
اجتماعيا

إلى التفاهم والحوار العائلي.
رقم الحظ: 25

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

: يـــوم غــيــر مــنــاســب لتجربة أي 
ً
مــهــنــيــا

شيء جديد أو للتعامل بالمال.
: كثرة النقاش مع الشريك تؤثر 

ً
عاطفيا

.
ً
د توترا

ِّ
على طاقتك اإليجابية، وتول

: وضــع برجك يجعلك ميااًل 
ً
اجتماعيا

ه إليك. إلى التذمر ألقل ماحظة توجَّ
رقم الحظ: 43

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

ــقــــدم عـــلـــى أي عـــمـــل فيه  ــ
ُ
: ال ت

ً
مـــهـــنـــيـــا

ــــن دون  ــة ضـــخـــمـــة مـ ــ ــاديـ ــ مــــخــــاطــــرة مـ
ضمانات.

: للحبيب بعض الماحظات 
ً
عاطفيا

التي يخفيها عنك، كي ال ُيغضبك.
: أجـــــواؤك مثالية للكتابة 

ً
اجــتــمــاعــيــا

والنقاشات األدبية وتبادل المعلومات.
رقم الحظ: 22

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

: تواجه مع بعض األشخاص 
ً
مهنيا

عــمــلــيــات تــأجــيــل وتــســويــف لــوعــود 
أعطوك إياها.

 فــي 
ً
: اآلمـــــــــال كـــبـــيـــرة جــــــــدا

ً
ــا ــيــ ــفــ عــــاطــ

سعادتكما، فحاوال تحقيقها.
: تحكم على األمور وفق ما 

ً
اجتماعيا

يمليه عليك قلبك، وهذا خطأ.
رقم الحظ: 33

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

: ابتعد اليوم عن الشراكة مع 
ً
مهنيا

أي شخص في العمل، أو أي أمر آخر.
: انــتــبــه مـــن فــضــح بعض 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

األســــــرار الــعــاطــفــيــة، فــســتــنــدم على 
.
ً
ذلك الحقا

 التودد 
ً
: من المناسب جدا

ً
اجتماعيا

إلى األقرباء المسنين وإدخال الفرحة 
إلى صدورهم.

رقم الحظ: 7

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

: يــوم رائــع للتوقيع على عقد 
ً
مهنيا

عمل، أو القيام بأعمال إعانية.
: برجك يدعوك إلى تجنب كل 

ً
عاطفيا

 اليوم.
ً
إساءة للشريك، خصوصا

: تجنب الــكــذب، ولــو أساء 
ً
اجتماعيا

الصدق إلى مصلحتك الشخصية.
رقم الحظ: 33

غارنر وأفليك وليجند وتيغن في البيت األبيض

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

 ،
ً
 إيجابيا

ً
: يتخذ برجك وضعا

ً
مهنيا

ــات أو  ــيــ ــاقــ ــفــ ــقــــد اتــ فـــاســـتـــفـــد مـــــن عــ
استثمار.

: ال تخلق أي نزاع مهما كان 
ً
عاطفيا

نوعه مع شخص من الطرف اآلخر.
 مع 

ً
: اختاف األفكار دائما

ً
اجتماعيا

أحد يتسبب في نشوب خافات معه.
رقم الحظ: 44

الثور
20 أبريل - 20 مايو

 ثــقــة إن لم 
ً
: ال تـــعـــِط أحـــــــدا

ً
مــهــنــيــا

يــســتــحــقــهــا، فــيــســتــخــدمــهــا ضـــدك 
.
ً
الحقا

 مــن االخــتــاء 
ً
ــذا قسطا ـ

ُ
: خ

ً
عــاطــفــيــا

 عن أعين الحاسدين.
ً
بعيدا

: تستفيد من عطلتك في 
ً
اجتماعيا

الذهاب إلى أماكن لهو وترفيه.
رقم الحظ: 8

شاكيرا وبيكيه كاميرون دياز

أديل

لوحة صورة بكمان

 للسفر من 
ً
: اليوم مناسب جدا

ً
مهنيا

أجل عمل أو الترويج لمهنتك.
: اكـــتـــب رســــالــــة عــاطــفــيــة 

ً
ــا ــيـ ــفـ ــاطـ عـ

للحبيب تــشــرح لــه فيها عــن مــدى 
شوقك إليه.

ــداء األلـــوان الفاتحة  : ارتـ
ً
اجتماعيا

 أيـــام 
ً
، خـــصـــوصـــا

ً
يــلــيــق بـــك كـــثـــيـــرا

العطلة.
رقم الحظ: 16

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

: يحذرك الفلك من الوقوع ضحية 
ً
مهنيا

أحد المحتالين في نطاق مهنتك.
ــود الـــرومـــانـــســـيـــة بــشــدة  : تـــسـ

ً
عـــاطـــفـــيـــا

ــات  ــ  األوقــ
ً
بــيــنــكــمــا، وتــســتــرجــعــان مـــعـــا

الحلوة.
ــــى عــن  ــــوانـ ــتـ ــ ــدر مــــــا تـ ــ ــقـ ــ : بـ

ً
اجــــتــــمــــاعــــيــــا

مــســؤولــيــاتــك الــمــنــزلــيــة تضعف همتك 
 بعد آخر.

ً
يوما

رقم الحظ: 27
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م مــهــرجــان أيـــام قرطاج  كـــرَّ
 من الفنانين 

ً
المسرحية عددا

الـــتـــونـــســـيـــيـــن والـــــــعـــــــرب فــي 
ــة  ــثــ ــالــ ــثــ افــــــتــــــتــــــاح دورتــــــــــــــه الــ
والــعــشــريــن بــمــديــنــة الــثــقــافــة، 
أمس األول، وتستمر عروضه 

حتى 10 الجاري.
ـــصـــص حــفــل االفــتــتــاح 

ُ
وخ

بقاعة األوبرا لتكريم عدد من 
الــفــنــانــيــن التونسيين الــذيــن 
تركوا بصمتهم في المسرح 
الـــتـــونـــســـي، مــنــهــم الــــراحــــان 
هشام رستم وتوفيق البحري، 
اللذان فقدتهما الساحة الفنية 

هذا العام.
كما شمل التكريم الفنانين 
ــــاء الــديــن  ســـلـــوى مــحــمــد وعـ
أيوب ومحمد اليانقي ومحمد 
العوني وفاطمة سعيدان من 
تــــونــــس، وســـهـــيـــر الـــمـــرشـــدي 
مــن مــصــر، وأيــمــن زيــــدان من 
ســـوريـــة، وقــاســم بــيــاتــلــي من 
ــراق، وحـــبـــيـــب ديــمــبــيــلــي  ــ ــعـ ــ الـ

من مالي.
واخـــتـــارت لــجــنــة التنظيم 
، فيما 

ً
 مــن 23 بــلــدا

ً
82 عــرضــا

 فــي 
ً
ــا ــ ــــرضـ ســـيـــتـــنـــافـــس 12 عـ

ــقــــة الــــرســــمــــيــــة، مــن  ــابــ الــــمــــســ
بــيــنــهــا عـــرضـــان مـــن تــونــس، 

هما: »ضــوء« للطاهر عيسى 
بن العربي، و»تائهون« لنزار 

السعيدي. 
كــمــا يــشــارك فــي المسابقة 
ــر يـــســـتـــرد  ــســ ــنــ الــــرســــمــــيــــة »الــ
أجــــنــــحــــتــــه« مــــــن الـــــــســـــــودان، 
و»شمس ومجد« من سورية، 
ــون« مــــن الـــجـــزائـــر،  ــقــ ــيــ ــتــ و»أنــ
و»المجوهرات« من الكونغو 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، و»حــــدائــــق 

ــرب،  ــ ــغــ ــ ــمــ ــ ــ األســـــــــــــــــــــرار« مــــــــن ال
ــن الــــســــنــــغــــال،  ــ و»الـــــــــديـــــــــار« مــ
و»ايـــــــــــــــــــــــزدان« مـــــــن الـــــــعـــــــراق، 
و»هملت بالمقلوب« من مصر، 
و»لــغــم أرضـــي« مــن فلسطين، 
و»كوكتيل شقف بــا معنى« 

من لبنان.
وخصصت لجنة التنظيم 
عرضين من تونس في اليوم 
ــا: »شــــــوق«  ــمــ ــي، هــ ــاحــ ــتــ ــتــ االفــ

ــا الــمــلــك«  ــ لــحــاتــم دربـــــال، و»أنـ
لمعز حمزة.

 
ً
كما سيتم تقديم 12 عرضا

ــــوادي   أنــتــجــتــهــا نـ
ً
مـــســـرحـــيـــا

المسرح بالمراكز السجنية.
وتشارك السنغال كضيف 

شرف في المهرجان.
)د ب أ(

● القاهرة - محمد قدري
ــا، األحــــــــد، الـــكـــاتـــب  ــنـ ــالـــمـ ــل عــــن عـ ــ رحــ
الصحافي الكبير مفيد فوزي، بعد صراع 
مع المرض، حيث دخل المستشفى خال 
األسابيع الماضية في حالة خطيرة على 

خلفية وعكة صحية خطيرة.
وأعلن اإلعامي مصطفى بكري، عضو 
مجلس النواب والكاتب الصحافي، خبر 
وفاة الكاتب مفيد فوزي عبر حسابه بـ 

»تويتر«.
وكتب بكري: »وفاة الكاتب الصحافي 
الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع 
المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر 
 بأحد المستشفيات الخاصة. رحم 

ً
تقريبا

الله الفقيد الغالي، وألهم أسرته الصبر 
والسلوان«.

م عـــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم الــوســط  وقـــــدَّ
الفني واإلعامي التعازي ألسرة الراحل 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وخال الفترة الماضية أصيب فوزي 
بكسر في المفصل بالذراع األيمن، منذ 
عدة أشهر، وكان يتلقى العاج في منزله، 
وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان 

مفيد فوزي.
 من 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ـــددا ــ م عـ ــدَّ ــ ــان الــــراحــــل قـ ــ وكـ

البرامج التلفزيونية المهمة في اإلعام 

العربي، منها: حديث المدينة، وكانت 
آخر حلقاته كمحلل على قنوات النهار 

.
ً
أخيرا

 من أهم اإلعاميين 
ً
ُيعد الراحل واحدا

والصحافيين، وله تاريخ كبير في العمل 
اإلعامي والصحافي بمصر.

ُولــد فــوزي عــام 1933 بمحافظة بني 
م عشرات البرامج  سويف، وسبق له أن قدَّ
 داخــل 

ً
منذ ظــهــوره اإلعــامــي، وتــحــديــدا

أروقة ماسبيرو.

 بمجلة صباح 
ً
سبق له العمل صحافيا

م حلقات إذاعية في إذاعة  الخير، كما قدَّ
الشرق األوسط، وأعد الكثير من البرامج 

اإلذاعية في عدد من الدول العربية.
تخرج في كلية اآلداب جامعة القاهرة 
قسم اللغة اإلنكليزية عام 1959، وعمل 
في الصحافة منذ ذلك التاريخ، ثم انتقل 

منها للعمل التلفزيوني.
خال مشواره المهني، حاور العديد 
مـــن الــمــشــاهــيــر فـــي مـــجـــاالت الــســيــاســة 

والفن واألدب، وكان أول حوار تلفزيوني 
يجريه أمــام الشاشة مع األديــب الراحل 

نجيب محفوظ.
شـــــــــارك فـــــي فـــيـــلـــمـــيـــن ســيــنــمــائــيــيــن 
باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي 
ومحاور، هما: »حديث المدينة« من إنتاج 
ماجدة الصباحي، و»معالي الوزير« مع 

الفنان أحمد زكي.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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عيضة المنهالي عيضة المنهالي 
وداليا مباركوداليا مبارك

يطربان فييطربان في
عيد االتحادعيد االتحاد

 بمناسبة 
ً
 فنيا

ً
أحيا الفنانان عيضة المنهالي وداليا مبارك حفا

عيد االتحاد الـ 51، نظمته مجموعة mbc، وأقيم في ساحة الوصل 
بمدينة إكسبو دبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي مستهل الحفل، أشعلت الفنانة داليا مبارك المسرح بفقرتها 
الغنائية، التي تضمنت مجموعة من أجمل األغاني، التي أطربت 
الجمهور. واشتملت فقرتها على باقة من أغنياتها، منها: هاك هاك، 

وترا حقي، وقهرني، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وبلغت دالــيــا الـــذروة فــي أدائــهــا حينما غنت للنجم اإلمــاراتــي 
حسين الجسمي أغنية »قاصد« أثناء فقرتها. ولم تكتِف بذلك، بل 
 أغنية مميزة للنجم اإلمــاراتــي ميحد حمد، بعنوان 

ً
قدمت أيضا

»أحب البر والمزيون«.
بـــدوره، أبــدع المنهالي في فقرته، التي تضمنت مجموعة من 
أغانيه، منها: القوس قوسك، ويمرني طــاريــك. كما أطــرب النجم 

اإلماراتي الجمهور الذي حضر الحفل بأغنية »غشمرة«. 
وقــد أعــاد عــدد من متابعيه نشر أكثر من فيديو للحفل، الذي 
.mbc كما تم نقله كذلك عبر قناة ،

ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
شهد حضورا

وفاة اإلعالمي مفيد فوزي بعد صراع مع المرض

تستعد النجمة شريهان 
لتكرار تجربة نجاح 

عرضها املسرحي األخير 
)كوكو شانيل(، بتقديم 

مسرحية جديدة من 
تأليف الشاعر مدحت 

العدل، لن يتم الكشف عن 
تفاصيلها حاليًا. 

ووفقًا لتقارير إعامية، 
تم االتفاق على الخطوط 

العريضة للمعالجة 
الدرامية للمسرحية، على 
أن يتم البدء في تنفيذها 

فور انتهاء موسم 
املسلسات املصرية 

لرمضان 2023.
شريهان تلقت بعد نجاح 

عرض »كوكو شانيل« 
عدة عروض لتقديم 

دراما تلفزيونية قصيرة 
عبر املنصات الرقمية 

املشفرة، أو بطولة فيلم 
سينما، لكنها تميل 

لتكرار تجربة املسرح 
الغنائي االستعراضي، 

ولديها بالفعل أكثر 
من فكرة كان من املقرر 

تنفيذها أثناء تعاقدها 
مع شركة العدل جروب، 

لكن القرار النهائي لن 
تعلنه إال بعد اكتمال 

كل التفاصيل الخاصة 
بالعمل.

قرر النجم طارق لطفي 
تصوير مسلسله الجديد 

)مذكرات زوج( نهاية 
الشهر الجاري، بعد 

سلسلة من التحضيرات 
خال الفترة املاضية، من 
أجل املشاركة في املوسم 

الدرامي الرمضاني 
القادم.

ض لطفي لعدد  وتعرَّ
كبير من الشائعات 

حول إلغاء املسلسل 
وتأجيله للعام القادم، 

لوجود مشكات كبيرة 
ب له  في التنفيذ، ما سبَّ

مشكلة كبيرة أدت إلى 
انزعاجه.

وتعمل الشركة املنتجة 
للعمل الجديد على 

اختيار طاقم املسلسل، 
املكون من ١٥ حلقة، وتم 
االستقرار على البعض، 

وجاٍر االستقرار على 
البطلة. ومن املقرر أن 

يصور املسلسل في إطار 
اجتماعي كوميدي.

استقر النجم هاني 
رمزي على عمل كوميدي 

جديد يقدمه للسينما، 
ويجري تحضيراته 
األولية من أجل بدء 

التصوير بداية العام 
القادم، بعد غياب فترة 

عن السينما.
على صعيد آخر، تلقى 

ة  رمزي عرضًا لقراء
سيناريو مسلسل 

كوميدي جديد لتقديمه 
عبر إحدى املنصات 
اإللكترونية للعرض 

خال رمضان القادم، 
ولكن حتى اآلن لم يحسم 

موقفه بعد من املوافقة.
وجاء العرض بعد نجاح 
عمله السابق على إحدى 

املنصات، من خال 
مسلسل »القاتل الذي 

أحبني«، بمشاركة عدد 
كبير من النجوم، منهم 

سهير رمزي، وحقق 
نجاحًا كبيرًا وقت 

عرضه.

خبريات

شريهان تعود للمسرح 
بعرض جديد

لطفي منزعج من شائعات 
إلغاء »مذكرات زوج«

هاني رمزي يستقر على 
عمل كوميدي جديد

عبدالله بوشهريمحمد المنصور خالد أمينيعقوب عبدالله

سهير المرشدي أثناء التكريم

فوزي مع إيناس الدغيدي مفيد فوزي

عيضة المنهالي

نسرين طافش تغني »يا ناس أحبه«
خــطــفــت الــنــجــمــة الــســوريــة 
نسرين طافش أنظار متابعيها 
على »إنستغرام«، بعدما كشفت 
عـــن امــتــاكــهــا مــوهــبــة الــغــنــاء 
بــالــطــريــقــة الــخــلــيــجــيــة، حيث 
مت عبر مقطع فيديو الجزء  قدَّ
األول من أغنية »يا ناس أحبه«، 
لـ »سفير األغنية القطرية« علي 

عبدالستار.
نـــســـريـــن نــــشــــرت الـــفـــيـــديـــو 
بعنوان »طــرب صباحي« عبر 
خــاصــيــة اســـتـــوري بحسابها 
ــرام«، وظـــهـــرت  ــغــ ــتــ ــســ عـــلـــى »إنــ
بــمــابــس شــتــويــة وبــجــوارهــا 
قطة نائمة في منتجع خاص 
أمـــام البحر، وقــامــت بتشغيل 
ــى عــــبــــر هـــاتـــفـــهـــا  ــقــ ــيــ ــوســ ــمــ الــ
الـــمـــحـــمـــول، وقـــدمـــت الــفــاصــل 
األول مـــن األغــنــيــة بــإحــســاس 
الفـــــت وصــــــوت عـــــذب وإتـــقـــان 

لنطق اللهجة الخليجية.
 عن 

ً
وأعــربــت طــافــش أخــيــرا

انزعاجها الشديد من الحديث 
 عــن كــوالــيــس طاقها 

ً
مـــجـــددا

مــن الطبيب المصري شريف 
الشرقاوي، بعد شهور معدودة 
من الــزواج، وطلبت من جميع 
متابعيها على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي عـــدم الـــســـؤال عن 
»حقيقة طاقها«، مؤكدة أنها 
 منذ أكثر 

ً
أعلنت الخبر رسميا

، وأغــلــقــت الــبــاب 
ً
مــن 90 يـــومـــا

.
ً
نهائيا

نسرين طافش

فنانون كويتيون: »البحر األحمر السينمائي« يطمح إلى العالمية
أثنوا على حسن تنظيم المهرجان وانتقاء الضيوف وزخم الفعاليات

أكد فنانون كويتيون أهمية 
مهرجان البحر األحمر 

 في 
ً
السينمائي، المقام حاليا

السعودية، معتبرين أنه يطمح 
إلى الوصول للعالمية.

أثنى عدد من نجوم الوسط 
الفني في الكويت على المكانة 
التي أصبح يحتلها مهرجان 
الــبــحــر األحـــمـــر الــســيــنــمــائــي، 
حــيــث وصـــفـــوه بــأنــه »منصة 
لإلبداع«، وأنه يطمح للوصول 
إلـــــى الـــعـــالـــمـــيـــة، الفـــتـــيـــن إلـــى 
أنــه فرصة للتواصل مع أبرز 

النتاجات وأهم الصناع.
وضـــمـــن هـــــذا اإلطـــــــــار، أكـــد 
النجم محمد المنصور أهمية 
ــر عن  : »أعــبِّ

ً
الــمــهــرجــان، قــائــا

سعادتي الــغــامــرة للمشاركة 
فــي هــذا الــعــرس السينمائي، 
ــي دورتـــــه  والــــــــذي رغـــــم أنـــــه فــ
الثانية، لكنه بات اليوم منصة 
حـــاضـــنـــة لــــــإلبــــــداع، وفـــضـــاء 
 لــلــحــوار والــتــواصــل. 

ً
حقيقيا

مـــشـــاركـــتـــي فـــتـــحـــت شــهــيــتــي 
 للعودة إلى السينما، 

ً
مجددا

 .»
ً
 جدا

ً
وربما قريبا

فعاليات متواصلة 

ــنــــان  ــفــ مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــ
خالد أمين إن مهرجان البحر 
األحمر السينمائي ينطلق إلى 

الــعــالــمــيــة، مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم 
عالي المستوى، أو اختياراته، 
أو انــتــقــاء ضــيــوفــه، أو طبيعة 
ــات الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الـــــــحـــــــوار، والــ
 
ً
تتواصل على مدار اليوم، الفتا
إلــى أن أمــامــه أكثر مــن مشروع 
سيجد طريقه في الدورة المقبلة 
مــن هـــذا الملتقى السينمائي، 

ــارك إلخــــوانــــنــــا فــي  ــ ــبــ ــ الــــــــذي »نــ
السعودية إقامته وتنظيمه«.

فرصة حقيقية

ــرج  ــخــ ــمــ بـــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــح الــ
والــــمــــنــــتــــج الــــكــــويــــتــــي عـــبـــدالـــلـــه 
بوشهري: »أنا هنا للعام الثاني 

ــد بـــهـــذا  ــ ــعـ ــ ــي، وأسـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
ل  اإلنجاز السينمائي، الــذي حوَّ
مدينة جدة إلى منصة الستقبال 
الــمــبــدعــيــن الــســيــنــمــائــيــيــن. هــذا 
 للحوار 

ً
المهرجان يمثل موعدا

وتــطــويــر صــيــغ الــتــعــاون الفني 
واإلبــــداعــــي الــمــشــتــرك، وفــرصــة 
حــقــيــقــيــة الكــتــشــافــات ســعــوديــة 

وخــلــيــجــيــة وعـــربـــيـــة ودولــــيــــة«، 
: »نــحــن بــصــدد عـــدد من 

ً
مــتــابــعــا

المشاريع السينمائية المشتركة 
الجديدة«. 

»شيابني هني« 

ــال الــفــنــان  ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـ

يعقوب عبدالله: »سعادتي ال 
تــوصــف بــالــمــشــاركــة فــي هــذا 
الــمــهــرجــان، وســعــادتــي أكــبــر 
أنه ُيعرض لي فيلم )شيابني 
هني( في المسابقة الرسمية، 
وهو حصاد إنتاج سعودي – 
كويتي مشترك، إخـــراج زيــاد 
الحسيني. سعادتي ال توصف 
بــالــفــرصــة لــلــتــواصــل مــع هــذا 
الكم من األفام وُصناعها من 

انحاء العالم«. 

إثراء صناعة السينما 

فــيــمــا تـــــرى الـــفـــنـــانـــة روان 
الـــمـــهـــدي أن هــــذا الــمــهــرجــان 
يــــــؤكــــــد جــــــديــــــة الـــتـــخـــطـــيـــط، 
واالحترافية العالية إلقامته 
بــهــذا الــمــســتــوى مــن التنظيم 
واألفام والبرامج والضيوف 
والـــســـوق وغــيــرهــا، مــا يشير 
إلـــى أن الــمــهــرجــان سيمضي 
 إلثراء صناعة السينما 

ً
بعيدا

في المنطقة والعالم. 

من فعاليات المهرجان

تكريم فنانين عرب وأفارقة في افتتاح 
»أيام قرطاج المسرحية«
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جوردان هندرسون اإلنكليزي يحتفل مع زمالئه بتسجيل 
هدفه األول في مرمى السنغال )رويترز(

تحية النبالء من مبابي إلى الجماهير بعد تسجيله 
الهدف الثاني في مرمى بولندا )أ ف ب(

قذائف مبابي حاسمةقذائف مبابي حاسمة
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نجوم فرنسا نجوم فرنسا 
ينهون رحلة بولنداينهون رحلة بولندا

تأهل المنتخب الفرنسي للدور 
ربع النهائي بعد تغلبه على 

نظيره البولندي 3 - 1 في 
الدور ثمن النهائي.

سّجل مهاجم فرنسا كيليان مبابي 
ثــنــائــيــة ومــــــّرر كــــرة حــاســمــة ألولــيــفــيــه 
جيرو، لتخرج فرنسا حاملة اللقب بفوز 
مستحق عــلــى بــولــنــدا 3 - 1 أمـــس على 
استاد الثمامة، وتبلغ الدور ربع النهائي 

من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
افـــتـــتـــح جـــيـــرو الــتــســجــيــل بــتــمــريــرة 
مــن مــبــابــي )44( ليصبح افــضــل هــداف 
فــي تــاريــخ منتخب بــاده مــع 52 هدفا، 
قــبــل ان يــضــيــف مــبــابــي ثــنــائــيــة جميلة 
)74 و90+1(، ورّد هداف بولندا روبرت 
ليفاندوفسكي بــهــدف شــرفــي مــن ركلة 
جـــزاء فــي مــحــاولــتــه الــثــانــيــة )90+9 من 

ركلة جزاء(.
وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ 
فــيــهــا الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــــدور ربــع 

النهائي.

 عودة إلى األساسيين 

وبعدما أشرك التشكيلة الرديفة ضد 
تونس في الجولة األخيرة بعد ضمان 
فــريــقــه الــتــأهــل وخــســرهــا، عـــاد الــمــدرب 
ــى الــتــشــكــيــلــة ذاتــهــا  ــان الــ ديـــديـــيـــه ديـــشـ
الــتــي خــاضــت الـــمـــبـــاراة ضـــد الــدنــمــارك 
في الجولة الثانية من دور المجموعات 

.)1 - 2(

كانت األفضلية منذ البداية لفرنسا 
الـــتـــي تـــحـــاول أن تــصــبــح أول منتخب 

يحتفظ بلقبه منذ البرازيل عام 1962.
وأطلق أوريليان تشواميني كرة قوية 
ــارج الــمــنــطــقــة أبــعــدهــا الـــحـــارس  ــ مـــن خـ

البولندي فويتشيخ شتشيزني )11(.
وقام عثمان ديمبيليه بمجهود فردي 
وراوغ أكــثــر مــن مــدافــع بــولــنــدي قبل ان 
يطلق كرة زاحفة ارتمى عليها الحارس 

البولندي بسهولة )17(.
وكـــانـــت أول فــرصــة بــولــنــديــة عندما 
انتزع ليفاندوفسكي الكرة على مشارف 
المنطقة وأطلقها قوية بيسراه مرت الى 

جانب القائم االيمن )20(.
وأضــاع جيرو فرصة ال تهدر عندما 
مـــــرر لــــه ديــمــبــيــلــي كـــــرة خـــالـــصـــة أمــــام 
بـــاب الــمــرمــى لكنه ســددهــا فــي الــخــارج 
)29(. وراوغ مــبــابــي مـــات كـــاش يمينا 
ويسارا قبل ان يطلق كرة قوية ابعدها 

شتشيزني )34(.
وسنحت فرصة خطيرة لبولندا امام 
مهاجمها بيوتر جيلينسكي الذي وجد 
نفسه غير مراقب عند نقطة الجزاء، لكن 
لــوريــس كـــان لــمــحــاولــتــه بــالــمــرصــاد ثم 
تــهــيــأت الــكــرة امـــام يــاكــوب كامينسكي 
ســدهــا زاحـــفـــة وابـــعـــدهـــا فـــــاران قــبــل ان 

تجتاز خط المرمى )37(.

ونـــجـــح الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي فك 
شــيــفــرة دفـــاع نــظــيــره الــبــولــنــدي عندما 
مرر مبابي كرة في العمق باتجاه جيرو 
الذي تخلص من مراقبه كاسرا مصيدة 
التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول 

شتشيزني )44(.
والــهــدف هــو الــثــالــث لجيرو فــي هذه 

النسخة.
واســـتـــهـــلـــت فـــرنـــســـا الــــشــــوط الــثــانــي 
بالحصول على ركلة حــرة مباشرة من 
الــجــهــة الــيــســرى اثــــر اعـــاقـــة ديــمــبــيــلــيــه، 
ــان لــكــن  ــزمــ ــريــ ــوان غــ ــ ــطـ ــ فـــانـــبـــرى لـــهـــا انـ

الحارس البولندي ابعدها )48(.
ــرة عـــرضـــيـــة داخــــل  ــ ومــــــرر كـــونـــديـــه كـ
المنطقة غمزها جيرو لكنها جاءت في 

الشباك الخارجية )64(.

 مبابي يحسم 

وحـــســـم مــبــابــي الــنــتــيــجــة لمصلحة 
مــنــتــخــب بـــــاده بــنــســبــة كــبــيــرة عــنــدمــا 
وصلت إليه الكرة من ديمبيليه، فسيطر 
عليها قــبــل ان يطلقها قــويــة فــي سقف 

الشباك )74(.
ونجح مبابي في اضافة الهدف الثالث 
لــمــنــتــخــب بــــاده بــتــســديــدة لــولــبــيــة في 

الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع.

ــفــــرد مــبــابــي فـــي صــــــدارة تــرتــيــب  وانــ
الهدافين برصيد 5 أهداف، ورفع رصيده 
فـــي مــخــتــلــف الــنــهــائــيــات إلـــى 9 أهـــداف 
)بــيــنــهــا 4 فــي مــونــديــال 2018(، ليعزز 
ــثـــانـــي عـــلـــى صــعــيــد مــنــتــخــب  مــــركــــزه الـ
ــــاده بــعــد الـــرقـــم الــقــيــاســي الــمــوجــود  بـ
فــي حــوزة جوست فونتين صاحب 13 
هــدفــا سجلها فــي نسخة واحـــدة كانت 

عام 1958.
كما انــه الهدف الرقم 16 لمبابي في 

اخر 14 مباراة دولية.
واحتسب الحكم ركلة جــزاء لبولندا 
فــي الــثــوانــي األخـــيـــرة مــن الــمــبــاراة اثــر 
لمسة يد لدايو أوباميكانو انبرى لها 
ليفاندوفسكي وانــقــذهــا لــوريــس، لكن 
الحكم امــر باعادتها لــخــروج الــحــارس 
الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف 
الــبــولــنــدي فــي ترجمتها فــي محاولته 

الثانية.
والمباراة هي الثانية بين المنتخبين 

فــي الــنــهــائــيــات، كــانــت االولـــى 
عـــلـــى الــــمــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث 

والـــرابـــع فــي نــســخــة عــام 
1982 وانــــتــــهــــت بـــفـــوز 

بولندا 3 - 2.
)أ ف ب(

ماكرون يتنبأ بالنتيجة

تنبأ الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بنتيجة مــبــاراة 
منتخب بــاده ضد بولندا في كــأس العالم، قبل دقائق قليلة من 
لقاء الفريقين، في دور الـ16 بحسب تصريحات أبرزتها صحيفة 

»لو باريزيان« الفرنسية. 
وقال ماكرون لنفس الصحيفة قبل المباراة »أتوقع أننا سنتأهل 

لدور الثمانية. سنفوزعلى بولندا بنتيجة 1-3«.
ــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي »لــيــفــانــدوفــســكــي ســيــســجــل هــدفــا  ــ وأضـ
لمنتخب بولندا، بينما سيحرز مبابي وجيرو هدفين، جيرو يسعى 

وراء إنجاز تاريخي، وربما سيكون له دور في الهدف الثالث«.
وأكد إيمانويل ماكرون، أنه سيتوجه إلى قطر لمساندة الديوك، 

حال تأهل منتخب فرنسا للدور قبل النهائي.
ويأمل منتخب فرنسا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على 

التوالي والثالثة في تاريخه بعد مونديالي 1998 و2018.

    المباراة في سطور

المباراة: فرنسا - بولندا 1-3
الملعب: استاد الثمامة - الدوحة

ً
الجمهور: 40989 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: الفنزويلي خيسوس فالنسويا

األهداف:
فرنسا: أوليفييه جيرو )44(، كيليان مبابي )74 و1+90(

بولندا: روبرت ليفاندوفسكي )90+9 من ركلة جزاء(

اإلنذارات:
فرنسا: أوريليان تشواميني )32(

بولندا: بارتوش بيريشينسكي )47(

التشكيلتان:
فرنسا: هوغو لوريس - جول كونديه )أكسل ديزازي 2+90(، 
رافــايــل فـــاران، دايــو اوباميكانو، تيو هرنانديز - أوريليان 
ــان رابـــيـــو - عثمان  ــ تــشــوامــيــنــي )يـــوســـف فــوفــانــا 66(، أدريــ
ديمبيليه )كينغسلي كومان 76(، انطوان غريزمان، كيليان 

مبابي - أوليفييه جيرو )ماركوس تورام 76(
المدرب: ديدييه ديشان

بولندا: فويتشيخ شتشيزني - ماتي كاش، كميل غليك، ياكوب 
كيفيور )يان بدناريك 87(، بارتوش بيريشينسكي - غرزيغورز 
كريخوفياك )كريستيان بييليك 71( - سيباستيان شيمانسكي 
)أركــاديــوش ميليك 64(، بيوتر جيلينسكي، برزيميساف 
فرانكوفسكي )كميل غروشيتسكي 87(، ياكوب كامينسكي 

)نيكوال زاليفسكي 71(- روبرت ليفاندوفسكي.
المدرب: تشيساف ميخنيفيتش

)أ ف ب(

خـــاض قــائــد فــرنــســا وحــارســهــا هوغو 
لوريس مباراته الرقم 142 على الصعيد 
الدولي، بعد مشاركته مع منتخب باده 
أمـــــام بـــولـــنـــدا مـــعـــادال الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الوطني باسم المدافع السابق ليليان 
ــم تــيــيــري  ــ ــادل رقـ ــ ــه عــ ــ تــــــــورام، كـــمـــا أنـ
هنري ونظيره فابيان بارتيز، كأكثر 
الاعبين تمثيا لفرنسا في نهائيات 

كأس العالم مع 17 مباراة.

لوريس يعادل رقم تورام

قال المدرب الفرنسي لمنتخب الديوك ديدييه ديشان بعد انتهاء 
المباراة، إذ وجه له بعض الصحافيين األسئلة حول جهود مبابي في 

المباراة »مبابي يحل مشاكل كثيرة. لديه قــدرة كبيرة على ذلــك، وهــذا األمــر جيد 
بالنسبة لنا«.

وأضاف »هذا الفريق أظهر تضامنا كبيرا منذ البداية، وبطبيعة الحال، فإن نتيجة 
كهذه تؤكد ذلك«.

وقال المدرب الفرنسي إن رحلة المنتخب نحو المحافظة على اللقب مستمرة، وان هذه 
المجموعة قادرة على تحقيق نتائج مميزة خال الفترة المقبلة.

ً
 كبيرا

ً
ديشان: الفريق أظهر تضامنا

جيرو الهداف التاريخي للديوك
أصــبــح الــمــهــاجــم أولــيــفــيــيــه جــيــرو 
الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي 
لكرة القدم بافتتاحه التسجيل في 
مرمى بولندا، في الشوط االول من 
 الــمــبــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز فرنسا 
3 - 1على ملعب الثمامة في الدوحة 
فــي الـــدور ثمن النهائي لمونديال 

قطر.

وســـّجـــل جــيــرو الـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة 
44 رافــعــا غلته الــدولــيــة إلــى 52 هدفا، 
مــتــوفــقــا عــلــى شــريــكــه الــســابــق تييري 
هنري الذي كان يحمل الرقم القياسي 

منذ عام 2009.
وهو الهدف الرابع لجيرو )36 عاما( 
في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 
يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا 

)4 - 1( في الجولة االولى، وبعد ثماني 
ســـــنـــــوات مـــــن هــــدفــــه األول، فـــــي دور 
المجموعات للعرس العالمي في مرمى 

سويسرا )5 - 2( عام 2014.
لــم يهز جيرو الشباك فــي مونديال 
روسيا 2018، لكنه كان صانعا للتتويج 

باللقب.
فقط قبل اشهر قليلة وتحديدا في 
ــان جـــيـــرو يظن  ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، كــ
 مشاركته في مونديال قطر بعيدة 

ّ
ان

المنال.
ــمـــدرب ديــديــيــه  قــبــل عــــام، لـــم يــكــن الـ
 
ّ
ديـــشـــان يـــقـــوم بــاســتــدعــائــه طــالــمــا أن

مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة حاضر 
للمشاركة. لكن مهاجم ميان االيطالي 
، وفاز بمكانه 

ً
 دائما

ً
جعل نفسه خيارا

ــة بــنــزيــمــة  ــابـ ــم أّدت اصـ مـــــّرة أخــــــرى. ثـ
وغــيــابــه عـــن مــونــديــال قــطــر بــانــتــزاعــه 

.
ً
 أساسيا

ً
موقعا

)أ ف ب(

قال أوليفر جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي بعد انتهاء المباراة، 
حيث وجه له بعض الصحافيين سؤااًل عن احتفاله الحار مع مبابي 
 لعدم 

ً
الــذي مــّرر لــه الــكــرة الحاسمة فــي هدفه القياسي »كنت محبطا

 
ً
ترجمة عرضية أو اثنتين من مبابي في بداية المباراة، إذ كنت راغبا

 بطريقة مناسبة«.
ً
في التسجيل ومبابي يجدني دائما

وقال جيرو انه يجب على منتخب فرنسا االستعداد للدور المقبل، 
والتفكير في المباراة القادمة إلكمال رحلة المشوار في المحافظة على 

اللقب العالمي.

ــابـــي الــــثــــانــــي فــي  ــبـ ــــدف مـ هــ
المرمى البولندي )رويترز(

 في البداية
ً
أوليفر: كنت محبطا

https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6796
https://www.aljarida.com/article/6754
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بعدما كان منتظرا ومخططا أن يحظى 
المنتخب األلماني لكرة القدم باحتفالية 
كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 
من خالل بطولة كأس العالم 2022 في قطر، 
جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه 

االحتفالية في مأزق حقيقي.
وخـــاض المنتخب األلــمــانــي حــتــى اآلن 
997 مــبــاراة دولــيــة، وكـــان مــن المتوقع أن 
ــدور قبل  ــ تــكــون مــبــاراتــه رقـــم 1000 فـــي الـ
النهائي للمونديال القطري، ولكن الفريق 
ودع البطولة مبكرا من الدور األول لتصبح 
الــمــبــاراة الــمــرجــحــة لــهــذه االحــتــفــالــيــة هي 
إحدى المباريات الودية في منتصف 2023 

مما قد يفقد االحتفالية كثيرا من بريقها.
وفــيــمــا يــعــمــل االتـــحـــاد األلــمــانــي للعبة 
ــة أســـبـــاب اإلخـــفـــاق في  ــ حــالــيــا عــلــى دراســ
مونديال 2022، يحتاج االتحاد في نفس 
الوقت للتفكير في هذه االحتفالية، التي لن 
تحدث في 14 ديسمبر الجاري على استاد 

»البيت« في الخور مثلما كان متوقعا.
ولم يتحدد حتى اآلن موعد أو مكان أو 
الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل فيها 

المنتخب األلماني بهذه االحتفالية، ولكنه 
من المنتظر اآلن أن تقام في يونيو 2023.

ويخوض المنتخب األلماني في مارس 
الــمــقــبــل أول مــبــاراتــيــن اســتــعــدادا لبطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة )يـــورو 2024(، التي 

تستضيفها ألمانيا.
ــــذا رصـــيـــد  ــهـ ــ وســــتــــرفــــع الـــــمـــــبـــــاراتـــــان بـ
المنتخب األلماني إلى 999 مباراة دولية؛ 
علما بــأن المباريات الــــ997 التي خاضها 
الفريق حتى اآلن شهدت 576 انتصارا و207 

تعادالت و213 هزيمة.

الخيارات محدودة

ومــن المنتظر أن تــكــون الــخــيــارات أمــام 
المنتخب األلماني محدودة لهذه المناسبة 
الــــتــــي ســيــحــتــفــل مــــن خـــاللـــهـــا بـــالـــمـــبـــاراة 
الــدولــيــة رقـــم 1000 فــي تــاريــخــه، ألن أبــرز 
الـــبـــدائـــل ســتــكــون هـــي مــنــتــخــبــات إنــكــلــتــرا 
وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي ستخوض 
تــصــفــيــات يــــورو 2024 ضــمــن مــجــمــوعــات 
تضم خمسة منتخبات فقط ويمكنها أن 

تجد مواعيد للمباريات الودية في أجندتها.
ونـــظـــرا لــكــون ألــمــانــيــا الــبــلــد المضيف 
ليورو 2024، لن يخوض المنتخب األلماني 
التصفيات، ولكن الفريق سيخوض عشر 
مباريات ودية في 2023، ستبدأ بمباراتين 
في 22 و28 مارس المقبل سواء كان بقيادة 
الــمــدرب الــحــالــي هــانــزي فليك أو خليفته 
طبقا لما سيقرره االتحاد األلماني للعبة 
بعد اجتماعه المرتقب خالل الفترة المقبلة.
وبــعــد هــذا االجــتــمــاع، سيحدد االتــحــاد 
األلماني أيضا أماكن هذه المباريات العشر 

والطرف الثاني لهذه المباريات.
وحــتــى مــوعــد يـــورو 2024، الــمــقــررة من 
14 يونيو إلــى 14 يوليو 2024، لــن يكون 
أمام المنتخب األلماني أي مباريات رسمية 
بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دوري 
أمم أوروبــا بالهزيمة أمام نظيره المجري 
صفر 1- ليتأكد غيابه عن نهائيات البطولة، 
والـــتـــي تـــقـــام فـــي صــيــف 2023 بــمــشــاركــة 
مــنــتــخــبــات هــولــنــدا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

وكرواتيا.
)د ب أ(

العبو منتخب ألمانيا بعد اإلقصاء من المونديال

إخفاق المونديال يفسد احتفالية المانشافت بـ »األلفية«

    المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - السنغال 0-3
الملعب: استاد البيت - الخور

الجمهور: 65985 متفرًجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: السلفادوري إيفان بارتون

األهداف:
إنكلترا: جوردان هندرسون )38(، هاري كين )45+3(، بوكايو 

ساكا )57(

اإلنذارات:
السنغال: خاليدو كوليبالي )76(

التشكيلتان:
إنكلترا: جـــوردان بيكفورد - كايل ووكــر، جــون ستونز )إريــك 
دايــر 76(، هــاري ماغواير، لــوك شو - ديكالن رايــس، جــوردان 
هندرسون )كالفين فيليبس 82(، جــود بيلينغهام )مايسون 
ماونت 76( - بوكايو ساكا )ماركوس راشفورد 65(، هاري كين، 

فيل فودن )جاك غريليش 65(
المدرب: غاريث ساوثغيت

السنغال: إدوار مندي - يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، 
عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس )فوديه بالو 84( - إسماعيال 
سار، نامباليس مندي، باتيه سيس )باب غي 46(، كريبان دياتا 
)باب ماتار سار 46( - إيليمان ندياي )بامبا ديينغ 46(، بوالي 

ديا )فامارا دييديو 72(
المدرب: أليو سيسيه

)أ ف ب(

تأهل المنتخب اإلنكليزي 
للدور ربع النهائي لبطولة 

 في 
ً
كأس العالم المقامة حاليا

الدوحة، بعد فوزه على نظيره 
السنغالي بثالثية نظيفة.

ــدور ربـــع  ــ ــ بــلــغــت إنـــكـــلـــتـــرا الـ
النهائي لمونديال قطر 2022 
ــرة الــــقــــدم، بـــفـــوزهـــا على  فـــي كــ
ـــس فــي  الـــســـنـــغـــال 3- صـــفـــر أمــ
الدور ثمن النهائي على استاد 

البيت بمدينة الخور.
وافتتح جــوردان هندرسون 
الــتــســجــيــل لــمــنــتــخــب »األســــود 
ـــع 

ّ
الـــثـــالثـــة« )38( قـــبـــل أن يـــوق

القائد هاري كين، أفضل هّداف 
فــــي مـــونـــديـــال روســــيــــا 2018، 
 على هدفه األول في قطر 

ً
أخيرا

)45+3(، ويضيف بوكايو ساكا 

الثالث )57(. وضــربــت إنكلترا 
موعًدا نارًيا في دور الثمانية 
ــلــــى الـــمـــلـــعـــب ذاتــــــــه الـــســـبـــت  عــ
المقبل مع فرنسا الفائزة على 

بولندا 1-3.
وحرمت إنكلترا بطل إفريقيا 
ــدور ربـــع النهائي  مــن بــلــوغ الــ
للمرة الثانية في تاريخه بعد 
2002، عــنــدمــا حــقــق اإلنـــجـــاز 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــحـــالـــي ألــيــو 

سيسيه.
وهـــذه الــمــرة الــعــاشــرة التي 
تبلغ إنكلترا الدور ربع النهائي 
ــًيـــا، عــلــًمــا أنــهــا  والــثــانــيــة تـــوالـ
سقطت في نصف نهائي 2018 

أمام كرواتيا.
والتــزال إنكلترا تلهث خلف 
لقب عالمي ثاٍن منذ أن حققت 
األول عــلــى أرضــهــا فــي 1966، 
بينما انتهى مشوارها عند دور 
األربعة مرتين في 1990 و2018.

وكانت هذه المواجهة األولى 
ــــالق فـــي الــنــهــائــيــات  عــلــى اإلطــ
العالمية بين البلدين، وأكدت 
إنــكــلــتــرا مـــجـــدًدا تــفــوقــهــا على 
الــمــنــتــخــبــات اإلفــريــقــيــة رافــعــة 
رصـــيـــدهـــا الـــــى 5 انـــتـــصـــارات 

وثالثة تعادالت.
ــاب رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ،  ــ ــ وغـ
الــــذي شــــارك أســاســًيــا فــي أول 
مــبــاراتــيــن عــن الــمــواجــهــة، ولــم 
ــتــــواجــــد حـــتـــى عـــلـــى مــقــاعــد  يــ
االحــتــيــاط »لـــظـــروف عــائــلــيــة«، 
وفق ما أفاد حساب المنتخب 

قبل المباراة.
ــاد خــــط هـــجـــوم إنــكــلــتــرا  ــ وقــ
كين وفــيــل فـــودن وســاكــا الــذي 
عـــاد إلـــى التشكيلة االســاســيــة 
على غـــرار أول مــبــاراتــيــن، كما 
ارتـــأى ساوثغيت اإلبــقــاء على 
ثالثة العبين في الوسط مبقًيا 
هندرسون إلــى جانب ديكالن 
رايـــــــــس وجـــــــــود بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام، 
مــســتــبــعــدا مـــايـــســـون مـــاونـــت 

للمباراة الثانية توالًيا.
ــابــــات كــتــيــبــة  ــيــ أمــــــا أبـــــــرز غــ
ــا غــي  ــ ــســ ــ ســـيـــســـيـــه فــــكــــان إدريــ
الــــمــــوقــــوف لــتــلــقــيــه بــطــاقــتــيــن 

صفراوين في دور المجموعات، 
علًما بأنه شــارك أســاســًيــا في 

جميع المباريات الثالث.

 ضغط سنغالي

وأمـــام 65985 مــتــفــرًجــا، هدد 
بوالي ديا في الدقيقة الرابعة من 
المباراة بعدما اخترق في العمق 
وتجاوز هاري ماغواير متوغال 
داخل المنطقة، لكنه لم يستطع 
الــســيــطــرة عــلــى الــــكــــرة، لــيــخــرج 
ويــلــتــقــطــهــا الــــحــــارس جـــــوردان 

بيكفورد.
ــت إنـــكـــلـــتـــرا لــصــنــاعــة  ــ ــانـ ــ وعـ
الفرص في أول 20 دقيقة، وسط 
ــالـــي عـــلـــى حـــامـــل  ــنـــغـ ضـــغـــط سـ
الــكــرة كـــاد يــؤتــي ثــمــاره عندما 

افتك يوسف سابالي الــكــرة من 
ماغواير ورفع عرضية عن الجهة 
اليمنى تابعها ديا على الطائر، 
ارتطمت بجون ستونز، وتهيأت 
على باب المرمى أمام اسماعيال 
سار الذي سددها فوق العارضة 

بطريقة غريبة )23(.
ــود الــتــيــرانــغــا«  ــ ــل »أســ ــ وواصــ
ضغطهم، وأجبروا اإلنكليز على 
الوقوع في الخطأ، واعترض سار 
تمريرة سيئة مــن ساكا وراوغ 
عــلــى مــشــارف الــمــنــطــقــة قــبــل ان 
يمرر كرة الى ديا سددها بيسراه 
قوية تصدى لها بيكفورد برجله 

.)32(
وعـــــلـــــى وقــــــــع قــــــــرع الـــطـــبـــول 
ورقـــص الجماهير السنغالية، 
التي ال تكل وال تمل من صافرة 

الــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة، سجلت 
ــــدف األول عــكــس  ــهـ ــ إنـــكـــلـــتـــرا الـ
مجريات اللقاء بعد تبادل جميل 
للكرة على الرواق األيسر قبل أن 
يمرر كين بينية إلى بيلينغهام 
داخل المنطقة ومنه عرضية الى 
هندرسون غير المراقب تابعها 

من منتصفها في الشباك )38(.
ورفــــع الـــهـــدف مـــن مــعــنــويــات 
اإلنـــكـــلـــيـــزي وكــــــاد كـــيـــن يــســجــل 
الـــهـــدف الــثــانــي بــعــدمــا وصلته 
عرضية من ساكا الى منتصف 
المنطقة سددها فوق العارضة 

.)41(

كين يفتتح رصيده 

ــر بــيــلــيــنــغــهــام العـــب  ــ ــهـ ــ وأظـ

بوروسيا دورتموند األلماني 
لماذا تلهث خلفه كبار االندية 
االوروبــــيــــة، عــنــدمــا افــتــك الــكــرة 
في المنطقة وشن هجمة مرتدة 
ا العَبين، قبل ان يمرر الى 

ً
مراوغ

فودن ومنه الى كين، الذي سدد 
مـــن داخــــل الــمــنــطــقــة الــــى يمين 
حارس تشلسي االنكليزي إداور 

مندي )3+45(.
وبـــــــات كـــيـــن الـــــــذي ســـجـــل 6 
أهـــداف فــي روســيــا 2018، على 
ُبـــعـــد هــــدف مـــن مـــعـــادلـــة الــرقــم 
القياسي لــوايــن رونــي كأفضل 
هــــــداف فــــي تــــاريــــخ الــمــنــتــخــب، 
بعدما رفع عدد أهدافه الدولية 

الى 52.
ــه تـــبـــديـــال  ــيـ ــسـ ــيـ وأجـــــــــــرى سـ
ثالثًيا مع انطالق الشوط الثاني 

فــي محاولة للعودة بالنتيجة 
مشرًكا باب غي، وكريبان باب 

ماتار سار وبامبا ديينغ.
إال أن الــــرد جـــاء ســريــًعــا من 
اإلنــكــلــيــز بــهــدف ثــالــث بــعــد أن 
استعاد فــودن كــرة فقدها كين 
فــي منتصف الملعب وانطلق 
على الجهة اليسرى ومــرر كرة 
خالصة الى ساكا أمام المرمى 

تابعها في الشباك )57(.
ــم يــشــهــد الـــشـــوط الــثــانــي  ولــ
ــع  ــراجــ ــر وســـــــط تــ ــ ــذكـ ــ ــا تـ ــ ــرًصــ ــ فــ
ــقــــاع الــمــنــتــخــبــيــن، لــتــحــافــظ  ايــ
إنكلترا على نظافة شباكها في 
الــمــونــديــال فــي ثـــالث مــبــاريــات 
توالًيا للمرة األولى منذ نسخة 

2002 بحراسة ديفيد سيمان.
)أ ف ب(

»أشبال« إنكلترا رّوضوا »أشبال« إنكلترا رّوضوا 
»أسود التيرانغا«»أسود التيرانغا«

ساكا يحتفل بتسجيله الهدف الثالث )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6852
https://www.aljarida.com/article/6858
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ــراز لقبها الــســادس  تــأمــل الــبــرازيــل الساعية إلـــى إحــ
وتعزيز رقمها القياسي، استعادة خدمات نجمها نيمار 
عندما تالقي كوريا الجنوبية في الــدور ثمن النهائي في 
مونديال قطر 2022 كرة  اليوم على استاد 974، حيث 
تريد توجيه رسالة أمل ألسطورتها بيليه الذي 

يعاني المرض.
قل بيليه )82 عاما(، الوحيد المتوج بلقب 

ُ
ون

المونديال ثالث مرات، إلى مستشفى في ساو 
باولو في وقت سابق من هذا األسبوع إلجراء 
ما وصفه األطباء بأنه »إعادة تقييم« للعالج 
الــكــيــمــيــائــي الــــذي يــخــضــع لـــه مــنــذ جــراحــة 
استئصال ورم في القولون في سبتمبر من 

العام الماضي.
أما نيمار، فقد أصيب بالتواء في كاحله 
أواخـــر الــمــبــاراة األولـــى ضــد صربيا )2 - 
صفر( وغاب عن المباراتين التاليتين ضد 
سويسرا )1 - صفر( والكاميرون )صفر- 1(، 
 أن اللقاء األخير أراح فيه المدرب تيتي 

ً
علما

تشكيلته األساسية بشكل شبه كامل.
وخضع نيمار لعالج مكثف في األيام األخيرة 
ولـــم يــغــادر الــفــنــدق حتى الجمعة، عندما تــواجــد على 
أرضية ملعب لوسيل لتشجيع زمالئه ضد الكاميرون 
، كما أنه شارك في فترة التحمية 

ً
 ومبتسما

ً
وبدا مرتاحا

لفريقه على مشارف الملعب.
، لم تبتسم نهائيات كــأس العالم لنيمار 

ً
وعموما

ــى اآلن، فــفــي  ــتــ حــ
الـــمـــونـــديـــال الـــذي 

استضافته بالده عام 2014، تعرض إلصابة بالغة في ربع 
النهائي في ظهره ضد كولومبيا ولم يكمل البطولة التي 
مني فيها »سيليساو« بخسارة تاريخية أمام ألمانيا 7-1 
 بخسارة جديدة أمام 

ً
في نصف النهائي، ثم أنهاها رابعا

هولندا بثالثية نظيفة.
وفي مونديال روسيا، عانى نيمار من إصابة في مشط 
القدم قبل نحو ثالثة أشهر منها وخاضها ولــم يكن في 

كامل لياقته البدنية.
ولم يحرز نيمار أي لقب كبير مع منتخب بالده حتى 
اآلن واكتفى بالميدالية الذهبية األولمبية عندما استضافت 
بـــالده األلــعــاب عــام 2016. وحتى عندما أحـــرز المنتخب 
البرازيلي لقب بطل كوبا أميركا عام 2019، غاب نيمار عن 

.
ً
البطولة بأكملها إلصابته أيضا

ولم يشأ طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو السمار 
تأكيد مشاركة نيمار من عدمها في المباراة ضد كوريا 

الجنوبية.
وال شــك أن المنتخب البرازيلي فــي حاجة إلــى مهارة 
 في المباراة 

ً
نيمار على أرضية الملعب، وبدا ذلك واضحا

ضد سويسرا، حيث افتقد سيليساو إلى العب يقوم بتسريع 
اإليقاع وانتظر حتى الدقيقة 82 ليسجل له كازيميرو هدف 

المباراة الوحيد.

مشكلة الظهير األيسر

وعلى الرغم من وفرة المهاجمين في صفوف 
المنتخب الــبــرازيــلــي، فقد اكتفى بتسجيل 3 
أهـــداف فقط في 3 مباريات، وهــي أدنــى نسبة 

من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب في 
المونديال الحالي.

ويـــواجـــه الـــمـــدرب تيتي مشكلة فــي مركز 
الظهير األيسر، فقد أصيب ساندرو في المباراة 
ضد سويسرا، ثم حذا حــذوه أليكس تيليس في 
المباراة ضد الكاميرون، ليغيب عن البطولة مع 

مهاجم أرسنال اإلنكليزي غابريال جيزوس.
والتقى المنتخب البرازيلي بنظيره الكوري 7 مرات 

وفاز في 6 منها آخرها بنتيجة 5-1 في يونيو الماضي، 
وخسر واحدة، لكنها المرة األولى التي يواجه فيه نظيره 

اآلسيوي في بطولة رسمية.

كوريا منتشية بالفوز على البرتغال

في المقابل، عاد المنتخب الكوري الجنوبي من بعيد في 
هذه البطولة، فبعد أن انتزع التعادل السلبي من األوروغواي 

في مباراته األولى، خسر أمام غانا 2-3 ثم دخل الجولة 
االخيرة والمبادرة ليست في يده، لكن األمور صبت 

في صالحه في النهاية من خالل فوزه المتأخر على 
البرتغال 1-2 وفي الوقت ذاته خسارة غانا أمام 

األوروغواي صفر2- والتي أخرجت المنتخبين 
 من السباق.

ً
األخيرين رسميا

ويطمح المنتخب الــكــوري رغــم صعوبة 
ـــى تــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة جــــديــــدة في  مــهــمــتــه إلــ

الــمــونــديــال، خصوصا أن الفريق يمتلك 
من اإلمكانيات ما يؤهله لذلك، لكن األمر 

يتطلب بذل مجهودات مضاعفة.

كـــان صــاحــب الــتــمــريــرة الحاسمة 
الرائعة التي أهدت لكوريا الجنوبية 
هدف الفوز القاتل 2-1 على البرتغال، 
وبطاقة العبور الى األدوار اإلقصائية 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخــهــا، ويــأمــل 
هيونغ مين سون أن يحقق »محاربو 
تايغوك« معجزة أخرى أمام البرازيل.

ولــــم يــســجــل بــعــد نــجــم تــوتــنــهــام 
االنــكــلــيــزي فــي مــونــديــال قــطــر، لكنه 
مرر الكرة الحاسمة بطريقة رائعة بين 
كثافة مدافعين كانت االغلى لمنتخبه 
الذي تأهل بفضل االهداف المسجلة 
عــلــى حـــســـاب االوروغـــــــــواي بــعــد أن 

تعادال نقاطا وبفارق االهداف.
وبــدأ البعض يستعيد ذكريات 
المنتخب الــذي أذهــل العالم عند 
بلوغه الدور نصف النهائي 
في مونديال 2002 الذي 
اســتــضــافــه عــلــى أرضــه 

بالشراكة مع اليابان.
وتولى مساعد المدرب 
البرتغالي سيرجيو كوشتا اإلشراف 

عـــلـــى الــــمــــبــــاراة ضــــد مــنــتــخــب بــــالده 
الجمعة، بسبب ايقاف مواطنه المدرب 
ــر اعـــتـــراضـــه عــلــى  ــ بــــاولــــو بــيــنــتــو، إثـ
الحكم فــي نهاية الــمــواجــهــة الثانية 
التي خسرتها كوريا الجنوبية 2-3 

ضد غانا.
ــــذه  ــا مـــــــن شـــــــــأن هـ ــ ــتـ ــ ــــوشـ ــل كـ ــ ــلــ ــ وقــ
المقارنات مع إنجاز 2002 بعد التأهل 
الثالث لالدوار االقصائية بعد 2010 

أيضا.
وفـــي نسخة 2022 الــتــي تأهلت 
فــيــهــا ثــالثــة مــنــتــخــبــات تــحــت لـــواء 
ــــى  ــيــــوي لـــلـــمـــرة االولـ ــاد اآلســ ــحــ االتــ
لثمن النهائي، إضافة الى أستراليا 
والـــيـــابـــان الــتــي حــقــقــت انــتــصــاريــن 
مــدويــيــن عــلــى ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا، 
ــــال عـــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارات مـــثـــيـــرة  ــــضـ فـ
لمنتخبات متواضعة أمــام عمالقة 
وأبـــطـــال ســابــقــيــن، قــد ال تــشــكــل أي 
نتيجة »معجزة« بعد اآلن فــي هذا 
المونديال الجنوني إذا صح وصفه.

أليسون الحارس المتفرج
يــتــمــتــع مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
بــأحــد أفــضــل خــطــوط الــدفــاع 
في مونديال 2022 حتى اآلن، 
ــوازاة مـــخـــزون ال ينضب  ــمــ بــ
من المهاجمين في صفوفه، 
ــاه  لـــــدرجـــــة أن حــــــــارس مــــرمــ
ألـــيـــســـون بــيــكــر لــــم يـــقـــم بـــأي 

تصدٍّ قبل مواجهة اليوم.
لــكــن الــنــقــطــة الــــســــوداء أن 
المنتخب البرازيلي هو أحد 

، بــرصــيــد 
ً
األدنـــــــــى تـــســـجـــيـــال

 عــن 
ً
3 أهـــــــداف فــــقــــط، بـــعـــيـــدا

ــة الــــتــــي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ األهـــــــــــــــــداف الـ
ســـجـــلـــهـــا كـــــل مـــــن مــنــتــخــبــي 
إســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا فـــي دور 

المجموعات.
غير أن البرازيل ربما تبني 
فريقها عــلــى أســـاس الــدفــاع، 
كما يعترف كالوديو تافاريل 
حارس المرمى السابق بطل 

الـــعـــالـــم 1994، وهــــو الــفــريــق 
 
ً
 قــويــا

ً
الـــذي كــان يملك دفــاعــا

عندما توج باللقب.
ومــن المتوقع أن يستعيد 
ألـــيـــســـون مــــركــــزه األســــاســــي 
بــيــن الــخــشــبــات الـــثـــالث ضد 
كوريا الجنوبية على استاد 
ــن، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــنــ 974 االثــ
ثنائي قلب الدفاع المخضرم 
ماركينيوس والقائد تياغو 

ــلــــفــــا، وأمــــامــــهــــمــــا العــــب  ــيــ ســ
ــط الــــدفــــاعــــي الــخــبــيــر  ــ ــــوسـ الـ

كازيميرو.
ــارس لــيــفــربــول  ــ ــدرك حــ ــ ــ ويـ
اإلنكليزي، الذي اختير أفضل 
حـــــارس فــــي الـــعـــالـــم مــــن قــبــل 
»فيفا« عام 2019، أنه سيكون 
لـــديـــه الـــمـــزيـــد مـــن الــعــمــل مع 
بداية مرحلة خروج المغلوب، 
حيث يكتسب حراس المرمى 

أهمية مــتــزايــدة، السيما في 
ــى ركــــالت  ــ ــال الـــــوصـــــول إلــ ــ حــ

الترجيح.
ــة اســــتــــفــــهــــام  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ثـــــمـــــة عـ
مـــتـــبـــقـــيـــة، تــتــمــثــل فــــي خــيــار 
العبي األظهرة خالل مواجهة 
كوريا، فالالعبون األساسيون 
فــي هــذيــن الــمــركــزيــن دانــيــلــو 
ــانـــدرو ال يـــزاالن  والــيــكــس سـ
يتعافيان من إصابة تعرضا 
لــــهــــا خــــــــالل الــــــمــــــبــــــاراة ضـــد 
ــا خـــــــرج بـــديـــل  ــمــ صــــربــــيــــا، كــ
 
ً
األخير اليكس تيليس مصابا

فـــي ركــبــتــه ضـــد الــكــامــيــرون، 
ع الــبــطــولــة، فــي حــيــن لم  وودَّ
يعد المخضرم دانــي ألفيش 
ــقـــدم ضــمــانــات  ( يـ

ً
)39 عــــامــــا

دفاعية كاملة.
ســـــيـــــكـــــون إشـــــــــــــــراك إيــــــــدر 
مـــــيـــــلـــــيـــــتـــــاو، مــــــــدافــــــــع ريــــــــال 
مــدريــد، عــلــى الــجــهــة اليمنى 
أحــــــد الـــــخـــــيـــــارات، كـــمـــا فــعــل 
ــيـــة ضــد  ــانـ ــثـ فــــي الــــمــــبــــاراة الـ
سويسرا، وربما يلجأ تيتي 
إلــى إشـــراك دانــيــلــو فــي مركز 
ب  الظهير األيسر، بعد أن تدرَّ
فـــي األيــــــام األخــــيــــرة، ويــبــدو 

 أمامه.
ً
متاحا

ــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ لــــــكــــــن األهــــــــــــــم بــ
ــافـــظ عــلــى  لـــلـــبـــرازيـــل أن تـــحـ
ــا، وبــالــتــالــي  ــهـ ــاعـ صـــالبـــة دفـ
ــدر مـــمـــكـــن مــــن الــعــمــل  ــ ــل قــ ــ أقــ
ــــذي كــــان ضيف  أللـــيـــســـون، الـ
ــــن  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ شـــــــــرف عـــــلـــــى الـ

األوليين لفريقه. أليسون بيكر

ق موقف نيمار 
ّ
 تيتي يعل

من المشاركة!
قال مدرب البرازيل تيتي إن نجم الفريق نيمار ينبغي أن يكون 
جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق أمام منتخب كوريا الجنوبية.
وبسؤاله في المؤتمر الصحافي الذي ُعقد أمس عّما إذا كان 
الالعب سيكون متاحا، قال تيتي في البداية: »نعم«، لكنه بعد ذلك 
أوضح أن »نيمار من المفترض انضمامه للتدريب، وأنه إذا سارت 

األمور على ما يرام، سيلعب«.
وتابع: »لديه تدريب محدد، لذلك ال أتوقع حدوث أي موقف«، 
ه لــم يوضح بعد مــا إذا كــان نيمار سيكون ضمن التشكيل 

ّ
لكن

األساسي للفريق أم ال.
وغاب نيمار، وأيضا المدافع دانيلو، عن مباراتي البرازيل في 
دور المجموعات أمــام سويسرا والكاميرون، بسبب إصابة في 

الكاحل تعّرض لها في المباراة أمام صربيا.
ومــن المقرر أن يستمر غياب المدافع دانيلو عن 

ــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كــمــا يغيب  ــ الـــبـــرازيـــل أمـ
ــــذي تـــعـــّرض إلصـــابـــة في  ــانــــدرو، الـ ألــيــكــس ســ

مباراة سويسرا.
وقال: »إنه ليس في وضع يسمح له باللعب«.

كيم يونغ وتشو غو سونغ

السيليساوالسيليساو  
لتفادي مفاجآت كوريا الجنوبيةلتفادي مفاجآت كوريا الجنوبية
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معركة شرسة لـ »الساموراي« أمام كرواتيا

يسعى المنتخب الياباني في 
مواجهته اليوم أمام نظيره 

الكرواتي إلى تأكيد تفوقه 
وقهره للمنتخبات األوروبية 

في الدور ثمن النهائي 
لمونديال 2022 بقطر.

بــعــد دور أول تــاريــخــي، يــمــنــي المنتخب 
الياباني النفس بمواصلة مشواره الرائع في 
مونديال قطر وبلوغ ربع النهائي ألول مرة في 
تاريخه، وذلك حين يتسلح بخبرته األوروبية 
وإنجاز الدور األول لمواجهة كرواتيا ونجمها 
لــوكــا مــودريــتــش الــيــوم على ملعب الجنوب 

في الوكرة.
عندما ُسِحبت قرعة النهائيات في أبريل 
الماضي، لم يكن أشــد المتفائلين يتوقع أن 
يخرج المنتخب الياباني »على قيد الحياة« 
مــن المجموعة الخامسة بعدما أوقعته مع 

العمالقين األلماني واإلسباني.

هزيمة ألمانيا وإسبانيا

لــكــن »الــســامــوراي األزرق« أكـــد أن ال شــيء 
مستحيل في كرة القدم، ليس بحصوله على 
بطاقة تأهله فحسب بل بتصدره المجموعة 

 بإقصاء ألمانيا بطلة 
ً
أمام إسبانيا، متسببا

ــرات مــن الــــدور األول للنسخة  ــع مـ الــعــالــم أربـ
 2-1، قبل 

ً
 بعدما صدمها افتتاحا

ً
الثانية تواليا

.
ً
أن يكرر النتيجة ذاتها أمام »ال روخا« ختاما

في حينها، حــّدد مــدرب اليابان هاجيمي 
مــوريــاســو أهـــدافـــه بــالــتــأهــل لــربــع الــنــهــائــي، 
وبالفعل، نجح اليابانيون في رفــع مستوى 
ــبــــر مـــفـــاجـــآت  ــقــــوا إحــــــــدى أكــ ــقــ ــتــــحــــدي وحــ الــ
الــنــهــائــيــات بــتــصــدرهــم أمــــام إســبــانــيــا، فيما 
خـــرجـــت ألــمــانــيــا خــالــيــة الــــوفــــاض للنسخة 

.
ً
الثانية تواليا

واآلن، سيكون »الــســامــوراي األزرق« أمــام 
تحّدي الخبرة والــروح القتالية في مواجهة 
لوكا مودريتش ورفاقه في المنتخب الكرواتي 
الذين وصلوا قبل أربعة أعوام الى النهائي قبل 
الخسارة أمــام فرنسا، لكن التقدم في العمر 
 عن 

ً
لدى عدد كبير من العبيه جعله مستبعدا

حسابات المنافسة على اللقب.

نقطة قوة اليابانيين أن »الالعبين ال يرون 
أنفسهم كأساسيين أو بدالء«، وزّج مورياسو 
بريتسو دوان وكاورو ميتوما خالل استراحة 
 
ً
الشوطين من المباراة ضد إسبانيا، ُمــرّكــزا

لعبه على الهجمات المرتدة.
 في خياره، إذ أثمر التبديالن 

ً
وكان موفقا

عن ضرب رجال لويس إنريكي مباشرة بعد 
صافرة انطالق الشوط الثاني، بهدف التعديل 
الذي سجله دوان ثم بهدف التقدم الذي مرر 

كرته ميتوما ألو تاناكا.

األوراق الرابحة في الفريقين

وعلى غرار اليابان التي حجزت بطاقتها 
في الرمق األخير، كانت كرواتيا قاب قوسين 

أو أدنى من توديع النهائيات لكن روميلو 
لوكاكو أهدر فرصتين ذهبيتين في الوقت 
الــقــاتــل كــانــتــا كفليتين بــمــنــح بلجيكا 

بطاقة العبور على حساب مودريتش ورفاقه 
.
ً
لو كان موفقا

 
ً
وبــوجــود العبين من طــراز ابــن الـــ37 عاما
الـــذي تــوج أفــضــل العــب فــي نهائيات 2018، 
ومــاتــيــو كوفاتشيتش وإيـــفـــان بيريشيتش 
ومارسيلو بروزوفيتش وأندري كراماريتش 
أو ديان لوفرن، تملك كرواتيا األسلحة الالزمة 
لمحاولة تخطي المنتخب اآلسيوي والعبور 
الى ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة 
ألن »الساموراي األزرق« يملك في صفوفه هذه 
 أكثر من أي 

ً
المرة العبين متمرسين أوروبيا

وقت مضى.
ــو بــالــالعــبــيــن  ــاســ ــوريــ وتــــعــــج تــشــكــيــلــة مــ
 في كافة الخطوط مثل 

ً
المحترفين أوروبــيــا

كو إيتاكورا )بوروسيا مونشنغالدباخ 
األلماني(، وتاكيهيرو تومياسو 
ــال اإلنـــكـــلـــيـــزي(، ومــايــا  ــنــ )أرســ
يــوشــيــدا )شــالــكــه األلـــمـــانـــي(، 

.
ً
وهيروكي إيتو )شتوتغارت األلماني( دفاعا

ــــدو  ــــي الـــــوســـــط، فـــهـــنـــاك واتــــــــــارو إنـ أمــــــا فـ
)شتوتغارت(، وغاكو شيباساكي )ليغانيس 
اإلسباني(، وريتسو دوان )فرايبورغ األلماني(، 
وكـــــــــاورو مـــيـــتـــومـــا )بــــرايــــتــــون اإلنـــكـــلـــيـــزي(، 
وتـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو )مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي(، 
ــو )ريـــــــــــال ســــوســــيــــيــــداد  ــ ــوبـ ــ ــا كـ ــفــــوســ ــيــ ــاكــ وتــ
اإلسباني(، وهيديماسا موريتا )سبورتينغ 
البرتغالي(، وجونيا إيتو )رينس الفرنسي(، 
ودايـــتـــشـــي كـــامـــادا )أيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
األلماني(، وأو تاناكا )فورتونا دوسلدورف 

األلماني(.
فــي حين أن الــخــط األمــامــي يضم تاكوما 
أســـانـــو )بـــوخـــوم األلـــمـــانـــي(، وأيـــاســـي أويـــدا 
)بـــروج البلجيكي(، ودايــــزن مــايــيــدا )سلتيك 

االسكتلندي(.

مورياسو: سنستفيد من دروس الماضي
أكد هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب 
الياباني، أن الفريق عليه االستفادة من دروس 
الماضي لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام نظيره 

الكرواتي، والتأهل لدور الثمانية.
وقال مورياسو »في كأس العالم 2018 
فــــي روســــيــــا كـــــان الــمــنــتــخــب يــــحــــاول أن 
يتجاوز حاجز دور الستة عشر، وأعتقد أن 
الفريق بذل كل ما بوسعه وكان يستحق 
الــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة، لــكــنــه خــســر أمــام 

بلجيكا 3-2«.

وأضاف في المؤتمر الصحافي »اآلن يمكننا أن 
نعكس ما تعلمناه من دروس من تلك المباريات 
في النسخة الحالية، أعتقد أننا تعلمنا درسا 
مــن كــأس العالم السابقة، لدينا تــاريــخ طويل 
من المشاركات في كأس العالم، ولدينا خبرات 

متراكمة في مثل هذه المباريات، وفي مباراتنا 
الــيــوم، سنعتمد على تجربتنا من الماضي كي 

نمضي قدما في هذه البطولة«.
)د ب أ(

ناغاتومو: نحن األفضل واألقوى
قــال المدافع يوتو ناغاتومو الــذي يشارك 
مـــع الــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي فـــي كــــأس الــعــالــم 
للمرة الرابعة: »لعبنا في مواجهة ألمانيا 
وكــوســتــاريــكــا وإســبــانــيــا وتــأهــلــنــا من 
صــــدارة مــجــمــوعــتــنــا، نــحــن اآلن كلنا 

ثقة بقدراتنا«. 
وأضــاف أن »اليابان لم تتجاوز 
حـــتـــى اآلن دور الـــســـتـــة عـــشـــر فــي 
الــمــونــديــال، أنــا شخصيا شاركت 
في كأس العالم أربع مرات، وشعرت 

باإلحباط لعدم التقدم بشكل أكبر في النسخ 
الــمــاضــيــة. نــأمــل أن نــقــدم مــبــاراة جــيــدة اليوم 
ونصنع التاريخ عبر تحقيق الفوز والتأهل 

لدور الثمانية بالمونديال«.
وقــال: »أرى أن المنتخب الياباني اآلن هو 
أفــضــل وأقــــوى منتخب فــي تــاريــخ مــشــاركــات 
اليابان في نسخ كأس العالم المختلفة، اليوم 
نعتزم أن نلحق الهزيمة بكرواتيا وأن نستمتع 

بمشهد جديد لكرة القدم اليابانية«.

تومياسو جاهز 
للمشاركة أمام كرواتيا

أصبح الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع فريق 
 للمشاركة 

ً
أرســنــال اإلنكليزي لــكــرة الــقــدم، جــاهــزا

كأساسي للمرة األولــى في بطولة كــأس العالم 
 فــــي قـــطـــر، بـــعـــد شـــفـــائـــه مــن 

ً
الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا

اإلصابة.
وقـــــال تــومــيــاســو فـــي مــعــســكــر الــمــنــتــخــب 
الــيــابــانــي قــبــل مــواجــهــة المنتخب الــكــرواتــي 
اليوم في دور الـــ 16: »سعيد للغاية لعبورنا 
دور الــمــجــمــوعــات، لــكــن تــركــيــزنــا منصب على 
الوصول إلى دور الثمانية، لهذا نحتاج لتحقيق فوز 

جديد«.
وشفي تومياسو من إصابة في الفخذ، ومن الممكن 
أن يشارك في المباراة بداًل من كو إيتاكورا في التشكيل 

األساسي للمنتخب الياباني.
وسيغيب إيكاتورا، مدافع بوروسيا مونشنغالدباخ، 
عن اللقاء لحصوله على إنذارين في دور المجموعات.

وقال إيكاتورا: »أعتقد أن كل العب بالفريق سيبذل 
أقصى ما عنده. سأدعم الفريق، وسأشجع من الخارج«.
)د ب أ(

... وآخر من تدريبات منتخب كرواتياجانب من تدريبات المنتخب الياباني

غفارديول يلفت األنظار
لــفــت قــلــب دفـــــاع نـــــادي اليـــبـــزيـــغ األلــمــانــي 
ومنتخب كرواتيا يوشكو غفارديول، األنظار 
في األشهر األخيرة، فأعلن أكثر من ناٍد طليعي 
رغــبــتــه فـــي الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه الصيف 
الماضي، لكن تألق الالعب اليافع مع منتخب 
بالده في مونديال 2022 جعله يحرك المراحل 

بسرعة أكبر.
قــال عنه مـــدرب منتخب كــرواتــيــا تحت 21 
، إيــغــور بــيــشــكــان، فــي مقابلة مــع موقع 

ً
عــامــا

ذي أثلتيك: »سيصبح بين أغلى المدافعين، 
ربما في غضون سنة أو سنتين. مهما كانت 

المناسبة، يلعب برباطة جأش كبيرة«. 

لقب »بيب« 

رغم البنية الجسدية القوية التي يتمتع بها، 
فإنه يجيد التحكم في الكرة والخروج بأسلوب 
أنيق من الدفاع، ويملك رؤية ثاقبة في الملعب 
جعلت بعض النقاد يطلقون عليه لقب »بيب«، 

 بــمــدرب مانشستر سيتي الحالي 
ً
تــيــمــنــا

اإلسباني بيب غوارديوال.
بــدأ مسيرته فــي صــفــوف نــادي 
تـــريـــشـــنـــيـــيـــفـــكـــا، قـــبـــل أن يــنــتــقــل 
 إلى دينامو زغرب، الذي 

ً
سريعا

قــــام بــتــخــريــج نــجــمــيــن كبيرين 
في صفوف المنتخب الكرواتي 
الحالي، هما: لوكا مودريتش 
 ،

ً
حامل الــكــرة الذهبية سابقا

ومــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش نجم 
تشلسي اإلنكليزي.

سجل هدفه األول مع دينامو زغرب في 
مباراته الرسمية الثانية بصفوفه، وبــات 

 لفريقه، رغم 
ً
سادس أصغر العب يسجل هدفا

.
ً
كونه مدافعا

بــعــد مــوســمــيــن مـــع ديــنــامــو زغــــرب خــاض 
خاللهما 52 مباراة، انضم إلى اليبزيغ، الذي 
 للحصول على خدماته بلغ 

ً
 كبيرا

ً
دفع مبلغا

)أ ف ب( 18 مليون يورو.  
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هيمنت صالبة المنتخب األرجنتيني 
وتـــألـــق مــيــســي، الــــذي وصــــل إلــــى 1000 
مباراة رسمية مع منتخب بالده واألندية، 
على الصحافة األرجنتينية الرياضية، 
التي اعتبرتهما العنصرين اللذين احتاج 
إلــيــهــمــا »راقـــصـــو الــتــانــغــو« أمـــس األول 
للفوز على أستراليا 2 - 1، في ثمن نهائي 
مونديال قطر، وبلوغ الدور ربع النهائي.

ــن، واســـعـــة  ــ ــــالريـ ــتـــبـــت صــحــيــفــة كـ وكـ
ــد الــــالتــــيــــنــــي، عــلــى  ــلـ ــبـ ــــي الـ االنــــتــــشــــار فـ
بــوابــتــهــا، أن »األرجــنــتــيــن مــضــت قــدمــا 
فــي مـــبـــاراة غــيــر مــريــحــة وتــأهــلــت لربع 
النهائي«، وأبرزت هدفي ميسي وألفاريز 
ــار كــتــيــبــة الــــمــــدرب لــيــونــيــل  ــتـــصـ فــــي انـ

سكالوني. 
وعــنــونــت الــنــســخــة اإللــكــتــرونــيــة من 
صــحــيــفــة أولــــيــــه الـــريـــاضـــيـــة: »هـــيـــا يــا 
أرجــنــتــيــن: بــصــالبــة وحــمــاســة وميسي 
إلــى ربــع النهائي«، وتابعت: »أستراليا 
أذاقت المنتخب لحظات شاقة في بعض 
األحــيــان، لكن ميسي كــان متوهجا، في 
وجــــود دي بـــول فــي مــســتــواه المعهود 
وخـــولـــيـــان ألـــفـــاريـــز صــلــبــا، لــيــفــوز 1-2 

ويذهب لمواجهة هولندا«.

كما خصصت مقاال لـ »القائد«، الذي 
أطلقت عليه لقب »صاحب األلف فرحة«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى احــتــفــالــه مـــع منتخب 
»األلبيسيليستي« بوصوله إلى 1000 
مباراة، واعتبرت أنه كان األبرز، إضافة 
إلـــى أنـــه ســجــل هــدفــه األول خـــارج دور 
المجموعات في مونديال، األمر الذي لم 

يحققه سوى الليلة الماضية.
بـــدورهـــا، قــالــت جــريــدة ال نــاســيــون: 
»لــقــد انــتــصــرت األرجــنــتــيــن! عــانــت في 
ــألـــق مــيــســي، تــغــلــبــت على  الــنــهــايــة وتـ
أســتــرالــيــا 2 - 1، وقـــد تــأهــلــت بــالــفــعــل 
إلـــى ربـــع الــنــهــائــي«، مــبــرزة الــتــســديــدة 
الـــيـــســـاريـــة األرضــــيــــة الـــتـــي افــتــتــح بها 

ميسي التسجيل.
ــافـــت: »هــكــذا يــصــل مــيــســي إلــى  وأضـ
ــــداف فـــي الــمــونــديــال، بــفــارق  تــســعــة أهـ
ــد فــقــط عـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي  هـــدف واحــ
األرجــنــتــيــنــي جــغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا، 
وكــســر ســلــســلــة مــعــاكــســة فـــي بــطــوالت 
كأس العالم: إنه أول من يسجل خارج 

دور المجموعات«.
من جانبها، ذكرت بوابة إنفوباي أنه 
»بفضل أهداف ميسي وخوليان ألفاريز، 

تـــغـــلـــبـــت األرجــــنــــتــــيــــن عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا 
وستلعب ربع نهائي المونديال بقطر«. 

مارتينيز: أديت مهمتي

من جانب آخر ، تجنب إيميليانو »ديبو« 
مارتينيز، حارس منتخب األرجنتين، الوقت 
اإلضــافــي أمـــام أســتــرالــيــا، مــن خــالل تصديه 
لتسديدة من جانب األسترالي قرنق كول )97(، 
لينتهي بفوز »راقصي التانغو«، وأكد أنه أدى 
مهمته، المتمثلة في »مساعدة« ليونيل ميسي 
على تحقيق حلمه، وهو التتويج بكأس العالم 

ألول مرة في مسيرته.
ــأن »لــيــو  ــاراة، بــ ــبـ ــمـ ــــرح ديــبــو عــقــب الـ وصـ
يقود الفريق عندما نحتاجه، ويجب علينا 
 أنه يفكر اآلن في مباراة ربع 

ً
مساعدته«، مبينا

نهائي مونديال قطر 2022 أمام هولندا.
ق على تصديه الذي حرم أستراليا 

َّ
كما عل

من التعادل: »إنه أول مونديال لي. أحاول بذلك 
 داخــل الملعب، 

ً
قصارى جهدي. أكــون هادئا

وهذا هو الشيء األكثر أهمية«.
وتابع: »لقد عانينا اليوم. ضغطوا بقوة. 
 في مرمانا من العدم، وكان األمر 

ً
سجلوا هدفا

 بعض الشيء بالنسبة لنا«، في إشارة 
ً
صعبا

إلـــى الــهــدف الــــذي وضــعــه العـــب األرجنتين 
إينزو فرنانديز في مرماه بالخطأ، واحتسب 
ألســتــرالــيــا. وعـــن مــواجــهــة هــولــنــدا فــي ربــع 

نهائي مونديال قطر، قال مارتينيز: »سنواجه 
 أن 

ً
، مثل هولندا، وعليهم أيضا

ً
 عظيما

ً
خصما

يضعونا في الحسبان«.                         )إفي(
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غالف صحيفتي إلديا وكالرين

الرئيس األرجنتيني يشكر المنتخبالرئيس األرجنتيني يشكر المنتخب
شكر الرئيس األرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، 
ــقـــدم عــلــى »الــســعــادة  ــبـــالد لـــكـــرة الـ مــنــتــخــب الـ
الغامرة« التي يمنحها للشعب، بعد تأهله لربع 
نهائي مونديال 2022 في قطر، إثر تغلبه على 

أستراليا 2 - 1.
وكــتــب فــرنــانــديــز على حسابه بـــ »تــويــتــر«، 
 للمنتخب 

ً
عقب فوز األرجنتين، السبت: »شكرا

على هـــذه الــســعــادة الــغــامــرة، ولــكــل الالعبين 

والجهاز الفني على جهدهم وصداقتهم وكرة 
القدم الرائعة«.

واختتم رسالته: »لمن يعشق هذه الرياضة 
وبلدنا، هذه اللحظات تمتع قلوبنا«.

وأرفق الرئيس األرجنتيني رسالته بمقطع 
ر يستعرض لقطات للمنتخب منذ بداية  مصوَّ

البطولة حتى مواجهة أستراليا.

سكالوني

سكالوني يكشف إصابة غوميزسكالوني يكشف إصابة غوميز
قــــال مــــدرب منتخب األرجــنــتــيــن لكرة 
القدم، ليونيل سكالوني، إن العب الوسط 
أليانخدرو »بابو« غوميز يعاني إصابة في 

الكاحل األيمن.
وأجبرت اإلصابة غوميز على مغادرة 
من نهائي 

ُ
مباراة األرجنتين وأستراليا في ث

مــونــديــال قطر 2022، الــتــي انتهت بفوز 
»األلبيسيليستي« 2-1 فــي بــدايــة الشوط 

الثاني، ليحل محله ليساندرو مارتينيز.
ــح ســكــالــونــي، عــقــب الـــلـــقـــاء، أن  ــ وأوضــ
غوميز »يعاني إصابة كبيرة في الكاحل، 
وتم تغييره، رغم أنني وقتها كنت أشعر 
بأننا بحاجة إلى أمر آخر بالملعب«، في 

إشارة إلى استبدال العب إشبيلية.
مــن ناحية أخـــرى، كشف سكالوني أن 
أنــخــيــل دي مـــاريـــا، الــــذي حــرمــتــه إصــابــة 

في الساق اليسرى من المشاركة بمباراة 
أستراليا، »قد يلحق بمواجهة ربع النهائي 

أمام هولندا«.
ن أنه أبقى على دي ماريا على مقاعد  وبيَّ
البدالء بمواجهة أستراليا، حتى ال يضغط 
: »نــزولــه إلــى الملعب لــم يكن 

ً
عليه، قــائــال

سيصب بمصلحته أو مصلحتنا«.
)إفي(

الصحافة األرجنتينية تتغنى بمنتخبها وتألق ميسي

كول أصغر العب في األدوار اإلقصائية
بات األسترالي كول، العب منتخب أستراليا، أصغر 
العــــب يـــشـــارك فـــي األدوار اإلقــصــائــيــة بـــكـــأس الــعــالــم، 
من 

ُ
بعدما لعب مع منتخب بالده أمام األرجنتين في ث

نــهــائــي مــونــديــال 2022 فــي قــطــر، والــتــي انــتــهــت بفوز 
»األلبيسيليستي« 2 - 1 وتأهله لدور الثمانية.

( أصغر العب يشارك 
ً
 و79 يوما

ً
وُيعد كول )18 عاما

في أدوار إقصائية بمونديال منذ مشاركة أسطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه في نسخة 1958 وهو في ُعمر 17 

، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا.
ً
 و249 يوما

ً
عاما

ُولــــد كــــول فـــي مــصــر، بــعــد أن فـــر والــــــداه مـــن جــنــوب 
السودان، بسبب الحرب األهلية، ونشأ في مخيم الجئين، 
قبل أن يسافر مع أسرته إلى أستراليا وهو في السادسة 

من عمره.
وهناك تألق كول في مالعب كرة القدم، وبات اآلن أحد 
الالعبين الواعدين، فعالوة على مشاركته مع أستراليا 
في المونديال، سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد بالدوري 

اإلنكليزي الممتاز في يناير المقبل.
األسترالي كول وفرصة ضائعة أمام مارتينيز حارس األرجنتين)إفي(

ً
 رائعا

ً
غراهام أرنولد: واجهنا فريقا

أعرب مدرب أستراليا، غراهام أرنولد، عن 
فخره بالعبيه، رغم الخسارة أمام األرجنتين 
ــمــن نهائي مــونــديــال قطر 

ُ
بنتيجة 1-2 فــي ث

2022، وأشــــــاد بــــــأداء لــيــو مــيــســي والـــراحـــل 
 أن »األرجــنــتــيــن 

ً
ــدا أرمـــانـــدو مــــارادونــــا، مـــؤكـ

يجب أن تفتخر بامتالكها هــذا المستوى« 
في كرة القدم.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد الــمــبــاراة، قــال 
أرنــــولــــد إن »مــيــســي ال يـــصـــدق. أحــــد أفــضــل 
 
ً
 كبيرا

ً
الالعبين في التاريخ، وقد بذلنا جهدا

من النهائي.
ُ
لتحييده« في مباراة ث

وتابع: »كان لي شرف اللعب مع مارادونا، 
وكـــــمـــــدرب أمـــــــام مـــيـــســـي، ويــــجــــب أن تـــكـــون 
األرجـــنـــتـــيـــن فــــخــــورة بــــوجــــود العـــبـــيـــن بــهــذا 

المستوى«.
وأوضح مدرب أستراليا، أنه ال يعرف حتى 
اآلن ما إذا كان سيستمر في قيادة المنتخب 

األسترالي أما ال.

وفي هذا الصدد، قال المدرب الــذي طالب 
ُسلطات بالده بتوفير المزيد من التمويل لكرة 
القدم: »لم أفكر في مستقبلي. العقد ينتهي، 
لكني أفكر فقط في العطلة. لقد عملنا لبلوغ 
كل هــذا، األلعاب األولمبية وكــأس العالم. لم 
أفكر في ذلــك، ويجب أن أتحدث بخصوصه 

مع االتحاد األسترالي«.
، ميسي 

ً
ــاف: »واجــهــنــا فــريــقــا رائـــعـــا ــ وأضــ

و)األلبسيليستي(. كانت لدينا فرص كبيرة، 
ولم نتمكن من االستفادة منها. في كرة القدم 
 
ً
األسترالية لدينا مستقبل رائع، ونحتاج كثيرا

من الدعم«.
ــاد أرنـــولـــد بــجــهــود العــبــيــه، رغـــم أنــه  ــ وأشـ
أعــرب عن أسفه للفرص التي أهــدرهــا فريقه 

في النهاية.
 في ربع نهائي 

ً
وضربت األرجنتين موعدا

المونديال مع هولندا، التي تمكنت من التغلب 
على الواليات المتحدة 3 - 1.                   )إفي(

رودري: مواجهتنا أمام »أسود 
األطلس« ستكون متكافئة

كــشــف رودري هــرنــانــديــز أنــه 
وزمالءه شعروا بحالة من »الفزع« 
طــــوال الــدقــائــق الــثــالث الــتــي كــان 
ــارج  مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا فــيــهــا خــ
المونديال، عندما تقدمت اليابان 
عليهم وفعلت كوستاريكا نفس 
الشيء أمــام ألمانيا، مؤكدا أنهم 
تعلموا من األخــطــاء وسيعملون 
على تصحيحها في ثمن النهائي 

أمام المغرب.
ــال رودري »تــعــافــيــنــا على  ــ وقـ
أكــمــل وجــــه. صــحــيــح أنــنــا مــررنــا 
بــــــوقــــــت عــــصــــيــــب عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
المستويات ألن الفريق لعب من 
أجل الفوز وتحلى باألمل وسيطر 

عــلــى الــشــوط األول مــن الــمــبــاراة، 
لكن األمــور خرجت عن السيطرة 

في 10 دقائق«.
وأضـــــــــــــــــاف »كـــــــــانـــــــــت مــــســــألــــة 
التعويض معقدة ألنهم تحصنوا 
فــي الــخــلــف، عــانــيــنــا الــفــزع جــراء 
تــوديــع الــمــونــديــال، لــن أنــكــر ذلــك، 
لكننا أثــبــتــنــا أحقيتنا بالتأهل 
لثمن النهائي. استرددنا عافيتنا 
وسنخوض ثمن النهائي بكل أمل 

وفرحة«.
ــنـــتـــخـــب  ــة الـــمـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وعـــــــــن مــ
الــمــغــربــي، قــــال الـــالعـــب »أظـــهـــروا 
قــوتــهــم بــتــصــدر مــجــمــوعــة بــهــذه 
الـــصـــعـــوبـــة وإقـــــصـــــاء بــلــجــيــكــا«، 

مشيدا بـ »جودة الالعبين الفردية« 
وكذلك األداء الجيد »على المستوى 
الجماعي«. وتوقع رودري »مواجهة 
قوية جدا ومتكافئة« سيتعين على 
إســبــانــيــا فيها أن »تــحــظــى بيوم 
رائع كي تتمكن من الفوز عليهم«، 
ــــون اإلســــبــــان  ــبـ ــ ــــالعـ لــــــــذا، حـــلـــل الـ
ومدربهم لويس إنريكي األخطاء 
ــيـــابـــان  ــتــــي ارتـــكـــبـــوهـــا أمـــــــام الـ الــ
ــــد رودري  وتــعــلــمــوا الــــــدرس، وأكـ
»نــتــعــلــم كــالعــبــيــن مـــن األخـــطـــاء، 
ونحاول عدم الوقوع فيها مجددا، 
لكننا لن نغير طريقة لعبنا بسبب 

اإلخفاق«.
)إفي(

تغييرات متوقعة على تشكيلة إسبانياتغييرات متوقعة على تشكيلة إسبانيا
عاد المنتخب اإلسباني إلى المران 
ــر، وســــــط اســـتـــمـــرار  ــطــ ــــي جـــامـــعـــة قــ فـ
غياب سيزار أزبيليكويتا، إلى جانب 
الـــحـــارس ديــفــيــد رايــــا، فــي أول حصة 
تــدريــبــيــة يــبــدأ بــهــا مــــدرب المنتخب 
لــويــس إنــريــكــي مارتينيز االســتــعــداد 

لمباراة دور الـ 16 أمام المغرب.
ــاف أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا مــن  ــعــ ــتــ ولـــــــم يــ
الضربة التي تلقاها في عضلة ربلة 
الساق اليسرى أثناء مــبــاراة اليابان، 
وبعد استبداله بين شوطي المباراة 
وامتناعه عن ممارسة أي نشاط بدني 
لــمــدة يومين، مــا زال الــمــدافــع الــدولــي 
خارج مران المجموعة، وهناك شكوك 
حــول قــدرتــه على اللحاق بــدور الـــ16، 

بينما يعاني ريا من ألم في الكاحل.
ــة الــمــتــعــمــقــة الــتــي  ــ ــدراســ ــ وبــــعــــد الــ
ــا لــــويــــس إنـــريـــكـــي لــلــمــنــافــس  ــ ــراهـ ــ أجـ
القادم، في اليوم الذي منح العبيه راحة 
سلبية، بدأ المدرب في الكشف لالعبيه 
عــن جــوانــب الــقــوة والــضــعــف فــي أحد 
المنتخبات الذي فاجأ الجميع بأدائه 

الرائع في قطر 2022.
وبدأ استخالص استنتاجات حول 
حالة العبيه فيما ستكون أكثر جلسة 
عمل مكثفة قبل المباراة، ومن المتوقع 
حـــدوث تــغــيــيــرات فــي تشكيلة لويس 
إنـــريـــكـــي، حــيــث ســيــخــوض الـــمـــبـــاراة 
القادمة بتشكيلة تشبه الفريق الذي 
ظهر للمرة األولـــى أمـــام كوستاريكا، 

وليست التشكيلة التي خاضت مباراة 
اليابان.

وكشف الالعبون الدوليون اإلسبان، 
الــــــذيــــــن تــــمــــكــــنــــوا مــــــن إعـــــــــــادة شــحــن 
بــطــاريــاتــهــم الــســبــت رفـــقـــة أحــبــائــهــم 
ــدون أي عــمــل بــدنــي،  ــة بــ فـــي يـــوم راحــ
األجــواء الرائعة التي تسود المعسكر 
الحظ أي آثــار للهزيمة أمام 

ُ
دون أن ت

اليابان، وبعد اإلحماء وجوالت الجري 
في البداية، استمتعوا باللعب بكرات 
مــطــاطــيــة بــأحــجــام مــخــتــلــفــة، قــبــل أن 
ــاء خــوض  ــنـ يــصــبــحــوا أكـــثـــر جـــديـــة أثـ
مباراة في ملعب صغير، أكملوها خلف 

أبواب مغلقة. 
)إفي(

صالح الدين بصير ال يرى نقاط ضعف بالمنتخب المغربي
حقق المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما عجز 
عنه عبدالله بليندة في 1994 والفرنسيان الراحل هنري 
ميشال في 1998 وهيرفيه رونــار في 2018، فبلغ ثمن 
 مجموعة 

ً
نهائي كأس العالم لكرة القدم بجدارة، متصدرا

قوية ضّمت كرواتيا وصيفة النسخة األخيرة وبلجيكا 
ثالثتها.

 ليكرروا انجاز التأهل، إال 
ً
انتظر المغاربة 36 عاما

 من العيار 
ً
أن منتخب »أسود األطلس« سيواجه خصما

الثقيل يتمثل في إسبانيا الشابة بقيادة المدرب لويس 
انريكي.

بين جيل 1986 بقيادة بادو الزاكي وعزيز بودربالة 
وعبدالمجيد الظلمي ومحمد التيمومي وغيرهم، مّرت 
أجيال عدة كان أبرزها في مونديال فرنسا 1998 بوجود 
العبين مميزين يحترفون في أوروبـــا، ابرزهم في تلك 
الحقبة مصطفى حجي وعبدالجليل هــدا »كماتشو« 
والمدافع الصلب نور الدين النيبت وصالح الدين بصير.

 خال من نقاط الضعف 

 وكان بصير في عداد المنتخب في مونديال 1998 
حيث سجل هدفين فــي مــرمــى اسكتلندا )3 - صفر(، 
واحترف في الدوري االسباني مع ديبورتيفو ال كورونيا 

بين 1997 و2001 ثم لعب لنادي ليل الفرنسي وآريس 
اليوناني واختتم مسيرته مع الرجاء البيضاوي 2005.

وال يرى بصير اي نقطة ضعف في منتخب بالده قبل 
مواجهة استاد المدينة التعليمية في الدوحة غدا الثالثاء 
»اكتسب ثقة كبيرة خالل نهائيات قطر، إذ سيخوض 
مباراته الرابعة، وقدم مستويات كبيرة خالل المباريات 
السابقة. الصفوف متكاملة وال سيما في خط الهجوم 
 
ً
 كان حاسما

ً
حيث تحّرر )يوسف( النصيري وسجل هدفا

في الفوز والتأهل«.
ووّجـــه بصير نصائح الــى زميله السابق الركراكي 
»ينبغي ان ينتبه للتمريرات القصيرة والثنائيات التي 
يجيدها المنتخب االسباني وعــدم ترك المساحة لهم 
، ويحاول تنويم الخصم 

ً
ألن هذا سالحهم الناجع تقنيا

من خالل االستحواذ أواًل عبر األطراف، وبالتالي يجب 
ان نكون مرّكزين«.

 خبرة باإلسبان 

 وأشار بصير الى ان ثمة عناصر مهمة في المنتخب 
المغربي »تتقن األسلوب االسباني«، وعنى بذلك الحارس 
 
ً
ياسين بونو والمهاجم النصيري العبي إشبيلية، وأيضا
جــواد الياميق المحترف مــع بلد الوليد وعبدالصمد 

الزلزولي العب برشلونة المعار إلى أوساسونا »يمكن 
ان يسهلوا المهمة ويرفعوا ثقة زمالئهم، حتى الظهير 
أشرف حكيمي اختبر أجواء الليغا مع ريال مدريد. هذه 

 ألصدقائهم في المنتخب«.
ً
العناصر ستشكل حافزا

وتــطــّرق بصير الــى تغيير الــمــدرب قبل شهرين من 
 الركراكي بداًل من البوسني 

ّ
انطالق البطولة، حيث حل

وحيد خاليلودجيتش »أي فريق يتم تغيير إدارته الفنية 
سيشهد تحواًل في كل شيء وال سيما أسلوب اللعب، 

 من الحرية لالعبين«.
ً
وهذا يمنح هامشا

إعادة االعتبار

ويعود بصير الى حقب سابقة، إذ رأى ان »سوء الحظ« 
، وتابع 

ً
حرم »أسود األطلس« من تكرار هذا االنجاز سابقا

»ال سيما في عام 1998 الكل أجمع على ان اإلقصاء جاء 
)شبه مؤامرة( في المباراة األخيرة بين البرازيل والنرويج.

وأشار الى أن الجيل الحالي أعاد االعتبار لهم »رفعوا 
من قيمة الالعب المغربي والعربي واالفريقي ألنه تأهل 
على حساب منتخبات قوية مثل كرواتيا وصيفة بطل 
مونديال روسيا وبلجيكا الثالثة، نثق بهم بأن يكونوا 

.»
ً
في المستوى ضد اسبانيا«، وختم »أنا متفائل جدا

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

لويس إنريكي

أرنولد
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ً
ختام كأس »فيفا« للمشجعين بمشاركة 32 فريقا

اختتمت في الدوحة منافسات 
كــأس المشجعين، بمشاركة 32 
 مــن جماهير الــــدول التي 

ً
فــريــقــا

تــتــنــافــس منتخباتها فــي كــأس 
الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم بقطر، 

بفوز فريق بولندا باللقب.
ــــق الــــبــــولــــنــــدي  ــريـ ــ ــفـ ــ وتـــــــــوج الـ
ــوزه عـــلـــى فــريــق  ــ ــر فــ ــ بـــالـــلـــقـــب، إثـ
ــر فــــي نــهــائــي  ــفـ ــا 4 - صـ ــيـ ــربـ صـ
أوروبــي للبطولة، التي نظمتها 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ضـــمـــن أنــشــطــتــهــا لــلــتــفــاعــل مــع 
المشجعين، خالل أول نسخة من 
المونديال تقام في العالم العربي.

واستضاف منافسات البطولة 
مهرجان الفيفا للمشجعين في 
حديقة البدع بالدوحة، وتواصلت 
المباريات على مدى أربعة أيام 
 مــن 29 نوفمبر، بنظام 

ً
اعــتــبــارا

كـــرة الـــقـــدم الــخــمــاســيــة، وضــمــت 
الـــــفـــــرق مــــواطــــنــــي الــــــــــدول الـــتـــي 
تــمــثــلــهــا، وجـــــرى تـــوزيـــع الــفــرق 

المشاركة على ثماني مجموعات، 
تشكلت من ذات الدول المتنافسة 

منتخباتها في المونديال.
وجــــــرت مـــنـــافـــســـات الــبــطــولــة 
على غرار مراحل مباريات كأس 
العالم، بداية بدور المجموعات، 
ــيــــة، حــتــى  ثــــم األدوار اإلقــــصــــائــ
تـــتـــويـــج الـــبـــطـــل عـــقـــب الـــمـــبـــاراة 
النهائية، ونجح فريق قطر في 
الوصول إلى دور الثمانية، قبل 
أن يقصيه منتخب بولندا الفائز 

بكأس البطولة.
وتمكن فريق بولندا من حسم 
اللقب لمصلحته، بعد فوزه على 
صــربــيــا بــأربــعــة أهــــداف نظيفة، 
لــــيــــشــــهــــد الـــــمـــــســـــرح الــــرئــــيــــســــي 
لــمــهــرجــان الــفــيــفــا للمشجعين 
تتويج بولندا بالكأس، بحضور 
أسطورتي كــرة الــقــدم، وسفيري 
إرث قــــطــــر؛ الــــبــــرازيــــلــــي كــــافــــو، 

والهولندي رونالد دي بور.
وأعرب قائد الفريق البولندي 

أدريـــــان دالـــيـــك عــقــب رفــعــه كــأس 
ــة وســــــط حــــضــــور آالف  ــولـ ــطـ ــبـ الـ
المشجعين: »ال يمكنني وصف 
مــا أشــعــر بــه اآلن. مــن الـــرائـــع أن 

نــفــوز بــكــأس الــمــشــجــعــيــن خــالل 
الــمــونــديــال. لــقــد شــهــدنــا بطولة 
قــويــة، وســعــدنــا بــالــحــضــور هنا 
فـــي قــطــر، والــمــنــافــســة فـــي كــأس 

المشجعين، واالستمتاع بأجواء 
كأس العالم«.

ــي الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ وأضـــــــــاف فـ
ــع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــوقـ ــ ــا مـ ــرهــ ــــي نــــشــ ــتـ ــ الـ

العليا للمشاريع واإلرث، أمس: 
»رغــــم أنــهــا بــطــولــة العــبــوهــا من 
 
ً
الــمــشــجــعــيــن، فــإنــنــا رأيـــنـــا فــرقــا

جيدة، ومستويات أداء مميزة في 
فنون كرة القدم«.

ــارس  ــ ــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد حــ ــ مــ
مـــرمـــى فـــريـــق صــربــيــا، بـــوجـــدان 
سوكولوفيتش، بإتاحة الفرصة 
أمــــــــام الـــمـــشـــجـــعـــيـــن مـــــن جــمــيــع 
الدول المشاركة في كأس العالم، 
للتعرف عــلــى ثــقــافــات متنوعة، 
وااللــــتــــقــــاء بـــآخـــريـــن مــــن بـــلـــدان 

عديدة في أجواء استثنائية.
وقال سوكولوفيتش: »أرى أن 
قطر نجحت في االرتقاء بمعايير 
تنظيم كأس العالم إلى مستويات 
بــعــيــدة، مــا سيصعب مــن مهمة 
تـــنـــظـــيـــم الـــنـــســـخـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــن 
 
ً
كأس العالم. لقد استمتعنا حقا

ببطولة رائعة«.
)د ب أ(

فريق بولندا الفائز باللقب

أرسين فينغر: بيليه ليس في خطر
قال أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، إنه »فوجئ باألنباء« التي تشير إلى أن بيليه »ليس على 

ما يرام«، ألن وكيل الالعب البرازيلي السابق قال له إنه »ليس في خطر«.
 
ً
وصرح فينغر: »بيليه كان أيقونة طفولتي، ومن الواضح أننا جميعا

 عن حالته الصحية. نتمنى له الشفاء العاجل. لقد تحدثت مع 
ً
نتلقى أخبارا

. لقد فوجئت بأنباء تفيد بأنه ليس 
ً
، ولم يكن متشائما

ً
وكيل أعماله أخيرا

على ما يرام. قال لي إنه عاد إلى المستشفى، لكنه لم يكن في خطر. نتمنى 
له الشفاء العاجل«. عالوة على ذلك، أبدى األلماني يورغن كلينسمان، عضو 
(، أثناء اللقاء 

ً
مجموعة الدراسة الفنية التابعة للفيفا، دعمه لبيليه )82 عاما

الذي حلل فيه مع فينغر البيانات التي كشف عنها دور المجموعات من 
بطولة كأس العالم قطر 2022.

وصرح كلينسمان: »نصلي من أجله. نأمل أن يتعافى في أسرع وقت 
ممكن، وأن يستمر معنا لسنوات عديدة. لقد التقيناه عدة مرات، إنه شخص 

رائع، وكان األعظم على اإلطالق، ال يوجد أدنى شك في ذلك«.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن بيليه لم يعد يستجيب للعالج 

الكيميائي في معركته ضد سرطان القولون، وأن األطباء قرروا إيقافه.
لكن بيليه بعث برسالة طمأن فيها عشاقه في جميع أنحاء العالم، 
 أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يستجيب بشكل جيد للعالجات 

ً
مؤكدا

التي يتلقاها من عدوى الجهاز التنفسي التي يعانيها.
فينغر)إفي(

شاكيري

كمبيوتر خارق يعتمد على التوقعات 
والتحليالت الرقمية

توقع كمبيوتر خارق يعتمد 
ــات  ــعـ ــوقـ ــتـ ــلــــى مــــزيــــج مـــــن الـ عــ
والــتــحــلــيــالت الــرقــمــيــة نتائج 
ـــ16 مــن نــهــائــيــات كــأس  دور الــ

العالم 2022 في قطر.
ونجح الكمبيوتر، حسبما 
ــة »الــــــصــــــن«  ــفــ ــيــ ــحــ ذكــــــــــــرت صــ
ين 

َ
البريطانية، في توقع الفائز

ـــ16  ــ بــــــأول مـــبـــاراتـــيـــن بــــــدور الـ
في المونديال، وهما هولندا 

واألرجنتين.
ــعــــات بـــاقـــي  ــوقــ وأشـــــــــــارت تــ
ــــى  مــــــبــــــاريــــــات دور الــــــــــــــ16 إلـ
فــــوز إنــكــلــتــرا عــلــى الــســنــغــال، 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــى كــ ــ ــلــ ــ والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل عــ
ــان عــلــى  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـ
ــرا عــلــى  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ كـــــرواتـــــيـــــا، وسـ
 عـــــن فــــوز 

ً
الــــبــــرتــــغــــال، فــــضــــال

إسبانيا على المغرب.
ــذلــــك تـــوقـــع الــكــمــبــيــوتــر  وكــ
ــع  ــي ربــ ــ ــة فــ ــيــ ــالــ ــتــ ــج الــ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
النهائي، اذ ستفوز األرجنتين 
على هــولــنــدا، والــبــرازيــل على 
اليابان، وفرنسا على إنكلترا، 

وإسبانيا على سويسرا.

وفي نصف النهائي، توقع 
الكمبيوتر فــوز البرازيل على 
األرجنتين، وتأهلها للمباراة 
النهائية لمالقاة فرنسا التي 

ستهزم إسبانيا.
أمــا بالنسبة للفائز بكأس 
العالم 2022، فسيكون منتخب 
ــا« الــــذيــــن  ــبــ ــامــ ــســ »راقــــــصــــــي الــ

سيهزمون الديوك الفرنسية، 
ويــعــيــدون الــلــقــب إلـــى أمــيــركــا 
الجنوبية الذي غاب عنها منذ 

مونديال 2002.

شاكيري يحذر من الدون
ــدولــــي  ر الـــمـــهـــاجـــم الــ

َّ
حـــــــذ

السويسري جيردان شاكيري 
مــن وضــع النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو )37 
ــابـــات،  ( خــــــارج الـــحـــسـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ عـ

عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي الــمــنــتــخــبــان 
 )الــــــــــثــــــــــالثــــــــــاء( ضــــمــــن 

ً
غــــــــــــــدا

من النهائي 
ُ
منافسات الدور ث

لمونديال قطر لكرة القدم.
وقال شاكيري بعد حصة 
تــــمــــريــــنــــيــــة أمـــــــــس )األحـــــــــــد( 
لــلــصــحــافــيــيــن: »ال يــمــكــن أن 
 كــريــســتــيــانــو، 

ً
تــضــع جـــانـــبـــا

فــــهــــو أحــــــد أبــــــــرز الـــالعـــبـــيـــن 
ــــب  ــانـ ــ ــم إلـــــــــــى جـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــــــي الـ
ــل(  ــيــ ــونــ ــيــ ــي لــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ )األرجــ

ميسي«.
ــذا  ــ وتـــــــابـــــــع: »بــــــإمــــــكــــــان هـ
الــــالعــــب أن يـــســـجـــل فــــي أي 
ثانية ودقيقة، يملك الخبرة، 
والــجــمــيــع يــعــلــم كــم هــو مهم 
بالنسبة للبرتغال ولفريقه«.

ــقــــال شـــاكـــيـــري  ــتــ ورغـــــــم انــ
لــلــعــب فــي صــفــوف شيكاغو 
 
ً
فــايــر األمــيــركــي، يـــدرك جــيــدا
أنه بغض النظر عن التهديد 

الذي يشكله رونالدو، هناك 
 عـــــــــدة العـــــبـــــيـــــن فـــي 

ً
أيـــــــضـــــــا

ــبـــرتـــغـــال بـــإمـــكـــانـــهـــم خــلــق  الـ
ــد مــنــتــخــب  ــديــ ــهــ ــارق وتــ ــ ــفــ ــ ــ ال

بالده.
وقــــــال: »عــلــيــنــا أن نــعــرف 
 بــقــيــة الـــالعـــبـــيـــن، ألن 

ً
أيـــضـــا

ــر ال يــقــتــصــر فــقــط عــلــى  ــ األمـ
رونــــــالــــــدو. لـــديـــهـــم الـــعـــديـــد 

مـــــن الــــالعــــبــــيــــن الـــجـــيـــديـــن 
وشبان بإمكانهم إحداث 
ــتــــاج  فــــــــرق كــــبــــيــــر، ونــــحــ
ــــى تـــقـــديـــم أداء جــيــد،  إلـ
ألنـــنـــا نـــخـــوض األدوار 
اإلقصائية، وأي شيء 

ممكن أن يحدث«.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

شاكيري أن 
الضغوط 

ــدة، والــــتــــي تــتــولــد  ــزايــ ــتــ ــمــ الــ
ــة فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ مــــــن واقــــــــــع الـ
أدوار خــــروج الــمــغــلــوب فــي 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، تـــجـــعـــل مــن 
الــمــواجــهــات السابقة مجرد 

ذكرى.

فان غال: نستطيع أن نكون أبطال العالم
اعتبر مــدرب هولندا لويس فان غال، 
بعد التأهل السبت لربع نهائي مونديال 
قطر 2022، بفوزه على الواليات المتحدة 
« في 

ً
3-1، أن فريقه يمكن أن يكون »بطال

هذه النسخة من كأس العالم.
وفي مؤتمر صحافي من استاد خليفة 
الــدولــي بعد الــمــبــاراة، قــال فــان غــال )71 
(: »قلت ذلك وأكرره: يمكننا أن نكون 

ً
عاما

أبطال العالم. هذا ما قلته وما أقوله. أنا ال 
أقول إننا سنكون. أتلقى الحب والتقدير 
من الناس من حولي. النقد شيء مالزم 

لكرة القدم«.
وتابع: »أشعر بالسعادة عندما يسجل 
العبو فريقي، وأنا سعيد اليوم، ألن هذه 

األهداف كانت رائعة«.
وصـــرح الــمــدرب الــســابــق لبرشلونة، 
الــذي يوجد للمرة الثانية فــي مسيرته 
ــاز الـــفـــنـــي لــمــنــتــخــب  ــهــ عـــلـــى رأس الــــجــ
»الــطــواحــيــن«، والـــذي احــتــل معه المركز 
الثالث في مونديال البرازيل قبل ثماني 
ســنــوات، »أالحـــظ عاطفة الــنــاس، وأقبل 
الــنــقــد عــلــى أنـــه شـــيء يتناسب مــع هــذه 
 أفضل 

ً
المهنة، لكن هــنــاك بالفعل فــرقــا

خرجت من البطولة، وما زلنا هنا«.
وتابع: »يمكننا أن نكون أبطال العالم. 
أنا على هذا النحو، ال أقول إننا سنكون، 
أؤكــــــــد، لــكــنــنــا هـــنـــا اآلن ولـــديـــنـــا ثـــالث 
مــبــاريــات مــتــبــقــيــة. وبــالــطــبــع يسعدني 
أن أرى هـــؤالء الــالعــبــيــن يــلــعــبــون، ومــن 

الواضح أنني أشعر بالفخر الشديد بهذه 
المجموعة«.

فان دايك: نريد التحسن

ــك،  ــ ــ ــان دايـ ــ ــ ــد فــــرجــــيــــل فـ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، أكـ
مدافع وقائد منتخب هولندا، عقب الفوز 
الــمــســتــحــق عــلــى الــمــنــتــخــب األمــيــركــي، أن 
بإمكانهم الــظــهــور بشكل أفــضــل فــي دور 

الثمانية أمام األرجنتين.
وأكــــد مـــدافـــع لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، في 
 :)NOS( تصريحات للتلفزيون الهولندي
»أعتقد أنه بإمكاننا الظهور بشكل أفضل. 
نريد التحسن. قطعنا مجرد خطوة لألمام، 
وسجلنا بشكل رائع. ماذا تريدون غير ذلك؟ 
لــقــد ســجــلــوا هــدفــا، لكننا وجــدنــا طريقة 
لمواصلة القتال، وهذا يقول الكثير حول 

هذه المجموعة«.
وأتم: »اليوم كنا أفضل في االستحواذ، 
لكننا نواجه انتقادات عديدة. الناس في 
هولندا تنتقد بشدة، ألن بإمكاننا لعب كرة 
القدم بشكل أفضل، لكننا في ربع النهائي. 
. لدينا يومان 

ً
اآلن علينا االستشفاء جيدا

.»
ً
إضافيان، وهذا يساعد كثيرا

 
ً
وإثر الفوز المهم، ضربت هولندا موعدا

في ربع النهائي من مونديال قطر مع الفائز 
في مباراة األرجنتين وأسترليا التي تقام 

السبت على استاد أحمد بن علي. 
فان غال يهنئ العبيه بعد الفوز على الواليات المتحدة)إفي(

ً
مودريتش لن يعتزل دوليا

لــن يــكــون مــونــديــال قطر 2022 نهاية 
رحلة النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع 
منتخب بالده رغم أعوامه الـــ37، وفق ما 
أفاد مدربه زالتكو داليتش األحد عشية 

لقاء اليابان في الدور ثمن النهائي.
ويــخــوض مــودريــتــش الــيــوم مــبــاراتــه 
الرقم 159 بألوان المنتخب الكرواتي، الذي 
وصــل معه الــى نهائي مــونــديــال روسيا 
قبل أربعة أعوام، ويمني النفس بأن يعزز 
هــــذا الـــرقـــم فـــي قــطــر مـــن خــــالل مــواصــلــة 
المشوار على حساب »الساموراي األزرق«.

ورغم أعوامه الـ37 وخوضه النهائيات 
العالمية للمرة الرابعة ومثلها في كأس 
أوروبــا، اليزال صانع ألعاب ريال مدريد 
اإلســـبـــانـــي مـــحـــرك الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 

ونجمه المطلق.
وال يعتزم المنتخب »السماح« برحيله 
وفــق مــا أفــاد داليتش بالقول »لــن تكون 
ــي يـــلـــعـــب فــيــهــا  ــتــ الـــبـــطـــولـــة األخـــــيـــــرة الــ
لكرواتيا. إنــه محترف وفــي وضــع بدني 

جيد. بإمكانكم أن تروا كيف يتدرب، كيف 
يعمل على تحسين نفسه«.

وتــابــع »نــحــتــاج لــوكــا كــي يــكــون معنا 
لمزيد من الوقت في المستقبل«.

 فــي جميع 
ً
ولعب مودريتش أساسيا

المباريات الثالث في المجموعة السادسة 
الــتــي أنــهــاهــا ورفــاقــه فــي الــمــركــز الثاني 

خلف المغرب.

https://www.aljarida.com/article/6851
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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

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

فرنسا

األرجنتين

الفائز من 53

الفائز من 54

إنكلترا

الفائز من 55

الفائز من 56

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 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2
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زوايا ورؤى opinion@aljarida●com17

نجحت دولـــة قــطــر فــي تحقيق أحـــد أهـــم إنــجــازاتــهــا التنموية 
باستضافة أول نسخة عربية من كأس العالم »المونديال«، ففرضت 
- رغم كل ما 

ً
 وسياسيا

ً
 وإعالميا

ً
نفسها على المجتمع الدولي- كرويا

ظهر من أصوات معارضة لم تفلح في خدش بهاء الصورة للثقافة 
العربية والتقاليد اإلسالمية والفطرة اإلنسانية لمجتمعنا الملتزم 

والمعتز بإرثه الحضاري.
ال شك أن نجاح واحدة من أصغر دول العالم مساحة في تنظيم 
أكبر حدث كروي عالمي من شأنه أن يلفت األنظار وأن يثير بعض 
اللغط، ويستدعي بعض النقد الهّدام أو حتى الغيرة غير المبررة، 
فبين معترض على تشغيل العمالة في ظروف صحراوية قاسية، 
ر من التأثير السلبي النبعاثات مكيفات المنشآت الضخمة 

ّ
ومحذ

 بــاالحــتــجــاج عــلــى تــشــّدد السلطات 
ً
عــلــى الــهــواء والــمــنــاخ، مــــرورا

القطرية بمنع الخمر والــشــعــارات والــتــصــرفــات المخلة بـــاآلداب 
والنظام العام في محيط المالعب وداخلها، يبقى على دولة قطر 
أن تواجه كل ذلــك ليس على نحو آنــي مباشر فقط، بل بإثباتها 
- باسمها واســم جميع الــدول العربية واإلسالمية- أننا 

ً
مستقبال

قادرون على مقارعة التحديات الكبرى ومجاراة أكبر دول العالم 
مساحة وإمكانات في جميع المحافل وعلى المستويات كافة. 

وهكذا أعلنت »الدوحة« نفسها عاصمة للرياضة العالمية بحيث 
من المتوقع والواجب والمأمول أن تصبح استضافة »المونديال« 
أول مسار االستضافات المتالحقة ألهم المنافسات الدولية في 
، وهذا ما يشكل حلقة 

ً
كل األلعاب الصيفية وربما الشتوية الحقا

في سلسلة التنمية الخليجية التي تبرز فيها الجهود السعودية 
لتكريس المملكة كعاصمة للمشاريع الكبرى في الخليج العربي 
ــط، بــعــد أن نجحت »دبــــي« بــفــرض نفسها كمركز  والــشــرق األوســ
 مــا يبرز أهمية التكامل 

ً
استقطاب سياحي عالمي، وهــذا أيــضــا

 لغيرها 
ً
الخليجي والعربي بحيث يصبح تمّيز كــل دولــة مفيدا

 للصورة األشــمــل واألجــمــل التي تريد أن تــراهــا أجيالنا 
ً
ومــكــّمــال

الطموحة والمؤهلة. 
ما خدم قطر في جهود تمّيزها هو أن التصفيات النهائية لكأس 
العالم تجذب في األوان نفسه وللمكان ذاته كل وسائل اإلعالم من 
شتى أنــحــاء األرض، وبالتالي مــن الطبيعي أن تكون استضافة 

هذا الحدث محط اهتمام مليارات البشر في فترة زمنية محددة.
إال أن هذا االنبهار العالمي المؤقت بقطر وإنجازاتها، يضاعف 
مسؤولية القيمين عليها الستتباع نقطة االنطالق بمسار متكامل 
ومستمر من اإلنجازات واالستضافات التي يمكنها االستفادة من 

الحصيلة الالفتة لورشة التطوير الكبرى والمصاريف الهائلة التي 
بها إنجاز البنية التحتية وشبكة الطرق والمنشآت الرياضية 

ّ
تطل

والفندقية الالزمة الستضافة أضخم حدث رياضي عالمي.
وهذا ما يذّكرني بخطاب رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق 
الــحــريــري الـــذي ألــقــاه عــنــد إعــــادة افــتــتــاح »مــديــنــة كميل شمعون 
الرياضية« في بيروت، حيث رّكــز بإصرار الفت على أن األصعب 
ْين هو خدمته واألهــم من إعــادة إعمار هو المحافظة على  من الدَّ

المنشآت واستمرار صيانتها وحسن استخدامها فيما بعد. 
شاءت الروح الرياضية أم أبت، تتقاطع الرياضة مع السياسة، 
 التعامل الغربي مع روسيا على أثــر حربها على أوكرانيا 

ّ
ولعل

أكبر دليل على ذلك، فتعليق عضوية االتحاد الروسي لكرة القدم 
في االتحاد الدولي للعبة واستبعاد مشاركة المنتخب الروسي 
في تصفيات بطولة كأس العالم عام 2022 تؤكد أن الرياضة األكثر 

شعبية في العالم هي ورقة مؤثرة في لعبة األمم.
فــكــم اســتــخــدمــت شعبية الــلــعــبــة إللــهــاء الــطــبــقــات الــفــقــيــرة عن 
تصرفات األنظمة الشمولية أو الفاسدة، وكم استدرجت من خاللها 
األجــيــال المتعاقبة الــى تأييد حماسي لفكر معين أو شخصية 
مــؤثــرة، وكــم كانت مالعب هــذه الرياضة ميادين إللــهــاب مشاعر 
التأييد والدعم لمسارات سياسية أو تنموية أو حتى مصيرية، فال 
ضرر وال خجل في أن تكون الرياضة أداة ايجابية بيد السياسة 
القطرية لــقــيــادة شعبها ومــن ثــم المنطقة الــى مــزيــد مــن التطور 

والتقدم والتنمية.
بهذا المسار التنموي المميز، تصبح قطر من بواكير قطرات 
شنا لإلنجاز، 

ّ
الغيث الذي يسقي صحراء طموحاتنا ويروي تعط

ز لغيرها من الدول والعواصم الشقيقة 
ّ
ويتكرس إنجازها كمحف

والصديقة ألن تبحث عن هوية تنموية لكل منها، تستفيد لتثبيتها 
من مواردها الطبيعية والبشرية، وتستعد من خاللها لمجابهة 
تحديات المستقبل عند نضوب النفط أو تقلب األحــوال، وتلبية 

طموحات األجيال ومتطلباتها. 
ز الطاقات، 

ّ
النجاح يــبــدأ بإيمان بــالــذات، ويتبلور بــقــرار يحف

 على سكة 
ً
ويستمر بحسن استخدام اإلمكانات، كما أن المضي قدما

التقدم من شأنه أن يبقي في الخلف البعيد جميع المتربصين أو 
المتشّبثين بمقاعد الثرثرة أو النقد أو الجهل، وصفير قطار التنمية 
من شأنه أن يطغى على كل األصوات الحاقدة والنافرة، وأن يصّم 

اآلذان عن كل ضجيج هامشي.
* كاتب ومستشار قانوني.

غــداة االختبار الناجح للصاروخ البالستي العابر للقارات 
»هــواســونــغ17«، في 18 نوفمبر، ذكــرت وكالة األنــبــاء المركزية 
الكورية، قبل أيام، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشاد 
بعمل من ساهموا في تطوير الصاروخ، وخالل جلسة تصوير مع 
 على أهمية تطوير 

ً
المساهمين في ذلك االختبار، أكد كيم مجددا

األسلحة النووية كوسيلة لحماية كوريا الشمالية، فقال: »لقد 
 
ً
منا التاريخ أننا نستطيع الدفاع عن بلدنا وأّمتنا، حاضرا

ّ
عل

، حين نصبح األقوى، ال األضعف، في العالم المعاصر 
ً
ومستقبال

حدد القدرة على المواجهة هوية الفائز«.
ُ
حيث ت

كــانــت جميع االســـتـــفـــزازات العسكرية الــتــي ســّبــبــت خسائر 
بــشــريــة وســـط المدنيين فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة تنجم عن 
ضربات استباقية من كوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية، 
ومع ذلك يسعى كيم إلى غسل دماغ شعبه وإقناعه بأن األسلحة 
النووية أداة ضرورية لمنع كوريا الجنوبية والواليات المتحدة 

من غزو البلد.
 
ً
 جديدا

ً
في سبتمبر الماضي أقــّرت كوريا الشمالية قانونا

لدعم قواتها النووية، وشدد كيم على استعمال هذه األسلحة 
ِرحت 

ُ
لتجنب الحروب النووية وحماية أمن البلد وكرامته، لكن ط

 خمسة شروط تسمح باستخدام األسلحة النووية بطريقة 
ً
أيضا

استباقية، فهذه الظروف تبرر تقوية التحالف العسكري بين 
كوريا الجنوبية والواليات المتحدة.

بعد البيان األخير الذي وّجهه كيم إلى العلماء والتقنيين في 
فريقه والخطاب الذي ألقاه في شهر سبتمبر، يبدو أنه استنتج 
أن التطور النووي هو الحل الوحيد للصمود، وبما أن كيم اعتبر 
هذا التطور النووي »هدفه النهائي«، من الواضح أنه لن يوافق 

على نزع أسلحة بلده بطريقة استباقية.
 أنه ينوي تعزيز قدرات بلده النووية، لكن 

ً
أوضح كيم مجددا

توّجهت أنظار الخبراء الخارجيين إلى الفتاة الصغيرة التي كانت 
تمسك بيده وتقف بالقرب منه خالل جلسة التصوير قبل أيام: 
إنها ابنته كيم جو إي، حيث ظهرت كيم جو إي بشكٍل مفاجئ في 
موقع إطالق صاروخ »هواسونغ17«، في 18 نوفمبر، وفق صور 
نشرتها وكالة األنباء المركزية الكورية، ثم ظهرت بشكٍل علني 
 خالل جلسة التصوير يوم األحد الماضي، فكانت إطاللتها 

ً
مجددا

 
ً
 من األولى، فحاولت أن تبدو أكثر نضجا

ً
الثانية أكثر وضوحا

بصفتها من أبناء »جبل بايكدو« ومن ساللة كيم: إنها مواصفات 
أساسية الستالم رئاسة كوريا الشمالية، فأوحت مالبسها بأنها 

تحاول أن تشبه والدتها ري سول جو.
اعتبرتها وكالة األنباء المركزية الكورية »ابنة كيم جونغ أون 
الحبيبة«، مما يثبت برأي البعض أنها ستكون خليفة والدها في 
 اليوم 

ً
نهاية المطاف، لكن بما أن كيم جونغ أون يبلغ 38 عاما

وفق معظم المصادر، فال يزال أصغر من أن يفكر بنقل سلطته 
إلى أحد أوالده، وال تزال ابنته أصغر من أن تتدرب على استالم 
الُحكم، ومــن خــالل الظهور إلــى جانب ابنته في هــذا النوع من 
المناسبات، قد يرغب كيم بكل بساطة في التشديد على فكرة 
أخرى: ال ُيعّبر الهدف المرتبط باكتساب أقوى سالح نووي في 
العالم عن حلمه الشخصي فحسب، بل يجب أن تتناقل مختلف 
األجيال هذا الهدف لحماية البلد من الواليات المتحدة وكوريا 

الجنوبية.
 إلى طبيعة النظام الذكوري الطاغي في كوريا الشمالية، 

ً
نظرا

ــب الحاكمة فــي البلد صعوبة فــي تقّبل 
َ

ــخ
ُ
قــد يجد أعــضــاء الــن

ابنة كيم كزعيمة لهم، ويقال إن ابن كيم األول صبي، وقد يكون 
 
ً
 منطقا

ً
 أكثر منطقية الستالم الُحكم، ربما يحمل كيم إذا

ً
خيارا

 وراء رغبته في حضور ابنته الثانية الختبار صاروخ 
ً
مختلفا

»هواسونغ17«.
وفق مصادر وكالة التجسس الكورية الجنوبية، كيم هو أب 
لثالثة أوالد: ابــن وابنتان، لكن وحدها كيم جو إي ظهرت في 

األماكن العامة حتى اآلن.
* »دبلومات«

عــّيــن رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، شــهــبــاز شـــريـــف، الــجــنــرال 
 للجيش، وجاء هذا القرار بعد أسابيع 

ً
 جديدا

ً
عاصم منير قائدا

من التوقعات المحتدمة ووفــرة األخبار عن خالفات داخلية بين 
ح محتمل ألهم منصب في البالد.

ّ
األحزاب السياسية الختيار مرش

مت 
ّ
يكشف تعيين منير أن القيادة المدنية في باكستان تعل

بأصعب الــطــرق أهمية اخــتــيــار قــائــد الجيش بــنــاًء على معايير 
الــجــدارة والــخــبــرة بــدل االتــكــال على االعــتــبــارات السياسية التي 
ترافقت مع تكاليف باهظة في الماضي، ويثبت تعيينه أن رغبة 
المؤسسة العسكرية في التمّسك بدورها الدستوري وفتح المجال 
أمـــام العمليات الديموقراطية فــي البلد ستنضج خــالل األشهر 

والسنوات المقبلة.
هذا التعيين األساسي يمنح جميع أصحاب المصلحة المؤثرين 
في البلد فرصة جديدة لدفن األحقاد وتحقيق مصالح باكستان، 
 إلى التعاون بين األحزاب السياسية لتعيين منير، يبدو 

ً
واستنادا

أن القيادة المدنية تقّبلت رسالة الجيش الــذي يعتبر أن »الوقت 
 
ً
حـــان كــي يــضــع أصــحــاب الــمــصــالــح الــســيــاســيــة غـــرورهـــم جــانــبــا

.»
ً
ويمضوا قدما

قد يكون هذا التعاون بين األحزاب السياسية لتعيين منير أول 
حالة يبدي فيها رئيس »حركة اإلنصاف الباكستانية« ورئيس 
ــوزراء الــســابــق، عــمــران خــــان، اســتــعــداده لتنسيق جــهــوده مع  ــ الــ
الحكومة الراهنة ألداء واجبهم الدستوري من دون افتعال مشاكل 
كبرى، رغم حجب الثقة عن حكومته وإقالته من منصبه في شهر 
ف 

ّ
أبريل الماضي، وُيعتبر هذا التعيين هزيمة كبرى لخان، فهو كث

ضغوطه طوال أشهر للتأثير على هذا القرار، وحاول إضعاف قائد 
الجيش المنتهية واليته وإخماد تصميم المؤسسة العسكرية على 

البقاء خارج معترك السياسة.
ال أحد يعرف بعد كيف سيرّد منير على خان إذا تابع استهداف 
مؤسسته لتقوية قاعدته السياسية، لكن مــن الــواضــح أن صبر 
القيادة العسكرية بدأ ينفد في تعاملها مع حملة خان الدعائية 
المبنية على معطيات ال أســاس لها، وقــد ال يبقي قائد الجيش 
 أمام هذا النوع من الحمالت، ال سيما إذا 

ً
الجديد المجال مفتوحا

رت على استقرار مؤسسته وتماسكها الداخلي.
ّ
أث

 كي يعتاد على منصبه الجديد، إذ 
ً
 طويال

ً
ال يملك منير وقتا

تكثر واجباته فيما تواجه باكستان أزمة سياسية ومالية متفاقمة، 
حة لتظهر على الحدود األفغانية مع 

ّ
فقد عادت الجماعات المسل

 متجّددة لزعزعة 
ً
باكستان، إذ يبذل المتطرفون البلوش جهودا

اســتــقــرار الممر االقــتــصــادي بين الصين وبــاكــســتــان، وسيضطر 
 للتعامل مع الهند التي تعمل على مــدار الساعة 

ً
الجنرال أيضا

.
ً
إلضعاف مصالح باكستان عالميا

ففي المقام األول، ينتظر الكثيرون مــن منير أن يعيد إرســاء 
االستقرار السياسي الذي يحتاج إليه البلد منذ أشهر، إنه عامل 
أساسي ألن باكستان تواجه أزمة مالية حادة، ويبحث المستثمرون 

 عن مؤشرات االستقرار قبل تقديم أموالهم واستثماراتهم.
ً
دوما

وال مفر من أن يترافق تعيين منير مع تهدئة جزٍء من مخاوف 
المستثمرين، بما في ذلك البلدان التي تربطها عالقات وّدية مع 
باكستان لكنها تقلق من ظروف إسالم أباد في ظل استمرار األزمة 

.
ً
السياسية محليا

* »دبلومات«

في شهر أبريل من هذا العام، تساءل إيلون ماسك، أغنى رجل في 
العالم، »هــل تويتر يحتضر؟« بعد خمسة أيــام، أطلق عرضا غريبا 
ظاهريا لشراء منصة التواصل االجتماعي »تويتر«، استغرق األمر 
شهورا من الجدل القانوني إلتمام الصفقة، ولكن في السابع والعشرين 
من أكتوبر، أكد ماسك عرضه الذي بلغت قيمته 44 مليار دوالر، وحصل 

على لعبة جديدة: حرية التعبير.
ومــن الناحية المالية، كــان استحواذ ماسك على منصة »تويتر« 
خطوة غريبة، فعلى الرغم من قاعدة مستخدمي الموقع التي تشمل 
نحو 200 مليون مستخدم- بمن في ذلك السياسيون والصحافيون 
والمشاهير- لم تحقق منصة »تويتر« أرباحا في السنوات الثمانية 
عشرة الماضية، ولم يكتِف ماسك بهدر جزء كبير من ثروته الشخصية 
فــي عملية الـــشـــراء، كــمــا اقــتــرض 13 مــلــيــار دوالر مــن مــجــمــوعــة من 
المقرضين، قــروض ستكلف 9 مليارات دوالر في مدفوعات الفائدة 

على مدى السنوات السبع إلى الثماني الُمقبلة.
ووفقا لتصريحات ماسك، لم يكن المال هو الهدف أبدا، إنه يسعى 
إلــى »مساعدة البشرية« مــن خــالل االستثمار فــي المصلحة العامة: 
ساحة المدينة الرقمية فــي العالم، وفــي الــواقــع، اكتسب ماسك اآلن 
نفوذا كبيرا على هذه الساحة، فمن خالل جعل »تويتر« موقعا خاصا، 
يضمن الرئيس التنفيذي- أو الرئيس تويت، كما عّرف ماسك نفسه- أنه 
يستطيع أن يفعل ما يشاء، مع غياب المساهمين الذي يتعين عليه 

أن يستجيب لهم.
عد عالمة ماسك التجارية بمنزلة أزمة جديدة، لكن المشاكل المالية 

ُ
ت

التي ُيعانيها »تويتر«- ال سيما شبح إفالسه المحتمل- تمنحه الذريعة 
التي يحتاج إليها للتصرف بقسوة وعلى نحو غير منتظم كما يشاء، 
وهو تكتيك استخدمه سابقا في اثنتين من شركاته األخرى »تيسال« 

و»سبيس إكس«.
ُيمثل ماسك بالنسبة إلى مجال األعمال ما ُيمثله دونالد ترامب 
بالنسبة إلــى السياسة، إذ إن قيادته التي تعتمد على األداء والفن 
تستلزم النوم في المكتب، وإحضار ابنه البالغ من العمر عامين إلى 
 حوضا. 

ً
اجتماع مجلس اإلدارة المتوتر، والسير إلى مقر الشركة حامال

يبدو أن هذه الخطوات الغريبة والُمندفعة مصممة لصرف االنتباه 
عن األعمال األكثر فظاعة، مثل إعــادة فتح عــدد كبير من الحسابات 
الــمــحــظــورة )بــمــا فــي ذلـــك حــســابــات تـــرامـــب( وتــســريــح مــا يــقــرب من 
نصف القوى العاملة في »تويتر« غالبا ما يقوم الُمالك الجدد بإقالة 

منتقديهم، وبخالف ماسك، قليلون يتفاخرون بذلك.
لقد أثارت سلوكيات ماسك الغريبة جداًل حول أفضل الممارسات 
التنظيمية، ويبدو أن أتباعه الذين يشيدون به باعتباره عبقريا حكيما 
شكل ضرورة أساسية إلحياء 

ُ
مقتنعون بأن القيادة الصارمة يمكن أن ت

شركة ُمتعثرة، ويأسف منتقدوه لعودة ثقافة »الزعيم السيئ« بعد 
عقود من التقدم.

يبدو أن النظرية االقتصادية تدعم المعسكر األخير، ففي كتابه 
بعنوان »الخروج والصوت والوالء«، الذي يتناول دراسته الكالسيكية 
للتدهور المؤسسي، اقترح الخبير االقتصادي السياسي ألبرت أو. 
هيرشمان أن االستياء المتزايد داخل أي منظمة يواجه العمالء بخيار: 
ممارسة سلطتهم مــن خــالل الــمــغــادرة، أو البقاء ومحاولة معالجة 

مصادر التدهور، ويعتمد الخيار الذي يختاره الموظف بشكل كبير 
على الوالء.

يبدو أن منصة »تويتر« التابعة لماسك تفتقر إلــى الـــوالء، حيث 
يتوافد العمال والمستخدمون وشركات اإلعالن إلى المخارج، وبعد 
أن أصـــدر مــاســك إنــــذارا نهائيا لموظفي »تــويــتــر« المتبقين- والــذي 
يشمل االلــتــزام بــأن يكونوا »جديين للغاية« وأن يعملوا »لساعات 
طويلة بكثافة عالية« أو أن يتقاضوا ثالثة أشهر من تعويضات نهاية 
تابع شركات التكنولوجيا األخرى 

ُ
الخدمة- بقي 1200 موظف، واآلن ت

العديد منهم بنشاط.
يفقد »تويتر« أكثر مستخدميه نشاطا، أو »أصــحــاب التغريدات 
الكثيفة«، لفترة من الوقت اآلن، لكن هذا االتجاه أصبح اآلن ُمفرطا، 
حيث فر ما يقدر بنحو 1.3 مليون مستخدم- بما في ذلك العديد ممن 
استفادت حياتهم المهنية بشكل كبير من المنصة- في غضون أسبوع 

من استحواذ ماسك عليها.
شهدت عائدات اإلعالنات- مصدر 90٪ من إيرادات تويتر- تراجعا 
حــادا أيضا، مدفوعة بمخاوف من أن نهج عدم التدخل الــذي يتبعه 
ماسك في تعديل المحتوى يشكل خطرا على سمعة الشركات، وبالفعل، 
دعت جماعات الحقوق المدنية إلى مقاطعة اإلعالنات العالمية، مع 
انسحاب كبار الُمعلنين من المنصة، بما في ذلك مجموعة كارلسبيرغ 
وبالنسياغا وتشيبوتل ميكسيكان غــريــل وجــنــرال ميلز، وجــنــرال 
مــوتــورز، ومــايــســي، وريـــو، ويــونــايــتــد إيــراليــنــز، ومجموعة فولكس 
فاجن، وقد نصحت مجموعة »أمنيكوم ميديا«- التي تمثل شركات مثل 
بيبسيكو وماكدونالدز- العمالء بإيقاف إعالناتهم على »تويتر« مؤقتا.

وكما جادل الفيلسوف مايكل ساندل، هناك بعض األشياء التي ال 
عد حرية التعبير واحدة من بينها، 

ُ
ينبغي أن تكون معروضة للبيع، وت

فمهما كانت الميزة التي ُيقدمها ماسك لتويتر، فإن هوسه بتحقيق 
أقصى قدر من الكفاءة والثروة يعميه عن اإلنجازات األساسية لتويتر: 
محادثة عالمية حقيقية، بجميع العيوب، ويفشل ماسك في رؤية أن 
الشعب، ال الرصيف، هو من يصنع ساحة المدينة، وأن »استبداده في 

حرية التعبير« يستبدل سكان المدينة بالسياح والمتصيدين.
لعون على الوضع من أن »تويتر« قد 

ّ
وقــد حــذر المهندسون المط

ُيعاني نقصا في الموظفين لمواصلة تشغيل المنصة بشكل فعال، 
وقد بدأت التصدعات بالظهور بالفعل، مثل العودة إلى إعادة التغريد 
يدويا، وحسابات المتابعين »الشبحيين«، والعجز عن تحميل الردود، 
وقال الكاتب ستيفن كينج مازحا إن العالمة التجارية »MyPillow« التي 
تدعم ترامب ستصبح قريبا الُمعلن الوحيد للمنصة، وتتوقع وسائل 
اإلعالم بأن النزوح الجماعي للمستخدمين الليبراليين واليساريين 
يمكن أن يحول موقع »تويتر« إلى منتدى يميني متطرف فاشل آخر 

مثل موقع »بارلير« أو منصة »تروث سوشل« الخاصة بترامب.
وحتى لو نجح في جعل المنصة مربحة، يبدو أن ماسك ُمصمم على 
تقويض المشتركات الحوارية، ولإلجابة عن سؤال ماسك، نعم، ربما 

يكون »تويتر« على وشك االنهيار، وهو من ُيحدد نهايته.
* أستاذة مشاركة في الدراسات القانونية التجريبية بجامعة 
كامبريدج.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

رياح وأوتاد: شروط االتحاد 
األوروبي وفشل الرقابة الالحقة

أحمد باقر
أول غيث التنمية... قطر

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد *

خبر محزن أن تقرأ أن صحيفة »البالد« السعودية توقفت 
 واكتفت بالنشر عبر موقعها اإللكتروني، 

ً
عن الصدور ورقيا

هــذا الــحــدث ليس األول مــن نــوعــه فقد سبقه تــوقــف أشهر 
 وهي »الحياة« وبعدها 

ً
الصحف العربية عن الصدور ورقيا

»الـــشـــرق« و»الـــنـــدوة« الــســعــوديــتــان ثــم لحقتهما »السفير« 
ــوار« التونسية )2022( ثم  اللبنانية )2017( وجــريــدة »األنــ
لــيــبــرتــي« الــجــزائــريــة والــنــاطــقــة باللغة الــفــرنــســيــة )2022(، 
و»األنوار« اللبنانية وغيرها من المطبوعات على المستوى 

العربي.
 تعددت األسباب واإلغالق واحد، إنما لكي يكون الحديث 
، نحتاج إلى التمييز بين صحيفة قررت التوقف عن 

ً
متزنا

الــصــدور ألسباب اقتصادية ومالية وأخــرى إعــالن موتها 
بادعاء المنافسة الشرسة بينها وبين الصحافة اإللكترونية، 
ولست من القائلين إن اختفاء الصحف الورقية مسألة وقت 
ألن مــن يقول هــذا الــكــالم يتهرب مــن المواجهة واالعــتــراف 
باألسباب الحقيقية لتراجع الصحافة الورقية.، فنحن اليوم 
نخاطب قراء مختلفين وهم بخالف قراء األمس وصحافة 
األمـــس، وإذا مــا عرفنا احتياجات الــقــارئ ورغباته يسهل 
علينا الــتــعــامــل مــعــه والــلــغــة الــتــي يــرتــاح إلــيــهــا، الــواقــع أن 
»البديل الرقمي« للصحف الورقية التي أعلنت اإلغالق لم يسد 
الفراغ ولم يكن على مستوى التحدي والقدرة على االنتشار.

 أين »الحياة« اإللكترونية اليوم من األمس؟ وأين »السفير« 
الــلــبــنــانــيــة مــن أعــــداد األمــــس؟ وأيــــن »الـــوطـــن« اإللــكــتــرونــيــة 
الكويتية من »الوطن« األمس؟ بالتأكيد هناك فشل تام إذا ما 
كانت هذه الصحف هي المقياس الماثل أمامنا، فباعتقادي 
أن الصحف الورقية لم تمت كما يتم االستسهال بقوله، بل 
المشكلة أنه لم يتم إنتاج محتوى ورقي جديد يتماشى مع 

أسلوب العصر وأدواته الرقمية.
 معظم الصحف العربية التي نشأت لها مواقع إلكترونية 
استمدت قوتها وتأثيرها من الطبعة الورقية واكتفت بنقل 
 
ً
النص األصلي مع بعض الخدمات، وال شك أن هناك عزوفا

 
ً
عن قراءة الصحف الورقية، وبات من النادر أن تجد شخصا

يقرأ صحيفة ورقية أو يحملها في إحدى يديه، لكن لم يطرح 
أحد معضلة ويسأل نفسه: لماذا هذا اإلحجام عن قراءتها؟ 
هل بسبب ضحالة المحتوى وعدم التجديد أم بسبب »ثورة 
االتصاالت والمعلومات«، أم بسبب عدم الفصل بين صحيفة 

؟
ً
ورقية كاملة الدسم وصحيفة إلكترونية مختلفة تماما

 زميل صحافي مقيم في لندن يعقب على الظاهرة بقوله 
ما زالت معظم الصحف البريطانية العريقة تصدر »دستة« 
من المالحق المتخصصة والورقية أيام العطل األسبوعية، 
ولديها قراء يتزايدون مقابل صعود الصحافة اإللكترونية.
 من المشكلة يكمن في أجهزة 

ً
 كبيرا

ً
ا زبدة الكالم أن جزء

 وال أقــدمــت على التغيير في 
ً
التحرير التي لــم تبذل جــهــدا

محتوى الصحيفة الورقية، بل ذهبت إلــى ترشيد اإلنفاق 
والتقليل من المصروفات وإنقاص عدد الصفحات؟

 ســيــكــون مـــن الــمــفــيــد والــمــجــدي الــتــوقــف عــنــد صحافة 
التحليل والرأي وصحافة االستقصاء، واإلضافة المتميزة 
للحدث الــســاخــن وهــي كما يــبــدو أحــد الــحــلــول الــتــي يمكن 
اللجوء إليها للحفاظ على حيوية الصحف الورقية لتكون 
 لجيل اإلنترنت واآليفون وخالفه، 

ً
أكثر فاعلية، خصوصا

فــهــذه الــشــريــحــة ســتــكــون هـــي بــيــضــة الــقــبــان فـــي مستقبل 
الصحافة.

• شروط االتحاد األوروبي:

 منذ مجلس 92 وأنا أحذر مما يسمى »حقوق اإلنسان وفق 
المنظور الغربي«، ونجحنا بفضل الله في التحفظ عن بعض 
بنود االتفاقيات الدولية التي تخالف الشريعة اإلسالمية 
والدستور الكويتي في المجالس المتعاقبة، وأذكــر بهذه 
المناسبة موقف النائب جاسم الصقر، يرحمه الــلــه، الــذي 
وافق بناء على طلبي على إعادة تقرير اللجنة بشأن بعض 
االتفاقيات، فحضرت في اللجنة وتم باإلجماع هذا التحفظ، 
، كما نجحنا بفضل الله في تأسيس »جمعية 

ً
فجزاه الله خيرا

المقومات األســاســيــة لحقوق اإلنــســان«، وجــاء فــي نظامها 
األساسي الدفاع عن حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية.

واليوم يتم الهجوم المغرض على الشقيقة قطر بسبب عدم 
سماحها بتعليق شعارات الشواذ في المونديال، وفي الوقت 
نفسه صدر قبل أيام قرار لجنة الحريات المدنية في االتحاد 
األوروبي باإلعفاء من تأشيرة السفر ألربع دول، بينها الكويت 
وقــطــر، بــشــرط تعليق عقوبة اإلعــــدام، مــع مالحظة أن هذه 
اللجنة أبدت مخاوفها بشأن حقوق اإلنسان والحريات في 
الكويت وقطر وعمان بشأن مجتمع الميم )الشواذ( والمرأة 
وحــريــة الــديــن، وغير ذلــك مــن األمـــور الشرعية والقانونية، 
وأكــدت اللجنة أنه يجب إلغاء اإلعفاء إذا لم يتم التقدم في 

هذه المجاالت. 
هكذا يتم استغالل مبدأ الحريات وحقوق اإلنسان والضغط 
على دولنا بمختلف الوسائل )حتى السفر( لتصدير الثقافة 
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هذه حقيقة ما يسمى حقوق اإلنسان الغربية، فهل وصلت 
هذه الحقيقة إلى المسلمين عامة والكويتيين، خاصة الذين 
ــرار الــقــوانــيــن عــنــدنــا؟ وهـــل تبين لــهــم أن بعض  يــتــولــون إقــ
شعارات ومنظمات حقوق اإلنسان تخفي السم في شعارات 

تبدو كالعسل. 

• مسبقة أم الحقة؟ 

 
ً
عندما كنا في الحكومة وكــان األخ أنــس الرشيد وزيــرا

لإلعالم تم وضع القانون )2006/3( الذي أقر الرقابة المسبقة 
على الكتب، ووافق عليه المجلس، وصدر بحمد الله، ولكن 
مع األسف تم إلغاء الرقابة المسبقة من القانون في المجلس 
قبل الماضي، وعندما أقيم معرض الكتاب قبل أيــام بعد 
انــقــطــاع ســـنـــوات، تبين أنـــه قــد عــرضــت فــيــه بــعــض الكتب 
التي تخالف األخــالق واآلداب العامة، وقد تواصل النائب 
حمد العبيد مع وزيــر اإلعــالم الــذي أبلغه أنه قد تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية، أي إحالة المسؤول عنها إلى القضاء. 
ويحق لنا أن نسأل: ما الفائدة اآلن، وقد تم عرض الكتب 
 بــأن الحكم عليها فــي القضاء 

ً
وبيعها وانــتــشــارهــا، علما

سيستغرق سنوات؟ ألم يكن من األفضل منعها منذ البداية، 
 أنها متاحة للمهتمين في الشبكة العنكبوتية 

ً
خصوصا

)اإلنترنت(؟ 
إن عــرض وإظــهــار كتب الفساد والمحرمات على المأل 
هــو مــن قبيل إشــاعــة مظاهر المنكر والــفــاحــشــة، وقــد قال 
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إعالن مظاهر المنكرات يسهل قبولها وانتشارها كما هو 
حادث اآلن بالنسبة إلى شيوع فعل قوم لوط، حيث كانت 
جميع األفـــالم والمسلسالت األجنبية فــي الــســابــق تخلو 
من أي ذكر لهم ولشخصياتهم، أما اآلن فال تكاد مشاركة 
إلحدى الشخصيات الشاذة تخلو منها، حتى وصل األمر 
إلــى المطالبة بدخول هــذه الشخصيات في أفــالم األطفال 

والكارتون. 
 على المظاهر 

ً
لذلك يجب عودة الرقابة المسبقة حفاظا

العامة، فهذه رسالة اإلسالم للعالم أجمع، أما السرائر فالله 
وحده الذي يتوالها.
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● علي العنزي
بــمــكــاســب مـــحـــدودة، بـــدأت مــؤشــرات 
بورصة الكويت الرئيسية تعامالتها على 
اللون األخضر، وانتهت كذلك في أولى 
جلسات األسبوع، أمس، لكن وسط هدوء 
وفتور واضحين، إذ ربح مؤشر السوق 
العام نسبة 0.12 في المئة أي 8.82 نقاط 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7575.35 نقطة 
 من أدنى 

ً
بسيولة متراجعة قريبة جــدا

مستوياتها خالل هذا العام كانت فقط 
25.9 مليون دينار تداولت 141.1 مليون 
سهم عبر 6176 صفقة، وتم تــداول 125 
 ربح منها 61 وخسر 43 واستقر 

ً
سهما

21 دون تغير.
وكـــانـــت مــكــاســب الـــســـوق األول أقــل 
 إذ كانت 0.08 فــي المئة أي 6.75 

ً
أيــضــا

نقاط ليقفل على مستوى 8468.12 نقطة 
 كانت 16.8 مليون 

ً
بسيولة محدودة جدا

 عبر 3112 
ً
ديــنــار تــداولــت 61.1 مليونا

صفقة، وارتفعت أسعار 12 مقابل تراجع 
11 واستقرار سهمين دون تغير.

 
ً
وسجل مؤشر السوق الرئيسي نموا
أفــضــل تــجــاوز ربـــع نقطة مــئــويــة وكــان 
15.24 نقطة ليقفل على مستوى 5711.41 
 على السيولة 

ً
نقطة بسيولة جيدة قياسا

اإلجمالية للسوق بلغت 9 ماليين دينار 
تداولت 80 مليون سهم عبر 3064 صفقة، 
 
ً
وتم تداول 100 سهم ربح منها 49 سهما

وخسر 32 بينما استقر 19 دون تغير.

وتطور أداء بعض الكتل االستثمارية، 
التي تراجع نشاطها خالل الفترة القادمة 
وكان أبرزها في منتصف الشهر الماضي 
كتلة أعيان ثم لحق بها خالل األسبوع 
الـــمـــاضـــي وهـــــــذا األســـــبـــــوع كـــتـــلـــة إيــفــا 
 سهمي إيفا وعقارات الكويت 

ً
خصوصا

وعاد سهم جي إف إتش ليبرز بين قائمة 
 وارتفعت تداوالت 

ً
األسهم األفضل نشاطا

سهم خليجي وقابضة مصرية لتدعم 
األداء وتـــعـــوض غـــيـــاب نـــشـــاط األســهــم 
 أجيليتي والوطني 

ً
القيادية خصوصا

وزين خالل أول تعامالت األسبوع وبعد 
انتهاء استحقاق تنفيذ مراجعة مورغان 

ستانلي.
واستمر بيتك في القيادة واستطاع 
أن يسجل مكاسب لكنها محدودة بينما 
تراجعت أسهم زين والوطني إضافة إلى 
خسارة سهم أالفكو الكبيرة وبنسبة 4.3 
فــي الــمــئــة، كــمــا خــســرت أســهــم الــجــزيــرة 

والغانم وصناعات وبنك وربة.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، ارتـــفـــعـــت أســـعـــار إيــفــا 
بنسبة كبيرة بلغت 3.8 في المئة وصعد 
عـــقـــارات الــكــويــت بنسبة 2.7 فــي المئة 
بــيــنــمــا اســتــقــر أعـــيـــان وتـــراجـــع جـــي إف 
إتــش وآســيــا لتنتهي الجلسة محايدة 
 بانتظار 

ً
 وبسيولة محدودة جدا

ً
تقريبا

انــتــهــاء تأثير ترتيبات تنفيذ مراجعة 
إم إس ســي آي الــتــي تــمــت خـــالل نهاية 

الشهر الماضي.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.5757.575

السوق العامالسوق العام

8.4688.468

السوق األولالسوق األول

5.7115.711

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2483.0832.641

5% تراجع القيمة السوقية للمحافظ االستثمارية بالربع الثالث
80% منها نشيطة مقابل 20% موقوفة

انخفضت القيمة السوقية للمحافظ 
االستثمارية من 14.6 مليار دينار خالل 
الربع الثاني من العام الحالي إلى 13.89 
 في الربع الثالث من العام نفسه، 

ً
مليارا

بنسبة تبلغ نحو 5 في المئة.
 إلحصائية لهيئة أسواق المال، 

ً
ووفقا

 إجمالي القيمة السوقية للمحافظ، 
ّ
فإن

التي تقع تحت إدارة الشركات، وعددها 
، يبلغ 4.5 مليارات، بينما تبلغ 

ً
44 مديرا

القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع 
إلدارة العميل نفسه، 4.65 مليارات، في 
المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية 

لمحافظ الحفظ 4.73 مليارات. 
وارتــفــع عــدد المحافظ التي تديرها 
الشركات من 1527 إلــى 1571 محفظة، 
ما يمثل 28 في المئة من إجمالي عدد 
المحافظ االستثمارية والمرخص لها 
من الهيئة، في حين ارتفع عدد المحافظ 
ــدارة مــــن الـــعـــمـــالء بـــمـــا نــســبــتــه 53  ــ ــمـ ــ الـ
فـــي الــمــئــة مـــن إجــمــالــي عـــدد الــمــحــافــظ 
االســتــثــمــاريــة، كــذلــك ارتــفــعــت محافظ 
»الحفظ« من 1051 إلى 1065، بما يمثل 
19 بالمئة من عدد المحافظ االجمالية. 
وتمثل المحافظ النشيطة ما نسبته 

80 بالمئة من إجمالي المحافظ، مقابل 
20 بالمئة منها تعد مــوقــوفــة، ويعود 
إيقاف هذه المحافظ إلى أمرين؛ إما أن 
يــكــون وقفها بــقــرار مــن الهيئة، بسبب 
صدور قرارات من مجلس التأديب تخص 
صاحب أو مدير المحفظة، أو رصد أي 
 
ً
مخالفات عليها، أو يكون اإليقاف نابعا

من قرار شخصي لمدير المحفظة.
وذكرت اإلحصائية أن القيمة السوقية 
لـــــأوراق الــمــالــيــة انخفضت مــن 14.19 
، بــمــا نسبته 

ً
مــلــيــارا إلـــى 13.49 مــلــيــارا

5.1 بالمئة، مشيرة إلــى أن عــدد عمالء 

الـــمـــحـــافـــظ االســـتـــثـــمـــاريـــة يــبــلــغ 4438 
، وارتفع عدد الكويتيين 3388 في 

ً
عميال

الربع الثالث من العام الحالي إلى 3504 
مواطنين، في حين انخفض عدد عمالء 
المحافظ غير الكويتيين مــن 964 إلى 
934، ويصل عدد العمالء الطبيعيين إلى 
 .

ً
 اعتباريا

ً
نحو 3542، مقابل 897 عميال

 لتقارير 
ً
وتــأتــي هــذه البيانات وفــقــا

ــة التي  الــمــحــافــظ االســتــثــمــاريــة الـــدوريـ
ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ 
 إلى هيئة األسواق، وهي 

ً
تقديمها دوريا

تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها 

ــا، وتـــقـــريـــر حــــول الــمــحــافــظ  ــهـ أو إغـــالقـ
ــه، وتــقــريــر  لــــدى الــشــخــص الــمــرخــص لــ
حــــول تـــــــداوالت عـــمـــالء الــمــحــافــظ على 
األوراق المالية المصّدرة من الشخص 
ص له أو الشركة األم أو الشركات 

ّ
المرخ

التابعة والزميلة، وتقرير حول تداوالت 
موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص 
 عـــن تــقــريــر حــول 

ً
ــه، فـــضـــال الــمــرخــص لــ

تداوالت عمالء المحافظ األجانب، وآخر 
يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة 
المحافظ بكل أشكالها للعمالء ومحافظ 
الشركة، إضافة إلــى تزويد الهيئة بأّي 

تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول 
له إدارة المحافظ. 

وقــــد ســاهــم الــنــظــام اآللــــي للتقارير 
ــة مــــــن مــــــديــــــري الـــمـــحـــافـــظ  ــوبــ ــلــ ــطــ ــمــ الــ
االستثمارية عبر الــبــوابــة اإللكترونية 
لـــهـــيـــئـــة األســــــــــــواق فـــــي إنـــــهـــــاء الــــــــدورة 
الــمــســتــنــديــة، وإحـــكـــام الــرقــابــة عــلــى كل 
عــمــلــيــات الــمــحــافــظ االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
السوق المالي، ويسهم بشكل كبير في 
تقويض جميع العمليات غير الملتزمة 
بما جــاء في القانون رقــم 7 لعام 2010 

والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

»الوسيط« تصدرت أداء شركات 
الوساطة الشهر الماضي

● عيسى عبدالسالم
تصدرت شركة الوسيط لأعمال المالية 
قائمة األفضل أداء بين نظيراتها شركات 
الوساطة األخرى حسب التصنيف الجديد 
الـــــذي أصــــدرتــــه شـــركـــة بـــورصـــة الــكــويــت 
لـــــأوراق الــمــالــيــة عــن أداء شــهــر نوفمبر 
الــمــاضــي؛ حسب القيمة الــمــتــداولــة، دون 
احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء 

اإلجباري. 
ــات الـــوســـاطـــة  ــركــ وجــــــرى تــصــنــيــف شــ
وأدائـــهـــا حــســب القيمة الــمــتــداولــة لشهر 
نوفمبر الــمــاضــي، على الترتيب التالي: 
ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ شـــــركـــــة الـــــوســـــيـــــط لـــــأعـــــمـــــال الــ
ــيــــرمــــس إيـــفـــا  ــيــــة هــ ــالــ والــــمــــجــــمــــوعــــة الــــمــ
للوساطة، وشركة بيتك للوساطة المالية، 
وشركة الوطني للوساطة المالية، وشركة 
كــي آي ســي لــلــوســاطــة، والــشــركــة األولـــى 
للوساطة المالية،، وشركة الشرق للوساطة 
المالية، وشركة الشرق األوسط للوساطة 

المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، 
وشركة كفيك للوساطة المالية. 

ــاك تــعــويــال  ــنـ ــّيـــنـــت الـــمـــصـــادر أن هـ وبـ
كبيرا على استكمال خطة تطوير السوق، 
وانــعــكــاســهــا عــلــى تــطــويــر أداء شــركــات 
الوساطة خالل الفترة المقبلة، بترقيتها 
الى العمل وفق نظام الوسيط المؤهل بعد 
استيفاء متطلبات المرحلة، لكونها كانت 
الحلقة األضعف في تطوير السوق المالي 

خالل الفترة الماضية. 
ــرت أن شـــركـــات الـــوســـاطـــة عملت  ــ وذكــ
ــرة الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى تــطــويــر  ــتــ ــفــ خــــــالل الــ
أنظمتها الداخلية للتوافق مع متطلبات 
وشـــــروط عــمــل نـــظـــام الــوســيــط الــمــؤهــل، 
وتقدمت رسميا الــى هيئة أســـواق المال 
بـــشـــأن الــحــصــول عــلــى الـــرخـــصـــة، عـــالوة 
على إتمامها عدة اختبارات خالل الفترة 
ــارات  ــبــ ــتــ الـــمـــاضـــيـــة ضـــمـــن ســلــســلــة االخــ
ــن هـــيـــئـــة أســـــــــواق الـــمـــال  ــ الــــمــــوضــــوعــــة مـ
لإلطالق، وجاٍر استكمال بقية االختبارات.

عيسى عبدالسالم

كشفت شركتا أجيليتي للمخازن العمومية 
والـــمـــشـــاريـــع الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات الــجــويــة 
)يوباك(، عن آخر التطورات بخصوص منح 
األخــيــرة تسهيالت استثمارها فــي مشروع 

»ريم مول« في أبوظبي.
وقالت »أجيليتي«، إن هناك زيادة في قيمة 
الدين القابل للتحويل إلــى شركة الفروانية 
للتطوير الــعــقــاري، وهــي الشركة المسؤولة 
عــن تطوير مــشــروع »ريـــم مـــول« فــي أبوظبي 
، التي كانت بقيمة 160.5 

ً
والُمعلن عنه سابقا

، مــوضــحــة بـــن مــبــلــغ الـــزيـــادة هـــو 20 
ً
ديــــنــــارا

مليون دينار.
وأوضحت الشركة أنه سيتم استثمار هذا 
المبلغ في »الفروانية« خالل شركة »يوباك«، 
»أجيليتي«، التي تم منحها  وهي شركة تابعة لـ
تــســهــيــالت قــصــيــرة األجــــل بقيمة 20 مليون 
دينار إلى أن تقوم »يوباك« بزيادة رأس المال 

لتغطية هذه المتطلبات.
وأضافت »أجيليتي« بأن قيمة االستثمار 

في رأسمال الشركة ستبقى على ما هي عليه 
، موضحة 

ً
حسب اإلفصاح السابق 13.4 مليونا

أن الــمــبــالــغ ســــوف تــنــعــكــس عــلــى الــبــيــانــات 
المالية لشركة »أجيليتي« عند استخدامها.

من جانبها، قالت »يوباك«، إن المتطلبات 
التمويلية لمشروع »ريم مول« زادت بحوالي 
20 مــلــيــون ديــنــار إضــافــيــة، وتــســتــوفــي هــذه 
المتطلبات من خالل تسهيالت قصيرة األجل 
تقدم من الشركة األم؛ إلى حين قيام الشركة 
بتنفيذ عملية زيــادة رأسمالها لتغطية تلك 

المتطلبات التمويلية.
وبــيــنــت أن قــيــمــة االســتــثــمــار فــي رأســمــال 
الشركة القائمة على المشروع تظل كما هي 
بمبلغ 6.4 ماليين دينار بما يعادل 10% من 
إجمالي رأس المال دون أي تغيير، الفتة إلى 
انعكاس المتطلبات التمويلية المشار إليها 
عــلــى الــبــيــانــات الــمــالــيــة لــلــشــركــة أثـــنـــاء سير 

المشروع وحسب االقتضاء.

سدد مديونية بـ 3.77 ماليين دينار»أجيليتي« و»يوباك«: زيادة الدين في مشروع »ريم مول« أبوظبي
ُ
»أعيان العقارية« ت

قــالــت شــركــة أعــيــان العقارية إنــهــا قــامــت بــســداد مبكر لكامل المديونية المستحقة 
لمصلحة أحد البنوك بقيمة نحو 3.77 ماليين دينار.

وأشــارت الشركة إلى أن السداد سينتج عنه انخفاض في بند النقد واألرصــدة لدى 
البنوك ضمن الموجودات، مقابل انخفاض بند »دائنو التوريق« ضمن المطلوبات.

»منتزهات«: إخالء »ستكو للتجارة« بعد االمتناع عن سداد اإليجار
قامت الشركة الكويتية للمنتزهات بطلب إخالء وسداد مبلغ 82.98 ألف دينار ضد 

شركة ستكو للتجارة العامة والمقاوالت.
وأضافت »منتزهات« أن الشركة المذكورة امتنعت من سداد اإليجار، وبناًء عليه تم رفع 
قضية إخالء وسداد مستحقات، الفتة الى أنه ال يوجد أثر مالي لتلك المعلومة الجوهرية.

»أركان«: إتمام إجراءات بيع عقار 
أفادت شركة أركان الكويت العقارية بأنه تم االنتهاء من اإلجراءات الحكومية والتحويل 
الخاصة بإتمام بيع عقار استثمار، إذ تم تحقيق ربح بمبلغ 570 ألف دينار بداًل من 370 

 نتيجة اختالف القيمة الدفترية للعقار بعد التقييم.
ً
ألفا

أخبار الشركات

ب لدول مجلس التعاون يتراجع %3.9
ّ

مؤشر »ستاندرد آند بورز« المرك
ذكـــــر الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الــكــويــتــي 
»الــمــركــز«، فــي تــقــريــره الــشــهــري عن 
أداء أســــــــواق األســــهــــم الــخــلــيــجــيــة 
لــشــهــر نــوفــمــبــر 2022، أن الــمــؤشــر 
 
ً
العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعا

بنسبة 3.6% خالل الشهر. 
ــه مــــن بــيــن  ــ وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر، أنــ
القطاعات في بورصة الكويت، كان 
مؤشر قطاعي التكنولوجيا والسلع 
األســاســيــة الـــرابـــح األكـــبـــر بــارتــفــاع 
وصـــــل إلـــــى 26.5% و7.4% عــلــى 
التوالي، بينما تراجع قطاع الرعاية 
الصحية بنسبة 5.7% خالل نوفمبر.
في التفاصيل، ومن بين شركات 
الــســوق األول، حقق سهم »أالفــكــو« 
وسهم االستثمارات الوطنية أكبر 
مكاسب في نوفمبر بنسبة %19.6 
و13.4% على الــتــوالــي، وكــان سهم 
مجموعة االتصاالت المتنقلة »زين« 
 
ً
وسهم بنك الخليج األكثر تراجعا

بنسبة 2% و1.2% عــلــى الــتــوالــي. 
وحـــقـــقـــت شــــركــــة طــــيــــران الـــجـــزيـــرة 
صافي ربح قدره 20.77 مليون دينار 
لــفــتــرة األشـــهـــر الــتــســعــة األولـــــى من 
عام 2022 مقابل 0.07 مليون دينار 
في نفس الفترة من العام الماضي، 
بعد ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 

410% على أساس سنوي. 
وأتــمــت شــركــة مــشــاريــع الــكــويــت 
)كيبكو( اندماجها مع شركة القرين 
لــصــنــاعــة الــكــيــمــاويــات الــبــتــرولــيــة، 
تحت اسم شركة »مشاريع الكويت«، 
وبــلــغــت نــســبــة الــمــبــادلــة لــكــل سهم 
مـــن أســهــم شــركــة الــقــريــن لصناعة 
الــكــيــمــاويــات البترولية 2.24 سهم 

من أسهم كيبكو.
وأبقى بنك الكويت المركزي على 
سعر الفائدة السيادي دون تغيير 
حتى بعد رفع االحتياطي الفدرالي 
األميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 

نقطة أساس في نوفمبر. 
 
ً
 مــالــيــا

ً
ــزا وســجــلــت الـــكـــويـــت عـــجـ

قدره 3 مليارات دينار للسنة المالية 
2022/2021، بانخفاض في العجز 
بــلــغ 72% عــن الــعــام الــســابــق، على 

خلفية ارتفاع عائدات النفط. 
وأقــر مجلس األمــة مــوازنــة العام 
الــمــالــي 2023/2022، الــتــي تــتــوقــع 
 لــلــعــام الــثــامــن على 

ً
 بــســيــطــا

ً
عـــجـــزا

التوالي، مع افتراض الموازنة سعر 
 للبرميل، 

ً
النفط الخام عند 80 دوالرا

بــيــنــمــا بــلــغ مــتــوســط ســعــر الــنــفــط 
الخام للكويت 105 دوالرات للبرميل. 
ومــنــذ بــدايــة الـــعـــام، مــن المرجح 
 فــي 

ً
ــا ــ ــــضـ ــائـ ــ أن تـــســـجـــل الـــــــدولـــــــة فـ

الموازنة من المتوقع بشكل أساسي 
استخدامه لدعم صندوق االحتياطي 

العام.
وعلى صعيد المنطقة، كــان أداء 
 ،

ً
أغــلــب األســــواق الخليجية سلبيا

وتراجع مؤشر »ستاندرد آند بورز« 
ــتـــعـــاون  ــرّكــــب لـــــــدول مـــجـــلـــس الـ ــمــ الــ

الخليجي )S&P GCC( بنسبة %3.9 
خـــــالل نـــوفـــمـــبـــر. وســـجـــل الــمــؤشــر 
ــام لـــســـوقـــي الـــســـعـــوديـــة وقــطــر  ــعــ الــ
 نسبته 6.6% و3.9% على 

ً
تراجعا

الـــتـــوالـــي. وفـــي حــيــن ارتـــفـــع مــؤشــر 
سوق أبوظبي بنسبة 1.3%، تراجع 
مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% خالل 

نفس الفترة.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجـــمـــالـــي إلمـــــــارة أبـــوظـــبـــي أعــلــى 
مستوى لــه فــي ســت ســنــوات خالل 
الربع الثاني من عام 2022، إذ ارتفع 
بنسبة 11.7% على أساس سنوي. 

وتـــراجـــع الــتــضــخــم فـــي المملكة 
العربية السعودية بشكل طفيف إلى 
3.0% في أكتوبر على أساس سنوي 

من 3.1% في سبتمبر. 
وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للمملكة خالل الربع الثالث 
من 2022 بنسبة 8.6% على أساس 

ــنـــوي مــــع نـــمـــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  سـ
اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي غــيــر النفطي 

بنسبة %5.9. 
 لــوكــالــة »فــيــتــش«، تحتاج 

ً
ووفــقــا

البنوك السعودية إلى ضخ سيولة 
إضافية مــن البنك الــمــركــزي، حيث 
يستمر اإلقــراض في النمو بوتيرة 

أسرع من نمو الودائع.
وجـــــاء أداء األســـــــواق الــمــتــقــدمــة 
 خــالل الــشــهــر، حيث حقق 

ً
إيــجــابــيــا

مــؤشــر مـــورغـــان ســتــانــلــي كابيتال 
إنتليجنس العالمي )MSCI( مكاسب 

 .%S&P 500( 5.4( 6.8% ومؤشر
وفي وقت سابق من الشهر، رفع 
االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 
مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، 
لتصل إلــى أعلى مستوى منذ عام 

 .2008
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــوقـــع زيــــــــادة أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة لــلــحــد مـــن الــتــضــخــم، فقد 

أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة في 
 .

ً
المستقبل قد يكون أقل حجما

وبلغ مؤشر مديري المشتريات 
المركب لإلنتاج 46.3 في منتصف 
نوفمبر، مما يشير إلى أن النشاط 
ــتـــجـــاري فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة  الـ
ــــي االنـــــكـــــمـــــاش لــلــشــهــر  ــتـــمـــر فــ مـــسـ

الخامس على التوالي. 
ــدل الــــتــــضــــخــــم فــي  ــ ــعـ ــ ــع مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
المملكة المتحدة بشكل أســرع من 
المتوقع، إذ وصل إلى أعلى مستوى 
 %11.1 

ً
 مـــســـجـــال

ً
ــا ــامــ لــــه فــــي 41 عــ

فــي أكــتــوبــر، مــقــارنــة بـــ 10.1% في 
سبتمبر. 

وتخطط حكومة المملكة المتحدة 
لــزيــادة الضرائب بمقدار 25 مليار 
جنيه إسترليني وخــفــض اإلنــفــاق 
الحكومي بــمــقــدار 30 مليار جنيه 

إسترليني بحلول 2028/2027. 

»المركز«: »المركز«: 3.63.6% ارتفاع السوق الكويتي خالل نوفمبر% ارتفاع السوق الكويتي خالل نوفمبر

دوالر 3.248 هابط 
يورو 3.083 هابط 

إسترليني 2.641 هابط 

العام 7.575 
األول 8.468 

الرئيسي 5.711

14.1 مليار دينار تعامالت البورصة سيولة البورصة تنخفض إلى 25.9 مليون دينار
 بنمو %13.3

ً
في 11 شهرا

السيولة الخليجية في نمو مستمر بقيمة بلغت 1.38 مليار دينار
● محمد اإلتربي

ــة فــي  ــداولــ ــتــ ــمــ بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــســـيـــولـــة الــ
 من بداية العام حتى 

ً
البورصة خالل 11 شهرا

نهاية نوفمبر الماضي 14.147 مليار دينار 
بنمو 13.3% مقارنة بالعام الماضي، التي 
بلغت لنفس الفترة من 2021 نحو 12.483 
 على الرغم من الفارق في التحديات 

ً
مليارا

والضغوطات الجيوسياسية وأعباء تحركات 
 على المستثمرين خالل السنة 

ً
الفائدة نفسيا

الحالية. 
ــراد السيطرة على  وواصــلــت سيولة األفــ
تعامالت البورصة، إذ بلغت قيمة تعامالتهم 
ــار، بما  ــنـ  5.090 مـــلـــيـــارات ديـ

ً
فـــي 11 شـــهـــرا

نسبته 35.9% مــتــفــوقــة عــلــى كــل الــوحــدات 
المؤسسية األخرى. 

فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة تـــعـــامـــالت الــمــحــافــظ 
االستثمارية 3.458 مليارات ديــنــار بنسبة 
24.4% مــن اإلجــمــالــي وتــعــامــالت الشركات 
ما قيمته 2.2 مليار بنسبة 15.6% من حجم 
التعامالت فيما وبلغت تعامالت الصناديق 

ما قيمته 408.563 ماليين دينار.
وعــلــى صــعــيــد الــســيــولــة الــخــلــيــجــيــة فقد 
 خالل األشهر الماضية، 

ً
 كبيرا

ً
شهدت تحسنا

ــا قـــيـــمـــتـــه 1.38 مـــلـــيـــار ديـــنـــار  ــ إذ بـــلـــغـــت مـ
للصناديق والــمــحــافــظ والــمــؤســســات وهي 

قيمة جيدة تشهد نمو مستمر بفضل الثقة 
المتنامية للشركات التشغيلية وعمليات 
الــتــطــويــر الــتــي تــقــوم بــهــا الــبــورصــة والــتــي 
تــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم والــتــشــجــيــع 

لتحقيق مزيد من اإلنجازات. 

حسابات التداول 

على صعيد متصل، نمت حسابات التداول 
فــي الــبــورصــة مــن بــدايــة الــعــام بنحو 5768 
حساب بنمو 1.3% بينهم مئات الحسابات 
األجــنــبــيــة والــخــلــيــجــيــة، وجـــزئ منها خــالل 
 لــجــوالت المرحلة 

ً
الــربــع الــثــالــث اســـتـــعـــدادا

ــالـــي واالســــتــــعــــداد  ــام الـــحـ ــعــ ــن الــ األخــــيــــرة مــ
للتوزيعات النقدية. 

ــتـــح حــــســــابــــات الــــتــــداول  ــيــــة فـ ــهـــد آلــ وتـــشـ
تسهيالت غير مسبوقة حيث باتت شركات 
الوساطة معنية بها أكثر من المقاصة كما 
كان في السابق، إذ يقوم الوسيط باتخاذ كل 

اإلجراءات مع العميل. 
في سياق آخر، ذكرت مصادر أن العديد من 
شركات الوساطة تقوم بــدور تسويقي غير 
مسبوق يتمثل في جذب المزيد من العمالء 
لالستثمار في السوق في ظل الفرص الجيدة 
الــمــتــاحــة فـــي الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات األمــنــة 

والمنخفضة المخاطر.

https://www.aljarida.com/article/6761
https://www.aljarida.com/article/6760
https://www.aljarida.com/article/6756
https://www.aljarida.com/article/6758
https://www.aljarida.com/article/6755


أسواق النفط تترقب دخول »السقف الروسي« حيز التنفيذ
 للبرميل

ً
أوكرانيا: يتعين خفض الحد األقصى للسعر إلى 30 دوالرا

ــال مــــســــؤول أوروبــــــــي رفــيــع  ــ قـ
المستوى إن الحظر الذي فرضه 
ــاد األوروبـــــــــي ومــجــمــوعــة  ــحــ االتــ
الــســبــع الصناعية )جـــي 7( على 
واردات النفط الروسي المنقولة 
 
ً
 سيدخل حيز النفاذ اعتبارا

ً
بحرا

من اليوم )االثنين(.
وذكــر المسؤول للصحافيين 
ــل، شــــريــــطــــة عــــدم  ــ ــســ ــ ــروكــ ــ فــــــي بــ
اإلفــصــاح عــن هــويــتــه، أن 94 في 
المئة من واردات النفط من روسيا 
 من 5 الجاري، فيما 

ً
ا ستتوقف بدء

يبدأ حظر المنتجات البترولية 
المكررة من روسيا في 5 فبراير 

المقبل.
ــرار االتــحــاد  ــ وأشـــــار إلــــى أن قـ
 لــســعــر 

ً
األوروبــــــــــي وضـــــع ســـقـــفـــا

 
ً
الــنــفــط الـــروســـي عــنــد 60 دوالرا
يــهــدف إلــى خفض ســعــره بشكل 
أكــــــبــــــر، وضــــــمــــــان عــــــــدم حــــــدوث 
اضــــــطــــــراب فـــــي أســــــــــواق الـــنـــفـــط 

العالمية.
وأضــــــــــاف: »خـــــــــارج أســـواقـــنـــا 
يمكننا استخدام أدواتنا لزيادة 
ــا الـــتـــي  ــ ــيـ ــ خـــفـــض عـــــائـــــدات روسـ
تغذي آلــة الحرب في الكرملين«، 

وفق تعبيره.
وتابع: »في نفس الوقت التأكد 
مــن أن أســــواق الــنــفــط الــدولــيــة ال 
تتأثر بالحد األقــصــى لألسعار 
ــر مـــهـــم بــشــكــل  ــ ــو أمـ ــ الـــمـــقـــبـــل، وهـ
خـــــاص لـــاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 

والنامية«.
وأوضــح أن االتحاد األوروبــي 
ــع وغـــيـــرهـــمـــا  ــبـ ــسـ ــة الـ ــوعـ ــمـ ــجـ ومـ

 من الشركاء إليجاد 
ً
لوا تحالفا شكَّ

نظام يسعى للحفاظ على تدفق 
ــواق  ــ ــ ــــي إلـــــى األسـ ــــروسـ الـــنـــفـــط الـ
العالمية بــأســعــار أرخـــص، وفي 
نفس الوقت تقليل عائدات النفط 
 
ً
 إلى أن 60 دوالرا

ً
الروسي، مشيرا

أقـــل مـــن الــســعــر الــمــخــفــض الـــذي 
تــقــدمــه روســيــا الـــيـــوم، وفـــق هــذا 

المسؤول األوروبي.
ونـــبـــه إلــــى أن الـــحـــد األقــصــى 

ــيـــة مــراجــعــة  لــلــســعــر يــتــضــمــن آلـ
مــنــتــظــمــة لــلــســعــر كــــل شـــهـــريـــن، 
 من منتصف يناير المقبل، 

ً
اعتبارا

 إلــى أن الـــدول األعــضــاء في 
ً
الفــتــا

االتحاد األوروبي قررت أنه يجب 
أن يكون أقــل بنسبة 5 في المئة 
عـــلـــى األقـــــــل مــــن مـــتـــوســـط ســعــر 
 على أنــه »سقف 

ً
الــســوق، مــشــددا

 على 
ً
مرن قابل للتعديل اعتمادا

تطورات السوق في المستقبل«.

ــه إلـــــــى أن عـــقـــوبـــات  ــبــ ــا نــ ــمــ كــ
االتـــحـــاد األوروبـــــي عــلــى روســيــا 
تحظر على مشغلي خدمات النقل 
األوروبيين نقل النفط الروسي، 
لكن ثمة استثناء إذا كــان النفط 
الــمــتــداول عــنــد الــســقــف األقــصــى 

أو دونه.
ـــب: »نـــريـــد أن نــبــقــي قناة 

َّ
وعـــق

مفتوحة لتدفق كمية معينة من 
النفط الروسي، لكن تحت ضغوط 

الهبوط لكبح الدخل الروسي«.
، رأى المسؤول األوروبي 

ً
دوليا

أنــه سيكون مــن الصعب للغاية 
على باقي المشترين للنفط الخام 
 استبدال 

ً
الروسي المنقول بحرا

خدمات أخرى بالخدمات البحرية 
ــــي الـــمـــدى  األوروبــــــــيــــــــة، ســــــــواء فـ

القصير أو المتوسط.
ــا تــتــعــرض  ــيـ واعــتــبــر أن روسـ
لـــضـــغـــوط مــــن شـــركـــائـــهـــا لــمــنــح 

خصومات أكبر مع بداية العمل 
باآللية الجديدة لتسقيف النفط 

الروسي.
وأضاف: »لدينا مؤشرات جيدة 
من االقتصادات الناشئة، ومنها 
شركاء مجموعة العشرين، على 
 ألســبــاب 

ً
أنــهــم سيتحركون مــعــا

تتعلق بمصلحتهم الذاتية، ألنهم 
يستفيدون من انخفاض أسعار 

النفط من روسيا«.
وقال إن توقف روسيا عن بيع 
 على الحظر الغربي، 

ً
النفط، ردا

ستتضرر منه أكثر الصين والهند 
الــمــســتــوردان األســاســيــان منها، 
وإن 40 فـــي الــمــئــة مـــن مــيــزانــيــة 
الدولة الروسية تأتي من عائدات 
الــنــفــط »لــــذا فـــإن روســيــا ستضر 

بنفسها«، وفق تعبيره.
لكن في المقابل رد المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف، بــأن روســيــا لــن تقبل 
ــفـــط  ــنـ بـــــوضـــــع ســــقــــف لــــســــعــــر الـ
الــروســي، وقــال للصحافيين في 
موسكو: »نحن نقّيم الوضع. تم 
إجــراء بعض االستعدادات لمثل 
 
ً
هذا الحد األقصى للسعر«، مشددا
على أن روســيــا لــن تقبل بالحد 
األقــــصــــى لــلــســعــر »وســنــعــلــمــكــم 
ــاء  ــهــ ــتــ ــا بــــمــــجــــرد انــ ــنــ ــواتــ ــطــ ــخــ بــ

التقييم«. 
ــيــــس  ــرئــ ــه، قـــــــــال الــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إن تحديد دول مجموعة السبع 
 أقـــصـــى لسعر 

ً
وأســـتـــرالـــيـــا حـــــدا

 عند 
ً
النفط الروسي المنقول بحرا

 ليس بالقرار الجاد، ولن 
ً
60 دوالرا

 في ردع روسيا عن 
ً
يساهم كثيرا

حربها بأوكرانيا.
ومن المقرر أن يوافق االتحاد 
األوروبي على الحد األقصى، بعد 
أن اتفقت عليه مجموعة السبع 
وأستراليا الجمعة. ويهدف هذا 
اإلجراء إلى تقليل إيرادات روسيا 
ــاع  ــفـ ــع ارتـ ــنـ ــنـــفـــط، ومـ مــــن بـــيـــع الـ

األسعار العالمية.
ــال زيلينسكي فــي خطاب  وقــ
ر: »ال يمكنك وصف مثل هذا  مصوَّ
الحد لألسعار الروسية بالقرار 
 لموازنة 

ً
الــجــاد، فهو مــريــح جـــدا

دولــة إرهابية. إنها مسألة وقت 
فحسب قبل اللجوء إلى استخدام 
أدوات أقــــــــــوى عــــلــــى أي حــــــال. 

يؤسفني تضييع هذا الوقت«.
وكــــــان أنــــدريــــه يــــرمــــاك، مــديــر 
مكتب الرئيس األوكراني، قال على 
تطبيق تيليغرام في وقت سابق، 
السبت، إنــه يتعين خفض الحد 
 
ً
األقـــصـــى للسعر إلـــى 30 دوالرا
للبرميل »لتدمير اقتصاد العدو 

على نحو أسرع«.
واعتبر زيلينسكي أن العالم 
 عندما وضــع الحد 

ً
أظهر ضعفا

 ،
ً
األقــصــى للسعر عند 60 دوالرا

ــر ســيــزيــد  ــعـ ــسـ ــائــــا إن هــــــذا الـ قــ
موازنة روسيا بمقدار 100 مليار 

.
ً
دوالر سنويا

وتابع: »هــذه األمــوال ستوجه 
إلـــــى زيــــــــادة زعــــزعــــة االســـتـــقـــرار 
بالتحديد في الدول التي تحاول 
اآلن تجنب اتخاذ قرارات جادة«.

»أوبك+« تمدد العمل بسياسة 
إنتاج النفط الحالية

اتــفــقــت مجموعة أوبــــك+، الــتــي تــضــم منظمة 
الــبــلــدان الــمــصــدرة للبترول )أوبــــك(، وحلفاء من 
بينهم روسيا، على تمديد العمل بسياسة إنتاج 

النفط الحالية.
وأثــارت المجموعة غضب الواليات المتحدة 
ودول غربية أخرى في أكتوبر، عندما اتفقت على 
خفض اإلنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2 
في المئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر 

حتى نهاية عام 2023.
وعـــزت »أوبــــك+« قــرارهــا بخفض اإلنــتــاج إلى 
ضعف التوقعات االقتصادية، وتراجعت أسعار 
النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين 

وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.
واتـــفـــقـــت دول مــجــمــوعــة الــســبــع وأســتــرالــيــا 

الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط 
الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دوالرا في 
خطوة تهدف إلى الحد من إيــرادات موسكو مع 
الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى األسواق 
العالمية. وقــالــت موسكو إنها لــن تبيع نفطها 
بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد. 
وذكــر العديد من المحللين ووزراء في أوبــك أن 
سقف األسعار مربك وربما غير فعال ألن موسكو 
تبيع معظم نفطها لـــدول مثل الصين والهند، 

اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
وأفادت مصادر بأن »أوبك« اجتمعت افتراضيا 
بدون روسيا والحلفاء ولم تبحث مسألة سقف 
ــار. وقــــال مــصــدر: »ســنــبــقــي عــلــى اإلنــتــاج  ــعـ األسـ

كما هو«.

»لوبريف« السعودية تتوقع جمع 1.32 مليار 
دوالر من طرح عام أولي

 للسهم
ً
تطرح نحو 30% من رأسمالها بسعر يتراوح بين 91 و99 رياال

ذكـــرت شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة لــزيــوت األســـاس 
)لوبريف( أنها تتوقع جمع ما يصل إلى 4.95 مليارات 
ريال )1.32 مليار دوالر( من طرحها العام األولي، إذا 
بلغ سعر السهم الحد األعلى للنطاق السعري المعلن.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها ستطرح قرابة 30 
بالمئة من رأسمالها، أو 50.045 مليون سهم، بسعر 

يتراوح بين 91 و99 رياال للسهم الواحد.
وســاهــمــت الــطــروح الــعــامــة األولــيــة الــتــي تقودها 
الــدولــة فــي السعودية وأبــوظــبــي ودبــي فــي انتعاش 
أسواق رأس المال في منطقة الخليج الغنية بالنفط، 
على النقيض من الواليات المتحدة وأوروبـــا، حيث 

قلصت البنوك العالمية عدد موظفيها في ظل ندرة 
عقد الصفقات.

ــانـــات رفــيــنــيــتــيــف أن جـــهـــات اإلصــــــدار  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
الخليجية جمعت نحو 16 مليار دوالر من خال عمليات 
اإلدراج هــذا الــعــام، وهــو مــا يمثل نحو نصف إجمالي 
عوائد الطروح العامة األولية في أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا.
وسيتم تخصيص ما ال يقل عن 75 في المئة من األسهم 
التي تطرحها لوبريف للمستثمرين المؤسسيين، وبدأ 

بناء سجل األوامر أمس، ويستمر حتى الجمعة.
وسُيعلن السعر النهائي للسهم األحد المقبل، على أن 

يبدأ اكتتاب األفراد من األربعاء 14 ديسمبر ويستمر حتى 
األحد 18 ديسمبر، ولم ُيحدد موعد حتى اآلن لبدء تداول 

األسهم ببورصة تداول السعودية.
وتملك »أرامكو« 70 في المئة من »لوبريف«، فيما تملك 
شركة جدوى لاستثمار نسبة الـ30 في المئة المتبقية. 
وكان اإلدراج القياسي لشركة أرامكو السعودية في أواخر 
2019، والذي رفعت حجمه الحقا لتبلغ عائداته 29.4 مليار 

دوالر، أكبر طرح عام أولي في العالم.
كــمــا تــخــطــط »أرامــــكــــو«، الــتــي جــمــعــت الــمــلــيــارات من 
صفقات مرتبطة ببنيتها التحتية لخطوط األنابيب، لطرح 

عام أولي ألنشطتها في قطاع تجارة الطاقة.

كيف اندلعت أزمة السندات المفاجئة في بريطانيا؟
حــطــمــت بــريــطــانــيــا كـــل األرقـــــام القياسية 
السيئة في عام 2022، مع انهيار عملتها إلى 
أدنى مستوى لها على اإلطاق، وتسجيل أكبر 
ارتفاع في عائدات السندات الحكومية على 
اإلطاق، فيما شهدت الباد أقصر فترة لبقاء 

رؤساء الوزراء في الخدمة على مر التاريخ.
انــدلــعــت األزمـــة فــي سبتمبر بسبب خطة 
رئيسة الوزراء آنذاك ليز تَرس، غير التقليدية 
ــــراض، في  ــتـ ــ لــخــفــض الـــضـــرائـــب وزيـــــــادة االقـ
مــحــاولــة لتعزيز النمو االقــتــصــادي. غير أن 
هذه األزمــة كانت تختمر على مدى سنوات، 
ولـــم تنته بــســقــوط تـــَرس بــعــد 6 أســابــيــع من 

توليها المنصب.
اصطدم عدم االستقرار الحكومي واضطراب 
التجارة بسبب الخروج من االتحاد األوروبي 
)بريكست(، بتحديات هيكلية، جعلت المملكة 
الــمــتــحــدة عـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات الــمــفــاجــئــة في 

تدفقات رأس المال على المستوى العالمي.

1 - كيف ساء الوضع في المملكة المتحدة؟

- حــتــى قــبــل خــطــة الــســيــاســات المشؤومة 
 
ً
لتَرس، كان اقتصاد المملكة المتحدة متخلفا

ــاد الــبــريــطــانــي  ــتـــصـ ـــى االقـ
ّ
ــه. تـــلـــق ــرائـ ــظـ عــــن نـ

 
ً
ــا مــقــارنــة ضـــربـــة أقـــــوى مـــن جــائــحــة كــــورونــ
 
ً
بــاقــتــصــادات أوروبـــيـــة عــديــدة غــيــره، جزئيا
بسبب اعــتــمــاده بشكل أكــبــر عــلــى الــخــدمــات 
وإنفاق المستهلكين، وهما القطاعان اللذان 

 باإلغاقات المتكررة.
ً
تأثرا سلبا

وقـــادت المملكة المتحدة حملة مقاطعة 
صــــادرات الــطــاقــة مــن روســيــا بسبب غــزوهــا 
ألوكــرانــيــا، ثــم عانت مــن التداعيات الناتجة 
عــن الــتــضــخــم الــعــالــمــي، الــــذي زاد الــتــوتــرات 
، وتـــســـبـــب فــي 

ً
ا االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــقـــر ســـــــــوء

ــر عـــلـــى الــســكــك  ــ ــ
ّ
ــا أث اضــــطــــرابــــات عـــّمـــالـــيـــة، مــ

الحديدية وخدمات الصحة والكليات، وعلى 
أكبر شركة اتصاالت هاتفية في الباد.

واقتصاد بريطانيا، هو االقتصاد الرئيسي 
 مما كان 

ً
الوحيد الــذي ال يــزال أصغر حجما

عليه قــبــل الــجــائــحــة. تخطى اقــتــصــاد الهند 
 كــأكــبــر خــامــس 

ً
نــظــيــره الــبــريــطــانــي مــــؤخــــرا

اقتصاد في العالم. وخال نوفمبر الماضي، 
ت بورصة باريس محل بورصة لندن كأكبر 

ّ
حل

سوق لألوراق المالية في أوروبا.

2 - ما الذي فّجر األزمة؟

ي تَرس رئاسة 
ّ
- بعد فترة قصيرة من تول

 لــبــوريــس جـــونـــســـون، كشفت 
ً
الـــــــوزراء خــلــفــا

حــكــومــتــهــا عــمــا كـــان مـــن الــمــمــكــن أن يصبح 
أكبر تخفيضات ضريبية خــال نصف قرن، 
دون طــــرح خــطــة مــقــنــعــة لــتــمــويــلــهــا. هـــددت 
ات بتفاقم التضخم، فــي الوقت  هــذه اإلجــــراء
الــذي رفــع فيه بنك إنكلترا، إلــى جانب بنوك 
مركزية أخرى، أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع 

األسعار.
ــــذه الـــخـــطـــط، طــالــب  ــــان عــــن هـ ــ وبـــعـــد اإلعـ
المستثمرون بعوائد أعلى لــشــراء السندات 

الحكومية، ما فاقم تكلفة خدمة الدين على 
الحكومة، وجعل من الصعب عليها تسديد 
األموال التي اقترضتها خال الجائحة. جعلت 
 قــروض أنشطة األعمال 

ً
أزمــة السندات أيضا

والــرهــن الــعــقــاري للمنازل، أعلى تكلفة، كما 
دّمرت سمعة حزب المحافظين، الذي تنتمي 
إليه تـــَرس، فيما يخص اإلدارة االقتصادية 

السليمة.

3 - لماذا تأثرت األسواق بشدة؟

- هـــوت الــخــطــة بالعملة الــبــريــطــانــيــة إلــى 

أدنى مستوياتها على اإلطاق مقابل الدوالر 
األمــيــركــي، كــمــا تسببت فــي ارتـــفـــاع قياسي 
ب ذلك مشكلة لصناديق  لعائدات السندات. سبَّ
 ضمن حيازتها 

ً
المعاشات التي تمتلك غالبا

سندات حكومية، كما تستثمر في المشتقات 
 التزاماتها.

ً
عاِدل دوما

ُ
لضمان أن أصولها ت

ولم تكن استراتيجيات التحّوط الخاصة 
ــّمـــمـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا  ــنـــاديـــق ُمـــصـ بـــالـــصـ
ــنـــدات،  ــار الـــسـ ــعــ ــن تــقــلــبــات أســ الـــمـــســـتـــوى مــ
وواجهتها مطالب مفاجئة بتقديم مزيد من 
الضمانات التي هّددت بدفع الدين الحكومي 
ل بنك إنكلترا واشترى 

َّ
إلى دوامة الهبوط. تدخ

ــــدوث انــهــيــار فـــي أســــواق  الـــســـنـــدات لــمــنــع حـ
االئتمان.

4 - ما التداعيات؟

ل البنك المركزي عن تهدئة 
ُّ

- أسفر تدخ
لــغــيــت 

ُ
ــســــوق، فــيــمــا اســتــقــالــت تــــــَرس، وأ الــ

معظم خططها. لكن العوائد على السندات 
الحكومية ألجل 10 سنوات استمرت أعلى بـ 
35 نقطة أساس في نوفمبر، مقارنة بالفترة 

ت فيها الحكم أوائل سبتمبر.
ّ
التي تول

وهــــذه الــتــجــربــة الــفــاشــلــة، تــركــت خليفة 
تـــَرس، ريشي ســونــاك، بحاجة إلــى تطبيق 
تخفيضات أكبر في إنفاق الدولة، وضرائب 
أعلى الستعادة المصداقية المالية للحكومة. 
مـــن الــمــرجــح أن ذلـــك ســيــســحــب الـــزخـــم من 
اقتصاد أضعفه بالفعل خـــروج بريطانيا 
 
ً
من االتحاد األوروبي في عام 2020. ووفقا
لمكتب مسؤولية الميزانية المستقل، من 
المتوقع أن يــكــون حجم تــجــارة بريطانيا 
مع االتحاد األوروبــي أقل بنحو 15% على 

المدى الطويل مما لو ظلت في الكتلة.
وسّجل النمو في إنتاجية الباد، والذي 
ــكـــل ســاعــة  يـــعـــنـــي اإلنـــــتـــــاج االقــــتــــصــــادي لـ
عــمــل بــاعــتــبــاره مــفــتــاح تحسين األوضــــاع 
المعيشية، ثاني أقل نسبة ضمن مجموعة 
الدول الصناعية السبع بين 2009 و2019. 
ويــقــول مــنــتــقــدو الــحــكــومــة، إن هـــذا »العقد 
الضائع«، هو سبب التخفيضات في التعليم 

والــتــدريــب المهني واالستثمار فــي البنية 
التحتية.

5 - ما الوضع اآلن؟

- أعــــادت الــمــشــكــات فــي بريطانيا إحــيــاء 
ذكــريــات عــام 1976، عندما احــتــاجــت الــدولــة 
 من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة 

ً
قرضا

عملة. يــقــول بعض االقــتــصــاديــيــن إن الــدولــة 
 ناشئة، إذ أن تقلبات العملة 

ً
بدأت تشبه سوقا

تسببت في تدهور أوضاع الديون والسياسة، 
لـــدرجـــة أن الــمــســتــثــمــريــن أصــبــحــوا يــعــزفــون 
عـــن دخــــول الـــســـوق إال إذا جـــرى تعويضهم 

بعوائد أعلى.
ووصل عجز ميزان الحساب الجاري، الذي 
يشمل الفارق بين قيمة الــصــادرات وواردات 
الــســلــع والــــخــــدمــــات، إلــــى 7.2% مـــن الــنــاتــج 
المحلي اإلجمالي في الربع األول من 2022، 
وهو األعلى منذ بدء التسجيل في 1955، ما 
يجعل الباد أكثر عرضة لتقلبات السوق إذا 

ما حدثت أزمة ثقة.
وفي العادة، كانت المملكة المتحدة قادرة 
على تمويل العجز، إذ كان األجانب مشترين 
 بفضل 

ً
نهمين لــألصــول البريطانية، جزئيا

اقتصاد ديناميكي وتطبيق سيادة القانون 
بكل حزم. إال أن هذا الوضع سيكون موضع 
اختبار، حيث يتوقع االقتصاديون أن تتجه 
المملكة المتحدة نحو أعمق وأطول فترة ركود 
بين دول مجموعة السبع.   )الشرق(

المغرب يستثمر 12.3 مليار 
دوالر في صناعة الفوسفات

أفاد بيان للقصر الملكي المغربي، مساء أمس 
األول، بأن مجموعة المجمع الشريف للفوسفات 
ستنفق 130 مليار درهم )12.3 مليار دوالر( لزيادة 
إنتاج األسمدة، باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن 

برنامج استثماري للفترة بين 2023 و2027.
ــتـــراب،  ــاف بـــيـــان الــقــصــر أن مــصــطــفــى الـ ــ وأضــ
الرئيس والمدير العام للمجموعة، قدم أمام الملك 
»البرنامج االستثماري األخضر الجديد لمجموعة 
المجمع الشريف للفوسفات، ويرتكز هذا البرنامج 
على الرفع من قدرات إنتاج األسمدة، مع االلتزام 
بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، من 
خال االعتماد على اإلمكانات الفريدة من الطاقة 
ــتـــجـــددة... مـــن خــــال االســتــثــمــار فـــي الــطــاقــة  ــمـ الـ

الشمسية والطاقة الريحية«.

»وحدة التأمين«: طرح ممارسة للتحول إلى مبدأ 
االستحقاق المحاسبي وأخرى لـ »النظام الرئيسي«

أعلنت وحدة تنظيم التأمين طرح ممارستين 
إحـــداهـــمـــا مـــمـــارســـة الـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة 
ــبــــدأ االســـتـــحـــقـــاق  لــــمــــشــــروع الــــتــــحــــول إلــــــى مــ
المحاسبي لوحدة تنظيم التأمين، واألخــرى 
بشأن إنشاء وتطوير برنامج وأنظمة رئيسية 
 Core( لــألعــمــال الــخــاصــة بــالــنــظــام الــرئــيــســي
 
ً
System( لوحدة تنظيم التأمين، وذلــك وفقا
للمواصفات الــــواردة فــي وثــائــق الممارسات، 
والتي يمكن الحصول عليها في مقر الوحدة 
ببرج كامكو إنفست - الـــدور 18، مقابل رسم 
75 ديــنــارا للنسخة الــواحــدة غير قــابــل للرد، 
ويتم الدفع عن طريق جهاز نقاط البيع )كي 

نــت( في مقر الــوحــدة خــال مواعيد 
الــعــمــل الــرســمــيــة اعــتــبــارا مــن األحــد 
4 ديسمبر 2022 وحــتــى الخميس 
15 ديسمبر 2022 الساعة الواحدة 
، على أن يكون آخر موعد لتقديم 

ً
ظهرا

الــعــطــاء هـــو الــســاعــة الـــواحـــدة 
بعد ظهر مــن يـــوم الخميس 
15 ديسمبر 2022، وتوضع 
أظــــــرف الــــعــــطــــاءات الــخــاصــة 

بالشركات في المكان المخصص لدى 
مراقبة الشؤون المالية.

كما يمكن الحصول على وثائق الممارسة 

ــأن إنــــشــــاء وتــــطــــويــــر وأنـــظـــمـــة  بــــشــ
رئيسية لألعمال الخاصة بالنظام 
الــرئــيــســي )Core System( لــوحــدة 
تـــنـــظـــيـــم الـــتـــأمـــيـــن خــــــال مـــواعـــيـــد 
العمل الرسمية اعتبارا من األحد 4 
ديسمبر 2022 وحتى الخميس 
22 ديــســمــبــر 2022 الــســاعــة 
، على أن يكون 

ً
الواحدة ظهرا

آخر موعد لتقديم العطاء هو 
الساعة الــواحــدة بعد ظهر من يــوم الخميس 
الــمــوافــق 22 ديسمبر 2022، وتــوضــع أظــرف 
الـــعـــطـــاءات الــخــاصــة بــالــشــركــات فـــي الــمــكــان 

 
ً
المخصص لدى مراقبة الشؤون المالية. علما
بــأنــه سيتم عقد اجــتــمــاع تمهيدي لممارسة 
ــاء وتــطــويــر وأنــظــمــة رئــيــســيــة لــألعــمــال  إنـــشـ
 )Core System( الــخــاصــة بالنظام الرئيسي
لوحدة تنظيم التأمين يــوم األربــعــاء الموافق 
 في 

ً
7 ديسمبر 2022 عند الساعة 11 صباحا

مقر الوحدة.
وتسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من 
 المظاريف، وتبلغ الكفالة األولية 2 

ّ
تاريخ فض

في المئة من قيمة العطاء، على أن تكون صالحة 
طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم وحدة 

تنظيم التأمين.

رأى الرئيس األوكراني أن العالم 
 عندما وضع الحد 

ً
أظهر ضعفا

األقصى لسعر النفط الروسي 
 أن هذا 

ً
، مؤكدا

ً
عند 60 دوالرا

السعر سيزيد موازنة روسيا 
.

ً
بمقدار 100 مليار دوالر سنويا
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»زين« رعت سباق القدرة »هانكوك 12 ساعة«
ــل  رعـــــت شـــركـــة زيـــــن ســـبـــاق الــــقــــدرة والــتــحــمُّ
»هانكوك 12 ساعة«، األول من نوعه في الكويت، 
ــن الــســائــقــيــن  والــــــــذي أقـــيـــم بـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مــ
المحترفين من المنطقة والعالم، وسط حضور 
جماهيري كبير في حلبة مدينة الكويت لرياضة 

المحركات.
وتــحــرص »زيــــن« عــلــى المساهمة فــي تطوير 
قطاعي الــريــاضــة والــشــبــاب بشكل مستمر، من 
خــال دعمها للعديد مــن الفعاليات الرياضية 
المميزة التي تقام في الباد بمختلف الرياضات، 
ومنها رياضات المحركات بأنواعها، حيث تسعى 
الشركة إلى تشجيع مختلف األنشطة الرياضية 
الــتــي تــوفــر بــيــئــة آمــنــة لــلــشــبــاب وفـــق المعايير 
الدولية، بما يمكنهم من إطاق العنان إلبداعاتهم 

وتنمية شغفهم. 
واســتــضــافــت حــلــبــة مــديــنــة الــكــويــت لــريــاضــة 
ل »هانكوك 12  المحركات سباق القدرة والتحمُّ
ساعة« األول من نوعه في الكويت، والذي استمر 
12 ساعة متواصلة، وبمشاركة متميزة لنخبة من 
السائقين المحترفين من مختلف دول المنطقة 

والعالم.
 Team رت »زين« عن فخرها بإنجاز فريق وعبَّ
Kuwait الــكــويــتــي، الـــمـــكـــون مـــن أحـــمـــد الــغــانــم 
ومحمد الكاظمي وزيد أشكناني، والذين حققوا 
المركز الثاني على مستوى البطولة، بعد أداء 

 .
ً
 مشاركا

ً
قوي ومبهر من بين 20 فريقا

ــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة  وأقـــيـــمـــت الـــعـــديـــد مـ
االجــتــمــاعــيــة والترفيهية عــلــى هــامــش الــســبــاق، 
حيث استمتع الزوار بزيارة المطاعم والمقاهي 
والمناطق المخصصة لألطفال وغيرها الكثير، 
كما تواجدت »زين« في الفعالية من خال جناحها 
الــخــاص، الـــذي قــدمــت مــن خــالــه تــجــربــة مميزة 

للزوار للتنافس في سباق سيارات افتراضي.
ــــذي تــبــذلــه  ــدور الـــمـــهـــم الــ ــالــ ــن« بــ ــ ــ وتــــؤمــــن »زيـ
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــتــنــمــيــة قــطــاعــي 

ــة فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث تــقــوم  ــريـــاضـ الـــشـــبـــاب والـ
الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع، من 
خــال رعايتها ودعمها للعديد مــن الفعاليات 
الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، ومنها 

هذا الحدث اإلقليمي.
واستضافت مدينة الكويت لرياضة المحركات 
الجولة النهائية من سلسلة 24س 2022 المدعومة 
من هانكوك، وهي المرة األولى التي تستضيف 
فيها الباد جولة من برنامج كريفنتيك لسباقات 
ل، وقد حل سباق »هانكوك 12س الكويت«  التحمُّ
محل سباق »هانكون 24س« كجولة نهائية من 
السلسلة لهذا العام، وتم خالها تحديد الفائزين 

في بطولة القارات 2022. 
وتقع مدينة الكويت لرياضة المحركات، التي 
تــم افتتاحها فــي ديسمبر 2018، على ُبــعــد أقل 
 مــن مــديــنــة الــكــويــت، وتغطي 

ً
مــن 60 كــيــلــومــتــرا

مساحة 2.5 مليون متر مربع، وهــي واحــدة من 
أكبر المرافق المخصصة لرياضة السيارات في 
العالم، بحيث تضم سبعة مرافق مختلفة تلبي 

احتياجات تسعة تخصصات مختلفة لسباقات 
السيارات، سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة، 
بما في ذلك الحلبات، وسباقات الدراغ والكثبان 

الرملية، والكارتينج، والرالي والموتوكروس.
وقبل موسمها األول من المنافسة عام 2019، 
حصلت مدينة الكويت لرياضة المحركات على 
جائزة FIA Grade 1 التي تعترف بأعلى معايير 
السامة، وهي تستوعب أكثر من 7300 مشجع 
 
ً
في المدرج الرئيسي وحده، مع توافر 750 مقعدا
 
ً
 لصناديق كبار الشخصيات تطل أيضا

ً
إضافيا

 ،
ً
على ممر الصيانة، الــذي يبلغ طوله 426 مترا

 بأحدث 
ً
 مجهزا

ً
 حديثا

ً
والذي يقع أسفله 32 كراجا

المعدات. 
 على رعــايــة وتشجيع 

ً
وتــحــرص »زيـــن« أيــضــا

مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين 
يمثلون الكويت في المحافل المحلية واإلقليمية 
والــعــالــمــيــة، مـــن خــــال إنـــجـــازاتـــهـــم الـــتـــي تفخر 
الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات 

المحركات بأنواعها.

»زين« فخورة بإنجاز أبطال الكويت بتحقيقهم المركز الثاني

»العقاريين« ينظم برنامَجي تدريب
في »التقييم العقاري«

»ديليفرو« تكشف نتائج استطالع العادات الغذائية
كــشــفــت شـــركـــة ديــلــيــفــرو 
ــه  ــرتـ ــائـــج اســــتــــطــــاع أجـ ــتـ نـ
لمعرفة األطعمة المفضلة 
فـــي الــكــويــت مـــن الــوجــبــات 
الـــــخـــــفـــــيـــــفـــــة خــــــــــــال كــــــأس 
ت  ــم 2022، وجــــــــاء ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
األطعمة التي تؤكل باليد 
والـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة على 
رأس القائمة، حيث تصدر 
الفشار والبيتزا المركزين 
األول والثاني على التوالي، 
ــــي حـــيـــن احـــتـــلـــت رقـــائـــق  فـ
الــبــطــاطــس والــتــغــمــيــســات 

المركز الثالث.
وصرحت المديرة العامة 
لــشــركــة ديــلــيــفــرو الــكــويــت 
ســــهــــام الـــحـــســـيـــنـــي: »نــحــن 
مــتــحــمــســون جــــدا لــتــقــريــب 
ــنـــاس أكـــثـــر مـــن األطــعــمــة  الـ
الــمــحــبــبــة لـــديـــهـــم، الســيــمــا 
خال كأس العالم، باعتباره 
ــة تــــجــــمــــع عـــشـــاق  ــبــ ــنــــاســ مــ
ــع عــائــاتــهــم  ــدم مــ ــقــ كـــــرة الــ
وأصـــدقـــائـــهـــم، كــمــا نتطلع 
إلـــــــى مــــشــــاركــــة الـــلـــحـــظـــات 

سهام الحسيني

»المشروعات السياحية« تشارك في معرض 
»التطبيقي« للفرص الوظيفية

شــــاركــــت شـــركـــة الــمــشــروعــات 
الــســيــاحــيــة فـــي مـــعـــرض الــفــرص 
الوظيفية والــدراســيــة الــخــامــس، 
ــه إدارة مـــتـــابـــعـــة  ــتـ ــمـ ــظـ الــــــــــذي نـ
الــخــريــجــيــن وســـــوق الــعــمــل لــدى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، من 28 حتى 30 نوفمبر 
الماضي، في الديوان العام للهيئة 
بالشويخ، وجرى افتتاحه برعاية 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، حيث تم تكريم 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــمــشــاركــة في 

المعرض.
يــأتــي ذلـــك انــطــاقــا مــن حرص 
»الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة« 
ــنــــهــــوض بــمــســؤولــيــتــهــا  عـــلـــى الــ
الــمــجــتــمــعــيــة، وتـــوفـــيـــر كـــل سبل 
الــدعــم للشباب الكويتيين، ممن 
يــمــكــنــهــم أن يــــرفــــدوا فـــريـــق عمل 
الشركة من المهنيين المحترفين 
ــات جـــــــديـــــــدة، وإيــــمــــانــــهــــا  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
ــتــــعــــاون مــــع مــخــتــلــف  بـــأهـــمـــيـــة الــ
الهيئات والمؤسسات التعليمية، 

الحكومية والــخــاصــة منها على 
حــــد ســـــــواء. وتــضــمــنــت مــشــاركــة 
شـــركـــة الـــمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
فـــي هـــذا الــمــعــرض إقـــامـــة منصة 
عــرض )بـــوث(، تفاعل من خالها 
موظفو الشركة مع الباحثين عن 
عمل من طلبة الهيئة من مختلف 
ــات عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــتــــخــــصــــصــ الــ

الــدبــلــوم والـــبـــكـــالـــوريـــوس، حيث 
أوضــحــوا لهم الــفــرص الوظيفية 
المتاحة والمستقبلية لدى الشركة، 
وقدموا لهم المشورة حول كيفية 
اســـتـــخـــدام مـــوقـــع »الـــمـــشـــروعـــات 
السياحية« على شبكة اإلنترنت 
للقيام بالتسجيل والتقدم لشغل 

الوظائف الشاغرة. 

ــة  ــ ــركـ ــ وحـــــــــــــــرص مــــــوظــــــفــــــو شـ
الـــمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة خـــال 
ــلـــى تــســلــيــط  ــا عـ الــــمــــعــــرض أيــــضــ
الضوء على السمات واإلنجازات 
الــرئــيــســيــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة في 
الـــشـــركـــة، إضـــافـــة إلــــى الــمــشــاريــع 
السياحية والترفيهية التي تتولى 

الشركة إدارتها وتشغيلها.

جناح الشركة في المعرض

نظم اتحاد العقاريين، بالتعاون 
مــع شــركــة أكــســفــورد لــاســتــشــارات 
والدراسات االستراتيجية، برنامَجي 
تـــدريـــب يــتــعــلــقــان بــجــانــب التقييم 
العقاري، هما برنامج »تأهيل المقيم 
العقاري المستوى األول«، من 17 إلى 

20 أكتوبر، وبرنامج »دورة متقدمة في التقييم العقاري« 
من 6 إلى 10 نوفمبر الماضي، حيث قّدم البرنامجين د. م. 

حسين جمعة.
وبهذه المناسبة، أكد األمين العام لاتحاد، حمد العلي، 
أن برنامجي التدريب اللذين أقيما خال الفترة الماضية، 
ركــزا على جانب التقييم العقاري لما له من أهمية كبيرة 
تؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات العقارية السكنية 
واالستثمارية والتجارية، وغيرها من القطاعات األخرى 

بالسوق العقاري الكويتي.
وقــــال إن أهــمــيــة الــتــقــيــيــم الـــعـــقـــاري تــكــمــن فـــي أنــــه أحــد 
ا من  المرتكزات األساسية لمختلف المعامات العقارية؛ بدًء
 باالستثمار بأنواعه 

ً
عمليات البيع والشراء والتأجير، مرورا

المختلفة وليس انتهاًء بعمليات التمويل والتأمين ومشاريع 
االندماج والتقسيم والتصفية وغيرها.

وأوضــح العلي أن التقييم العقاري يعرف أنه علم وفن 
تــقــديــر القيمة الــعــادلــة الحقيقية للعقار فــي وقـــت معّين 
لغرض مــحــدد، لــذا فهو يعتمد على مقدمات موضوعية 
أساسية؛ أبرزها أن تجتمع في المقيم العقاري مجموعة 
من الخصائص والمميزات، كالتخصص العلمي المدعوم 
بالخبرة العملية والكفاءة المهنية، إذ ليس من المنطقي أن 
تخضع مهمة دقيقة وحساسة كالتثمين لحسابات التقدير 

والتخمين التي تفتقر لألسس التحليلية الدقيقة.
وأضاف: جاء تصميم برامج التدريب بالشكل الذي يساعد 
المشاركين فيها والــذيــن يعملون فــي عــدد مــن الشركات 
والمكاتب العقارية على اكتساب ومعرفة مختلف اآلليات 

والـــخـــطـــوات الــمــتــبــعــة فـــي التقييم 
الـــعـــقـــاري فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
خاصة أن عمليات التقييم العقاري 
ــــى مــعــايــيــر واعـــتـــبـــارات  تــســتــنــد إلـ
تــتــداخــل وتــتــزاحــم فيها جملة من 
ــمــــؤثــــرات تــتــحــكــم في  ــعـــوامـــل والــ الـ
مخرجاتها وحسم نتائجها، كالموقع الجغرافي والمساحة، 
وهما عنصران يحظيان بأهمية كبيرة. وكذلك التصنيف، 
حيث إن العقار المعّد لألنشطة الصناعية أو التجارية 
يختلف عن العقار المصنف لاستخدام السكني أو الزراعي 

أو غيره من التصنيفات واالستخدامات.
وتــابــع: برنامج تأهيل المقيم العقاري الــذي أقيم على 
مدى 4 أيام، ركز على تعريف المشاركين بأهم علوم ومبادئ 
التقييم العقاري ومهاراتها االحترافية، إضافة إلى أهم الطرق 
بعة في عمليات التقييم العقاري والخبرات التي يجب 

ّ
المت

أن يتمتع بها المقيم العقاري المحترف، حيث يجب أن يكون 
 بأسس وطرق واشتراطات التقييم العقاري، ال سيما ما 

ً
ملّما

يتماشى منها مع السوق العقاري الكويتي والقوانين والنظم 
التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
أمــا برنامج »دورة متقدمة في التقييم العقاري«، الذي 
 عن 

ً
 مــفــصــا

ً
امــتــد عــلــى مـــدى 5 أيـــــام، فــقــد تــضــمــن شـــرحـــا

ماهية التقييم العقاري، وبيان دوره ومهمته في المنظومة 
االقتصادية والعقارية، والمعرفة الازمة لممارسة مهنة 

التقييم العقاري في الكويت.
وأكد أن البرامج التي قّدمها االتحاد لم تكتف بالجوانب 
النظرية فحسب، وإنما قام المحاضر د. م. حسين جمعة 
بعرض حــاالت عملية وأمثلة واقعية حصلت في الكويت 
بع 

ّ
تستند إلى مفاهيم وأسس علمية مع مقارنة ما هو مت

على الصعيد الــدولــي، األمــر الــذي القــى استحسان وثناء 
المشاركين كافة في برامج التدريب التي ينظمها االتحاد 

بشكل مستمر.

»الوطني«: التضخم العالمي قد يكون بلغ ذروته بالفعل

فقد مؤشر الدوالر نحو %1.4 
من قيمته األسبوع الماضي 
قبل أن يتعافى، مما ساهم 

في وصول كل من اليورو 
والجنيه اإلسترليني إلى أعلى 
مستوياتهما المسجلة في 6 
أشهر عند مستوى 1.0544 

و1.2309.

تناول تقرير أسواق النقد األسبوعي 
ــادر عـــن بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي،  الــــصــ
أحــدث المؤشرات الرئيسية الصادرة 
في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو 
وأستراليا عن ضعف معدالت التضخم 
خـــال األســـبـــوع الــمــاضــي، فـــي إشـــارة 
حديثة تدل على أن التضخم العالمي 

قد يكون بلغ ذروته بالفعل. 
 حدة 

ً
فــي التفاصيل، هـــدأت مــؤخــرا

مــشــكــات ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــمــعــقــدة 
والناجمة عن جائحة كوفيد 19 والحرب 
فــي أوكــرانــيــا، بسبب تــراجــع تكاليف 

المواد الغذائية والوقود. 
 على 

ً
ومن العوامل التي تؤثر أيضا

االقــتــصــادات العالمية على الــرغــم من 
ظهور تأثيراتها بعد فترة، رفع البنوك 
المركزية على مستوى العالم أسعار 
 
ً
الفائدة لمستويات تاريخية استجابة

لتصاعد وتيرة التضخم المترسخ الذي 
 .

ً
استمر لفترة أطول مما كان متوقعا

ــالــــة »بــلــومــبــرغ  ــقـــدر وكــ ، تـ
ً
ــا ــيــ ــالــ وحــ

إيكونوميكس« تجاوز معدل التضخم 
في كافة أنحاء العالم مستوى %9.8 
على أساس سنوي خال الربع الثالث 
من العام، على أن ينخفض إلى %9.5 
 إلى 

ً
في الربع األخير حتى يصل أخيرا

5.3% بنهاية عام 2023. 
لكن على الرغم من ذلك، ما تزال هناك 
مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد ساسل 
التوريد التي لــم تتم معالجتها بعد، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــرض أســــعــــار الــســلــع 
األســاســيــة لــمــخــاطــر عــــودة ارتــفــاعــهــا 
مرة أخرى بمجرد إعــادة فتح النشاط 
االقــتــصــادي فــي الصين بالكامل، كما 
قد يستمر ارتفاع تكاليف المعيشة في 

دفع األجور لارتفاع.

تقرير الوظائف يعصف بالتوقعات 

جـــــاءت وتـــيـــرة نــمــو الـــوظـــائـــف في 
 ،

ً
نوفمبر أفضل بكثير مما كان متوقعا

إذ ارتــفــعــت الـــوظـــائـــف غــيــر الــزراعــيــة 
بـــمـــقـــدار 263 ألــــف وظــيــفــة خــــال هــذا 
الشهر، بينما استقر معدل البطالة عند 

مستوى %3.7. 
وكــانــت البيانات أفــضــل بكثير من 

التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو 
 عن 

ً
بمقدار 200 ألف وظيفة، وأقل قليا

المستويات المسجلة في أكتوبر البالغة 
285 ألف وظيفة. 

ولن تساهم تلك األرقام بالكثير في 
سبيل إبــطــاء وتــيــرة رفـــع االحتياطي 
الفدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه 
على خفض معدل التضخم الذي وصل 
إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 40 
. وظهرت عقبة أمام التدابير التي 

ً
عاما

يتخذها الفدرالي ضد التضخم، تمثلت 
فـــي قــفــز مــتــوســط الـــدخـــل فـــي الــســاعــة 
بمقدار الضعف عن المتوقع وبما يقدر 

بنحو 0.6% خال الشهر. 
وبعد رفــع سعر الفائدة بمقدار 75 
نقطة أســـاس فــي اجتماعاته األربــعــة 
األخـــيـــرة، أشـــار مــســؤولــو االحتياطي 
الــفــدرالــي إلـــى أن الــوتــيــرة قــد تتباطأ 
، وتتوقع األســـواق اآلن أن يقوم 

ً
قريبا

الــبــنــك الـــمـــركـــزي بـــرفـــع ســعــر الــفــائــدة 
بمقدار 50 نقطة أســاس في اجتماعه 

المقرر عقده في ديسمبر الجاري.

مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي

مــــا يـــــــزال الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــواليــــات 
الــمــتــحــدة يــتــحــرك بــوتــيــرة متسارعة، 
لكنه بـــدأ فــي إظــهــار بــعــض الــعــامــات 
الـــدالـــة عــلــى الــتــبــاطــؤ، مــمــا يعتبر من 
ــاء الــجــيــدة لــصــانــعــي الــســيــاســة،  ــبـ األنـ
الذين يحاولون تخفيف وتيرة الزيادات 
السريعة ألسعار الفائدة والتي وصلت 
 .

ً
إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا

 لمؤشر 
ً
إذ ارتــفــعــت األســـعـــار وفــقــا

نفقات االســتــهــاك الشخصي بنسبة 
6% على أساس سنوي في أكتوبر، بما 
يتماشى مع التوقعات ومقابل %6.3 

في سبتمبر. 
ــا عــلــى صــعــيــد مـــؤشـــر التضخم  أمــ
ــد رئـــيـــس مجلس  ــــذي أكــ ــاســــي، الـ األســ
االحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه من 
أهم المقاييس المتعلقة بالتضخم، فقد 
ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع بمستوى 
0.2% على أساس شهري في أكتوبر. 

وعلى الــرغــم مــن كشف التقرير عن 
ــدء تـــراجـــع مـــعـــدالت الــتــضــخــم، فــإنــه  بــ

ــن الــمــســتــوى  ــا يـــــزال أعـــلـــى بــكــثــيــر مـ مـ
ــيـــاطـــي  ــتـ ــتـــهـــدف لـــمـــجـــلـــس االحـ ــمـــسـ الـ

الفدرالي والبالغ %2.

ثقة المستهلك 

ــــط مــواصــلــة تــأثــيــر التضخم  ووسـ
وحــالــة عـــدم اليقين االقــتــصــادي على 
المستهلك األميركي، تراجعت معدالت 
 على 

ً
الثقة في نوفمبر كما كان متوقعا

نطاق واســع. وبلغ مؤشر »كونفرنس 
بــــورد« لثقة المستهلك 100.2 الشهر 

الماضي، مقابل 102.2 في أكتوبر. 
ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته 
ــنــــدمــــا انــــخــــفــــض إلــــى  ــيــــو عــ ــنــــذ يــــولــ مــ
95.7 وســـط ارتــفــاع أســعــار الــغــاز إلــى 
مستويات تاريخية، ويشهد نوفمبر 
الــشــهــر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي لتراجع 
المعدل الرئيسي. وتعتبر أسعار الغاز 
والــــمــــواد الــغــذائــيــة الــســبــب الــرئــيــســي 
النــخــفــاض مــعــدالت الثقة ويــواصــان 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــقــيــيــمــات الــــظــــروف 
االقتصادية قصيرة المدى. إذ تراجع 
ــتـــصـــادي الــحــالــي  مـــؤشـــر الـــوضـــع االقـ
إلـــى 137.4، مــقــابــل 138.7، وانخفض 
مؤشر التوقعات االقتصادية من 77.9 

إلى 75.4.
ويمثل تخطي قراءة المؤشر مستوى 
ــارة تــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل تجاه  100 إشــ

االقتصاد والميل نحو زيادة اإلنفاق. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار ارتــفــاع 
معدالت التضخم، فإن قوة سوق العمل 
تــركــت المتسوقين فــي ظــــروف مالية 
 بــدعــم مــن الــمــدخــرات 

ً
مستقرة نسبيا

واألمن الوظيفي. 
وبصفته المحرك الرئيسي لاقتصاد 
األميركي، ما زال اإلنفاق االستهاكي 
يحافظ على مرونته، كما يتضح من 
بيانات الشهرين األخيرين مــن العام 
والــتــي تمثل نــحــو 20% مــن إجمالي 
 لاتحاد الوطني 

ً
مبيعات التجزئة، وفقا

للبيع بالتجزئة. 
ــد تــنــمــو الــمــبــيــعــات خــــال فــتــرة  وقــ
 للبيانات الصادرة عن 

ً
العطات، وفقا

االتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، لتصل 
إلــى 960.4 مليار دوالر مقابل 889.3 

 تم إنفاقها في الفترة المماثلة 
ً
مليارا

من العام الماضي.

انكماش قطاع التصنيع

ــة ظــهــور  ــدايــ لـــلـــمـــرة األولــــــــى ومـــنـــذ بــ
الجائحة في عــام 2020، انكمش نشاط 
 
ً
التصنيع فــي الـــواليـــات المتحدة نظرا

لتأثير تكاليف االقتراض المرتفعة على 
ــال مــعــهــد إدارة  الــطــلــب عــلــى الــســلــع. وقــ
التوريدات األسبوع الماضي، إن مؤشر 
نــشــاط المصانع انخفض مــن 50.2 في 
أكتوبر إلــى 49، بما يمثل أول انكماش 
وأضــعــف قــــراءة يسجلها الــمــؤشــر منذ 

مايو 2020. 
 
ً
وتمثل القراءة فوق مستوى 50 نموا
ــــذي يــمــثــل نحو  فـــي أنــشــطــة الـــقـــطـــاع، الـ
11.3% من االقتصاد األميركي. وضمن 
ــاعـــات صـــنـــاعـــيـــة، ســجــل  أكـــبـــر ســــت قـــطـ
 الشهر الماضي. وفي 

ً
قطاعان فقط نموا

اإلجمالي، سجلت ستة قطاعات صناعية 
 في 

ً
، بينما تقلص أداء 12 قطاعا

ً
فقط نموا

نوفمبر. وفي ذات الوقت، تراجع المؤشر 
الفرعي للطلبات الجديدة التطلعية في 
االستطاع إلى 47.2، ليشهد بذلك الشهر 

الثالث على التوالي من االنكماش.

حركة األسواق

فــقــد مــؤشــر الـــــدوالر األمــيــركــي نحو 

1.4% من قيمته األسبوع الماضي قبل 
أن يتعافى، مما ساهم في وصول كل من 
اليورو والجنيه اإلسترليني إلى أعلى 
مستوياتهما المسجلة في 6 أشهر عند 

مستوى 1.0544 و 1.2309. 
ــدات الـــخـــزانـــة  ــنــ ــــدات ســ ــائـ ــ ــفــــزت عـ وقــ
األميركية بعد صــدور تقرير الوظائف 
األخـــيـــر الــــذي جـــاء أقــــوى مـــن الــمــتــوقــع، 
بينما تراجعت األسهم في وول ستريت 
وســـط مــخــاوف مــن اتــخــاذ االحتياطي 

.
ً
الفدرالي لتدابير أكثر تشددا

ً
وتيرة أكثر بطئا

 للتقديرات األولــيــة الــصــادرة 
ً
وفــقــا

مــن االتــحــاد األوروبـــــي، تــراجــع معدل 
التضخم السنوي عبر منطقة اليورو 
إلــى 10% فــي نوفمبر مقابل %10.6 

في أكتوبر.
ويمثل هــذا االنخفاض أول تراجع 
 
ً
لمعدل التضخم على مـــدار 17 شهرا
. وتستمر تكلفة الــطــاقــة في 

ً
مــتــتــالــيــا

المساهمة بشكل كبير على الرغم من 
تباطؤ زيادات األسعار الشهر الماضي 
إلى 34.9% مقابل 41.5% على أساس 

سنوي. 
لكن وتيرة نمو تضخم أسعار المواد 
 من %13.1 

ً
الغذائية تسارعت هامشيا

إلــى 13.6% بينما ظــل معدل تضخم 
 .

ً
السلع والخدمات الصناعية ثابتا

وظــــــل مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم األســــاســــي، 
الـــذي يستثني أســعــار الــطــاقــة والــمــواد 
 عند مستوى 5% على 

ً
الغذائية،، ثابتا

أساس سنوي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي 
األوروبــــــي فـــي وقـــت الحـــق مـــن الشهر 
الحالي ومــن المتوقع أن يرفع أسعار 
ــــرى. وفـــي ظــل ارتــفــاع  الــفــائــدة مـــرة أخـ
مـــعـــدالت الــتــضــخــم بــأكــثــر مـــن خمسة 
أضـــعـــاف الــمــســتــوى الــمــســتــهــدف من 
البنك المركزي األوروبي المقرر بنحو 
2%، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
بأسرع وتيرة على اإلطــاق هذا العام 
بتطبيقه لــزيــادات متتالية بمقدار 75 

نقطة أساس. 
وفي اجتماعه المقبل، تتوقع األسواق 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
بمقدار 50 نقطة أســـاس بعد أن جــادل 
بعض صانعي السياسة بأن التضخم 
 وأن البنك المركزي 

ً
قد بلغ ذروته أخيرا

 لتبرير 
ً
 كافيا

ً
األوروبــي قد أحــرز تقدما

اتخاذ خطوات أصغر. 
ومــا يـــزال مــن المتوقع على األرجــح 
تــطــبــيــق ســلــســلــة مــــن االرتــــفــــاعــــات في 
المستقبل، إذ سيستغرق نمو األسعار 
ســـنـــوات حــتــى تــخــف حـــدتـــه. ومــــا تـــزال 
ذروة توقعات معدل الفائدة على الودائع 
عند معدل يصل إلى 3%، مما يشير إلى 
إمكانية رفــع سعر الفائدة بمقدار 150 

نقطة أساس أخرى. 

تقديرات التضخم 
في االتحاد 

األوروبي تعزز 
آمال تحول البنك 

المركزي األوروبي 
التباع توجهات 

تيسيرية

تراجع الدوالر وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع سعر الفائدةتراجع الدوالر وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع سعر الفائدة

السعيدة مع عمائنا، وخلق 
المزيد مــن الــذكــريــات لهم مع 
وجــبــاتــنــا الــخــفــيــفــة وأكــاتــنــا 

المفضلة«.

األكل باليد

أثــــنــــاء مـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات 
كرة القدم، يفضل األشخاص 
ــي الـــكـــويـــت األطـــعـــمـــة الــتــي  فــ
تؤكل باليد أكثر فيما يتعلق 
بالوجبات الخفيفة المفضلة 
لديهم. ووفقا لاستطاع الذي 
أجرته »ديليفرو«، يفضل %37 
مــن األشــخــاص تــنــاول وجبة 
الفشار أثناء مشاهدة مباريات 
ــرة الـــقـــدم، فـــي حــيــن يفضل  كــ
34% تناول البيتزا، أما %12 
من المشاركين في االستطاع 
فــيــرغــبــون فـــي تـــنـــاول رقــائــق 

البطاطس والتغميسات.

التخطيط للوجبات

يـــــمـــــيـــــل األشــــــــــخــــــــــاص فـــي 

الكويت أيضا إلى االستمتاع 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــبــ بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لــــوجــ
وتصفح تطبيقات التوصيل 
قبل اختيار طلباتهم. ووفقا 
ــال 21% مــن  ــ لـــاســـتـــطـــاع، قـ
األشخاص إن األمر يستغرق 
ــا يــــتــــراوح بـــيـــن 5  ــتـ مــنــهــم وقـ
و10 دقائق الختيار وجباتهم 
ــاء تـــمـــريـــر طـــلـــبـــهـــم عــلــى  ــ ــنـ ــ أثـ
تطبيق الــتــوصــيــل، فــي حين 

أشار 45% إلى أن األمر قد 
يــتــطــلــب مــنــهــم مـــا بــيــن 10 

و20 دقيقة.
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــوجــبــة  ــ أمــ
التي يستغرق العماء وقتا 
التخاذ قرار بشأنها، فعادة 
ــــداء،  ــغـ ــ ــة الـ ــبــ ــكــــون وجــ ــا تــ ــ مـ

يليها العشاء ثم اإلفطار.
ــا ســـــئـــــلـــــوا عـــن  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
مزاجهم بعد طلب وجباتهم 
من أحد التطبيقات، انقسم 
العدد بالتساوي من حيث 
ردود أفعالهم، حيث أشار 
43% منهم إلــى أنهم عادة 
ما يكونون هادئين، بينما 
أكـــــــد 38% آخــــــــــرون أنـــهـــم 
ــكـــونـــون إمـــــا مــتــحــمــســيــن  يـ
أو ينتظرون بفارغ الصبر 
ــاتـــهـــم. فــــي الــحــقــيــقــة،  ــبـ وجـ
مـــع مــئــات الـــخـــيـــارات الــتــي 
تــوفــرهــا »ديــلــيــفــرو«، هناك 
ــد، وهـــو  ــؤكــ شـــــيء واحــــــد مــ
أنـــه ال بــد أن يــجــد الجميع 
ــدا يــصــبــح  ــ ــديـ ــ اخــــتــــيــــارا جـ

مفضا لديهم.

https://www.aljarida.com/article/6740
https://www.aljarida.com/article/6738
https://www.aljarida.com/article/6737
https://www.aljarida.com/article/6736
https://www.aljarida.com/article/6735
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 تسليم أرقام متسابقي 
ً
»الوطني« يبدأ غدا

سباق الجري في حديقة الشهيد
 الثالثاء 

ً
يبدأ بنك الكويت الوطني غدا

اســتــقــبــال المسجلين فــي ســبــاق الــجــري 
 حتى التاسعة 

ً
، مــن الثالثة ظــهــرا

ً
يــومــيــا

مساء، في حديقة الشهيد القاعة متعددة 
االستخدامات، في المرحلة الثانية لتسليم 

أرقام وعدة السباق.
وأوضــح مدير أول في إدارة العالقات 
العامة طالل التركي أن التسجيل ما زال 
 أمــــام الــراغــبــيــن فـــي الــمــشــاركــة 

ً
مــفــتــوحــا

مــن عمر 15 سنة فما فــوق على الموقع 
ــتـــرونـــي nbk.com/nbkrun، كــمــا  ــكـ االلـ
أن مـــركـــز الــتــســلــيــم فـــي حــديــقــة الــشــهــيــد 
يفتح أبوابه الستقبال المسجلين حتى 
 أن كل متسابق 

ً
الخميس المقبل، مضيفا

ملتزم بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه 
عـــنـــد الـــتـــســـجـــيـــل، بـــحـــيـــث يــتــمــيــز الـــرقـــم 
باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة 
المنظمة للسباق بمعرفة وقــت المسافة 

المقطوعة خالل السباق.
ودعـــا الــتــركــي الجميع إلــى المشاركة 
فـــي هــــذا الـــيـــوم الـــريـــاضـــي االســتــثــنــائــي، 
ــيـــوم الـــذي  ــذا الـ  فــعــالــيــات هــ

ً
مــســتــعــرضــا

سيتيح لجميع مــن ســجــل فــي الــســبــاق، 
 مــبــاشــرة لــلــدخــول في 

ً
أن يـــكـــون مـــؤهـــال

ســـحـــب الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
الــجــائــزة الــكــبــرى للسباق، السحب على 
ســيــارة نــيــســان كيكس 2023 مــقــدمــة من 
مجموعة البابطين، الشريك االستراتيجي 
لــلــســبــاق، وفـــرص استثنائية مــن شركة 

أوريــــدو، الشريك االستراتيجي للسباق 
لحضور مــبــاريــات بــاريــس ســان جرمان 
فـــــي فــــرنــــســــا وكــــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي قـــطـــر.

ــذه الــجــوائــز  تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن هـ
مـــقـــدمـــة مــــن الـــشـــركـــاء االســتــراتــيــجــيــيــن 
كــجــوائــز للحفل الــخــتــامــي، حــيــث سيتم 
الــســحــب عــلــيــهــا لــجــمــيــع الــمــســجــلــيــن في 
الـــســـبـــاق، تــحــت إشـــــراف وزارة الــتــجــارة 
والصناعة، إلى جانب مفاجآت وفعاليات 

مسلية اخرى.
ولفت التركي إلــى أن شركة الخطوط 
الــجــويــة الــكــويــتــيــة تــقــدم 10 تــذاكــر سفر 
ــمـــل وجـــــهـــــات أوروبـــــــيـــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة  تـــشـ
 
ً
مــتــنــوعــة وجــــاذبــــة، كــمــا أن هــنــاك جــهــدا
تضعه فــي الــســبــاق الــعــديــد مــن الجهات 
المشاركة، كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
والمشروعات السياحية ووزارات الداخلية 

والتجارة والصحة. 
وسيتم فــي نهاية السباق تتويج 12 
 لــكــل مــن الــنــســاء والـــرجـــال مــن بنك 

ً
فــائــزا

الكويت الوطني، حيث يحصل الفائزون 
بــالــمــراكــز الــثــالثــة األولـــى لمسافة 10 كم 
بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار 
عــلــى الــتــوالــي. وجـــوائـــز الــمــراكــز الــثــالثــة 
ــى لــمــســافــة 5 كــــم لـــكـــل مــــن الــنــســاء  ــ ــ األولـ
والــرجــال كاآلتي: 500 دينار، 400 دينار 
و300 دينار على التوالي، كما تقدم شركة 
أوريـــدو، الشريك االستراتيجي للسباق، 
لــلــفــائــزيــن مـــن الــمــتــســابــقــيــن اشـــتـــراكـــات 

ــات أبـــل  ــ ــاعـ ــ ســـنـــويـــة بـــخـــطـــة شــــامــــل، وسـ
اإلصـــدار الجديد مــن ســاعــات أبــل الجيل 

الثامن وأبل ووتش الترا.
وينطلق السباق السبت 10 ديسمبر 
2022، ويفتح مــجــال المشاركة مــن عمر 
 فما فـــوق، حيث ستكون هناك 

ً
15 عــامــا

نقطتان لالنطالق 10 و5 كم على شارع 
الخليج العربي.

 عــلــى 
ً
ــا ــبـــاحـ ــبـــاق 8:00 صـ ــبــــدأ الـــسـ ويــ

مسافتين: األولى تبلغ 10 كم من شاطئ 
بنيد الــقــار، والثانية مسافة 5 كم وتبدأ 
مقابل ســوق شـــرق، على أن تــكــون نقطة 
الــنــهــايــة للمسافتين فــي حــديــقــة شاطئ 

.»KPC« الشويخ بجانب مبنى

طالل التركي

عبدالوهاب الرشود

»وربة« يعلن فائزي »السنبلة« و»مكافأة 
BLOOM« و»الحصالة«

ــاء الـــفـــائـــزيـــن  ــ ــمـ ــ ـــن بـــنـــك وربــــــــة أسـ ــلـ أعــ
بسحوبات السنبلة األسبوعية والسنبلة 
Kids وحساب الحصالة، وسيستمر البنك 
فـــي عــمــل الـــســـحـــوبـــات لــعــشــرة رابــحــيــن 
أســبــوعــيــا لــحــســاب الــســنــبــلــة، وخــمــســة 
رابحين لحساب الحصالة، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي 

»وربة«.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ 
خالل سحب السنبلة األسبوعي، فقد توج 
10 رابحين من عمالء بنك وربــة، حصل 
كــل منهم عــلــى 1000 ديــنــار، وهـــم: فالح 
سعود زويد المطيري، طارق عبدالمحسن 
المخيزيم، هاني عبدالمهيمن عبدالحميد، 
مشاري صنت دابــان الديحاني، عبدالله 
تركي الشمري، محمد سعد المهاشير، 

أحــمــد محيي عبدالله خــلــف، نــاصــر بدر 
نــاصــر الــشــعــيــل، حــســيــن أســـامـــة حسين 

نجم، رامي أحمد محمد عدس.
وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة 
ــمـــحـــددة 7  Kids، فــقــد فــــاز بـــالـــجـــوائـــز الـ
رابحين، هم: بدر عبدالوهاب بدر البدر، 
مريم عمارة حمزة األستاد، عــادل أحمد 
عبيد العنزي، سارة نواف فهد العازمي، 
ــان عــبــدالــلــه خــزعــل الــعــمــيــري، يوسف  ريـ
فيصل صالح العيدان، محمد عزيز هجيج 

الوكاع.
كــمــا يــبــارك بــنــك وربـــة لــفــائــزي سحب 
»الـــمـــكـــافـــأة الــطــالبــيــة الـــشـــهـــري« لــعــمــالء 
Bloom، وهم: سارة ناصر عبيد العنزي، 
عبدالله مشعل عبدالله العنزي، دانة علي 
عبدالرحيم فخرو، عبدالله غانم قطوان 

دهش، هيفاء ساجي سالم الدوسري.
كــمــا يــبــارك بــنــك وربـــة لــفــائــزي سحب 
»الــحــصــالــة الرقمية األســبــوعــي« لعمالء 
ــد مـــحـــمـــد  ــمــ Bloom، وهـــــــــــم: زيـــــــــد مــــحــ
المشاعلي، فاطمة ثامر موسى الشمري، 
عبدالرحمن خــالــد ســالــم الــعــنــزي، طيبة 
محمد علي السلطان، سلوى عبدالله زيد 

الظفيري.

باسل السويدان

KIB يعزز ثقافة الممارسات االحترازية
باختتام حملة »األسبوع العالمي للتوعية بمخاطر االحتيال«

اخــتــتــم بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي 
، جهوده التوعوية 

ً
)KIB(، أخــيــرا

ــه لـــــدعـــــم »األســــــبــــــوع  ــتـ ــلـ ــمـ فــــــي حـ
ــة بـــمـــخـــاطـــر  ــيـ ــتـــوعـ ــلـ ــمــــي لـ ــالــ ــعــ الــ
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ االحــــــــــتــــــــــيــــــــــال«، بـ
المشاركات والنشرات التوجيهية 
عــلــى مــنــصــات الــبــنــك لــلــتــواصــل 
 دعـــمـــه 

ً
ــــي، مــــــواصــــــال ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

لــلــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة »لـــنـــكـــن عــلــى 
ــة«، فــي جــانــب مــن مــبــادراتــه  ــ درايـ
االجــتــمــاعــيــة والــمــهــتــم بــتــعــزيــز 
الثقافة المالية والمصرفية لدى 

عمالئه وأفراد المجتمع.
ــر  ــديــ ــمــ وحـــــــــــول ذلـــــــــــك، أكـــــــــد الــ
ــام إلدارة أمـــــن الــمــعــلــومــات  ــعــ الــ
والخصوصية ومكافحة االحتيال 
في KIB، باسل السويدان، التزام 
الــبــنــك بــاتــخــاذ أقــصــى إجــــراءات 

الحفاظ على األصــول والبيانات 
بـــاســـتـــخـــدام أعـــلـــى تــقــنــيــات أمــن 
المعلومات ومكافحة االحتيال 

وأحدث تكنولوجياتها.

»التجاري« يجري السحوبات »التجاري« يجري السحوبات 
على حساب النجمةعلى حساب النجمة

أجرى البنك التجاري السحب 
األسبوعي والشهري على حساب 
الــنــجــمــة، أمــــس، فـــي مــبــنــى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة عبدالعزيز 
أشــكــنــانــي، وقــــام الــبــنــك بتغطية 
السحوبات مباشرة عبر وسائل 
ــاءت  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وجــ
نتيجة السحب على النحو التالي:
أوال: ســحــب حـــســـاب الــنــجــمــة 
الــشــهــري – جــائــزة 20000 دينار 
من نصيب الفائزة تاتيواال أصغر 

علي.
: سحب حــســاب النجمة 

ً
ثــانــيــا

األسبوعي – جائزة 5000 دينار 
مـــن نــصــيــب الـــفـــائـــز بـــاقـــر مجيد 
ــادق. يـــذكـــر أن جــوائــز  ــ مــحــمــد صــ
»حــســاب الــنــجــمــة« مــمــيــزة بحجم 

مبالغ الــجــوائــز المقدمة، إضافة 
إلــى تنوعها طــوال السنة، والتي 
تــتــضــمــن ســـحـــوبـــات أســبــوعــيــة 
ــار، وشــهــريــة  ــ ــنـ ــ بــقــيــمــة 5000 ديـ
بقيمة 20000 ديــنــار، إضافة الى 
ــزة نـــصـــف ســـنـــويـــة بــقــيــمــة  ــ ــائـ ــ جـ
500000 دينار، وسحب آخر العام 
على أكبر جــائــزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي في العالم بقيمة 

1500000 دينار.

ً»الخليج«: باب المشاركة في 
مسابقة فانتسي مازال مفتوحا

مع انتهاء المرحلة األولى من 
مسابقة فانتسي، التي أطلقها 
بمناسبة تنظيم قطر الشقيقة 
بطولة كأس العالم، باعتبارها 
اللعبة األكثر رواجا بين عشاق 
ألـــعـــاب الــمــحــاكــاة فـــي مختلف 
أنحاء العالم، أعلن بنك الخليج 
اســتــمــرار فــتــح الــبــاب لمشاركة 
ــن الــمــتــســابــقــيــن فــي  ــد مــ ــزيـ ــمـ الـ

المراحل المقبلة.
بهذه المناسبة، قال مساعد 
ــاالت الــمــؤســســيــة  مـــديـــر االتــــصــ
حمزة التيلجي: »نبارك للفائز 
بــجــائــزة الــــدور األول، ونتمنى 
ــر لــبــاقــي الــمــشــاركــيــن  حــظــا أوفــ
مـــن  ــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ لـ ا ر  فــــــــي األدوا
المسابقة، التي يصل إجمالي 
قيمة جــوائــزهــا 5 آالف ديــنــار، 
ــل الــبــطــولــة  ــراحـ ــة عــلــى مـ مـــوزعـ
ــن الـــــــــدور األول  ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مـ
وصــوال إلــى المباراة النهائية، 
عــلــمــا أن جـــائـــزة الـــفـــائـــز األول 
في الدور النهائي 2000 دينار، 
والثاني 1000 دينار، إلى جانب 
الجوائز التفاعلية مع الجمهور 

المتواصلة طوال البطولة«. 
وأضـــاف التيلجي: »نحرص 
فــي بــنــك الخليج عــلــى التفاعل 
ــهــــور فــي  ــمــ ــمــــالء والــــجــ ــعــ ــع الــ ــ مـ
ــلــــف الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــات، مـــن  ــتــ مــــخــ
GB comunitty، إلـــى  خــــــالل 

ــا الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــنــ ــــب بــــرامــــجــ ــانـ ــ جـ
لــلــمــســؤولــيــة المجتمعية على 
مدار العام، ويسعدنا مشاركتهم 
اهتماماتهم وشغفهم بمباريات 

بطولة كأس العام«.
ودعــا الجمهور مــن متابعي 
حـــســـابـــات بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــل الــكــويــت،  ــ الــمــخــتــلــفــة مـــن داخـ
إلــى تشكيل فرقهم والتسجيل 
ــحـــاق بـــركـــب  ــلـ ــــرع وقـــــــت، لـ ــــأسـ بـ
ــيـــن، واالســــتــــمــــتــــاع  ــقـ ــابـ ــتـــسـ ــمـ الـ
بــمــنــافــســات مــســابــقــة فانتسي، 
إلــى جانب المتعة واإلثـــارة في 

مباريات كأس العالم.

»بيتك« يكّرم الدفعة الثانية من متدربي »رعاية المعوقين«
الرشود: معايير االستدامة ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من ُصلب عمل البنك

ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ أكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــ
ــيــــف فـــي  ــلــ ــكــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــمــــوعــ ــمــــجــ ــلــ لــ
بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي »بــيــتــك« 
عــبــدالــوهــاب الــرشــود، أن مــبــادرة 
رعاية ودعم وتأهيل قــدرات ذوي 
االحتياجات الخاصة، استراتيجية 
دائــمــة فــي البنك مدعومة بالقيم 
والــمــبــادئ الــتــي ينتهجها كبنك 
إسالمي رائد، فيما تؤكد الحرص 
عـــلـــى خـــدمـــة الــمــجــتــمــع، وتــعــّبــر 
عــن رؤيــتــه ألهــمــيــة دور الــقــدرات 
الــبــشــريــة فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، 

ومساندة جهود الدولة.
ــــالل حفل  ــــود، خـ ــــرشـ وأشـــــــار الـ
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــم الـــــدفـــــعـــــة الـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ تـ
المتدربين من ذوي االحتياجات 
الخاصة، بالتعاون مع الجمعية 
الكويتية لرعاية المعوقين، إلى 
ــذه الشريحة  أن »بــيــتــك« يــولــي هـ
، ويــعــمــل على 

ً
ــا ــاصــ  خــ

ً
اهـــتـــمـــامـــا

الـــمـــســـاعـــدة فــــي جـــهـــود دمــجــهــم 
بالمجتمع، وتزويدهم بالخبرات 
والــــمــــهــــارات الـــتـــي تــكــفــل إظـــهـــار 
قــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم فـــي أعــمــال 
مناسبة توفر لهم الحياة الكريمة، 

وتبرز دورهم في المجتمع.
حـــضـــر حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم رئــيــس 
الموارد البشرية لمجموعة »بيتك«، 
زيــاد العمر، ومسؤولو الجمعية 
الكويتية للمعاقين، وعدد كبير من 
أولياء األمور والمهتمين بقضايا 
هـــذه الــفــئــة، وجــــرى خـــالل الحفل 

تسليم الــشــهــادات والــــدروع لـــ 10 
من المتدربين ذوي االحتياجات 
الـــخـــاصـــة أمـــضـــوا اكـــثـــر مـــن 100 
ساعة تدريب في قطاعات وإدارات 

العمل في »بيتك«.
وتـــابـــع الــــرشــــود: إن اســتــمــرار 
ــــؤالء  ــي اســـتـــقـــطـــاب هـ ــ ــتــــك« فـ ــيــ »بــ
الــمــتــدربــيــن لــلــعــام الـــثـــانـــي على 
الــتــوالــي وتــقــديــم كــل التسهيالت 
الممكنة لحصولهم على تدريب 
نــوعــي مــتــمــيــز يــنــاســب قــدراتــهــم 
ويراعي ظروفهم وخصوصيتهم، 
 ضــمــن إطــــار شــراكــة 

ً
يــأتــي أيـــضـــا

استراتيجية مع الجمعية الكويتية 
ــــى  لـــرعـــايـــة الـــمـــعـــاقـــيـــن، هــــي األولـ
مــن نوعها على مستوى القطاع 

المصرفي«.

معايير االستدامة 

وأشار الرشود الى أن تطبيق 
معايير االستدامة هي من صلب 
عـــمـــل »بـــيـــتـــك« كـــبـــنـــك إســـالمـــي 
 الــمــضــي 

ً
ــــد عــالــمــيــا، مـــؤكـــدا رائـ

ــمـــول   فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــشـ
ً
ــــــدمــــــا

ُ
ق

الــمــالــي الـــذي هــو أحـــد عناصر 
االســـــتـــــدامـــــة، ودمــــــــج وشـــمـــول 
ذوي االحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة 
فــي الــخــدمــات المالية، وإتــاحــة 
الفرص الوظيفية التي تناسب 
 أن »بــيــتــك« 

ً
إمــكــانــاتــهــم، مـــؤكـــدا

يــتــيــح إمــكــانــيــة االســـتـــفـــادة من 

المنتجات والخدمات المصرفية 
أمــــــام فـــئـــة ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
الــخــاصــة عــبــر تسهيالت تكفل 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــى الـ ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــولــ حــــصــ
ــيـــة دون أي رســــــوم،  الـــمـــصـــرفـ
وتـــحـــديـــد فــــرع خــــاص لــهــم في 
كل محافظة، ومواقف سيارات 
مالئمة ومقاعد متحركة، وغير 
ذلك من الوسائل المناسبة، إذ 
يلحظ المعاق ومرافقوه، العناية 
التامة والمعاملة الخاصة داخل 
الفرع وخارجه، وبما يتناسب 
 لها. وأضاف: 

ً
مع ظروفه وتقديرا

»نحن نعمل بالشراكة مع الجمعية 
الكويتية لرعاية المعوقين ذات 
ــــدور الكبير  ــداف النبيلة والـ ــ األهـ
فـــي الــمــجــتــمــع، حــيــث نــســتــهــدف 
تقديم عناصر المساعدة والدعم 
ــب وتـــأهـــيـــل  ــدريــ ــتــ ــيـــق لــ ــسـ ــنـ ــتـ والـ
أبنائنا ذوي االحتياجات الخاصة 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم وتسهيل 
انخراطهم فــي ســوق العمل، بما 
يــمــثــل إضـــافـــة لــلــقــدرات الوطنية 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــ
وجهات العمل األخـــرى، لتحقيق 
خطط التنمية واالرتقاء بمستوى 
األداء في كل المجاالت، بعد التزود 
بــالــتــدريــب الــمــنــاســب عــلــى راس 

العمل«.
وقــال: لقد سعدنا بما لمسناه 
فـــي الــمــتــدربــيــن مـــن حــــرص بــالــغ 
على تطوير ذاتهم، وقــدرة كبيرة 

الرشود يتسلم تكريم »بيتك« من الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وبجانبه زياد العمر

مـــن ســـاهـــم فـــي دمــــج األشـــخـــاص 
ذوي اإلعاقة في المجتمع، خاصة 
أن هذه المناسبة تأتي في ضوء 
الــيــوم العالمي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة )الذي صادف 3 ديسمبر(، 
فإن الفكرة األساسية التي تنبثق 
من وجود يوم عالمي لألشخاص 
ــة فــــي الـــعـــالـــم لــيــس  ــ ــاقـ ــ ذوي اإلعـ
لالحتفال فقط، بل هو تذكير بفئة 
مهمة من معظم شرائح المجتمع، 
ممن يحتاجون إلى رعاية وعالج، 
واهتمام وتحفيز، فنحن مجتمع 

واحد مع العديد من االختالفات.
وأضـــــــافـــــــت الــــــحــــــمــــــدان: نــحــن 
 بالتعاون مع »بيتك«، 

ً
فخورون جدا

ألنه استثمار في مستقبل مشترك، 
فمن خالل تنفيذ اتفاقيات الشراكة 
المتعلقة بحق األشــخــاص ذوي 
اإلعاقة في الحصول على التدريب 
ــيـــر فـــــرص الــعــمــل  الــمــهــنــي وتـــوفـ
والتشغيل في مختلف المجاالت 
بــمــا يــنــاســب ميولهم وقــدراتــهــم، 
تستفيد البلدان مــن مساهمتهم 
في اقتصاد وتنمية المجتمعات 
التي يعيشون ويتدربون ويعملون 
فيها، لتحقيق العدالة االجتماعية 

واالستقالل في الحياة. 
ــق الـــشـــكـــر  ــ ــائـ ــ ــن فـ ــ وأعـــــــربـــــــت عــ
وعــظــيــم االمــتــنــان لـــ »بــيــتــك« على 
 
ً
تدريب مجموعة من طلبتنا سعيا

لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة 
في تقديم الرعاية والتعليم والدعم 
المبتكر الــقــابــل إلثــــراء وتحقيق 
تــغــيــيــر إيــجــابــي مــســتــمــر لــحــيــاة 

األشخاص الذين نخدمهم.
كما أنــه مــن األمـــور المحورية 
لتحقيق خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030، ورؤيــة الكويت 2035 
الــطــمــوحــة، فيما يتعلق بضمان 
 
ً
 يتخلف أحد عن الركب، سعيا

ّ
أال

ــة االجــتــمــاعــيــة،  ــدالـ ــعـ لــتــحــقــيــق الـ
وســتــكــمــل الــجــمــعــيــة مــســيــرتــهــا، 
بفضل الله عز وجل، وبمساندتكم 
ودعمكم وبعزيمة وإرادة أبنائنا«.

»برقان« يواصل دعمه لحملة 
»لنكن على دراية«

يواصل بنك برقان دعمه لحملة 
ــتــــوعــــويــــة  »لــــنــــكــــن عــــلــــى درايـــــــــــــة« الــ
المصرفية، خالل رعايته ومشاركته 
في العديد من الفعاليات واألنشطة 
الداخلية والخارجية، لتعزيز الوعي 

بأهداف ورسائل الحملة.
وفـــــــــــي إطـــــــــــــار اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه 
للمسؤولية المجتمعية وبــرنــامــج 
االستدامة، قام البنك بتسليط الضوء 
 
ً
على الحملة خــالل مشاركته أخيرا

ــن الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى الــتــي  ــل مـ فـــي كـ
يــنــظــمــهــا دوري االتــــحــــاد الــكــويــتــي 
ــيــــة، ومـــــعـــــرض الـــجـــامـــعـــة  ــفــــروســ ــلــ لــ
األســتــرالــيــة فــي الــكــويــت للتوظيف، 
ومهرجان الخريف الذي نظمته دار 
اآلثار اإلسالمية، ومعرض المؤسسة 
الــعــامــة للرعاية السكنية وبطولته 

ــادل. وصــــرحــــت حــصــة  ــبــ ــلــ األولــــــــى لــ
الـــنـــجـــادة، مـــديـــر أول - االتـــصـــاالت 
والمسؤولية االجتماعية للشركات 
ــهـــدف مـــن خــالل  فـــي بــنــك بــــرقــــان، »نـ
حــمــلــة لــنــكــن عــلــى درايــــــة إلــــى نشر 
الوعي المجتمعي الشامل بالجانب 
المصرفي والمالي، ومساعدة األفراد 
والشركات على تجنب الممارسات 
ــــادي أخـــطـــار  ــفـ ــ غـــيـــر الــصــحــيــحــة وتـ
ــال والــتــصــيــد اإللـــكـــتـــرونـــي،  ــيـ ــتـ االحـ
ــــوم إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك مــن  ــقـ ــ ــا نـ ــمــ كــ
خــالل فعالياتنا بتعريف الجمهور 
بالخدمات والمنتجات المصرفية 
المتنوعة الــتــي يمكنهم االســتــفــادة 
منها لتعزيز تجربتهم المصرفية 
ومــــعــــرفــــة الـــــطـــــرق الـــمـــثـــلـــى لــجــعــل 

.»
ً
تجربتهم أسهل وأكثر أمانا

حمزة التيلجيفريق بنك برقان يستمر في دعم الحملة

 لتلقي شكاوى 
ً
 إلكترونيا

ً
»المركزي« يطلق نظاما

وتظلمات عمالء البنوك المحلية

ــي الـــمـــحـــتـــوى  ــ عـــلـــى االنــــــدمــــــاج فـ
التدريبي بشقّيه العملي والنظري، 
والتعاون والتفاهم مع زمالئهم 
خالل التدريب، الذي شمل مختلف 
اإلدارات في »بيتك«، ومنها الفروع 
الــمــصــرفــيــة والـــــمـــــوارد الــبــشــريــة 
والــبــطــاقــات المصرفية وغيرها، 
ليقّدم »بيتك« بذلك النموذج أمام 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، نــحــو إتــاحــة 
مــزيــد مــن بــرامــج الــتــدريــب لــذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، إلطـــالق 
إمكاناتهم نحو اإلبـــداع وتجاوز 
ــا بـــاســـتـــعـــداد  ــّوهــ ــنــ الــــصــــعــــاب، مــ
»بــيــتــك« للمشاركة والــتــعــاون في 
أي بـــرامـــج اوأنـــشـــطـــة تـــخـــدم فئة 
ذوي االحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، 
مــعــربــا عــن اعـــتـــزازه بـــأن الــمــوارد 
البشرية في »بيتك« تضم بعض 

ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
تخصصات مختلفة. 

مــن جــانــبــهــا، أشــــادت الــمــديــرة 
العامة للجمعية الكويتية لرعاية 
ــمـــدان،   ــام الـــحـ ــهــ الــمــعــوقــيــن د. إلــ
بالمبادرات والتعاون الذي يقدمه 
»بيتك« للمعاقين، مما يسهم في 
 
ً
توفير فرص عمل تؤّمن لهم نوعا

من االستقرار النفسي واالجتماعي 
والــمــادي، مشيرة إلــى أنــه بفضل 
الـــــدعـــــم والـــتـــشـــجـــيـــع وااللــــــتــــــزام 
والتفاني من مسؤولي وموظفي 
»بيتك« والجمعية الكويتية لرعاية 
المعوقين، حقق أبناؤنا أكثر من 
100 ساعة من التدريب المهني، 
إلى جانب أقرانهم غير المعاقين، 
مما يدعونا الى التقدير واالحتفاء 
بالجهود الجماعية العظيمة لكل 

 
ً
 خاصا

ً
 إلكترونيا

ً
أطلق بنك الكويت المركزي نظاما

بــوحــدة حــمــايــة الــعــمــالء الــتــابــعــة لـــه، لتلقي الــشــكــاوى 
والتظلمات ضد البنوك المحلية، في إطار تكريس دوره 
الرقابي بمجال حماية حقوق العمالء األفــراد وتعزيز 

الخدمات المقدمة لهم.
وقال البنك، إن النظام اإللكتروني الجديد من شأنه 
 إلـــى مبناه، 

ً
ــارة الــعــمــالء شــخــصــيــا االســتــعــاضــة عــن زيــ

وإتاحة تقديم تلك الشكاوى والتظلمات من خالل نموذج 
إلكتروني متوفر عبر الموقع اإللكتروني لـ«المركزي«.

وأفاد بأن النظام اإللكتروني يتيح لعمالء البنوك األفراد 
فقط تقديم شكوى أو تظلم لــدى »الــمــركــزي« مــن خالل 
تعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض والمتوفر على 
موقعه اإللكتروني، ويستخدم نموذج »الشكوى« هذا في 

حال عدم قيام البنك بتزويد العمالء بنموذج شكوى أو 
 على الشكاوى التي تقدم 

ً
عدم قيام البنك بالرد كتابيا

بها العمالء لديه خالل المدة المحددة )15 يوم عمل( من 
تاريخ تسلم الشكاوى، أما فيما يخص نموذج »التظلم« 
اإللكتروني فإنه يستخدم في حال عدم رضا العميل على 
رد البنك المشكو بحقه، بحيث يتم إرفــاق المستندات 
ات   للنظر في مدى سالمة اإلجــراء

ً
المطلوبة إلكترونيا

المتخذة مــن جانب هــذه الجهة مــن عــدمــه. وأوضـــح أن 
آلــيــة تقديم التظلمات لــدى بنك الــكــويــت الــمــركــزي تتم 
على مراحل تبدأ بتقديم الشكوى من العميل إلى البنك 
المشكو بحقه على نموذج الشكوى المخصص لذلك 
والمتوفر بكل األفرع أو الموقع اإللكتروني لديه، وعند 
تسلم البنك المشكو في حقه لتلك الشكوى يتوجب عليه 

 عليها 
ً
تسليم العميل الشاكي نسخة من شكواه مؤشرا

بما يفيد استالمها وتــاريــخ االســتــالم، وعلى البنك أن 
 على الشكوى خالل 15 يوم عمل من 

ً
يقوم بالرد كتابة

تــاريــخ تقديمها، وفـــي حـــال ورود الــشــكــوى عــن طريق 
البريد المسجل أو اإللكتروني، فإنه يتعين على البنك 
المشكو في حقه إخطار العميل كتابة عبر ذات الوسيلة 
التي وردت فيها الشكوى أو من خــالل خدمة الرسائل 
النصية على رقــم هــاتــف العميل المسجل لــدى البنك 
باستالم الشكوى. وأشار »المركزي« إلى أن إطالق النظام 
اإللكتروني الخاص بوحدة حماية العمالء يتعلق بتلقي 
الشكاوى والتظلمات من العمالء األفـــراد ضد البنوك، 
 لجهوده الرامية لتحسين آلية التعامل مع 

ً
يأتي تعزيزا

شكاوى وتظلمات عمالء البنوك.

... ويعقد ورشة عمل بشأن 
البيئة الرقابية التجريبية

في إطــار سعيه المتواصل لدعم تطوير التقنيات المالية الحديثة 
وتطبيقها في دولة الكويت وتبني الشركات ذات التقنية المالية الناشئة، 
عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل للمتخصصين في التحول الرقمي 
واالبتكار بالبنوك المحلية بشأن البيئة الرقابية التجريبية، التي تمثل 
بيئة آمــنــة الختبار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام 
المالي والمصرفي للمخاطر. ويحرص »المركزي« في ذلك على توفير 
بيئة داعمة ومحفزة لتطوير التقنيات المالية الحديثة لما لها من دور 
مهم في تطور الخدمات المالية.   وأشار البنك إلى أن مثل هذه الورش 
تهدف إلــى تــبــادل الخبرات ونقل المعرفة للبنوك المحلية والتأكيد 
على الــدور األساسي الــذي تقوم به البنوك المحلية للنهوض بمجال 
التقنيات المالية، والمرتبط بالتعاون مع المبتكرين لطرح ما لديهم 
من ابتكارات في السوق الكويتي، ســواء من خالل الشراكات أو تقديم 
خدمات الدفع اإللكتروني أو التعاون الختبار طلبات االنضمام للبيئة 
الرقابية التجريبية. وأكد »المركزي« حرصه المستمر على دعم التقنيات 
المالية الحديثة وتمكين االبتكار في هذا المجال بما يعزز تطور القطاع 
المصرفي والمالي في دولة الكويت ويساهم في خدمة االقتصاد الوطني.
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سلة أخبار

أعلن رئيس حزب املحافظني 
البريطاني ناظم الزهاوي 
أن الحكومة يمكن أن تلجأ 

ألفراد من الجيش للمساعدة 
في تخفيف أي اضطراب 

ينجم عن إضرابات القطاع 
العام.

وتشهد اململكة املتحدة 
إضرابات يومية في الشهر 

الجاري في الفترة التي 
تسبق عيد امليالد، حيث 

يدخل عمال شبكة السكك 
الحديدية، والحافالت، 

والخدمات البريدية، 
والصحة، والتعليم، في 

إضرابات سعيا للحصول 
على أجور أعلى في الوقت 

الذي تواجه البالد أزمة جراء 
ارتفاع تكاليف املعيشة.

بريطانيا: الجيش 
بمواجهة اإلضرابات 

اعلن الناطق باسم القائد 
العام للقوات املسلحة 

العراقية اللواء يحيى رسول، 
أمس، بأن قوات حرس 

الحدود االتحادية »انتشرت 
على الخط الصفري مع 

تركيا وإيران، ملنع أي اعتداء 
على سيادة العراق«.

وقال رسول إن »القائد العام 
للقوات املسلحة العراقية، 

أمر بتعزيز إمكانيات 
القيادة الحدودية باألسلحة 

واملعدات واألشخاص بما 
يضمن أن تمسك املنطقة 

الحدودية بشكل جيد«.

الجيش العراقي يعلن إمساك 
الحدود مع إيران وتركيا

أعلن تنظيم داعش االرهابي، 
في بيان نشره على 

»تيليغرام« أمس، مسؤوليته 
عن هجوم على السفارة 

الباكستانية في العاصمة 
األفغانية كابول الجمعة، 

أدى إلى إصابة حارس أمن 
باكستاني، فيما وصفته 
إسالم أباد بأنه محاولة 

الغتيال رئيس بعثتها الذي 
لم يصب بأذى.

وأعلنت وزارة الخارجية 
الباكستانية، أمس، أنها 

تتحقق بشأن مسؤولية فرع 
تنظيم داعش في إقليم خيبر 

بختونخوا عن الهجوم.

»داعش« يعلن مسؤوليته
عن »هجوم كابول«

أعلنت املزيد من املدن 
الصينية، من بينها 

أورومتشي عاصمة إقليم 
شينجيانغ، في أقصى 
الغرب، تخفيف القيود 

املفروضة ملكافحة فيروس 
كورونا ، إذ تحاول الصني 
جعل سياسة صفر كوفيد 

أكثر دقة في استهداف بؤر 
التفشي وأقل إزعاجا بعد 

احتجاجات غير مألوفة على 
القيود األسبوع املاضي.

وأعلنت السلطات أنه اعتبارا 
من اليوم، لن يضطر سكان 

شنغهاي إلى إظهار ما 
يثبت سلبية اختبار كوفيد 

الستخدام وسائل النقل 
العام وزيارة الحدائق. 

مدن صينية تخفف
 »قيود كوفيد«

أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوة مسلحة في التاريخ
»لن ننجرف لحرب بوتين... وندعم المدافعين عن الديموقراطية والسنوات المقبلة تحدد شروط منافسة بكين«

أكد وزير الدفاع األميركي أن 
الواليات المتحدة ستبقى أقوى 

قوة عسكرية، في حين تواجه 
 من التشكيك 

ً
بالده مزيدا

بقيادتها العالمية، في ضوء 
ها الرئيس 

ّ
الحرب التي يشن

الروسي فالديمير بوتين على 
أوكرانيا، وزيادة الصين، التي 
تعتبرها واشنطن المنافس 

االستراتيجي الوحيد، قدراتها 
العسكرية بشكل ملحوظ.

قــال وزيـــر الــدفــاع األميركي، 
ــات  ــ ــــواليـ ــد أوســـــتـــــن، إن الـ ــويــ لــ
المتحدة »هي أعظم قوة مسلحة 
فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، ونـــقـــول 
ــــدو، إن بـــالدنـــا ســتــكــون  لــكــل عـ
ــا قـــويـــة وســتــبــقــى كـــذلـــك«،  ــ دومـ
 أن واشـــنـــطـــن »تــعــمــل 

ً
مــضــيــفــا

عــلــى اكــتــســاب وضــــع عــســكــري 
يـــكـــون أكـــثـــر فــتــًكــا فـــي منطقة 
المحيطين الــهــنــدي والــهــادئ، 
كـــجـــزء مـــن الــجــهــود الــمــبــذولــة 
للتأكد من أن الصين ال تهيمن 
عــلــى المنطقة بالطريقة التي 

تنوي القيام بها«.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام 
»منتدى ريغان للدفاع الوطني« 
في سيمي فالي بكاليفورنيا، 
ــيـــن هــي  ــــس األول، أن الـــصـ أمــ
»الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي لديها 
اإلرادة والــقــدرة، بشكل متزايد 
عــلــى إعــــادة تشكيل منطقتها 
ــام الــــــدولــــــي لـــيـــنـــاســـب  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
تفضيالتها االســتــبــداديــة. لــذا، 
 ،

ً
اسمحوا لي أن أكــون واضحا

لن ندع ذلك يحدث، وسنحافظ 
عــلــى أفــضــلــيــتــنــا الــقــتــالــيــة في 
الــحــروب ونشحذها، وسنعزز 
وجــود قواتنا الكتساب وضع 
ــر فـــتـــًكـــا  ــ ــثـ ــ ــون أكـ ــ ــكـ ــ ــكــــري يـ ــســ عــ
وقــــدرة عــلــى الــحــركــة والــنــشــر«، 
ــلــــى أن »الــــــواليــــــات   عــ

ً
مــــــشــــــددا

المتحدة متلزمة بشدة باإلدارة 
المسؤولة للمنافسة مع الصين 
حتى في الدفاع عن مصالحنا 

وحلفائنا وشركائنا«.
وقــال وزيــر الدفاع األميركي 
إن »الــســنــوات القليلة المقبلة 
ــــحــــدد شــــــــروط الـــمـــنـــافـــســـة 

ُ
ــت ســ

بيننا وبين الصين، وستشكل 
مستقبل األمن في أوروبا«.

وأضــــاف: »نــحــن نــقــود بقوة 
لــتــعــزيــز قــــوة الـــــردع األمــيــركــي 
لــصــيــاغــة هـــذا الــعــقــد الــحــاســم، 
ونعي تماما كيف يجدر الحفاظ 
على أمن الواليات المتحدة في 

القرن الحادي والعشرين«.
وأكـــد أن الــواليــات المتحدة 
»تتصدى لتحدي سرعة مرور 
األجــيــال الــذي تفرضه الصين، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــهـــديـــد الـــحـــاد 
المتمثل في روسيا وفالديمير 
ــع عــــن الــنــظــام  ــ ــدافـ ــ بـــوتـــيـــن، ونـ
الدولي المرتكز على القوانين 
لنبقى جميعا بـــأمـــان، فلذلك، 

نريد أن تكون لنا الــقــدرة على 
مواجهة التحديات التي تمثلها 

الصين وبوتين«.

حرب بوتين 
وحـــول الــشــأن الــروســي، قال 
أوستن إن »حرب بوتين ليست 
ــــع حـــلـــف شـــمـــال  ــوّسـ ــ نـــتـــيـــجـــة تـ
األطلسي )ناتو( إنما هي سبب 

ذلك التوسع«.
وأضاف أن »اعتداءات روسيا 
على جارتها المسالمة أظهرت 
لــكــل الـــــدول عــلــى األرض خطر 
الـــفـــوضـــى، مـــمـــا جـــعـــل الــعــديــد 
من الــدول ذات النيات الحسنة 
تتسابق لدعم أوكرانيا بالقدرات 
الــتــي تساعدها فــي الــدفــاع عن 

نفسها«.
ــد الــوزيــر األمــيــركــي: »لــن  وأكـ
ننجرف إلى حرب بوتين، لكننا 

سنقف إلى جانب أوكرانيا في 
حــربــهــا لــلــدفــاع عــن مواطنيها 
 روســيــا بـ 

ً
وســيــادتــهــا«، متهما

»الوحشية المتعمدة« في حربها 
بـــأوكـــرانـــيـــا، قـــائـــال إن مــوســكــو 
ــيـــن عـــمـــدا.  ــيـ ــدنـ ــمـ ــتـــهـــدف الـ تـــسـ
وأضــــاف: »الــهــجــمــات الــروســيــة 
فت قتلى من األطفال ودمرت 

ّ
خل

مدارس وحطمت مستشفيات«. 
من ناحية أخرى، قال أوستن 
ــعــــون عــن  ــدافــ ــل الــــذيــــن يــ ــ إن »كــ
الديموقراطية ستكون الواليات 

المتحدة إلى جانبهم«.
ــة  ــ ــاذفـ ــ ــقـ ــ ــا أشـــــــــــار إلـــــــــى الـ ــ ــمـ ــ كـ
»الـــشـــبـــح« B-21 Raider الــتــي 
ــة، عــلــى  ــعـ ــمـ ــا، الـــجـ ــهـ ــنـ ُكــــشــــف عـ
أنـــــهـــــا »عــــنــــصــــر أســــــاســــــي فــي 
استراتيجية الــردع«، ووصفها 
بأنها »أول قاذفة استراتيجية 
ــثـــر مــــن 3 عــــقــــود، وهـــي  مـــنـــذ أكـ

شهادة على تقّدم أميركا الدائم 
في البراعة واالبتكار«.

 »طلقة تحذيرية«
 لـــمـــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ووفـ

بــلــومــبــرغ، فـــإن خــطــاب أوســتــن 
يــعــد بمنزلة »طــلــقــة تحذيرية« 
جديدة للرئيس شي جينبينغ، 
حتى في وقت تتطلع واشنطن 
إلــى إقــامــة مــا تسّميه »حــواجــز 
حماية«، ومنع التوتر مع الصين 

من الخروج عن السيطرة.
وقـــــال أوســـتـــن إن الـــواليـــات 
المتحدة »ترسم أفضل طريقة 
 في منح أستراليا 

ً
للمضي قدما

غواصة تعمل بالطاقة النووية 
في أقرب وقت ممكن«، في إشارة 
ــــوس«  إلـــى صــفــقــة تــحــالــف »أوكـ
الــتــي أعــلــن عــنــهــا فــي سبتمبر 

.2021

وتـــابـــع: »تـــركـــز وزارة الـــدفـــاع 
األمـــيـــركـــيـــة )الــــبــــنــــتــــاغــــون( عــلــى 
ــيـــن الـــهـــنـــدي  ــيـــطـ ــمـــحـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ مـ
والــــــــــهــــــــــادئ كـــــمـــــســـــرح رئــــيــــســــي 
للعمليات، لتكون الــقــوات قــادرة 
على تعبئة أكبر، واالستثمار في 
البناء العسكري واللوجستيات«.
وكانت البحرية األميركية قد 
أعلنت رســو غــواصــة نــوويــة في 
جزيرة دييغو غارسيا النائية في 
المحيط الهندي، بعد أن أمضت 
 في تحركات ُوصفت بأنها 

ً
أشهرا

»سرية«، بهدف إرسال رسالة إلى 
خصوم الواليات المتحدة بشأن 

الردع النووي.
ــدث تــقــريــر لــهــا عن  ــ وفــــي أحـ
القوة العسكرية للصين، صدر 
ــــر الــشــهــر الــمــاضــي، قــالــت  أواخـ
الحكومة األميركية إن الصين 
»ال تــــزال عـــازمـــة عــلــى اكــتــســاب 

الــقــدرة عــلــى الــغــزو عـــام 2027، 
وبــنــاء أقـــوى جــيــش فــي العالم 

بحلول عام 2049«.
يـــذكـــر أن الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
جو بايدن ونظيره الصيني شي 
جينبينغ افــتــتــحــا أول اجــتــمــاع 
مباشر بينهما على هامش قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي جــزيــرة 
بالي اإلندونيسية، في منتصف 
أكتوبر، منذ تولي بايدن منصبه 
قبل قرابة عامين، وسط توترات 
ــة وأمــــنــــيــــة مــــتــــزايــــدة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
بين القوتين العظميين، بينما 

يتنافسان على النفوذ العالمي.
وقــال بايدن الحقا، إنــه »ليس 
لـــديـــنـــا ســـــوى الـــقـــلـــيـــل مــــن ســـوء 
التفاهم، علينا فقط معرفة مكان 
ــم األشــيــاء  الــخــطــوط الــحــمــر، وأهـ
ا خالل العامين المقبلين«.

ّ
لكل من

)واشنطن ـ وكاالت(

أوستن في مطار سيم ريب الدولي بكمبوديا نهاية الشهر الماضي حيث شارك في مؤتمر لوزراء الدفاع )أ ف ب(

سع
ّ
سعلبنان: معارضة مسيحية لجلسة الحكومة والتباين بين باسيل وحزب الله يت
ّ
لبنان: معارضة مسيحية لجلسة الحكومة والتباين بين باسيل وحزب الله يت

• بيروت - منير الربيع
لم تنل جلسة حكومة تصريف األعمال التي دعــا إليها 
رئيسها نجيب ميقاتي الغطاء المسيحي الالزم، فالبطريرك 
الــمــارونــي بــشــارة الــراعــي انتقد الــدعــوة إلــى عقد الجلسة، 
 الحكومة بأنها لتصريف أعمال المواطنين، ال لوضع 

ً
واصفا

جداول أعمال لألحزاب السياسية.
موقف الراعي يتطابق مع موقف القوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحّر في رفع شعار أن األولوية اآلن هي النتخاب 
رئيس للجمهورية ال لعقد جلسات وزاريــة، وال حتى لعقد 

جلسات تشريعية من قبل مجلس النواب. 
 - 

ً
 إســالمــيــا

ً
وهــنــا يــتــجــدد االنــقــســام الـــذي يتخذ طــابــعــا

 أبــعــاده ســيــاســيــة، فيما يعتبر ميقاتي أن 
ّ
، لــكــن

ً
مسيحيا

الميثاقية مــؤّمــنــة مــن خــالل مــشــاركــة 3 وزراء مسيحيين؛ 
هم وزيرا تيار المردة ووزير عن حزب الطاشناق األرمني.

االنقسام القائم على خلفية الدعوة إلى جلسة الحكومة 
لـــه طـــابـــع ســيــاســي مــرتــبــط بــاســتــحــقــاق انـــتـــخـــاب رئــيــس 
 أن الجلسة ستعقد بحضور وزراء 

ً
للجمهورية، خصوصا

حــزب الله وحــركــة أمــل، وهــذا ُيظهر التكامل بين الطرفين 
فــي مواجهة »تعطيل« رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل، وهنا رسالة أساسية مزدوجة موجهة إلى باسيل، 
ي الثنائي الشيعي، وأن 

َ
 يراهن على االختالف بين مكون

ّ
بأال

يراجع حساباته الرئاسية، ويبدأ التفكير في شروط موافقته 
على دعم فرنجية.

وتقول مصادر متابعة إن كل المحاوالت التي بذلها حزب 
الله إلقناع باسيل باتخاذ موقف موحد مع الحلفاء في »قوى 
( لم تصل إلى نتيجة، فاختار الحزب 

ً
الثامن من آذار« )سابقا

أن يتماهى أكثر من حركة أمــل والرئيس ميقاتي في عقد 
 
ً
 أن بري أيضا

ً
جلسة الحكومة للضغط على باسيل، خصوصا

يريد إيصال رسالة قاسية إلى األخير بأنه لم يعد بإمكانه 
تعطيل عمل كل المؤسسات في البالد، وخاصة الحكومة 
ومجلس النواب نزواًل عند رغباته ومصالحه، ولذلك هناك 
إصرار على عقد جلسة حكومية، وأخرى تشريعية للمجلس 

النيابي.
 أكثر المستفيدين هو ميقاتي الذي 

ّ
وفق هذه المعادلة، فإن

 أن 
ً
يعمل على إعادة تفعيل عمل حكومته من جهة، وثانيا

يتحول إلى جزء أساسي من »الترويكا« التي هناك مساٍع 
 أنه 

ً
إلعادة إحيائها، خاصة أن ميقاتي كان قد أعلن مسبقا

يدعم وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويتمنى ذلك في 
 .

ً
محاولة منه لحفظ موقع في أي تسوية قد تتبلور الحقا

ومن غير المعروف بعد كيف سيتعاطى باسيل مع هذا 
 
ً
، ال سيما أنه سيجد نفسه ُمحرجا

ً
 ورئاسيا

ً
التطور سياسيا

 بسبب 
ً
أكثر فأكثر، أواًل بسبب تعطيل االستحقاق، وثانيا

عدم قدرته على تحقيق رغباته، مما سيفرض عليه البحث 
عن اتخاذ خطوة جديدة تتعلق بالبحث عن تسوية معّينة 
تكون في حدها األدنى ُمرضية له، ال سيما أنه سيجد من 
الصعب التراجع عن رفض دعم فرنجية، ألن ذلك ستكون له 

انعكاسات سلبية سياسية وشعبية عليه.

جولة خليجية للرئيس اإلسرائيلي وتصعيد محدود في غزة
ــلـــي، إســحــق  ــيـ ــرائـ أجـــــرى الـــرئـــيـــس اإلسـ
هرتسوغ، أمس، زيارة هي االولى لرئيس 
ــنـــذ تــطــبــيــع  ــــى الـــبـــحـــريـــن مـ اســـرائـــيـــلـــي الــ
الــعــالقــات بــيــن الــبــلــدي عـــام 2020، التقى 
خاللها العاهل البحريني الملك حمد بن 
عــيــســى، عــلــى أن يــجــري الــيــوم زيــــارة الــى 
االمارات، حيث سيلتقي الرئيس اإلماراتي 
محمد بن زايــد على هامش مشاركته في 

مؤتمر الفضاء المنعقد في أبوظبي.
ووفـــق وكــالــة األنــبــاء البحرينية )بــنــا(، 
كان في استقبال الرئيس اإلسرائيلي لدى 
وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وزير 
الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني.

وطبقا للوكالة، فإن مباحثات هرتسوغ 
ومــلــك الــبــحــريــن تــتــنــاول تــعــزيــز عــالقــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، والــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
ومــن المقرر أن يلتقي هرتسوغ، الــذي 
يرافقه وفد من ممثلي الصناعة واألعمال، 
الجالية الــيــهــوديــة فــي الــبــحــريــن. واعتبر 
، قبل 

ً
هرتسوغ، الــذي يعد منصبه فخريا

مغادرته إســرائــيــل، أن الــزيــارة التي يقوم 
بها بدعوة من الملك حمد »خطوة تاريخية 
أخــرى في العالقات بين إسرائيل والــدول 

العربية«.
وقــال فــي تغريدة إن »اتــفــاقــات إبــراهــام 
أثــارت تعاونا إقليميا تاريخيا )...( أدعو 
المزيد من الــدول في منطقتنا لالنضمام 
إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق األوسط«، 

 أنـــه سيبحث فــي الــمــنــامــة »سبل 
ً
مــضــيــفــا

تعزيز الــتــعــاون االقــتــصــادي، إضــافــة الى 
القضايا السياسية والتحديات المشتركة، 

بما في ذلك ازمة المناخ العالمية«.
وبحسب هرتسوغ، فــإن »دائــرة السالم 
والشراكة اآلخذة في االتساع مع جيراننا 
فــي الــشــرق االوســــط لــهــا اهــمــيــة كــبــيــرة، ال 
سيما في ظل تضعضع االستقرار العالمي 

واالقليمي.
إلى ذلك، قصفت مقاتالت اسرائيلية أمس 
عدة أهداف في قطاع غزة دون وقوع ضحايا 
 على سقوط صـــاروخ اطلق من القطاع 

ً
رّدا

 اي جهة اطالقه.
ّ
أمس االول، ولم تتبن

ا مع القصف، أطلق فلسطينّيون 
ً
وتزامن

ــيــن آخـــَريـــن عــلــى بــلــدات بجنوب 
َ

صــاروخ
إســرائــيــل، حــســب شــهــود عــيــان ومــصــادر 

أمنّية فلسطينّية.
ـــرت أن  ــانـــت تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة ذكــ وكـ
تــل أبــيــب بعثت رســالــة شــديــدة اللهجة لـ 
»حماس« عبر مصر، مفادها أنها ستتعامل 

بقسوة مع أي انتهاك من قطاع غزة.
ــاة األولــــــــــى بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون  ــنــ ــقــ وقـــــالـــــت الــ
اإلسرائيلي إن »حماس« تمارس ضغطا على 
حركة الجهاد اإلســالمــي حتى ال تــرد على 
مقتل اثنين من قيادييها قبل ايام في جنين 

ة.
ّ
ة الغربّية المحتل

ّ
شمال الضف

الى ذلك، اعترضت اسرائيل بشدة على 
ــمـــي لــلــســالم في  اســتــنــكــار الــمــبــعــوث األمـ
الشرق األوســط، تور وينسالند، قتل أحد 

ضباطها الشاب الفلسطيني عمار مفلح 
من المسافة، في بلدة حوارة جنوبي مدينة 

نابلس الجمعة.
ـــه 

ّ
ــر« إن ــتـ وكـــتـــب ويــنــســالنــد عــلــى »تـــويـ

»مذعور من عملّية االغتيال« بعد حصول 
»قــتــال مــع جــنــدي إســرائــيــلــي«، داعــيــا الــى 

التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
ــم الـــخـــارجـــّيـــة  ــاســ ــنــــاطــــق بــ ووصـــــــف الــ
ه »تشويه 

ّ
اإلسرائيلّية رّد فعل وينسالند بأن

 أنه »هجوم إرهابي 
ً
كامل للحقيقة«، مؤكدا

 خالله شرطي في وجهه وتّم تهديد 
َ
ِعن

ُ
ط

حــيــاة زمــيــلــه، لــذلــك، تـــّم إطـــالق الــنــار على 
المهاجم«.

ه 
ّ
بدوره، أّكد رئيس الوزراء يائير البيد أن

يدعم »بالكامل« قائد حرس الحدود الذي 
قتل مفلح وأتاح إنقاذ أرواح«.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر، 
اقتحم فلسطيني، أمس، مطار بن غوريون 
ــــار عكس  فـــي الـــلـــد بــســيــارة مــســروقــة وسـ
اتجاه السير. وبحسب الشرطة، فإن الشاب 
ــكـــان الـــضـــفـــة، اقـــتـــحـــم حــاجــز  ــــو مــــن سـ وهـ
المطار وجرى إطالق النار عليه قرب قاعة 
المسافرين المركزية )ترمينال( رقم 3، مما 

تسبب في هلع المسافرين.

هرتسوغ يقدم هدية للملك حمد بعد وصوله إلى المنامة أمس )أ ف ب(

ماكرون يدعو رئيس الوزراء 
العراقي إلى باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمــس، رئيس الــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني إلى اجتماع في باريس أوائل العام 
المقبل، فــي خــطــوة تشير الــى أن التحضيرات الــتــي كــانــت تجري 
الستضافة العاصمة االردنية »مؤتمر بغداد 2« قبل نهاية العام، 

قد تعرقلت.
وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي، في بيان، أن الزعيمين اتفقا خالل 
اتصال هاتفي على تعزيز التعاون الثنائي وأن فرنسا ستساعد 

العراق في حربه ضد اإلرهاب والهجمات على سيادته.  
وعــقــد »مــؤتــمــر بــغــداد للتعاون والــشــراكــة« فــي أغسطس 2021 
بالعاصمة العراقية بغداد برئاسة العراق وفرنسا، وشاركت فيه 
الى جانب باريس وبغداد، دول جوار العراق أي الكويت والسعودية 

واألردن وإيران وتركيا الى جانب االمارات وقطر.
من ناحية أخرى، نّدد ماكرون، العائد الى باريس من زيارة دولة 
الى الواليات المتحدة، بـ »أكاذيب« السلطات اإليرانية، وأّكد أنه مارس 
ا قوًيا جًدا« على نظيره اإليراني إبراهيم رئيسي فيما يتعلق 

ً
»ضغط

بالسجن »غير المقبول« لرعايا فرنسيين.
وفي مقابلة مع صحيفة »لوباريزيان« الفرنسية، قال ماكرون إن 
 
ً
»أكاذيب كثيرة قيلت« بشأن توقيف 7 فرنسيين في إيران، مضيفا

ا ألسباب أكاديمية أو مرتبطة 
ً
»انهم مواطنون ذهبوا إلى إيران أحيان

بجمعيات. ال شيء يبّرر سجنهم، هذا أمر غير مقبول في نظرنا«.
 على صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إنه ينوي التحدث مع 
الرئيس األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي قبل إجـــراء محادثات 

هاتفية مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وأضــــاف: »انــتــظــرت الــفــرصــة لمناقشة كــل شــيء بالتفصيل مع 
الرئيس جو بايدن قبل التحدث مع بوتين، وانتظرت أيضا إجراء 
محادثة مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى يوم األحــد... وبالطبع، كما 

كنت دائما، يجب أوال الحديث مع الرئيس زيلينسكي«.
)باريس ـ رويترز، د ب أ(
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رئيس »األولمبية الكويتية« تفقد عدة اتحادات
ضمن خطة اإلعداد المسبقة ألولمبياد باريس 2024

قام رئيس اللجنة األولمبية 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
بـــزيـــارة إلـــى اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
واتــحــاد كــرة الــيــد، ضمن خطة 
اإلعــــــــداد الــمــســبــقــة ألولــمــبــيــاد 

باريس 2024. 
ونــاقــش الــنــاصــر مــع رئيس 
ــلـــه  اتـــــحـــــاد كـــــــرة الـــــقـــــدم عـــبـــدالـ
الــــشــــاهــــيــــن وأعــــــضــــــاء مــجــلــس 
إدارة االتحاد بعض التفاصيل 
الخاصة بإعداد العبي المنتخب 
األولــمــبــي والـــوقـــوف عــلــى أهــم 

برامج اإلعداد الفني.
ــار رئـــيـــس »األولــمــبــيــة«  ــ وأشــ
خــــــال االجــــتــــمــــاع إلــــــى بــعــض 

الماحظات المتعلقة بمشاركة 
خمسة محترفين فــي بطوالت 
االتحاد خال الموسم، مما يقلل 
حظوظ وجود الاعبين الشباب 
مــع أنديتهم، كما قــدم الناصر 
 مـــفـــاده إلـــــزام األنـــديـــة 

ً
مــقــتــرحــا

بمشاركة العبين اثنين من فريق 
تحت 19 مع الفريق األول خال 
ــادم لــيــتــســنــى لهم  ــقـ الــمــوســم الـ
االحــتــكــاك واالســتــفــادة الفنية، 
ــاع  ــمـ ــتـ ــــرح خــــــال االجـ ــتـ ــ ــا اقـ ــمـ كـ
ــاء دوري تـــحـــت 21 ســنــة  ــ ــغـ ــ إلـ
لعدم استفادة العبي المنتخب 

األولمبي من هذا الدوري. 
وفــــي ذات الـــجـــهـــود، اجــتــمــع 

الناصر مع نائب رئيس اتحاد 
كرة اليد شبيب الهاجري وأمين 
ســـر االتـــحـــاد قـــايـــد الـــعـــدوانـــي، 
حـــيـــث تـــمـــت مــنــاقــشــة بــرنــامــج 
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ ــتــــخــــب وكـ ــنــ ــمــ إعـــــــــــــداد الــ
وضــع آلــيــة تــعــاون بين اللجنة 
األولــمــبــيــة واتـــحـــاد الــلــعــبــة من 
أجـــل تــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات أمـــام 
مشوار التأهل ألولمبياد باريس 

 .2024
وأكد الناصر خال اجتماعه 
مــع مــســؤولــي اتــحــاد كـــرة اليد 
أن الــلــجــنــة األولــمــبــيــة ال تدخر 
 في توفير الدعم المادي 

ً
جهدا

والــمــعــنــوي فـــي إطــــار الــجــهــود 

الــرامــيــة إلـــى وصـــول المنتخب 
الوطني لكرة اليد إلى أولمبياد 

باريس 2024.
كــــمــــا قــــــــام رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
األولــمــبــيــة، بــزيــارتــيــن أخريين 
إلى اتحاد ألعاب القوى، واتحاد 
ــيـــن الــســر  ــارزة، بـــرفـــقـــة أمـ ــبــ ــمــ الــ
الــمــســاعــد فــي الــلــجــنــة الكابتن 
ــــري، ضـــمـــن الـــجـــهـــود  ــمـ ــ عـــلـــي الـ
المبذولة لخطة اإلعداد المسبقة 
ألولـــــمـــــبـــــيـــــاد بـــــــاريـــــــس 2024 
وبرنامج إعداد البطل األولمبي. 
ــك مــنــاقــشــة  ــ ــــال ذلـ ــمـــت خـ وتـ
ــراف الــجــزئــي  ــ ــتـ ــ مــــوضــــوع االحـ
ووضع الحلول الازمة لمعالجة 

هـــــــذا األمـــــــــــر، والـــــــوقـــــــوف عــلــى 
بــرامــج اإلعــــداد الفني لاعبين 
وتـــجـــهـــيـــزهـــم بـــالـــشـــكـــل األمـــثـــل 
لخوض التحديات القادمة التي 

تنتظرهم.
ــر الـــــحـــــرص  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ وأكــــــــــــد ال
ــيـــل كــــل الـــصـــعـــوبـــات  ــذلـ ــلـــى تـ عـ
ــواجـــه إعــــــداد الــاعــبــيــن  الـــتـــي تـ
ووضع آلية تعاون بين اللجنة 
األولــــمــــبــــيــــة واتــــــحــــــاد الـــلـــعـــبـــة 

لتحقيق األهداف المنشودة.

 تذكارية للناصر
ً
الشاهين يقدم درعا مع اتحاد ألعاب القوى

الناصر اقترح إلغاء 
دوري كرة القدم 

تحت 21 سنة لعدم 
استفادة الالعبين

دهيليس: الساحل يواجه 
السالمية بصفوف مكتملة

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل تدريباته اليومية، 
 لمباراته المهمة والمرتقبة أمام السالمية، المقرر 

ً
على ملعبه، استعدادا

لها الساعة الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد 
عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، في الدور نصف 

النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد.
وأكد مدرب الساحل، محمد دهيليس، 
أن الفريق سيدخل اللقاء بصفوف مكتملة، 
 أن عدم غياب العبين، سواء لإلصابة 

ً
مبينا

أو اإليــــقــــاف، أمــــر إيـــجـــابـــي، ويــصــب 
بالطبع في مصلحة الفريق.

وقال دهيليس، لـ »الجريدة«، 
إن »فــــريــــق الـــســـالـــمـــيـــة قــــوي، 
ويضم بين صفوفه العبين 

أكفاء، وبالطبع طموحهم 
يــتــمــثــل فـــي الــتــأهــل للقاء 

النهائي«.
ــل  ــاحــ ــســ وأضــــــــــــــاف: »الــ

 بين صفوفه العبون 
ً
أيضا

أكـــفـــاء ومـــحـــتـــرفـــون مــشــهــود لــهــم، 
 إلى التأهل، وهو طموح 

ً
ونطمح أيضا

مشروع للفريقين«.
وشـــدد دهيليس على أن جميع 
الفرق، وليس الساحل فقط، تأثرت 

 بإيقاف النشاط الرياضي خال 
ً
سلبا

بطولة كأس العالم التي تستضيفها 
.
ً
قطر حاليا

ولــــفــــت إلــــــى أن تـــركـــيـــز الــجــمــيــع 
يقتصر على لقاء السالمية، ثم على 
مواجهتي القادسية والنصر في دوري 
زيــن الممتاز، حيث يسعى خالهما 
الساحل إلى تحقيق نتائج إيجابية، 

للتمسك بأمل البقاء في البطولة.
ــار دهــيــلــيــس إلــــى أنــــه خــال  ــ وأشــ
 عقب 

ً
فترة التوقف المقبل، وتحديدا

مــبــاراتــي الــقــادســيــة والــنــصــر، سيتم 
تحديد العناصر التي يحتاجها الفريق 

في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.

»الرماية« ينظم بطولة كأس علي صباح السالم
أعلن نادي الرماية تنظيم بطولة كأس 
المغفور لــه الشيخ علي صــبــاح السالم 
السنوية، في 8 الجاري، وتستمر فعالياتها 
ثــاثــة أيــــام متتالية، يــشــارك فيها رمــاة 
النادي الكويتي، إلى جانب رماة الحرس 
الوطني واالتحاد الكازاخستاني ورماة 
االتحاد البحريني وراميات من االتحاد 

اإلماراتي.
ولــفــت إلـــى أنـــه جــــاٍر الــعــمــل عــلــى قــدم 
وســـاق فــي اللجنة التنظيمة واألجــهــزة 
الــفــنــيــة واإلداريــــــــة النـــطـــاق هــــذا الــحــدث 
ــد الــزمــنــيــة  ــيـ ــمـــواعـ الـــكـــبـــيـــر، لـــتـــحـــديـــد الـ
لــلــتــدريــبــات والــمــســابــقــات، حــيــث أعـــدت 
اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس 
في مسابقات رمــايــات )المسدس ضغط 

هـــواء 10م، والبندقية ضغط هـــواء 10م، 
ورماية القوس والسهم األولمبي( للرجال 

والسيدات.
كما أعـــدت اللجنة المنظمة للبطولة 
التجهيزات الخاصة إلخــراج الحدث في 
ــــوره، مــن خـــال تجهيز مجمع  أبــهــى صـ
ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي، 
وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة 
 لكثافة األعداد المتوقعة 

ً
والراميات، ونظرا

للمشاركة في البطولة، فقد تم فتح باب 
 
ً
التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا

من أمس األول، على أن يغلق باب التسجيل 
مساء غــٍد، حيث تبدأ لجان التحكيم في 

إجراء القرعة وتوزيع المجموعات.
ــيـــس االتـــحـــاديـــن  ــد رئـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ

الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي، 
أن بطولة المغفور له الشيخ علي صباح 
السالم لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية 
الكويتية، لذلك فإن مجلس اإلدارة يحرص 
 ضــمــن بــرنــامــج 

ً
عــلــى إدراجــــهــــا ســـنـــويـــا

ــريـــاضـــي الــمــحــلــي،  بــــطــــوالت مــوســمــه الـ
ليستذكر أبناؤه الرماة وجميع منتسبي 
الرماية الكويتية بكل فخر ما قدمه الفقيد 
من إنجازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده 
الكويت في كل القطاعات الحكومية التي 
أشرف عليها. وأضاف العتيبي: »البطولة 
محطة لمنتخباتنا الوطنية لرماية أسلحة 
ــرصــــاص وأســـلـــحـــة الـــقـــوس والــســهــم،  الــ
ليكونوا فــي أتــم االســتــعــداد والجاهزية 

 للمشاركات الدولية القادمة«.
ً
استعدادا

نتائج مميزة للدراجات المائية في بطولة اإلمارات
حــــقــــق الـــمـــتـــســـابـــقـــون الـــكـــويـــتـــيـــون 
المشاركون فــي ختام الجولة الرابعة 
والختامية من بطولة اإلمارات الدولية 
للدراجات المائية في اإلمـــارات نتائج 
مــمــيــزة فــي فــئــات عــــدة، والــتــي نظمها 
نــــادي أبــوظــبــي لــلــريــاضــات الــبــحــريــة، 

السبت.
وأحـــــرز الــمــتــســابــق الــكــويــتــي راشـــد 
ــــدواس لــقــب بــطــولــة مــوســم اإلمــــارات  الـ
2022 في فئة »GP1«، كما فاز المتسابق 
الكويتي يوسف العبدالرزاق بالمركز 
األول فـــي فــئــة الـــجـــالـــس لــلــمــحــتــرفــيــن 

.)Gp1(
وحــصــل كــل مــن الــمــتــســابــق يوسف 
الجريسي على المركز الثالث في فئة 
الجالس )Gp2(، وأحمد الخضاري على 

.)Gp4( المركز الثالث في فئة الجالس
ــــي مـــنـــافـــســـات الـــنـــاشـــئـــيـــن، حــقــق  وفـ

المتسابق فارس رمضان المركز الثالث 
 ،)Gp3.3( فـــي فــئــة الـــواقـــف لــلــنــاشــئــيــن
ويــوســف رمــضــان حــصــل عــلــى المركز 
ــــف لــلــنــاشــئــيــن  ــــواقـ ــي فـــئـــة الـ ــانـــي فــ ــثـ الـ

.)Gp3.1(
ــدواس عــن ســعــادتــه بهذا  ــ وأعــــرب الـ
اإلنجاز في أقوى وأكبر فئة بالبطولة، 
ورفـــــع عــلــم الـــكـــويـــت فـــي هــــذا الــمــحــفــل 
الـــــدولـــــي، الـــــــذي يــــشــــرف عـــلـــيـــه اتـــحـــاد 

اإلمارات للرياضات البحرية.
ــه حــقــق الــمــركــز الــثــانــي في  ــر أنـ وذكــ
 
ً
ــا، حــيــث كـــان ذلـــك كفيا الــجــولــة ذاتـــهـ
 
ً
بتتويجه بلقب بطولة الموسم، مبينا
قــوة المشاركين والمنافسة مــن حيث 
ــتـــعـــدادات الــفــنــيــة والــمــيــكــانــيــكــيــة،  االسـ
والتي كانت واضحة على قوة المنافسة 
وتغيير النتائج ما بين مراحل السباق.
راشد الدواس)كونا(

تعادل فريق برقان لكرة اليد 
مع نظيره النادي العربي، أمس 
األول، بنتيجة 26-26 )الــشــوط 
األول للعربي 12-14(، في المباراة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــيـــن عــلــى 

ــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ  صــالــة االتـــحـ
سعد العبدالله الرياضي، ضمن 
ــن الــــــدوري  ــة الـــســـابـــعـــة مــ ــولـ الـــجـ
الممتاز لكرة اليد، التي شهدت 
 فوز السالمية على القرين 

ً
أيضا

29-35، وتغلب الفحيحيل على 
الصليبيخات 27-25.

بهذه النتائج، رفع »السماوي« 
رصيده إلــى 10 نقاط في المركز 
الــثــالــث، يــلــيــه بـــرقـــان فـــي الــمــركــز 
ــي الـــمـــركـــز  ــ الــــــرابــــــع، والــــعــــربــــي فـ
الخامس، والفحيحيل في المركز 
السادس برصيد واحد )7 نقاط(، 
فيما ظل الصليبيخات بـ 4 نقاط 
في المركز السابع، والقرين بدون 
رصيد في المركز العاشر واألخير.
وفي منافسات دوري الدرجة 
األولـــى، أسفرت نتيجة مباراتي 
ــنـــة، أمـــــس األول،  ــثـــامـ ــة الـ الـــجـــولـ
عــن فـــوز الــنــصــر عــلــى التضامن 
بنتيجة 30-40، والــشــبــاب على 

الجهراء 27-26.
ورفــــع الــنــصــر رصـــيـــده إلــــى 9 
نــقــاط فـــي الــمــركــز الـــثـــانـــي، يليه 
الـــشـــبـــاب بــــ 6 نـــقـــاط فـــي الــمــركــز 
ــالــــث، فـــيـــمـــا ظــــل الــــجــــهــــراء بـــ  ــثــ الــ
ــع،  ــ ــرابــ ــ ــي الــــمــــركــــز الــ ــ ــاط فــ ــ ــقـ ــ 3 نـ
والتضامن بنقطتين في المركز 

جانب من مباراة الفحيحيل والصليبيخاتالخامس واألخير.

الكويت للتعويض أمام الجهراء و»ساخنة« 
بين كاظمة والقادسية

• محمد عبدالعزيز
قام اليوم مباراتان ضمن المرحلة الرابعة 

ُ
ت

من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ يلتقي في 
الخامسة وخمس عشرة دقيقة مساء الكويت 
مع الجهراء، تليها في السابعة وخمس عشرة 
جرى 

ُ
دقيقة مساًء مباراة كاظمة مع القادسية، وت

المباراتان على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي.

في المباراة األولــى يتطلع الكويت لمداواة 
جراحه، بعد قــرار االتحاد بتحويل فــوزه على 
العربي في الجولة الماضية إلى خسارة، بسبب 
مشاركة الاعب الموقوف عامر السليم، األمر 
الذي تراجع على اثره للمركز الخامس، بفارق 

نقاط األشــواط خلف القادسية الرابع برصيد 
 
ً
واحد )3 نقاط(، واستعادة نغمة الفوز مجددا
على حساب الجهراء، الثالث بفارق األشــواط 
خلف العربي األول وكاظمة الثاني، ولكل منهم 
6 نقاط، والساعي لاستفادة من كبوة »األبيض«، 

 من الهزائم.
ً
للمحافظة على سجله خاليا

لذا سيضرب »األبيض« بكل قوة لدك حصون 
 على إصرار وعزيمة العبيه، 

ً
الجهراوية، معتمدا

 عبدالله جــاســم وعــبــدالــعــزيــز نجم 
ً
خــصــوصــا

والمحترفين الروسي إيفان واأللباني غازميند 
ل الــجــهــراء على العبيه  هــوســاج، فيما ســيــعــوِّ
الشباب وتألق يوسف كابد وعبدالعزيز العنزي 
والمحترفين الكوبي روزي والبرازيلي فرناندو.
ولــن تقل الــمــبــاراة الثانية إثـــارة ونــديــة عن 

سابقتها، إذ يأمل »البرتقالي« )الثاني(، المحافظة 
على سلسلة انتصاراته مــن دون عــثــرات أمــام 
القادسية )الرابع(، والطامح كذلك إلى االرتقاء 
لــلــمــراكــز األولـــــــى. وســـيـــحـــاول مـــــدرب كــاظــمــة، 
األرجنتيني داريــو، استغال معنويات العبيه 
المرتفعة ومستواهم المميز إلجهاض محاوالت 
 بالمحترفين الكوبي سبيدا 

ً
القادسية، مدعوما

والدومينيكاني سانتوس.
على الجانب اآلخر، سيسعى مواطنه جوليان، 
مدرب »األصفر«، للتصدي لطموحات خصمه، 
 راشد 

ً
 على خبرة وأداء العبيه، خصوصا

ً
معتمدا

عنبر والروسي فيكتور، وربما تشهد المباراة 
عــودة البرازيلي ديغالما في حالة تعافيه من 

اإلصابة.

ً»الهيئة« و»الخليج للتأمين« 
 رياضيا

ً
نظمتا مهرجانا

أقــامــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة ومــجــمــوعــة الخليج 
للتأمين مهرجان »GIG Battle Fitness Festival«، واشتمل 

على مجموعة من األلعاب الرياضية للكبار والصغار.
وشــهــد الــمــهــرجــان، الـــذي أقــيــم لــيــوم واحـــد، منافسات 
في رفع األثقال والجوجيتسو البرازيلية وكــرة الطائرة 
الــشــاطــئــيــة وتــســلــق الـــحـــواجـــز الــمــرتــفــعــة وشــــد الــحــبــل 

والدراجات الهوائية.
وبلغ عدد المشاركين 1500 من الكويت البحرين وإيران 
ولــبــنــان وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــا، وكــانــت مــشــاركــة األطــفــال 

حاضرة، وتمثلت في سباقات خاصة بهم وبذويهم.
)كونا(

حصلت الحكمتان الكويتيتان معالي العنزي ودالل النسيم على الشارة 
الدولية في لعبة كرة اليد، بعد مشاركتهما في إدارة مباريات البطولة 
 في كوريا الجنوبية، واجتيازهما 

ً
اآلسيوية الـ 19 للسيدات المقامة حاليا

لجميع االختبارات الخاصة بالمستوى الدولي في التحكيم.
وبذلك أصبحت العنزي والنسيم أول حكمتين كويتيتين تحصان 

على الشارة الدولية في إدارة مباريات كرة اليد.
وكانت الحكمتان أول خليجيتين تحصان على شــارة التحكيم 
 في إدارة البطوالت 

ً
القارية قبل عدة مواسم، بعد ظهورهما المميز جدا

المحلية والقارية »سيدات - ورجال« مما مهد لهما الطريق للحصول 
على الشارة الدولية التى ستتيح لهما المشاركة في ادارة البطوالت 

.
ً
العالمية مستقبا

خالص العزاء للدوسريخالص العزاء للدوسري
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى متسابق 
الزوارق السريعة، بدر مرزوق الحمد الدوسري، لوفاة 
المغفور لها بإذن الله شقيقته بدرية، سائلين المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها 

الصبر والسلون.
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

»الشارة الدولية« ألول 
حكمتين كويتيتين

محمد دهيليس

برقان يتعادل مع العربي في »ممتاز اليد«برقان يتعادل مع العربي في »ممتاز اليد«

 لكاظمة بعد رحيل ماركوف
ً
العسعوسي مدربا

• حازم ماهر
قــرر مجلس إدارة نــادي كاظمة، 
بالتنسيق مع جهاز الكرة برئاسة 
عضو المجلس فــواز بخيت، إنهاء 
عــقــد الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق األول 
ــدرب الـــصـــربـــي زيــلــكــو  ــمــ بـــقـــيـــادة الــ
ماركوف، ومساعده دراجو، ومدرب 
الــحــراس مــيــلــوش، ومــــدرب اللياقة 
الــبــدنــيــة تــراشــكــو، بــالــتــراضــي بعد 

االجتماع معهم عصر أمس.
وتـــقـــرر إســـنـــاد الــمــهــمــة لــلــمــدرب 
الــمــســاعــد عــبــدالــحــمــيــد العسوسي 
لـــقـــيـــادة »الـــبـــرتـــقـــالـــي« فــــي الـــفـــتـــرة 

المقبلة، بشكل مؤقت، حيث يبجث 
الــمــجــلــس وجــهــاز الــكــرة عــن مــدرب 
مــؤقــت لتولي المسؤولية، على أن 
ــي الــجــهــاز  يــســتــمــر الــعــســعــوســي فـ

الجديد.
وجاء قرار المجلس وجهاز الكرة، 
ــع األداء والـــنـــتـــائـــج في  ــراُجــ بــعــد تــ
الفترة األخيرة، وعدم قدرة البرتقالي 
عــلــى االســـتـــمـــرار عــلــى قــمــة دوري 
زيـــن لــلــدرجــة الــمــمــتــازة، وتــراجــعــه 
للمركز الثالث، إلــى جانب خسارة 
لقب السوبر أمام نادي الكويت بعد 

الهزيمة بهدفين لهدف.
وكان ماركوف قد أدلى بتصريح 

، أكــد 
ً
ــدة«، أخــــيــــرا ــريــ ــجــ خــــاص لــــ »الــ

خــالــه أن تـــراجـــع الــنــتــائــج واألداء 
يرجع إلى نقص بصفوف الاعبين 
عقب تعّرض العديد من األساسيين 

لإلصابة.
ــــى مـــــاركـــــوف الـــمـــهـــمـــة فــي  ــولـ ــ وتـ
 
ً
منتصف الــمــوســم الــمــاضــي، خلفا

لــلــمــدرب الــبــوســنــي دراكـــــو، ونــجــح 
ماركوف باالرتقاء بالمستوى، وقاد 
البرتقالي ليكون في مركز الوصافة 
لــلــدوري الممتاز، إلــى جانب الفوز 
به 

ّ
فــي كــأس سمو األمــيــر، بعد تغل

في المباراة النهائية على السالمية 
بهدفين مقابل هدف.
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 أمام والديه
ً
تمساح يلتهم طفال زرعوا شعره وحصدوا حياته!

 من 
ً
اختطف تمساح رضــيــعــا

بين أيــدي والــديــه، عندما هاجم 
قاربهما قبالة ساحل في ماليزيا، 
وقد حاوال صد الزاحف الوحشي، 

ب عليهما بسهولة.
ّ
ه تغل

ّ
لكن

وفــــي فــيــديــو مـــرعـــب، نــشــرتــه 
ــيـــة نــــــت«، أمــــــس، يــتــوجــه  »الـــعـــربـ
التمساح إلى مكان قرب األشجار 
ويبدأ التهام الطفل، حيث تظهر 

بقعة دم كبيرة.

وأنـــقـــذ الـــقـــرويـــون األب، وهــو 
 
ّ
ــن قـــبـــيـــلـــة بــــــــــاالوه، لـــكـــن ــ رجــــــل مـ

ــّر ابــنــه بــالــفــعــل إلــى  الــتــمــســاح جـ
ـــــا عــلــى 

ً
األعـــــــمـــــــاق. وظــــهــــر الحـــــق

السطح وجسد الرضيع في فكيه، 
قبل أن يغرق مرة أخرى في الماء 

مع الجثة.
ــة وكــــالــــة لــهــد  ــيـــسـ وأكــــــــدت رئـ
داتو لإلطفاء واإلنقاذ، سومسوا 
راشــــــد، أن الــبــحــث جـــــاٍر عـــن أي 

أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده 
تعّرض لجروح خطيرة في الرأس 

والجسم.
وأضــافــت: »يعتمد الكثير من 
ــنـــاك عـــلـــى الـــنـــهـــر فــي  الـــســـكـــان هـ
طــعــامــهــم ومــعــيــشــتــهــم، لــــذا فهم 
بحاجة للذهاب إلى المياه. علينا 
توخي الحذر بشكل خاص، ألنه 
من المحتمل أن يكون التمساح 

مازال في المنطقة«.

ــنــــدي آثـــــار  ــهــ ــدأ الــ ـــ عــــنــــدمــــا بــ
رشــيــد يــالحــظ بــدايــات صلعه، 
قرر الخضوع لزراعة شعر كي 
يستعيد وسامته، ويتمكن من 
الزواج، لكن الشاب المسؤول في 
محطة تلفزيونية لم يكن يدرك 
أن هذه العملية ستكلفه حياته.

ويلجأ الرجال الذين يعانون 
الصلع المبكر إلــى زرع الشعر 
بشكل متزايد مع ارتفاع الدخل 

ــادة الــتــركــيــز عــلــى المظهر  ــ وزيـ
ــاع  الــــشــــخــــصــــي، لــــكــــن فــــــي قـــطـ
ضعيف الــتــنــظــيــم، يمكن لهذه 
 
ً
العملية، التي يجريها أحيانا
هواة يتدربون على »يوتيوب«، 

أن تكون لها نتائج مميتة.
ــة  ــيـ ــقـــضـ وفـــــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـ
التي نشرتها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، ونقلها موقع روسيا 
الـــيـــوم أمـــس األول، كـــان رشــيــد 

العائل الوحيد ألســرتــه يطمح 
إلــى حــيــاة أفــضــل وشـــراء منزل 
وتزويج شقيقتيه، لكنه أصيب 
بتسمم فــي الــدم بعد خضوعه 
لــعــمــلــيــة زرع شــعــر فـــي عــيــادة 

بنيودلهي العام الماضي. 
وقــالــت والــدتــه آســيــا بيغوم 
ــا(: »ابـــنـــي مــــات ميتة  )62 عــــامــ
... توقفت كليتاه عن 

ً
مؤلمة جدا

العمل، ثم انهارت أعضاؤه«.

رأس تشارلز الثالث أكبر من التاج!رأس تشارلز الثالث أكبر من التاج!
أعـــــلـــــن قــــصــــر بـــكـــنـــغـــهـــام 
ــديــــس إدوارد  ــقــ أن تــــــاج الــ
التاريخي، الذي كان محور 
تتويج الــمــلــوك فــي إنكلترا 
، نقل 

ً
ــا ألكـــثـــر مـــن 350 عــــامــ

ــــدن لـــتـــعـــديـــلـــه  ــنـ ــ ــن بـــــــرج لـ ــ مــ
بحيث يتناسب مــع قياس 
رأس الملك تشارلز الثالث، 
ــن ارتــــــدائــــــه فــي  ــ لــيــتــمــكــن مـ
مـــراســـم تــتــويــجــه فـــي مــايــو 

المقبل.
ويــجــري اســتــخــدام التاج 
مــنــذ تــتــويــج الــمــلــك تشارلز 
الثاني عام 1661، في أعقاب 
استعادة النظام الملكي بعد 
جمهورية أوليفر كرومويل 

التي استمرت 10 سنوات.
وقــال موقع سكاي نيوز، 
أمس، إن التاج موجود إلى 
جانب مجموعة من جواهر 
الــتــاج الــبــريــطــانــي، يحتفظ 

بها في برج لندن.
وحل تاج القديس إدوارد 
ــرون  ــقــ ــن الــ ــ مـــحـــل نـــســـخـــة مـ
الوسطى، يعتقد أنها تعود 
إلى القرن الحادي عشر في 
عهد إدوارد المعترف، الذي 

تم صهره عام 1649.

وســيــتــوج الملك تشارلز 
الثالث بتاج القديس إدوارد 
خــالل الحفل المهيب الــذي 
سيقام في قلعة وستمنستر 
بــلــنــدن فــي 6 مــايــو المقبل، 
ــى غـــــــــرار مــــــا حــــــــدث مــع  ــلــ عــ
ــة الـــمـــلـــكـــة  ــ ــلـ ــ ــراحـ ــ والــــــدتــــــه الـ
إليزابيث الثانية عام 1953، 
وسيرتدي أيضا تاج الدولة 
اإلمبراطورية أثناء المراسم.

ــألــــف تــــــاج الـــقـــديـــس  ــتــ ويــ
إدوارد من إطار ذهبي صلب 
مرصع بالياقوت والجمشت 
والــيــاقــوت األزرق والعقيق 
والــــتــــوبــــاز والـــتـــورمـــالـــيـــن، 
ويتبع سلفه األصــلــي الــذي 
يعود إلى العصور الوسطى 
ــان و4  ــبـ ــلـ ــــي وجـــــــود 4 صـ فـ
أزهـــــار زئـــبـــق، كــمــا أن لــديــه 
غطاء مخمليا مزينا بفرو 

القاقم.

نجوم في مرحلة الطفولة بأعمدة الخلق
كشفت وكالتا الفضاء األوروبية، وناسا، عن 
صورة جديدة نشرها موقع روسيا اليوم، أمس، 
ألعمدة الخلق الملحمية، وهي مجموعة رائعة 
تشبه األصابع من الغاز والغبار حيث تتشكل 
الــنــجــوم، التقطتها الــعــيــون الــحــادة لتلسكوب 
الفضاء »األقوى على اإلطالق« جيمس ويب، الذي 

بلغت تكلفته 10 مليارات دوالر. 
 شبحية«، وهي جزء 

ً
وتشبه أعمدة الخلق »يدا

من سديم العقاب - الذي يبعد 6500 سنة ضوئية 
عن األرض في كوكبة الحية - وهو معروف بأنه 

مصدر لتشكيل النجوم.
وتــم التقاط أحـــدث صـــورة فــي ضــوء األشعة 
تحت الحمراء المتوسطة، الضوء الذي يحجب 
ســطــوع الــنــجــوم، حــيــث يلتقط الــغــاز المتدفق 
والغبار فقط. وقــّدم هذا طريقة جديدة لتجربة 

وفهم التكوين المذهل.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الخبراء صورة 
أعمدة الخلق من كاميرا األشعة تحت الحمراء 
القريبة )NIRCam(، قبل متابعة ذلك بصورة من 
.)MIRI( جهاز األشعة تحت الحمراء المتوسطة

 إلنتاج 
ً
واآلن، قام العلماء بتجميع الصور معا

صـــورة مذهلة تتميز بأفضل مــا فــي األداتــيــن، 
وتعرض حّواف متوهجة من الغبار، حيث تبدأ 

النجوم الفتية في التكون.
وتكشف كاميرا NIRCam عن النجوم الحديثة 
التكوين باللون البرتقالي خارج األعمدة، بينما 
يعرض التصوير بأداة MIRI طبقات الغبار في 

التكوين.
وقــالــت »نــاســا«: »هــذا هــو أحــد األســبــاب التي 
تجعل المنطقة تفيض بالنجوم. الغبار عنصر 

رئيسي في تكوينها«.
ــا« إلــــى أن أطــــــراف األصـــابـــع  وأشـــــــارت »نــــاســ

الحمراء المتوهجة على العمود الثاني تشير 
ــذه الــنــجــوم مــجــرد  إلـــى تــكــويــن نــجــم نــشــط. وهــ
ــفــــال«، وتـــقـــّدر أن أعــمــارهــا ال تــتــجــاوز 100  »أطــ

ألف عــام. وأمامها ماليين السنين من التكوين 
لتتشكل بالكامل.

وقال فريق »جيمس ويب«: »النجوم الحديثة 

ــــواف  الـــتـــكـــويـــن تـــظـــهـــر بـــشـــكـــل خــــــاص عـــنـــد حـ
 تنفجر في 

ً
الركيزتين العلويتين، فهي عمليا

المشهد«.

ً
 ويقذف حمما

ً
»سيميرو« ينفث رمادا

ــــرو فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ثــــــــــار بــــــــركــــــــان جـــــبـــــل سـ
 من الرماد 

ً
 سحبا

ً
إندونيسيا، أمس، نافثا

 ســيــواًل 
ً
ــا ــاذفـ الــســاخــن نــحــو الــســمــاء، وقـ

مــن الــحــمــم الــبــركــانــيــة أســفــلــه، مــمــا دفــع 

بــالــســلــطــات إلـــى رفـــع حــالــة الــتــأهــب إلــى 
أعلى مستوى.

ــوران أعـــلـــى جــبــل فـــي جــزيــرة  ــ وأدى ثــ
جاوا اإلندونيسية، على مسافة نحو 800 

كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، 
إلــى إجــالء سكان الــقــرى الــمــجــاورة، بعد 
عام بالضبط من آخر ثوران كبير للبركان، 

أسفر عن مقتل عشرات األشخاص.
ــــال الــنــاطــق بـــاســـم مـــركـــز الــبــراكــيــن  وقـ
والتخفيف من حدة الكوارث الجيولوجية، 
هندرا غــونــاوان، لقناة كومباس تي في 
الــتــلــفــزيــونــيــة، إن رفـــع مــســتــوى الــتــأهــب 
»يعني أن الخطر يهدد األماكن المأهولة 

ونشاط البركان تصاعد«.
من جهته، أشار الناطق باسم الوكالة 
الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، في 
بيان، إلى أن »انهيارات بركانية ساخنة« 
ناجمة عن أكوام من الحمم البركانية عند 
 ،

ً
فوهة البركان البالغ ارتفاعه 3676 مترا

انزلقت بعد ثورانه.
ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات 
 غوناوان نصح األشخاص 

ّ
على الفور، لكن

الــســاكــنــيــن فـــي جـــــوار الـــبـــركـــان بــالــبــقــاء 
بــعــيــديــن 8 كــيــلــومــتــرات عــلــى األقـــــل من 
فوهته، بعد رفــع مستوى التأهب مــن 3 

إلى 4.
)أ ف ب(

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

اح)كذا(
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

يـــــــنـــــــخـــــــطـــــــف قــــــــلــــــــبــــــــي إذا قــــــــــــالــــــــــــت )كـــــــــــــــــــذا(
وادعـــــــــــــــــي رب الـــــــــعـــــــــرش يـــــكـــــتـــــب لـــــــــي الـــــنـــــجـــــاة 

ى ذ أ تــــــــحــــــــّمــــــــلــــــــنــــــــي  تــــــــقــــــــصــــــــد  مـــــــــــــــا  ي  ر د أ
بــــــــــــــــس لــــــــهــــــــجــــــــتــــــــهــــــــا مـــــــــــثـــــــــــل ســـــــــــــّكـــــــــــــر نــــــــبــــــــات 

والــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــذب يــــــــــربــــــــــكــــــــــنــــــــــي إذا 
فـــــــــاجـــــــــأتـــــــــنـــــــــي بـــــــــالـــــــــســـــــــيـــــــــوف الــــــــمــــــــرهــــــــفــــــــات 

مــــــــــــا أدري اش خــــــــذا لــــــــــــبــــــــــــرق  ا مــــــــــــر  يــــــــــــــــوم 
وش بــــــــقــــــــى مــــــــنــــــــي عــــــــلــــــــى قــــــــيــــــــد الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة؟! 

 شــــــــــذا
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــَرك إال
َ
لــــــــــحــــــــــنــــــــــايــــــــــا مــــــــــــــا ت فــــــــــــــي ا

وورد أحـــــــــمـــــــــر طـــــــــــــاح مــــــــــن ُحـــــــــمـــــــــر الــــــشــــــفــــــاة

الحديث عن محمد العدساني، هو حديث عن حقبة 
التحول الحرجة، والحاسمة، والطموح الــذي ال حدود 
له، وحجم التأثير المفترض، والتركيز على التفاصيل، 

الستكمال المبادئ.
وحيث إن حياته زاخرة بالمناصب، كرئيس لمجلس 
األمة، ووزير وسفير، وهي مناصب معروفة للكثيرين، 
 هو رئاسته للمجلس البلدي من عام 

ً
 أن أقلها ذْكــرا

ّ
إال

1964 حتى حله عام 1966.
خــاض العدساني أول انتخابات لمجلس األمــة عام 
ز. ويبدو أن هناك عالقة بين وجود مجلس 

ُ
1963، ولم يف

األمــة، وزيـــادة صالحيات المجلس البلدي؛ فما إن بدأ 
»األمة« أعماله عام 1963، حتى عاد »البلدي« بصالحيات 
أوســع من سابقه الــذي كــان قد تعّرض ألزمــة سياسية 

حادة.
ــرت انــتــخــابــات 10 أعــضــاء  فـــي 11 يــونــيــو 1964 جــ
للمجلس الــبــلــدي، وكــانــت المفارقة تعيين العدساني 

.
ً
ضمن الـ 6 أعضاء، ومن ثم انتخابه رئيسا

ى مهمته، استخدم األسلوب العلمي في إدارة 
ّ
منذ تول

 على الدراسات المتوافرة، التي 
ً
الشؤون البلدية، معتمدا

كــان من أبرزها دراســتــان طلبتهما الحكومة من البنك 
الدولي، ودراسات أخرى لخبراء أكدوا ضرر التوسع في 

التثمين دون حاجة ماّسة إليه.
 ويــوضــح أبـــو وائــــل: »بــدأنــا بــمــحــاولــة الــتــعــرف على 
اإلدارات التي يتوجه لها المراجعون أكثر من غيرها، 
لنكتشف وجود فضوليين، اتضح أنهم يسعون لمعرفة 
، فــأدركــت حينها 

ً
اتجاهات التنظيم والتثمين تحديدا

خــطــورة الــمــســألــة، حــيــث اكتشفنا أنــهــم وكـــالء لبعض 
)تجار التثمين( الذين كانوا يستخدمون تلك المعلومات، 
ويـــشـــتـــرون الـــبـــيـــوت، الـــتـــي عــلــيــهــا تــثــمــيــن، دون إبـــالغ 
أصحابها، ويطلبون منهم االستمرار بالسكن في المنزل، 
ويتم بيع البيت عن طريق توكيل، ويسعون لرفع قيمة 

التثمين عبر عالقاتهم«.
وعلمت أنهم يفعلون ذلك كي ال تتكرر أسماؤهم في 
 إنسان فاضل 

ً
كشوف التثمين، وقــد أكــد لي ذلــك أيضا

آخـــر، هــو أحــمــد البشر الــرومــي، مــســؤول أمـــالك الــدولــة، 
 ظروف فضيحة تزوير 

ً
لحين تقاعده عام 1968، شارحا

وثائق األراضي، ولذلك حديث آخر.
ويؤكد أبو وائل أنه كان يتعامل مع التثمين كإحدى 
السياسات العامة لــلــدولــة، ليكتشف درجــة خطورتها 
على الوطن، وقد أوضحت الدراستان الدوليتان، وتقرير 
الخبراء، ضرر التثمين على االقتصاد الكلي، فإضافة إلى 
الممارسات غير السوية لتجار التثمين، التي تتطلب 
لت تلك الــدراســات المرجعية العلمية 

ّ
معالجة، فقد مث
لعملية اإلصالح.

ويــوضــح: »عــزمــُت على إيــجــاد حــل نهائي للتثمين، 
 األمر لم يكن بتلك 

ّ
وربط ذلك بالمنظور التنموي« إال أن

.
ً
السهولة. كما سيتضح الحقا

محمد العدساني 
أ. د. غانم النجاروبداياته مع التثمين
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