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صندوق لمتضرري »النصب العقاري« 
يموله االحتياطي العام

 لتقدير »التعويضات«
ً
»التشريعية« أقرت إنشاءه مع صرف 80% من المبلغ المستحق وفقا

روسيا تحذر 
من »صدام مباشر« 
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فارعة السقاف: 
 »FAD« مهرجان

تظاهرة فنية سنوية 
تجمع الشعوب على 

قضايا اإلنسان والبيئة
ص ٠٧

الخالد يوقف الربط اآللي
للعمالة مع مصر

● محمد الشرهان
وجه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة 
الشيخ طــال الــخــالــد، أمــس، باتخاذ 
ــاف الـــعـــمـــل بــمــرســوم  ــقــ إجــــــــــراءات إيــ
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن الــحــكــومــتــيــن 
الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة 

. وأعلنت 
ً
الــقــوى الــعــامــلــة إلــكــتــرونــيــا

»الــداخــلــيــة«، فــي بــيــان لــهــا أمــــس، أن 
الــخــالــد اعــتــبــر أنــــه ال حــاجــة لــلــربــط 
اآللــــي مــع أي جــهــات خــارجــيــة، ومــن 

ضمنها مصر.
 ووقــعــت الــكــويــت مــذكــرة التفاهم 
الــمــذكــورة مــع مــصــر  فــي 4 ديسمبر 
2018، وصـــدر الــمــرســوم 107 لسنة 

2019 بالموافقة عليها.

إيران: إلغاء الحجاب يثير أزمة إيران: إلغاء الحجاب يثير أزمة 
والجميع ينتظر خامنئيوالجميع ينتظر خامنئي

معاقبة تجار التزموا باإلضراب   
والحرس الثوري »لن يرحم« المشاغبين

● طهران - فرزاد قاسمي
أكد نائب في البرلمان اإليراني، الخاضع لهيمنة التيار األصولي 
المتشدد، أن نــواب المجلس يتهربون مــن تحمل مسؤولية إصــدار 
قانون جديد يخفف من إلزامية فــرض الحجاب، بعد إيعاز المرشد 
األعلى علي خامنئي ألركان النظام باتخاذ الخطوة، لتهدئة الشارع 
الثائر منذ حادثة وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها من جانب 

الشرطة؛ لمخالفتها قواعد الزي اإلسامي الصارمة.
وكشف مصدر مطلع عن وقوع انقسام كبير وخافات شديدة بين 
نــواب البرلمان وأعــضــاء المجلس الثقافي األعــلــى، إذ يتهرب أغلب 
أعــضــاء المجلسين مــن المشاركة فــي لجنة أمــر خامنئي بتشكيلها 

لتعديل قانون الحجاب.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء البرلمان وممثلي المجلس الثقافي 

يتبادلون االتهامات، ويصر النواب على أن تدخات المجلس 
ــام محل  إيــرانــيــة وطــفــلــهــا أمــ
مقفل في طهران أمس )أ ف ب(

لقاء بين بن زايد وتميم في قطر لتعزيز التضامن الخليجيلقاء بين بن زايد وتميم في قطر لتعزيز التضامن الخليجي
أجرى رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، أمــــس، زيــــارة لــلــدوحــة 
اســتــمــرت ســاعــات قليلة، بــدعــوة مــن أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي 
عد األولــى منذ أن أصبح محمد بن زايد 

ُ
ت

 لإلمارات، وكذلك األولى من نوعها 
ً
رئيسا

منذ توقيع »اتفاق العا« في يناير 2021، 
ــة الخليجية الــتــي بــدأت  الـــذي أنــهــى األزمــ

منتصف عام 2017.
وعقد الزعيمان محادثات، »تركزت على 
الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن، والــســبــل الكفيلة 
بدعمها وتوطيدها في مختلف المجاالت«، 
حسبما أفاد الديوان األميري القطري بأنه 
»جــرى اســتــعــراض تــطــّورات األحـــداث على 

الــســاحــتــيــن اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 

»تكتل الكتل«... نهج جديد لمجلس 2022
اجتماعات أسبوعية تنسيقية بين جميع الكتل آخرها في مكتب المطير

● محيي عامر
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن 
 ُوِلـــد قبل فــتــرة قريبة باسم 

ً
 كــبــيــرا

ً
تكتا

»تكتل الكتل«.

 وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن هـــذا التكتل 
يضم ممثلين عــن كــل الكتل والمجاميع 
الــبــرلــمــانــيــة الــــمــــوجــــودة بــمــجــلــس األمــــة 
الــحــالــي لــلــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا، كــاشــفــة 
ــه يــعــقــد اجــتــمــاعــات أســبــوعــيــة، وســط  أنــ

تكتم شــديــد، آخــرهــا كــان أمــس فــي مكتب 
نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس مــحــمــد الــمــطــيــر، 
ــذي حــــرص عــلــى حـــضـــور مــمــثــلــيــن عن  ــ الـ
ــراف، وتــم خــال االجــتــمــاع تقييم  كــل األطــ

الوضع الحالي.

02

02

02

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرلمانية انتهت في اجتماعها أمس إلى الموافقة على االقتراح 
بــقــانــون الــقــاضــي بــإنــشــاء صــنــدوق لتعويض الــمــتــضــرريــن من 
عمليات النصب الــعــقــاري، يتبع وزارة الــمــالــيــة، على أن يكون 

تمويله من االحتياطي العام للدولة.
وقالت المصادر إن هذا القانون يتضمن صرف الصندوق لكل 
 لما تقرره لجنة 

ً
متضرر 80 في المئة من المبلغ المستحق، وفقا

تقدير التعويضات، على أن يتم ســداد الـــ 20 في المئة الباقية 
ظ الدولة على أمواله، مبينة 

ُّ
بعد ســداد المحكوم عليه، أو تحف

أن التكلفة اإلجــمــالــيــة لــهــذا الــصــنــدوق تــتــراوح بين 300 و400 
مليون دينار.

وذكـــرت أن اللجنة وافــقــت أمــس كــذلــك على االقــتــراح بقانون 
المقدم بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من 

البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، منذ عام 

محيي عامر
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02

مباراتا اليوم

المغرب x إسبانيا06.00 م

البرتغال x سويسرا10.00 م

03

بن زايد وتميم في قطر أمس

المهنا وفريقه اثناء العملية

يتبع وزارة المالية وتكلفته 
بين 300 و400 مليون دينار

اللجنة وافقت على استرداد فوائد 
القروض... وأنجزت »تعارض المصالح«  

تتجه نحو إنجاز »محاسبة الشخصية 
االعتبارية« وتجريم الرشوة بالقطاع الخاص

وزير الصحة ُينهي مجلس 
إدارة »هيئة الغذاء«

 لقرار مجلس الوزراء، وبناء على 
ً
تنفيذا

مــا تقتضيه مصلحة الــعــمــل، أصـــدر وزيــر 
 
ً
ــا ــ  وزاريـ

ً
الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي قـــــرارا

يقضى بإنهاء مجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية.

وكــان مجلس الـــوزراء قــرر، في اجتماعه 
خال أغسطس الماضي، تكليف الوزراء، كل 
فيما يخصه، باتخاذ إجراءات إنهاء جميع 
مجالس األمناء بكل الهيئات والمؤسسات 

والوحدات التابعة لهم.

فـــــــي إنـــــــجـــــــاز كـــــويـــــتـــــي الفــــــــــــت، أجـــــــرى 
اخـــتـــصـــاصـــي جــــراحــــة الــســمــنــة والـــجـــهـــاز 
الهضمي وأورام القولون وجراحة الروبوت 
بمستشفى الشيخ جابر األحمد د. مشاري 
المهنا أول عملية تــحــويــل مــســار مصغر 
في الكويت والمنطقة باستخدام الروبوت 

اآللي.
وقال المهنا إن هذه الجراحة التي تكللت 
بالنجاح أجريت لمريض في العقد الخامس 
 في الشرايين وعدة 

ً
من العمر، يعاني تصلبا

 
ً
 كبيرا

ً
 أن للعملية دورا

ً
أمراض مزمنة، مبينا

في عاج األمراض األيضية.

 المهنا يجري أول جراحة تحويل مسار بالروبوت 

آسيا خارج المونديال وكرواتيا 
والبرازيل في ربع النهائي

تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال 
ــــوزه عــلــى نــظــيــره الــيــابــانــي بــركــات  قـــطـــر، بــعــد فـ
الترجيح 3-1، إثر انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
بالتعادل بهدف لكل منهما، في مباراة ثمن النهائي، 

التي أقيمت على ملعب الجنوب في الوكرة أمس.
تمّكن محاربو »الساموراي« من افتتاح التسجيل، 
بــعــد عــرضــيــة مــن الجهة 

ــــى، قـــطـــع  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
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صندوق لمتضرري »النصب العقاري«...

 المهنا يجري أول جراحة تحويل مسار...

إيران: إلغاء الحجاب يثير أزمة...

آسيا خارج المونديال وكرواتيا...

لقاء بين بن زايد وتميم في قطر...

1992 حتى تاريخ صدور القانون، والمقدم من النواب: شعيب 
المويزري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب 
شعبان، مشيرة إلى أن هذين االقتراحين أحيال إلى لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية البرلمانية لدراستهما من الناحية الفنية.

وأضافت أن »التشريعية« أقرت كذلك قانون تعارض المصالح، 
 لمناقشته في جلسة 

ً
وستحيل تقريرها إلــى المجلس تمهيدا

الثالثاء المقبل حسب قراره السابق.
وأوضحت أن اللجنة تنوي عقد اجتماع، األقــرب له أن يكون 
، إلنــجــاز تقريريها بشأن محاسبة الشخصية االعتبارية، 

ً
غـــدا

وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، بهدف مناقشتهما إلى جانب 
»تعارض المصالح« في الجلسة المقبلة، في وقت أجلت تعديل 
قانون الجزاء فيما يخص »رد االعتبار« إلى اجتماعها المقبل، 
ورفضت رفــع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في الطلب 

المقدم من النيابة العامة.

يتهربون ووضعوا الشرطة »كبش فداء« بعد سنوات من تشكيل الرئيس 
اإلصالحي األسبق محمد خاتمي جهاز »شرطة اآلداب«، وقيام الرئيس 
الحالي إبراهيم رئيسي بتفعيلها عبر تهديد حكومته لقيادات األمن 
بالخضوع لمحاكمات تأديبية والفصل من العمل إذا تهاونوا في 

تطبيق فرض الحجاب اإللزامي.
وذكر المصدر أن المجلس الثقافي األعلى محا كل المستندات التي 
تشير إلى مسؤولية الرئيس الحالي عن الخطوة، وهو ما قامت به 

.
ً
السلطة القضائية أيضا

إلـــى ذلـــك، بـــدأ اإليــرانــيــون، أمـــس، جــولــة جــديــدة مــن االحــتــجــاجــات 
واإلضرابات الواسعة التي من المقرر أن تستمر حتى األربعاء المقبل، 
وانتشرت اإلضرابات العمالية والطالبية في مدن عدة منها العاصمة 
طهران وشيراز وأصفهان وكرمان وجيالن، وغيرها من شمال البالد 
إلــى جنوبها وغربها، وتــم اتخاذ تدابير عقابية بحق تجار أعلنوا 

التزامهم باإلضراب.
في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن »الحرس الثوري« قوله، إن قوات 
 
ً
األمن »لن ترحم مثيري الشغب وقطاع الطرق واإلرهابيين«، مطالبا

القضاء باإلسراع في إصدار األحكام بحق من سّماهم مرتكبي »جرائم 
ضد أمن الوطن واإلسالم«.

وفي وقت تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على حكام طهران، 
شدد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني على أن بالده 
»لن تقبل بإجراء المفاوضات النووية تحت الضغط والتهديد، ولن 

تقدم التنازالت للواليات المتحدة«. 
وعلى خــالف العناد الــذي تبديه السلطات اإليرانية بشأن إحياء 
االتفاق النووي، جدد كنعاني ترحيب طهران بـ »أّي وساطة الستئناف 
المحادثات مع السعودية«، في إشارة، على ما يبدو، إلى أن إيران تبحث 
عن وسيط جديد في ظل انحسار فرص محمد شياع السوداني خليفة 
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، الذي سّهل إجراء 5 
جوالت من التفاوض بين القوتين اإلقليميتين، رغم عدم إحراز تقدم 

بشأن إنهاء التوتر والقطيعة.

وتعليماته التي أصدرها للمراجع القضائية واألمنية هي التي تسببت 
.
ً
في التصادم، وأفشلت القانون الذي ال يمكنهم تعديله حاليا

وذكر أن رئيس البرلمان محمد قاليباف اجتمع مع عدد من النواب 
ليل األحد ـ االثنين؛ لدراسة كيفية إقرار القانون الجديد، واتفق الجميع 
على أنه لم يعد باإلمكان العودة إلى ما قبل حادثة وفاة أميني، واإلبقاء 

على تشريع يفرض غطاء الرأس على النساء. 
وبحسب المصدر، وهو عضو في اللجنة الرئاسية للبرلمان، فإن 
نواب التيار األصولي أعربوا عن تخوفهم من تأثير الخطوة المحتملة 
على شعبيتهم، باإلضافة إلى إمكانية أن تفتح الباب أمام تنازالت أكبر 

من النظام للمحتجين.
 مــن األصــولــيــيــن عــــارض أن يــقــومــوا هم 

ً
 كــبــيــرا

ً
وأضــــاف أن تـــيـــارا

بتمرير تشريع ينص على إبقاء إلزامية الحجاب والقوانين الشرعية 
دون الحاجة إلى تطبيقه بالقوة، مع االكتفاء بتكليف جهات تثقيفية 
بمتابعته فقط، كما شكك نــواب التيار األصــولــي فــي صحة مــا نقله 
قاليباف عن رغبة المرشد في النص القانوني الجديد، ودعــوه إلى 
أن يطالب خامنئي بإعالن ذلك بنفسه، ليتم تعديل تطبيق القانون 
 
ً
الحالي دون الحاجة إلى تشريع يضر بسمعة نواب البرلمان حاليا

وقبيل االنتخابات المرتقبة.
وأشار إلى أن النواب اقترحوا على قاليباف أن يقر المجلس األعلى 
، له مفعول القوانين، ويتضمن تخفيف القيود 

ً
 إداريـــا

ً
الثقافي نصا

على الزي، لكن مقترحهم قوبل بتهريب واسع من أعضاء المجلس.
واستبعد المصدر أن يتم سن تشريع معدل بشأن الحجاب خالل 
 أن 

ً
مــدة األسبوعين التي أعلنها المدعي الــعــام أمــس األول، مرّجحا

ُيكتفى بتعليق العمل بالقانون الحالي دون أن يتحمل أحد مسؤولية 
الخطوة التي تمس بـ »سمعة الجمهورية اإلسالمية«.

ولفت إلى أن اإلصالحيين واألصوليين كلهم شركاء في المسؤولية 
 
ً
عما آلــت إلــيــه األمـــور مــن تعقيد وصـــدام فــي الــشــارع، لكنهم جميعا

وتــبــادل وجــهــات النظر حــيــال عــدد مــن القضايا الــراهــنــة ذات 
09-16االهتمام المشترك«.
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األمير يهنئ ملك تايالند بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تهنئة 
ــد الــصــديــقــة،  ــايـــالنـ إلـــــى مـــلـــك تـ
مــاهــا فاجير الــونــغــكــورن، عّبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ــة ولــمــمــلــكــة تــايــالنــد  ــيـ ــافـ ــعـ والـ
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار.

ولي العهد للفضالة: دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن
رئيس »الجهاز«: بالغ الشكر للثقة الكبيرة التي يوليها سموه للمحافظة على الهوية الوطنية

اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ 
ــيـــان، صــبــاح  مــشــعــل األحـــمـــد، بــقــصــر بـ
ــيـــذي لــلــجــهــاز  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ أمــــــــس، الــ
الــمــركــزي لمعالجة أوضــــاع المقيمين 
بصورة غير قانونية صالح الفضالة، 
 سموه له دوام التوفيق والنجاح 

ً
متمنيا

لخدمة وطنه العزيز.
ــن بـــالـــغ شــكــره  وأعـــــــرب الـــفـــضـــالـــة عــ
وتــقــديــره للثقة الــكــبــيــرة الــتــي يوليها 
سموه من أجل المحافظة على الهوية 

الوطنية.
من جانب آخــر، بعث سموه، ببرقية 
تهنئة إلـــى مــلــك تــايــالنــد مــاهــا فاجير 
الـــونـــغـــكـــورن، ضــمــنــهــا ســـمـــوه خــالــص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، 

 له وافر الصحة والعافية.
ً
 الفضالة أمسراجيا

ً
ولي العهد مستقبال

فادية السعد: قوانين المرأة تتطلب 
 لمعالجة القصور

ً
 تشريعيا

ً
تدخال

• عادل سامي
أكــــــــدت رئـــيـــســـة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
الـــتـــطـــوعـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة لـــخـــدمـــة وتــنــمــيــة 
المجتمع الشيخة فادية سعد العبدالله، 
قصور التشريعات والقوانين ذات العالقة 
بالمرأة في الكويت، مؤكدة انها تحتاج 
الى تدخل الجهات التشريعية لتالفي هذا 
الــقــصــور، وتــعــديــل بــعــض الــقــوانــيــن التي 
تــتــعــارض مــع بعضها الــبــعــض، وتهضم 
حــقــوق الـــمـــرأة ومــكــتــســبــاتــهــا، وتتجاهل 

تطبيق عقوبات التعنيف.
ــــح صـــحـــافـــي  ــريـ ــ ــــصـ جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي تـ
لــلــعــبــدالــلــه، عــقــب مــشــاركــتــهــا افــتــراضــيــا 

عــبــر تــطــبــيــق »زووم« فـــي ورشـــــة الــعــمــل 
ــرأة الــعــربــيــة  ــمــ الـــتـــي عــقــدتــهــا مــنــظــمــة الــ
»تـــزايـــد الــعــنــف ضـــد الــنــســاء فـــي الحقبة 
األخــيــرة: األســبــاب والمعالجات«، والتي 
تــســتــمــر 16 يـــومـــا، وتـــشـــارك فــيــهــا نخبة 
من األكاديميين واألكاديميات والخبراء 
والــخــبــيــرات ومــمــثــلــي ومــمــثــالت اآللــيــات 
ــدول  ــ الـــوطـــنـــيـــة الــمــعــنــيــة بـــالـــمـــرأة فــــي الـ

األعضاء بالمنظمة.
وقالت إن هناك حاجة ماسة للنظر الى 
دور االيـــواء، مبينة أن إنشاءها كــان أمرا 
ايــجــابــيــا إال أن هــنــاك خــلــال مـــن الــجــهــات 
المعنية بتطبيق مـــواد الــقــانــون، فبرزت 
نتائج عكسية نتيجة لهذا الخلل، وأكدت 

أن األمــر بحاجة إلــى إعــادة نظر لتحقيق 
األهداف الحقيقية التي من أجلها أنشئت 

تلك الدور.
ــة الــتــعــامــل  ــــى ضـــعـــف جـــديـ ولـــفـــتـــت إلـ
مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــع شــكــاوى 
الــمــرأة المعنفة، اضــافــة الــى عــدم وجــود 
خــط مباشر تستطيع الــمــرأة مــن خالله 
إيـــصـــال شــكــواهــا مــوضــحــة أن الــبــعــض 
يعتقد أن العنف جسدي فقط، في حين 
أن هناك عدة أشكال للعنف، منه العنف 
ة النفسية  الــلــفــظــي والــعــاطــفــي واإلســـــاء
لها، وأيضا العنف المجتمعي المتمثل 
في عدم بلوغ المرأة المراكز التي تطمح 

لها رغم تميزها.

»نزاهة«: التحول الرقمي يعزز 
ثقة المواطن بالخدمات الحكومية

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( 
اهتمامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والتركيز على التحول الرقمي، عبر نموذج يعتمد 
على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات 
لــلــجــمــهــور، مــمــا يــســهــم بــتــعــزيــز ثــقــة الــمــواطــن 

بالخدمات الحكومية.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمــس، إنها 
ستنظم منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد 
الثاني بعنوان »التحول الرقمي ودوره في تعزيز 

النزاهة ومكافحة الفساد«، بعد غد بمقرها.
وذكرت أن المنتدى يأتي تزامنا مع مرور 20 
عاما على توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد وإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد 

الذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام.

ط الضوء على 
ّ
وأضافت أن المنتدى يسل

تمكين أجهزة الدولة والقائمين عليها من 
التنسيق والربط بين المنصات اإللكترونية 
وتعزيز نزاهة المعامالت وشفافية اإلجراءات 
مع استعراض توصيات ختامية من شأنها 
الــمــســاهــمــة نــحــو تــحــســيــن مـــوقـــع الــكــويــت 
بــالــمــؤشــرات الــدولــيــة فـــي مــجــال الــحــوكــمــة 

والتنمية والشفافية.
وبــّيــنــت أن الــمــنــتــدى ســيــكــون بــمــشــاركــة 
مكتب األمـــم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة )UNODC( وهيئة الرقابة ومكافحة 
الـــفـــســـاد بـــالـــســـعـــوديـــة والـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي 
لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي )KFAS( والجمعية الكويتية 

لتقنية المعلومات وجهات أخرى.
وأشارت إلى أن المنتدى سيساهم بدعم إنفاذ 
توصيات اجتماعات مكتب األمم المتحدة المعني 
بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة بــشــأن وصـــف التدابير 
الوطنية المتخذة في إطار استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من أجل ضمان االمتثال 
التام في تنفيذ االتفاقية األممية لتعزيز الشفافية 

ومكافحة الفساد الصادرة عام 2022.
وأضــافــت »نـــزاهـــة« أن مكتب األمـــم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة )UNODC( أعلن 
إطــالقــه شعار »نحو عالم متحد ضــد الفساد«، 
بمناسبة مرور 20 عاما على توقيع االتفاقية لرفع 
الوعي بمخاطر الفساد وحشد الجهود العالمية 

لمنع الفساد.

زيادة أعداد أطباء البوردزيادة أعداد أطباء البورد
ــاء مـــعـــهـــد الـــكـــويـــت  ــ ــنـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس أمـ ــة رئــ ــلــــن وزيــــــــر الـــصـــحـ أعــ
لالختصاصات الطبية د. أحمد العوضي، أنه تم خالل اجتماع مجلس 
أمناء المعهد امس االول، إقرار زيادة أعداد األطباء المقبولين بمختلف 
تخصصات البورد الكويتي، مع التأكيد على أهمية المحافظة على 
كفاءة وجودة المخرجات، وزيادة االهتمام بسالمة وصحة المرضى. 
وشهد االجتماع أيضا الموافقة على زيــادة المخصصات 
المالية للمدربين في مختلف البرامج التخصصية وبرامج 
الزماالت، وذلك يأتي تقديرا من مجلس األمناء للجهود التي 
يبذلها األطباء في التعليم والتدريب، مما يساهم بــدوره في 
تطوير الــمــخــرجــات الصحية، واالرتـــقـــاء بمستوى الخدمات 

الصحية المقدمة في الكويت.

لجنة للنظر بطلبات تنقالت الموظفينلجنة للنظر بطلبات تنقالت الموظفين
أصــــدرت وزارة الــصــحــة قــــرارا قــضــى بــإعــادة تشكيل لجنة 
للنظر في طلبات التنقالت للموظفين بين اإلدارات المركزية 

والمناطق بضوابط.
وتختص اللجنة، التي يترأسها الوكيل المساعد للشؤون 
ــروط الــنــقــل، فــضــال عــن بحث  اإلداريــــــة، بــااللــتــزام بــقــواعــد وشــ
طلبات النقل التي ترد إليها، والبت فيها حسب حاجة العمل، 
وما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها 
أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة المختلفة.

»الجراحين« تشكل مجلس إدارتها»الجراحين« تشكل مجلس إدارتها
شكلت جمعية الجراحين الكويتية مجلس إدارتها الجديد، 
برئاسة د. شهاب اكروف، ود. سليمان المزيدي نائبا للرئيس، 
ود. خــالــد الــيــاقــوت، أمينا للسر، ود. وضــحــة الــيــاقــوت أمينا 
للصندوق، وعضوية 7 لمجلس اإلدارة وهــم د. أيــوب دكسن، 
ود. أحمد الفودري، ود. سعاد أبل، ود. محسن الهاشمي، ود. 

عبدالله البدر، ود. ناصر النصف، ود. طالل القعود.
وأعــرب رئيس مجلس اإلدارة عن شكره وامتنانه لزمالئه 
أعــضــاء مجلس اإلدارة السابقين، مثنيا على مــا حققوه من 

إنجازات خالل فترة قصيرة.
بدوره، قال أمين السر إن الجمعية لن تدخر جهدا في تبني 
كل قضية تخص األطــبــاء الجراحين والمنتسبين للجمعية، 
والتي تصب في مصلحة القضايا الصحية والجسد الطبي 

بالكويت.

الحكومة: التزام مطلق بالديموقراطية لتحقيق الغايات الوطنية
اعتماد اتفاقية الكويت مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ورفعها لألمير

ــزام الــحــكــومــة المطلق  ــتـ ــوزراء الـ ــ ــ أكــــد مــجــلــس الـ
بــالــديــمــوقــراطــيــة الــتــي تــصــب فــي مصلحة الــوطــن 
الــعــلــيــا، وتــــــؤدي إلــــى تــحــقــيــق الـــغـــايـــات الــوطــنــيــة 
ــذل الــمــزيــد من  ــرورة بــ ــ  عــلــى ضــ

ً
الــســامــيــة، مـــشـــددا

التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن 
وخدمة المواطنين.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي، صباح 
أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد، وبعد االجتماع 
ــوزراء وزيــــر الــدولــة  ــ صـــرح نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــ
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن المجلس 
ــــؤون مجلس  اســتــهــل اجــتــمــاعــه بــمــنــاقــشــة بــنــد شـ
األمة، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسته التي 
عقدت الثالثاء الماضي والتي تمت فيها مناقشة 
االستجواب المقدم من النائب حمدان سالم العازمي 
الموجه إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز.
وضمن هــذا السياق اطلع مجلس الـــوزراء على 
فحوى برقيتي التهنئة الموجهتين من سمو األمير 
وسمو ولي العهد إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واللتين تضمنتا 
إشــــــادة ســمــوهــمــا بــــــأداء الــــوزيــــرة خــــالل مــنــاقــشــة 

االستجواب المقدم لها.
ونـــــوه الــمــجــلــس بــــأجــــواء الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي 
اتسمت بها تلك الجلسة، وما أبداه أعضاء مجلس 

األمة أثناء مناقشة االستجواب من روح المسؤولية 
والتعبير عن ممارستهم الديموقراطية وقناعاتهم 

 لمواد الدستور.
ً
وفقا

اتفاقية »التنمية الزراعية«
وتــدارس مجلس الــوزراء توصية لجنة الشؤون 
القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بالموافقة 
على اتفاقية بين حكومة الكويت والمنظمة العربية 
للتنمية الـــزراعـــيـــة، وقــــرر الــمــوافــقــة عــلــى مــشــروع 
 إلحالته 

ً
الــقــانــون ورفــعــه لصاحب السمو؛ تمهيدا

إلى مجلس األمة.
 بتوصية لجنة 

ً
كما أحيط مجلس الوزراء علما

الـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة الــــوزاريــــة بـــشـــأن الــتــقــريــر 
الــســنــوي الــثــانــي عــن أعــمــال وأنــشــطــة وإنــجــازات 
وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2021 /2022.

العيد الوطني لإلمارات
وبــحــث مجلس الــــوزراء الــشــؤون السياسية في 
ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة 
على الساحتين العربية والدولية، وبمناسبة الذكرى 
الــــ )51( لــلــعــيــد الــوطــنــي لـــدولـــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة والــتــي صــادفــت يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي، 
ــدم الــمــجــلــس بـــخـــالـــص الــتــهــنــئــة والــتــبــريــكــات  ــقـ تـ
لرئيس اإلمــارات صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد، ونائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 
وألعــضــاء المجلس األعــلــى لالتحاد وإلـــى الشعب 
اإلماراتي الشقيق، سائال الله العلي القدير أن يديم 
على اإلمارات نعمة األمن واألمان، وأن يسدد خطاها 
لمزيد مــن التطور والــتــقــدم والــرخــاء على مختلف 

الصعد والميادين.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت 
للهجوم المسلح الــذي استهدف سفارة جمهورية 
باكستان اإلسالمية، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال 
السفارة في العاصمة األفغانية كابول، مشددا على 
موقف الكويت المناهض للعنف واإلرهــاب، مؤكدا 
تــضــامــن الــكــويــت ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب بــاكــســتــان 
وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها. 
وأّبن المجلس المغفور له، بإذن الله تعالى، رئيس 
مجلس األمة األسبق وزير التخطيط األسبق وزير 
األشغال العامة األسبق محمد يوسف العدساني، 
والذي انتقل إلى جوار ربه األربعاء الماضي، مشيدا 
بــمــنــاقــب الــفــقــيــد وجـــهـــوده المخلصة وإســهــامــاتــه 
الوطنية العديدة في مختلف المجاالت والميادين 
أثناء تبوئه بكل جدارة واقتدار العديد من المناصب 
الرفيعة، سائال المولى عز وجل أن يرحمه بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 اجتماع الحكومة أمس
ً
رئيس الوزراء مترئسا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أنه أصدر 
قـــرارا بتكليف صــالــح الــمــال، إضــافــة الــى عمله، 

القيام بأعمال األمين العام لمجلس الوزراء.

وكان الشيتان أصدر الخميس الماضي قرارا 
بقبول استقالة األمين العام السابق المستشار 

وائل العسعوسي.

تكليف صالح المال بأعمال
األمين العام لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء يهنئ ملك رئيس الوزراء يهنئ ملك 
تايالند بالعيد الوطنيتايالند بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحـــمـــد نـــــواف األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
ملك مملكة تايالند الصديقة ماها فاجير 
الونغكورن بمناسبة العيد الوطني لبالده.

 
ً
وأفاد بأن عمليات تحويل المسار المصغر هي األفضل عالميا
في نتائج التحكم في السكر، وأنها من أفضل عمليات السمنة في 
 إلى أن ما بين 15 إلى 30 في المئة من 

ً
محاربة هذا المرض، مشيرا

المرضى الذين يجرون عمليات السمنة األخرى يزداد وزنهم مرة 
أخرى مقارنة بجراحات تحويل المسار.

يوشيدا طريقها بقدمه، لتصل إلى المتابع ديازين ماييدا، الذي 
ل بوضعها في الشباك عند الدقيقة 40، قبل أن يعادل إيفان 

ّ
تكف

بيريشيتش لكرواتيا في الشوط الثاني )55(.
 مع كرواتيا في الدور ربع النهائي 

ً
أما البرازيل فضربت موعدا

الجمعة المقبل، عند الــســادســة مــســاء بتوقيت الــكــويــت، على 
ملعب المدينة التعليمية، بعد الفوز الساحق لمنتخب السامبا 
على كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أهداف لهدف، لتودع القارة 
اآلسيوية آخر ممثليها في المونديال االستثنائي المقام على 

أرضها.

ــــد، وكــتــب فـــي تــغــريــدة  ورحــــب األمـــيـــر تــمــيــم بـــزيـــارة بـــن زايـ
على »تويتر«، إنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا 
اإلقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل دعم األمن واالستقرار 

في المنطقة.
فــي الــمــقــابــل، ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء اإلمــــارات الرسمية )وام(، 
 من 

ً
ت تلبية لدعوة من أمير قطر، وانطالقا أن »الــزيــارة جــاء

العالقات األخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين«.
وأفاد اإلعالم الرسمي اإلماراتي بأن رئيس اإلمارات وصف 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي األولى 
التي تقام في دولة في الشرق األوسط »بأنها« نجاح وشرف 

لجميع دول الخليج والعالم العربي األوسع«.
من ناحيته، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس 
اإلمارات، إن »الزيارة خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل 
 أن »مـــســـار الــتــعــاون والــتــكــامــل 

ً
الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك«، مـــؤكـــدا

والتنسيق خيار إماراتي استراتيجي نحو تحقيق الطموحات 
الخليجية المشتركة«.

)الدوحة، أبوظبي ـ وكاالت(
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وزير الداخلية يوقف اتفاقية الربط 
اآللي للعمالة مع مصر

• اعتبر أنه ال حاجة للربط اآللي مع أي جهة خارجية 
• وقف تراخيص المركبات الجديدة لتوصيل الطلبات والبضائع

وجـــــه الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
ــر الــداخــلــيــة  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
ــيـــخ طـــال  ــة الـــشـ ــلـ ــامـ ــعـ ــقـــوى الـ ــلـ لـ
الخالد نحو اتخاذ إجراءات إيقاف 
العمل بالمرسوم رقم )107( لسنة 
2019 بشأن مذكرة التفاهم بين 
حــكــومــة دولــــة الــكــويــت وحكومة 
مــصــر بــشــأن ربـــط أنــظــمــة الــقــوى 

العاملة بين البلدين إلكترونيا.
ــدم الـــحـــاجـــة  ــ وأكـــــــد الـــخـــالـــد عــ
للربط اآللي مع أي جهة خارجية 
ومــن ضمنها مذكرة التفاهم مع 

مصر.
يـــــذكـــــر أن مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
ــــخ 4  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــت بـ ــ ــعـ ــ ــورة وقـ ــ ــذكــ ــ ــمــ ــ ــ ال
ديسمبر 2018 وصــدر المرسوم 
رقــم 107 لسنة 2019 بالموافقة 
عــلــيــهــا، وكــــانــــت تــعــنــى بــتــوفــيــر 
العمالة وانتقال األيـــدي العاملة 
فـــي حـــــدود األنـــظـــمـــة والــقــوانــيــن 
الــمــعــمــول بـــهـــا. وكـــانـــت بــمــثــابــة 
التوثيق بين الجانبين المصري 
ــة الـــتـــعـــاقـــد  ــحـ ــــي، بـــصـ ــتـ ــ ــــويـ ــكـ ــ والـ
وفرصة العمل، من خال التعامل 
المباشر الـــذي سيتم بين وزارة 
القوى العاملة المصرية وجهات 

العمل الكويتية.
ــذاك على  ــ ونـــصـــت الـــمـــذكـــرة آنــ
قـــيـــام وزارة الـــقـــوى الــعــامــلــة فى 

مــصــر، بموجب مــذكــرة التفاهم، 
بتوفير العمالة القادرة على العمل 
وفـــقـــا لــلــمــهــن الــمــطــلــوبــة، والــتــى 
لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة 
الــعــمــل الــمــعــروضــة مـــن صــاحــب 
العمل، وطبقا لاختبارات التى 
تتم. كما تضمنت المذكرة تزويد 
منافذ الخروج التابعة لكل طرف، 
بأسماء العاملين الذين سيعبرون 

الحدود إلى الطرف اآلخر.
من جانب آخر، أصدر الخالد، 
قرارا بتعديل بعض أحكام القرار 
الــــــــوزاري رقــــم 271 لــســنــة 2020 
بـــشـــأن األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة ذات 

الصلة باإلدارة العامة للمرور.
وقضى القرار بأن يلغى البند 
ــقــــرار  13 مــــن الـــــمـــــادة )1( مــــن الــ
الــــــــوزاري ويــســتــبــدل الــــمــــادة )8( 

بــالــنــص الـــتـــالـــي: يـــوقـــف إصــــدار 
تراخيص جديدة للمركبات اآللية 
في الشركات والمؤسسات التي 
ــمـــارس أو تـــرغـــب فـــي مــمــارســة  تـ
أي مــن أنشطة )تقديم الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة ـ تــوصــيــل الطلبات 

االستهاكية ـ نقل البضائع(.
ويجوز للشركات والمؤسسات 
التي تمارس هذه األنشطة- حاليا- 
إحال مركبات آلية جديدة محل 

التي تخرج من الخدمة.
ــرار لــلــشــركــات  ــ ــقـ ــ كـــمـــا أجــــــاز الـ
والمؤسسات التي تمارس نشاط 
توصيل الطلبات االستهاكية- 
حاليا- زيادة مركبات آلية جديدة، 
ويــجــوز للشركات والمؤسسات 
الــتــي لــديــهــا مــوافــقــة مـــن اإلدارة 
العامة للمرور على ممارسة هذا 
الــنــشــاط قــبــل صــــدور هـــذا الــقــرار 
تــســجــيــل مـــركـــبـــات آلـــيـــة جـــديـــدة، 
وذلك وفقا لـ 9 شروط وضوابط، 
أهمها أن يكون لديها فرع واحد 
ــاط، ويــكــون  ــنـــشـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــزاولـ ــمـ لـ
بــمــوقــع مــنــاســب ال يــعــوق حركة 
الـــمـــرور، وال يــجــوز أن تستخدم 
ــيـــة بــالــتــنــقــل على  الــــدراجــــات اآللـ

الطرق الدائرية والسريعة.

المضف ووزير االقتصاد الرقمي اإلماراتي 
يبحثان تبادل الخبرات في الذكاء االصطناعي
المدير العام لـ »االئتمان« زار مختبر دبي للمستقبل وثّمن تقدم اإلمارات

• فهد الرمضان
كشفت المتحدثة الرسمية باسم بنك 
االئــتــمــان الــكــويــتــي حــبــاري الخشتي عن 
لــقــاء نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة المدير 
العام للبنك صــاح المضف وزيــر الدولة 
لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي واالقــتــصــاد الرقمي 
ــارات  وتطبيقات الــعــمــل عــن بــعــد فــي اإلمــ
الشقيقة عمر العلماء، بحضور ممثلين عن 
الجهتين لتبادل الخبرات في مجال الذكاء 
االصــطــنــاعــي، وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 

للمواطن الكويتي.
وقــالــت الخشتي، إن مــديــرة مركز نظم 
المعلومات بالبنك شريفة الكندري قدمت 
 يــشــرح تجربة الــكــويــت في 

ً
 مــرئــيــا

ً
عــرضــا

التحول الرقمي والذكاء االصطناعي في 
»االئتمان« بتقديم القروض الذكية، كما قام 

الطرفان بعمل جولة تفقدية في مختبرات 
دبـــي للمستقبل لــاطــاع عــلــى الــتــجــارب 
العملية في اإلمارات في كل قطاعات الدولة. 
وأوضحت أن الطرفين تبادال األفكار في 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي وأهــمــيــتــه في 
الوقت الحالي وتحدياته وآلية تطبيقه في 

قطاعات الدولة.
ومــن جانب آخــر عبر الوزير عن فخره 
باإلنجازات التي حققها البنك في مجاالت 
الــتــحــول الــرقــمــي والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي، 
وأبـــدى االســتــعــداد الــتــام لمد يــد التعاون 
وتقديم الدعم والمساعدة في مجال الذكاء 

االصطناعي. 
ــــن فـــخـــره  ــــن جـــهـــتـــه عـــبـــر الـــمـــضـــف عـ مـ
وتقديره بالتقدم الامتناهي الذي تشهده 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من خال 

زيارته لمختبر دبي للمستقبل.

»التربية«: مشاريع طلبتنا بالمعرض 
العلمي تؤكد أنهم جيل مبدع

السلطان والسفيرة الفرنسية افتتحا المعرض بالتعاون مع »ملست آسيا«
• لو فليشر: الثقافة العلمية تتطلب التبادل واالنفتاح على اآلخرين 

• فهد الرمضان
أكد وكيل التعليم العام بوزارة 
التربية، أسامة السلطان، اهتمام 
الــوزارة بالجوانب التكنولوجية 
والذكاء االصطناعي، مشيرا الى 
أن »الـــتـــربـــيـــة« تــعــي جـــيـــدا الــــدور 
الكبير الذي تؤديه التكنولوجيا 

الحديثة في نهضة الباد.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال افــــتــــتــــاحــــه 

ــلــــمــــي الـــكـــويـــتـــي  ــــرض الــــعــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــفـــرنـــســـي الـــــــ 16 تـــحـــت شـــعـــار 
ــــي«، الـــــذي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــاء االصـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ »الـ
ينظمه مكتب المنظمة العالمية 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا )ملست 
آسيا( لطاب المرحلة المتوسطة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة الــتــربــيــة 
والسفارة الفرنسية لــدى الباد، 
والــــــــذي أقـــيـــم بـــرعـــايـــة الــســفــيــرة 
الفرنسية كلير لو فليشر، والوكيل 
الـــســـلـــطـــان مـــنـــذ أمـــــس حـــتـــى غــد 

األربعاء. 
وقال السلطان: نحن فخورون 
ــع الـــذكـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــمــ بــــاألفــــكــــار والــ
ألبنائنا الطلبة، السيما أنهم ال 
يـــزالـــون بــالــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة، 
مبينا أن ما شاهده من مشاريع 
ذكية يؤكد أننا أمــام جيل مبدع 
مـــن الــطــلــبــة، وســيــكــون لــهــم دور 

كبير في نهضة الكويت.
وخال كلمتها، أكدت لو فليشر 
أن »منظمة ملست من خــال هذا 
 وتــوضــح 

ً
الــمــعــرض تـــقـــّدم مـــثـــاال

مقدار الثقافة العلمية التي تتطلب 
الــتــبــادل واالنــفــتــاح مــع اآلخــريــن، 

والمعرض هو نتيجة مثمرة لهذه 
ــزء مـــن مهمة  ــو جــ الـــمـــبـــادرة، وهــ
السفارة الفرنسية لهذه الخبرة، 
وآمــــــــل أن يــــكــــون هــــــذا االبـــتـــكـــار 

مواصلة لهذا التعاون«. 
وأضـــافـــت لـــو فــلــيــشــر مــوّجــهــة 
حديثها للطاب: »إن رؤيتكم اليوم 
كـــم  مــًعــا تتبادلون أفــكــاركــم وآراء
حـــول الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، وهــو 
مــوضــوع يتطور باستمرار، أمر 
ضروري للمستقبل، فنحن نعيش 
مًعا عالم اليوم، وأنتم َمن تبنون 
ــارك لــكــم هــذه  ــ عــالــمــكــم لــلــغــد، وأبــ
الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة - الــكــويــتــيــة 
الجميلة«، وأضافت: »يسعدني أن 
ألتقي اليوم بالوسيط في الثقافة 
العلمية في فرنسا، كيفين فيوفر، 
إنــــــه قــــــــادم خـــصـــيـــًصـــا لــحــضــور 
الـــمـــعـــرض، فــالــوســاطــة الــعــلــمــيــة 
والثقافية هي من صميم التعليم 
في فرنسا، وخاصة في المتاحف، 
وأنتم محظوظون أن يكون معكم 
مــتــخــصــص فـــي وســـاطـــة الـــذكـــاء 
االصطناعي، الذي عمل في العديد 
ــتـــاحـــف، والـــــــذي ســيــأتــي  ــن الـــمـ مــ

بطريقة مبتكرة للتعامل مع العلم 
والثقافة العلمية«. 

ــــدت  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أكــ
الموجهة الفنية العامة للحاسوب، 
مــنــى عــــوض، أن »وزارة التربية 
تــولــي اهــتــمــامــا كــبــيــرا ومــتــزايــدا 
بالمنظومة التعليمية، لكونها 
الــداعــم الــرئــيــس لخطط التنمية 
الشاملة المستدامة التي تعيشها 
دولتنا الغالية، والتي بدأت تؤتي 
ثمارها الطيبة في مناحي الحياة 
كـــافـــة، ومــــن الــمــؤمــل أن تــرافــقــهــا 
نــهــضــة مــتــكــامــلــة يــلــمــس آثــارهــا 
الطبية الجميع«، مضيفة »غنّي 
عن البيان أن هذا المعرض األول 
مــن نــوعــه الـــذي يختص بالذكاء 
االصــطــنــاعــي فــي وزارة التربية، 
ويعتبر االنــطــاقــة األولـــى لرؤية 
ــه الــتــوجــيــه الــفــنــي الــعــام  ــوّجــ وتــ

لمادة الحاسوب لتحديث مناهجه 
الدراسية«. 

ــد نـــائـــب رئــيــس  مـــن جــهــتــه، أكــ
ــة لـــلـــعـــلـــوم  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــمـــنـــظـــمـــة الــ
ــيـــس مكتب  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، رئـ
»مـــلـــســـت آســــيــــا«، عــــدنــــان الــمــيــر، 
أن »الــمــعــرض الــعــلــمــي الــكــويــتــي 
- الــفــرنــســي يــعــد فـــرصـــة مثالية 
ــداع  ــ لــتــشــجــيــع الــطــلــبــة عـــلـــى اإلبــ
واالخـــــتـــــراع، وأن هــــذا الــمــعــرض 
يسعى إلى توسيع مدارك الطلبة 
فيما يتعلق بتصميم االبتكارات 
وتسجيلها، وتحفيزهم للوصول 
ــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــــاحـ ــــسـ إلـــــــى إثـــــــــــراء الـ

باختراعات جديدة«. 
وأضـــاف أن »للمعرض أهدافا 
عامة منها تطوير قــدرات الطلبة 
الفكرية وممارستها بشكل علمي 
يـــســـاعـــد الـــطـــالـــب عـــلـــى اكــتــســاب 

مهارات التفكير النقدي، ويعطي 
الــطــالــب فــرصــة لـــإبـــداع وتــولــيــد 
األفكار، إضافة إلى تنمية مهارات 
م الذاتي عند الطلبة، وتوفير 

ّ
التعل

مناخ يشجع الطالب على تبادل 
الخبرات مع أقرانه، وهذه الفعالية 

تحقق نشر ثقافة متعة التعلم«. 
ولــفــت المير الـــى أن المعرض 
في نسخته الـ 16 يشارك فيه 20 
مدرسة متوسطة للبنين والبنات 
و40 طالبا وطــالــبــة يــقــّدمــون 21 
مشروعا، كما أن المعرض يضم 
31 جــنــاحــا، فــضــا عـــن مــشــاركــة 
المدرسة الفرنسية بـ 4 مشاريع، 
ــة إلــــى 5 مـــشـــاريـــع لمكتب  ــافـ إضـ

ملست آسيا. 
وفي الختام تم تكريم الفرق الـ 
6 الــفــائــزة بأفضل مشاريع ذكــاء 

اصطناعي.

خريجات »اإلنكليزية« يعتصمن 
للمطالبة بتعيينهن معلمات

اعتصم عدد من الكويتيات خريجات اللغة اإلنكليزية، صباح أمس، 
أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة بقبولهن معلمات في سلك التدريس.
وأوضحت المعتصمات أن »منهن خريجات كلية اآلداب جامعة 
الكويت، والبعض اآلخر خريج جامعات خاصة، ودخلن مقابلة وقّدمن 
اختبارات، غير أنه لم يتم قبولنا بحجة عدم اجتياز المقابلة«، داعيات 

 وإنهاء معاناتنا«.
ً
وزير التربية إلى »التدخل شخصيا

 الوزير اإلماراتي خال الزيارة
ً
المضف مكرما

المضف خال زيارة مختبر دبي للمستقبل

لوفليشر والسلطان خال جولة في المعرض

طالل الخالد

محمد الشرهان

ً
»الّدرة«: تقليص الخسائر من 408 آالف دينار إلى 188 ألفا

العليان لـ ةديرجلا●: توقيع عقود جديدة مع وكاالت خارجية لتوريد العمالة المنزلية... واألسعار مفاجئة
• جورج عاطف

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة 
محمد العليان أنــه منذ تسلم ممثلي الجهات 
الحكومية زمـــام األمـــور بالشركة فــي سبتمبر 
2021، حرصوا على وضع خطة متكاملة إلعادة 
هيكلتها، قائمة على خفض المصروفات وتعظيم 
اإليرادات، وتافي الهفوات والماحظات السابقة 

على عملها.
وقال العليان، لـ »الجريدة«، إنه »بفضل الله، 
ثــم جــهــود مــجــلــس اإلدارة، اســتــطــعــنــا تقليص 
الخسائر من 408 آالف دينار في 2020 إلى 188 
ألفا في 2021 )بواقع 220 ألفا(، وبنسبة مئوية 

بلغت 54 في المئة«.

أسعار مفاجئة

وذكـــر الــعــلــيــان أن مجلس اإلدارة أحـــال أحــد 
األعـــضـــاء الــســابــقــيــن إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، على 
خــلــفــيــة وجــــود مــخــالــفــات جــســيــمــة، كــاشــفــا عن 
تحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة فــي إيـــرادات 
الشركة منذ تأسيسها بلغت 267 ألــف دينار، 
»عــلــمــا أن هـــامـــش الـــربـــح الــمــحــدد لــلــشــركــة 10 

فــي الــمــئــة، والــــدول الــمــتــاحــة أمــامــهــا الســتــقــدام 
العمالة المنزلية في الوقت الراهن هي الفلبين 

وسريانكا فقط«.
وأشار إلى أن مجلس اإلدارة استطاع توقيع 
ــقـــدام جـــديـــدة مـــع بــعــض الـــوكـــاالت  ــتـ عـــقـــود اسـ
الخارجية في الفلبين، ليتسنى من خالها توريد 
أكبر عدد ممكن من العمالة المنزلية الجديدة إلى 
السوق، »حيث ستكون متاحة قريبا وبأسعار 
مفاجئة وغير مسبوقة تخدم المصلحة العامة، 
وتلبي طموحات المواطنين، وتخفف الكثير من 

األعباء المالية عن كاهل األسر الكويتية«.
ــانـــون وزارة الــعــمــل  ــقـ ــا لـ ــقــ وأضـــــــاف أنـــــه »وفــ
الفلبينية نحن محكومون بالتعامل والتعاقد 
مع وكيلين اثنين فقط في مانيا لتوريد العمالة، 
بــواقــع 50 عاملة على كــل )JOB ORDER(، غير 
أن مجلس اإلدارة يسعى جاهدا إلى زيادة هذه 
األعداد بالتعاون والتنسيق مع الجانب الفلبيني، 
من خال تغييرها واإلعان عنها قريبا«، مبينا 
أن تكلفة االســتــقــدام الحالية مــن الفلبين تقدر 
بـــــــ700 ديـــنـــار غــيــر مـــضـــاف إلــيــهــا ســعــر تــذاكــر 
الطيران، »وهي أقل من التكلفة التي أعلنتها أخيرا 
وزارة التجارة والصناعة والمحددة بـ850 دينارا 

غير مشمولة بتذاكر السفر«. 

ولفت إلــى أن ممثلي الجهات الحكومية في 
المجلس حرصوا على تفعيل الموقع اإللكتروني 
لــلــشــركــة، حــيــث يستطيع الــمــواطــن الــراغــب في 
االستعانة بخدمات العمالة المنزلية الدخول إلى 
الموقع وتقديم طلب واختيار العاملة التي يرغب 
فــي التعاقد معها، للتسهيل على المواطنين 
واختصارا للوقت والجهد المبذولين في سبيل 
ــــك، شـــاكـــرا الــمــديــر الــمــعــيــن الــجــديــد التــحــاد  ذلـ
الجمعيات التعاونية على تعيين أعضاء جدد 

داخل مجلس إدارة الشركة، ومتمنيا لهم التوفيق 
والسداد لما يخدم الشركة ويعود بالنفع على 

عموم المواطنين.

كسر االحتكار

وشدد العليان على أن مجلس اإلدارة عازم على 
تصويب مسار الشركة، وتذليل عقبات وإجراءات 
االستقدام وتحقيق سرعة العمل واإلنجاز، وخلق 
عاقات إنسانية سليمة بين رب العمل والعامل 
وضمان رضا األطراف كافة، الفتا إلى أن الهدف 
من خطة العمل معالجة أي خلل سابق حال دون 
اضطاع الشركة بدورها الذي أنشئت من أجله 
فــي توفير عمالة منزلية للمواطنين الراغبين 

في االستفادة من خدماتها وبأسعار تنافسية.
واستطرد: »نسعى جاهدين إلى توفير عمالة 
منزلية مــدربــة، وكــســر الــمــمــارســات االحتكارية 
والمبالغة في رسوم االستقدام، فضا عن توفير 
قاعدة بيانات إلكترونية تشمل األيدي العاملة 
المتاحة التي تم استقدامها ومــصــادر تصدير 
العمالة، وتحسين صورة الكويت لدى المنظمات 
الــدولــيــة ذات الــعــاقــة، وبــنــاء عــاقــات متينة مع 

الدول المصدرة للعمالة«.

محمد العليان

تحقيق قفزة 
غير مسبوقة 
في اإليرادات 

بلغت 267 
ألف دينار 
خالل سنة

»النجاة« تنعى الخميس: أحد 
مؤسسي العمل الخيري

نعت جمعية النجاة الخيرية 
فقيد الكويت رئيس لجنة زكاة 

كيفان وأحد مؤسسي العمل 
الخيري الكويتي الشيخ عود 

الخميس.
واستذكر رئيس مجلس إدارة 

الجمعية فيصل الزامل، في 
تصريح صحافي، أمس، مسيرة 

الفقيد ودوره الخيري، قائا 
إن الراحل بدأ المشاركة في 

العمل الخيري عام 1974، من 
خال لجنة زكاة العلبان، التي 

انضمت إلى جمعية النجاة عام 
.1986

وأضاف الزامل: »كان الخميس 
حريصا على تسليم الكفاالت 

لأليتام بنفسه في الدول 
الخارجية كل ثاثة أشهر، 
وافتتاح وتفقد المشاريع 

الخيرية، وتوزيع المساعدات 
على الاجئين وطلبة العلم، 

ما جعله يتنقل خال مسيرته 
الخيرية بين 42 دولة«، متابعا: 

»كما كان الفقيد رحمه الله 
مهتما بالمخيمات الطبية في 

الدول الفقيرة، ويشرف على 
تنظيم ما ال يقل عن 6 مخيمات 

طبية سنويا«.

»الدعوة اإللكترونية«: 
»األوقاف« شريك استراتيجي

أكد مدير لجنة الدعوة 
اإللكترونية، التابعة لجمعية 

النجاة الخيرية عبدالله 
الدوسري، أن األمانة العامة 
لألوقاف شريك استراتيجي 

وداعم رئيسي لمشاريع اللجنة، 
مثمنا حرص األمانة على 

اختيار ودعم المشاريع الدعوية 
الهامة، ومنها »مشروع القرآن 

الكريم وترجماته وعلومه«.
وقال الدوسري، في تصريح 
أمس، إن مشروع نشر علوم 

وترجمات القرآن الكريم يشمل 
3 مواقع إلكترونية تقدم مواد 

في علوم القرآن، إضافة إلى 
تطبيقين للهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية تعمل 

بنظامي التشغيل أبل استور 
واندرويد. وأضاف أن المشروع 
يتضمن أيضا إذاعات مسموعة 

عبر اإلنترنت، تبث القرآن الكريم 
على مدار الساعة، يبلغ عددها 
132، ومنها 40 إذاعة لترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغات 

العالمية، وإذاعات أخرى لعلوم 
القرآن، وثالثة لتفسيره.

»األسر المتعففة« توزع 
400 حقيبة على العمالة

أعلنت الجمعية الكويتية لألسر 
المتعففة توزيع 400 حقيبة 

شتوية على العمالة الذين 
يعملون في الطرق، ويقدمون 

خدمات التنظيف فيها، لتبقى 
الكويت جميلة ونظيفة.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية م. بدر المبارك، في 
تصريح أمس، إن الجمعية 

تحرص بشكل مستمر على 
االهتمام بكل الشرائح الممكنة 

والمحتاجة وخصوصا العمالة 
في الطرق، مضيفا أن الجمعية 

من خال فريق مبادرة السعادة، 
التابع لها، نفذت هذا المشروع 

من باب نشر الفرح والسرور 
في أركان المجتمع، خصوصا 
بين المحتاجين من الشرائح 

الضعيفة في المجتمع. وأشار 
المبارك إلى أن عملية التوزيع 

كانت ثمرة تعاون مشكور 
ومقدر بين الجمعية وفريق 
أيادي الخير وفريق مدرسة 

غرناطة المتوسطة بنات 
التطوعي، وشملت توزيع 400 

حقيبة شتوية للعمالة في 
مناطق مختلفة.
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محيي عامر

نافذة نيابيةنافذة نيابية

العصفور يطلب التحقيق في نقص األدوية
قـــدم الــنــائــب ســعــود الــعــصــفــور طلبا لتكليف لجنة الــشــؤون 
الصحية متابعة خطط األمنين الغذائي والدوائي والتحقيق في 

نقص األدوية والمحاليل.
وجـــاء فــي نــص الطلب: يتسابق العالم لتحصين أمنيه الغذائي 
والــدوائــي بعد أن ارتفعت مخاطر تهديد األمنين الغذائي والدوائي، 
ألسباب عــدة، منها التغيرات المناخية، وشح المياه، وأجــواء التوتر 
العالمي، وتداعيات انتشار فيروس كورونا، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر 
على إعالن مجلس الــوزراء إنشاء لجنة عليا تسمى »اللجنة الوطنية 
العليا لتعزيز منظومة األمن الغذائي والمائي والدوائي«، برزت على 
السطح أزمة نقص األدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، 
بشكل ينذر بمخاطر جسيمة تهدد الصحة العامة، وتثير المخاوف على 

مستقبل األمن الدوائي في البالد.
وتابع: يضاف إلى ذلك، ما أكدته تقارير الجهات الرقابية بشأن 
مخاطر األمن الغذائي وغياب الخطط االستراتيجية لتحقيقه، طالبا 
تكليف لجنة الــشــؤون الصحية ببحث ودراســـة ومتابعة الــقــرارات 
واإلجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء، على أن 

تحقق في أسباب نقص األدوية والمحاليل في المختبرات.

سعود العصفور

شعبان يلوح شعبان يلوح 
باستجواب الناهضباستجواب الناهض

ــــوح الـــنـــائـــب شــعــيــب شــعــبــان  لـ
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــــاســـــتـــــجـــــواب وزيـــــــــــر الـ
والــصــنــاعــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
مازن الناهض ما لم يحل عددا من 

الملفات العالقة.
وقال شعبان إن »ملفات ارتفاع 
ــأة الـــصـــفـــوف  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ األســـــــعـــــــار، ومـ
األمامية، وبيع اإلجازات، ومؤسسة 
الــمــوانــئ، والهيئات التابعة لكم، 
واألراضـــي الصناعية، وتعيينات 
ادارة الجمارك، ومــخــازن األدويـــة، 
وجوائز البنوك، وترسية العقود 
في جهاز المنافسة،  ملفات عالقة ال 
تتفاعل معها، إما حلها أو مواجهة 

المنصة«.

شعيب شعبان

الحويلة لفتح باب النقل والندب مرتين كل عام
ــــب د. مـــحـــمـــد  ــائــ ــ ــنــ ــ قـــــــــدم الــ
ــة اقـــــتـــــراحـــــا بـــرغـــبـــة  ــلــ ــويــ ــحــ الــ
بفتح بــاب النقل والــنــدب بين 
الـــوزارات والهيئات والجهات 
الحكومية لــمــدة شهر مرتين 

في كل عام.
وجــاء فــي نــص االقــتــراح إن 
»اســتــمــرار الــعــمــل بــقــرار وقــف 
الــنــقــل والـــنـــدب بــيــن الـــــوزارات 
والهيئات والجهات الحكومية 
سنوات خلق حالة من الجمود 
الوظيفي وأجواء وظيفية غير 
صحية تصطدم مع التوجهات 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الـــقـــدرات 
اإلنتاجية للجهات الحكومية، 
وتوجهات الدولة نحو تعزيز 

التنمية البشرية«.
ــك ادى إلـــى  ــ ــ وتــــابــــع ان »ذلـ
تعطيل طاقات وكفاءات وطنية 

في عدد من الوزارات، وحرمان 
وزارات أخرى بحاجة إلى مثل 
هــذه الــكــفــاءات مــن االســتــفــادة 
مــــــنــــــهــــــا، فـــــــــي ظـــــــــل مـــــعـــــانـــــاة 

قطاعات مــن نقص فــي بعض 
الــتــخــصــصــات، بــيــنــمــا يــوجــد 
فائض من هــذه التخصصات 
فــــي قـــطـــاعـــات أخـــــــــرى«، الفــتــا 
أن »الــجــمــود الــحــالــي يخالف 
الـــمـــرونـــة اإلداريـــــــة الــمــطــلــوبــة 
واألسس الصحيحة في اإلدارة، 
 
ً
فــضــال عـــن أنــــه يــخــلــق تـــذمـــرا

 لدى العديد 
ً
 وظيفيا

ً
واحتقانا

مــن الموظفين مــا قــد يدفعهم 
إلــــى االســـتـــقـــالـــة، ســـــواء لــعــدم 
تحقيق طموحهم الوظيفي أو 
لــوجــود فـــرص أفــضــل للعطاء 

في الجهات األخرى«. محمد الحويلة

الطشة يسأل الطشة يسأل 
الوزراء عن الوظائف الوزراء عن الوظائف 

اإلشرافية الشاغرةاإلشرافية الشاغرة

وجــه النائب د. مبارك الطشة 
ســؤاال الــى جميع الـــوزراء، بشأن 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة في 

القطاع الحكومي.
وتساءل: ما أسباب عدم شغل 
تــلــك الـــوظـــائـــف؟ ومـــا الــمــعــوقــات 
ــتـــي تـــحـــول دون  أو الـــعـــراقـــيـــل الـ
ذلـــك؟ وهــل هــنــاك لجنة أو لجان 
لــلــتــرشــيــح أو لـــالخـــتـــيـــار لــشــغــل 
الــــوظــــائــــف االشـــــرافـــــيـــــة؟ طــالــبــا 
تــــزويــــده بـــعـــدد هــــذه الـــلـــجـــان إن 
وجــــــــــــدت، وأســـــــمـــــــاء أعـــضـــائـــهـــا 
ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.

الدمخي لوزير الدفاع: ال تورط نفسك
• فهد تركي

لـــوح الــنــائــب عـــادل الــدمــخــي بــصــعــود وزيــر 
الــدفــاع الشيخ عبدالله العلي المنصة إذا لم 
يوقف ما أسماه بالفساد وإهـــدار المال العام 
ــائـــرات وزارة  الــنــاتــج عــن صــفــقــة الــتــســلــيــح وطـ

الدفاع المخالفة للقانون.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي، »رسالة 
إلــى وزيــر الــدفــاع، بعد أن وصلتني اإلجــابــات 
غير الدقيقة على أسئلتي، أقول لك وجهت إليك 
رسائل واضحة من خالل تصريحاتي إليقاف 
اســتــالم الــطــائــرات، بسبب مخالفتها القانون، 
خاصة فيما يتعلق بالعموالت والشروط الفنية، 

ولم تفعل«.
ــا وزيـــــــر الـــــدفـــــاع مــن  ــ وأضــــــــــاف: »حـــــذرتـــــك يـ
ا من الفساد،  الفاسدين، وأقول لك أنت لست جزء

وطلبت منك إيقاف هدر المال العام، واليوم أؤكد 
أن اإلجابات التي وصلتني غير دقيقة، وفيها 
تدليس للحقائق، وعلمت باالستمرار في استالم 
الطائرات، وواضح من هذا التعامل أنك ال تريد 
التعاون وتتجاهل التحذيرات«، متابعا: »أقول 
لك لن نقف عند حد مادام األمر يتعلق بالمال 
الـــعـــام، وأذا لــم تــوقــف الــعــقــد فــــورا فستتحمل 

المسؤولية، ولو وصل األمر إلى المنصة«.
وحـــذر قــائــال: »ســنــحــاســب كــل مــن وراء هــذا 
الفساد من خالل لجنة التحقيق التي وقع عليها 
كثير من نواب األمة، وأنصحك ال تورط نفسك 
بالدفاع عن الفساد، وأنت ال تعرف وال تعلم عن 
مضمون اإلجابات التي وصلتني، والتي وقعت 
عليها، فـــإذا كــنــت تعلم عــن مضمونها فتلكم 

مصيبة وإذا كنت ال تعلم فالمصيبة أعظم«.

مهلهل المضف وشعبان لتكليف »التعليمية« 
التحقيق في سرقة األبحاث العلمية

تقّدم النائبان مهلهل المضف وشعيب شعبان 
ــؤون الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة  ــ بــطــلــب تــكــلــيــف لــجــنــة شــ
ــاد الــبــرلــمــانــيــة، بــالــتــحــري والــتــحــقــيــق في  ــ ــ واإلرشـ
موضوع سرقات البحث العلمي، وما نتج عنه من 
الحصول على أمـــوال بغير وجــه حــق، نتيجة هذا 
البحث، على أن تنجز اللجنة تقريرها خالل شهر.
وجــاء في نص الطلب، الــذي من المتوقع أن يناقش 
 
ً
بالجلسة المقبلة في بند الرسائل الــواردة، »استنادا
للمادة 114 مــن الــدســتــور والــمــادة 147 مــن الالئحة 
الداخلية لمجلس األمة، نتقدم نحن الموقعون أدناه 
بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد، 
للتحقيق في قرارات المجلس التأديبي الصادر من إدارة 
جامعة الكويت، بسبب قيام بعض األساتذة العاملين 
في كلية الهندسة، وبناء على شكوى أخرى من معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بسرقة بحوث علمية للطلبة 
وجهات أخرى حازوا ترقيات ترتب عليها آثار مالية 
وامتيازات في حكمها بلغ معها األثــر ترقية بعض 
أعضاء الهيئة األكاديمية أثناء تشكيل لجنة التحقيق.

 على ما سبق، يرجى التكرم بعرض 
ً
وأضافا: وهديا

الطلب على المجلس الموقر للموافقة عليه، على أن 

يصدر تقرير نهائي مذيل بالتوصيات الالزمة ورفعها 
لمجلس األمة التخاذ الالزم في مدة ال تتجاوز شهرا، 

على أن يبحث فيها التالي: 
1 - جدية جهة اإلدارة في تشكيل لجنة تحقيق أو 

مجلس تأديبي فيما ورد أعاله.
2- بحث االعتمادات المالية التي قــررت األساتذة 
المعنيين وحصولهم على مكافآتهم السنوية نتيجة 

لهذه البحوث.
3- أسباب تقاعس جهة اإلدارة عن توقيع العقوبات 
أو التوقيف المؤقت عن العمل إلى حين صدور قرار 
بانتهاء التحقيق، األمر الذي بلغ معه أثر ذلك ترقية أحد 
األساتذة، على الرغم من توجيه تهمة له بهذه المسألة.

4- بحث ومتابعة الكتاب رقم 464 المؤرخ في 
15-11-2021 والصادر من جامعة الكويت بشأن الرد 
على السؤال البرلماني بشأن القرار رقم 147 بخصوص 
سرقات البحث العلمي في كلية الهندسة والبترول - 

جامعة الكويت.
5- التحقيق في تحصيل الــدولــة ألموالها العامة 

المصروفة نتيجة هذه الترقيات العلمية«.

»االستثمار«: 621 مليون دينار استثماراتنا 
في مصر... و4 مليارات دوالر ودائع

أكدت الهيئة العامة 
لالستثمار أن االقتصاد 

المصري يبقى كغيره من 
االقتصادات التي تتعّرض 
للمخاطر حسب متغيرات 
الوضع اإلقليمي والعالمي 

وانعكاسه على الوضع 
االقتصادي.

في الرد الذي أرسله وزير المالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار، عبدالوهاب الرشيد، 
عـــلـــى ســــــــؤال بـــرلـــمـــانـــي لــلــنــائــب 
أسامة الزيد، كشفت الهيئة العامة 
لالستثمار أن حجم استثماراتها 
في مصر يبلغ 621.2 مليون دينار، 
كما في 31 ديسمبر 2021، إضافة 
الـــى وجــــود 4 ودائــــع للهيئة لــدى 
البنك المركزي المصري بقيمة 4 

مليارات دوالر.
وقــالــت الهيئة، فــي رّدهـــا الــذي 
حــصــلــت »الـــجـــريـــدة« عــلــى نسخة 
منه: نعم تستثمر الكويت في مصر، 
ويــبــلــغ حــجــم هــــذه االســتــثــمــارات 
621.2 مليون ديــنــار، كما فــي 31 
ديسمبر 2021، و40.6 مليونا عن 
طريق إدارة العقار، و580.6 مليونا 

المساهمات.
وأضـــافـــت: لـــدى الهيئة العامة 
لالستثمار 4 ودائع بقيمة إجمالية 
4 مــلــيــارات دوالر، مشيرة الــى أن 
سعر فائدة إحدى الودائع متغير، 
يتم تحديده قبل يــوَمــي عمل من 
بـــدايـــة كـــل ســنــة مـــن تـــاريـــخ ايــــداع 
الوديعة على أســاس سعر مساو 
ــدد الـــفـــائـــدة  ــســ لــســعــر Libor، وتــ
الــمــســتــحــقــة فــــي نــهــايــة كــــل سنة 
 مـــن تـــاريـــخ إيــــــداع مبلغ 

ً
اعـــتـــبـــارا

الوديعة، وهناك أخرى ثابتة بقيمة 
2.5 فــي المئة سنويا ثابتة على 
أساس نصف سنوي كل 6 أشهر، 

اعتبارا من تاريخ إيداع الوديعة.
وأكــــــــــــدت أن جـــمـــيـــع األمــــــــــوال 
الــــمــــودعــــة لـــــدى الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 

الــمــصــري بــــالــــدوالر، مــشــيــرة الــى 
ــكـــويـــت تــســتــثــمــر فــــي مصر  أن الـ
الشقيقة بقطاعات البنوك، والغاز 
ــات الــمــالــيــة،  ــدمـ والــــبــــتــــرول، والـــخـ
والعقار والسياحة، وكذلك الودائع 

االستثمارية.
وأضــافــت: انطلقت استثمارات 
الهيئة العامة لالستثمار في مصر 
منذ ستينيات القرن الماضي، وقرار 
الدخول أو الخروج من أي استثمار 
يعود إلى مخرجات دراسات فنية 
متخصصة، وتحرص الهيئة دائًما 
على انتقاء المستشارين الماليين 
المستقلين مــن كبريات المكاتب 
 )EY(و )PWC( الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــثـــل

و)KPMG( لــعــمــل تــلــك الـــدراســـات 
ــيــــات الــمــهــنــيــة  ــتــــوصــ ــم الــ ــديــ ــقــ وتــ
المطلوبة، أما فيما يخص الودائع، 
فإنها مبنية على قـــرارات مجلس 
الوزراء الموقر، كما تم شرحه بالرد 

على السؤال األول.
وقالت الهيئة: يبقى االقتصاد 
المصري كغيره مــن االقتصادات 
الــتــي تــتــعــّرض لــلــمــخــاطــر حسب 
ــمـــي  مــــتــــغــــيــــرات الــــــوضــــــع اإلقـــلـــيـ
والعالمي وانعكاسه على الوضع 
االقتصادي، ويصعب التكهن، في 
الــوقــت الــحــالــي، بحجم المخاطر 
التي قد يواجهها السوق المصري، 
ــلـــى االســـتـــثـــمـــارات  وتـــأثـــيـــرهـــا عـ

والودائع الكويتية بمصر، بسبب 
التغيرات المتسارعة في اقتصادات 

العالم.
وأردفت: تقّيم الهيئة لالستثمار 
المناخ االستثماري للدول المضيفة 
لالستثمار بناء على المستجدات 
والـــمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ بشكل 
ــاء عــلــيــه يـــتـــم وضـــع  ــنــ دوري، وبــ
استراتيجيات تتماشى مع األهداف 
المنشودة من هــذه االستثمارات، 
ووضــع الخطط الــالزمــة للتخارج 

منها.

https://www.aljarida.com/article/6939
https://www.aljarida.com/article/6938
https://www.aljarida.com/article/6937
https://www.aljarida.com/article/6934
https://www.aljarida.com/article/6869
https://www.aljarida.com/article/6883
https://www.aljarida.com/article/6931
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ّ
وق

وحولي التعاونية، مساء أمس 
 مع 

ً
األول، عقد تعاون مشتركا

جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن بــحــضــور 
رئــيــس مــجــلــس اإلدارة محمد 
الكندري، ورئيس اللجنة المالية 
ــم،  ــيــ ــراهــ واإلداريــــــــــــة حــــامــــد اإلبــ
ورئيس لجنة المشتريات عادل 
الحبشي، ونائب رئيس جمعية 
الــمــحــامــيــن عــدنــان أبـــل، وأمــيــن 
ــنــــزي، وأمـــيـــن  ــعــ ــادل الــ ــ ــ الــــســــر عـ
الـــصـــنـــدوق عــبــدالــلــه الــعــازمــي، 
لتقديم خــدمــات االستفسارات 
ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ واالســــــــتــــــــشــــــــارات الــ
ــي الــروضــة 

َ
لــمــســاهــمــي مــنــطــقــت

وحولي.
ــيـــن  ــامـ ــد مـــحـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويـــــــوفـــــــر الـ

ــلـــرد واإلجــــابــــة  مــتــخــصــصــيــن لـ
الــقــانــونــيــة عــلــى الــمــســاهــمــيــن، 
ومــا يترتب على ذلــك مــن أمــور 
إداريــة وفنية، لتكون بذلك أول 
جــمــعــيــة تـــعـــاونـــيـــة تـــقـــدم هـــذه 

الخدمة للمساهمين، ولتستمر 
ــــات مــتــمــيــزة  ــدمـ ــ ــــي تـــقـــديـــم خـ فـ
ومتنوعة ومنفردة تحت شعار 

»اترك بصمة«.
وقــــال الـــكـــنـــدري، خـــال حفل 

توقيع العقد، إن هذه االتفاقية 
لدعم أواصر التعاون مع جمعية 
 
ً
الـــمـــحـــامـــيـــن الـــتـــي تـــعـــّد مــنــبــرا
لــلــعــدالــة، كــذلــك لــارتــقــاء بآفاق 
هـــذه الــشــراكــة لــتــقــديــم خــدمــات 
واستشارات قانونية، وتوجيه 
نوعي ناصح ومرشد، بما يخدم 

أبناء المنطقة والمساهمين.
وأكـــد حـــرص الجمعية على 
ــادل الــــخــــبــــرات بـــمـــا يـــخـــدم  ــ ــبـ ــ تـ
: سنواصل 

ً
المساهمين، مــردفــا

مــــســــيــــرة الـــــنـــــجـــــاح مــــــن خــــال 
أنشطتنا وخدماتنا في المرحلة 
المقبلة لتحقيق رؤية وتطلعات 

مجلس اإلدارة.

● فيصل متعب
احتفلت كلية القانون الكويتية 
الــعــالــمــيــة بــالــيــوم الــعــالــمــي للغة 
ــة، البــــــــراز اهـــمـــيـــة الــلــغــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــمـــوروث االســـامـــي  ــالـ وربـــطـــهـــا بـ
والعربي »قرآنا وحديثا وشعرا 
ونــثــرا«، بحضور رئيس مجلس 
امـــنـــاء الــكــلــيــة د. بــــدر الــخــلــيــفــة، 
ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، 
ورئــيــســة قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة د. 
سهام الفريح، وعــدد من أعضاء 

هيئة التدريس وطلبة الكلية.
وقال د. المقاطع إن »اللغة هي 
ــاء الــثــقــافــة، ومـــن دون معرفة  وعـ
الــلــغــة ومــكــنــونــاتــهــا ومــداخــلــهــا 
ومخارجها وعلومها ال يستطع 
ــان ان يـــســـتـــوعـــب حــقــيــقــة  ــ ــــسـ االنـ
مـــا يــكــتــب، وال يــفــقــه مـــا يــريــد ان 
يستوعب، وال يصل الــى مكنون 
ما تهدف اليه الكلمات، وتحدده 
الــعــبــارات، لــذلــك فاللغة العربية 
لــيــســت احــتــفــالــيــة يــــوم بـــقـــدر ما 
هي حياة لكل مسلم عربي، فهي 
اســـاس وشــريــان لحياته فــي كل 

جوانبها«.
ــــت على  ــر ان »الــكــلــيــة دأبـ ــ وذكـ
االحـــتـــفـــال بـــيـــوم الــلــغــة الــعــربــيــة 
بمبادرة مــن قسم اللغة العربية 
برئاسة د. سهام الفريح وزمائها 
في القسم، الهمية اشعار الطلبة 
بأن ما يتلقونه ليس ترفا وليس 
ــن، انــمــا  ــيـ ــنـ دراســـــــة لـــمـــقـــرر او اثـ
تجذير لثقافة البد ان يتعلموها 
من خال ما سيحملونه من راية 

قادمة«.
ــدم  ــقـ ــاطــــع انــــــــه تـ وبـــــيـــــن الــــمــــقــ
بــمــقــتــرح مــنــذ 7 ســـنـــوات بعمل 
اختبار لقياس الــقــدرات اللغوية 
فـــــــي الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــطـــلـــبـــة 

الجامعات، »ولكن تعثر المشروع 
اكثر من مرة ومنذ سنتين اكتمل 
الــمــشــروع، ثــم نجحنا ان نظهر 
اول اختبار للغة العربية يقيس 
مــســتــويــات الــلــغــة الــعــربــيــة لــدى 
جــمــيــع الـــدارســـيـــن والــبــاحــثــيــن، 
ولــكــل مـــن يــريــد ان يــلــتــحــق بــأي 
علم من العلوم التي تدرس باللغة 
العربية في الجامعات، وأطلقنا 
عليه نــظــام الــقــلــم، وهـــو مــشــروع 
رائد، وسيطبق على جميع الطلبة 
الــراغــبــيــن فــي االلــتــحــاق بالكلية 

مستقبا«.

وتابع أن »الكلية تعتبر أول 
جــامــعــة عــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
العالم العربي واالسامي تنجح 
في تجربة اقامة مثل هذا النظام 
الــذي سيجمعه اختبار موحد، 
وسيتم تعميمه على الجامعات 
العربية وغير العربية الراغبة 
في قياس مستوى اللغة العربية 
لـــدى طــابــهــا والـــدارســـيـــن بها، 
ويمكن ان تقتني هــذا النظام، 
ــتــــاحــــا مـــــن خــــال  وســــيــــكــــون مــ
ــيــــات ســـتـــبـــرم مـــــع كــلــيــة  ــاقــ ــفــ اتــ
القانون الكويتية العالمية التي 

اطلقت هذا المشروع«. 
وأعـــــرب الــمــقــاطــع عـــن األســـف 
أن »نجد ان هنا الكثير من االباء 
واالمهات يعتز بأن ابنه حاصل 
عــلــى الــتــوفــل او االيـــلـــس باللغة 
ــة،  ــيـ ــالـ ــيــــزيــــة بــــــدرجــــــات عـ ــلــ االنــــكــ
ويــنــســى انـــه البـــد ان يــكــون ابــنــه 
حاصا على درجات عالية بلغته 
االم اللغة العربية، ويهتم بها منذ 
نشأته، ولكن مع االســف لم نجد 

ان هذا االمر محل اهتمام«. 
 

 االهتمام والشغف

مــن جانبها، قــالــت د. الفريح: 
في 18 ديسمبر عام 1973 قررت 
االمـــم الــمــتــحــدة ان تجعله يوما 
عــالــمــيــا للغة الــعــربــيــة، ويـــا ليت 
ــــذا االهـــتـــمـــام والـــشـــغـــف يــكــون  هـ
ــام ولــيــس  ــعـ ــدار الـ ــ مــمــتــدا عــلــى مـ

يوما واحدا. 
وذكرت ان »هناك من يعتقدون 
اننا نهتم باللغة العربية في كل 
مجاالتها بحكم تخصصنا، ولكن 

نــحــن نــهــتــم بــهــا ألنــهــا هــويــتــنــا، 
والنــــــنــــــا عــــــــــرب، فــــنــــحــــن االولــــــــى 
بــــان نــهــتــم بــتــلــك الـــلـــغـــة، والنــهــا 
تعتبر وجــودنــا والـــصـــورة التي 
تقدمنا لآلخر، فإغفال تلك اللغة 
وإهمالها من الطبيعي أن يؤدي 
الى اغفال موروث زاخر قوي وفكر 
ثقافي وحضاري وانساني وحتى 
عقائدي، وهذا هو الطامة الكبرى 

ان كان االغفال يمس العقيدة«.
وتـــابـــعـــت: لــعــل االغـــفـــال الـــذي 
ــة االنــــــســــــان  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــل فـــــــي ذهـ ــ ــــصـ حـ
العربي في اللغة العربية حصل 
في عقود كثيرة، ولكن حتى مع 
عصور االنحطاط واالنقسامات 
والـــدويـــات ظــلــت الــلــغــة العربية 
موجودة وبقوة، مضيفة أن هناك 
اخـــفـــاقـــا واضـــحـــا عــلــى مــســتــوى 
ــربـــي لــلــغــة الــعــربــيــة  ــعـ ــن الـ الــــوطــ
حاليا، نظرا لعدة اسباب أبرزها 
المناهج وأساليب التعليم للغة 
العربية، فهي مع االسف الشديد 

كانت منفرة. 

وافـــــق الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي على 
تحديد اإلجازة الربيعية لألعضاء 

من 2 يناير 2023 حتى 17 منه. 
واعتمد المجلس، في جلسته 
أمـــس بــرئــاســة  عبدالله المحري، 
ــلـــب الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــشــبــاب  طـ
بــــشــــأن تــغــيــيــر اســـتـــعـــمـــال مــركــز 
الشباب الكائن في منطقة مبارك 
الــعــبــدالــلــه، قــطــعــة 4، الــــى مدينة 
ــال الــتــكــنــولــوجــيــة بــشــروط  ــمـ األعـ
محددة؛ منها تعديل البند رقم 3 

بدل »حضانات« الى »حاضنات«، 
مـــع تــحــديــد جـــزء ال يــزيــد عــلــى 8 
آالف متر مربع من المساحة الكلية 
( لــلــمــشــروع، بالتنسيق 

ً
)29 ألـــفـــا

مع الهيئة.
ــــق الــمــجــلــس عــلــى الطلب  ووافـ
المقّدم من نائب رئيس المجلس 
ــاء، د.  ــ ــــضـ خـــالـــد الــمــطــيــري، واألعـ
حسن كمال، وفهد العبدالجادر، 
وإسماعيل بهبهاني، وعبداللطيف 
الدعي،  بشأن فتح باب النقاش  في 

مــوضــوع الــمــشــاكــل والمخالفات 
ــي مــنــطــقــة الــــمــــطــــاع، وآخـــرهـــا  فــ
رمي نفايات البناء على الطرقات، 
والــعــمــل بتوصيات منها الطلب 
مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــيــئــة منح 
الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة لمفتشي 
الــبــلــديــة، وإنــشــاء لجنة مشتركة 
تتضمن وزارة الداخلية، والبلدية، 
والهيئة الــعــامــة للبيئة لمتابعة 
المخالفات في منطقة المطاع، مع 
توفير مركز في المطاع للتعامل 
ــع الـــمـــخـــالـــفـــات بـــشـــكـــل يـــومـــي  ــ مـ
ومـــبـــاشـــر، فـــضـــا عــــن اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا عبر GPS على آليات 
الـــنـــقـــل الــثــقــيــلــة، وذلــــــك لــســهــولــة 
مراقبتها ورصد حركتها، ووجود 
كاميرات مراقبة لــوزارة الداخلية 
بــالــطــرق واألمــاكــن الــعــامــة لرصد 
المخالفات اإلنشائية، وتخصيص 
مــوقــع مــؤقــت لتجميع الــنــفــايــات 
بــظــل مــــــردم، ودعـــــم قـــطـــاع إعــــادة 

تدوير المخلفات اإلنشائية. 
ووافــق المجلس على االقتراح 
الــمــقــّدم مــن الــعــضــو عبداللطيف 
الــدعــي، لعمل أرشــيــف إلكتروني 

للمجلس البلدي، فيما أحال سؤال 
الـــدعـــي بـــشـــأن تــصــنــيــف شــركــات 
المقاوالت لدى البلدية إلى لجنة 

المهن الهندسية.

دروازة العبدالرزاق
مــن جانب آخـــر، قـــّدم 6 أعضاء 

هم نائب »البلدي« خالد المطيري 
ود. حسن كمال وفهد العبدالجادر 
وم. إسماعيل بهبهاني، وعبدالله 
الــعــنــزي ونــاصــر الــجــدعــان، طلب 
مــنــاقــشــة عـــرض اســتــمــرار إغـــاق 
الــــحــــركــــة الــــمــــروريــــة فــــي تــقــاطــع 
دروازة الــعــبــدالــرزاق، بعد إعــان 

وقف العمل بتأهيل الدروازة وفتح 
الطريق. واستغرب األعضاء إيقاف 
أعمال اإلصاح، داعين إلى سرعة 
فتح الحركة المرورية في تقاطع 

الدروازة.
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»البلدي« اعتمد مدينة األعمال التكنولوجية لـ »الشباب« 

المدارس الخاصة في حولي

لقطات من الفعالية 

أحال المجلس سؤال العضو ناصر الجدعان 
ــــدارس الـــخـــاصـــة فــــي مــنــطــقــة ســلــوى  ــمـ ــ عــــن الـ

والرميثية والسالمية إلى لجنة حولي. 
ــــود  ــتــــغــــرب عــــــدم وجـ ــان: أســ ــ ــدعـ ــ ــــجـ وقـــــــال الـ
مــســتــنــدات تــراخــيــص لــلــمــدارس الــخــاصــة في 
الــمــنــاطــق الـــمـــذكـــورة فـــي وزارة الــتــربــيــة لــدى 
 عــلــى أن إدارة الــمــخــطــطــات 

ً
الــبــلــديــة، مـــشـــددا

في البلدية لديها معرفة بالمدارس الخاصة 

المرخصة، وال بّد من وجود شروط محددة. 
ورد مــــديــــر إدارة الـــتـــدقـــيـــق والـــمـــتـــابـــعـــة 
الهندسية، م. مبارك العجمي، في بلدية حولي، 
بأن البلدية خاطبت وزارة التربية بشأن عدد 
المدارس الخاصة في مناطق حولي وسلوى 
والسالمية، مشددا على أن البلدية حريصة في 
نقل المعلومة بدقة إلى »البلدي«، متى أبلغت 

»التربية« البلدية عن عدد التراخيص.

• ألقى الطالب عبدالله الربيع قصيدة خال االحتفالية تحت 
عنوان »الحق الضائع«.

• ألقت الطالبة جنى الفهد قصة قصيرة بعنوان »دمعة ال 
تجيد السقوط«. 

• عـــقـــدت مــســابــقــة ثــقــافــيــة تــضــمــنــت طــــرح أســئــلــة للطلبة 
والطالبات.

• وافق على توصية منح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية واألرشفة اإللكترونية لمعامالت المجلس
• األعضاء وافقوا على موعد إجازة الربيع... ومطالبة بإنجاز دروازة العبدالرزاق

جانب من توقيع االتفاقية

جانب من المشاركين في احتفال الكلية باليوم العالمي للغة العربية

المكراد مترئسًا االجتماع

جانب من جلسة المجلس البلدي

دعت رئاسة األركان العامة 
للجيش الكويتي املواطنني 
واملقيمني من مرتادي البر 

وهواة الصيد والتنزه والرعي 
إلى عدم االقتراب من منطقة 
ميدان األديرع الواقعة شمال 

غرب الباد.
وقالت رئاسة األركان، في 

بيان ملديرية التوجيه املعنوي 
والعاقات العامة أمس، إن تلك 
املنطقة يتم فيها دوريًا تنفيذ 
العديد من الرمايات بالذخيرة 

الحية طوال فترات العام، حرصًا 
منها على سامة الجميع.

سجلت الشبكة الوطنية 
الكويتية لرصد الزالزل، 

التابعة ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، صباح أمس، زلزاال 
بقوة 3 درجات على مقياس 
ريختر في منطقة املناقيش.

وقالت الشبكة، في بيان 
صحافي، إن الزلزال حدث 

في 10:51 صباحا، بتوقيت 
الكويت، وعلى عمق 8 

كيلومترات بباطن األرض.

اختتمت الجمعية الكويتية 
لدعم املخترعني واالبتكار 
املوسم الخامس من نادي 
»املخترع الصغير«، وسط 

مشاركة واسعة من األطفال 
وإشادة من أولياء األمور.

وقالت أمينة الصندوق في 
الجمعية شيخة القطان، في 

تصريح لها، إن املوسم الخامس 
ساهم في إظهار مواهب 

األطفال وقدراتهم على التفكير 
االبداعي.

وأكدت القطان أن تفاعل 
األطفال مع البرامج والفعاليات 

كان الفتا، حيث جرى تعليم 
األطفال بطريقة مبتكرة 

وممتعة محطات االبتكار 
وكيفية تحويل أفكارهم 

إلى مشاريع، مشيرة إلى أن 
األطفال أبدعوا في مجال 

إعادة التدوير، وكيفية عمل 
مشاريع من املستهلكات بأقل 

التكلفة ملواكبة متطلبات البيئة 
املدرسية.

وبينت أن املشاركني تعرفوا 
أيضا على أهمية التغذية 

السليمة والسلوكيات الصحية 
في تنشيط املهارات العقلية، 

تحت إشراف نخبة من املدربني، 
إضافة إلى املسابقات واألنشطة 

التي تعزز روح التنافس 
االيجابي والشغف، معلنة أن 

الجمعية بصدد إطاق موسم 
سادس خال عطلة نصف 

العام الدراسي، يتضمن أنشطة 
مبتكرة وجديدة.

وفي ختام البرنامج جرى منح 
الشهادت لألطفال املشاركني 

وتكريم املدربني.

حقق فريق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

الفوز بـ 3 جوالت من أصل 
4، حاصدا املركز الرابع في 
البطولة الوطنية السادسة 

ملناظرات الجامعات والكليات 
في الكويت بمشاركة 19 

فريقا من مختلف الكليات 
والجامعات.

وتأهلت الهيئة للمشاركة 
في بطولة آسيا للمناظرات 

بالنسخة العربية، التي 
ستعقد في سلطنة عمان.

ُيذكر أن فريق الهيئة املشارك 
 من »الطالب عثمان 

ً
ضّم كا

محمد، الذي تم تكريمه 
كأفضل خامس متحدث في 

البطولة، والطالبات مها 
العازمي وأسماء الرفاعي، 

وفرح نادر وطيف الشمري، 
إضافة إلى املحّكمة دالل 

املطيري، وبإشراف املحّكمة 
الدولية للمناظرات د. رشا 

أشكناني«.

سلة أخبار

»األركان« لعدم االقتراب 
من ميدان األديرع

زلزال بقوة 3 درجات
 في »المناقيش«

نادي »المخترع الصغير« 
يختتم موسمه الخامس

فريق »التطبيقي« يتأهل 
لبطولة آسيا للمناظرات

محمد جاسم

المكراد ترأس االجتماع التنسيقي 
لتمرين »شامل 8«

● محمد الشرهان
ترأس رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد، صباح أمس، 
االجتماع التنسيقي األول لتمرين »شامل 8«،  الذي عقد في مبنى رئاسة 
قوة اإلطفاء العام بحضور نائب رئيس قوة اإلطفاء لقطاع المكافحة، 
اللواء جمال البليهيص، وممثلي 34 جهة حكومية، وتناول االجتماع 

سيناريو القيادة المشتركة إلدارة األزمات والكوارث.
ورحب المكراد بالجهات المشاركة الهتمامها بـ«تمرين شامل«، الذي 
يتكرر كل سنة، ويتم من خاله العمل على تطوير الــكــوادر البشرية 

للتعامل الفّعال مع األزمات بمختلف ظروفها.
من جانبه، أكد البليهيص أن تمرين »شامل 8« هو امتداد للتمارين 

السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا. 
وأضاف أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين 
الجهات المشاركة وتبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة، 
مما يعكس سرعة االستجابة وتطوير مفهوم االستجابة واالستباقية 
 اطلعت 

ً
 تفصيليا

ً
إلدارة الطوارئ واألزمــات. وتضمن االجتماع شرحا

 
ً
عليه الجهات المشاركة عن معضات التمرين، التي سيتم تنفيذها وفقا

للسيناريو العام )القيادة المشتركة إلدارة األزمات والكوارث(.

»القانون الكويتية« احتفلت باليوم العالمي للغة العربية
• المقاطع: نجحنا في تطبيق اختبار يقيس مستويات »العربية« لدى الدارسين والباحثين

• الفريح: المناهج وأساليب التعليم من أهم أسباب اإلخفاق الواسع في لغة الضاد

مصرع مواطن وشخص مجهول في حادثين بحريين
● محمد الشرهان

ــواطــــن وشـــخـــص مـــجـــهـــول الــهــويــة  لـــقـــي مــ
مصرعهما وأصيب 3 اشخاص في حادثين 
بحريين منفصلين وقعا مساء أمس االول في 
منطقة الفنطاس البحرية، والمنطقة البحرية 

المقابلة البراج الكويت.
وفي تفاصيل الحادث االول، قالت مصادر 
أمنية مطلعة في اإلدارة العامة لخفر السواحل 
إن زورق دوريــــة تابعا الدارة االمـــن البحري 
اصطدم بزورق نزهة يستقله 4 مواطنين، مما 
أسفر عن وفاة أحدهم وهو بالعقد الثالث من 

عــمــره، فيما تمكنت دوريــــات خفر السواحل 
من انقاذ الـ 3 اآلخرين ونقلهم الى قاعدة خفر 
الــســواحــل، وسلمت جثة المتوفى الــى رجــال 

االدلة الجنائية.
وأضافت المصادر أن االدارة العامة لخفر 
السواحل فتحت تحقيقا في الحادث، وسجلت 
قضية »اصطدام بحري ووفــاة« وأحالتها الى 
جهات التحقيق فــي محافظة االحــمــدي، وتم 
سحب زورق الدورية وطراد النزهة الى قاعدة 
خفر السواحل الجراء المعاينة الفنية عليهما 

وإعداد تقرير مفصل بالحادث.
وفي تفاصيل الحادث االخر، قالت مصادر 

أمنية مطلعة إن غرفة عمليات وزارة الداخلية 
تلقت باغا بوقوع حادث تصادم بين طرادين 
للنزهة في المنطقة البحرية المقابلة ألبراج 
الكويت، وفــور تلقي الباغ تم توجيه زوارق 
خفر السواحل الى الموقع للتعامل مع الحادث.

وأضافت المصادر أن رجال خفر السواحل 
تمكنوا من انتشال جثة شخص مجهول الهوية 
تــوفــي نتيجة الــحــادث، وتمكنوا مــن إنــقــاذ 3 
مصابين جـــراء الـــحـــادث، الفــتــة الـــى ان رجــال 
الخفر سلموا جثة المتوفى الــى رجــال األدلــة 
الجنائية، فيما نقل المصابون الى المستشفى 

لتلقي العاج.

»السكنية«: سلمنا 22 ألف شهادة 
إلصدار أذونات البناء في نوفمبر

91080 عدد الطلبات اإلسكانية المسجلة
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمــس، تسليم 22003 
مواطنين شهادات »من يهمه األمر« الخاصة بإصدار أذونات البناء 

ضمن 3 مشاريع رئيسية في شهر نوفمبر الماضي.
وقـــال نــائــب الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــعــاقــات الــعــامــة والــتــطــويــر، 
المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، عمر الرويح، في تصريح صحافي، 
إن إجمالي عدد الطلبات اإلسكانية المسجلة لدى القطاع المختص 
بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 91080 طلبا إسكانيا، بانخفاض 538 

طلبا كانت مسجلة حتى النصف األول من الشهر ذاته.
وأكد الرويح إحراز تقّدم بنسب اإلنجاز الشهرية في عدد من عقود 
المشاريع حسب البيانات الواردة من قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر.

وأوضح أن المواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروع 
موا أذونــات 

ّ
المطاع في الضواحي الواقعة بين »إن 5 و12« تسل

م 3204 أذونــــات في 
ّ
الــبــنــاء بإجمالي 17495 شــهــادة، بينما تسل

جنوب عبدالله المبارك و1304 في مشروع خيطان الجنوبي حتى 
نوفمبر الماضي.

وذكر أن المؤسسة انتهت من تنفيذ 720 شقة في مشروع السكن 
العامودي في مدينة صباح األحمد في ظل العمل على إنجاز 390 شقة 
أخرى، إذ بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية ألعمال المشروع 90.7 في المئة.

وأفاد بأن نسبة اإلنجاز الفعلية في العقد األول من مشروع )شرق 
صباح االحمد( الذي يحتوي على 587 بيتا، بلغت 08. 14 بالمئة، 
بينما وصلت إلى 75. 14 بالمئة في العقد الثاني الذي يحتوي على 

597 بيتا.
وذكــر أن نسب اإلنــجــاز الفعلية بمشروع القسائم من الضاحية 
األولى والرابعة في مدينة المطاع السكنية بلغت 96 في المئة من 

دون خزانات الترشيح، والتي تشمل على 4999 قسيمة سكنية.
وعن توزيعات القسائم قال الرويح إن المؤسسة انتهت من توزيع 
23395 وحدة سكنية حتى نوفمبر الماضي، ضمن مشروَعي جنوب 

صباح األحمد وجنوب سعد العبدالله.
وأضــاف أن إجمالي عــدد المخصص لهم ضمن مشروع جنوب 
سعدالعبدالله بلغ 4731 مواطنا، في حين يحتوي المشروع على 
24508 وحــدات سكنية، إضافة إلــى 22152 قسيمة سكنية و2356 

منتجا إسكانيا مختلفا.
وبــّيــن أن مــشــروع »جــنــوب صــبــاح األحــمــد« يشمل 20380 وحــدة 
ع منها 18804 قسائم حتى نوفمبر الماضي، بينما بلغ 

ّ
سكنية، وز

معدل توزيعات المشروع في نوفمبر 982 قسيمة سكنية.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على استقبال الراغبين في 
التخصيص على 114 قسيمة ضمن مــشــروع مدينة جابر األحمد 
السكنية، إذ حـــددت األولــويــة للمواطنين أصــحــاب الطلبات حتى 

نهاية ديسمبر 1999.
وذكر أن المؤسسة أنجزت خال شهر نوفمبر الماضي 172626 
معاملة عبر التطبيق الحكومي )سهل(، كما أنجز موظفو إدارة خدمة 
المواطن 65 ألف معاملة، عاوة على اتمام معامات 4619 مواطنا 

تقّدموا بها عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة.

ع اتفاقية مع »المحامين«
ّ
»تعاونية« الروضة وحولي توق

https://www.aljarida.com/article/6900
https://www.aljarida.com/article/6909
https://www.aljarida.com/article/6910
https://www.aljarida.com/article/6912
https://www.aljarida.com/article/6881
https://www.aljarida.com/article/6875
https://www.aljarida.com/article/6870
https://www.aljarida.com/article/6866
https://www.aljarida.com/article/6874
https://www.aljarida.com/article/6914
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مرافعة
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حسين العبدالله

ضمانات 
التحقيق

الــجــهــود الــتــي يبذلها الفريق 
الـــمـــشـــرف عــلــى تـــدريـــب وتــأهــيــل 
المقبولين في النيابة العامة أو 
اإلدارة العامة للتحقيقات كبيرة 
ــادة؛ لـــدورهـــا في  ــ وتــســتــحــق اإلشــ
تكوين شخصية المقبولين في 
الجهاز القضائي، وبطبيعة الحال 
ينعكس على جودة العمل، وصواًل 

إلى تحقيق العدالة الجنائية. 
والواقع العملي يكشف جملة 
مـــشـــاهـــدات نــتــيــجــة الــعــمــل الـــذي 
يربط السادة المحامين بزمالئهم 
األفـــاضـــل فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة أو 
اإلدارة الــعــامــة لــلــتــحــقــيــقــات، ما 
يوجب معه التأكيد والتنبيه من 
القائمين على أمــر اإلشــراف على 
تدريب وتأهيل المقبولين الجدد 
لجملة من القضايا، لما لها من أثر 
على منظومة التحقيق الجنائي. 
ومـــن أهـــم تــلــك الــقــضــايــا، التي 
يتعين التأكيد عليها عند القيام 
بواجبات التحقيق مــع المشتبه 
فـــيـــهـــم، أن يـــكـــون عـــمـــل الــمــحــقــق 
عــنــد اتـــخـــاذ إجـــــــراءات الــتــحــقــيــق 
 بــســلــســلــة 

ً
ــا ــبـــطـ ــرتـ  مـ

ً
ــا ــيـ ــنـ  فـ

ً
ــمــــال عــ

ات الـــتـــي أكــــد عليها  مـــن اإلجــــــــراء
ــتـــور ونـــــص عــلــيــهــا قـــانـــون  الـــدسـ
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية، 
ومــــن ثـــم لــيــس لــلــمــحــقــق مـــن رأي 
أو مــوقــف إيــجــابــي أو سلبي في 
الــقــضــايــا الــتــي يــتــولــى التحقيق 
فــيــهــا، ولــيــس مــن واجــبــه وال من 
الــمــهــمــة الــتــي يــقــوم بــهــا الضغط 
على المشتبه فيهم أو دفعهم إلى 
االعتراف أثناء التحقيق أو توجيه 
ضــبــاط الــتــحــري لــلــقــيــام ببعض 

األدوار في القضية. 
ومــــــا يـــتـــعـــيـــن الـــتـــنـــبـــيـــه عــلــيــه 
على الــســادة المحققين الحرص 
عــلــى تــمــكــيــن الــمــشــتــبــه فــيــهــم من 
الــحــديــث فــيــمــا يـــشـــاؤون مــن آراء 
وأفكار ودفــاع يعبرون عنه أثناء 
فترة التحقيق، وليس لهم الحق 
في رفض ما يرغب المشتبه فيهم 
إبـــــداءه فــي مــحــضــر الــتــحــقــيــق أو 
 عن وضعه 

ً
طرحه مادام كان معبرا

النفسي أو الجسدي أو ما تعرض 
لــه أثــنــاء فــتــرة ضــبــطــه مــن رجــال 
األمـــن أو رغبته فــي طلب عرضه 
عـــلـــى لــجــنــة أو مــشــفــى أو طــلــبــه 

باستدعاء أحد الشهود. 
كما يتعين أن يحرصوا على 
إثبات ما يطرحه المشتبه فيهم 
بمحضر التحقيق من أقوال وآراء 
كما صدرت منه ال كما يعبر عنه 
ــادة الــمــحــقــقــون، ســـــواء كــان  الــــســ
بتصرف منهم أو اختزااًل للوقائع 
بما قد يخل بالمعنى الذي يرغب 
المشتبه فيه إيراده في التحقيق، 
فأمانة اإلثــبــات والتدوين ألقــوال 
أطراف الدعوى الجزائية أمر فائق 
، السيما أن 

ً
األهــمــيــة والــدقــة مــعــا

تلك األقوال ستكون حجة على من 
أدلى بها أمام المحاكم الجزائية 

حال نظرها المحاكمة. 
ومـــن الــواجــبــات، الــتــي يتعين 
عــلــى الــســادة المحققين االلــتــزام 
بها هو أن يستفسروا من المشتبه 
فيهم وقبل التحقيق معهم إن كان 
لــديــهــم مــحــاٍم أو مــدافــع يرغبون 
في حضوره للتحقيق معهم وأن 
يـــكـــون هــــذا الــطــلــب مـــن الــمــحــقــق 
 في محضر جلسة التحقيق 

ً
مدونا

 على حقوق المشتبه فيهم 
ً
حفاظا

أثناء فترة التحقيق. 
ويــتــعــيــن مـــن الــمــشــرفــيــن على 
أمر التدريب والتأهيل للمحققين 
التأكيد على المهمة الــتــي يقوم 
بــــهــــا الــــمــــحــــامــــي عــــنــــد حـــضـــور 
الــتــحــقــيــق مــع الــمــشــتــبــه فــيــهــم أو 
الدفاع عنهم أمام جهات التحقيق 
أو المحاكم الــجــزائــيــة، والتأكيد 
على أن حضور المحامي لجهات 
التحقيق هو حق أصيل للمشتبه 
فيهم وواجب على جهات التحقيق 
الــتــقــيــد بــــه، وأن دور الــمــحــامــي 
ــر كــل الحقوق 

ّ
هــو التأكد مــن تــوف

ــة الــتــي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــانــــات الـ ــمــ والــــضــ
ــهــــات الــتــحــقــيــق  ــلـــى جــ يــتــعــيــن عـ
ــتــــيــــضــــاح بــعــض  تـــوفـــيـــرهـــا واســ
األسئلة الموجهة من المحقق إلى 
المشتبه فيهم وإثبات اإلجابات، 
كما يقررها المشتبه فيهم ال كما 

يعبر عنها المحقق.
كما يتعين التنبيه على السادة 
الــمــحــقــقــيــن بـــــأن رفـــضـــهـــم لــــدور 
المحامي واعتبار بعضهم لدوره 
بــأنــه سلبي واليــحــق لــه الحديث 
أو اســتــيــضــاح بــعــض اإلجـــابـــات 
أو تــثــبــيــت بـــعـــض الـــطـــلـــبـــات هــو 
ــام الـــدســـتـــور  ــكــ ــر مـــخـــالـــف ألحــ ــ أمـ

والقانون. 
كـــمـــا أن فـــكـــرة إثـــــــارة األقــــــوال 
الـــصـــادرة مــن الــشــهــود للمشتبه 
ــر ينافي  فــيــهــم بــشــكــل مــقــتــطــع أمـ
أصــــول الــتــحــقــيــق الــحــيــادي عند 
قيام وكالء النيابة بإجراء مواجهة 
األقوال، فليس من حق المحقق أن 
يستقطع بعض األقـــوال ويواجه 
بها المشتبه فيهم بغية اإليقاع 
بــهــم فـــي الــتــحــقــيــق، فـــي حــيــن أن 
الحياد يستدعي طرح كل عناصر 
المواجهة الــصــادرة مــن الشهود 
إلى المشتبه فيهم سواء كانت تلك 
اإلفادات صادرة من الشهود بحق 
المشتبه فيهم تفيدهم أو تضرهم، 

 على ضمانات التحقيق.
ً
حفاظا

)2 - 4(دراسة قانونية بشأن الئحة االحتراف رقم 25/ 2022 الصادرة من  الهيئة العامة للرياضة

الواقع القانوني ال يمكن أن يشكل 
 فــي 

ً
 اســـتـــثـــمـــاريـــا

ً
 ريـــاضـــيـــا

ً
قـــطـــاعـــا

الواقع الراهن،  فلن تصبح الرياضة 
ــة لــالســتــثــمــار إذا  ــاذبـ الــكــويــتــيــة جـ
اســتــمــرت فـــي تــبــنــي الــفــكــر الــهــاوي 
 كــحــجــر أســـــــاس، فـــهـــل يــمــكــن لــهــذا 
الــقــانــون الــتــمــهــيــد نــحــو االحـــتـــراف 
الرياضي االستثماري في  المرحلة 

االنتقالية الحالية؟

ما هو الدور االنتقالي الذي يلعبه 
قانون الرياضة رقم 87/ 2017؟

بـــالـــنـــظـــر إلـــــى صـــعـــوبـــة تــطــبــيــق 
االحتراف الشامل على قطاع األندية 
والــالعــبــيــن فـــي  الــكــويــت، فــعــلــى ما 
ع أصـــدر الــقــانــون 87/  يــبــدو الــمــشــرِّ
2017 حتى ينظم المرحلة  االنتقالية 

بين الهواية واالحتراف. 
فــالــنــادي كـــان وفـــق الــقــانــون 49/ 
2005 غير مطالب بتطبيق احتراف 
فــعــلــي، بــل حــيــث  إن عــقــود احــتــراف 
ــة فـــي حقيقة  الـــجـــزئـــي تــمــثــل هـــوايـ
األمــر، ألن الالعب ال يمنح كل وقته 
 للنادي، وال يتقاضى أجــره العادل 

 لذلك. 
ً
تبعا

 من 
ً
فاالحتراف الجزئي كان نوعا

الهواية، ال يمكن أن ينتقل بالقطاع 
الــريــاضــي  الــكــويــتــي إلـــى االحــتــراف 
الــفــعــلــي، وال يــمــكــن حــتــى أن يمهد 

لالستثمار في الرياضة. 
أمــــــا الــــقــــانــــون رقــــــم 87/ 2017، 
فـــرغـــم تــبــنــيــه فــكــر الـــنـــادي الـــهـــاوي 

 
ً
بــاألســاس،  وأنــه لن يؤسس قطاعا
 بشكل فــــوري، فــإنــه قد 

ً
اســتــثــمــاريــا

يــســاهــم بالتمهيد لــقــطــاع ريــاضــي 
  ،

ً
 شامال

ً
 استثماري يتضمن احترافا

ألن هــذا القانون لم يسمح لألندية 
بــالــتــعــاقــد مـــع الــمــحــتــرفــيــن بعقود 
هــجــيــنــة تــحــمــل عـــنـــوان  االحـــتـــراف 
الجزئي ومضمون الــهــوايــة، بــل إن 
هذا الئحة االحتراف رقم 25/ 2022 
ألزمت الالعب باالحتراف المنتظم 

خالل الموسم دون تجزئة وقته. 
وفي الحقيقة، كل ناٍد يحتاج إلى 
محترفين، لــذا فــإن كل نــاٍد مضطر، 
بُحكم الواقع، إلى  تطبيق االحتراف 
في قسم من عقوده على األقل، وفي 
هـــذا تمهيد واضـــح لــالنــتــقــال نحو 
 عـــقـــود االحــــتــــراف الـــُكـــلـــي الــمــتــفــرغ 
الــشــامــل مــع كــل الــالعــبــيــن، وتغيير 
ــة  هــاويــة  طــبــيــعــة األنــــديــــة مـــن أنـــديـ
ــى أنــــديــــة مــحــتــرفــة  ــ غـــيـــر ربـــحـــيـــة إلـ

استثمارية ربحية بشكل شامل. 
وقــــد أكــــد هــــذا الــفــكــر الــتــشــريــعــي 
االنتقالي الئحة االحتراف من الهيئة 
ــم 25/ 2022،  الــعــامــة لــلــريــاضــة  رقــ

والتي نظمت عقود المحترفين. 
فهل ستساهم قواعد هذه الالئحة 
فــــي تــطــبــيــق الـــمـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة 
ــراف الـــشـــامـــل  لــجــمــيــع  ــ ــتـ ــ نـــحـــو االحـ
 
ً
الـــالعـــبـــيـــن؟ وكـــذلـــك االنـــتـــقـــال فــعــال
ــراف الــجــزئــي إلـــى الــُكــلــي  ــتـ مـــن االحـ
المتفرغ  بخصوص فئة الالعبين 

المحترفين؟

االحتراف المنتظم خالل الموسم 
الرياضي منهج ُكلي مغاير لالحتراف 

الجزئي أم مراوحة في المكان؟
ما هو منهج االحتراف الرياضي 

»الُكلي«؟
بــعــد أن وضــحــنــا معنى االحــتــراف، 
نــؤكــد أن االحــــتــــراف الــُكــلــي مـــا هـــو إال 
تطبيق  ملتزم وصارم لمعنى االحتراف 
كمفهوم.  أي أن االحتراف الُكلي يقترن 
بــمــعــنــى تــحــقــيــق مــعــيــشــة الـــالعـــب من 
ممارسة الــريــاضــة،  لكن مــع تــفــرغ تــام، 
 ،

ً
 عاليا

ً
وهو ما سيمنح الالعب تركيزا

ومساحة أوسع للتطور والتفوق. 
 بناًء عليه، يمكن القول إن االحتراف 
، فــال يعتبر 

ً
ال يــمــكــن أن يــكــون جــزئــيــا

 مــن وقته 
ً
ا الــالعــب  الـــذي خصص جـــزء

، فقد تتغير ظــروف 
ً
للرياضة محترفا

الــمــوســم الـــريـــاضـــي،  ويــحــتــاج الــنــادي 
ــار أيـــــــــام ضــغــط  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــب طـــــــــوال الـ لـــــالعـ
الــتــدريــبــات والــمــبــاريــات، وهــنــا تكمن 
ــانـــون  ــتــــي قــــد وقــــــع فـــيـــهـــا قـ  الــــثــــغــــرة الــ
الرياضة القديم رقــم 49/ 2005 عندما 

سمح باالحتراف  الجزئي. 
ع فـــي قــانــون  ــذا، فــقــد ألــغــى الــمــشــرِّ لــ
ــة الــــجــــديــــد رقـــــــم 49/ 2005  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

االحتراف الجزئي،  لكن: 

هــل اعــتــمــد قــانــون الــريــاضــة 87/ 
2017 على منهج االحتراف »الُكلي«؟
إذا بحثنا في التعاريف الواردة في 
قانون الرياضة رقم 87/ 2017، وجدنا 
ع لم يعرف معنى االحتراف،  أن  المشرِّ

لكن هذا القانون ألغى تعريفات القانون 
السابق  رقم 49/ 2005 بخصوص عقد 
االحتراف الذي سمح بالتفرغ الجزئي 
 عن ذلك 

ً
 رغما

ً
لالعب، واعتبره  محترفا

)مادة 1 قانون 2005(. 
ــاء، هل  ــغــ ــذا اإللــ ــى هــ ــإذا نــظــرنــا إلــ ــ فـ
 نحو 

ً
يمكننا اعتباره تحواًل تشريعيا

منهج جديد في  االحتراف؟ أي اعتماد 
ــى إلــغــاء  ــراف الـــُكـــلـــي بــالــنــظــر إلــ ــتــ االحــ

الجزئي. 
بـــالـــحـــقـــيـــقـــة ال، ألن الــــقــــانــــون رقـــم 
 فيما 

ً
 جــــدا

ً
87/ 2017 جــــاء مــخــتــصــرا

يخص العالقة  التعاقدية بين األندية 
والــالعــبــيــن، وال يمكن اســتــقــراء منهج 
االحـــتـــراف المعتمد مــن هـــذا  الــقــانــون، 

بسبب غموض النصوص. 
ُيضاف إلى ذلك، أن القانون وصف 
ــة بـــالـــهـــيـــئـــات الـــريـــاضـــيـــة غــيــر  ــ ــديـ ــ األنـ
الربحية   )مادة 1 قانون 2017(، كما أن 
القانون قصر الغاية من وجود النادي 
ــة لــــألغــــراض  ــريــــاضــ ــلـــى مـــمـــارســـة  الــ عـ

االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــتــرويــحــيــة 
ــيــــة )مــــــــــادة 24(، ولـــــــم يـــذكـــر  والــــصــــحــ

 االستثمارية أو الربحية. 
لــذا، فقد كــان البــد من إصــدار الئحة 
ــتــــى تــغــطــي  ــة بــــــاالحــــــتــــــراف، حــ ــ ــــاصـ خـ
الــتــفــاصــيــل  الـــقـــانـــونـــيـــة، وحـــتـــى تــزيــل 
الغموض عن المفهوم القانوني الجديد 

لالحتراف. 

الئحة االحتراف لعام 2022... منهج 
االحتراف »المنتظم« وليس »الُكلي« 

صدرت الئحة االحتراف من الهيئة 
الــعــامــة للرياضة بــالــقــرار رقــم 25 في 
22  أكتوبر 2022، وجاء فيها تعريف 
صريح للممارسة المنتظمة للرياضة، 

كما يلي: 
 »مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي فــي 
إحــدى األلــعــاب بصفة منتظمة بهدف 
تحقيق عائد  مــادي وفــق عقد مكتوب 
« )مادة 

ً
يتم االتفاق على شروطه مسبقا

1 قانون 2017(. 
ــان االحــتــراف كما  يمكن تحليل أركـ

وردت في هذا التعريف، كما يلي: 
• مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة: االحــــتــــراف 
يجتمع مع الهواية في فكرة الممارسة، 
ــراف فـــي مــســتــوى  ــتــ لــكــن يــخــتــلــف  االحــ
إتقان هذه الممارسة بالنظر إلى مسألة 

االلتزام. 
• الممارسة المنتظمة: أي أن الالعب 
 بــحــضــوره 

ً
يـــجـــب أن يـــكـــون مــنــتــظــمــا

ــي بـــرنـــامـــج  ــ ــه فـ ــتــ ــمــــارســ وتــــدريــــبــــه  ومــ
ومواعيد ملزمة وفــق ظــروف الموسم 
الــــريــــاضــــي، األمـــــــر الـــــــذي  يـــنـــفـــي صــفــة 

االحتراف عن الهواية المزاجية.  
• مــــــدة الـــعـــقـــد يــحــكــمــهــا الـــمـــوســـم 
ــــال يـــمـــكـــن تـــجـــزئـــة وقـــت  ــــي: فـ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
الالعب بشكل يومي  أو شهري كما في 

االحتراف الجزئي، بل تكون مدة العقد 
 ،

ً
محددة بمدة الموسم  الرياضي كامال

أو المواسم التي يستغرقها العقد )مادة 
17 الئحة االحتراف رقم   25/ 2022(. 

لكن يالحظ أن الممارسة المنتظمة 
خــــالل مــوســم ريـــاضـــي كــامــل ال تعني 
الـــتـــفـــرغ  الـــكـــلـــي، فـــالـــالعـــب الــمــحــتــرف، 
ــذا الــتــعــريــف، يــمــكــن أن ينتظم  وفـــق هـ
بالممارسة، ويخصص  الوقت الباقي 

لممارسة عمل آخر. 
• غـــايـــة الـــمـــمـــارســـة، تــحــقــيــق عــائــد 
مادي: وهو جوهر االحتراف الحقيقي 
الذي يتنافى  مع فكرة النادي الرياضي 

االجتماعي التقليدي. 
• الممارسة بموجب عقد مكتوب: 
فاالحتراف يحتوي على مضمون جدي 
بقيم  مالية مرتفعة والتزامات شخصية 
 
ً
ثقيلة، لذا فقد اشترطت الالئحة شرطا

 على سهولة 
ً
، هو  الكتابة، حرصا

ً
شكليا

إثبات التزامات الطرفين في حال حدوث 
منازعة. 

• الممارسة بموجب شــروط متفق 
ــدء بــمــمــارســة  ــبــ ــال يـــجـــوز الــ عـــلـــيـــهـــا: فــ
الرياضة  االحترافية قبل االتفاق على 
ــة ومـــكـــتـــوبـــة فــــي عــقــد  شــــــروط واضــــحــ
االحــتــراف، وإال  سنعود لفكرة الهواية 

خالل الفترة ما قبل التعاقدية. 

بــمــاذا يختلف مفهوم االحــتــراف 
»المنتظم« عن االحتراف »الُكلي«؟  

نستطيع القول إن الئحة االحتراف 
اعتمدت االحتراف بالممارسة المنتظمة 
خالل  موسم أو مواسم رياضية كاملة 
ــكـــن هـــذه  )مــــــــادة 17 الئــــحــــة 2022(، لـ
الالئحة لم تشترط  التفرغ الكامل لالعب 
المحترف ضمن إطار ممارسة الرياضة 

في ناديه. 

د. بدر العتيبي

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

االحتراف الرياضي...  بين قيود القانون وحوافز االستثمار

»التمييز«: خروج األشخاص أثناء حظر »كورونا« 
ال يبرر لرجال األمن تفتيشهم

• المحكمة أكدت أن القبض عليهم باطل ويتصف بالتعسف لمخالفته اإلجراءات 
س  ين ال تثبت التلبُّ

َ
 بها مادة بيضاء مع مواطن

ً
• اعتبرت أن مشاهدة رجل األمن أكياسا

حسين العبدالله

أكدت محكمة التمييز الجزائية، 
برئاسة المستشار عبدالله 

جاسم العبدالله، عدم أحقية 
ضباط األمن في ضبط 

متهَمين بقضايا التعاطي، 
ألن المخالفات المنسوبة 

إليهما تتعلق بتجاوزهما 
قرارات الحظر التي أصدرتها 

السلطات العامة خالل جائحة 
كورونا.

قــــالــــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز إن 
ضــــبــــط مـــتـــهـــمـــْيـــن عــــلــــى ســنــد 
مــخــالــفــتــهــمــا قــــــــــرارات الــحــظــر 
 لــلــقــبــض عليهما 

ً
ــررا ــبــ لــيــس مــ

وتــفــتــيــشــهــمــا، وال يــبــرر وجـــود 
حـــالـــة الــتــلــبــس، كــمــا أن مــجــرد 
ــابــــط لــكــيــســيــن  ــاهــــدة الــــضــ مــــشــ
ــادة بــيــضــاء ليس  بــداخــلــهــمــا مــ

 للقبض عليهما.
ً
مبررا

وتتحصل وقائع القضية التي 
نظرتها »التمييز« أنه من حيث 
أن الــحــكــم االبـــتـــدائـــي الــمــأخــوذ 
بأسبابه بالحكم المطعون فيه 
قد بّين واقعة الدعوى في قوله: 
»انـــــه بـــتـــاريـــخ 2020/7/1 أثــنــاء 
ــــوزارة الــداخــلــيــة  تــواجــد رقــيــب بـ
بنقطة تفتيش أمــنــيــة بمنطقة 
ســـعـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه حـــضـــرت الــيــه 
مركبة تقودها المتهمة األولــى 
رفقة المتهم الثاني أثــنــاء وقت 
حظر التجول، ولم يكن أي منهما 
 بالخروج، وكانا 

ً
يحمل ترخيصا

ــر طـــبـــيـــعـــيـــة، وطــلــب  ــيـ ــة غـ ــالـ بـــحـ
مــنــهــمــا الـــــنـــــزول مــــن الـــمـــركـــبـــة، 
وأثناء ذلك شاهد بين المقعدين 
األماميين علبة بداخلها كيسان 
فيهما مادة بيضاء يشتبه فيها، 
وبــمــواجــهــة المتهمين أقـــرا بــأن 
المضبوطات تخصهما بقصد 

التعاطي«. 
وقـــضـــت مــحــكــمــة أول درجــــة 
بحبسهما بالسجن 3 سنوات، 

وغرامة 3 آالف دينار.

الحكم االبتدائي

وقالت »التمييز« في حكمها: 
لــمــا كــــان ذلـــــك، وكـــانـــت صـــورة 
الـــواقـــعـــة كــمــا حــصــلــهــا الــحــكــم 
االبـــتـــدائـــي الــمــأخــوذ بــأســبــابــه 
ــه ال  ــ ــيـ ــ ــــون فـ ــعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــم الـ ــكــ ــحــ ــالــ بــ
تــنــبــئ عــن أن جــريــمــتــي حــيــازة 
مادتين مؤثرتين عقليا بقصد 
الــتــعــاطــي، وقـــيـــادة مــركــبــة آلية 
تحت تأثيرهما اللتين أدينت 
بهما الطاعنة كانتا فــي حالة 
من حاالت التلبس المبينة على 
سبيل الحصر في القانون، وكان 
ــا أورده الــحــكــم عــلــى الــنــحــو  مـ
ــه اطـــــراح  الـــمـــتـــقـــدم ال يـــســـوغ بــ
دفـــع الــطــاعــنــة بــبــطــالن تفتيش 
مركبتها، ذلك بأنه ولئن كانت 
الــحــالــة الـــتـــي شـــوهـــدت عليها 
الطاعنة وهــي تــقــود سيارتها 
في وقــت الحظر مخترقة حظر 
ــــروض ســـاعـــة  ــفـ ــ ــمـ ــ ــوال الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
مشاهدتها تجيز لرجل الشرطة 
اســتــيــقــافــهــا والـــقـــبـــض عــلــيــهــا، 
وتحرير المحضر الالزم، اال انه 
يتعين عليه ان يقف عند هذا 

ــه إن كـــان مــن الــمــقــرر  الــحــد، ألنـ
انــه حيث يجوز القبض يجوز 
التفتيش الذي يأتي تبعا له إال 
أن شرط ذلك ان يكون التفتيش 
ــا يـــبـــرره،  ــه مـ الـــتـــالـــي لــلــقــبــض لـ
واال كان متصفا بالتعسف بما 
ــان تــفــتــيــش مــركــبــة  ــ يــبــطــلــه، وكـ
الــــطــــاعــــنــــة لـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــا حــظــر 
الــتــجــوال عــلــى الــنــحــو الــســالــف 
بــيــانــه ال يستهدف الــبــحــث عن 
دليل على قيام هــذه الجريمة، 
وإنما للبحث عن جريمة أخرى 
غير متصلة بها، وهــي حيازة 
مؤثر عقلي، وان مجرد مشاهدة 
ضابط الــواقــعــة علبة بداخلها 
كيسان بداخلهما مادة بيضاء 
بين مقعدي السيارة األماميين 
على نحو ما جاء بأقواله - مما 
ــى تــفــتــيــش الــمــركــبــة  ــه الــ ــدا بـ حــ
وضبط هــذه المتعلقات، ليس 
من شأنه الزعم بتوافر المظاهر 
الــخــارجــيــة الــتــي تــنــبــئ بــذاتــهــا 
ــتـــي حـــيـــازة  ــمـ ــريـ عـــــن وقــــــــوع جـ
مادتين مؤثرتين عقليا بقصد 
الــتــعــاطــي، وقـــيـــادة مــركــبــة آلية 
تحت تأثيرهما، كما ال تقوم به 
حالة الجريمة المشهودة التي 
تــبــيــح لــرجــل الــشــرطــة تفتيش 
الــســيــارة بغير إذن مــن النيابة 
الـــعـــامـــة او تـــتـــوافـــر بــــه األدلـــــة 
ــام بــجــنــايــة،  ــهـ الــقــويــة عــلــى االتـ
خصوصا أن رجــل الــشــرطــة لم 
يبين كيف علم من خالل مجرد 
نظره للعلبة التي تحتوي على 
الكيسين المشار اليهما انهما 
ــر عــقــلــي،  يـــحـــتـــويـــان عـــلـــى مـــؤثـ
وتــبــيــن كنههما اذا لــم يــكــن قد 
قـــــام بــتــفــحــصــهــمــا، ولـــــم يــبــيــن 
سبب اشتباهه فيهما، كما انه 
ال يــجــوز لــه أن يمد بــصــره الى 
داخل تلك العلبة الستكناه كنه 
ما تحتويه من مواد غير ظاهرة 
لــه، ومــن ثــم يــكــون هــذا اإلجـــراء 
ــا كـــانـــت  ــمــ ــــال، ولــ ــاطـ ــ ــد وقــــــع بـ ــ قـ
القاعدة في القانون ان ما ُبني 
على باطل فهو باطل، فإن هذا 
الــبــطــالن يستطيل الـــى الــدلــيــل 
ــراءات  ــ الــمــســتــمــد مـــن هـــذه اإلجــ
ــي اقـــــــوال ضــابــط  والـــمـــتـــمـــثـــل فــ
ــة، فـــال يــعــتــد بــشــهــادتــه  ــعـ ــواقـ الـ
ات باطلة،  عما أجــراه من إجــراء
وما أسفرت عنه تلك اإلجراءات 
من تحليل العينة المأخوذة من 
بول الطاعنة، ألن كل ذلك متفرع 
عن قبض وتفتيش باطلين، وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر، فــإنــه يــكــون معيبا فوق 
قــصــوره فــي التسبيب بالخطأ 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون خــطــأ 
حجبه عن تقدير أدلــة الدعوى 

بــمــا يــوجــب تــمــيــيــزه بــشــأن ما 
نــــســــب لـــلـــطـــاعـــنـــة ولـــلـــمـــحـــكـــوم 
عليه اآلخــر الــذي كان طرفا في 
الــخــصــومــة االســتــئــنــافــيــة التي 
صدر فيها الحكم المطعون فبه 
ولــو لــم يطعن عليه بالتمييز، 
وذلك التصال الوجه الذي بني 
عليه التمييز به، ولحسن سير 
العدالة، ودون حاجة إلى بحث 
باقي أسباب الطعن المقدمة من 
الطاعنة، ومن حيث ان استئناف 

المتهمين صالح للفصل فيه.

 بطالن التفتيش

وقالت المحكمة: ومــن حيث 
انــه بتحقيقات النيابة العامة، 
وبـــجـــلـــســـات الـــمـــحـــاكـــمـــة أنـــكـــر 
الــمــتــهــمــان الــمــســتــأنــفــان التهم 
المنسوبة إليهما، وقام دفاعهما 
على بطالن القبض والتفتيش 
الواقعين عليهما النتفاء حالة 

التلبس.
وأضــافــت: مــن حيث انــه عن 
موضوع استئناف المتهمين 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــجــــريــــمــــة حــــيــــازة 
مادتين مؤثرتين عقليا بقصد 
ــــوع الــتــهــمــة  ــــوضـ الـــتـــعـــاطـــي مـ
األولـــى، وجريمة قيادة مركبة 
آلية تحت تأثيرهما موضوع 
ــة والـــمـــســـنـــدة  ــثـ ــالـ ــثـ الـــتـــهـــمـــة الـ
لــلــمــتــهــمــة األولــــــــــى، فــــــإن هـــذه 

ــد انـــتـــهـــت - فــيــمــا  الــمــحــكــمــة قــ
ــقــــدم - إلــــــى بــــطــــالن تــفــتــيــش  تــ
ــتـــأنـــفـــة األولـــــــى  ــة الـــمـــسـ ــبــ مــــركــ
الفتقاده سنده القانوني، وكان 
من المقرر أن بطالن التفتيش 
مقتضاه قانونا عدم التعويل 
في الحكم باإلدانة على أي دليل 
 أو 

ً
 منه أو متصال

ً
يكون مستمدا

 عنه، باعتبار أن ما ُبني 
ً
متفرعا

على باطل فهو باطل، ولما كان 
ذلــك، وكانت أدلــة الثبوت التي 
ركنت اليها النيابة العامة في 
إسناد االتــهــام الــى المتهمين، 
وعول عليها الحكم المستأنف 
ــن هـــاتـــيـــن  ــ ــ ــي إدانـــــتـــــهـــــمـــــا عـ ــ ــ فـ
الــتــهــمــتــيــن، وأخــصــهــا شــهــادة 
ضابط الواقعة، وما أسفر عنه 
تفتيش مركبة المتهمة األولى، 
وتحليل عينة بولها، والمتهم 
اآلخــر دون إقـــرار الحــق منهما 
بتناولهما الــمــؤثــر العقلي أو 
ضبطه معهما، هي أدلة باطلة 
ترتبت على إجراءات التفتيش 
الباطلة واتصلت بها، ولوالها 
ما وجدت، ومن ثم تلتفت عنها 
الــمــحــكــمــة، وال تـــعـــول عــلــيــهــا، 
وكانت األوراق من بعد قد خلت 
مــن دلــيــل صحيح عــلــى صحة 
إســنــاد االتــهــام الــى المتهمين 
سوى هذه األدلة التي خلصت 
المحكمة الــى بطالنها، وعــدم 

مشروعيتها.

ــرت: وإذ خــالــف الحكم  ــ  وذكـ
المستأنف هــذا الــنــظــر، وجــرى 
قـــضـــاؤه عــلــى صــحــة إجـــــراءات 
الــقــبــض والــتــفــتــيــش بــالــنــســبــة 
للمتهمين، وما أسفرت عنه من 
ادلة، وعول عليها في إدانتهما، 
فــإنــه يتعين الــقــضــاء بــإلــغــائــه، 
ة المتهمين مــمــا نسب  وبـــبـــراء
الــيــهــمــا بــشــأن الــتــهــمــة األولــــى، 
ة الــمــتــهــمــة األولــــــى مما  وبـــــــراء
نسب اليها أيضا بشأن التهمة 
ــا، مــع  ــهـ ــيـ الـــثـــالـــثـــة الـــمـــســـنـــدة الـ

مصادرة المضبوطات.

خرق الحظر

وعـــــــن مـــــوضـــــوع اســـتـــئـــنـــاف 
الــمــتــهــمــيــن بــالــنــســبــة لــجــريــمــة 
خـــرق حــظــر الــتــجــوال مــوضــوع 
التهمة الثانية، لفتت المحكمة 
إلــى أن الحكم المستأنف، بعد 
أن أحاط بواقعة الدعوى بشأن 
تلك الجريمة عن بصر وبصيرة، 
انتهى الى إدانة المتهمين عنها، 
وذلـــك لــالســبــاب الــســائــغــة التي 
ــــاءت  بـــنـــي عــلــيــهــا بــشــأنــهــا وجـ
متساندة، وتــؤدي الــى ما رتبه 
الحكم عليها، والتي تقره عليها 
هـــــــذه الـــمـــحـــكـــمـــة وتـــعـــتـــمـــدهـــا، 
وتـــأخـــذ بــهــا أســبــابــا لحكمها، 
ذلــك ان هــذه التهمة قــد صحت 
نسبتها إلى المتهمين، وتكاملت 

عناصرها القانونية على النحو 
الــذي جرت عليه أسباب الحكم 
 بأقوال ضابط 

ً
المستأنف أخــذا

الـــواقـــعـــة بــشــأنــهــا، فـــإنـــه يــكــون 
قــد ثــبــت فــي يقين المحكمة أن 
المتهمين فــي الــزمــان والمكان 
المبينين بتقرير االتهام تواجدا 
بالطريق العام، وتجوال بسيارة 
األولى في غير األحوال المصرح 
بـــهـــا، وبـــالـــمـــخـــالـــفـــة لــلــقــوانــيــن 
ــة الـــصـــادرة  والــــقــــرارات الــــوزاريــ
بحظر حــركــة الــمــرور والتجول 
في جميع أنحاء البالد للوقاية 
من خطر انتشار وبــاء االصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، بــمــا يتعين 
مــــعــــه عــــقــــاب الـــمـــتـــهـــمـــيـــن وفــــق 
ــن6-2-2-1/15، 2/17  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
مــن الــقــانــون رقــم 8 لسنة 1969 
باالحتياطات الصحية للوقاية 
من األمــراض السارية والمعدل 
بالقانون رقم 406 لسنة 2020، 
والجدول الملحق بالقانون األول 
والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 
83 لسنة 2020، وكان المتهمان 
ــأت كــالهــمــا  ــ الــمــســتــأنــفــان لــــم يـ
ــرأي  ــه الــ بــمــا قـــد يــتــغــيــر بـــه وجــ
فــي الــدعــوى بــشــأن تلك التهمة 
المسندة اليهما، فــإن المحكمة 
تــقــضــي بـــرفـــض اســتــئــنــافــهــمــا، 
وتأييد الحكم المستأنف فيما 
قضى به عليهما من غرامة عن 

تهمة خرق حظر التجوال.

ال يعتد بشهادة 
رجل األمن على ما 
اتخذه من إجراءات 

باطلة

المحكمة بّرأت 
 
ً
مواطنة ومواطنا
هم تعاطي 

ُ
من ت

المخدرات

https://www.aljarida.com/article/6969
https://www.aljarida.com/article/6967
https://www.aljarida.com/article/6965


الــــهــــاجــــري ومـــصـــمـــمـــة األزيـــــــاء 
الــعــالــمــيــة جــــوان بــيــرغــن، حيث 
ــرٍق اســتــعــراضــيــة  ــ تــنــافــســت 5 فـ
ــفـــارة األرمـــنـــيـــة،  هــــي: فـــرقـــة الـــسـ
وفرقة السفارة المصرية، وفرقة 
ــارة اإليــــطــــالــــيــــة، وفــــرقــــة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
السفارة الفرنسية وفرقة السفارة 

األميركية. 
وقــــــد فــــــــازت فــــرقــــة الـــســـفـــارة 
األرمنية بجائزة المركز األول، 
ــا الـــفـــنـــي  ــهــ ــيــــث تـــمـــيـــز عــــرضــ حــ
بمحاكاته مضمون المهرجان 
وتـــركـــيـــزه عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ 
ــك،  عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. وحــــــاز إثـــــر ذلــ
شهاداٍت ودرًعا تكريمية ومبلغ 

500 دينار من أكاديمية »البا«.
أمــا الــعــروض األخـــرى فتمت 
بـــمـــشـــاركـــة راقـــصـــيـــن عــالــمــيــيــن 
قـــّدمـــوا فـــقـــرات مــتــمــيــزة، شملت 
ن  لــــلــــفــــنــــا  H o u s e  D a n c e
ــي مـــــامـــــســـــون، عــــرض  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
 Aluaاإليـــقـــاع الــجــســدي لــلــفــنــان
Nascimento، عـــــــرض هــيــب 
هوب وPopping Dance للفنان 
ــرقـــــص  ــ ــــي صـــــــــــــادق، الـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ

المعاصر للفنانة األرمنية تمارا 
 Breakdance أيدينيان، ورقص

.Smitty للفنان Ja Skate و

عزف موسيقي 

وفــي ختام األمسية، استمتع 
عرف باسم 

ُ
الحضور بمنافسة ت

 »Batt le s  Judges  Dance «
ــــزف مــوســيــقــي حــــي قـــّدمـــه  مــــع عـ
ــا« الموسيقي بقيادة  فــريــق »البــ
المايسترو يوسف بارا،  بمشاركة 
مــواهــب شبابية مــتــعــددة، حيث 
ــــل شـــخـــص بـــإحـــســـاســـه  رقــــــص كـ
عــلــى وقـــع الموسيقى المتنقلة، 
وحصلت الراقصة ميالني على 
المركز األول بعد اختيارها من 
الـــجـــمـــهـــور كـــأفـــضـــل الـــراقـــصـــيـــن. 
وكــانــت ورش الــتــدريــب تضمنت 
كذلك ورشة حول فن الرسم على 
الــجــدران، بــإشــراف الفنانة زينة 
دبــــــوس، وورشــــــة حــــول تصميم 
األزياء لمصممة األزياء العالمية 

جوان بيرغن. 
وجــــــــــرى كـــــذلـــــك عــــــــرض فــيــلــم 

حــــــــول رقــــــــص الــــــجــــــاز لـــلـــفـــنـــانـــة 
كسينيا بــارخــاتــســكــايــا، بسبب 
ر وجــودهــا فــي الكويت، إلى 

ّ
تــعــذ

جــانــب تــوزيــع جــوائــز وشــهــادت 
ــيـــة  ــلـــى الـــجـــهـــات الـــراعـ تـــكـــريـــم عـ
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي اســـتـــمـــراريـــة  الـ

المهرجان.
ــمـــت  ــاهـ ــا« سـ ـــ ــيـ ـــ ــكـ ــ وكــــــانــــــت »ايــ
كذلك فــي تصميم ديــكــور الحفل 
وتوفير المأكوالت والمشروبات 
الــصــحــيــة، حــيــث شــــدد مــســؤول 
ــــرورة دعــم  فـــي الــشــركــة عــلــى »ضــ
وتــمــكــيــن األجـــيـــال الــشــابــة، نــظــًرا 
ــا الــكــبــيــر وقـــدرتـــهـــا على  لــــدورهــ
صــنــع الــتــغــيــيــر. وإنـــنـــا فـــي هــذا 
الــســيــاق، نشكر أكــاديــمــيــة »البـــا« 

على جهودها الجبارة«.
أما ممثلة »Jobedu«، ستيفاني 
مياع، فشكرت »البا« على ما تقوم 
ــٍل فـــي الــكــويــت،  ــاعـ ــه مـــن دوٍر فـ بـ
قـــائـــلـــة: »تـــربـــطـــنـــا بـــاألكـــاديـــمـــيـــة 
شـــراكـــة وثــيــقــة مــنــذ عــــام 2019، 
حيث واظبنا على تصميم الـ »تي 
- شيرت« للمتطوعين والقائمين 
عــلــى الــنــشــاط. ونــطــمــح بالتالي 
لدعم هذا الحدث المهم في السنة 

المقبلة«.
قيم بالتعاون 

ُ
وكان الحفل قد أ

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـ ــتـ ــكـ ــمـ مـــــع إدارة الـ
ــّمـــع  ــق الــــكــــويــــتــــي لـــتـــجـ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ وال
السيارات وشركة إدارة المرافق 
ـــرت المواقف 

ّ
العمومية الــتــي وف

للضيوف والحضور.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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فارعة السقاف: مهرجان »FAD« تظاهرة فنية سنوية 
تجمع الشعوب على قضايا اإلنسان والبيئة

مته »البا« في نسخته الرابعة بشراكة استراتيجية مع »إيكيا« واالتحاد األوروبي والسفارة األميركية
ّ

نظ

اختتمت أكاديمية لوياك 
للفنون )البا( الدورة الرابعة 

من مهرجان الفنون والرقص، 
فاد )FAD( في حفل تمّيز 

بالحضور الكثيف والعروض 
الفنية المتميزة.

بعد 3 أياٍم من ورش التدريب 
الــمــكــثــفــة حــــول مــخــتــلــف أنــــواع 
ــرقـــــص والــــــعــــــروض الـــفـــنـــيـــة،  ــ الـ
توجت أكاديمية لوياك للفنون 
)البـــــــــــا( الـــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
مهرجان الفنون والرقص - فاد 
)FAD(، بـــحـــفـــٍل خـــتـــامـــي جـــرى 
 »FAD« خـــاللـــه تــــوزيــــع جــــائــــزة
السنوية، برعاية شــركــة ايكيا 
)IKEA( واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــي 
والسفارة األميركية في الكويت، 
وحضور سفراء ودبلوماسيين 
عرب وأجانب، ورئيسة مجلس 
إدارة »البــــــا«، فـــارعـــة الــســقــاف، 
وفعالياٍت ثقافية واجتماعية 
لم يمنعها تساقط األمطار من 
االحــتــشــاد فــي مقر األكاديمية 

وباحة المدرسة القبلية.

الكوكب األخضر

الـــمـــهـــرجـــان الـــــذي حــمــل هــذه 
السنة شعار »الكوكب األخضر 
Green Universe(«، تخللته  (
عــــروض فــنــيــة مــتــمــيــزة قــّدمــتــهــا 
طت 

ّ
ــا« الــمــتــنــوعــة، فسل فـــرق »البــ

الـــضـــوء عــلــى الـــمـــواهـــب الــشــابــة 
والطاقات اإلبداعية، إضافة إلى 
عـــروٍض فنية لفنانين محليين 
وعــالــمــيــيــن جـــســـدت مــخــرجــات 
الــــــــورش ومـــكـــتـــســـبـــات الــــطــــالب. 
ــهــل الــحــفــل بــأغــنــيــة أدتــهــا 

ُ
واســت

الفنانة كارول سومي، التي تولت 
كــذلــك تقديم فعاليات األمسية، 
بــمــشــاركــة مــســتــشــارة قــســم الفن 
االســتــعــراضــي فــي »البــــا«، تيني 

ماتيان.

محفل إعالمي

وفي كلمتها، أشادت السقاف 
»بهذا الحدث الفني الرائع الذي 
 في غضون 3 أشهر 

ً
انطلق بداية

من اإلعــداد والتحضير، ومن ثم 
 سنوًيا 

ً
ــكــرس احــتــفــاال

َ
تــطــّور وت

نحتفي اليوم بنسخته الرابعة«. 
ــًرا لــكــل الــحــضــور  ــكــ ــالــــت: »شــ وقــ
ولــكــل الــجــهــات الــراعــيــة لجهود 
»البــــا« مــن دون اســتــثــنــاء. وأود 
فــي هــذه المناسبة اإلشـــارة إلى 
أهمية رعاية االتحاد األوروبــي 
والـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة ســنــوًيــا، 
وكذلك »ايكيا« التي ال تهتم أبًدا 
بــــاإلشــــارة إلــيــهــا فـــي كـــل مــحــفــٍل 
ــقـــى كــمــا  ــلـ إعــــــالمــــــي. فـــــــإذ بــــنــــا نـ
كـــل عــــام الـــدعـــم الــمــتــفــانــي لــهــذه 
المبادرة وااللتزام العميق برعاية 
المواهب وتحفيز االبتكار بكل 
ــاٍع وشــــغــــٍف، فـــقـــد حــظــيــنــا  ــ ــدفـ ــ انـ
بشركاء استراتيجيين تربطنا 
بهم عالقة راسخة، سواء »ايكيا« 
أو السفارات التي نتشارك معها 

الرؤية والمسار«.
وأعربت السقاف عن امتنانها 
لما تجّسده »ايكيا« من »حرٍص 
شديٍد وإيماٍن متواصٍل بأهمية 
ــع الـــشـــركـــات  ــات مــ ــراكــ ــشــ عـــقـــد الــ
والــــــمــــــنــــــظــــــمــــــات ومــــــؤســــــســــــات 
المجتمع المدني الطامحة نحو 
تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر. فــلــقــد كــانــت 

الداعم والــراعــي األول لمهرجان 
 

ّ
»فــاد« منذ بدايته، وتمحور جل

اهـــتـــمـــامـــهـــا حـــــول دعـــــم الــفــنــون 
 لــلــتــعــبــيــر عــن 

ً
وتــكــريــســهــا أداة

قضايا مجتمعية وبيئية ملحة، 
بينها احــتــرام التنوع والحفاظ 
على البيئة ومواجهة تحديات 
التغّير المناخي، الذي بات اليوم 
ا منها 

ً
حديث الساعة، وذلك إيمان

بأهمية الفنون وتأثيرها على 
 »FAD« المجتمعات«، مؤكدة أن
تــظــاهــرة فــنــيــة تــجــمــع الــشــعــوب 

على قضايا اإلنسان والبيئة.

قضايا بيئية 

ــا، أكــــــــدت مـــديـــرة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــــتــــســــويــــق واالتـــــــــصـــــــــاالت فــي 
»إيــكــيــا«، إليسا البندي، »أهمية 
ــة الــــمــــســــتــــدامــــة ومـــــدى  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
تأثيرها على المجتمع وإحداث 
التغيير، خصوًصا فيما يتعلق 
بالقضايا البيئية والمجتمعية. 
ومما ال شك فيه أن »البا« تحدث 
الــــــفــــــرق مــــــن خــــــــالل أنـــشـــطـــتـــهـــا 
وفعالياتها وورشها التدريبية، 
ــا نــتــطــلــع لــنــكــون  ونـــحـــن بــــدورنــ
ا من هذا التغيير، من خالل  جزًء
تعاوننا وشراكتنا مع المجتمع 

المحلي«.
وأضافت: »لذلك حرصنا على 
دعم مهرجان »فاد« منذ انطالقته 

إلى يومنا هذا«.

استعراضات استثنائية

ــــت مـــســـابـــقـــة  ــمـ ــ ــيـ ــ قـ
ُ
ــا، أ ــ ــــدهـ ــعـ ــ بـ

»Mash Art« بـــإشـــراف رئــيــســة 
قــــســــم الـــــرقـــــص االســــتــــعــــراضــــي 
ــــي »البــــــــــا«، تـــيـــنـــا زبـــوفـــتـــشـــي،  فـ
ــة  ــنــ وحــــــــــضــــــــــور أعــــــــــضــــــــــاء لــــجــ
الــتــحــكــيــم؛ الــســقــاف ود. خليفة 

صورة جماعية للمدربين األجانب مع بعض موظفي »البا«فريق السفارة األميركية  المدربون المشاركون في »البا«

فريق السفارة األرمنية الفائز في مسابقة الماتش آرت

فارعة السقافالسقاف مع كبار الضيوف 

إليسا البندي مديرة التسويق واالتصاالت في »إيكيا«

من اليمين ڤرانافيتشس والسقاف والسفير اإليطالي والقائم باألعمال األميركي

غديميناس ڤرانافيتشس

المهرجان حمل 
شعار »الكوكب 

األخضر« وتخللته 
عروض فنية 

متميزة قّدمتها فرق 
»البا« المتنوعة

ورشة الرسم على 
الجدران بإشراف 

زينة دبوس وورشة 
تصميم األزياء 

للمصممة العالمية 
جوان بيرغن

عرض فيلم حول 
رقص الجاز 

للفنانة كسينيا 
بارخاتسكايا 

ر 
ّ
بسبب تعذ

وجودها في 
الكويت

فرقة السفارة 
األرمنية فازت 

بجائزة المركز 
األول في مسابقة 

»Mash Art«

نتطلع 
للتغيير من 
خالل الفنون

محظوظون 
بشركاء 

استراتيجيين 
يؤمنون 
بأهمية 
الفنون
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ومــن الفنانين المشاركين 
 
ً
ــا ــ ــــضـ ــــان أيـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــات لـ ــفــ ــ ــي حــ ــ ــ فـ
ــن  هـــــــانـــــــي شـــــــــاكـــــــــر، حــــــيــــــث مـ
الــمــقــرر أن يــحــيــي حفلين مع 
فـــنـــانـــيـــن لــبــنــانــيــيــن 30 و31 
ديسمبر، فيما يتواجد مطرب 
الــمــهــرجــانــات عــمــر كـــمـــال في 
حفل كبير بمدينة صيدا ليلة 

رأس السنة.
ــادق الـــقـــاهـــرة  ــ ــنـ ــ وتـــشـــهـــد فـ

 مــن الــحــفــات الضخمة، 
ً
عــــددا

بينها حــفــان يــشــارك فيهما 
الــفــنــان اللبناني وائـــل جسار 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن، 
مــنــهــم مــحــمــود الــلــيــثــي، فيما 
تــجــري مــفــاوضــات مــع الفنان 
عمرو دياب إلحياء حفل كبير 
بأحد فــنــادق الــقــاهــرة، قبل أن 
يتوجه لإلمارات، إلحياء حفل 

رأس السنة.

 مـــــع يــــــوم اإلعــــاقــــة 
ً
ــا ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ

الـــــعـــــالـــــمـــــي، أقـــــــــــام الـــمـــجـــلـــس 
ــنــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  الــــوطــ
واآلداب ورشة األكريليك لطلبة 
»فريق عبير 2« لذوي اإلعاقة، 
ــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــهــ ــدمــ قــ
محمود أشكناني في المرسم 
الــحــر، وحضرتها النائبة في 
مــجــلــس األمـــــة عـــالـــيـــة الــخــالــد 
وعـــدد مــن الــمــهــتــمــيــن فــي هــذا 

الشأن.
ــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، شــكــر  ــهـــ وبـــ
أشـــكـــنـــانـــي مـــســـؤولـــة الــمــرســم 
الـــحـــر ســــــارة خـــلـــف والـــفـــنـــانـــة 
ــور عـــلـــى  ــ ــفــ ــ ــــصــ ــعــ ــ ــ ابــــــتــــــســــــام ال
ــل مـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــا كـ ــمـ ــرهـ ــيـ ــوفـ تـ
الـــــــورشـــــــة وأيــــــضــــــا د. عـــبـــيـــر 
الــــــصــــــفــــــران الشــــــرافــــــهــــــا عـــلـــى 
الــمــعــلــمــات الــمــرافــقــات للطلبة 
ولمساعدتها منتسبي الورشة 
من ذوي االحتياجات الخاصة 

لتنفيذ أعمالهم الفنية. 
وقال أشكناني: »فكرة عمل 
ــراودنـــي منذ  الـــورشـــة كــانــت تـ
فترة مــا قبل جائحة كــورونــا، 
وقد تناقشنا بهذا الخصوص 
مــع الــزمــاء فــي المرسم الُحر، 
لكن تأجلت بسبب الجائحة، 
والــفــنــانــة ابــتــســام الــعــصــفــور، 
ــهــــذه  مــــــشــــــكــــــورة، ذكـــــرتـــــنـــــي بــ

.»
ً
المبادرة مجددا

وأضــــــــاف: »هــــــذه الـــفـــئـــة مــن 
أفراد المجتمع يشعرون داخل 
أنـــفـــســـهـــم بــــأنــــهــــم مـــهـــمـــشـــون، 
ــا،  ــنــ ــيــ ــون إلــ ــمــ ــتــ ــنــ وأنــــــهــــــم ال يــ
وإقــامــة فعاليات وورش عمل 
ومــشــاركــتــهــم، حــتــى نستطيع 
كــســر هــذا الــحــاجــز لــديــهــم. هم 

ــبــــذون الـــكـــتـــابـــة أو  ــحــ ــد ال يــ ــ قـ
ة بشكل جيد، لكن الله،  الــقــراء
ضــهــم  ــالـــى، عــوَّ ــعـ ســبــحــانــه وتـ
ــارات  ــهـ ــفـــوق مـ بـــمـــهـــارات قــــد تـ
اإلنــســان الــســوي، وهــذه نعمة 

من نعم الله«. 
ــة لـــنـــا  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وتــــــــابــــــــع: »بـ
كــفــنــانــيــن لـــديـــنـــا اإلمـــكـــانـــيـــات 
الــتــي تــؤهــلــنــا لــدمــجــهــم معنا 
بين فترة وأخرى، وعمل ورش 
ــارات.  ــهــ جـــمـــاعـــيـــة تــكــســبــهــم مــ
ــات اســــتــــخــــدام  ــيــ ــنــ ــقــ  تــ

ً
أيــــــضــــــا

ــا  ــهــ الـــــلـــــون، والـــــفـــــرش وأنــــواعــ
فــي عــمــلــيــة الــتــلــويــن، وتــوزيــع 
ــات الــــلــــونــــيــــة عـــلـــى  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــوان  الــكــانــفــاس، واخـــتـــيـــار األلــ
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــفـــكـــرة، كــــل هـــذه 
الـــخـــواص مــجــتــمــعــة تــجــعــلــهــم 

ســعــداء وراضــيــن عــن أنفسهم 
لثقة  ا ومجتمعهم، وتكسبهم 

بالنفس«.

مركز تطوعي 

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت منسقة 
ــام  ــســ ــتــ ــة ابــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــــورشـــــــة الـ
الــعــصــفــور إن ابــنــهــا مــنــتــســب 
إلــى »فــريــق عبير 2« مــنــذ كــان 
عمره ثماني سنوات، مضيفة 
أن الــفــريــق هــو مــركــز تطوعي 
ــيــــن  ــاقــ ــعــ ــمــ ــة الــ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ يــــــقــــــوم بــ
ــلـــيـــط الــــضــــوء  ــم وتـــسـ ــهــ ــمــ ودعــ

عليهم. 
ــذا الــــيــــوم،  ــ ــ ــيــــة هـ ــن أهــــمــ ــ ــ وعـ
أوضــحــت أن ذلــك يكمن فــي أن 
ــيـــاجـــات الــخــاصــة  ــتـ ذوي االحـ

فــئــة ال تــتــجــزأ عـــن الــمــجــتــمــع، 
ألنــهــا فــئــة مــوهــوبــة ومــنــتــجــة، 
ــتــــوجــــب عــلــيــنــا رعــايــتــهــم  و»يــ

واالهتمام بهم«.

واجب وطني 

مــت رئــيــســة  مــن جــهــتــهــا، قــدَّ
»فــــريــــق عـــبـــيـــر 2« الـــتـــطـــوعـــي، 
التابع لمركز العمل التطوعي، 
ــر الـــــصـــــفـــــران، الـــشـــكـــر  ــيـ ــبـ د. عـ
لـــلـــفـــنـــان مــــحــــمــــود أشـــكـــنـــانـــي 
والـــفـــنـــانـــة ابـــتـــســـام الــعــصــفــور 
عــلــى دعــوتــهــمــا لـــذوي اإلعــاقــة 
واالضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــذهــــنــــيــــة، 
واضــــــطــــــراب طــــيــــف الــــتــــوحــــد، 
لــلــمــشــاركــة بــورشــة االكــريــلــيــك 
في المرسم الُحر، تحت رعاية 

ومــبــاركــة »الــوطــنــي لــلــثــقــافــة«، 
الفـــتـــة إلــــى أن الـــمـــرســـم الـــُحـــر، 
بمبناه المتميز، أخــذ الطاب 

المشاركين إلى الماضي. 
وأكـــــــــــدت د. الـــــصـــــفـــــران أن 
»االهـــــتـــــمـــــام بــــــــذوي اإلعـــــاقـــــة، 
بــجــمــيــع إعــاقــاتــهــم؛ الــذهــنــيــة، 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــبــ ــ والـــــــحـــــــركـــــــيـــــــة، والــ
ــنـــي  ــة، واجـــــــــب وطـ ــيــ ــعــ ــمــ ــســ والــ
إنساني يحتم علينا االهتمام 
بـــقـــضـــيـــتـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
وواجــبــاتــهــم وحــقــوقــهــم الــتــي 
ــادت بــهــا الــقــوانــيــن الــدولــيــة  نــ
ــدات والــــمــــواثــــيــــق  ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ وال
حـــول تــقــريــر الــمــصــيــر وحــريــة 
ــم أفـــضـــل  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ االخــــــتــــــيــــــار، وتـ
ــم، وتــوظــيــفــهــم،  ــهـ الـــخـــدمـــات لـ
 في المجتمع«. 

ً
ومنحهم فرصا

ــت مـــســـؤولـــة  ــالــ بــــــدورهــــــا، قــ
المرسم الــُحــر ســارة خلف، إن 
»إشـــــــراك هــــذه الـــفـــئـــة الـــعـــزيـــزة 
ــلـــى قـــلـــوبـــنـــا والـــمـــبـــدعـــة مــع  عـ
الــمــجــتــمــع كــفــيــلــة بــغــرس روح 
الـــتـــحـــدي والـــطـــمـــوح والـــقـــدرة 
عــــــلــــــى اإلنــــــــــــجــــــــــــاز. الــــــــورشــــــــة 
ــن عــلــى  ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ ــــدت الــ ــاعــ ــ ســ
ــدة فــي  ــ ــديــ ــ ــيــــات جــ ــنــ ــقــ تــــعــــلــــم تــ
ــن الـــــــذات،  ــ ــر عـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــن والـ ــفــ الــ
فــــقــــد كــــانــــت بـــمـــنـــزلـــة وســـيـــلـــة 
ــلــــتــــواصــــل، ودمـــجـــهـــم  مـــهـــمـــة لــ
بالمجتمع، وتشجيعهم على 
تحدي اإلعاقة، وتنمية الحس 
ــالــــي، ورســــــــم فـــــن فـــريـــد  ــمــ ــجــ الــ

ومليء بالمعنى«.

● فضة المعيلي
دشــــن األديــــــب والـــشـــاعـــر الــســعــودي 
محمد الجلواح كتابه الجديد »الكويت... 
ــوان الــقــطــان  ــ ــ ــارة الـــحـــلـــوة«، فـــي ديـ ــجــ الــ
بمنطقة الشعب، حيث استضاف الديوان 
حفل توقيع الكتاب، بحضور حشد كبير 
من رواد الديوان من األدباء والمثقفين. 

وتـــضـــمـــنـــت فــــقــــرات األمــــســــيــــة كــلــمــة 
لصاحب الديوان حسين القطان، ألقاها 
نيابة عنه المهندس بشار القطان، حيث 
رحب خالها بالضيوف من رواد الديوان 
مـــن الــكــويــت والـــســـعـــوديـــة، كــمــا تــحــدث 

الكاتب عبدالمحسن مظفر.

أنشطة ثقافية

مــن جانبه، أوضــح الجلواح أن حبه 
للكويت هو ما دفعه إلــى إصـــدار كتاب 
ــَوة« للساحة 

ْ
 الــُحـــــل

ُ
»الـــكـــويـــت... الــــجــــاَرة

اإلعامية والثقافية واألدبية الكويتية 

والخليجية الــذي احتوى على أكثر من 
500 مادة وموضوع بين قصيدة ومقالة، 

وصورة، ورسالة، وكتاب.
ويعد الكتاب، الذي يحتوي على 572 
صــفــحــة، فـــريـــدا، وضــخــمــا، وجـــذابـــا في 
شكله ومــحــتــواه، إذ إنــه يرصد ويوثق 
أعماال وأنشطة ثقافية وإعامية كويتية 
تــفــاعــل مــعــهــا الــمــؤلــف عــلــى مـــدى أكثر 
مـــن 50 عـــامـــا، وخـــصـــوصـــا الــصــحــافــة 
الكويتية، ومنها مجلة العربي، ومؤسسة 

عبدالعزيز البابطين الثقافية، وغيرها.

نساء الكويت ورجالها

كما رصــد الكتاب بــاأللــوان عــددا من 
المقاالت والصور النادرة، واحتوى على 
قائمة مــن رجــــاالت ونــســاء مــن الكويت 
ســـاهـــمـــوا فــــي صـــنـــع الـــمـــشـــهـــد األدبـــــي 
والثقافي واإلعــامــي والفني الكويتي، 
وعــلــى قــائــمــة مــمــاثــلــة لــبــعــض األشــقــاء 
العرب غير الكويتيين الذين كان لهم دور 

وحضور في هذا المشهد. 
وألن الــكــتــاب يــقــرأ مــن عــنــوانــه، كما 
يقال، فقد حمل عنوانا طريفا وشاعريا 
ــَوة«،  ــ

ْ
ــل ــُحــ  الــ

ُ
ــكــــويــــت.. الـــــجـــــاَرة أيـــضـــا، »الــ

بــمــا تحمل الــِجـــــيــرة مــن دالالت عميقة 
بــيــن الـــجـــار وجـــــــاره، وجــــــاءت عــنــاصــر 

ومـــحـــتـــويـــات غــــاف الـــكـــتـــاب مـــدروســـة 
بشكل جيد وجميل، حيث برزت حروف 
كلمة »الكويت« ملونة ومقسمة بألوان 
ـم الكويت، إلى جانب تمازج وتداخل 

َ
َعـل

ـمين السعودي والكويتي، اللذين 
َ
الَعـل

يــجــســدان الــتــآخــي الـــعـــريـــق، والــتــاحــم 

الـــتـــاريـــخـــي بــيــن الـــبـــلـــديـــن، والــشــعــبــيــن 
الخليجيين الشقيقين. 

حروف القصيد

أما غاف الكتاب الخلفي فجاء يحمل 

إحـــــدى قــصــائــد الـــمـــؤلـــف عـــن الــكــويــت، 
المعنونة بـ »دولة الكويت«، والتي نسج 
حروفها مع أول حرف من كل بيت فيها... 
شكل هذه الحروف عند قراءتها 

ُ
بحيث ت

عموديا »دولة الكويت«.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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تستعد الفنانة يسرا 
للدخول في معسكر 

مغلق، من أجل تصوير 
دورها في املسلسل 

الدرامي الجديد )حمدلله 
على السامة(، املقرر 

عرضه في رمضان املقبل.
وفور عودتها من 

مهرجان البحر األحمر 
السينمائي في دورته 

مها  الثانية، الذي كرَّ
أخيرًا عن مسيرتها 
السينمائية، ستبدأ 
يسرا جلسات العمل 

األخيرة مع املنتج جمال 
العدل، الذي استقر على 

غالبية فريق العمل املقرر 
انضمامه للمسلسل، 

والذي تواصل من خاله 
التعاون مع املخرج عمرو 

عرفة.
يسرا تنتظر عرض 

مسلسل »روز وليلي« 
عبر إحدى املنصات 

اإللكترونية.

ت الفنانة فريدة سيف 
َّ
حل

النصر بديلة للفنانة 
فردوس عبدالحميد في 
مسلسل »عملة نادرة«، 

الذي تقوم ببطولته نيللي 
كريم مع جمال سليمان، 

ومن املقرر عرضه في 
رمضان املقبل.

وجاءت االستعانة 
بالفنانة سيف النصر، 
بعد قرار املخرج ماندو 
العدل استبعاد الفنانة 

فردوس عبدالحميد من 
االشتراك في بطولة العمل 
بشكل مفاجئ، رغم ترتيب 

جميع األمور معها خال 
الفترة املاضية، فيما 

أثار األمر غضبها تجاه 
ما حدث، خصوصًا أن 

الشركة املنتجة لم تعتذر 
لها عن الطريقة التي تم 

بها استبعادها من العمل.
مؤلف العمل الكاتب 
مدحت العدل ال يزال 
يباشر كتابة حلقات 

املسلسل خال الفترة 
الحالية، وسينطلق 
تصويره قبل نهاية 

الشهر الجاري، فيما 
سيقوم املخرج ماندو 

العدل باالستعانة بوحدة 
تصوير إضافية لضيق 

الوقت.

خبريات

يسرا تدخل معسكرًا مغلقًا 
لمسلسلها الرمضاني

فريدة بديلة فردوس 
في »عملة نادرة«

عالية الخالد أثناء جولتها في الورشة عبير الصفران وابتسام العصفور ومحمود أشكناني وسارة خلف ومشاركة في الورشة

محمد الجلواحجانب من أجواء أمسية تدشين الكتاب

الجسمي يغني في اإلمارات ووائل جسار بالقاهرة وهاني شاكر في بيروت
● القاهرة - هيثم عسران

ــن مــنــظــمــي  ــ يـــعـــكـــف عــــــدد مـ
ــفـــات عـــلـــى االنـــتـــهـــاء مــن  الـــحـ
برامج حفاتهم المقرر إقامتها 
ــال بــاســتــقــبــال  ــفــ ــتــ ــــال االحــ خــ
الــعــام الجديد، فــي وقــت بــدأت 
خــــريــــطــــة الـــــحـــــفـــــات تــتــضــح 
مـــع تــعــاقــد بــعــض المنظمين 
على الــحــفــات فــي وقــت مبكر 
وإعــانــهــا للجمهور، مــن أجل 
حــجــز الـــتـــذاكـــر الـــتـــي تختلف 

وفق بلد الحفل.
وُيــــحــــيــــي الــــفــــنــــان حــســيــن 
الــجــســمــي حـــفـــل رأس الــســنــة 
في اإلمارات يوم 31 ديسمبر، 
 بــمــديــنــة الـــشـــارقـــة، 

ً
ــدا وتـــحـــديـ

على مسرح مــدرج خورفكان، 
ــبـــيـــر، فـــيـــمـــا يــقــيــم  فــــي حـــفـــل كـ
 بدبي 

ً
 كبيرا

ً
راغب عامة حفا

ضــمــن قــائــمــة الـــحـــفـــات الــتــي 
ــوم الــــصــــف األول.  ــجــ تـــضـــم نــ
ــان مــحــمــد  ــنـ ــفـ فــيــمــا ُيـــحـــيـــي الـ
 فـــي قــاعــة 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
عـــبـــده حـــفـــا

مـــرايـــا بــمــديــنــة الــعــا يــــوم 30 
 من 

ً
ــدا ــ ــ ديــســمــبــر، لــيــكــون واحـ

أكبر الحفات بالمملكة، التي 
تـــســـتـــضـــيـــف حــــفــــات أخــــــرى، 
بالتزامن مع تواصل فعاليات 
موسم الرياض، من بينها حفل 
ستشارك فيه الفنانة اللبنانية 

نانسي عجرم.
ويقيم الفنان كاظم الساهر 
حــــتــــى اآلن 3 حــــفــــات خــــال 
االحـــتـــفـــاالت بــالــعــام الــجــديــد، 
حيث سيغني بالدوحة في 20 
ديسمبر، ومــن ثــم يسافر إلى 
دبــــي، لــتــقــديــم حــفــل كــبــيــر في 
 
ً
23 ديسمبر، وسُيحيي حفا
 في بيروت 30 ديسمبر.

ً
ضخما

نانسي عجرممحمد عبده

المرسم الحر ينظم ورشة أكريليك لطلبة »فريق عبير ٢«
بالتزامن مع يوم اإلعاقة العالمي ولتقديم الدعم لهم

أكد الفنان التشكيلي محمود 
أشكناني أن ورشة األكريليك 
لطلبة »فريق عبير ٢«، والتي 

ينظمها المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 

المرسم الحر، تسعى إلى دمج 
الفئات الخاصة مع العاملين 

في المشهد التشكيلي.

فضة المعيلي

الفكرة 
راودتني قبل 

»كورونا« 
واآلن تم 
تنفيذها

محمود أشكناني

حفالت متنوعة في رأس السنة
بين القاهرة وبيروت ودبي

َوة«: الكتاب يوثق للمشهد الثقافي المحلي
ْ
 الُحـل

ُ
َوة«: الكتاب يوثق للمشهد الثقافي المحليالجلواح يدشن »الكويت... الجاَرة

ْ
 الُحـل

ُ
الجلواح يدشن »الكويت... الجاَرة
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نزال »الماتادور« 
و»أسود األطلسي«

ت ساعة 
ّ
دق

الحقيقة لإلنكليز 
وساوثغيت

رفاق كريستيانو 
إلنهاء مغامرة 

سويسرا

 كرواتيا تقضي 
على الساموراي 

بالترجيحية

12

14

13

10

حارس مرمى اليابان إيجي كاواشيما يواسي زميله المهاجم تاكوما 
أسانو بعد خسارة منتخب بالدهم في دور الـ 16 من المونديال أمام 

كرواتيا على ملعب الجنوب في الوكرة أمس )أ ف ب(

ل ليفاكوفيتش  ل ليفاكوفيتش مودريتش ُيقبِّ مودريتش ُيقبِّ
في ليلة وداع أحالم القارة اآلسيويةفي ليلة وداع أحالم القارة اآلسيوية

 نيمار يرقص  نيمار يرقص 
أمام كورياأمام كوريا
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رياضة
10

 مع صربيا بسبب أحداث مباراة سويسرا
ً
»فيفا« يفتح تحقيقا

ــة الـــتـــأديـــبـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــتـــحـــت الـ فـ
فــي االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
 بــحــق االتـــحـــاد 

ً
)فـــيـــفـــا( تــحــقــيــقــا

الــصــربــي عــلــى خــلــفــيــة األحــــداث 
التي رافقت مباراة منتخبه ضد 
ســـويـــســـرا فـــي الـــجـــولـــة األخـــيـــرة 
مــن دور المجموعات لمونديال 

قطر 2022.
وأفـــــاد االتـــحـــاد الـــدولـــي بــأنــه 
يبحث في عدة انتهاكات محتملة 
لــقــواعــد االنــضــبــاط، بينها سوء 
ســلــوك الــاعــبــيــن والــمــســؤولــيــن 

والتمييز.
ــى »حـــــــوادث«  ــ وأشـــــــار فــيــفــا إلـ
خـــال الـــمـــبـــاراة الــتــي فــــازت بها 
ســــويــــســــرا 3 - 2 لـــتـــتـــأهـــل مــع 
ــل لـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي عــن  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
المجموعة السابعة، من دون أن 

يذكر أي تفاصيل.
ــــــــلــــــــب مــــــــن الــــمــــشــــجــــعــــيــــن 

ُ
وط

خــال مــبــاراة الجمعة »وقـــف كل 
الهتافات واإليماءات التمييزية«.
ولـــم يتضح فــي وقــتــهــا سبب 
هـــــذا اإلعـــــــــان، لـــكـــنـــه جـــــاء عــقــب 
ــائــــد الــمــنــتــخــب  ــة« مــــع قــ ــركــ ــعــ »مــ

ــيــــت تـــشـــاكـــا  ــرانــ ــويــــســــري غــ الــــســ
ــر  ــيـ ــيــــل األخـ ــه زمــ ــيـ  فـ

ً
ــا ــ ــرفـ ــ كــــــان طـ

الكاميروني األصل بريل إمبولو 
وشـــــــارك فـــيـــه العـــبـــو االحـــتـــيـــاط 
الــصــرب، قبل أن يسيطر الحكم 

على الموقف.

إهانات عنصرية 

وأفــاد إمبولو بعد اللقاء بأن 
المشادة لم تتضمن أي إهانات 
ذات طــبــيــعــة عــنــصــريــة، لــكــن ما 
حصل أعـــاد الــى األذهــــان مشهد 

عام 2018 في مونديال روسيا.
حـــيـــنـــهـــا، تـــســـّبـــبـــت ســـويـــســـرا 
فــــــي خـــــــــروج صــــربــــيــــا مــــــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــالــفــوز عليها في 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 2 - 1 بــهــدفــي 
تشاكا وجيردان شاكيري اللذين 
اســتــفــزا الــصــرب بــعــدمــا احتفا 
بــتــوجــهــهــمــا نـــحـــو الــمــشــجــعــيــن 
واضعين أيديهما على صدريهما 
بشكل مــعــاكــس فــي رســـم لــشــارة 
»النسر المزدوج« األسود اللون، 

رمز ألبانيا.

ــيــــري عــــــام 1991  وولـــــــد شــــاكــ
فــي كــوســوفــو، اإلقــلــيــم الــصــربــي 
السابق ذات األغلبية األلبانية، 
وغــــــادر مـــع أســـرتـــه عــنــدمــا كــان 
عمره سنة، بينما ُولد تشاكا في 
ســويــســرا عـــام 1992 لعائلة من 
كوسوفو، هذا االقليم ذو الغالبية 
المسلمة الـــواقـــع شــمــال ألبانيا 
الذي شرع في حملة انفصال عن 

صربيا عام 1998.
وقمع نظام بلغراد محاوالت 
ــقـــوة، ما  االنـــفـــصـــال الــمــســلــحــة بـ
دفـــع حــلــف شــمــال األطــلــســي الــى 
الــتــدخــل فــي مـــارس 2018 وشــن 
غــارات على العاصمة الصربية، 
فاضطرت قواتها الى االنسحاب 

.
ً
من كوسوفو بعد 78 يوما

ومنذ عــام 2008، بــات االقليم 
مــســتــقــا بـــعـــد نـــــــزاع حـــصـــد 13 

ألف قتيل.

تحقيق آخر 

ــا أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــرر فـ
 بــحــق 

ً
 تـــحـــقـــيـــقـــا

ً
يــــفــــتــــح أيــــــضــــــا

األوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي إديـــــنـــــســـــون 
كافاني وزمائه خوسيه ماريال 
خيمينيس، والــحــارس فرناندو 
موسليرا ودييغو غودين، بسبب 
ما حصل بعد نهاية المباراة أمام 
غانا في الجولة األخيرة من دور 

المجموعات.
وفازت األوروغــواي بالمباراة 
2 - صفر لكنها فشلت في التأهل 
لــثــمــن الــنــهــائــي بــعــدمــا خطفت 
كوريا الجنوبية البطاقة بفوزها 

المفاجئ على البرتغال 2 - 1.
ولـــم يــكــن العــبــو األوروغـــــواي 
راضــيــن عــن أداء الــحــكــم مــبــاراة، 
معتبرين أنه حرمهم من ركلتي 
جــــزاء، مــا دفــعــهــم الـــى مهاجمته 
بعد صافرة النهاية فيما ارتأى 
كـــافـــانـــي أن يــصــب جــــام غضبه 
على منصة شاشة حكم الفيديو 
المساعد »في أيه آر«، فأسقطها 
 لحظة دخــولــه نــفــق غــرف 

ً
ــا أرضــ

المابس.
)أ ف ب(

حارس مرمى صربيا ميلينكوفيتش يحاول االعتداء على العب سويسرا شاكا خال مباراة المنتخبين )أ ف ب(

    المباراة في سطور

الـــمـــبـــاراة: كــرواتــيــا - الــيــابــان 1-1 )3-1 بــركــات 
الترجيح(

الملعب: الجنوب، الوكرة
ً
الجمهور: 42523 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: األميركي إسماعيل الفتح

األهداف:
كرواتيا: إيفان بيريشيتش )55(

اليابان: دايزن ماييدا )43(

اإلنذارات:
ــا: مـــاتـــيـــو كــوفــاتــشــيــتــش )90(، بـــورنـــا  ــيــ ــرواتــ كــ

باريشيتش )116(

التشكيلتان:
كـــرواتـــيـــا: دومــيــنــيــك لــيــفــاكــوفــيــتــش - يــوســيــب 
يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو غفارديول، 
بورنا باريشيتش - ماتيو كوفاتشيتش )نيكوال 
فــاشــيــتــش 99(، لــوكــا مــودريــتــش )لـــوفـــرو ماير 
99(، مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريشيتش 
)ميساف أورشيتش 106(، أنــدري كراماريتش 
)ماريو باشاليتش 68(، برونو بيتكوفيتش )أنتي 

بوديمير 62 - ماركو ليفايا 106(
المدرب: زالتكو داليتش

اليابان: شويتشي غوندا - تاكيهيرو تومياسو، 
مايا يوشيدا، شوغو تانيغوتشي - جونيا إيتو، 
واتارو إندو، هيديماسا موريتا )أو تاناكا 106(، 
يوتو ناغاتومو )كاورو ميتوما 64( - ريتسو دوان 
)تاكومي مينامينو 87(، دايتشي كامادا )هيروكي 

ساكاي 75(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 64(
المدرب: هاجيمي مورياسو

)أ ف ب(

 كرواتيا تقضي  كرواتيا تقضي 
على الساموراي بالترجيحيةعلى الساموراي بالترجيحية

تأهل المنتخب الكرواتي 
للدور ربع النهائي، بعد تغلبه 
على نظيره الياباني بالركالت 

الترجيحية 1-3.

ــا لــــربــــع نــهــائــي  ــيــ تـــأهـــلـــت كــــرواتــ
مــونــديــال قــطــر لــكــرة الــقــدم بفوزها 
ــان بــــركــــات الــتــرجــيــح  ــابــ ــيــ ــلـــى الــ عـ
3-1 بــعــد انــتــهــاء الــوقــتــيــن األصــلــي 
واإلضافي بالتعادل 1-1، أمس، على 
اســتــاد الــجــنــوب فــي الـــوكـــرة، ضمن 

منافسات الدور ثمن النهائي.
ــرواتــــي  ــكــ ــارس الــ ــ ــحــ ــ ــلـــق الــ ــمـ وتـــعـ
دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى 
لــثــاث ركـــات ترجيحية للبديلين 
تاكومي مينامينو، وكاورو ميتوما، 
ومايا يوشيدا، فيما اصطدمت كرة 
الـــكـــرواتـــي مـــاركـــو لــيــفــايــا بــالــقــائــم 

األيمن.
وافتتح دايـــزن ماييدا التسجيل 
لليابان في الشوط األول )43(، قبل 
أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا 

في الثاني )55(.
ــان مـــفـــاجـــأتـــيـــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــقــــت الـ ــقــ وحــ

ــــدور األول  مــدويــتــيــن فـــي الــ
ــلـــى ألــمــانــيــا  بــتــغــلــبــهــا عـ
واسبانيا بالنتيجة ذاتها 
ــتـــل صــــــــدارة  ــحـ ــتـ 1، لـ -2
الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وتبلغ ثمن النهائي 

لــلــمــرة الــرابــعــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم.

ــابـــل، تـــأهـــلـــت كـــرواتـــيـــا  ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
ثــانــيــة الــمــجــمــوعــة الــســادســة خلف 
المغرب لثمن النهائي للمرة الثالثة، 
ونجح منتخب »فاتريني« )اللهب( 
في المرتين السابقتين في تجاوز 
هذا الدور ووصل إلى نصف نهائي 
ــــى نــهــائــي  ــم إلـ ــ مـــونـــديـــال 1998 وثـ

روسيا 2018.

تغييرات عدة 

، أجــرى مدرب 
ً
وكما كــان متوقعا

كــرواتــيــا زالتــكــو دالــيــتــش تغييرات 
ــه األســــاســــيــــة  ــتـ ــلـ ــيـ ــكـ عــــــــدة فــــــي تـــشـ
ــدافــــع بـــورنـــا  ــمــ فــــدفــــع بـــالـــثـــنـــائـــي الــ
بــاريــتــشــيــتــش، والـــمـــهـــاجـــم بــرونــو 
بيتكوفيتش بداًل من بورنا سوسا 
ــفـــايـــا بـــســـبـــب مــشــاكــل  ــيـ ومـــــاركـــــو لـ

عضلية.
بــــــــــدوره، زج مــــــــدرب الـــيـــابـــان 
هاجيمي مــوريــاســو بالمهاجم 

ريتسو دوان صاحب هدفين 
فـــــــي الــــــمــــــونــــــديــــــال بـــعـــد 

ــبــــدالء،  ــه مــــن عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــ دخــــولــ
 على الرواق األيمن. في حين 

ً
أساسيا

لعب جونيا إيتو بداًل من هيروكي 
ساكاي.

 عــلــى 
ً
ــان خــــطــــرا ــابــ ــيــ ــّكــــلــــت الــ وشــ

كـــرواتـــيـــا فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط األّول، 
ــرة زاحـــفـــة مـــن الــــرواق  فــمــرر إيــتــو كـ
األيــمــن مــرت مــن أمـــام المرمى فشل 
يوتو ناغاتومو ثم دايزن ماييدا في 

الوصول إليها )12(.
ومــرر باريتشيتش كــرة عرضية 
ــــرواق األيــســر داخـــل المنطقة  مــن الـ
حــولــهــا إيــفــان بيريشيتش بــرأســه 
ــى، إال أن أنــــــــــدري  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نـــــحـــــو الـ
كراماريتش المندفع من الخلف فشل 

في تحويلها إلى الشباك )28(.
ــلــــى وقـــــع هــــتــــاف الــجــمــاهــيــر  وعــ

وقـــــــــــــرع اليابانية فــي المدرجات 
ــول، تـــابـــع  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــوراي«  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ »الـ
هـــــــــجـــــــــمـــــــــاتـــــــــه 

فتحصل عــلــى عـــدة فـــرص الفــتــتــاح 
التسجيل بعد ركــلــة ركنية وصلت 
إلــى ريتسو دوان ليمرر مــن الجهة 
الــيــمــنــى إلــــى الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي حيث 
يوشيدا مررها إلى مهاجم سلتيك 
االسكتلندي دايـــزن ماييدا سددها 
بــيــســراه قــويــة فـــي شــبــاك الــحــارس 
ليفاكوفيتش )43(، لينتهي الشوط 

االول بتقدم أبطال آسيا 4 مرات.

رأسية بيريشيتش

واستهلت اليابان الشوط الثاني 
بتسديدة من خارج المنطقة لاعب 
وسط أينتراخت فرانكفورت األلماني 
دايتشي كامادا علت العارضة )46(، 
فيما تابعت جماهير »الــســامــوراي 
األزرق« بـــث الــحــمــاس فـــي العبيها 
الذين بدوا غير خائفين من وصيف 
مونديال روسيا 2018، في حين عا 
صراخ الجماهير الكرواتية مطالبين 
بركلة جزاء بعد سقوط بتكوفيتش 

داخل المنطقة )52(.
وعــــــــادل بــيــريــشــيــتــش الــنــتــيــجــة 
برأسية رائــعــة على يسار الحارس 
شويتشي غــونــدا بــعــد عــرضــيــة من 
ديان لوفرين )55(، في عاشر أهدافه 

في مسابقة كبرى في كأس العالم أو 
أمم أوروبا.

ــيـــره الـــيـــابـــانـــي بـــإبـــعـــاد  ورد نـــظـ
ــارج  ــ ــن خــ ــ تــــســــديــــدة صـــــاروخـــــيـــــة مــ
المنطقة للمخضرم لوكا مودريتش 
في أول ظهور حقيقي لاعب وسط 

ريال مدريد اإلسباني )63(.
ونــشــط الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي في 
الــــهــــجــــوم، فــيــمــا رفـــعـــت الــجــمــاهــيــر 
اليابانية وتيرة حماسها مع اقتراب 

»الساموراي« من منطقة منافسه.
وأخــطــأ مــايــا يــوشــيــدا فــي تمرير 
الكرة في منتصف الملعب، فاستغلها 
بــيــريــشــيــتــش األخـــطـــر فـــي الـــمـــبـــاراة 
لــيــتــوغــل ويـــســـدد كـــرة قــويــة صــدهــا 

تاكيهيرو تومياسو )77(.
وتبادل المنتخبان الهجمات من 
دون خطورة تذكر مع اجراء المدربين 
لعدة تغييرات، ليعلن الحكم نهاية 
المباراة في وقتها االصلي بالتعادل 
1-1 وخوض شوطين إضافيين للمرة 

االولى في النهائيات.
خـــرج مــودريــتــش الــمــرهــق ودخــل 
لـــوفـــرو مـــايـــر فـــي الـــشـــوط اإلضـــافـــي 
االول )99(، وكاد المنتخب الياباني 
ــاورو  ــ ــتـــســـديـــدة الــــبــــديــــل كــ ــقـــدم بـ ــتـ يـ
ميتوما وجدت الحارس ليفاكوفيتش 

بالمرصاد )105(.
وأقدم مدرب كرواتيا على إخراج 
الهداف بيريشيتش )106( مع بداية 
الشوط اإلضافي الثاني حيث كانت 
ــــددت مـــرمـــى  ــهـ ــ ــان األخـــــطـــــر، فـ الــــيــــابــ
منافسها مــن دون أن تــهــز الــشــبــاك، 
وسدد ماير كرة أخيرة مرت بجانب 

القائم االيسر.
ــى ركــــات  ــ ــأ الـــمـــنـــتـــخـــبـــان إلــ ولــــجــ
الترجيح التي رجحت كفة كرواتيا 
والــــــــتــــــــي كــــــــــان بــــطــــلــــهــــا الـــــــحـــــــارس 
ليفاكوفيتش بتصديه لثاث ركات.
)أ ف ب(

العبو كرواتيا يحتفلون بعد الفوز والتأهل )رويترز(

ليفاكوفيتش: 
لحظة مهمة 

في مسيرتي

قال حارس مرمى المنتخب الكرواتي 
دومينيك ليفاكوفيتش بعد تصديه لثاث 
ركات ترجيحية لقناة »بي إن سبورتس«: »هذه 
 إلى أن 

ً
 في مسيرتي«، مشيرا

ً
لحظة مهمة جــدا

األجــواء كانت رائعة. وقــال »أشعر بحال جيدة 
 
ً
بعد الفوز والتأهل للدور ربع النهائي«، موضحا

.
ً
انه سعيد جدا

وأضاف: كانت مباراة متطلبة. لقد استعَددنا 

جيدا لها وقطفنا ثمار هــذا االســتــعــداد. ولفت 
ليفاكوفيتش الـــذي تــصــدى لــركــات البديلين 
ــاورو مــيــتــومــا ومــايــا  ــ ــ تـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو وكـ
يــوشــيــدا، انـــه يــجــب طــي صفحة هـــذه الــمــبــاراة 
ــــل مــواصــلــة  ــلــــدور الــمــقــبــل مــــن أجـ اســــتــــعــــدادا لــ
ــاز الــســابــق لمنتخب  ــرار اإلنـــجـ ــكـ الـــمـــشـــوار، وتـ

كرواتيا بالوصول إلى المباراة النهائية. 
)أ ف ب(
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سكالوني ينتظر تعافي دي ماريا
ينتظر المدير الفني لمنتخب األرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، 
 في الفخذ 

ً
 زائدا

ً
 عضليا

ً
تطور حالة أنخيل دي ماريا، الذي يعاني حمال

اليسرى منعه من اللعب أمــام أستراليا في مباراة دور الـ 16 بمونديال 
قطر 2022.

وكان العب يوفنتوس هو الوحيد الذي لم يحصل على راحة األحد، بعد 
يوم من الفوز على أستراليا )2-1( والتأهل لربع النهائي لمواجهة هولندا.

ومازالت إمكانية لحاق دي ماريا بمواجهة »الفريق 
الــبــرتــقــالــي« الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب لــوســيــل محل 
شكوك، رغم تطور حالته بشكل جيد، والعمل 
المكثف الذي يخضع له للتعافي في الوقت 

المناسب.
وتفاقم الوضع بالنسبة لسكالوني، 
بعد تعرض أليخاندرو بابو غوميز، 
الذي حل محل دي ماريا في مواجهة 
بولندا بدور المجموعات، إلصابة قد 
تمنعه من القيام بنفس الدور أمام هولندا حال 
لم يتمكن العب »اليوفي« من المشاركة في هذه 

المباراة في نهاية المطاف.
ــى جــانــب  ــى أن أنــخــيــل دي مــــاريــــا، إلــ ــار إلــ ُيـــشـ
ــدان فــــي مــنــتــخــب  ــيــ لــيــونــيــل مـــيـــســـي، هـــمـــا الــــوحــ
ــا حـــاضـــريـــن  ــانــ ــالــــي الـــــلـــــذان كــ ــيــــن الــــحــ ــتــ ــنــ األرجــ
بنهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث 
تــواجــهــت األرجــنــتــيــن وهــولــنــدا للمرة األخــيــرة، 
وكان ذلك في الدور نصف النهائي، حين حسم 
»األلبيسيليستي« المباراة لمصلحته بركالت 
الترجيح، ومع ذلك لم يتمكن مهاجم يوفنتوس 
من خوض ذلك اللقاء، بسبب تعرضه إلصابة 

عضلية.
)إفي(

بات النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
 طوال معظم 

ً
بين الالعبين األكثر مشيا

المباريات، إال أن هذه السمة لم تمنعه 
من أن يكون األذكى بين أقرانه وتحطيم 
دفاعات المنافس ليقود »ألبيسيليتسي« 
إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر 

لكرة القدم.
وبحسب إحصائيات االتحاد الدولي 
)فيفا(، أدرج اسم ميسي ضمن المراكز 
العشرة األولى في الئحة الالعبين األكثر 
ظهر المباريات األربع التي 

ُ
، كما ت

ً
سيرا

خاضها في كأس العالم.
ــبـــدو األرقــــــــام مــهــمــة بــالــنــســبــة  وال تـ
ألفــضــل العـــب فــي الــعــالــم 7 مــــرات، فقد 
أحـــرز جــائــزة أفــضــل العــب فــي الــمــبــاراة 
ــأن مــا  ــ ــذا مــــن الـــحـــق الــــقــــول بـ ــ مـــرتـــيـــن، لـ
ــلــــى فـــعـــالـــيـــة  ــيــــس مـــــؤثـــــرا عــ يـــحـــصـــل لــ

»البرغوث«.
وساهم ليونيل في تسجيل 3 أهداف، 
منها هــدفــان حــاســمــان فــي الــفــوز على 
المكسيك 2-1 فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
دور المجموعات، واستراليا بالنتيجة 
ذاتها في ثمن النهائي في مباراته األلف 
في مسيرته حين سجل للمرة االولى في 
األدوار اإلقصائية، كما أهدر ركلة جزاء 

أمام بولندا -2صفر.
وفي المباراة التي فك خاللها شيفرة 
ــاع »ســـوكـــروز« بافتتاحه التسجيل  دفـ

وتــســديــده 6 كـــرات عــلــى الــمــرمــى، 8.59 
كلم، بلغ ميسي ثاني أدنى معدل لالعب 

.
ً
أساسي، منها 4.75 كلم سيرا

كسول أم أذكى من اآلخرين؟

وأوضــح مدربه السابق ومانشستر 
سيتي االنكليزي الحالي اإلسباني بيب 
غوارديوال أن نجم باريس سان جرمان 
الفرنسي ال يكتفي فقط بالسير من دون 

فعل أي شيء.
ميسي، في ذروتــه مع فريقه السابق 
بــرشــلــونــة االســبــانــي قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
نـــــادي الــعــاصــمــة الـــبـــاريـــســـيـــة، لـــم يكن 
ُيــشــعــر بــالــخــمــول حــتــى عــنــدمــا يمشي. 
ــــوال فـــي بـــرنـــامـــج وثــائــقــي  ــــوارديـ قــــال غـ
عــن الــالعــب األرجنتيني بعنوان »هــذه 
ــازون  ــ ــرة الــــقــــدم« بــثــتــه مــحــطــة أمـ هـــي كــ
»إنـــه )مــيــســي(، يــراقــب، هــو يمشي. هذا 
ما أحّبه أكثر. ليس خارج المباراة، بل 

 منها«.
ً
ا جزء

 
ً
 ويسارا

ً
وأضاف: »يحرك رأسه: يمينا

. يــعــرف بالضبط ما 
ً
 ويمينا

ً
ثــم يــســارا

 هكذا )يدير 
ً
سيحدث. ولكن رأسه دائما

(. هو في 
ً
 ويمينا

ً
غوارديوال رأسه يسارا

حــركــة دائـــمـــة«، مــتــابــعــا: »هـــو ال يــجــري، 
 يـــراقـــب مـــا يـــحـــدث. يبحث 

ً
ــا ــمـ لــكــنــه دائـ

عن نقاط الضعف في الدفاع. بعد 5 أو 

10 دقــائــق، يملك الخريطة فــي عينيه، 
في ذهنه ليعرف بالضبط المساحات 

والمشهد«.
ووصف غوارديوال ما يفعله الالعب 
االرجنتيني بـ »أشبه بكوني في غابة 
وعلّي أن أقاوم للبقاء على قيد الحياة. 
يــعــرف أنـــه إذا تــحــرك هــنــا أو هــنــاك أو 

هــنــالــك فــســيــحــصــل عــلــى مـــزيـــد من 
المساحة للهجوم«.

ــــذه الـــظـــاهـــرة  وال تـــرتـــبـــط هـ
بــــــــــتــــــــــقــــــــــدم مــــــــــيــــــــــســــــــــي، ابــــــــــن 

، فــــــي الــــــســــــن، بــل 
ً
الـــــــــــــ35 عـــــــامـــــــا

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــة تـــمـــتـــد عــ ــمــ هــــــي ســ
ــنـــوات، إذ ســلــطــت األرقــــــام الــضــوء  الـــسـ

ــه مــنــذ كــأس  ــا يـــقـــوم بـ عــلــى مـ
العالم في روسيا 2018، 
وقبلها البرازيل 2014، 
حيث ظهر بشكل جلي 
ــه يــســيــر ولــكــنــه ليس  أنــ

كسوال.
ويسير ميسي أثناء المباريات أكثر 
ــذا الــكــوكــب،  ــر عــلــى هــ مـــن أي العــــب آخــ
لكنه يملك الوقت أيضا لالبتسام رغم 
اشتداد حدة المباراة، وأظهر بحث أن 
فعالية ميسي تكمن في خلق المساحات 
وقضاء فترة زمنية في المواقع األقرب 
إلــى منطقة جــزاء المنافس واألهـــم في 

الملعب.

... لكنه األذكى!
ً
... لكنه األذكى!ميسي بين األكثر مشيا
ً
ميسي بين األكثر مشيا

ذكاء ميسي في قدرته على المرور بمهارة بأقل جهد

    المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - كوريا الجنوبية 1-4
الملعب: استاد 974 - الدوحة

الجمهور: 43847 متفرًجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: الفرنسي كليمان توربان

األهداف:
البرازيل: فينيسيوس جونيور )7(، نيمار )13 من ركلة جزاء(، 

ريشارليسون )29(، لوكاس باكيتا )36(
كوريا الجنوبية: سيونغ-هو بايك )76(

اإلنذارات:
كوريا الجنوبية: وو-يونغ جونغ )44(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون )ويفرتون 80( - إيدر ميليتاو )داني ألفيش 
63(، ماركينيوس، تياغو سيلفا، دانيلو )بريمر 72( - كازيميرو، 
لوكاس باكيتا - رافينيا، نيمار )رودريــغــو 81(، فينيسيوس 

جونيور )غابريال مارتينيلي 72(، ريشارليسون
المدرب: تيتي

كوريا الجنوبية: سيونغ-غيو كيم- مون-هوان كيم، مين-جاي 
كيم، يونغ-غوون كيم، جين-سو كيم )تشول هونغ 46( - جاي-
سونغ لي )كانغ-إين لي 74(، وو-يونغ جونغ )جون-هو سون 
46(، إين-بيوم هوانغ )سيونغ-هو بايك 65(، هي-تشان هوانغ 

- غيو-سونغ تشو )أوي-جو وهوانغ 80(، هيونغ-مين سون
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

)أ ف ب(

 »السامبا« تتراقص  »السامبا« تتراقص 
على أنقاض كورياعلى أنقاض كوريا

اكتسحت البرازيل، حاملة اللقب 5 مــرات، 
بقيادة نجمها العائد نيمار، كوريا الجنوبية 
4-1، وبلغت الدور ربع النهائي لمونديال قطر 

2022 في كرة القدم على استاد 974 أمس.
وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل )7(، 
قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء 
)13( بهدفه األول في قطر والـ76 مع المنتخب، 
لــيــصــبــح عــلــى ُبــعــد هـــدف مـــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي لــأســطــورة بيليه، قبل أن يضيف 
ريشارليسون الثالث )29(، ولــوكــاس باكيتا 
الرابع )36(، وسجل البديل سيونغ-هو بايك 
الــهــدف الــوحــيــد لــكــوريــا مــن تــســديــدة بعيدة 

رائعة )76(.
وتــلــعــب الـــبـــرازيـــل الــجــمــعــة مـــع كـــرواتـــيـــا، 
وصــيــفــة مـــونـــديـــال 2018، الـــفـــائـــزة بــركــالت 

الترجيح على اليابان.
ــمـــرة الــثــامــنــة تـــوالـــًيـــا الـــتـــي تبلغ  ــذه الـ ــ وهـ
فيها البرازيل ربع النهائي بعد أن فشلت في 
ذلــك آخــر مــرة عــام 1990 عندما سقطت ضد 

االرجنتين في الدور الـ16.
وعلت أصوات المشجعين أكثر من العادة 
في الملعب عند إعالن اسم نيمار في التشكيلة 
األساسية قبل قرابة نصف ساعة من صافرة 

البداية مرحبة بعودة نجمها.

ــا »مـــحـــاربـــو الـــتـــايـــغـــوك« الــذيــن  أمــ
بلغوا األدوار اإلقصائية للمرة الثالثة 

فــقــط فــي تــاريــخــهــم، بــعــد 2002 و2010، فلم 
يصمدوا أمام راقصي السامبا بعد أن تأهلوا 
بسيناريو دراماتيكي بفوز قاتل على البرتغال 
ا مع سقوط غانا 

ً
في المباراة األخيرة، تزامن

أمام األوروغواي.

 رباعية في الشوط األول

 فــي أول لــقــاء بين المنتخبين فــي بطولة 
رسمية، وقع فينيسيوس على أول أهدافه في 
النهائيات العالمية، بعدما توغل رافينيا داخل 
المنطقة عن الجهة اليمنى، ومرر كرة مّرت بين 
كثافة العبين لتصل الى العب ريال مدريد غير 
المراقب، تابعها الى يمين الحارس الذي خرج 

من مرماه )7(.
وفــي الدقيقة الــعــاشــرة، الــرقــم الـــذي حمله 
بــيــلــيــه فـــي مــســيــرتــه الــســاطــعــة، رفــــع أنــصــار 
البرازيل الفتة ُكتب عليها »نتمنى لك الشفاء 

العاجل بيليه«.
ــتــــى تـــحـــّصـــل  ــان حــ ــتــ ــقــ ــيــ ــر إال دقــ ــمــ ولـــــــم تــ
ــر عــرقــلــة  ــزاء إثــ ــ ريــشــارلــيــســون عــلــى ركـــلـــة جـ
من وو-يــونــغ جونغ، ترجمها نيمار بنجاح 

مسجال هدفه السابع في كأس العالم، ويصبح 
على بعد هدف من بيليه )13(.

وكــان بيليه أرفــق منشوره على إنستغرام 
بصوره له في شوارع السويد عام 1958 عندما 

حقق أول ألقابه في سن الـ17.
وأحرز ريشارليسون الهدف الثالث بعد لعبة 
ــــص الــكــرة عــلــى رأســــه أربــــع مــرات 

ّ
رائـــعـــة، إذ رق

ومرتين برجله ومرها لماركينيوس ومنه إلى 
تياغو سيلفا على مشارف المنطقة، الذي أعادها 
بينية الى مهاجم توتنهام اإلنكليزي تابعها من 

مسافة قريبة في الشباك )29(.

هدف على الطائر 

ــن األســــاطــــيــــر رونـــــالـــــدو،  ــ ــى مــــــــرأى مـ ـــلــ وعـ
وريــفــالــدو، وكــافــو وروبــرتــو كــارلــوس الذين 
ــل فـــــي 2002  ــرازيــ ــبــ ــلــ أحــــــــــــرزوا آخـــــــر كـــــــأس لــ
المتواجدين في الملعب، سجل باكيتا الهدف 
الرابع بعد أن شنت البرازيل مرتدة، ووصلت 
الــكــرة الــى فينيسيويس على الـــرواق األيسر 
رفعها، تابعها باكيتا على الطائر منخفضة 

في المرمى )36(.

وكـــــــادت الــــبــــرازيــــل تـــخـــرج بــخــمــاســيــة فــي 
الشوط األول، لكن الحارس تصدى لمحاولة 
من ريشارليسون تهادت أمــام نيمار تابعها 
فوق العارضة، وأهدر باكيتا أخرى في الوقت 

بدل الضائع.
وكادت البرازيل تسجل الخامس بعد ثوان 
من انطالق الشوط الثاني عبر رافينيا، إال أن 

الحارس أبعد محاولته.
وعاند الحظ رافينيا على دفعتين بعد أن 
أبــعــد الــحــارس محاولتين محققتين حــارًمــا 
إياه من تسجيل أول أهدافه في قطر )54 و62(.

وسجل البديل سيونغ-هو بايك أحد أجمل 
ــعـــة بــيــســراه  أهــــــداف الــبــطــولــة بــتــســديــدة رائـ
مــن مــســافــة بــعــيــدة قــويــة الـــى يــســار الــحــارس 

أليسون )76(.
)أ ف ب(

لوكاس باكيتا يحتفل بعد 
تسجيله الهدف )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/6983
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نزال »الماتادور« نزال »الماتادور« 
و»أسود األطلسي«و»أسود األطلسي«

ياسين بونو

بــعــدمــا كـــرر إنـــجـــازه الــتــاريــخــي، الـــذي 
، بالصعود لــدور الـ 16 

ً
حققه قبل 36 عاما

 في قطر، 
ً
بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا

يسعى منتخب المغرب لصنع تاريخ جديد ببلوغ 
دور الثمانية ألول مرة في تاريخ كرة القدم العربية 
بالمونديال، على حساب إسبانيا الطامحة للقب، 
فــي مــبــاراة تجمعهما الــيــوم على اســتــاد »المدينة 

التعليمية«.
ــيـــة عــلــى  ــانـ ــثـ ــذه الـــنـــســـخـــة الـ ــ وســـتـــكـــون هــ
الــتــوالــي التي يلتقي خاللها المنتخبان 
في كأس العالم، بعد تواجهما في مرحلة 
المجموعات بالمونديال الماضي في روسيا، 
 في اللحظات 

ً
حيث اقتنص »الماتادور« تعاداًل مثيرا

األخيرة 2-2.

طريق التأهل

وصعد منتخب المغرب لدور الـ 16 في مونديال 
قــطــر عــقــب تــربــعــه عــلــى قــمــة الــمــجــمــوعــة الــســادســة 
»القوية« برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين 
، ليصبح صاحب الرصيد األعلى 

ً
وتــعــاداًل وحــيــدا

من النقاط في الدور األول باالشتراك مع منتخبي 
هولندا وإنكلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في 
 
ً
 مشاركا

ً
مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا

في مرحلة المجموعات.
وافتتح فريق المدرب المغربي وليد الركراكي 
مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع 
منتخب كرواتيا، وصيف المونديال الماضي، 
 2 - صفر على 

ً
 تاريخيا

ً
قبل أن يحقق انتصارا

 
ً
منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثاني عالميا
فــي آخــر تصنيف للمنتخبات أصـــدره االتــحــاد 
 المركز 

ً
الدولي لكرة القدم »فيفا«، الذي احتل أيضا

الثالث في مونديال روسيا.
ــبــــت مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب،  وأثــ
الــذي يشارك في كــأس العالم 
للمرة السادسة في تاريخه 

والثانية على التوالي، جدارته 
بالصعود لدور الــ 16 بعد 
تــغــلــبــه 2-1 عــلــى منتخب 

كـــــنـــــدا فــــــي خـــــتـــــام مـــــشـــــواره 
بمرحلة المجموعات.

وساهم األداء الالفت للمنتخب 
 الممثل 

ً
المغربي، الذي أصبح أيضا

ــة فــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات اإلفــ ــيــ الــــوحــ

الــمــونــديــال الــحــالــي عــقــب خــســارة الــســنــغــال صفر- 
ــام إنــكــلــتــرا فـــي دور الــــ 16، فـــي تــعــزيــز اآلمـــال  3 أمــ
 وسط المؤازرة 

ً
 في البطولة، خصوصا

ً
بالمضي قدما

الجماهيرية التي يتمتع بها.
ويحلم منتخب الــمــغــرب بــأن يصبح أول فريق 
عربي في التاريخ يبلغ دور الثمانية بالمونديال، 
كذلك رابع منتخب إفريقي يحقق هذا اإلنجاز، بعد 
الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 
و2010 على الترتيب، على الرغم من صعوبة المهمة 
التي تنتظره أمــام المنتخب اإلسباني، الــذي توج 

.
ً
بكأس العالم قبل 12 عاما

ويمتلك منتخب الــمــغــرب الــعــديــد مــن العناصر 
الـــقـــادرة عــلــى مــواجــهــة الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، بما 
يمتلكه من نجوم في األندية األوروبية، مثل يوسف 
النصيري، مهاجم إشبيلية اإلسباني، وزميله في 
الفريق األنــدلــســي، الــحــارس ياسين بــونــو، اللذين 
لن تكون مواجهة نجوم منتخب إسبانيا بالغريبة 

عليهما.
ويطمح منتخب المغرب إلــى تحقيق انتصاره 
الخامس في تاريخه بالمونديال، ليفض شراكته 
مع المنتخب السعودي كأكثر المنتخبات العربية 
 في البطولة، برصيد 4 انتصارات لكل منهما.

ً
فوزا

كما يأمل المنتخب المغربي تحقيق فوزه الرابع 
على المنتخبات األوروبــيــة بــكــأس الــعــالــم، بعدما 
تغلب على البرتغال واسكتلندا في نسختي 1986 
و1998 على الترتيب، إضافة للمنتخب البلجيكي 

في تلك النسخة.

سقوط مفاجئ

من جانبه، تخطى منتخب إسبانيا، الذي يشارك 
في المونديال للمرة الـ 16 في تاريخه، الدور األول 
في كــأس العالم للمرة الـــ 11، 
بـــعـــدمـــا حـــصـــل عـــلـــى الــمــركــز 
الثاني في ترتيب المجموعة 

الخامسة، عقب حصده 4 نقاط، إثر تحقيقه 
، وخسر في 

ً
 وتعاداًل واحــدا

ً
 وحيدا

ً
انتصارا

مباراة واحدة.
واســتــهــل فـــريـــق الـــمـــدرب لـــويـــس إنــريــكــي 
مــشــاركــتــه فــي الــمــونــديــال الــحــالــي بانتصار 
كـــاســـح 7 - صــفــر عــلــى كــوســتــاريــكــا، قــبــل أن 

يتعادل 1-1 مع المنتخب األلماني، لكنه تلقى 
خــســارة مباغتة 1-2 أمـــام منتخب الــيــابــان في 
ــرة، ليقتنص تــذكــرة الــصــعــود  ــيـ الــجــولــة األخـ
للدور الثاني، عقب تفوقه بفارق األهداف على 

منتخب ألمانيا، صاحب المركز الثالث، 
المتساوي معه في نفس الرصيد.

وأثــار السقوط المفاجئ أمام اليابان 
الــــــتــــــســــــاؤالت بـــــشـــــأن إمــــكــــانــــيــــة تــعــمــد 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا الـــخـــســـارة لــالبــتــعــاد 
عــن مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي دور الــــ 16 أو 
مالقاة البرازيل أو األرجنتين في األدوار 
القادمة بالمونديال، غير أن سيرخيو 
بوسكيتس، قائد منتخب )الماتادور( 

نفى هذه التكهنات.
وكــانــت الــمــواجــهــة األولــى 

لإلسبان ضد المنتخبات 
العربية بمونديال 1986، 

حينما تغلب 3 - صفر 
على الجزائر بمرحلة 
الــــمــــجــــمــــوعــــات، قــبــل 

ــلــــى  عــ يــــــــفــــــــوز  أن 
1 ثــم  -3 تـــــونـــــس 
عــلــى الــســعــوديــة 
1 - صفر بالدور 
ــه فـــي نسخة  ذاتــ

2006 بألمانيا.
يـــــــــــــــذكـــــــــــــــر أن 
الفائز من مباراة 
المغرب وإسبانيا 
ســــوف يــلــتــقــي في 

دور الــثــمــانــيــة يــوم 
الــســبــت الــمــقــبــل على 

مــلــعــب )الـــثـــمـــامـــة(، مع 
الـــفـــائـــز مــــن مـــــبـــــاراة الـــبـــرتـــغـــال 

وسويسرا.

وليد الركراكي مدرب المغرب

إنريكي مدرب إسبانيا

6:00م
المغرب x إسبانيا

بونو: مباراة تنافسية
أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن إسبانيا ستجبر 
بالده على االرتقاء باألداء عقب بلوغ دور الـ 16 لكأس العالم للمرة الثانية 

في تاريخ أسود األطلسي.
وبلغ المنتخب المغربي دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السادسة 
برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وبسجل خال من الهزائم، متفوقا 
على منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم وبلجيكا صاحبة المركز الثاني 
بتصنيف االتحاد الدولي )الفيفا(. وقال بونو أمس: »لقد صنعنا التاريخ 
بالفعل ببلوغ دور الـ 16 لكننا نريد المزيد، أن نطيح بإسبانيا، وهو 
ما سيصنع التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم، وفي قصتنا 
، لقد 

ً
: »نريد إسعاد شعبنا، مستعدون تماما

ً
الكروية ببالدنا«، مضيفا

تحسنا أكثر وأكثر بمرور كل مباراة، واثق من أننا سنظهر بصورة 
جيدة«. وختم حارس اشبيلية اإلسباني بالقول: »إسبانيا ستجبرنا 
على تقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة تنافسية للغاية، سيحسمها 
أدق التفاصيل، علينا االستعداد لذلك.                                      )د ب أ(

رغم إدراكه أنه ينتقل الى فريق يعج 
بالنجوم، وقد يعاني للحصول على 
فرصته، ال يشعر العب وسط المنتخب 
اإلســبــانــي كــارلــوس سولير بــأي ندم 
حـــيـــال انـــضـــمـــامـــه مــــن فــالــنــســيــا الـــى 
باريس سان جرمان الفرنسي الصيف 
ــم يــكــن   إلـــــى أنـــــه لــ

ً
الــــمــــاضــــي، مـــشـــيـــرا

يخشى أن يتسبب ذلك في حرمانه من 
المشاركة بمونديال قطر 2022.

 في 
ً
وبالفعل، عانى ابن الـ 25 عاما

الحصول على الدقائق التي يتمناها 
فـــي أرضـــيـــة الــمــلــعــب، إال أن ذلــــك لــم 
يـــمـــنـــع مــــــدرب الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي 
لويس إنريكي من ضمه الى تشكيلة 

مونديال قطر رغــم المنافسة القوية 
في مركزه.

 بأنه 
ً
 مؤمنا

ً
وقال سولير إنه كان دائما

ســيــخــوض الــنــهــائــيــات، لكنه لــم يــنــِف أن 
االســتــبــعــاد عــن الــمــونــديــال »شـــيء يــدور 
، لكن فــي النهاية آمنت 

ً
فــي ذهــنــك دائــمــا

: »أعتقد أن العمل الذي 
ً
بنفسي«، مضيفا

كنت أقــوم به في المنتخب الوطني كان 
، وأن ما قمت به على أرض الملعب 

ً
جيدا

« بما فيه الكفاية الستدعائه.
ً
سيكون جيدا

 في المباراة األولى، 
ً
وبعدما دخل بديال

ســجــل ســولــيــر الـــهـــدف قــبــل األخـــيـــر في 
االنــتــصــار الكاسح على كوستاريكا 7 - 
 عــن المباراتين 

ً
صفر، لكنه غــاب نهائيا

ــد ألـــمـــانـــيـــا )1-1(  الــتــالــيــتــيــن ضــ
واليابان )2-1(.

ويــبــدو أن إنريكي حسم أمــره 
بـــشـــأن هـــويـــة العـــبـــي الـــوســـط مع 
اعــتــمــاده عــلــى ثــالثــي بــرشــلــونــة 
سيرجيو بوسكيتس وبيدري 
وغـــافـــي، لــكــن ســولــيــر لـــم يفقد 
األمــل بالحصول على فرصته، 

وال يتذمر من خيارات مدربه الذي 
اعــتــبــره »أحـــد أفــضــل الــمــدربــيــن الذين 

أشرفوا علّي«.
ــلـــعـــب ســـولـــيـــر مــــع حــكــيــمــي فــي  ويـ
سان جرمان، وقد يتواجهان اليوم في 

سيناريو تحدثا عنه قبل النهائيات.

النصيري... العب من طراز عالميالنصيري... العب من طراز عالمي
إذا كــان المنتخب المغربي لكرة القدم 
ــمــن النهائي لنهائيات كأس 

ُ
بلغ الـــدور ث

العالم لكرة القدم في قطر، فإنه يدين بذلك 
بنسبة كبيرة إلى »القطعة االستراتيجية«، 
قلب هجومه يوسف النصيري في »رقعة« 

مدربه وليد الركراكي.
ــيـــري قــبــل  ــنـــصـ دافـــــــع الــــركــــراكــــي عــــن الـ
المونديال، بعدما ارتفعت األصوات مطالبة 
باستبعاده، أقله من التشكيلة األساسية، 
ومنح الفرصة لعبدالرزاق حمدالله، مهاجم 
اتحاد جدة السعودي. وأكد المدرب حتى 
 أن 

ً
قبل إعالن التشكيلة األولية من 55 العبا

النصيري سيكون في المونديال. 
 مـــا يــقــولــه، 

ً
كـــان الـــركـــراكـــي يــــدرك جـــيـــدا

فالمهاجم الــمــولــود فــي األول مــن يونيو 
 حتى 

ً
1997 بمدينة فاس أبلى بالًء حسنا

اآلن في قطر.
 
ً
في المباراة األخيرة ضد كندا، كان سببا

في افتتاح منتخب بالده للتسجيل عندما 
ضغط على حارس المرمى ميالن بوريان، 
فــأرغــمــه عــلــى مــراوغــتــه، حــيــث طــالــت عنه 
الكرة، ليلعبها زياش ساقطة داخل المرمى 

الخالي )4(.
ل الهدف الثاني عندما انسل خلف  سجَّ
الــــدفــــاع الـــكـــنـــدي، إثــــر تـــمـــريـــرة رائـــعـــة من 
حكيمي أنهاها بتسديدة قوية من داخل 

المنطقة إلى يسار الحارس )23(.

»ال غنى عنه في التشكيلة«»ال غنى عنه في التشكيلة«

ر موهبة النصيري  قال الركراكي: »ال يقدِّ

إال مدربون أمثالي، إنه موهبة والعب من 
طــــراز عــالــمــي يــنــفــذ مــا أطــلــبــه مــنــه، لذلك 
حافظ على مركزه األســاســي، ليس معي 
فحسب، بل مع َمن سبقني من مدربين، إنه 

العب ال غنى عن خدماته في التشكيلة«.
ضــرب النصيري بــقــوة فــي المباريات 
الثالث لـ »أسود األطلسي« بمونديال قطر 

تــوجــهــا فــي الــمــبــاراة األخـــيـــرة ضــد كندا 
بهدف هو السادس عشر له في 53 مباراة 
دولية، وبات أول العب مغربي يسجل في 
نسختين متتاليتين، بعدما كان هز شباك 
إسبانيا في الجولة الثالثة األخــيــرة من 
دور المجموعات في نسخة روسيا 2018.

ــبـــدالـــرزاق  وتــــســــاوى الــنــصــيــري مـــع عـ

خيري وصــالح الدين بصير وكاماتشو، 
الذين سجل كل منهم هدفين في العرس 
العالمي بثنائية األول في نسخة 1986، 

والثاني والثالث في نسخة 1998.

»فخور بتسجيله«»فخور بتسجيله«

أكد النصيري أنه »فخور« بتسجيله في 
نسختين مختلفتين بكأس العالم، بعدما 
سجل في مرمى إسبانيا بمونديال 2018، 

ثم كندا في النسخة الحالية.
وأضـــاف: »بعض مــن انتقد انضمامي 
لـ )األسود( يشيد اآلن بقدراتي وفاعليتي 
ــا ال أكـــثـــرت  ــ مــــع الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي. أنـ
ـــاءة، ألنــنــي 

َّ
لــالنــتــقــادات، بــاســتــثــنــاء الـــبـــن

أرغب في التطور والتحسن، لكنني أعمل 
بجد واحــتــرافــيــة مــن أجــل إثــبــات قــدراتــي 
والرد على االنتقادات في أرضية الملعب، 
بالجهد الــذي أبذله، واألهــداف الحاسمة 

التي أسجلها«.
وأردف: »ثقة المدرب )الركراكي( أعطتني 
، والحمد لله لم أخذله حتى 

ً
 كبيرا

ً
زخما

اآلن. ســـنـــواصـــل الــعــمــل بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
واألهم مواصلة تخطي األدوار حتى نبلغ 
 للمنتخب 

ً
 جديدا

ً
أبعدها، ونكتب تاريخا

الوطني«.
 )أ ف ب(

النصيري

سولير لم يفقد األمل في المشاركة

ــم زيــــــــاش  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ حـ
موراتا نجم إسبانيانجم المغرب

سولير

https://www.aljarida.com/article/6898


»رفاق كريستيانو« »رفاق كريستيانو« إلإلنهاء مغامرة سويسرانهاء مغامرة سويسرا

يلتقي اليوم الثالثاء 
المنتخب البرتغالي مع نظيره 

السويسري في الدور ثمن 
النهائي لبطولة كأس العالم 

2022 بقطر.

تبدو البرتغال المرشحة األبــرز 
لبلوغ الـــدور ربــع النهائي، عندما 
تواجه سويسرا اليوم الثالثاء في 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022 عــلــى ملعب 
لوسيل، لكنها تدرك أن منتخب »ال 
ناتي« المنتفض وصاحب المفاجآت 
ــكـــرة فـــي الــســنــوات  ــام عــمــالــقــة الـ ــ أمـ
 صعب المراس.

ً
االخيرة سيكون ندا

وتـــمـــلـــك »ســـيـــلـــيـــســـاو« ربـــمـــا مــن 
أفضل العناصر في جميع المراكز، 
ولكن يعاب على الــمــدرب فرناندو 
سانتوش أنــه ال يستخرج األفضل 
من بعض العبيه، في تشكيلة قادرة 
عــلــى تــحــقــيــق لــقــب عــالــمــي أول في 

تاريخها.
ــال األدوار  ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ وبـــــلـــــغـــــت ال
اإلقصائية في قطر للمرة الخامسة 
فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، وتـــبـــقـــى أفــضــل 
ــالــــث فــي  ــثــ ــمــــركــــز الــ نـــتـــيـــجـــة لـــهـــا الــ

مــــونــــديــــال إنـــكـــلـــتـــرا 1966، وفـــي 
التاريخ الحديث المركز الرابع في 

.2006

رونالدو قياسي 

في قطر 2022، تصدرت البرتغال 
مــجــمــوعــتــهــا الــثــامــنــة بــعــد فــوزيــن 
افتتاحيين على غانا واألوروغــواي 
قبل أن تسقط في المواجهة األخيرة 
ضد كوريا الجنوبية بعد أن ضمنت 

تأهلها.
وصنع النجم كريستيانو رونالدو 
التاريخ في الــدور األول عندما بات 
أول العب يسجل في خمس نسخ من 
كأس العالم، بهدفه الوحيد الذي جاء 
مــن ركلة جــزاء فــي الــفــوز 3 - 2 على 

غانا في المباراة االولى.
لـــكـــن زمـــيـــلـــه بــــرونــــو فــرنــانــديــش 

خطف األضواء بعد أن ساهم بشكل 
مــبــاشــر فــي أربــعــة أهــــداف مــن أصــل 
ستة في ثالث مباريات، مسجال اثنين 
باالضافة الى تمريرتين حاسمتين.

ويدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي 
فــي مــســتــواه إذا أراد المساهمة في 
بــلــوغ الــبــرتــغــال الـــدور ربــع النهائي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــقــط فـــي تــاريــخــهــا، 
ــام القياسية  ــ وســيــكــون عــاشــق االرقـ
ــفـــزا بـــعـــد أن تــــجــــاوزه  ــتـــحـ حـــتـــمـــا مـ
غريمه االزلي ليونيل ميسي في عدد 
االهــــــداف الــمــســجــلــة فـــي الــنــهــائــيــات 
العالمية )9 مقابل 8(، بعدما أحــرز 
الــبــرغــوث هــدفــا فــي فـــوز األرجنتين 
2 - 1 على أستراليا السبت ليقودها 

الى ربع النهائي.
إذا غاب رونــالــدو، تملك البرتغال 
خيارات عدة مع رافايل لياو وجواو 
فــيــلــيــكــس الــلــذيــن ســجــل كـــل منهما 

هدفا في دور المجموعات، إضافة إلى 
فرنانديش وبرناردو سيلفا.

 تأهل أول منذ 1954

وأحــدثــت سويسرا أكبر المفاجآت 
في كأس أوروبا صيف العام الماضي، 
عندما أطاحت فرنسا بطلة العالم من 
ثمن النهائي بركالت الترجيح، بعد أن 
عادت من تأخر 3 - 1 في الوقت االصلي 
لــتــســجــل اثــنــيــن فـــي آخـــر عــشــر دقــائــق 

وتفرض شوطين إضافيين.
ــان ســـومـــر بــطــل  ــ وكــــــان الــــحــــارس يـ
الـــمـــوقـــعـــة بــتــصــديــه لــلــركــلــة االخـــيـــرة 
لــكــيــلــيــان مـــبـــابـــي، وكــــــادت »ال نــاتــي« 
تواصل مفاجآتها عندما فرضت أيضا 
ركالت الترجيح على إسبانيا في ربع 
الــنــهــائــي، لــكــن هـــذه الـــمـــرة لـــم يبتسم 

لها الحظ.

وأكدت أن ما حققته في كأس أوروبا 
ــة، إذ تـــصـــدرت  ــ ــدفـ ــ ــــدة صـ ــيـ ــ ــن ولـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
مجموعتها فـــي تــصــفــيــات الــمــونــديــال 
أمام ايطاليا بطلة أوروبا التي فشلت في 
التأهل عبر الملحق الحقا الى النهائيات 

العالمية للمرة الثانية تواليا.
ومع وصول مونديال قطر إلى أدواره 
اإلقــصــائــيــة، ســتــكــون ســويــســرا بأمس 
الحاجة الى سومر الذي غاب عن الفوز 
الحاسم 3 - 2 على صربيا في الجولة 
األخـــيـــرة فــي دور الــمــجــمــوعــات بسبب 
الـــمـــرض بــعــد مــشــاركــتــه أســاســيــا ضد 

البرازيل والكاميرون.
متسلحة بكل تلك النتائج والمفاجآت 
فـــي الــســنــتــيــن األخــيــرتــيــن، إضـــافـــة إلــى 
خط هجوم يقوده بريل إمبولو صاحب 
الهدفين في قطر، والعبين بارزين أمثال 
غرانيت تشاكا وجيردان شاكيري، تطمح 
سويسرا بقيادة مدربها التركي االصل 

مـــراد يــاكــيــن بــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي للمرة 
الرابعة في تاريخها واألولى منذ 1954 

على أرضها.
وستكون هذه المواجهة األولى على 
اإلطـــالق بين المنتخبين فــي نهائيات 
كأس العالم، والثالثة بينهما هذا العام، 
بعد دور المجموعات فــي دوري األمــم 
األوروبية عندما فازت البرتغال ذهابا 
4 - 0 فــي لشبونة وخــســرت إيــابــا 1 - 0 
فــي جــنــيــف، أمـــا الــمــبــاراة الــوحــيــدة في 
بطولة كبرى )مونديال أو يــورو(، بدور 
المجموعات لكأس أوروبا 2008 فكانت 

من نصيب »ال ناتي« 2 - 0.
ورغم أن سويسرا لم تعد لقمة سائغة 
ــيـــرة، لــكــن المنتخب  فــي الــســنــوات االخـ
الـــذي ال يـــزال يبحث عــن لقب أول كبير 
في تاريخه يأمل أن يكون حصانا أسود 
مــجــددا، ويــضــرب مــوعــدا مــع الفائز من 
لقاء إسبانيا والمغرب في ربع النهائي.

... وآخر من تدريبات منتخب سويسرا جانب من تدريبات المنتخب البرتغالي

10:00م
البرتغال x سويسرا

فرنانديش »القائد الحقيقي«
إذا كــــان الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو يــســتــأثــر بــاالهــتــمــام فـــي كـــل مــرة  رونــ

ــا مــــــبــــــاراة فـــــي صـــفـــوف  ــهــ ــــخـــــوض خــــاللــ يـ
منتخب بالده بمونديال 2022، 

وتــســلــط عــلــيــه الــكــامــيــرات، 
فـــإن الــقــلــب الــنــابــض في 
»سيليساو أوروبـــا« هو 
صــانــع األلـــعـــاب بــرونــو 

فرنانديش.
اهتمام وسائل اإلعالم 

برونالدو، وتقدير الــرأي 
ــــالءه  ــه، يـــجـــعـــل زمــ ــ الــــعــــام لــ

يـــلـــعـــبـــون األدوار الـــثـــانـــويـــة، 
بيد أن العب وسط مانشستر 

يــونــايــتــد فـــرنـــانـــديـــش بــدأ 
يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر كــصــانــع 

األلعاب الرئيس في 
ــفـــوف فــريــقــه،  صـ

وسجل ثنائية 

سمحت لمنتخب بالده بحسم التأهل لثمن 
النهائي قبل الجولة األخيرة.

وقرر سانتوش إراحة فرنانديش في 
لقاء كوريا الجنوبية، لكن في غيابه 
فشل المنتخب البرتغالي في صناعة 

الكثير من الفرص الواضحة.
وبـــــــــــدأ فـــــرنـــــانـــــديـــــش يـــصـــبـــح 
الركيزة في صفوف المنتخب 
البرتغالي والقائد الحقيقي 
المرشح لحمل الشارة بعد 

اعتزال رونالدو.
وكــان فرنانديش مهندس 
الفوز بنجاحه في تمريرتين 
حاسمتين خالل فوز البرتغال 
على غانا 3 - 2 على الرغم من 
ــل الـــتـــاريـــخ فــي  ــ ــــدو دخـ ــالـ ــ أن رونـ
ــبـــاراة بــعــد تسجيله  تــلــك الـــمـ
ــاح مــــن ركــلــة  ــتــ ــتــ هــــــدف االفــ
جزاء مشكوك في صحتها 
ليصبح بالتالي أول العب 
يسجل في خمسة نهائيات 
مــخــتــلــفــة فـــي كـــأس الــعــالــم 

بعمر السابعة والثالثين.
وضــد األوروغـــــواي سجل 
فــرنــانــديــش ثــنــائــيــة، إحــداهــا 
من ركلة جــزاء وحرمه القائم 
من أن يصبح أول العب يسجل 
ثالثية في المونديال الحالي.

ويــــــتــــــفــــــوق فـــــرنـــــانـــــديـــــش 
عــلــى رونـــالـــدو هـــذا الــعــام، ال 
ســيــمــا مـــن نــاحــيــة األهـــــداف 
في صفوف البرتغال، حيث 
سجل 7 أهداف في 11 مباراة، 
مقابل 3 فقط لرونالدو في 10 

مباريات.

 
ً
اوضح مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين انه   ال يفكر أبدا

بمسألة صناعة التاريخ عندما يواجه  نظيره البرتغالي اليوم 
فــي مونديال قطر 2022. ولــم تبلغ سويسرا الـــدور ربــع نهائي 
، لكن في 

ً
كأس العالم منذ أن استضافت النهائيات قبل 68 عاما

حينها كان التأهل مباشرة من دور المجموعات لربع النهائي من 
دون المرور بثمن النهائي بحكم وجود أربع مجموعات من أربعة 

منتخبات كل منها )16 بالمجمل(.
انتهى مشوار سويسرا في حينها على يد النمسا بالخسارة 
 عن تحقيق أي فوز في دور إقصائي 

ً
5 - 7، وعجزت بعدها أيضا

بخروجها من ثمن النهائي أعوام 1994 و2006 و2014 و2018.
وقال ياكين خالل المؤتمر الصحفي أمس االثنين عشية اللقاء 
المقرر في لوسيل »نحن ندرك أننا ندخل المباراة بفريق مستعد 

بشكل جيد وناضج«.
وتابع أن »القدرة على كتابة التاريخ لن تكون حاسمة بالنسبة 
لنا. نحن نعرف خصومنا وأظهرنا أننا قادرون على هزيمتهم. ثم 
بعدها )بعد الفوز( قد يمكننا التحدث عن التاريخ... ال أحد يهتم 

بعد اآلن بما حدث في الماضي«.
وأفــاد بأن فريقه بأكمله متاح لخوض اللقاء ضد كريستيانو 
رونالدو ورفاقه من دون أن يعطي أي تلميحات بشأن تشكيلته 
 بالقول »نــحــن جــاهــزون. لدينا فــريــق مكتمل 

ً
األســاســيــة، مكتفيا

والالعبون الذين كانوا غائبين قد عادوا«.
وفازت سويسرا على البرتغال 1 - صفر في جنيف خالل دوري 
األمم األوروبية في يونيو بعد أسبوع من خسارتها صفر - 4 في 
لشبونة، لكن ياكين رأى أن مباريات من هذا النوع ال أهمية لها ألنه 
 في كرة 

ً
»مرت ستة أشهر منذ آخر مواجهة وهذه فترة طويلة جدا

القدم. ال نعرف من يلعب معهم، من يلعب في قلب الدفاع. إذا ركزنا 
 على الخصم، فإننا نفقد التركيز على أنفسنا«.

ً
كثيرا

)أ ف ب(

 ياكين: نحن  ياكين: نحن 
جاهزونجاهزون
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بــعــد دور أول »هـــــادئ« بــدأه 
عــلــى وقــــع االنـــتـــقـــادات، بسبب 
ــات  ــاريــ ــبــ ــة مــــــن ســــــت مــ ــلـ ــلـــسـ سـ
متتالية من دون فوز، واختبار 
ــمــن الــنــهــائــي ضد 

ُ
»ســهــل« فــي ث

السنغال المحرومة من نجمها 
الــمــطــلــق ســــاديــــو مــــانــــي، يــبــدأ 
مـــونـــديـــال قــطــر اآلن بــالــنــســبــة 
لمنتخب إنكلترا ومدربه غاريث 

ساوثغيت.
ــود الــثــاثــة« إلــى  ــ دخـــل »األسـ
الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة والــعــشــريــن 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم عــلــى خلفية 
أســوأ سلسلة منذ 1993، لكنه 
استفاد إلى حد كبير من الوضع 
الــمــعــنــوي الــمــهــزوز للمنتخب 
اإليـــــــرانـــــــي الــــــــمــــــــأزوم، نــتــيــجــة 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
الباد، كي يحصل على الدفعة 
المعنوية الازمة من أجل إطاق 

بطولته بالفوز 2-6.
وبعد تعثر أمام األميركيين 
 إلى 

ً
في مواجهة أعادته مجددا

دائرة االنتقادات، عاد المنتخب 
اإلنكليزي ليتحرر من الضغط 
أمام جاره الويلزي )3 - صفر(، 
قــبــل أن يـــكـــرر الــنــتــيــجــة ذاتــهــا 
أمام السنغال على ملعب البيت 
ــانــــى فــي  ــاء عــ ــقــ ــــي لــ ــالــــخــــور فـ بــ
بــدايــتــه، قــبــل أن يحسم األمـــور 
بشكل كبير فــي نهاية الشوط 
األول بتقدمه بهدفين، أحدهما 
لقائده هاري كين، الذي افتتح 
رصـــيـــده بــعــد صـــيـــام لــثــاث 

مباريات.
لكن اآلن، جاء وقت الجد 
بالنسبة للمنتخب الحالم 
بمعانقة اللقب الذي توج 
به مــرة واحــدة عــام 1966 

على أرضه، إذ يصطدم بكيليان 
مــبــابــي وزمــائــه فــي المنتخب 

الفرنسي حامل اللقب.

 »إنه تحدٍّ رائع« 

ق ساوثغيت على مواجهة 
َّ
وعل

فــرنــســا الــمــرتــقــبــة، بــالــقــول: »إنــه 
أكبر تحدٍّ يمكن أن نواجهه. إنهم 
 
ً
 هائا

ً
أبطال العالم. يملكون عمقا

مــن الــمــواهــب والعبين مذهلين 
على الصعيد الــفــردي. إنــه تحدٍّ 
رائع. إنها مباراة رائعة بالنسبة 
لــنــا، مــن أجــل أن نختبر أنفسنا 

ضد األفضل«.
 للمشاركتين الكبريين 

ً
وخافا

الماضيتين في مونديال 2018 
وكــــأس أوروبــــــا 2020، ســيــكــون 
ــيــــت مـــطـــالـــبـــيـــن  ــغــ ــاوثــ رجـــــــــال ســ
بتجاوز منافس عماق من أجل 
مــحــاولــة تــكــرار أو الــتــفــوق على 
مــا حققوه قبل أربــعــة أعـــوام في 
روسيا حين وصلوا إلى النهائي، 
والــصــيــف الــمــاضــي حين بلغوا 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة للمرة 
األولى في تاريخهم قبل الخسارة 

بركات الترجيح أمام إيطاليا.
فـــي مــونــديــال روســـيـــا 2018، 
، إذ 

ً
ــان مـــســـار إنــكــلــتــرا مـــعـــبـــدا كــ

ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
ُ
تــــواجــــهــــت فـــــي ث

مـــــع كــــولــــومــــبــــيــــا، ثـــــم الــــســــويــــد، 
قــبــل الـــســـقـــوط عــنــد عــقــبــة لــوكــا 
مودريتش ورفاقه في المنتخب 
الـــكـــرواتـــي، فـــي حــيــن أن الــقــســم 
ن مــن  ــوَّ ــكــ ــة تــ ــقـــرعـ ــن الـ ــانـــي مــ ــثـ الـ
بــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
وأرجــــنــــتــــيــــن لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، 
وبرازيل نيمار، وفرنسا مبابي 

التي توجت باللقب.

وكـــانـــت الــقــصــة مــشــابــهــة في 
كأس أوروبا التي أقيمت صيف 
 عــن 2020، بسبب 

ً
2021 عــوضــا

ــا، إذ  ــيـــروس كــــورونــ تـــداعـــيـــات فـ
ضم مسار اإلنكليز في الطريق 
 مـــن الــســويــد، 

ً
إلــــى الــنــهــائــي كــــا

ــدا،  ــنـ ــولـ ــا، ألـــمـــانـــيـــا، هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
التشيك والدنمارك، فيما تقارع 
فـــي الــقــســم الـــثـــانـــي مــنــتــخــبــات: 
ــال، فـــرنـــســـا،  ــغــ ــرتــ ــبــ بـــلـــجـــيـــكـــا، الــ

إسبانيا وإيطاليا.
ــوز عـــلـــى مــنــتــخــب  ــ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ
ــعــــد عــن  ــبــ ألــــمــــانــــي بـــعـــيـــد كـــــل الــ
المنتخب الـــذي تـــوج بمونديال 
ــا زال يـــعـــانـــي تــبــعــات  ــ 2014 ومـ

خروجه من الدور األول لمونديال 
 
ً
2018 فــي صدمة تــكــررت مجددا
ــات، تــــواجــــه  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ فـــــي هـــــــذه الــ
ــال ســاوثــغــيــت مــع أوكــرانــيــا،  رجــ
ثـــم الـــدنـــمـــارك، قــبــل أن يــســقــطــوا 
فـــي مــعــقــلــهــم )ويــمــبــلــي( بــركــات 

الترجيح أمام إيطاليا.

 عقدة السقوط أمام الكبار 

ــا اعـــتـــمـــد عـــلـــى خــط  ــدمــ ــعــ وبــ
دفاعي من أربعة العبين منذ بدء 
النهائيات، قد يضطر ساوثغيت 
إلــــى الــلــعــب بــخــمــســة مــدافــعــيــن 
في مواجهة السبت على ملعب 

البيت، من أجــل محاولة إيقاف 
ــابـــي، الــــــذي وصـــل  ــبـ ــوغــــات مـ تــ
ــــي هـــذه  إلــــــى خـــمـــســـة أهـــــــــداف فـ
النهائيات، بينها ثنائية األحد 

في الفوز على بولندا 1-3.
ق ساوثغيت على مواجهة 

َّ
وعل

 أن نجم باريس 
ً
مبابي، معتبرا

ســان جــرمــان »العـــب مــن الــطــراز 
العالمي، وسبق أن أثبت قدراته 
ــــي الـــلـــحـــظـــات الـــمـــهـــمـــة خـــال  فـ
هــذه البطولة والــبــطــوالت التي 

سبقتها«.
 
ً
لكن ساوثغيت ليس متخوفا

مــن مــبــابــي وحــســب، بــل »هــنــاك 
 )أنــطــوان( غريزمان، الذي 

ً
أيضا

. هــنــاك 
ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
أراه العـــبـــا

 
ً
أوليفيه جيرو، الذي نعرفه جيدا

)لــعــب مـــع أرســـنـــال وتــشــلــســي(، 
ــو وســــــط شـــبـــان  ــبــ ــهــــم العــ ولــــديــ

رائعون«.
وسيحاول ساوثغيت ورجاله 
التخلص من عقدة السقوط أمام 
الــكــبــار فـــي األدوار اإلقــصــائــيــة 
ــلــــمــــونــــديــــال وكــــــــأس أوروبــــــــــا،  لــ
إذ تـــكـــرر الـــســـقـــوط أمـــامـــهـــم في 
مـــنـــاســـبـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــذ الـــفـــوز 
بلقب كــأس العالم على أرضهم 

عام 1966.
وقـــد انــتــهــى مــشــوار »األســـود 
ــلـــى أيـــــــدي ألــمــانــيــا  ــة« عـ ــثــــاثــ الــ

ــــي 1970 )ربـــــع  ــامـ ــ ــة عـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
نهائي( و1990 )نصف نهائي(، 
ــام 1986 )ربــــع  ــ ــيـــن عـ ــتـ ــنـ واألرجـ
ــمــن نــهــائــي(، 

ُ
نــهــائــي( و1998 )ث

والــــــبــــــرازيــــــل عـــــــام 2002 )ربـــــع 
نـــهـــائـــي(، والـــبـــرتـــغـــال فـــي كــأس 
أوروبــــــــــا 2004 )ربــــــــع نـــهـــائـــي( 
ومــونــديــال 2006 )ربــع نهائي(، 
من نهائي(، 

ُ
وألمانيا عام 2010 )ث

وإيطاليا في كأس أوروبا 2012 
)ربع نهائي(.

وكــــي يــتــجــنــب ســاوثــغــيــت أن 
تنضم فرنسا إلــى هــذه الائحة، 
ــاد طــريــقــة  ــ ــجـ ــ يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه إيـ

إليقاف مبابي بشكل خاص.
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دقت ساعة الحقيقة لإلنكليز وساوثغيت
بعدما تخطى دور الـ16 

بالمونديال أمام المنتخب 
السنغالي، واجتاز دور 

المجموعات من دون مشاكل، 
ستكون مواجهة فرنسا، 

السبت المقبل، أول اختبار 
حقيقي للمنتخب اإلنكليزي، 
المطالب بإظهار إمكانياته 

الفعلية.

ساوثغيت والطاقم الفني خال مواجهة السنغال

أكـــــد ديــــكــــان رايـــــــس، العـــب 
مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــكــرة الــقــدم، 
ــلــــى الـــســـنـــغـــال  عــــقــــب الـــــفـــــوز عــ
بثاثية نظيفة فــي دور الـــ 16 
بمونديال قطر 2022، والتأهل 
لــربــع الــنــهــائــي، أنــهــم »اســكــتــوا 

االنتقادات«.
وقــــــــــــال العــــــــــب وســــــــــت هـــــام 
ــــد أنـــــنـــــا لـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــونـــــايـــــتـــــد: أعـ
نـــحـــصـــل عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر الــــذي 
ــان مـــثـــل  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــتــــحــــقــــه. فــ نــــســ
هولندا واألرجنتين على 
سبيل المثال لم يفوزا 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا 
بــســهــولــة. 
دائــمــا ما 
ــقـــولـــون  يـ

لنا الكثير من األشياء السلبية. 
ــا  ــتـ ــانـ ــن لــــنــــا كـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ آخــــــــر مـ

مثاليتين.
وأردف: قبل البطولة كانوا 
يـــتـــحـــدثـــون كـــثـــيـــرا عـــن أنـــنـــا ال 
نسجل أهدافا. لقد أسكتنا هذه 

االنتقادات.
وعن مواجهة فرنسا، حاملة 
الــلــقــب، فــي دور ربــع النهائي، 
أكـــد رايــــس أن هـــذا هـــو الــنــوع 
مـــن الــمــبــاريــات الــتــي يــريــدون 
خوضها، معتبرا أنه ال يوجد 
مـــواجـــهـــة أفـــضـــل مـــن فــرنــســا - 

إنكلترا.
)إفي(

رايس: لقد أسكتنا رايس: لقد أسكتنا 

االنتقاداتاالنتقادات
هاري كين يفي بالوعد

ــاري كــيــن بــوعــده لجماهير  أوفـــى هـ
»تــرك بصمته« فــي مونديال  إنكلترا بـــ
قطر، رغم البداية الصعبة له للبطولة 
وتـــزايـــد الــشــكــوك حـــول أدائــــه وحــالــتــه 
البدنية بعد تعرضه لتدخل عنيف في 
الــكــاحــل األيــمــن خــال مــبــاراتــه األولـــى، 
ــة كــل  ــ لــكــن قــائــد الــفــريــق نــجــح فـــي إزالـ
هذه »الشائعات« بتألقه أمام السنغال 
ـــ 16 وتــســجــيــلــه لـــهـــدف فــي  فـــي دور الــ

االنتصار العريض 0-3.
وكــــــــان كــــيــــن يــــتــــحــــرك بــــبــــطء بــعــض 
الــشــيء ســـواء مــع أو بـــدون الــكــرة قبل 
تــســجــيــلــه لــلــهــدف، لــكــن حــيــنــمــا حــانــت 
الــلــحــظــة لـــدى انـــفـــراده بــمــرمــى إدوارد 
مــــيــــنــــدي فــــــي نــــهــــايــــة الــــــشــــــوط األول 
استغلها بــأفــضــل شــكــل وســجــل هــدف 

باده الثاني.
وســـجـــل كـــيـــن هـــدفـــه الـــــــ52 بــقــمــيــص 
إنكلترا، ليصبح على بعد هدف واحد 

مــــن الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــمــســجــل بــاســم 
واين روني.

واحـــــتـــــاج رونـــــــي العــــــب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وإيــفــرتــون الــســابــق إلــى 120 
ــاراة دولـــيـــة لـــلـــوصـــول لـــهـــذا الـــرقـــم  ــبــ مــ
القياسي، مقابل 79 مباراة فقط لهاري 

كين، مهاجم توتنهام.
ــن تــحــقــيــق رقـــم  ــرب كـــيـــن مــ ــتــ كـــمـــا اقــ
قياسي آخــر مــع إنكلترا، حيث يبتعد 
بثاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي 
لــغــاري لينيكر بصفته الــاعــب األكــثــر 
ــرا فــي  ــتـ ــلـ ــكـ تـــســـجـــيـــا لـــــأهـــــداف مــــع إنـ
بطوالت كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وأصــبــح رصــيــد كــيــن بــعــد هــدفــه في 
الـــســـنـــغـــال 7 أهـــــــداف، وذلـــــك مــــن ســبــع 
تسديدات، حيث سبق له تسجيل ستة 
أهداف في مونديال روسيا 2018، قبل 
أن تعانده الشباك في دور المجموعات 

مع إنكلترا في قطر 2022.

ــة أهــــــــداف خـــال  ــاثــ ــع كـــيـــن ثــ ــنــ وصــ
مـــبـــاريـــات دور الــمــجــمــوعــات الـــثـــاث، 
رغــم تعرضه لمشكات خــال مواجهة 
إيران األولى والتي أثرت بالسلب على 

كاحله األيمن.
وأصبح كين الاعب األكثر مساهمة 
ــي تـــســـجـــيـــل أو صــــنــــاعــــة األهـــــــــداف  ــ فــ
بــالــمــونــديــال )7 أهــــداف + 3 أســيــســت( 
بالتساوي مــع جــاري لينيكر الــذي لم 
يــصــنــع أي هــــدف وديــفــيــد بــيــكــهــام )3 

أهداف + 7 أسيست(.
وكــان كين أكد بالفعل خال مؤتمر 
صحفي قبل مواجهة السنغال أنه يريد 

أن يترك »بصمته« في ثمن النهائي.

ستيرلينغ يعود إلى إنكلترا بعد تعرض 
منزله لسطو مسلح

غاب العب منتخب إنكلترا لكرة القدم، رحيم ستيرلينغ 
عن مواجهة السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 

بعد أن اقتحم لصوص مسلحون منزله في إنكلترا.
ووفقا لوسائل اإلعام المحلية، سافر العب تشلسي 

إلى إنكلترا لدعم أسرته بعدما حدث.
وقال مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت في تصريحات 
لقناة »أي تي فــي« عندما سئل عما إذا كــان ستيرلينغ 
سيعود إلى معسكر إنكلترا: ال يمكنني معرفة ذلك في 

الوقت الحالي. إنه وضع يتعين عليه حله مع عائلته.
وأضاف المدرب اإلنكليزي: ال أريد أن أمارس أي نوع 
من الضغط عليه. في بعض األحيان، كرة القدم ليست 

هي األكثر أهمية، فاألسرة تأتي أوال.
ــاد اإلنــكــلــيــزي أعــلــن خــــروج ستيرلينغ  وكــــان االتـــحـ
من تشكيلة الفريق أمــام السنغال في الدقيقة األخيرة 
»أسباب شخصية«، ولم يلعب المباراة التي انتهت بفوز  لـ

»األسود الثاثة« بثاثية نظيفة.
ستيرلينغ)إفي(

ااإلإلشادات تنهال على بيلينغهامشادات تنهال على بيلينغهام
انــهــالــت اإلشــــــادات عــلــى العـــب وســـط منتخب إنــكــلــتــرا جــود 
بيلينغهام، بعد عروضه الرائعة في مونديال قطر حتى اآلن، لكن 
االمتحان األكبر البن التاسعة عشرة سيكون في مباراة »األسود 
الثاثة« المقبلة المرتقبة ضد فرنسا السبت المقبل في الــدور 

ربع النهائي.
كان بيلينغهام صاحب التمريرة العرضية التي جاء منها الهدف 
االفتتاحي لمنتخب باده، وترجمها جوردان هندرسون بنجاح، 
قبل أن يقوم بمجهود فردي رائع راوغ فيه العبين من السنغال، 
ليمرر كرة أمامية باتجاه فيل فودن، ومنه إلى هاري كين، هداف 
المنتخب اإلنكليزي، ليفتتح باكورة أهدافه في النسخة الحالية، 

 لأخيرة عام 2018 برصيد 6 أهداف.
ً
 بأنه توج هدافا

ً
علما

، أصغر العب 
ً
بات بيلينغهام بُعمر السادسة عشرة و38 يوما

يخوض باكورة مبارياته الرسمية مع برمنغهام، نادي الطفولة، 
 أصغر العب يسجل له.

ً
قبل أن يصبح بعدها بـ 25 يوما

عندما انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند األلماني مقابل 
 بعمر 

ً
صفقة بلغت 25 مليون يــورو، أصبح الاعب األعلى ثمنا

 في صفوف 
ً
السابعة عشرة، قبل أن يصبح أصغر العب يسجل هدفا

النادي األلماني.

 في نوفمبر 2020.
ً
 دوليا

ً
وأصبح العبا

ــي كــــــأس أوروبـــــــــــا صـــيـــف 2021، بـــات  ــ فـ
 و349 

ً
بيلينغهام حينها بــُعــمــر 17 عــامــا

، أصغر العب إنكليزي يخوض إحدى 
ً
يوما

البطوالت الكبرى، وأصغر العب في تاريخ 
الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة، قــبــل أن يــحــطــم رقمه 
البولندي كاتسبر كوزووفسكي بعدها بستة 

أيام ضد إسبانيا )1-1(.
نــــوه بـــه العــــب وســــط مــانــشــســتــر يونايتد 

السابق روي كين، بقوله: »لم أَر العب وسط بهذه 
 مماثلة على مدى سنوات عدة«.

ً
السن يقدم عروضا

وأضاف: » نحن نتكلم عن نضوج فكري له، ويعرف 
متى يتخذ القرارات. ببساطة، هو يملك كل شيء«.

أما غاري نيفيل، فقال عنه: »تابعت العبين عدة دافعوا عن 
ألوان منتخب إنكلترا وعانوا ثقل القميص الوطني، لكنه العب 

ال يخشى أي شيء، ويتمتع بنضوج عاٍل«.
وأضاف: »ُيخيل إليك أنه يلعب با ضغوط على اإلطاق، وكأنه 

لعب على المسرح الدولي لسنوات عدة«.
جود بيلينغهام

ماني يشيد بأداء السنغال رغم الهزيمة
ــأداء  ــاد الــمــهــاجــم الــســنــغــالــي الــشــهــيــر ســاديــو مــانــي بـ أشــ
زمائه في المنتخب السنغالي لكرة القدم خال المباراة أمام 
المنتخب اإلنكليزي بالدور الثاني )دور الـ16( لبطولة كأس 
العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، رغم الهزيمة صفر - 3 

والخروج من البطولة.
وكــتــب مـــانـــي، مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي، على 
»انستغرام«، بعد المباراة، »الناس فخورون بأدائكم«، مبينا 

أن المنتخب »مثل بجدارة« العلم السنغالي.
وكان المنتخب السنغالي مع نظيره المغربي هما فقط 
من اجتاز الدور األول بالمونديال الحالي من بين خمسة 
منتخبات افريقية شاركت في هذه النسخة، ولكن الفريق 
مني أمس بأكبر هزيمة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
وكــان مــانــي )30 عــامــا( أصــيــب قبل البطولة الحالية 
بأيام قليلة خال مشاركته مع بايرن في مباراة بالدوري 
األلماني، ليغيب عن صفوف المنتخب السنغالي في هذا 
المونديال، حيث خضع لجراحة بسبب اإلصابة، وقال: 
»سنواصل التعلم«.                                            )د ب أ( ساديو ماني

أليو سيسيه: لم نظهر بمستوانا المعهود
اعــتــرف ألــيــو سيسيه الــمــديــر الفني للمنتخب 
السنغالي بــأن الفريق لــم يقدم مستواه المعهود 
في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمــام المنتخب 
اإلنكليزي صفر - 3 مساء األحد على ملعب استاد 
البيت بمدينة الخور ضمن منافسات دور الستة عشر 

ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
ولــــدى ســــؤال ألــيــو سيسيه عــمــا إذا كـــان إهـــدار 
الــفــرص المبكرة فــي الــمــبــاراة كلف فريقه الهزيمة 
وفقدان بطاقة التأهل، قــال الــمــدرب: ال، ليس األمر 
كذلك، ألن المباراة مدتها 90 دقيقة، حصلنا على 
فــرص للتسجيل في نصف الساعة األولــى لكن لم 
نتمكن من استغالها، أعتقد أننا واجهنا منتخبا 
رائعا من الناحية البدنية وال يخشى المواجهة وال 
االلتحامات. وأضــاف: لم نقدم مستوانا المعهود، 
ال تبرير لدي، العبان أو ثاثة العبين في صفوفنا 
كان يمكنهم تقديم المزيد، لكن كان هناك فارق في 
األداء، لقد عملنا جاهدين لسنوات لكننا واجهنا 

منتخبا يحتل المركز الخامس عالميا في تصنيف 
الفيفا، والفارق كان واضحا. وحول ما إذا كان المنتخب 
السنغالي افتقد االستعداد النفسي في مشواره بالبطولة، 
قال سيسيه: ال أعتقد أن األمر له عاقة بالحالة الذهنية، 
أنا فخور باعبينا، وهم كانوا مستعدين نفسيا، ولكن 
علينا أن نعترف بتفوق المنتخب الــذي واجهناه، لقد 
انتصروا في العديد من التدخات خال المباراة، وبالتالي 
كانت األمور صعبة. وأضاف: الهدف الذي استقبلناه قبل 
حوالي خمس دقائق من نهاية الشوط األول ثم الهدفان 
الثاني والــثــالــث، قضت علينا وأخرجتنا مــن المباراة 
تماما، وبالتالي أحيي الحالة الذهنية لاعبينا، فهم لم 

يستسلموا واستمروا في محاوالت تقديم شيء.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان توقع الهزيمة أمام إنكلترا 
بثاثية، قال سيسيه: ال، على اإلطاق، ألن قوتنا تكمن في 
الدفاع، هذه هي ركيزتنا. كان أمرا مفاجئا ألنه عادة ما 
كانت لدينا قدرات دفاعية عالية، وبالتالي لم أتوقع هذه 

النتيجة الثقيلة. أليو سيسيه

ديكان رايس هاري كين

https://www.aljarida.com/article/6852


ال شك في أن بطولة كأس العالم هذا 
الــعــام بقطر تــزخــر بــاإلثــارة والمتعة، 
ــواء كــنــت مــن مشجعي كـــرة الــقــدم  وســ
أو ال، فأنت تشعر بالقطع بالحماسة 
وأنــــــــت تــــــرى مـــنـــتـــخـــب بــــــــادك يــتــقــدم 
ــواًل إلــــى األدوار  ــ فـــي الــتــصــفــيــات وصــ
النهائية، أو ينتابك شعور بالحسرة 
عــنــدمــا تــــرى فــريــقــك الــمــفــضــل يــخــرج 
من المونديال إثر هزيمة مفاجئة في 
اللحظات األخيرة من المباراة أو حتى 
بفارق األهداف بفعل حسابات المكسب 
والخسارة في ختام أدوار المجموعات.
ــر آالف األمـــــيـــــال  ــفــ ــســ ورغـــــــــم أن الــ
ــبـــاريـــات الـــمـــونـــديـــال من  لــمــشــاهــدة مـ
الـــمـــدرجـــات مــســألــة بــالــغــة الــصــعــوبــة 
بالنسبة لألغلبية العظمى من البشر، 
ــراء طــــب الـــنـــفـــس أن هــنــاك  ــبــ يـــؤكـــد خــ
 عــلــمــيــة جــــيــــدة تــــدعــــوك إلـــى 

ً
ــا ــابــ ــبــ أســ

مــشــاهــدة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم على 
شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــل ويـــســـردون 
ــد الــصــحــيــة الــتــي  ــوائـ ــفـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
تنجم عن تشجيع فريقك المفضل في 

البطولة.
وتــقــول كـــاري ويــانــد، أســتــاذة علم 
النفس االجتماعي بجامعة توالن في 
والية نيو أورليانز األميركية، إن البشر 
بطبعهم كائنات اجتماعية، وبطولة 
كـــأس الــعــالــم فــرصــة رائــعــة للتواصل 

مع اآلخرين وإيجاد أرضية اجتماعية 
مــشــتــركــة. وتــــوضــــح، فـــي تــصــريــحــات 
للموقع اإللكتروني »بوبيوالر ساينس« 
األمــيــركــي، المتخصص فــي األبــحــاث 
العلمية، أن تشجيع منتخب كرة قدم 
يجعلك تشعر بــاالرتــبــاط بشيء أكبر 
 
ً
منك، كما يخلق لدى اإلنسان شعورا

بالهوية.

تشجيع الفرق الفائزة 

وخلصت دراســـة نشرتها الــدوريــة 
العلمية »كوميونيكشن آند سبورت«، 
المتخصصة في طب النفس الرياضي 
عـــــام 2019، إلـــــى أن تــشــجــيــع الـــفـــرق 
ــزة يـــرفـــع مـــن درجـــة  ــائـ ــفـ الـــريـــاضـــيـــة الـ
احـــتـــرام أو تــقــديــر الــــذات للمشجعين 
لمدة يومين بعد المباراة، ورغم أن هذه 
المعلومة تحتاج إلى مزيد من التوثيق 
العلمي، تــؤكــد ويــانــد وجـــود مفهوم 
في طب النفس يسمى »االنغماس في 
المجد الناجم عن انجازات اآلخرين«، 
ــبـــط شـــخـــص مــا  ــه أن »يـــرتـ ويـــقـــصـــد بــ
بــانــتــصــار غـــيـــره عــلــى اعـــتـــبـــار أنــهــمــا 
ينتميان إلى نفس المجموعة«، وتقول 
إن االســـتـــغـــراق فـــي الــتــشــجــيــع يجعل 
 من 

ً
ا الجمهور يشعر كما لو كان جــزء

 في الفوز.
ً
الفريق ومشاركا

وتقول وياند، إن تشجيع الفرق في 
مباريات كأس العالم يطيل العمر، لكن 
ذلك يتوقف على طريقتك في التشجيع 
ســواء كنت تجلس على األريكة طوال 
ــــت تـــحـــدق فــــي الــشــاشــة  الــــمــــبــــاراة وأنــ
 
ً
أمامك، أو أنك تتقافز وتتفاعل حركيا

مع كل فرصة أو هجوم خال المباراة، 
وتوضح أنه بالرغم من أن هذا النوع 
مــن التشجيع الحماسي ال يرقى إلى 

حد ممارسة التدريبات البدنية، تجعل 
هـــذه الــحــركــات الــصــغــيــرة الــجــســم في 

حالة حركة مستمرة وتجدد نشاطه.
كــمــا أن الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
حد ذاتــه له تأثير إيجابي على إطالة 
عمر اإلنــســان، فالعاقات االجتماعية 
والـــشـــعـــور بــاالنــتــمــاء أثـــنـــاء مــشــاهــدة 
الفعاليات الرياضية يقترن بتحسن 
الــصــحــة الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، وترتبط 

مشاهدة المباريات الرياضية بتخفيف 
أعــــراض االكــتــئــاب الــتــي أثــبــتــت بعض 
ــــات أنـــهـــا تــقــلــل عــمــر اإلنـــســـان  ــــدراسـ الـ
 في المتوسط، 

ً
بواقع 10 إلى 12 عاما

وبــالــتــالــي عندما تحصل على الدعم 
االجتماعي النابع من تشجيع مباريات 
المونديال، فهناك دالئل علمية على أنك 

تقلل مخاطر الوفاة المبكرة.
 )د ب أ(

مشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمرمشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمر

جانب من متابعي مباريات كأس العالم 2022 من خال الشاشات العماقة

رابيو خال مواجهة بولندا

رابيو: لم يكن لدينا 
شك في تحقيق الفوز

أكد العب الوسط الفرنسي أدريان رابيو 
أن فريقه لم يراوده أدنى شك في الفوز خال 
 
ً
الـــشـــوط األول مـــن مـــبـــاراة بــولــنــدا، مــشــيــدا

ــالـــروح الــقــتــالــيــة لــزمــائــه مـــن أجـــل الــفــوز  بـ
بمونديال قطر 2022.

وقــال رابيو عقب الفوز على بولندا 1-3 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي: لــم يــكــن لــديــنــا شـــك، كنا 
نعلم أننا إذا سرعنا وتيرة اللعب فستتاح 
لــنــا فـــرص ونــفــوز. سيطرنا عــلــى الــمــبــاراة 
إجمااًل خاصة في الشوط الثاني. كنا ندرك 
أنه يجدر بنا تقديم المزيد، لكن لم يدر الشك 

بخاطرنا ولو للحظة.
وأبرز العب يوفنتوس أن »هذه المجموعة 
، أكــثــر تضامنا داخـــل الملعب 

ً
متحدة جـــدا

وخــارجــه« مــن تلك الــتــي خــاضــت كــأس أمم 
أوروبا حين خسرت فرنسا في ثمن النهائي 

بركات الترجيح أمام سويسرا.
وأوضــــــح: األســـاســـيـــون واالحــتــيــاطــيــون 
ــنـــدمـــج مــع  ــيـــع مـ ــمـ ــنـــي والـــجـ ــفـ ــاز الـ ــهــ ــجــ والــ
بعضهم، في الفندق تسير األمور على نحو 
، أفضل حتى مما كانت عليه في 

ً
جيد جــدا

اليورو. 
)إفي(

راباليني يدير مباراة المغرب وإسبانيا

اختير األرجنتيني فرناندو راباليني إلدارة مباراة 
المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 

اليوم.
وكان فرناندو أندريس راباليني )44 عاما( حّكم في 
مونديال قطر 2022 مباراة المغرب وكرواتيا في دور 
المجموعات في 23 نوفمبر الماضي، والتي انتهت 
بالتعادل بدون أهداف، وكذلك مباراة صربيا وسويسرا 

في 2 الجاري )3-2(.
ويخوض راباليني، الــذي ولد في 28 أبريل 1978 

في مدينة ال باتا في بوينس آيرس، في مونديال قطر 
2022 أول تجربة له في المونديال.

وأصبح العام الماضي أول حكم التيني يدير مباراة 
في كأس األمم األوروبية، بفضل االتفاق بين االتحاد 
األوروبــــي لكرة الــقــدم )يويفا( والكونميبول، وحكم 
حينها مباريات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، وكرواتيا 

وأسكتلندا، وفرنسا وسويسرا.
بينما سيدير المكسيكي ســيــزار رامـــوس مباراة 
البرتغال وسويسرا التي تقام على ملعب لوسيل.  )إفي(

ليفاندوفسكي ال يضمن مشاركته 
في مونديال 2026

بعد توديع منتخب باده لمونديال 
2022 في قطر من دور الـ16 بالخسارة 
أمس األول األحد على يد فرنسا )3-1(، 
ألــمــح قــائــد منتخب بــولــنــدا، روبـــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، إلــــــى عــــــدم ضــمــان 
مشاركته في النسخة المقبلة بعد 4 
سنوات بالواليات المتحدة والمكسيك 

وكندا.
وعـــلـــق لــيــفــانــدوفــســكــي مــبــاشــرة 
بعد نهاية المباراة التي أقيمت على 
ملعب البيت: »على الــرغــم مــن وجــود 
مــــشــــوار طـــويـــل يـــجـــب قـــطـــعـــه، هــنــاك 
عوامل عديدة ستؤثر في القرار. أريد 
أن أشعر بالسعادة عندما أشارك. هذا 
مهم أيضا للمستقبل القريب. بالطبع 
سأكون سعيدا عندما نهاجم. ال أكون 
سعيدا على حــد كبير عندما نلعب 
للدفاع. ال أحب هذا األمر. عوامل كثيرة 
ــراري«. وأبـــــدى مهاجم  ــ ــ ســتــؤثــر فـــي قـ
بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي اســـتـــيـــاءه من 

الخطة التكتيكية، التي تفضل الدفاع، 
بالتراجع للخلف في الجزء األكبر من 
الــمــبــاريــات الــتــي لعبتها بــولــنــدا في 
البطولة، وآخرها الخسارة أمام فرنسا 
في دور الـ16 بنتيجة )1-3(.         )إفي(

ليفاندوفسكي

مارتينو يتعرض لإلهانة في المكسيك
استقبل عـــدد مــن مشجعي المنتخب 
المكسيكي لكرة القدم المدرب األرجنتيني 
جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب 
ــــدى عــــودتــــه إلـــى  بــــادهــــم بــشــكــل ســـيـــئ لـ
العاصمة مكسيكو سيتي بعد المشاركة 
ــــأس الــعــالــم  غــيــر الــمــوفــقــة فـــي بــطــولــة كـ
2022 فــي قــطــر. وأشـــــارت بــعــض الصحف 
 »

ً
األرجــنــتــيــنــيــة إلــــى أن مــارتــيــنــو »60 عــامــا

تعرض لإلهانة من عدد قليل من المشجعين 
الغاضبين لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.

ــون«  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ونــــــــشــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »ال نــ
 تظهر فيه بعض 

ً
 مصورا

ً
األرجنتينية مقطعا

هذه اإلهانات اللفظية.
ورغم محاصرة المصورين والمشجعين 
لمارتينو، حرص المدرب على التزام الهدوء 

خال خروجه من مبنى المطار.
وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في 
2019، لكنه ودع البطولة الحالية في قطر من 
الدور األول »دور المجموعات« بعد الهزيمة 
صفر- 2 أمام المنتخب األرجنتيني. وبهذا، 

انتهى عقد مارتينو مع الفريق.

ــاد  ــيـــس االتـــحـ ــون دي لــــويــــزا رئـ ــ وقــــــال يـ
ــوده فــي قطر:  المكسيكي للعبة خـــال وجــ
يعلم مارتينو أن األجواء السلبية والفشل في 
المونديال يجعان من المستحيل استمراره 

مع الفريق.

وقال خايمي أوردياليس المدير الرياضي 
للمنتخب المكسيكي: نقدره كمدرب كبير 
وصاحب إمكانيات… ولكن في كــرة القدم، 

النتائج هي ما تهم«. 
)د ب أ(

مارتينو لحظة وصوله إلى مطار المكسيك الدولي

الحكم األرجنتيني فرناندو راباليني

https://www.aljarida.com/article/6917
https://www.aljarida.com/article/6915
https://www.aljarida.com/article/6911
https://www.aljarida.com/article/6907
https://www.aljarida.com/article/6913
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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
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3201436اليابان
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3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق
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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

كرواتيا تفوز بضربات الجزاء ٣-١

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
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الساعة 10:00 مساًء
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فــــي 5 نـــوفـــمـــبـــر نـــشـــر مـــحـــيـــي الـــديـــن 
ياسين فيديو على تطبيق »تيك توك« 
حصد أربــعــة ماليين مشاهدة فــي يوم 
ــو زعـــيـــم »الـــتـــحـــالـــف  واحـــــــد، يـــاســـيـــن هــ
الوطني« الماليزي: إنه سياسي تقليدي 
ويدعوه مناصروه »األب«، لكنه يحصد 
 وسط المحافظين الشباب، 

ً
 واسعا

ً
دعما

بما يشبه شعبية السياسي األميركي 
بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز، وفــــي ذلــــك الــفــيــديــو، 
 
ً
يقوم ياسين البالغ من العمر 75 عاما

بــحــركــات رقــص عــلــى وقــع أغــنــيــة الــراب 
Swipe، فـــيـــمـــا يـــمـــســـح عــن  الـــشـــهـــيـــرة 
الـــشـــاشـــة رمــــوز مــنــافــســيــه فـــي الــســبــاق 

االنتخابي.
ــابـــات عـــامـــة فــي  ــتـــخـ كـــانـــت أحــــــدث انـ
ماليزيا استثنائية على مستويات عدة، 
فقد بلغت نسبة المشاركة فيها مستوًى 
، فــقــد صــــّوت نــحــو 15 مــلــيــون 

ً
قــيــاســيــا

مـــواطـــن، وهـــو عـــدد يــفــوق الــمــشــاركــيــن 
في االنتخابات العامة السابقة بنسبة 
20%، وتدفق الناخبون الشباب تحت 
عمر الحادية والعشرين إلــى صناديق 
االقــتــراع بــعــدمــا ُســِمــح لــهــم باالنتخاب 
ــــوري،  ــتـ ــ  بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــل دسـ

ً
ــا ــثــ ــديــ حــ

ــــاب، تــــواجــــه  ــبـ ــ ــــشـ وبــــســــبــــب مــــشــــاركــــة الـ
الديموقراطية العشوائية فــي ماليزيا 
 غير مــســبــوق، فقد حصل البلد 

ً
وضــعــا

ق في تاريخه ألن 
ّ
على أول برلمان ُمعل

 لم يحصد أغلبية واضحة.
ً
أحدا

َصــَدم »التحالف الوطني« المحللين 
 ،

ً
ـــ 73 مـــقـــعـــدا الــســيــاســيــيــن حـــيـــن فــــاز بــ

ـــح 
ّ

وأصــــبــــح مـــحـــيـــي الــــديــــن أبـــــــرز مـــرش
لــرئــاســة الــحــكــومــة فــي األيـــام الــتــي تلت 
االنـــتـــخـــابـــات، لــكــن عــجــز الــتــحــالــف عــن 
حــصــد عـــدد الــمــقــاعــد الــمــطــلــوب )112( 

ــالـــف  ــتـــحـ ــة، فــــكــــان »الـ ــومــ ــكــ لـــتـــشـــكـــيـــل حــ
ــن ظـــاهـــرة  الــــوطــــنــــي« أكـــبـــر مــســتــفــيــد مــ
ــــالم »الــتــســونــامــي  ســّمــتــهــا وســـائـــل اإلعـ

األخضر« أو التصويت اإلسالمي.
أعــطــى تـــواصـــل »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
مـــع الــنــاخــبــيــن الـــجـــدد عــبــر »تــيــك تـــوك« 
المفعول المنشود في يوم االنتخابات، 
ــّرح جــيــمــس تـــشـــاي، مـــســـؤول زائـــر  ــ وصـ
فــي »مــعــهــد يــوســف إســحــق«، لصحيفة 
طتهم 

ّ
»نيكي آسيا«: »هذه المبادرة نش

ودفعتهم إلى التصويت بأعداد كبيرة، 
مما أدى إلــى تحقيق هــوامــش انتصار 
بـــــارزة لــمــصــلــحــة الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي«، 
كـــذلـــك، أجــــرت صــوفــيــا هــيــاتــي يــوســف، 
محاِضرة في قسم التواصل في جامعة 
 
ً
العلوم اإلسالمية الماليزية، استطالعا

ــــول مــــن يـــشـــاركـــون فــــي االنـــتـــخـــابـــات  حـ
للمرة األولى، واكتشفت أن »مجموعات 
الـــمـــرشـــحـــيـــن واألحـــــــــزاب الـــتـــي نــجــحــت 
فـــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــنــاخــبــيــن الــشــبــاب 
هي الفئات التي خاضت حملتها عبر 
ــيــــوب«...  ــر« و»يــــوتــ ــتـ ــويـ ــــوك« و»تـ »تـــيـــك تـ
لقد استعملوا مقاربات متنوعة، منها 
نــشــاطــات ترفيهية، عبر إضــافــة أحــدث 

األغاني الرائجة إلى حمالتهم«.
يبلغ مجموع مستخدمي »تيك توك« 
في ماليزيا 5 ماليين شخص، وهو رقم 
 بــاألســواق األخــرى، لكن 

ً
صغير مقارنة

عتبر ماليزيا من أكثر البلدان مشاهدة 
ُ
ت

للفيديوهات في جنوب شرق آسيا ومن 
األسواق التي تشهد أسرع نمو لتطبيق 

»تيك توك«.
على عكس »فيسبوك«، ال يسمح »تيك 
توك« بأي إعالنات سياسية، ومع ذلك، 
تحّول التطبيق إلى منصة لنشر مشاعر 

مــعــاديــة للسامية ونــظــريــات الــمــؤامــرة، 
ــلـــق مــحــيــي  فـــفـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر أطـ
 ال أســـاس لــهــا عــن تــواطــؤ 

ً
ــَهــمــا

ُ
الــديــن ت

خــصــمــه، تــحــالــف »بـــاكـــاتـــان هــــارابــــان« 
ــع »جــــمــــاعــــات مــن  ــ مـــتـــعـــدد األعـــــــــــراق، مـ
الــيــهــود والــمــســيــحــيــيــن« لــدفــع مسلمي 
ِشر كالمه 

ُ
الماليو إلــى تغيير دينهم. ن

عــبــر صــفــحــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــوطــنــي 
عـــلـــى »فــــيــــســــبــــوك«، لـــكـــن بــــــدأت مــقــاطــع 
ــــوك«، وهــي  أقــصــر تــنــتــشــر عــلــى »تــيــك تـ
تـــســـتـــعـــمـــل مـــصـــطـــلـــحـــات شـــائـــكـــة مــثــل 
ــبـــر مــجــلــس  ــتـ »أجــــنــــدة الـــتـــنـــصـــيـــر«، واعـ
كنائس ماليزيا تعليقات محيي الدين 
»غير مسؤولة«، ثم ادعى زعيم »التحالف 
 أن فيديوهات »تيك توك« 

ً
الوطني« الحقا

نشرت كالمه في غير سياقه.
كذلك، أثبتت حالة أخرى أسوأ طرق 
استعمال »تيك توك«، حين أطلق مهاتير 
(، وهــو صــاحــب أطــول 

ً
محمد )97 عــامــا

 
ً
عــهــد كــرئــيــس وزراء مــالــيــزيــا، هــجــومــا

ــن وبــــــدأ بــاســتــعــمــال  ــديــ ــد مـــحـــيـــي الــ ضــ
ــن هـــو الـــخـــائـــن«؟  الــكــلــمــات الـــتـــالـــيـــة: »مــ
فــكــتــب لــه أحـــد مــســتــخــدمــي »تــيــك تــوك« 
ِرْح يا سيدي أرجوك«، وعّبر بذلك 

َ
»است

عـــن رأي شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــشــعــب، 
فخسر مهاتير فــي الــدائــرة االنتخابية 
التي سيطر عليها لفترة طويلة، وفاز 
ح من »التحالف الوطني« 

ّ
بمقعده مرش

في منطقة »النكاوي« بعدما وّجه رسالة 
بسيطة للناخبين: اخرجوا من منازلكم 

وصّوتوا!

* »دبلومات«.

يــســلــط أحــــدث تــقــاريــر النــســيــت لــلــعــد الــتــنــازلــي 
)Lancet Countdown report(، الذي يرصد العواقب 
الصحية المترتبة على تغير المناخ، الضوء على 
احــتــيــاجــنــا إلـــى االســتــعــداد لــلــتــعــامــل مــع الــكــوارث 
المقبلة، حتى مع استمرار انتشار مرض فيروس 
كــورونــا 2019 )كــوفــيــد 19(، تشير دراســــة حديثة 
إلى أن احتمال اندالع جائحة أخرى يزيد بنسبة 2 
في المئة كل عام، وفي العقود المقبلة، قد يتسبب 
التفاعل بين أزمة المناخ والصحة العامة في خلق 
عاصفة كاملة مــن الــدمــار واالرتــبــاك على مستوى 

م.
َ
العال

الخبر الــســار هنا هــو أنــنــا إذا اتــخــذنــا خطوات 
فـــوريـــة لــتــحــويــل أنــظــمــتــنــا الـــصـــحـــيـــة، فــســيــصــبــح 
بوسعنا تجنب كارثة أخرى على غرار كوفيد 19، 
كما هي الحال مع الجائحة الحالية، فإن العوائق 
التي تحول دون التخفيف مــن ِحـــّدة تغير المناخ 
لــيــســت عــلــمــيــة أو تــكــنــولــوجــيــة فــحــســب، بـــل تمتد 
 إلى الظروف الجيوسياسية وقوى 

ً
جذورها أيضا

السوق، وقد تعمل المصالح الذاتية على تقويض 
 عــنــدمــا يتعلق األمــر 

ً
الــصــحــة الــعــامــة، وخــصــوصــا

بــالــوصــول الــعــادل إلــى الــمــوارد، ومــع ذلــك، اجتمع 
المجتمع الــدولــي عــلــى تــقــديــم آلــيــات مبتكرة مثل 
مرفق الــوصــول العالمي إلــى لقاحات )كوفيد 19( 
 إلزالـــــة الــحــواجــز 

ً
ـــمـــا ــان ُمـــَصـــمَّ ــــذي كــ )COVAX(، الـ

المالية، التي حالت دون حصول البلدان المنخفضة 
الدخل على اللقاحات.

يتعين علينا أن نعمل على إطالق آليات مماثلة 
لمعالجة تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، 
ــد مــــن الــحــلــول  ــديـ ــعـ فـــرغـــم أنـــنـــا نـــعـــرف بـــالـــفـــعـــل الـ
المحتملة، فإن فعاليتها تستلزم وضعها موضع 
الــتــنــفــيــذ قــبــل وقــــوع الـــكـــارثـــة، فــهــذه لــيــســت مــجــرد 
 اختيار اقتصادي ذكي 

ً
حتمية أخالقية، فهي أيضا

من المرجح أن يعمل على تقليص التكلفة اإلجمالية 
المترتبة على التعامل مع الفاشيات الَمَرضية وغير 

ذلك من الكوارث المرتبطة بالمناخ.
َد مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ )مؤتمر  كَّ

َ
أ

األطـــراف 27( الـــذي ُعــِقــد فــي ِمــصــر فــي نوفمبر من 
عــامــنــا هـــذا عــلــى حقيقة مــفــادهــا أن االســتــدامــة ال 
تــتــوقــف فــقــط عــلــى إزالــــــة الـــكـــربـــون، أو اســتــخــدام 
المركبات الكهربائية، أو اتخاذ تدابير التكيف مع 
المناخ مثل الدفاعات ضد الفيضانات، بل تعتمد 
 على التأهب للجوائح، في عموم األمــر، من 

ً
أيضا

المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في تحويل نطاق 
موائل مسببات األمــراض الفتاكة، وهــذا من شأنه 
أن يؤدي إلى انتشار األمراض المعدية التي ينقلها 
البعوض مثل المالريا، والحمى الصفراء، وحمى 
الضنك لتصل إلى شمال أوروبا وكندا، وفي الوقت 

ذاتـــه، تهدد أزمــة المناخ بــزيــادة انتشار المالريا، 
والكوليرا، والبلهارسيا في مختلف أنحاء العالم 

النامي.
 هي األكثر ُعرضة لتغير 

ً
م فقرا

َ
تظل أشد دول العال

المناخ، على الرغم من مساهمتها بأقل قدر في خلق 
المشكلة، لهذا السبب، يتعين على المجتمع الدولي 
أن يتخذ خطوات فورية لضمان تمكين المجتمعات 
الــفــقــيــرة والــمــهــمــشــة مــن الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاحــات، 
والعالجات، ووسائل التشخيص، ونظرا للتأثير 
المدمر الذي خلفه فيروس واحد على المليارات من 
أرواح البشر، وسبل معايشهم، واالقتصاد العالمي 
على مــدار الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة، فقد بــات من 
 أننا يجب أن نتخذ خطوات عاجلة 

ً
الواضح تماما

لمواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ.
يــوفــر الــجــهــد الــعــالــمــي لــضــمــان الــتــوزيــع الــعــادل 
، فكان االلتزام 

ً
 مفيدا

ً
للقاحات )كوفيد 19( نموذجا

المسبق فــي الــســوق مــن جــانــب تــحــالــف اللقاحات 
ــافـــي( ومـــرفـــق الـــوصـــول الــعــالــمــي إلـــى لــقــاحــات  )جـ
)كـــوفـــيـــد 19(، الــــــذي يــشــكــل آلـــيـــة مـــالـــيـــة يــمــولــهــا 
الـــمـــانـــحـــون ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــســـريـــع تــنــفــيــذهــا بــنــك 
 في تمكين الناس في 

ً
االستثمار األوروبـــي، سببا

 )92 دولة( من الحصول على 
ً
بلدان العالم األكثر فقرا

اللقاحات بالمجان. كانت هذه البلدان المنخفضة 
م، 

َ
الدخل، التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العال

لتواجه صعوبة شديدة في محاولة تأمين الوصول 
إلى اللقاحات لوال ذلك.

1.6 مليار جرعة  حتى اآلن، تم تسليم أكثر من 
من مرفق الــوصــول العالمي إلــى لقاحات )كوفيد 
19( إلــى الــبــلــدان النامية، مما يساعد فــي ضمان 
تلقيح 52 في المئة من مواطنيها بالكامل، مقارنة 
بــالــمــتــوســط الـــعـــالـــمـــي الـــــذي بـــلـــغ 64 فــــي الــمــئــة، 
 في سياق تكديس 

ً
وهــذا إنجاز رائــع، وخصوصا

الــلــقــاحــات بــكــثــافــة مــن جــانــب الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة، 
والقيود التي فرضتها بعض البلدان على تصدير 
اللقاحات والمكونات الالزمة إلنتاجها، وتصرفات 
بــعــض الــشــركــات المصنعة الــتــي أعــطــت األولــويــة 

للربح على اإلنصاف.
ُيــظــِهــر نــجــاح نــمــوذج مــرفــق الــوصــول العالمي 
إلــى لقاحات )كوفيد 19( أن المجال قائم إليجاد 
حلول تمويل مبتكرة مماثلة للمخاطر الصحية 
المرتبطة بالمناخ. على سبيل المثال، يستكشف 
 
ً
الــعــديــد مــن الــفــاعــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص حــالــيــا

ــداع  ــ م لــتــحــفــيــز اإلبــ ــدَّ ــ
َ
ــق ــ ــُم ــ ــنـــاخ ال ــــوق الـــمـ الــــتــــزام سـ

ــى نــحــو  ــلــ ــول الــــمــــنــــاخ، وعــ ــلــ ــــي حــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
ــــن إمــــكــــانــــات عــظــيــمــة  ــاثــــل، ال يـــخـــلـــو األمـــــــر مـ ــمــ مــ
البتكار آليات تستند إلى نموذج مرفق التمويل 
الدولي للتحصين، الذي يستخدم »سندات لقاح« 

مخصصة لــتــأمــيــن الــتــزامــات الــمــانــحــيــن الطويلة 
 حــتــى يــتــســنــى تــوفــيــر األمــــوال على 

ً
األجـــل مــقــدمــا

الفور.
تشكل التعددية ضــرورة أساسية إلنشاء آليات 
شبكات األمــــان، فلم يتسن إنــشــاء مــرفــق الــوصــول 
الــعــالــمــي إلـــى لــقــاحــات )كــوفــيــد 19( إال ألنـــه عمل 
على توحيد القوة المالية والدراية التي تمتلكها 
 إلــى جنب مــع شركاء 

ً
أكثر مــن 190 حكومة، جنبا

من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، 
ــاالت الــدولــيــة، حـــول قــضــيــة مــشــتــركــة عــادت  ــوكـ والـ
بالفائدة على الجميع، لكن لو كان مرفق الوصول 
 بالفعل 

ً
العالمي إلــى لقاحات كوفيد 19 مــوجــودا

 بتمويل طارئ عند الخطر 
ً
قبل الجائحة، ومجهزا

والقدرة على زيادة قدرته، لكان بإمكانه العمل على 
تعزيز استجابته - أكــبــر عمليات نشر اللقاحات 
 على اإلطالق- 

ً
على مستوى العالم وأكثرها تعقيدا

بــســرعــة أكــبــر، عــلــى الــنــحــو الـــذي كـــان ســيــؤدي في 
النهاية إلى إنقاذ المزيد من األرواح.

بعد مؤتمر األطراف 27، يتعين على الحكومات 
المانحة والمقرضين من الهيئات المتعددة األطراف 
دراسة الكيفية التي يمكن من خاللها تكييف اآلليات 
الــمــالــيــة الــقــائــمــة لــمــكــافــحــة تــغــيــر الــمــنــاخ مــن أجــل 
ضمان توفير األموال بمجرد ظهور أي تهديد، فال 
ينطوي تقليل التكاليف المالية اإلجمالية المترتبة 
عــلــى الــمــخــاطــر الصحية المرتبطة بــالــمــنــاخ على 
الوقاية فحسب، بــل يشمل أيضا التحرك المبكر. 
 أن تــكــون آلــيــات شــبــكــات األمــــان هــذه 

ً
يــجــب أيــضــا

 وُعــرضــة 
ً
مــصــمــمــة لــحــمــايــة الـــنـــاس األكـــثـــر ضــعــفــا

للخطر فــي الــعــالــم، أينما كــانــوا، لكن األمـــر األكثر 
أهمية هو أن هذه الخطوات يجري اتخاذها اآلن، 
فكما يحذر تقرير النسيت، بدأ بالفعل العد التنازلي 

الندالع األزمة الصحية العالمية التالية.

* سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لشراكة 
التحالف العالمي للقاحات والتحصين )جافي(، 
وفيرنر هوير رئيس بنك االستثمار األوروبي.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

علينا العمل على إطالق 
آليات مناسبة لمعالجة 
تأثير تغير المناخ على 

الصحة العامة، فرغم أننا 
نعرف بالفعل العديد من 

الحلول المحتملة، فإن 
فعاليتها تستلزم وضعها 
موضع التنفيذ قبل الكارثة.

 هناك دراسة 
حديثة تشير إلى 
أن احتمال اندالع 

جائحة أخرى يزيد 
بنسبة 2% كل عام

آليات شبكات األمان يجب 
تصميمها لحماية الناس األكثر 
 وُعرضة للخطر في العالم

ً
ضعفا

أصبح »المؤتمر النيبالي«، الذي يرأس االئتالف الحاكم في 
نيبال، أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات 20 نوفمبر، يليه 
»الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموّحد«، أبرز 

حزب معاِرض.
قبل االنتخابات، اعتبر المحللون هــذا االستحقاق لحظة 
مفصلية في السياسة النيبالية، ألن استياء الناخبين من عجز 
السلطات عن تحقيق نمو اقتصادي وفــرض ُحكم رشيد بلغ 
أعلى مستوياته، كذلك، أشار فوز عدد من المرشحين الشباب 
في االنتخابات المحلية، في شهر مايو الماضي، إلى احتمال 
أن يتفوق المرشحون الشباب المستقلون وغير المسّيسين 

على النخبة السياسية التقليدية.
 لكنها 

ً
 تقّدميا

ً
تحمل نتائج االنتخابات البرلمانية طابعا

ال تشّكل نقطة مفصلية بمعنى الكلمة، فقد حققت أبرز ثالثة 
 عــودة 

ً
أحـــزاب أفضل النتائج، وتــؤكــد هــذه االنتخابات أيــضــا

الــنــزعــة الــمــحــاِفــظــة االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة إلـــى الــســيــاســة 
الــنــيــبــالــيــة، حــيــث فـــاز »حـــزب راشــتــريــا بــراجــاتــانــتــرا« الملكي 
والــقــومــي الــهــنــدوســي بسبعة مــقــاعــد وحــصــد نــحــو 6% من 
األصوات، بعدما طغت أجندة ليبرالية على السياسة النيبالية 

منذ عام 2006.
يعني ارتــفــاع عــدد الــشــركــاء فــي االئــتــالف الحاكم إضعاف 
الحكومة المرتقبة، وسيجد رئيس الحكومة المقبل صعوبة في 
فرض رؤيته على مجلس الــوزراء، وفي االئتالف الحالي، كان 
 مع رئيس حزبهم، حتى أن رئيس الحكومة، 

ً
الوزراء أكثر تجاوبا

شير بهادور ديوبا، كان يعجز عن إقالة وزير المال جاناردان 
شــارمــا المنتمي إلــى »الــحــزب الشيوعي النيبالي الماركسي 

اللينيني الموّحد« لضمان صمود حكومته.
نشر »الحزب الوطني المستقل« من جهته مشاعر معادية 
للسلطات وتعهد بتحسين الُحكم من دون تفصيل خطته، ولم 
 أنه عبارة 

ً
يتعرض هذا الحزب الختبارات شائكة بعد، علما

حين محبطين من أداء السلطة، ولم 
ّ

عن تحالف واسع بين مرش
ضح بعد مدى استعداد »الحزب الوطني المستقل« للمشاركة 

ّ
يت

في الحكومة المقبلة أو البقاء في صفوف المعارضة.
على مستوى السياسة الــخــارجــيــة، أّيـــدت جميع األحـــزاب 
ت سياسات »متوازنة« في بياناتها، 

ّ
مبدأ عدم االنحياز وتبن

 مــن مــبــادئ األمــم المتحدة واالحــتــرام المتبادل، لكن 
ً
انطالقا

ل حزب »المؤتمر 
ّ

تبرز اختالفات ضمنية بين األحزاب، إذ يفض
 تلقي الهبات بــدل أخــذ الــقــروض، إنها إشــارة 

ً
النيبالي« مثال

واضحة إلى تمويل مشاريع »مبادرة الحزام والطريق«.
 
ً
سيكون أي ائتالف متنوع ومؤلف من أحزاب متعددة ضعيفا
، ويصعب أن يفرض قوته في مجال السياسة الخارجية، 

ً
إذا

حتى أن هذا االئتالف سيعجز عن تغيير مسار البلد بطريقة 
جذرية، ولن تكون هذه النتيجة أفضل ما يمكن تحقيقه ألبرز 
القوى المؤثرة )مثل الهند، أو الواليات المتحدة، أو الصين( 
، فهي تعني أن السياسة الخارجية 

ً
لكنها ليست األسوأ أيضا

النيبالية ستكون تفاعلية ومتخصصة.
تــعــهــد »الــــحــــزب الــشــيــوعــي الــنــيــبــالــي الــــمــــاوي« و»الـــحـــزب 
الشيوعي النيبالي االشتراكي الموّحد« بتنظيم الحدود مع 
الهند ومراجعة معاهدة السالم والصداقة مع الهند من عام 
1950، لكن من المستبعد أن ينفذا هذا الوعد بطريقة جّدية في 
 من االئتالف الحاكم، 

ً
ا المرحلة الالحقة، حتى لو أصبحا جزء

فلم يطرح أي حــزب رؤيــة واضحة عن المسائل التي تتطلب 
، مثل »مخطط أجنيباث« )سياسة تجنيد جديدة 

ً
 فوريا

ً
اهتماما

للحكومة المركزية(. فقد سبق أن بدأت الهند تتواصل مع كبار 
القادة في االئتالف الحاكم.

تحمل الواليات المتحدة مخاوف معينة من طريقة تنفيذ 
مشروع »مؤسسة تحدي األلفية«، وتشير هذه المؤسسة إلى 
شبكة لبناء الطاقة والنقل بقيمة 500 مليون دوالر، وصادق 
البرلمان النيبالي على هذا االتفاق في فبراير الماضي بعد 
خوض نقاشات سامة، كذلك ترغب الصين في نشوء حكومة 
 مــن بكين لضمان تنفيذ مشاريع »مــبــادرة الحزام 

ً
أكثر قــربــا
والطريق«.

من المتوقع أن تتنافس هذه القوى العالمية الكبرى على 
 للتعامل مع 

ً
النفوذ في نيبال، وستضطر الحكومة المقبلة إذا

تلك القوى التي تحمل مصالح متضاربة في البلد، إنها مهمة 
شاقة، لكن ال يمكن تنظيم السياسة الخارجية من دون معالجة 

المشاكل الداخلية أواًل.
* »دبلومات«

ًاالنتخابات البرلمانية النيبالية 
 منقوصا

ً
تمنح األحزاب تفويضا

سانتوش شارما باودل *

سريباال سوبرامانيان*

فيرنر هوير و سيث بيركلي*

ً
أزمة المناخ هي أزمة صحية أيضا

هل كان »تيك توك« وراء مشاركة الشباب الماليزيين في االنتخابات؟

 قبل نشر هذا المقال، وتعوذُت من إبليس 
ً
ترددُت كثيرا

ألف مرة، ألني لم أتعود على الكتابة في هذه المواضيع، 
لكن ما نراه هذه األيام من ضغط ودعم عالمي منظم لنشر 
ثقافة المثلية والرذيلة وقبولها في مجتمعاتنا العربية 

واإلسالمية لم يعد باإلمكان السكوت عليه.
فـــي الــمــاضــي كــنــا نــســمــع عـــن فـــالن مــجــرد ســمــع، وإذا 
 من المجتمع هو وكل من يتقرب 

ً
انفضح يجد حاله منبوذا

مــنــه، أمـــا الــيــوم فــيــبــدو أن هــنــاك مــن يــبــرر لــهــم تفسخهم 
األخـــالقـــي تــحــت عـــنـــاويـــن كــبــيــرة كــالــحــريــة الــشــخــصــيــة، 
وأنهم جزء من المجتمع الذي تقع عليه حمايتهم ورعاية 

حقوقهم المدنية.
هـــذه الــتــبــريــرات فــي الــمــاضــي ال وجـــود لــهــا وال يمكن 
قــبــولــهــا، لــكــن الــيــوم تــجــد هــنــاك مــن يستميت فــي الــدفــاع 
عنهم، ويتقبل وجود مثل هؤالء المتحولين وكأنه منهم، 
وبعضهم اآلخر يتساهل ليصور الحال على أنها ال تعدو 

 للموضة في اللبس والمكياج.
ً
عن كونها اتباعا

ال أريــــد أن أكــــون غــيــر مـــوضـــوعـــي عــنــد تـــنـــاول قــضــيــة 
المثليين، فقد يكون بعضهم يعاني مشاكل واضطرابات 
نفسية وتشوهات خلقية أو قد تعرض لظروف خاصة في 
عمر صغير، لذلك أدعــو الحكومة إلــى استخدام سياسة 
الــعــصــا والــــجــــزرة مـــن خــــالل إنـــشـــاء مـــركـــز صــحــي خــاص 
لمعالجة الــحــاالت الــتــي تــريــد الــخــالص مــن هــذا الــمــرض، 
وفي المقابل إصدار تشريع بقانون يعاقب كل من يتفاخر 

بالتشبه بالجنس اآلخر.
بصراحة وأنا أكتب هذا المقال اضطررت إلى التوقف 
عــن الــكــتــابــة ألكــثــر مــن مـــرة ألن قــلــبــي يعتصر مــن جانب 
على شباب في مقتبل العمر راحوا ضحية اإلعالم الغربي 
الــفــاســد وانــصــراف األهـــل عــن تربيتهم، ومــن جــانــب آخــر 
ذاكــرتــي تــصــر عــلــى اســتــرجــاع مجموعة مــن الــمــشــاهــدات 
كنت أظنها لحاالت فردية، لكن يا لألسف عند تجميعها 

مع بعضها أجدها تعّدت حدود الحاالت الفردية.
عند البحث عن أسباب انتشار المثلية أو الشواذ ستجد 
يــد األخــطــبــوط الــمــاســونــي يــتــمــدد ويــســيــطــر عــلــى الــقــرار 
السياسي ويــوجــه اإلعـــالم الــغــربــي كيفما يــشــاء فــي نشر 
ثقافة المثلية والشذوذ بفرضها على المجتمعات البشرية 
دون اســتــثــنــاء مــن خـــالل الــســيــطــرة عــلــى الـــواقـــع الــذهــنــي 
بتضمين مشاهد حميمية في األفالم والمسلسالت وحتى 
الموجهة لألطفال لم تسلم هي األخرى منها، ناهيك عن 
القدوات التي يقدمها اإلعالم من المشاهير من سياسيين 

ومطربين، وممثلين، والعبين، وغيرهم. 
هذه القنوات سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لـــتـــقـــدم أضـــخـــم األفـــــــالم والــمــســلــســالت 
التلفزيونية التاريخية والحربية والــدرامــيــة والعائلية 
والثقافية كي تجعل من قضية الشواذ قضية عادلة وحالة 

طبيعية الزمت المجتمعات على مر العصور.
مـــن الــمــالحــظ أن هــنــاك عــالقــة تــجــمــع مـــا بــيــن انــتــشــار 
ــمــــخــــدرات وارتـــــفـــــاع أعـــــــداد الـــمـــتـــعـــاطـــيـــن مــــع الــمــثــلــيــة  الــ
واإلباحية مما يتطلب المزيد من الدراسات والمواجهة 
فكال الظاهرتين دمار للمجتمعات، فهذا الدعم للشواذ ال 
يفترض السكوت عنه في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
 بمنع تلك 

ً
ا وعلى وزراء اإلعالم التصدي لهذه الظاهرة بدء

المحطات والمواقع المروجة للمثلية، وفي المقابل نشر 
ثقافتنا وقيمنا اإلسالمية واالجتماعية التي تقوم على 
القيم واألخالق، كما أن على أولياء األمور مراقبة تصرفات 

أبنائهم والتدخل عند مالحظة أي سلوك غير سوي.
هذه المواجهة أيضا تتطلب من وزارات الداخلية مراقبة 
هــذه السلوكيات الشاذة ومعاقبة مرتكبيها، والتصدي 
بكل حــزم مــن خــالل ســن التشريعات الــرادعــة ورفــع كفاء 
اإلدارات الــمــعــنــيــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب 

والشبكات المسؤولة عن التوزيع والمتاجرة فيها.
فــي الــخــتــام ال أقــول إال الــلــه يهديك يــا صديقي العزيز 
»بــونــواف« على طلبك الكتابة حــول هــذا الموضوع، وإال 
»أنا وين والشواذ وين«، كنت سأكتب عن برنامج العمل 

الحكومي وجعلتني أكتب عن المثلية. 
ودمتم سالمين.

وسط جدلنا المستمر وسخطنا الدائم من أداء الحكومات 
ومجالس األمة المتعاقبة، وهو سخط مستحق، ووسط حديثنا 
عن صندوق الجيش واليوروفايتر والصندوق الماليزي وغيرها 
من السرقات، ووسط حديثنا عن انحدار التعليم ورداءة الطرق 
الرئيسة والفرعية وغيرها من المشاكل، نسينا أن هناك أشياء 
كثيرة جميلة يستطيع اإلنسان أن يتحدث عنها في هذا البلد.

مقيمة لبنانية محترمة والدها مقيم في الكويت منذ منتصف 
الستينيات تطوعت لتفخر ببلدنا بالنيابة عنا، هذه السيدة 
تحدثت بصدق وعــبــرت عــن مشاعر كثير مــن المقيمين، لكن 
وبالتحديد الجالية اللبنانية في الكويت شاركت بشكل فاعل 
ورئيس في إنشاء الصحافة وأشياء كثيرة ومتعددة، كما أن 

هناك كيمياء متبادلة بين الشعبين.
 هذه السيدة أعادت االعتبار للقوة الشرائية للدينار الكويتي 
بأن أثبتت في مقطع مصور ال يتعدى الدقيقتين أن شخصين 
يستطيعان أن يتناوال وجبة لذيذة بدينار كويتي فقط، وهذا 

ما عجزت عنه أذكى المؤسسات اإلعالمية.
نعم ما زال الدينار الكويتي األقوى في العالم، وما زلنا في 
بلد آمــن تستطيع أن تخرج فيه بمنتصف الليل، وأن تنسى 
 دون أدنى خوف، ولدينا جواز سفر محترم 

ً
باب بيتك مفتوحا

نستطيع به الدخول إلى معظم دول العالم بشروط ميسرة، وها 
هي الدول ترفع عنا التأشيرات واألسابيع المقبلة ستشهد قيام 
االتــحــاد األوروبـــي بالسماح لنا بالدخول إلــى أراضــيــه بــدون 
تأشيرة، ومن غير أي تنازل، ألننا لدينا قوة شرائية محترمة، 
كما أننا لسنا مهاجرين محتملين، نحن ال ندفع ضرائب، وكل 
الخدمات الحكومية بدون مقابل، وإن كانت هناك بعض الرسوم 
فهذا أمر طبيعي، ولدينا نظام عافية الذي يعطي المتقاعد الحق 
في االختيار بين الطبابة في المرافق الحكومية أو الخاصة، 

وجاٍر العمل على تطويره ليشمل الطبابة خارج الكويت.
لدينا الحق في التعبير عن آرائنا ونستطيع أن نفتح أفواهنا 
لغير األكــل، ولدينا محاكم تحاسب من يتعدى على القانون 
والسلطة، واأليام المقبلة ستشهد عودة جميع الذين خرجوا من 
الكويت ليتحاشوا الدخول إلى السجن لقضايا رأي بمن فيهم 
من أساء إلى رأس الدولة، ولدينا تواصل اجتماعي ودواوين 
مفتوحة يستطيع كل الناس أن يلتقوا فيها بمن فيهم كبار 
أفراد األسرة الحاكمة في مشهد ال يحدث في هذه المنطقة إال 

في الكويت.
أكرر لدينا سلبيات بل كوارث، والمسؤول عنها الحكومات 
والمجالس المتعاقبة، وسبق لنا في هذه الزاوية الصغيرة أن 
 
ً
عبرنا عنها وسنستمر في ذلك، لكن في المقابل لدينا أيضا
الكثير من اإليجابيات التي نسيناها وســط الضجيج، فأتت 
 
ً
سيدة لبنانية فاضلة مقيمة في الكويت لتذكرنا بها، فشكرا

من القلب لها.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

قوم لوط شواذ األرض سيدة لبنانية ونعمة الكويت

قيس األسطى
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● علي العنزي
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية في ثاني 
تعامالت األسبوع وسجلت خسائر محدودة، وفقد مؤشر 
السوق العام نسبة 0.19 في المئة ما يعادل 14.64 نقطة 
ليقفل على مستوى 7560.71 نقطة بسيولة مرتفعة بنسبة 
 على مستواها، أمس األول، لتصل إلى 

ً
25 في المئة قياسا

40.6 مليون دينار أمــس، تداولت 194.6 مليون سهم عبر 
 ربح منها 34 وخسر 

ً
9069 صفقة، وتم تــداول 118 سهما

67 بينما استقر 17 دون تغير.
كذلك تراجع مؤشر السوق األول بنسبة 0.22 في المئة 
أي 18.02 نقطة ليقفل على مستوى 8449.9 نقطة بسيولة 
تحسنت إلى 26.3 مليون دينار تداولت 68.1 مليون سهم 
عبر 4714 صفقة، وربحت 4 أسهم فقط مقابل تراجع 15 

واستقرار 6 دون تغير.
وكـــانـــت خـــســـارة مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي بــنــســبــة أقــل 
لم تتجاوز ُعشر نقطة مئوية، أي 5.91 نقاط ليقفل على 
مــســتــوى 5705.5 نــقــاط بــســيــولــة مــتــصــاعــدة بــلــغــت 14.3 

مليون دينار تداولت 126.5 مليون سهم عبر 4355 صفقة، 
 فقط، ربح منها 30 وخسر 52 بينما 

ً
وتم تداول 93 سهما
استقر 11 دون تغير.

فتور األسهم القيادية

استمر فتور تعامالت األسهم القيادية للجلسة الثانية 
 خالل الساعة األولى من عمر الجلسة 

ً
على التوالي خصوصا

التي تصدرتها أسهم كتلة إيفا الثالث )إيفا وعقارات الكويت 
 بينما غابت معظم األسهم 

ً
وأرزان(، وتقهقر بيتك ثانيا

القيادية من قائمة الـ 5 األفضل سيولة معظم فترات الجلسة.
وتوزعت السيولة المتداولة على عدد كبير من األسهم، 
كان أبرزها إضافة إلى أسهم كتلة إيفا وبيتك أالفكو الذي 
 
ً
عــاد وأقفل على مستوى 208 وربــح 6 في المئة، معوضا
كامل خسائره أمــس األول، وأسهم ميزان الــذي قفز بنمو 
كبير بلغ 4.6 في المئة وقابضة مصرية التي بدأت تنشط 
للجلسة الثانية على التوالي، وسجل سهم الوطنية العقارية 
.
ً
 بنسبة 2.6 في المئة كما ربح »الدولي« فلسا

ً
 جيدا

ً
نموا

في المقابل، كانت الخسائر محدودة على معظم األسهم 
 مــن بيتك بفلس واحـــد والــوطــنــي بخمس 

ً
ا ــدء الــقــيــاديــة بــ

فلوس كما خسرت أسهم مشاريع وبنك بوبيان والبورصة، 
 
ً
ونشطت أسهم أعــيــان، لكنها سجلت خــســارة، خصوصا
أعيان وأعيان عقارية، بينما ربح سهم مبرد أمس بنسبة 
محدودة، وخسرت كذلك سهم آسيا وجي إف إتش وإيفا، 
لتنتهي الجلسة حمراء وعلى وقع زيــادة بيع خالل فترة 

المزاد على األسهم القيادية.
ومال أداء معظم مؤشرات األسواق المالية بدول مجلس 
التعاون الخليجي للتراجع، وكان أكبر الخاسرين مؤشر 
تاسي السعودي وبنسبة اقتربت من 2 بالمئة في بعض 
فترات الجلسة كما خسر مؤشر السوق القطري واقتربت 
خسارته من 1 بالمئة، وكانت خسارة البقية محدودة، بينما 
ربح مؤشرا سوقي دبي وعمان فقط، وكانت أسعار النفط 
 للبرميل بدعم من استمرار 

ً
ارتفعت وتــجــاوزت 87 دوالرا

سياسة اإلنتاج في »أوبك بلس«، وفتح أكبر في الصين بعد 
احتجاجات على إقفاالت كورونا األخيرة.

اقتصاد ١٨
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.5607.560

السوق العامالسوق العام

8.4498.449

السوق األولالسوق األول

5.7055.705

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2573.0802.647 

خسائر محدودة لمؤشرات البورصة... والسيولة ترتفع إلى 40.6 مليون دينار
عمليات بيع متقطعة زادت خالل المزاد على األسهم القيادية

محمد اإلتربي

تمويل شراء األوراق 
المالية ينمو 10.5% 

إلى 3.15 مليارات 
دينار

أخبار الشركات

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبـــنـــاء الــســفــن )ســـفـــن( صــــدور قــــرار مجلس 
إدارة الجهاز الــمــركــزي للمناقصات العامة 
بالموافقة على ترسية مناقصة على الشركة 

بـ 68.50 مليون دينار، وتتعلق بمشروع إنشاء 
خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال 
الــمــتــصــلــة بـــهـــا فــــي مــنــطــقــة غـــــرب الـــكـــويـــت 

لمصلحة شركة نفط الكويت.

أفــادت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار بقيام 
إحــــدى شــركــاتــهــا الــتــابــعــة المملوكة بنسبة 100 
بــاســتــخــدام مبلغ 10 مــاليــيــن ديــنــار مــن الــحــدود 
المتاحة، وذلــك بموجب اتفاقية التمويل المبرمة 

مــع أحــد البنوك. وأشــــارت الشركة الــى زيـــادة بند 
المطلوبات وبند األصول بـ 10 ماليين دينار، اضافة 
الى مصاريف التمويل المرتبطة، وستظهر خالل 

الربع الرابع من بيانات السنة المالية لعام 2022. 

ــــط  ــرق األوسـ ــشــ أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــكـــويـــت والــ
ــراء إحــــدى  ــ لــالســتــثــمــار الـــمـــالـــي )كـــمـــيـــفـــك(، شــ
الشركات التابعة لفندق في منطقة بنيد القار.
وقــالــت الــشــركــة إن قيمة الــشــراء نحو 6.23 

ماليين دينار، مشيرة إلى أن الصفقة سينتج 
عنها زيــادة في بند أصول الشركة بالبيانات 
الــمــالــيــة الــمــجــمــعــة لــلــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 

الجاري.

ترسية مناقصة على »سفن« بـ ترسية مناقصة على »سفن« بـ 68.568.5 مليون دينار مليون دينار

تابعة لـ »أعيان« تستخدم تابعة لـ »أعيان« تستخدم 1010 ماليين دينار من اتفاقية تمويل  ماليين دينار من اتفاقية تمويل 

 بـ 6.26.2 ماليين  ماليين 
ً
 بـ ... وتابعة لـ »كميفك« تشتري فندقا
ً
... وتابعة لـ »كميفك« تشتري فندقا

»المركزي«: سندات وتورق
بـ 230 مليون دينار

4.3% نمو ودائع العمالت 
األجنبية

أعلن بنك الكويت الــمــركــزي أنــه تــم تخصيص آخــر إصــدار 
لسندات وتــورق »المركزي« بقيمة إجمالية 230 مليون دينار 

ألجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.250%.

سجلت الودائع بالعمالت األجنبية نموا من بداية العام بلغ 
4.3 في المئة، إذ ارتفعت من 1.657 مليار كما في نهاية ديسمبر 

الماضي إلى 1.712 مليار، بزيادة 55 مليونا.

ارتفاع النفط بعد تمسك »أوبك +« 
بخفض اإلنتاج... والسقف الروسي

ارتــفــعــت أســعــار النفط صــبــاح أمـــس، بعد أن أبــقــت دول 
مجموعة أوبـــك+ على أهــدافــهــا إلنــتــاج النفط دون تغيير 
قبل سريان حظر االتحاد األوروبي للخام الروسي، وفرض 

مجموعة السبع حدا أقصى ألسعاره اعتبارا من أمس.
في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود 
في أكبر مستورد للنفط بالعالم، خففت المزيد من المدن 

الصينية قيود مكافحة كوفيد 19 في مطلع األسبوع.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 2.29 دوالر، أي 2.7 
في المئة، إلى 87.86 دوالرا للبرميل، بينما ارتفعت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 2.24 دوالر، أي 

2.8 في المئة، إلى 82.22 دوالرا للبرميل.
واتفقت »أوبــــك+«، التي تضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا، أمس األول، على 
التمسك باالتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر، والمتمثل 
في خفض اإلنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من 

نوفمبر 2022 حتى نهاية 2023.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة رئيس شركة وود ماكينزي 
الدولية الستشارات الطاقة، »الــقــرار... ليس مفاجئا في 
ضــــوء الــضــبــابــيــة بــالــســوق حــــول تــأثــيــر حــظــر االتـــحـــاد 
األوروبــي لــواردات النفط الروسي وقرار مجموعة الدول 
السبع بفرض حــد أقصى على أســعــاره. فضال عــن ذلــك، 
تواجه مجموعة الــدول المنتجة مخاطر نزولية بسبب 

احتمال ضعف النمو االقتصادي العالمي وسياسة صفر 
كوفيد الصينية«.

وتــضــرر قطاعا األعــمــال والــصــنــاعــات التحويلية في 
الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من القيود 

الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال ليوم لي، المحلل بمؤسسة »سي إم سي ماركت«، 
في شنغهاي، إن الخمول المستمر لالقتصاد الصيني 
يمكن أن يـــؤدي لــتــآكــل مــكــاســب أســعــار الــنــفــط، مضيفا: 
»البيانات االقتصادية الصينية الحالية ال تزال ضعيفة... 

تحفيز الطلب على النفط الخام يشكل تحديا«.

أسعار »أرامكو«
 

من جانب آخر، قالت شركة أرامكو السعودية، المنتجة 
للنفط، أمس، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية 
للخام العربي الخفيف الرئيسي، الذي تبيعه إلى آسيا، 
لشهر يناير، إلــى 3.25 دوالرات للبرميل فــوق متوسط 
عمان/دبي. ويقل السعر 2.20 دوالر للبرميل عن أسعار 

البيع الرسمية لشهر ديسمبر.
وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 

0.10 دوالر للبرميل عن خام برنت في يناير.

هل يتماسك الجنيه المصري
 بعد وصول شريحة صندوق النقد؟

توقع وزير المالية المصري محمد معيط صرف 
الدفعة األولـــى مــن قــرض صــنــدوق النقد الــدولــي، 
والــبــالــغــة نــحــو 750 مــلــيــون دوالر، خـــالل الشهر 
المقبل. ويربط محللون وخبراء اقتصاديون بين 
وصـــول أول شريحة تمويلية مــن صــنــدوق النقد 
وبـــيـــن اســـتـــقـــرار ســــوق الـــصـــرف بــمــصــر، فـــي ظل 

الخسائر المتتالية للجنيه مقابل الدوالر.
ومنذ بداية العام الحالي، يشهد سوق الصرف 
بمصر تحوالت كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة 
في سعر صرف الدوالر بالسوق الرسمي والسوق 

الموازي.
وعقب التعويم األول، الذي أعلنه البنك المركزي 
المصري، في اجتماعه االستثنائي خــالل مارس 
الــمــاضــي، تــراجــع ســعــر الــعــمــلــة الــمــصــريــة بنحو 
%24، بعدما قفز سعر صرف الدوالر من مستوى 
15.74 جنيها إلــى نحو 19.64 جنيها فــي نهاية 

أكتوبر الماضي.
لــكــن مــنــذ الــتــعــويــم الــثــانــي فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
الماضي وحتى اآلن، تــراجــع سعر الجنيه بنحو 
ــــدوالر من  %25.25، بــعــدمــا ارتــفــع ســعــر صـــرف الـ

19.64 إلى 24.60 جنيها في الوقت الحالي. وفيما 
يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس الماضي 
وحتى تعامالت اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية 
بنحو %56.28 مقابل الدوالر، بعدما صعدت الورقة 

األميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيهات.
ونـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
المصرية توصلها إلى اتفاق بشأن الحصول على 
حــزمــة تمويلية بقيمة 9 مــلــيــارات دوالر، منها 3 

مليارات من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه 
ــــى من  مــقــابــل الـــــدوالر مــع وصــــول الــشــريــحــة األولـ
الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي، والتي من 

المرجح وصولها خالل الشهر المقبل.
وقال معيط، خالل مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 
الــذي تنظمه شركة المال »جي تي إم«، إن االتفاق 
يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره 
مليار دوالر من خالل صندوق المرونة واالستدامة، 
كما سيتيح االتفاق الحصول على حزمة تمويلية 
خـــارجـــيـــة إضـــافـــيـــة تــبــلــغ 5 مـــلـــيـــارات، مـــن خــالل 

مؤسسات التمويل.

وكشف أن حجم الفجوة التمويلية لمصر يبلغ 
نحو 4 مليارات دوالر سنويا، دون أن يوضح المزيد 
مــن التفاصيل عنها، متوقعا زيـــادة حجم الدين 
الخارجي للموازنة العامة للدولة إلــى 80 مليارا 

بنهاية العام المالي الحالي.
كما رجح االنتهاء من طرح سندات »باندا« بقيمة 
500 مليون دوالر قبل نهاية مــارس 2023، والتي 
تعد أول إصــدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، 
ضمن مخطط تنويع مــصــادر التمويل واالتــجــاه 
نحو األسواق اآلسيوية واستهداف أسواق مختلفة 

ودراسة أفكار تمويلية جديدة.
ــنـــدات  ــه مــــن الـــمـــســـتـــهـــدف طــــــرح سـ ــأنــ وأفـــــــــاد بــ
»ساموراي« خضراء و»باندا« خضراء، كأفكار جديدة 
ظهرت خالل فعاليات مؤتمر المناخ cop27، بهدف 
تحقيق أهــــداف تــنــمــويــة مــثــل مــشــروعــات الطاقة 
النظيفة والهيدروجين األخضر، الفتا إلى استعداد 
وزارة المالية إلصدار صكوك سيادية واالنتهاء من 
اإلجـــراءات والتفاصيل تمهيدا للطرح، وتوقع أن 
تتراوح قيمة أول الطرح بين 1.5 و2.5 مليار دوالر.
)العربية.نت(

3.8% انخفاض األصول المدارة في الربع الثالث
ً
تراجعت من 25.7 مليار دينار إلى 24.79 مليارا

انخفضت األصـــول الــمــدارة 
مــــــــن شــــــــركــــــــات االســـــتـــــثـــــمـــــار 
الحاصلة على رخصة من هيئة 
أسواق المال، وتتولى إدارتها 
عن الغير وتمارس نشاط مدير 
محفظة االستثمار بنسبة 3.8 
في المئة، من 25.7 مليار دينار 
في النصف األول من عام 2022 
 حتى نهاية 

ً
إلى 24.79 مليارا

سبتمبر 2022.
وبـــــــلـــــــغ إجــــــمــــــالــــــي أصــــــــول 
المحافظ، التي تقع تحت إدارة 
الشركات البالغ عدها 44 شركة 
ــار،  ــنـ نـــحـــو 5.84 مـــلـــيـــارات ديـ
في حين بلغ إجمالي األمــوال 
الــــمــــدارة تــحــت إدارة الــعــمــالء 
ــالــــي  ــمــ 7.34 مـــــلـــــيـــــارات، وإجــ
المحافظ بصفة األمــانــة 6.53 
مــلــيــارات، بينما بلغ إجمالي 

صــنــاديــق االســتــثــمــار الــمــدارة 
ــالــــي  ــمــ 4.12 مـــــلـــــيـــــارات، وإجــ
الضمانات الصادرة لمصلحة 
عــــمــــالء 2.29 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، 

.
ً
وأخرى 942.1 مليونا

وانخفض إجمالي األصول 
المدارة ضمن أنظمة االستثمار 
الجماعي بنسبة 4 بالمئة عما 
كانت عليه فــي النصف األول 
من عام 2022، إذ بلغ إجمالي 
هذه األصول نحو 2.36 مليار 
ديــنــار، مقابل 2.37 مليار في 
النصف األول من العام الحالي.

ــــي األصــــــــول  ــالـ ــ ــمـ ــ وبـــــلـــــغ إجـ
المدارة في 30 سبتمبر 2022 
الــمــتــمــثــلــة فـــي نــشــاط األوراق 
ــنـــار،  الـــمـــالـــيـــة 1.04 مـــلـــيـــار ديـ
 ،

ً
ــا ــيـــونـ ــلـ ــاري 160.59 مـ ــ ــقــ ــ وعــ

أســــــواق الــنــقــد مــلــيــار ديـــنـــار، 

 
ً
أدوات الـــديـــن 57.87 مــلــيــونــا
 ،

ً
ملكية خــاصــة 17.2 مــلــيــونــا

، تعاقدي 
ً
قابض 26.55 مليونا

، ريــــت 27.58 
ً
12.35 مـــلـــيـــونـــا

.
ً
مليونا

ويعتبر نشاط مدير محفظة 
ــار أكــــثــــر األنـــشـــطـــة  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الـــمـــرخـــصـــة والـــمـــمـــنـــوحـــة مــن 
هيئة أســواق الــمــال، تــاله بعد 
ــلــــى الــــتــــرتــــيــــب نـــشـــاط  ذلـــــــك عــ
مدير نظام استثمار جماعي، 
مــســتــشــار االســـتـــثـــمـــار، وكــيــل 
االكتتاب، أمين حفظ، وسيط 
أوراق مــالــيــة غــيــر مسجل في 
البورصة، مراقب استثمار، ثم 
نــشــاط صــانــع ســـوق، وتقويم 
األصــول، وكالة مقاصة إيداع 

أوراق مالية.
وباتت هناك شركات أكثر 

 فــي مجال األوراق 
ً
تخصصا

المالية بمختلف القطاعات، 
لكن يشترط عليها الحصول 
ــــواق  عـــلـــى مـــوافـــقـــة هــيــئــة أسـ
المال عند رغبتها في تقديم 
أي نشاط مــن هــذه األنشطة، 
بـــشـــرط اســتــيــفــاء مــتــطــلــبــات 
ــا  ــمـ ــيـ ــئــــة األســــــــــــــــواق، السـ ــيــ هــ
الــحــد األدنــــى مــن رأس الــمــال 
ــيــــص كــل  ــرخــ ــتــ الــــمــــطــــلــــوب لــ
نشاط استثماري على حدة، 
 بأن ممارسة أي نشاط 

ً
علما

أو الترويج له دون الحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة، مجرم 
ــقــــوبــــات مـــغـــلـــظـــة بــمــا  ولــــــه عــ
تضمنه القانون رقــم 7 لعام 
2010 والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة 

وتعديالتهما.

30% نمو ودائع الحكومة في البنوك إلى 3.6 مليارات دينار
3.83 مليارات تسهيالت جديدة ضختها البنوك في 10 أشهر

ضــخــت الــبــنــوك الــمــحــلــيــة من 
 وتسهيالت 

ً
بداية العام قروضا

فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بقيمة 
3.836 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار بنسبة 
نمو بلغت حتى نهاية أكتوبر 
الماضي 7.9% إذ قفز إجمالي 
التسهيالت القائمة من 48.290 
.
ً
مليار دينار إلى 52.126 مليارا

ويـــبـــلـــغ الـــمـــتـــوســـط الــشــهــري 
ــقــــروض بـــمـــا قـــيـــمـــتـــه 383.6  ــلــ لــ
مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار، مـــقـــابـــل إيــــــداع 
شـــهـــري لــلــقــطــاع الـــخـــاص يبلغ 
، إذ بـــلـــغ حــجــم 

ً
ــا ــلـــيـــونـ 168.6 مـ

ودائــع القطاع الــخــاص، كما في 
نهاية أكتوبر الماضي 36.156 
 
ً
 مقارنة مع 34.470 مليارا

ً
مليارا

ــادة تبلغ  ــزيـ بــنــهــايــة ديــســمــبــر بـ
1.686 مليار. 

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، زادت 
ودائــع الحكومة من بداية العام 
حــتــى آخــــر أكــتــوبــر بــقــيــمــة 853 
مليون دينار بنسبة نمو %30 
حــيــث بــلــغ الــرصــيــد فــي أكــتــوبــر 
3.680 مليارات دينار مقارنة مع 
2.827 مــلــيــار بــنــهــايــة ديسمبر 

 .2021
ــاق، بـــلـــغـــت قــيــمــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
اإليداعات الخاصة بالمؤسسات 
العامة، التي تملكها الحكومة أو 
تملك فيها مــا يــزيــد عــلــى %50 
بنهاية أكتوبر 6.799 مليارات 
ــة مـــــن 7.264  ــعــ ــتــــراجــ ديـــــنـــــار مــ
مــلــيــارات بــنــســبــة تـــراجـــع %6.8 

 .
ً
بقيمة 465 مليونا

وإجـــمـــااًل، يمكن اإلشــــارة إلى 
أن الودائع في القطاع المصرفي 

زادت فــي الــبــنــوك بــنــحــو 2.074 
مليار دينار بما نسبته %4.65 
في 10 أشهر من مستوى 44.561 
كما في نهاية ديسمبر الماضي 
 بنهاية أكتوبر 

ً
إلى 46.635 مليارا

من العام الحالي، بمتوسط إيداع 
شهري يبلغ 207.4 ماليين دينار.

، الـــتـــهـــم الــقــطــاع 
ً
وتــفــصــيــلــيــا

اإلســكــانــي الــنــصــيــب األكـــبـــر من 
 بنسبة 

ً
 نموا

ً
التسهيالت محققا

8.5% حيث بلغ رصيد القطاع 
15.616 مليار دينار بزيادة من 
بــدايــة الــعــام تــقــدر بقيمة 1.266 
 
ً
مليار مقارنة مع 14.390 مليارا

كما في ديسمبر الماضي. 
وبلغ نصيب القطاع العقاري 
495 مليون دينار جديدة إذ بلغ 
رصــيــد الــقــطــاع 9.649 مــلــيــارات 

بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.154 
مليارات بنمو %5. 

واستمرت التسهيالت لشراء 
األوراق المالية في النمو إذ بلغت 
نسبة الزيادة 10.5% وقفز رصيد 
القطاع من مستوى 2.858 مليار 

دينار في ديسمبر الماضي إلى 
3.156 مــلــيــارات ديـــنـــار بنهاية 

أكتوبر الماضي. 
وكــــــــان نـــصـــيـــب الــتــســهــيــالت 
االســــتــــهــــالكــــيــــة األقــــــــــل إذ بــلــغ 
ــر 101  ــهــ ــــي 10 أشــ ــيــــدهــــا فـ رصــ

مليون ديــنــار فقط بنمو %5.4 
وبـــلـــغ رصـــيـــد الـــقـــطـــاع بــنــهــايــة 
أكتوبر 1.946 مليار دينار مقارنة 

مع 1.845 مليار.
واســـتـــحـــدث الــبــنــك الــمــركــزي 
 ضمن هيكل القروض 

ً
 جديدا

ً
بندا

التوضيحي للقطاعات يحوي 
القروض المقدمة للبنوك، التي 
بــلــغــت 3.270 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار 
بنهاية أكتوبر بمقارنة مع 2.960 
بـــزيـــادة 310 مــاليــيــن ديــنــار من 

بداية العام وبنمو %10.

https://www.aljarida.com/article/6953
https://www.aljarida.com/article/6963
https://www.aljarida.com/article/6961
https://www.aljarida.com/article/6959
https://www.aljarida.com/article/6956
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وزارة النفط تنتهي من إعداد 
استراتيجيتها الخمسية

ــداد  ــ كــشــفــت وزارة الـــنـــفـــط عــــن االنـــتـــهـــاء مــــن إعـ
استراتيجيتها الجديدة الممتدة للسنوات الخمس 
المقبلة، وصياغة الرؤية التي تسعى الـــوزارة إلى 
تــحــقــيــقــهــا، بــعــد قـــيـــام فـــريـــق عــمــل االســتــراتــيــجــيــة 
بإعدادها وتحديد المحاور والتوجهات المستقبلية 
بالتنسيق والتعاون مع كل اإلدارات وبرامج العمل 

في الوزارة.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إن وفـــدا مــن »النفط«، 
يتكون من وكيل الوزارة الشيخ د. نمر فهد المالك، 
والوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة المهندس 
خالد الديين، ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة تماضر خالد األحمد، سيقومون بتسليم 
االستراتيجية الجديدة لــلــوزارة إلــى المدير العام 
للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله، لمراجعة 
االستراتيجية وإبــداء أي مالحظات عليها، ويأتي 
ذلك التعاون تأصيال لمذكرة التعاون الموقعة بين 

الوزارة والمعهد في فبراير 2022.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال نــمــر الــصــبــاح إن فــريــق عمل 
ــوزارة نــجــح فــي وضـــع االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة،  ــ الـ
ضــمــن الــتــوقــيــت الـــزمـــنـــي الـــمـــحـــدد، بــغــيــة تعظيم 
القيمة المضافة للنفط والغاز في الكويت، وتعزيز 
ــبـــشـــري الـــمـــســـتـــدام، والـــــــذي يــعــتــبــر  ــال الـ ــمــ رأس الــ

ــم تـــحـــديـــد الــطــمــوحــات  نـــفـــط الــمــســتــقــبــل، حـــيـــث تــ
االستراتيجية للوزارة والتي تنبثق منها األهداف 

التشغيلية.
ــة لــكــل  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــم إعـــــــــداد االسـ ــ وأضـــــــــاف أنــــــه تـ
قــطــاع مــن قــطــاعــات الـــــوزارة، وتـــم تــحــديــد األهـــداف 
ــوزارة  ــ ــة الــ ــ االســتــراتــيــجــيــة لــكــل بـــرنـــامـــج وفــــق رؤيـ
وأهدافها االستراتيجية المتمثلة في المحافظة على 
الموارد البترولية واالستخدام األمثل لها وتطويرها 
وفق أفضل الممارسات لضمان استدامتها وتعزيز 
االقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وسالمة 
المنشآت وصحة العاملين ضمن نهج رؤية الدولة 

في التحول الرقمي.
وأفاد بأن وزارة النفط تسعى دائما إلى التحول 
الرقمي الكامل، من خالل ضوابط وإجراءات وقواعد 
بيانات عالية الجودة، ولتحقيق ذلك تعمل الوزارة 
على ميكنة الخدمات والربط االلكتروني وتطوير 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واألمــن 
السيبراني، مبينا أن استراتيجية الوزارة تتضمن 
مجموعة من المكونات الرئيسية التي تتمثل في 
الــرؤيــة والرسالة والقيم واألهـــداف االستراتيجية 

والمحاور.

صورة جماعية لمسؤولي الوزارة ومعهد التخطيط

 GIG Battle مهرجان
Fitness يقود فعاليات اللياقة

 »Circuit + Fitness« أطلقت مجموعة الخليج للتأمين، بالتعاون مع
مهرجان GIG Battle Fitness للعام الثالث.

وأقيم الحدث، الذي يعتبر أكبر فعاليات اللياقة البدنية بالمنطقة، 
في الجزيرة الخضراء يومي 2 و3 ديسمبر الــجــاري، بحضور أكثر 
مــن 2500 ريــاضــي ومــشــاهــد ومــتــطــوع، وشــهــد هــذا الــيــوم الرياضي 
الطويل تنافس عدد كبير من الرياضيين في مجموعة متنوعة من 
األلعاب الرياضية، بما في ذلك مسابقة الكروسفيت، سباق حواجز 5 
كيلومترات )سباق السارسان(، مباريات رفع األثقال، منافسات الجمباز 

وسباق األطفال ومنطقة األنشطة.
بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين 
خالد السنعوسي: »يسر مجموعة الخليج للتأمين المشاركة في هذه 
الفرصة لدعم الرياضيين واالرتقاء بالمسؤولية االجتماعية للشركات 
)CSR( إلى المستوى التالي، من خالل مساعدة األجيال القادمة على 
تأسيس حياة أكثر وعيا بالصحة«.  واضاف السنعوسي: »لقد اكتسبت 
الــريــاضــات التنافسية شعبية بين الشباب والــشــابــات بالكويت في 
السنوات األخيرة، لذا نأمل أن يساهم هذا الحدث في دعم نمط حياة 
أكثر نشاطا بين هذه الشريحة من المجتمع، كما نهنئ الرياضيين 

الفائزين ونثمن نتائج جميع الرياضيين المشاركين«.
وأكد أن النجاح الكبير الذي حققه GIG Battle Fitness يأتي في إطار 
سعي المجموعة للتميز على صعيد المناسبات واألحداث، وقيامها 
بــدور الراعي الرئيسي لهذا الحدث للعام الثالث على التوالي دليل 
جديد على العمل الــدؤوب الــذي تقوم به لدعم مثل هــذه المناسبات 
والتطلع لتنظيم ورعاية المزيد من الفعاليات الناجحة في المستقبل.

يذكر أن »GIG Battle Fitness Festival« هو مهرجان شامل للياقة 
البدنية، يهدف إلى إقامة مسابقة سنوية توحد إثارة اللياقة التنافسية 
والمجتمعات الرياضية الــمــزدهــرة فــي الــشــرق األوســـط تحت سقف 
واحد، وقد نمت هذه المبادرة على مر السنين لجذب الرياضيين من 

جميع أنحاء العالم.

السنعوسي مع مجموعة من الفائزين

مت ورشة عمل حول ريادة  »زين« قدَّ
األعمال واالبتكار الرقمي

ZINC الشركة استضافت طلبة جامعة الكويت في منصتها لإلبداع
مــت شــركــة زيــن ورشـــة عمل خــاصــة حول  قــدَّ
أساسيات النجاح في ريادة األعمال واالبتكار 
الــرقــمــي، والــتــي اســتــضــافــت مــن خــاللــهــا طــالب 
وطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في قسم 
علوم المعلومات التابع لكلية العلوم الحياتية 

 .ZINC بجامعة الكويت في منصتها لإلبداع
ــبــــادرة اســـتـــكـــمـــااًل لــلــجــهــود  ــمــ ــذه الــ ــ وأتــــــت هـ
المشتركة التي تبذلها »زين« بشكل مستمر مع 
مختلف المؤسسات التعليمية واألكاديمية، من 
القطاعين العام والخاص، في البالد، لإلسهام 
بتطوير العملية التعليمية، ومشاركة خبرات 
القطاع الخاص مع طلبة المدارس والجامعات 
وحــديــثــي الــتــخــرج، وبـــاألخـــص حـــول مــجــاالت 
االبــتــكــار الــرقــمــي وريـــــادة األعـــمـــال والــشــركــات 

التكنولوجية الناشئة. 
 ZNIC واســـتـــضـــافـــت مــنــصــة زيــــن لــالبــتــكــار
مجموعة من طــالب وطالبات وأعــضــاء الهيئة 
التدريسية مــن قسم عــلــوم المعلومات التابع 
لكلية العلوم الحياتية، حيث تمحورت ورشة 

مــتــهــا »زيـــــن« حــــول أســاســيــات  الــعــمــل الـــتـــي قــدَّ
ــادة األعـــمـــال، وتــجــاربــهــا  ــ الــنــجــاح فـــي عــالــم ريـ

الناجحة في تمكين االبتكار الرقمي.
وقامت الورشة بتغطية عدد من المواضيع 
األساسية التي تهم أي مبادر مبتدئ، مثل: كيفية 
تأسيس الشركة الناشئة، وبناء فريق العمل، 
وصنع العالمة التجارية، وجذب المستثمرين، 
وتطوير المنتجات والخدمات. كما شارك الطلبة 
فــي تــمــاريــن عملية حـــول تــأســيــس مشاريعهم 
الــخــاصــة، واســتــعــراضــهــا أمــــام الــمــســتــثــمــريــن، 

وكيفية جذب فرص التعاون والنمو. 
ـــــبـــــرز هــــــذه الــــخــــطــــوة جــــهــــود »زيـــــــــن« فــي 

ُ
وت

دعــم أعــمــال الــشــركــات التكنولوجية الناشئة، 
والتزامها المتنامي نحو ممارستها لالستدامة 
المجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة 
ــي الــقــضــايــا األكـــثـــر أهــمــيــة في 

ّ
إيــجــابــيــة، وتــبــن

المجتمع، من أبرزها دعم رواد األعمال والشباب، 
وتــشــجــيــع االبـــتـــكـــار الـــرقـــمـــي، لــيــس بــالــكــويــت 

فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

الطالب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية مع فريق »زين«

  ال نحتاج إلى 
وثيقة تأمين 

جديدة خاصة 
لصاحب العقار 
فلدينا 3 أنواع 

لتأمين البناء
خالد المالكي

   التأمين 
أثناء البناء 

صعب في 
النظام الحالي 

بالكويت
طارق المطوع

  ضرورة 
تشريع 

القوانين 
الالزمة 

لضمان حماية 
ممتلكات 

األشخاص 
وتفعيل دور 
التأمين في 

المجتمع
حسين العتال 

وثيقة أخطار 
المقاول 

تحمي صاحب 
القسيمة من أي 
أخطاء تقع من 

المقاول
عادل الرميح 
 

        

ج متاح يبحث عن زبائن
َ
»تأمين البناء«... ُمنت

أصحاب العقارات ُيْحِجمون عنه والشركات تسعى إلى تسويقه
ــتـــم ذكـــــر الـــتـــأمـــيـــن، فــــإنــــه غــالــبــا حصة المطيري ــا يـ ــنـــدمـ عـ

مـــا يــتــجــه ذهــــن االنـــســـان إلــــى الــتــأمــيــن عــلــى 
السيارات، أو التأمين الصحي، لكن ما يغيب 
عن الساحة التأمينية في الكويت كثير من 

المنتجات، منها تأمين البناء.
ويــتــوافــر فــي الــكــويــت تــأمــيــن ضــد أخــطــار 
ات  الــمــقــاولــيــن وأخـــطـــار الــتــركــيــب واإلنـــشـــاء
واألجــهــزة الكهربائية واإللــكــتــرونــيــة، وتلف 
اآلالت، وأي تأمينات أخــرى تقع ضمن هذا 

الفرع.
هذا ما تنص عليه المادة رقم 4 من فصل 
ضوابط ممارسة التأمين وإعادة التأمين من 
125 لسنة  الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
2019 فـــي شـــأن تــنــظــيــم الــتــأمــيــن، إال أنــنــا 
نفتقد تأمين البناء للعديد مــن أصحاب 

العقارات.
ورغــم أن التأمين على البناء يحفظ 
حـــق الــمــالــك فـــي حـــال حــــدوث أي خطأ 
ــنـــاء، بـــــداًل مـــن الــــدخــــول فــي  ــبـ أثـــنـــاء الـ
متاهات المحاكم بين صاحب العقار 
والــشــركــة المنفذة أو الــمــقــاول، فإن 
هذا النوع من التأمين ال يزال غير 
منتشر في سوق التأمين المحلي، 
ــاب؛ ربــمــا منها  ــبـ لــعــديــد مـــن األسـ
ــاب الـــعـــقـــارات  ــحــ عـــــدم قـــنـــاعـــة أصــ

ــــن وثـــائـــق  ــــوع مـ ــنـ ــ ــذا الـ بـــأهـــمـــيـــة هــــ
التأمين، خصوصا أن ســوق التأمين 

الــمــحــلــي تـــعـــّرض خــــالل الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة 
لممارسات مشبوهة من بعض الشركات أثرت 

حتى على سمعة الشركات الملتزمة.
ووثــيــقــة تــأمــيــن جــمــيــع أخــطــار المقاولين 
ــال الــــمــــشــــروع الـــمـــقـــاول  ــ ــمـ ــ ــيـــمـــة أعـ تـــغـــطـــي قـ
)قيمة الــعــقــد( ضــد جميع األخــطــار للمقاول 
الرئيسي أو مقاولي الباطن، والتي قد تحدث 
بــطــريــقــة فــجــائــيــة وغــيــر مــتــوقــعــة خــالل فترة 
تنفيذ المشروع، كما تمتد الوثيقة لتشمل 
المسؤولية القانونية تــجــاه الــطــرف الثالث 
والناتجة عن تنفيذ أعمال المقاومة، وذلك 
في حدود مبلغ معّين يتم تحديده بالوثيقة.

وتــحــمــي وثــيــقــة تــأمــيــن الــمــهــن والــعــمــالــة 
المنفذين وصاحب العقار، ففي ظل األوضاع 
الحالية من زيادة أسعار مواد البناء واأليدي 
العاملة، وكثرة المقاولين في ساحة العقار، 
قد نحتاج إلى وثيقة جديدة تكون لصاحب 
الــعــقــار بشكل مــبــاشــر عــن أي أخــطــاء تحدث 

أثناء البناء.
وقوع الحوادث أمر محتمل، وعندما يحدث 
ذلـــك، فــإن األضــــرار أو الــخــســائــر الــتــي تلحق 
بأصحاب العقار من الممكن أن تكون واسعة 
جدا، إال أنه عندما يكون منزلك تحت غطاء 
التأمين، فإنه الخطر يصبح أقل وطأة، ومن 
السهل يتم معرفة البدائل وإصالحاتها من 

قبل شركات التأمين الخاصة بالمؤّمن.
وتتجه كثير مــن اآلراء إلــى ضـــرورة إلــزام 
الشركات المنفذة والمقاولين بعمل وثيقة 
تــأمــيــن لــلــبــنــاء بــأنــواعــهــا، حــتــى يــحــفــظ حق 

صاحب العقار.

الناس ال تلتزم 

بــدايــة، قــال الرئيس التنفيذي في الشركة 
ــى لــلــتــأمــيــن الــتــكــافــلــي، حــســيــن الــعــتــال،  األولــ
إن وثائق التأمين لمن يريد أن يبني منزال 
جديدا موجودة في الكويت، وهي إجبارية، 
إال أن عموم الناس ال يهتمون بعمل تأمين 
للمنزل بعد انتهاء أعمال اإلنشاء، لذلك يجب 
أن تــفــرض الـــدولـــة هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــأمــيــن، 

ألهميته لصاحب العقار.
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ وأكــــمــــل: يـــجـــب أن يـــكـــون هـ
الوثائق إلزاميا؛ سواء لبناء المنزل بالكامل 
أو جزء منه كبناء غرفة إضافية أو هدمها، 
وذلـــك لــســالمــة صــاحــب الــمــنــزل، وكــذلــك بعد 

االنتهاء من مرحلة اإلنشاء.
وأضاف العتال: قليلون من يؤّمنون على 
 يكون سبب التأمين هو 

ً
بناء المنزل، وغالبا

طلب من البنك أو جهة التمويل الستطاعتهم 
إعطاء العميل القرض أو التمويل المطلوب، 
إال أنـــــه فـــــور انـــتـــهـــاء مـــــدة الـــتـــمـــويـــل ال يــتــم 
تجديدها، لذا ال بّد أن تكون إلزامية وتغطي 
جــمــيــع مـــراحـــل الــبــنــاء والـــمـــواد والــعــامــلــيــن، 
ــنـــزل، وعـــلـــى الـــدولـــة  ــمـ ـــم الـ

ّ
وكـــذلـــك بـــعـــد تـــســـل

ــيـــن الــــالزمــــة لــتــضــمــن حــمــايــة  ــقـــوانـ ــع الـ ــ وضـ
ممتلكات األشــخــاص وتفعيل دور التأمين 

في المجتمع.

قوانين غير مفّعلة

ــاد  مــــن جــــانــــبــــه، قـــــال األمــــيــــن الــــعــــام التـــحـ

الــتــأمــيــن الــكــويــتــي، عـــادل الــرمــيــح، إن وثيقة 
ــار الـــمـــقـــاول تــحــمــي صـــاحـــب الــقــســيــمــة  ــطـ أخـ
مــن أي أخــطــاء تــقــع مــن الــمــقــاول، ويــفــتــرض 
أن تكون إجبارية ال اختيارية، وعلى بلدية 
الكويت أن تفرض على المقاول وثيقة أخطاء 
الــمــهــنــة، حــيــث تــعــود لمصلحة الــمــالــك، فكل 
مقاول مرخص للبناء يجب أن يحمل وثيقة 

مستمرة.
ــقــــاول يــمــتــلــك  وأضــــــــاف: يـــجـــب عـــلـــى كــــل مــ
رخــصــة للبناء أن تــكــون لــديــه وثــيــقــة تأمين 
مــســتــمــر، مـــادامـــت رخــصــتــه صـــالـــحـــة، حــيــث 
يكون صاحب العقار مطمئنا عندما يتعاقد 
مــع الــمــقــاول، وفــي حــيــن حـــدوث خــطــأ يرجع 
إلى شركة التأمين ال إلى المقاول، ويجب أن 
تكون إجبارية حتى تنجح، فهناك الكثير من 
األشياء يجب أن تؤّمن إجباريا، وإال فإنها 

لــن تنجح، كما أن هناك الكثير مــن التأمين 
ـــتـــه قـــــــرارات وزاريـــــــة كــتــأمــيــن الــمــحــامــيــن 

ّ
بـــت

وتأمين األطباء والمهندسين والمحاسبين، 
والــكــثــيــر مـــن الــمــهــن الــتــي وارد بــهــا الــخــطــأ 
غير المقصود، لكن حتى اآلن التنفيذ ليس 

بالمستوى المطلوب.
وأكــد الرميح أنــه يجب أال يلغى التأمين، 
مــادامــت الــرخــصــة ســاريــة، وتــكــون مستمرة 

مع رخصة البناء، ليكون الجميع مطمئنا.

3 أنواع
 

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــال الــ ــ مـ
لــمــجــمــوعــة شــركــات ركـــاز لــلــمــقــاوالت، خــالــد 
المالكي: ال نحتاج إلى وثيقة تأمين جديدة، 
ــقـــار، فــلــديــنــا 3 أنــــواع  خـــاصـــة لـــصـــاحـــب الـــعـ
لتأمين الــبــنــاء فــي الــكــويــت؛ تأمين العمالة، 
وتــأمــيــن أخــطــار الــمــقــاولــيــن، وتــأمــيــن أخطاء 
المهنة، وهذه الوثائق تحمي صاحب العقار 
ــنـــاء، فــتــأمــيــن  ــبـ مـــن أي أضــــــرار تــقــع أثـــنـــاء الـ
البناء مجزأ لثالثة تأمينات، وألن شركة 
الــتــأمــيــن تطمح لــلــربــح، فــإنــه مــن غير 
المجدي ترك التأمين عائما، عندما 
يتم وضــع تأمين الموقع واألخــطــاء 
جميعها فــي وثــيــقــة واحـــدة سيكون 

سعرها عاليا.
وأضــاف: قانون البلدية ينص على أن 
أي عامل يتعّرض إلصابة أو يفقد حياته، فإن 
المالك هو من يتحّمل تلك المسؤولية، لذلك 
يجب على صاحب القسيمة أن يحمي نفسه 
مــن خــالل الــتــأكــد مــن وجــود هــذه التأمينات 
لــدى الشركة قبل توقيع العقد، ومــع األسف 
في الكويت ال يوجد قانون يلزم أي طرف من 
الطرفين بعمل تأمين، وينبغي على بلدية 
الــكــويــت أن تــفــرض عــلــى شــركــات الــمــقــاوالت 

عمل تأمين للموقع.
وأكمل: أرى أننا ال نحتاج إلى خلق وثيقة 
جـــديـــدة خـــاصـــة لــصــاحــب الـــعـــقـــار، ونــكــتــفــي 
بالوثائق الثالث، وثيقة التأمين هي فرض 
عــلــى الــشــركــات، أي أن هــذا اإلجـــراء يــجــب أن 

تقوم به الشركات، ال المالك.

مقاولون بال رخص

ــــدوره، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة  بــ
سدير للتجارة والمقاوالت، طارق المطوع: إن 
التأمين أثناء البناء صعب في النظام الحالي 
بالكويت، ومن الصعب تطبيق وثيقة جديدة 
خاصة بصاحب العقار، والسبب هو أن هناك 
الكثير من المقاولين ال يملكون رخصة، وغير 
متخصصين، ومن الممكن أن يتعامل صاحب 
الــعــقــار مــع أكــثــر مــن مــقــاول، ونــصــفــهــم ليس 
لــديــهــم رخــــص، لــذلــك، فـــإن شــركــات الــتــأمــيــن 
غير مستعدة للعمل مع مقاولين ليس لديهم 
رخص وال عنوان وال مسؤولية، فهم بحاجة 
إلى مقاولين لديهم مكاتب ورخص مستمرة.

  على الدولة أن 
تفرض تأمين 

البناء ألهميته 
لصاحب 

العقار
حسين العتال 

  على البلدية 
فرض وثيقة 

أخطاء المهنة 
على المقاول 

عادل الرميح 

  في الكويت ال 
يوجد قانون 
 من 

ً
يلزم أيا

الطرفين بعمل 
تأمين

خالد المالكي

  شركات التأمين 
غير مستعدة 

للعمل مع 
مقاولين ليس 

لديهم رخص
طارق المطوع
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ABK Capital أهلي كابيتال« تطلق عالمتها الجديدة«
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة أهـــــــلـــــــي 
ــار، إطــــاق  ــمـ ــثـ ــتـ ــال لـــاسـ ــتـ ــيـ ــابـ كـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــاريـ ــتـــجـ عـــامـــتـــهـــا الـ
 مع 

ً
ABK Capital(، تــمــاشــيــا (

استراتيجيتها، التي تهدف إلى 
إثراء تجربة عمائها، من خال 
فريق عملها الذي يتمتع بخبرات 
ــقـــة فــــي مــــجــــال االســـتـــثـــمـــار  عـــريـ
 
ً
وإدارة األصول والثروات، فضا
عن الحلول والخدمات المبتكرة 
الـــتـــي تــعــتــزم الـــشـــركـــة طــرحــهــا، 
 في 

ً
 بــــارزا

ً
لتحدث بــذلــك تغييرا

عاقتها المستدامة مع عمائها 
بالكويت، في إطار عملية تحول 
متكاملة ضمن مجموعة البنك 

األهلي الكويتي.
حت  وفي هذه المناسبة، صرَّ
يــاســمــيــن ســامــة، نــائــبــة رئيس 
 :ABK Capital مــجــلــس إدارة 
ــز مــكــانــتــنــا  ــزيـ ــعـ ــى تـ ــ »نــــهــــدف إلــ
كشركة استثمارية بارزة ورائدة 
فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث دأبـــــت على 
 الماضية، 

ً
مدار الستة عشر عاما

مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، عـــلـــى تــقــديــم 
قيمة مضافة لعمائنا، ووضع 
احتياجاتهم المالية على رأس 

أولوياتنا«.

ــه، قــــــــال حــســيــن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
شــحــرور، الرئيس التنفيذي لـ 
ABK Capital: »نــحــن قريبون 
مـــن عــمــائــنــا ألبـــعـــد الـــحـــدود، 
لتلبية احتياجاتهم، ومحاكاة 

تطلعاتهم، لنقدم لهم مجموعة 
غنية من المنتجات والخدمات 
والحلول االستثمارية التقليدية 
ــة، ونــمــنــحــهــم فــرصــة  ــلـ ــبـــديـ والـ
االستثمار في األصول المحلية 

واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة بــكــل 
سهولة وُيسر، لذا يأتي إطاقنا 
لــلــعــامــة الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
ــمـــال مــســيــرة  ــكـ  الســـتـ

ً
ــفـــيـــزا ــحـ تـ

حافلة من اإلنجازات«.
 ABK Capital وتـــعـــتـــبـــر 
ــة رائـــــــدة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــ ــركـ ــ شـ
فـــي الــمــنــطــقــة كـــمـــزود لحلول 
إدارة األصــــــــول والــــخــــدمــــات 
االســـتـــشـــاريـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة 
ومــقــرهــا الرئيسي بالكويت، 
وهي شركة مساهمة كويتية 
مـــقـــفـــلـــة تــــحــــت رقـــــابـــــة هــيــئــة 

أسواق المال في الكويت.
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــد إحـــــــــــدى الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
وت

التابعة للبنك األهلي الكويتي، 
وركـــيـــزة أســاســيــة ضــمــن خطة 
التوسع اإلقليمية للبنك، التي 
 مــن الكويت ومصر 

ً
تشمل كــا
واإلمارات. 

 ABK Capital ــر  ــ ــخـ ــ ــفـ ــ وتـ
ــتــــوى عـــــــــاٍل مــن  ــســ بــــتــــقــــديــــم مــ
ة والتفاني  الشفافية والــكــفــاء
لجميع عمائها، كما توفر لهم 
حــزمــة واســعــة مــن المنتجات 
ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والــــــخــــــدمــــــات االســ
المحلية واإلقليمية والعالمية.

ياسمين سالمة

»الوطني« أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق األوسط
البنك يتوج بالجائزة للعام الـ 11 على التوالي ضمن استبيان »غلوبل فاينانس«

تــــوج بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي، 
للعام الحادي عشر على التوالي، 
بــجــائــزة أفــضــل مــــزود لــخــدمــات 
ــكـــويـــت  أســــــــــواق الـــــصـــــرف فـــــي الـ
والشرق األوسط لعام 2023، في 
االستبيان السنوي الــذي أجرته 
مجلة غلوبل فاينانس العالمية 
المتخصصة، وتضمن استطاع 
آراء مــحــلــلــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
والمديرين التنفيذيين للشركات 
ــيــــن فـــــــي مــــجــــال  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ والــ

التكنولوجيا حول العالم.
وتــضــمــنــت مــعــايــيــر اخــتــيــار 
الفائزين بجائزة أفضل مــزودي 
ــل،  ــوامـ ــدة عـ ــ خــــدمــــات الــــصــــرف عـ
بينها حجم المعامات والحصة 
ــاق الـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــطــ ــ الــــســــوقــــيــــة، ونــ
ــمــــاء،  ــعــ ــيــــة، وخـــــدمـــــة الــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ

واألسعار التنافسية والتقنيات 
الــمــبــتــكــرة، كــمــا وضــعــت غلوبل 
 فــــي االعـــتـــبـــار 

ً
ــا فـــايـــنـــانـــس أيــــضــ

آراء محللي الــقــطــاع والمديرين 
التنفيذيين والمتخصصين في 

مجال التكنولوجيا.
وأعلنت مجلة غلوبل فاينانس 
أسماء الفائزين بالجائزة ضمن 
االستبيان الثالث والعشرين على 
مستوى 88 دولــة وسبع مناطق 
جغرافية مختلفة على مستوى 
ــة إلـــــى إعــــان  ــافــ ــالــــم، بــــاإلضــ ــعــ الــ
الفائزين بجائزة أفضل مــزودي 
أبحاث وتحليات أسواق الصرف 
وتقنية تداول العمات األجنبية.

ــار عــــلــــى بــنــك  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ووقــــــــع االخـ
الكويت الوطني كواحد من أفضل 
البنوك على مستوى العالم، وأحد 

أفضل البنوك في منطقة الشرق 
األوسط، لتوفيره خدمات أسواق 
ــــى جــانــب  الــــصــــرف األجـــنـــبـــي، إلـ
بنوك ومؤسسات مالية عالمية 
 Bankو J.P. Morgan كبرى مثل
 BBVAو Citibankو of America

.Société Généraleو
وأوضحت »غلوبل فاينانس« 
أن جوائز هذا العام كرمت البنوك 
الــتــي قــدمــت لعمائها إرشـــادات 
وأداء فائقين خال هذه األوقات 
الصعبة التي يشهد فيها العالم 
ــلـــوغ مــــعــــدالت الــتــضــخــم أعــلــى  بـ
مستوى منذ أربعة عقود وزيادة 
تقلبات أسواق الصرف األجنبي 
بشكل كبير، حيث برهنت هذه 
التحديات على أن اختيار شريك 
مصرفي موثوق لخدمات أسواق 

الصرف يعد أمرا بالغ األهمية.
ويشكل الــفــوز بــهــذه الجائزة 
المرموقة، وللعام الحادي عشر 

 على 
ً
 جديدا

ً
على التوالي، تأكيدا

 في 
ً
 وإقليميا

ً
ريادة البنك محليا

تقديم أفضل الحلول المصرفية 

المبتكرة لعمائه، حيث يجني 
»الــــوطــــنــــي« ثــــمــــار اســـتـــثـــمـــاراتـــه 
الـــضـــخـــمـــة فـــــي تــــطــــويــــر بــنــيــتــه 

التحتية، بــهــدف تقديم خدمات 
عالية الجودة لعمائه، إلى جانب 
استثماراته في كــوادره البشرية 
ــاءات  ــفــ ــكــ ــل الــ ــي تـــعـــد أفــــضــ ــ ــتـ ــ والـ

المصرفية.
وقــــــــــال مـــــديـــــر إدارة تــــــــداول 
العمات األجنبية في بنك الكويت 
ــان الــروضــان: »إن  الــوطــنــي روضـ
حصولنا على هذه الجائزة للعام 
الحادي عشر على التوالي يعكس 
اتــســاع نــطــاق وجــــودة الــخــدمــات 
الــتــي نقدمها لعمائنا، إضــافــة 
إلـــى كــونــهــا شــهــادة عــلــى العمل 
الــجــاد والــمــرونــة والتفاني التي 
يتمتع بها فريق الخزينة في بنك 

الكويت الوطني«.
وأوضح الروضان أن الجائزة 
تــبــرهــن عــلــى الــتــزام الــبــنــك طــوال 

ــه  ــ ــادتـ ــ ــيــــد ريـ ــأكــ ــاه تــ ــ ــــجـ الـــــمـــــدى تـ
ونقاط قوته في أســواق الصرف 
األجنبية، وتقديم أسعار تنافسية 
وخــدمــة عالية الــجــودة للعماء، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــســيــولــة 
باستمرار حتى في ظروف السوق 

المتقلبة.
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن الــــوطــــنــــي 
يـــحـــصـــد ثــــمــــار ســــنــــوات طــويــلــة 
من االستثمار في التكنولوجيا 
 أن صناعة سوق 

ً
واألفراد، مؤكدا

العمات األجنبية تعد تنافسية 
، لذلك لــن يتوانى البنك في 

ً
جـــدا

مــواصــلــة االســتــثــمــار وبــقــوة في 
الــتــقــنــيــات والــعــمــل عــلــى تطوير 
الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة لــتــداول 
ــمـــات األجـــنـــبـــيـــة لــتــلــبــي كــل  ــعـ الـ

احتياجات عمائه.

روضان الروضان

»المتحد« يطرح خدمة إرسال األموال 
عبر »كي نت«

ــه  ــيـ ــعـ فـــــــــي إطــــــــــــــار سـ
الــــمــــســــتــــمــــر لـــتـــطـــويـــر 
ــه الــمــصــرفــيــة  ــاتــ ــدمــ خــ
لــتــقــديــم أفــضــل تجربة 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة  ــيــ ــرفــ مــــصــ
ــه مــــــن خــــال  ــمــــائــ ــعــ لــ
خدمات رقمية متميزة 
وفـــعـــالـــة، أعــلــن البنك 
األهلي المتحد إطاق 

ــوال، الــتــي بمقتضاها  ــ ــ خــدمــة إرســـــال األمـ
يتمكن عماء البنك الكرام من إرسال األموال 
ــــط مـــع المستفيد  عـــن طـــريـــق مــشــاركــة رابـ
من عماء البنوك المحلية للحصول على 
األمــــوال، مــن خــال بــوابــة دفــع كــي نــت على 
مــدار الساعة، وخــال جميع أيــام األسبوع 

بمنتهى السهولة واألمان.
ومـــن خـــال هـــذه الــخــدمــة يمكن لعماء 
البنك األهلي المتحد الدخول على تطبيق 
الــبــنــك AUB APP واخــتــيــار خــدمــة إرســـال 
األموال ألي مستفيد دون الحاجة إلى معرفة 
رقم الحساب أو اآليبان، بمجرد رقم الهاتف.

ويقوم العميل بإضافة المستفيد المراد 
إرسال األموال له، أو اختيار هذا المستفيد 
مــن قائمة االتــصــال الخاصة بالعميل، ثم 
ــه، وتــحــديــد  ــالــ ــال الــمــبــلــغ الـــمـــراد إرســ ــ إدخــ
الحساب الــمــراد الخصم منه، ثــم مشاركة 
الرابط مع المستفيد الذي سيتلقى الطلب 
من خال الرابط، وفي حال قبوله للتحويل 
وتأكيده للمعاملة من خال الرابط سيتم 
خصم المبلغ من حساب العميل الذي قام 

بالتحويل.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الــخــدمــة الــجــديــدة، 

أفادت رئيسة إدارة 
قـــــنـــــوات الــــتــــوزيــــع 
المصرفية لألفراد 
فــــي الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
ــــادي  ــنـ ــ ــد هـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
ـــل: »يـــســـعـــدنـــا  ــزعــ ــ خـ
تطبيق هذه الخدمة 
الــجــديــدة التي تأتي 
فـــــــي إطــــــــــــار تـــطـــويـــر 
منظومة المدفوعات 
بالتعاون مع شركة كي نــت، فضا عن أن 
هـــذه الــخــدمــة تضيف الكثير مــن الــمــرونــة 
والــســرعــة فــي تــحــويــل األمـــــوال مــمــا يمكن 
عماء البنك من سداد فواتيرهم أو إرسال 
االموال فورا من خال اتباع خطوات سهلة 

إلتمام عملية التحويل«.
وأضافت خزعل: »نعمل في البنك األهلي 
المتحد مــن رؤيـــة واضــحــة تــؤمــن بأهمية 
التطوير الــدائــم واالستثمار في الخدمات 
ــن هــذا  ــة الـــعـــمـــاء، ومــ والــمــنــتــجــات وخـــدمـ
المنطلق اعتمدنا هـــذه الــخــدمــة الجديدة 
لتمكين عمائنا الكرام من تحويل األموال 
مــن خــال منظومة مــن السرعة والسهولة 
واالمـــــان والــمــوثــوقــيــة ودون الــحــاجــة إلــى 

الذهاب إلى البنك«.
وأشارت إلى أنه من مميزات خدمة إرسال 
األمــــوال أنــهــا تلبي احــتــيــاجــات وتطلعات 
مجموعة واسعة من العماء الذين يرغبون 
فــي خــيــارات دفــع آمنة ومــتــطــورة تقلل من 
ــتـــمـــاد عــلــى الـــتـــعـــامـــات الــنــقــديــة ومــا  االعـ
يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل 

إجراءات الدفع والتحصيل.

»بيتك«: إقبال جماهيري واسع على »فان بوكس«

تشهد منطقة فان بوكس المخصصة 
لعرض مباريات كأس العالم، برعاية بيت 
 من 

ً
التمويل الكويتي )بيتك(، إقبااًل واسعا

الجمهور وأفراد العائلة محبي كرة القدم.
ــان بـــوكـــس أكــبــر  ــ ويــعــتــبــر مــــشــــروع فـ
منطقة تجّمع جماهيري لــكــأس العالم 
في الكويت، ويقع بمنطقة الباجات على 

امتداد شارع الخليج العربي.
وتـــســـتـــمـــتـــع الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــعــــائــــات 
بمتابعة جميع مباريات البطولة عبر 4 
شاشات ضخمة موزعة في أنحاء المكان، 
وتتوسطها شاشة عماقة بمساحة 66 
 هـــي األكـــبـــر مـــن نــوعــهــا في 

ً
 مــربــعــا

ً
مـــتـــرا

الكويت لبث جميع المباريات.
ــار  ــتـــك« ضـــمـــن إطــ ــيـ ــة »بـ ــايــ ــأتــــي رعــ وتــ
المسؤولية االجتماعية والــحــرص على 
دعــــم األنـــشـــطـــة الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة، 
ومواكبة المناسبات المختلفة، السيما 

 كبطولة 
ً
 كبيرا

ً
تلك الــتــي تكتسب زخــمــا

كأس العالم.
 KFH ويــوفــر »بيتك« منطقة جماهير
 لعمائه 

ً
Fan Zone صممها خصوصا

الشباب محبي رياضة كــرة القدم، حيث 
تــشــهــد تــنــظــيــم الــعــديــد مـــن الــمــســابــقــات 
والــفــعــالــيــات لــلــحــضــور مـــع فـــرص لربح 
جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة 

الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.
وتعزيزا للتواصل مع العماء، سينظم 
»بيتك« يوما خاصا لعمائه لاستمتاع 
بــحــضــور مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم بنقل 
ــــي ضـــمـــن أجـــــــواء حــمــاســيــة  مـــبـــاشـــر وحـ

مميزة وفريدة.
وتــتــمــاشــى رعـــايـــة »بــيــتــك« الــرســمــيــة 
لــمــشــروع فـــان بــوكــس، مــع استراتيجية 
االستدامة، إذ تم تصميم المشروع وبنائه 
 KFH Fan »بالكامل بما في ذلك ركن »بيتك

Zone من حاويات شحن ُمعاد تدويرها.
ويواصل »بيتك« التمّيز بدعم مبادرات 
االســتــدامــة والــبــيــئــة، وحــقــق الــعــديــد من 
اإلنــجــازات فــي هــذا اإلطــــار، ضمن حملة 
م تحت مظلتها 

ّ
Keep it green التي نظ

العديد من المبادرات البيئية المستدامة، 
وحــصــل على تــقــديــرات وجــوائــز عالمية 

في االستدامة.
 لـــــــدور »بـــيـــتـــك« فــــي دعـــم 

ً
وتـــرســـيـــخـــا

الطاقات الشبابية اإلبداعية، تم التعاون 
مع مجموعة رسامين كويتيين أضافوا 
أعــمــالــهــم الــفــنــيــة وبــصــمــاتــهــم اإلبــداعــيــة 
على ركن »بيتك« الذي تزّين بالرسومات 
الــــجــــداريــــة والــــلــــوحــــات الــفــنــيــة بــتــوقــيــع 
الشباب الكويتيين المبدعين، وتم تسليط 
الضوء على أعمالهم المميزة والتعريف 
بــمــواهــبــهــم وإمــكــانــاتــهــم عــبــر حــســابــات 

»بيتك« على منصات التواصل.

جانب من الحضور قبيل بدء إحدى المباريات

»الخليج« يعلن 10 
فائزين في سحب الدانة

في إطار حرصه 
عـــــــــلـــــــــى مـــــــكـــــــافـــــــأة 
عمائه، أعلن بنك 
الخليج أسماء 10 
ـــ 1000  فـــائـــزيـــن بــ
دينار لكل منهم، 
في سحب الدانة 
عـــــــــــن نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
الـــــــــــــمـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
ــل  ــيــ ــلــ وهــــــــــــــــــم: خــ

عــبــدالــحــســيــن الــخــبــاز، 
وهــبــة محمد إســمــاعــيــل، وعــبــدالــلــه حــســن الــحــريــري، 
وإبـــراهـــيـــم حــبــيــب عــبــدالــلــه، ومــحــمــد ســامــي صــالــح، 
ــا، ومــحــمــد عـــبـــاس حسين  ــادهــ ورانــــديــــب كــــــاوور شــ
الخميس، وفاطمة حسين كـــارون، وعــدنــان منصور 

علي الصفار، وفرح صالح حسين )قاصر(.
ويــعــد حــســاب الــدانــة مــن أفــضــل حسابات االدخـــار 
في الكويت، بسحوباته الــدوريــة التي تحمل جوائز 
قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الــحــســاب، فهناك 
فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة 
إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما 100 ألف 
دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، 
والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي 

تبلغ 1.5 مليون دينار.
ويعتبر »الخليج« البنك الوحيد في الكويت الذي 
، إذ منح عماء 

ً
يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا

حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار، والتي أعلن 
الــفــائــز فيها فــي يوليو الــمــاضــي، فيما سيتم إعــان 
الــفــائــز بــجــائــزة المليون ونــصــف المليون ديــنــار في 
السحب السنوي الكبير في 19 يناير المقبل، بحضور 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست آند 

يونغ.

»وربة« يشارك في معرض »دورنا اإلعالمي«
األول من نوعه في العالقات العامة بجامعة الكويت

أعـــلـــن بــنــك وربـــــة مــشــاركــتــه 
فــي مــعــرض »دورنــــا اإلعــامــي« 
األول مـــن نــوعــه فـــي الــعــاقــات 
العامة، والــذي يقام في الفترة 
ــتــــى 8  ــن 6 حــ ــ ــة، مــ ــيــ ــاحــ ــبــ الــــصــ
ديـــســـمـــبـــر، فــــي مـــديـــنـــة صــبــاح 
الــســالــم الجامعية – الــشــداديــة 
جامعة الكويت – تحت رعاية 
عميد كلية اآلداب د. عبدالهادي 

العجمي.
وقـــال مــديــر قــطــاع التسويق 
واالتــصــال المؤسسي فــي بنك 
ــة أيـــمـــن الــمــطــيــري: »تــأتــي  ــ وربـ
مشاركة البنك في معرض دورنا 
 الستراتيجيته 

ً
اإلعامي تعزيزا

الـــــــهـــــــادفـــــــة لـــــــدعـــــــم الـــــطـــــاقـــــات 
 
ً
الشبابية والطابية، وتحقيقا
للمسؤولية االجتماعية نحو 
ــبــــة والــــنــــهــــوض  ــلــ رعــــــايــــــة الــــطــ

بالتعليم والشباب، والمساهمة 
فــي تحقيق أهــدافــهــم، وإيــجــاد 
ــاق نــحــو مزيد  ســبــل تفتح اآلفــ
مــن النجاح واإلبـــداع والتطور 

ــبـــاب  ــلــــمــــي، وتـــحـــفـــيـــز الـــشـ الــــعــ
 والتخطيط 

ً
على المضي قدما

المستقبلي الناجح«.
وأضـــــاف الــمــطــيــري: »يــولــي 
 
ً
ــيـــرا ــبـ  كـ

ً
ــا ــامــ ــمــ ــتــ بــــنــــك وربــــــــة اهــ

بشريحة الطلبة، يتمثل في دعم 
أنشطتهم المختلفة، بمن فيهم 
شــريــحــة الــطــلــبــة والــخــريــجــيــن، 
ومساعدتهم على بناء مستقبل 
أفضل، ويحرص على المساهمة 
منذ سنوات على المشاركة في 
مثل هذه المعارض والفعاليات 
التي توجه طاقات الطلبة إلى 
الــمــســار الــتــعــلــيــمــي الــصــحــيــح، 
وتسخير قدرتهم المتميزة على 
فــهــم الــتــطــورات التكنولوجية 
ومتغيرات المجتمع العصرية 
فـــي تــقــديــم أحـــــدث الــمــنــتــجــات 

والخدمات الرقمية«.

أيمن المطيري

»التجاري« يعلن الفائزين
»YOU في »حساب

أجـــــــرى الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري 
الـــــســـــحـــــب عـــــلـــــى »حـــــســـــاب 
YOU«، أمس األول، في مبنى 
الــبــنــك الــرئــيــســي، بحضور 
مــمــثــل عـــن وزارة الــتــجــارة 
ــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــاعــ ــنــ والــــصــ

أشكناني.
ــام الـــبـــنـــك بــتــغــطــيــة  ـــ وقــ
ــرة  ــاشــ ــبــ الـــــســـــحـــــوبـــــات مــ
ــتـــواصـــل  ــــل الـ ــائـ ــ ــر وسـ ــبـ عـ

االجـــتـــمـــاعـــي، وجـــــــاءت نــتــيــجــة 
السحب على النحو التالي: عبدالعزيز رداس المطيري، وعلي 

حسين علي مبارك بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما.
ومن المعروف أن حساب »YOU« مخصص لفئة الشباب الذين 
يحولون المكافأة االجتماعية الشهرية إلــى البنك التجاري، 
حيث تتاح لهم الفرصة لاستفادة مــن مميزات عــديــدة عند 
فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية 
 عند تحويل المكافأة االجتماعية إلى 

ً
نقدية بقيمة 50 دينارا

»التجاري«.

AIU يوقع اتفاقية تمويل مع جامعة »KIB«
يواصل بنك الكويت الدولي 
)KIB( دوره كشريك مالي موثوق 
يستجيب لــمــتــطــلــبــات عمائه 
الحياتية من كل النواحي، وعلى 
رأســـهـــا جــانــب الــتــعــلــيــم، حيث 
 بتوقيع اتفاقية مع 

ً
قــام أخــيــرا

الــجــامــعــة األمـــيـــركـــيـــة الــدولــيــة 
 بــمــوجــبــهــا 

ً
ــا ــمـ ــاهـ )AIU(، مـــسـ

فــي تــقــديــم عـــرض عــلــى تمويل 
»مساومة« تعليمي ميّسر بدون 
أربــــــاح، لــغــايــة 25 ألــــف ديـــنـــار، 
 بحد 

ً
والذي يمتد حتى 12 شهرا

ــــدث عـــروض  أقـــصـــى، ضــمــن أحـ
KIB لــتــمــويــات تــلــبــي مختلف 
االحتياجات المعيشية للعماء، 
والتي تتوافق تماما مع أحكام 

الشريعة اإلسامية.
وحـــول تنظيم هــذه الشراكة 
مــع جــامــعــة AIU، أشـــاد رئيس 
الــمــبــيــعــات الــمــركــزيــة بالوكالة 
فــي »KIB« عبدالعزيز الشمري 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا إدارة 

الـــجـــامـــعـــة فــــي الــتــنــســيــق بــيــن 
ــداد هــذه  ــــراف المعنية إلعــ األطـ
االتــفــاقــيــة وتــحــديــد مــحــاورهــا، 
مــتــوجــهــا بــالــشــكــر إلــــى كـــل من 
ساهم في العمل على إنجاحها 

من الطرفين.
ــد الــشــمــري ســعــي البنك  وأكــ

الــــــدؤوب نــحــو تــوســيــع قــاعــدة 
شراكاته في المجال التعليمي، 
ـــز عــــــاقــــــات الــــتــــعــــاون  ــزيــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــه مـــع  ــ ــــطـ ــربـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــــي الــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
مــخــتــلــف الــهــيــئــات الــتــعــلــيــمــيــة 
فــي الــكــويــت، ســــواء الحكومية 
أو الخاصة، للعمل على تطوير 
حلول تمويلية ميسرة لعماء 
الطرفين، تساعدهم على تحمل 
التكاليف الدراسية ألبنائهم - 
بما يائم متطلبات كل شريحة 
منهم - خــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع 
التكلفة المعيشية، والمتطلبات 
ــا  ــهـ ــاتـ ــلـــزمـ ــتـ ــــة ومـــسـ ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ

اليومية.
عبدالعزيز الشّمري

حسين شحرور

»كي نت«: جاهزية أجهزة نقاط 
البيع لـ »أبل باي«

أعلنت شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة »كي نت«، 
جاهزية أجهزة نقاط البيع الخاصة بها الستقبال عمليات الدفع 

بنظام أبل باي. 
وصــرحــت دالل الــيــاقــوت، الرئيسة التنفيذية بالوكالة، بأن 
أجــهــزة »كـــي نـــت«، الــتــي تعمل بتقنية الــتــواصــل قــريــب الــمــدى 
)NFC(، تستقبل عمليات الدفع عبر خدمة أبــل بــاي، من خال 
األجــهــزة التي تعمل بنظام تشغيل IOS من الــدول التي تعمل 

فيها هذه الخدمة. 
 فــي الكويت، يمكن للعماء 

ً
ومــع تدشين »أبــل بــاي« رسميا

ممن لديهم حسابات في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل 
هذه الخدمة باستخدام أبل باي، الدفع عبر أي نقطة بيع خاصة 
بكي نت، والتي يقدر عددها في الكويت بـ 90 ألف جهاز. ودعت 
الــيــاقــوت مستخدمي خــدمــة أبــل بــاي إلــى الــحــرص على اتباع 
ات التي تضمن حماية أجهزتهم وحساباتهم  ــراء جميع اإلجــ
مــن االخــتــراق واالحــتــيــال، لــذا عليهم تفعيل أساليب الحماية 

الموجودة على أجهزتهم.
وأضــافــت أن الــشــركــة مقبلة على تطوير عــدد مــن الخدمات 
في الفترة المقبلة، والتي تستهدف شريحتي األفراد والتجار، 
الــتــي مــن شأنها أن تساهم فــي تطوير تجربة المستخدم في 
تعاماتهم المالية اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو 
في مشترياتهم. وستعلن »كي نت« عن هذه الخدمات في وقتها، 
حيث من المتوقع أن يبدأ طرح هذه الخدمات قبل نهاية الربع 

األول من العام المقبل.

دالل الياقوت

قريبون
من عمالئنا 

ألبعد الحدود
شحرور

تعزيز مكانة 
الشركة في 

الكويت
سالمة
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ً
روسيا تنشر نظاما
 في أكبر 

ً
صاروخيا

جزيرة بأرخبيل 
الكوريل الذي 

تطالب به اليابان

سلة أخبار

قتل فلسطيني، أمس، 
خالل مواجهات مع 
قوات إسرائيلية في 

مخيم الدهيشة، جنوب 
بيت لحم، فيما اندلعت 

اشتباكات مسلحة 
بني مسلحني وقوات 

اسرائيلية في مخيم جنني 
بالضفة الغربية.

وأفادت إسرائيل بأنها 
اعتقلت يحيى نجل 

بسام السعدي القيادي 
البارز في حركة »الجهاد 
اإلسالمي« بجنني، فيما 

دعت لجنة التنسيق 
الفصائلي في بيت لحم 

إلى إضراب شامل.

مقتل فلسطيني في بيت لحم 
واعتقال نجل قيادي بـ »الجهاد«

أعلن زعيم حزب العمال 
البريطاني سايروس 
ستارمر، أمس، خطط 
الحزب إللغاء مجلس 

اللوردات بعد فوزه 
في االنتخابات العامة 

املقبلة.
وقال ستارمر: »نعم، 

نريد حقا إلغاء مجلس 
اللوردات، وال أعتقد أن 

أي شخص يمكنه الدفاع 
عن مجلس اللوردات«، 
مضيفًا أنه إذا فاز في 

االنتخابات العامة فإنه 
يأمل إجراء اإلصالح في 

واليته األولى كرئيس 
للوزراء.

وكانت صحيفة 
الغارديان، نقلت عن 

وثيقة لرئيس الوزراء 
السابق وزعيم »العمال« 
السابق غوردون براون، 

أن الحزب يمكنه إلغاء 
مجلس اللوردات 

واستبداله بـ »مجلس 
الشيوخ واألقاليم«، إذا 

فاز في االنتخابات.

»العمال« البريطاني 
يتعهد بإلغاء »اللوردات« 

دان البيت األبيض 
وأعضاء في الكونغرس 
من الحزبني بشدة دعوة 

وجهها الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب إلى 

االستغناء عن الدستور، 
إلعادة النظر في نتيجة 

االنتخابات الرئاسية في 
2020 التي فاز فيها جو 

بايدن.

انتقادات لترامب بعد 
دعوته إللغاء الدستور

نظم طالب جامعيون 
في إقليم ووهان، أمس 

األول، احتجاجا ضد 
القيود القاسية ملكافحة 

فيروس كورونا، في 
إطار استراتيجية »صفر 

كورونا«، بينما أقدمت 
مزيد من املدن واملناطق 

الصينية على تخفيف 
القيود، مع إعادة فتح 

متاجر ورفع شرط إجراء 
فحص التشخيص بأماكن 

عدة، عقب تظاهرات 
االسبوع املاضي.

كما غيرت الصحافة 
الرسمية خطابها 

بعدما كانت تشدد على 
خطورة كوفيد، ونقلت 

شبكة ييشاي عن خبير 
صحي إن »معدل الوفيات 

منخفض جدًا«.

الصين: احتجاج جديد 
وقيود »كورونا« تتهاوى

رفض ألماني لدعوة ماكرون إلى نظام أمني أوروبيرفض ألماني لدعوة ماكرون إلى نظام أمني أوروبي

تعرضت دعــوة الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، التي 
أطلقها خالل زيارته لواشنطن إلى إنشاء هيكل أمني مستقبلي 
محتمل في أوروبا إلى رفض سياسيين من االئتالف األلماني 

الحاكم.
وكان الرئيس الفرنسي، قال لقناة »تي إف 1« الفرنسية، إنه 
ناقش النظام األمني   المستقبلي في أوروبا مع الرئيس األميركي 
جو بايدن خالل زيارته األخيرة للواليات المتحدة، واعتبر أن 
هندسة األمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات 

لروسيا.
وأضاف: »يجب أن نفكر في الهيكل األمني   الذي سنعيش في 
. نحن نتحدث بشكل خاص عن كالم الرئيس الروسي 

ً
ظله غدا

فالديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر 
أسلحة يمكن أن تهددها«.

وقــال نيلس شميد، خبير السياسة الخارجية في الحزب 
»االجتماعي الديموقراطي« SPD أحد أحزاب االئتالف الحكومي 
 ،FDP »الخضر« و«الديموقراطي الحر« 

ً
الثالثي الذي يضم أيضا

لصحيفة »دي فيلت«، إن »كلمات ماكرون مفاجئة. حلف شمال 
 
ً
 مشتركا

ً
 روسيا، لكنه أنشأ إطارا

ً
األطلسي )ناتو( لم يهدد مطلقا

للقضايا األمنية مع القانون التأسيسي لناتو ـ روسيا«.
وتابع أن األمر يتعلق اآلن بضمان األمن األوروبي في مواجهة 
وضد روسيا. وقال: »مادام أن روسيا تنتهج سياسة خارجية 
استعمارية، فإن نظام سالم لعموم أوروبا بما في ذلك روسيا 

أمر غير ممكن«.
من جانبه، أشاد أولريش لشته، خبير السياسة الخارجية 
: »إنها مبادرة 

ً
في FDP، بجهود ماكرون الدبلوماسية، قائال

جيدة، لكن استعداد روسيا وأوكرانيا هو الشرط األساسي 

 من موسكو«.
ً
لمثل هذه المفاوضات. لقد جاء العدوان دائما

وقــال زميله في حزب »الخضر« يورغن تريتين للصحيفة: 
»الضمانات األمنية مهمة، لكن ليس من جانب واحـــد. أولئك 
الذين يطالبون بها يجب أن يوضحوا أواًل وعــود الضمانات 

األمنية ألوكرانيا«.
األمن األوروبي 

في المقابل، قال المستشار األلماني أوالف شولتس، إنه ينوي 
جعل ألمانيا أحد الضامنين األساسيين لألمن األوروبي عبر 
خطة استراتيجية جديدة. وكتب في مقال لمجلة »فورين أفيرز« 
شرت، أمس، أن »دور ألمانيا الجديد يتطلب ثقافة 

ُ
األميركية ن

استراتيجية جديدة واستراتيجية األمن القومي التي سنقّرها 
في غضون أشهر قليلة ستأخذ ذلك بعين االعتبار«.

وتهدف استراتيجية األمن القومي إلى إعداد ألمانيا لمواجهة 
التهديد الجديد في أوروبا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. 
ومــن المقرر تقديمها فــي مؤتمر ميونيخ الــدولــي لــألمــن في 

فبراير المقبل.
وأكد أن بالده تأخذ على عاتقها »تحمل المسؤولية باعتبارها 
 أنه للقيام 

ً
أحد الضامنين الرئيسيين لألمن في أوروبا«، موضحا

بذلك يجب على ألمانيا االستثمار في جيشها، وتعزيز صناعة 
األسلحة األوروبــيــة، وزيـــادة وجودها العسكري على الجناح 
الشرقي لحلف شمال األطلسي )الناتو(، وتدريب القوات المسلحة 

األوكرانية وتجهيزها.
كما حذر المستشار األلماني من إثارة حرب باردة جديدة من 
خالل تقسيم العالم إلى كتل ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة 

لبناء شراكات جديدة.

ــح، أن »عــلــى الــغــرب الــدفــاع عــن القيم الديموقراطية  وأوضــ
 تفادي إغراء 

ً
وحماية المجتمعات المنفتحة لكن علينا أيضا

تقسيم العالم مــرة أخــرى إلــى كتل، وهــذا يعني بــذل كــل جهد 
ممكن لبناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية وبدون حواجز 

أيديولوجية«. 
وفي خطوة قد تعمق التباينات مع فرنسا، التي كانت ترغب 
ببيع ألمانيا مقاتالت من صنعها، أكد المستشار األلماني »تمّسك 

ألمانيا بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الناتو بشأن المشاركة 
النووية، بما في ذلك من خالل شــراء طائرات مقاتلة من طراز

F35 ذات االستخدام المزدوج« في صفقة تبلغ قيمتها نحو 10 
مليارات يورو، في حين نفت وزارة الدفاع األلمانية صحة تقرير 
سرب عنها تحذر فيه من وجود مخاطر جديدة كبيرة في صفقة 

شراء مقاتالت من طراز F35 للقوات الجوية األلمانية.
)عواصم ـ وكاالت(

وزيرة الدفاع األلمانية أنالينا بايربوك 
تصنع خبز الشباتي الهندي خالل 
زيارتها إلى نيودلهي أمس )أ ف ب(

شولتس يتمسك بشراء شولتس يتمسك بشراء F35F35... ووزارة الدفاع األلمانية تنفي تحذيرها من مخاطر الصفقة... ووزارة الدفاع األلمانية تنفي تحذيرها من مخاطر الصفقة

روسيا تحذر من »صدام مباشر« بين القوى النووية
انفجاران غامضان قرب منشآت عسكرية روسية حيوية... وبوتين يزور »جسر القرم« 

 إلى 
ً
عاد التحذير النووي مجددا

الخطاب الدبلوماسي الروسي، 
في خطوة تؤشر إلى أن االفق 

 أمام أي حل 
ً
ال يزال مغلقا

لألزمة األوكرانية.

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي الفــــروف أمــــس، إن حلف 
 »

ً
 خطيرا

ً
األطلسي يشكل »تهديدا

لبالده، وإن مواقف الغرب تخاطر 
»بصدام مباشر بين القوى النووية 

ستكون له عواقب وخيمة«.
وعّبر الفروف عن أسفه لرفض 
الواليات المتحدة إجراء محادثات 
ـــرار  ــقـ ــتــ ــكـــو حــــــول »االســ ــــع مـــوسـ مـ
االســتــراتــيــجــي« بــشــأن مجموعة 
مــن القضايا المتعلقة باألسلحة 
النووية، وقال إنه بدون محادثات 
مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين 
في العالم، فــإن الخطر على األمن 

العالمي سيزداد. 
جاء ذلك، بينما وقع انفجاران، 
أمس، في مقاطعة ريزان ومحافظة 
ــا، في  ــيــ ســــاراتــــوف جــنــوبــي روســ
منطقة قريبة من قاعدة »انغلز2« 
 للقوات المسلحة 

ً
التي تضم مطارا

الـــروســـيـــة يــعــتــقــد أنـــــه يــســتــخــدم 
لقصف أوكــرانــيــا. وقــالــت تقارير 
ـــد االنـــفـــجـــاريـــن  ــ ــة إن أحــ ــيــ إعــــالمــ
أصاب المطار الذي يؤوي قاذفات 
 Tu-95/160 استراتيجية من طراز
وتضررت قاذفتان من هذا النوع، 
بينما أصاب اآلخر شاحنة وقود. 

وأشـــــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
االنـــفـــجـــاريـــن عــــبــــارة عــــن هــجــوم 
بالمسيرات. واكتفت وكالة »تاس« 
بإعالن »مقتل 3 أشخاص، وأصيب 
ــنـــان بــجــروح  5 آخــــــرون بــيــنــهــم اثـ
خطيرة في انفجار وقع بمطار في 

ضواحي ريازان«.
ونقلت وكالة »تـــاس« الروسية 
لألنباء عن محافظ إقليم ساراتوف 
الروسي رومــان بوسارغين، قوله 
إن »انــفــجــارات وقعت فــي منشآت 
عسكرية فــي مدينة انغلز بإقليم 
ســـــــاراتـــــــوف وســـــــط الــــــبــــــالد، وأن 
السلطات المختصة تتحقق من 

معلومات حول تلك انفجارات«.
وأضــــاف أن »انــفــجــارات أخــرى 
وقــعــت كــذلــك فــي مــوقــف للمعدات 
واآللـــيـــات الــخــاصــة بــالــطــيــران في 
مطار يقع بضواحي مدينة ريزان 
الواقعة على مقربة من النزاع في 
أوكـــرانـــيـــا أدت إلـــى مــصــرع ثالثة 

أشخاص وإصابة آخرين«.
ـــي  ــ ــروسـ ــ وزار الـــــرئـــــيـــــس الــ
فالديمير بــوتــيــن، أمـــس، جسر 
 فــي 

ً
ــا ــيـ ــزئـ ــرم الــــــذي ُدّمـــــــر جـ ــقــ الــ

أكتوبر الماضي، بأول زيارة له 
إلى شبه الجزيرة التي ضّمتها 
ــام 2014، مــنــذ بــدء  مــوســكــو عــ
الـــهـــجـــوم عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وفــق 
ما أفادت وسائل إعالم روسية 
ت وسائل اإلعالم مشاهد 

ّ
أمس.وبث

 وأفادت 
ً
ظهر بوتين يقود سيارة

ُ
ت

بأن الرئيس موجود على الجسر 
الذي يربط بين شبه جزيرة القرم 
األوكـــرانـــيـــة واألراضــــــي الــروســيــة. 
وتــضــرر الجسر فــي أكتوبر جــراء 
انـــفـــجـــار قــــوي نــســبــتــه الــســلــطــات 

الروسية إلى القوات األوكرانية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، أطــلــقــت روســيــا 
 مــن الــصــواريــخ على 

ً
 جــديــدا

ً
وابـــال

أوكرانيا مما دفع السكان لالحتماء 
بــالــمــالجــئ فـــي أنـــحـــاء الـــبـــالد مع 

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
ـــافـــــرات اإلنــــــــــذار فــي  ودوت صــ
العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء 
أوكــرانــيــا فيما وصفه مسؤولون 
بأنها أحــدث موجة من الضربات 
الصاروخية الروسية منذ بداية 

الغزو في 24 فبراير. وقال المتحدث 
باسم سالح الجو يوري إهنات »تم 

إطالق صواريخ بالفعل«.
ولـــم تـــرد أنــبــاء حــتــى اآلن عن 
وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين 
لكن وسائل إعالم أوكرانية نقلت 
عــن مسؤولين قولهم، إنــه يمكن 
سماع دوي انفجارات في سماء 
بــعــض الــمــنــاطــق مــع بـــدء تفعيل 

أنظمة الدفاع الجوي.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب 
الرئيس األوكراني »ال تتجاهلوا 

اإلنذار«.
واســتــهــدفــت الــقــوات الروسية 
منشآت الطاقة األوكرانية بشكل 
ــيـــع األخـــيـــرة  مـــتـــزايـــد فـــي األســـابـ
بينما تواجه انتكاسات في ساحة 
المعركة، مما تسبب في انقطاع 
التيار الكهربائي مع حلول فصل 

الشتاء.
في سياق متصل، أكدت الرئاسة 
الــروســيــة أمـــس، أن تحديد سقف 
لسعر النفط الــروســي مــن جانب 

الدول الغربية لن تكون له تداعيات 
على الهجوم الروسي في أوكرانيا 
وحذرت من »زعزعة استقرار« سوق 

الطاقة العالمية.
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الكرملين 
دمــيــتــري بيسكوف أن االقــتــصــاد 
الروسي »يملك كل القدرات الالزمة« 
 
ً
لتمويل الهجوم العسكري، مضيفا

أن »تدابير كهذه لن تؤثر« عليه.
وقــــــال بــيــســكــوف »مـــــن نــاحــيــة 
ــــرى، ســيــكــون لــهــذه اإلجـــــراءات  أخـ
بال شك تأثير على استقرار سوق 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالـــمـــيـــة... هــــذه خــطــوة 
 
ً
نحو زعزعة استقرارها«، مضيفا
 موسكو فــي طــور »التحضير« 

ّ
أن

لخطوات انتقامية.
واتفق االتحاد األوروبــي ودول 
مجموعة السبع وأستراليا على 
تحديد سقف لسعر النفط الروسي، 
في إجراء دخل حّيز التنفيذ أمس.

والــــــهــــــدف الـــمـــعـــلـــن لــلــعــقــوبــة 
ــزء من  ــ الـــجـــديـــدة هــــو تــقــلــيــص جـ
الـــعـــائـــدات الــهــائــلــة الــتــي تجنيها 

ــن بـــيـــع الـــمـــحـــروقـــات،  مـــوســـكـــو مــ
بالتالي تقليل قدرتها على تمويل 

الحرب في أوكرانيا.
وتــنــّص اآللــيــة المعتمدة على 
اســتــمــرار تسليم الــنــفــط الــروســي 
 أو أقــل 

ً
الــمــبــيــع بــســعــر 60 دوالرا

لــلــبــرمــيــل. فــقــط عــــالوة عــلــى ذلـــك، 
سُيحظر على الشركات الموجودة 
فـــــــي دول االتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــــي 
ومجموعة الــــدول السبع الكبرى 
وأستراليا تقديم خدمات تسمح 
ــارة، شحن،  ــجـ بالنقل الــبــحــري )تـ

تأمين، وما إلى ذلك(.
وتــوفــر دول مجموعة السبع 
خــدمــات التأمين لـــ 90 فــي المئة 
 
ّ
مــن الشحنات العالمية، كما أن
االتــحــاد األوروبـــي العــب رئيسي 
في الشحن البحري. من هنا تكمن 
قدرتها على تعميم سقف سعر 
النفط على غالبية زبائن روسيا 

حول العالم.
ويتزامن تفعيل سقف السعر 
مع دخول حظر االتحاد األوروبي 

 
ً
على النفط الروسي المنقول بحرا

حّيز التنفيذ أمس.
ويتأرجح سعر برميل النفط 
 
ً
الـــخـــام مـــن جــبــال األورال حــالــيــا

، أي أعلى بقليل 
ً
بحدود 65 دوالرا

.
ً
من 60 دوالرا

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، نـــشـــر نــظــام 
صاروخي في باراموشير، أكبر 
جزيرة في أرخبيل الكوريل الذي 

تطالب به اليابان.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته 
»تــــاس«، إن »صـــواريـــخ أســطــول 
ــادئ الــســاحــلــيــة  ــ ــهـ ــ الـــمـــحـــيـــط الـ
ــدار 24 ســاعــة  ســتــراقــب عــلــى مــ
وتتحكم في المياه والمضائق 

القريبة«.
ويكشف التقرير أنه تم إنشاء 
مــنــشــأة عــســكــريــة مــســتــقــلــة في 
الجزيرة لتوفر اإلقامة والترفيه 
والــــطــــعــــام لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن الـــذيـــن 
سيعملون في صيانة المعدات 

على مدار العام.

صورة وزعها الجيش الروسي لنشر بطاريات صاروخية في إحدى جزر أرخبيل الكوريل المتنازع عليه مع اليابان )رويترز(

»حزب الله« يخلخل قوة باسيل ويخيره بين الخضوع والمعارضة
 
ً
 كبيرا

ً
أحدثت جلسة حكومة تصريف األعمال في لبنان خلال

في التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحّر بزعامة جبران 
باسيل. نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في استمالة وزراء 
الحزب ووزيــر محسوب على حــزب الطاشناق المنضوي في 
تكتل لبنان القوي التابع للتيار. إنها المّرة األولى التي يصل 
فيها التحالف لمثل هــذه الحالة، وهــو سيؤدي إلــى مزيد من 
التوتر في العالقة داخل الفريق الواحد. وشّكل تأمين نصاب 
 أن تسعة وزراء 

ً
الجلسة وانعقادها مفاجأة للجميع، خصوصا

 مساء أمس األول، أعلنوا فيه رفضهم 
ً
كانوا قد أصــدروا بيانا

المشاركة، ولكن صباح أمــس، توجه أحــد الــــوزراء من بينهم، 
وهو جورج بوشيكيان المحسوب على »الطاشناق« إلى الجلسة 
وأمن نصاب انعقادها، مما أدى إلى حصول اختالف بين »التيار 

الوطني« و»الطاشناق« الذي اعتبر أن حضور الوزير حصل بصفة 
 مع هذا الحزب.

ً
شخصية ولم يكن منسقا

 حصل خالل 
ً
بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن تنسيقا

ساعات الليل بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
وحزب الله أدى إلى تأمين نصاب الجلسة وانعقادها، ما انطوى 
على رسالة قاسية وجهت من الحزب إلى باسيل، الذي سيكون 
أمــام خيارين األول أن يراجع حساباته ويعود للمشاركة في 
الجلسات والتنسيق مع حزب الله في ملف الحكومة ورئاسة 
الجمهورية أو ان الــخــالف سيستمر وبــحــال استمر سيزداد 

منسوب التوتر.
على الــرغــم مــن حصر الجلسة بالملفات الــضــروريــة، التي 
 على عقد المزيد 

ً
ال يمكن تأجيلها، فإن ميقاتي ال يزال مصرا

 أن الجلسة األولــى بعد انتهاء والية 
ً
من الجلسات، خصوصا

رئيس الجمهورية لم تؤد إلى إقرار القرارات المالية األساسية 
المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع قيمة الدوالر 
الجمركي الضرائبي على المواد المستوردة من الخارج، ما يعني 

أن هناك حاجة لعقد جلسات متتالية. 
وفيما حضر أحد الوزراء المحسوبين على »التيار الوطني« 
للمطالبة بالتراجع عن عقد الجلسة، وبعد رفض ميقاتي لذلك تم 
اقتراح فكرة عقد اجتماع تنسيقي مع الوزراء الذين لم يشاركوا 
في محاولة إلقناعهم بضرورة المشاركة والتنسيق معهم بشأن 

صالحيات رئيس الجمهورية.
في الجانب التقني عقدت الجلسة، لكن سيكون لذلك تداعيات 
 ملف 

ّ
 على خط

ً
سياسية أساسية في المرحلة المقبلة، خصوصا

االنتخابات الرئاسية وفيما يخص التباين في وجهات النظر 
بين حزب الله و»التيار الوطني«، وبذلك أوصل الحزب رسالة 
لباسيل بأنه قادر على استقطاب عدد من الوزراء المحسوبين 
عليه، وطالما أن الحزب نجح في استقطاب وزير من »الطاشناق« 
 
ً
 على استقطاب نواب هذا الحزب رئاسيا

ً
يعني أنه سيكون قادرا

وعددهم ثالثة، وهذا سيدفع باسيل إلى إعادة حساباته بشكل 
 أن حــزب الله يريد أن يقول لباسيل 

ً
دقيق وجـــّدي، خصوصا

إنــه قــادر على تجريده من عناصر قوته طالما أنــه يصر على 
االختالف الرئاسي معه، وبالتالي فإن الرسالة األساسية من 
 
ً
الحزب لباسيل هي بأنه عليه االلتزام بما يريده الحزب رئاسيا

واالرتضاء بذلك، وبحال رفض فإنه سيكون في المعارضة.
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السعودية مرشحة وحيدة 
الستضافة »كأس آسيا 2027«

أصــبــحــت الـــســـعـــوديـــة مــرشــحــة وحــيــدة 
الستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، 
بعد إعالن االتحاد القاري، أمس )االثنين(، 
انــســحــاب مــنــافــســتــهــا الـــوحـــيـــدة الــهــنــد من 

سباق الترشح.
ــيـــوي، فــي بــيــان: »تــم  وقــــال االتـــحـــاد اآلسـ
 من االتحاد 

ً
إخطار االتحاد اآلسيوي رسميا

الــهــنــدي بــقــرار ســحــب تــرشــحــه الستضافة 
كأس آسيا 2027. سيكون الملف السعودي 
الـــوحـــيـــد الـــمـــقـــدم إلــــى الـــكـــونـــغـــرس الــثــالــث 

والثالثين لالتحاد اآلسيوي«.
وفي حال صادق االتحاد اآلسيوي على الملف السعودي، كما هو متوقع، 

ستكون االستضافة األولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.
 لدرجات 

ً
وستقام نسخة قطر المقبلة مطلع 2024 )يناير وفبراير(، نظرا

 في منطقة الخليج، وفق ما قال لوكالة فرانس برس 
ً
الحرارة المرتفعة صيفا

ويندسور جون األمين العام لالتحاد اآلسيوي، بعد االتفاق على الموعد 
النهائي بين االتحادين اآلسيوي والقطري.

ــادان األوزبــكــســتــانــي  ــحـ وفــيــمــا يتعلق بنسخة 2027، فــقــد انــســحــب االتـ
 مونديال 2022 تم منحها 

ً
واإليراني من الترشح، وقطر التي تستضيف راهنا

 حق استضافة النسخة المقبلة.             )أ ف ب(
ً
تلقائيا

• جابر الشريفي
نجح العــب نــادي كاظمة يوسف بورحمة في 
تسجيل سلة الــفــوز قبل ثـــواٍن مــن نهاية مــبــاراة 
 بنتيجة 

ً
 مثيرا

ً
فريقه أمام الجهراء، ليمنحه انتصارا

113-112 فــي لــقــاء الفريقين، أمـــس األول، ضمن 
منافسات الجولة السادسة من الــدور التمهيدي 
 فوز القرين 

ً
لدوري كرة السلة، والتي شهدت أيضا

على العربي 57-67.
وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده إلى 10 نقاط من 
5 انتصارات دون هزيمة في صــدارة الترتيب مع 
الكويت صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد 
الجهراء إلــى 8 نقاط، وهــو الرصيد ذاتــه للقرين، 

فيما أصبح رصيد العربي 7 نقاط.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة 
األولى في الدوري التمهيدي إلى الدور الثاني، الذي 
سيقام بنظام الدوري من ثالثة أدوار، على أن يلتقي 
بعدها األول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بنظام 
»بالي أوف« من ثالث مواجهات في نصف النهائي.

ــــاءت مـــبـــاراة كــاظــمــة والــجــهــراء قــويــة منذ  وجـ
ن  البداية، في ظل تقارب مستوى الطرفين. وتمكَّ
»البرتقالي« من أخذ األفضلية النسبية في نهاية 

الربع األول بالتقدم 29-25، وحاول الجهراء العودة 
 من جهود العبيه 

ً
بقوة في الربع الثاني، مستفيدا

 
ً
فــي الــجــانــبــيــن الــهــجــومــي والـــدفـــاعـــي، خصوصا
المتألق األميركي كالين لوكاس، الــذي سجل 51 
نقطة في اللقاء، ليقلص الجهراء الفارق إلى نقطة 
ن الجهراء من  واحدة في نهاية الربع )53-52(. وتمكَّ
فرض أفضليته في الربع الثالث، بفضل استمرار 
 فـــي تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 

ً
تـــألـــق العـــبـــيـــه، خـــصـــوصـــا

المرتدة السريعة والدفاع بقوة، ليتقدم في نهاية 
الربع 82-87. 

 بين الطرفين، في ظل 
ً
وجاء الربع األخير مثيرا

ن الجهراء من  تنافسهما القوي على الفوز، وتمكَّ
المحافظة على تقدمه قبل ثواٍن معدودة من النهاية 
112-111، إال أن نجم كاظمة يوسف بورحمة أبى اال 
ن من تسجيل سلة  ، وتمكَّ

ً
أن يخرج فريقه مهزوما

.112-113 
ً
 صعبا

ً
منحت »البرتقالي« فوزا

ـــســـتـــكـــمـــل الــــيــــوم مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
ُ
ــذا، وت ــ ــ هـ

ــر مــــواجــــهــــة الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات مــع  ــبـ ــة، عـ ــ ــــادسـ ــــسـ الـ
التضامن الساعة 7:15 مساًء على صالة االتحاد 
في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. ويملك 
الصليبيخات 7 نــقــاط، وفـــي جعبة الــتــضــامــن 5 

صراع تحت سلة الجهراءنقاط.

فوز مثير لسلة البرتقالي على الجهراء في الدوريفوز مثير لسلة البرتقالي على الجهراء في الدوري

• محمد عبدالعزيز
 
ً
حقق الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت فوزا
 على اليرموك بنتيجة 36 - 29 )الشوط 

ً
مستحقا

األول 18 - 13(، في المباراة التي جمعت الفريقين 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، في ختام منافسات المرحلة السابعة من 
 فوز 

ً
الدوري الممتاز لكرة اليد، التي شهدت أيضا

 جراحه بعد سلسلة 
ً
القادسية على كاظمة، معمقا

الهزائم، بنتيجة 35 - 33 )الشوط األول 22 - 16(.
بــهــذه النتيجة، حــافــظ »األبــيــض« على موقعه 
في صــدارة الترتيب، بفارق األهــداف عن مالحقه 
الــقــادســيــة )الـــثـــانـــي( بــرصــيــد واحــــد )14 نــقــطــة(، 
 وله 10 نقاط، وجاء برقان 

ً
يليهما السالمية ثالثا

ــــداف عن   بــفــارق األهـ
ً
فــي الــمــركــز الـــرابـــع، مــتــقــدمــا

الــعــربــي الــخــامــس، والفحيحيل الـــســـادس، ولكل 

منهم 7 نــقــاط، فيما ظــل الصليبيخات بالمركز 
السابع، واليرموك في المركز الثامن برصيد واحد 
د رصيد كاظمة عند 3 نقاط في  )4 نقاط(، وتجمَّ

المركز التاسع قبل األخير، والقرين من دون رصيد 
في المركز األخير.

جانب من مباراة كاظمة والقادسية

الكويت َيعُبر اليرموكالكويت َيعُبر اليرموك
والقادسية يهزم كاظمةوالقادسية يهزم كاظمة

... وتحذر موظفيها من تعارض المصالح
أصدر المدير العام للهيئة العامة للرياضة 
بالتكليف محمود أبــل تعميما رقــم 51 لسنة 
2016، يــحــظــر فــيــه عــمــل مــوظــفــي الــهــيــئــة لــدى 
الهيئات الرياضية األخرى بأجر أو مكافأة أو 
بدونهما، حتى لو كان ذلك في غير أوقات العمل 

الرسمية إال بإذن كتابي.
 واســتــنــد أبـــل فـــي الــتــعــمــيــم إلـــى الـــمـــادة 25 
فــقــرة 3 مــن الــمــرســوم بــالــقــانــون رقـــم 15 لسنة 
1979 بــشــأن الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والــــذي يحظر 
على الموظف »أن يــؤدي اعماال للغير بمرتب 
او بــمــكــافــأة أو بــدونــهــمــا ولـــو فــي غــيــر أوقـــات 
العمل الرسمية إال بــإذن كتابي، ويعتبر عدم 
الحصول على هذا اإلذن بمنزلة مخالفة تأديبية 
لــة«، وفــقــا لنص الــمــادة رقم  تستوجب الــمــســاء
27/1 من ذات المرسوم بالقانون »أن كل موظف 
يـــخـــل بـــالـــواجـــبـــات أو يـــخـــالـــف الـــمـــحـــظـــورات 
الــمــنــصــوص عليها فــي الــقــوانــيــن أو الــلــوائــح 

يعاقب تأديبيا«.

وأشــــار الــتــعــمــيــم إلـــى أنـــه وتــطــبــيــقــا ألحــكــام 
القانون، والتزاما بأحكام تعميم ديوان الخدمة 
المدنية رقم 2 لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك 
لموظفي الجهات الحكومية وما تضمنه بشأن 
المقصود بتعارض المصالح، وهــو أن ينشأ 
وضــع قد يكون فيه للموظف مصلحة خاصة 
تؤثر أو تبدو أنها تؤثر على أدائـــه الحيادي 
والموضوعي لمهامه الرسمية بمراعاة القوانين 

واللوائح المعمول بها.
وطالب أبل، خالل التعميم، بضرورة أن يتقدم 
الموظف، الذي يعمل لدى الهيئات الرياضية أو 
يشغل منصبا من مناصب مجلس اإلدارة بها، 
بإخطار إلى المدير العام للهيئة خالل أسبوع 
مـــن تــاريــخــه، يــتــضــمــن كـــل بــيــانــاتــه الوظيفية 
وتاريخ وطبيعة عمله بالهيئة الرياضية، مشيرا 
إلى أنه في حال عدم التزام الموظف بالبند رقم 
1، وعدم قيامه باإلجراءات المقررة بالبند رقم 
2 ستتم مساءلته تأديبيا وفقا ألحكام القانون.

هيئة الرياضة تطالب »الكرة« بتنفيذ قرار »االستئناف«هيئة الرياضة تطالب »الكرة« بتنفيذ قرار »االستئناف«
إلعادة ترتيب المراكز األولى والمكافأة المالية لدوري 2016 - 2017

حازم ماهر
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ أرســــــلــــــت الــ
 إلــــى مجلس 

ً
لــلــريــاضــة كــتــابــا

إدارة االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة 
القدم، طالبته فيه بتنفيذ قرار 
لــجــنــة االســـتـــئـــنـــاف بـــاالتـــحـــاد 
ــم 7/2016 الــــصــــادر  ــ تـــحـــت رقــ
في 22 ديسمبر 2016، بإلغاء 
قرار لجنة االنضباط القاضي 

بـــاعـــتـــمـــاد فـــــوز الـــكـــويـــت عــلــى 
العربي بنتيجة هدفين لهدف، 
ــة الـــــســـــادســـــة مــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
مــنــافــســات الـــــــدوري الــمــمــتــاز، 
التي جمعتهما يوم 18 نوفمبر 
مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، ومــــن ثـــم قلب 
ــار األخـــضـــر  ــبــ ــتــ الــنــتــيــجــة واعــ

.0 - 3 
ً
فائزا

ــكـــويـــت  وُعــــــرفــــــت مــــــبــــــاراة الـ
والعربي في الموسم الرياضي 
2016 - 2017، فــي ذلــك الوقت 

بلقاء »أزمة النقاط الثالث«.
كما طالبت الهيئة االتحاد، 
ــــاب، بــــإفــــادتــــهــــا  ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ  لـ

ً
ــا ــ ــ ـــقـ ــ وفــ

ات التي تــم اتخاذها  بــاإلجــراء
ــيــــذ قـــــــــــرار لـــجـــنـــة  ــفــ ــنــ بــــــشــــــأن تــ
االستئناف من عدمه، وما ترتب 
على ذلك من آثــار، وبتزويدها 
فــي حــالــة عــدم التنفيذ، ببيان 
 عــلــى الــمــال 

ً
األســــبــــاب حـــفـــاظـــا

 لـــنـــصـــوص 
ً
الـــــعـــــام وتـــطـــبـــيـــقـــا

الـــقـــانـــون رقـــــم 1 لــســنــة 1993 
بــشــأن حماية األمــــوال العامة، 

وذلك خالل أسبوع.

حماية المال العام

وأكـــــــــدت »الـــــريـــــاضـــــة« أنـــهـــا 
»تهدف إلى صون حرمة المال 
الــعــام وحــمــايــتــه، وال يتصور 
أن يــتــحــقــق اســــتــــرداد الــمــبــالــغ 
ــتــــي صــــرفــــت دون  الـــمـــالـــيـــة، الــ
وجـــه حـــق لـــنـــادي الــكــويــت، إال 
بتنفيذ قرار لجنة االستئناف، 
وإعــادة ترتيب المراكز األولــى 
في الــدوري للموسم الرياضي 
2016 - 2017، ليتم على ضوئه 
احــتــســاب الــمــبــالــغ المستحقة 
وإعـــادة توزيعها بين المراكز 
األولـــــــى بــالــشــكــل الــصــحــيــح«. 
وذكـــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة أن نـــــــادي 

الكويت طعن على قـــرار لجنة 
االستئناف في ذلك الوقت، أمام 
المحاكم الكويتية، »قبل صدور 
القانون رقم 87 لسنة 2017 في 
شـــأن الـــريـــاضـــة«، وانــتــهــت كل 
مراحل التقاضي بصدور حكم 
التمييز يوم 10 يوليو 2019 
بــتــأكــيــد قـــــرار الــلــجــنــة بقلب 
 ،

ً
نتيجة اللقاء المذكور سلفا
.0 - 3 

ً
واعتبار العربي فائزا

ويستفيد نادي القادسية 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر مــــــن قــــــرار 
»االستئناف« وحكم التمييز، 
حــيــث إنــــه صــاحــب الــمــركــز 
الــثــانــي بــرصــيــد 60 نقطة، 
ــارق نــقــطــتــيــن فــقــط عن  ــفـ بـ
الـــكـــويـــت الـــــذي حــصــد 62 

نقطة.
ــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت لـ
االستئناف قلبت نتيجة 
اللقاء، واعتبرت العربي 
 للمادة 

ً
 3 - 0، وفقا

ً
فائزا

62 من الئحة لجنة المسابقات، 
ــفــــائــــز« بـــالـــقـــرار  ــــالغ »الــ ــم إبــ ــ وتـ
بموجب كتاب االتحاد الكويتي 
ــؤرخ فــــي 25  ــ ــمـ ــ لــــكــــرة الــــقــــدم الـ

ديسمبر 2016.

احتجاج العربي

ــذاك  ــ ــدم آنــ ــ وكـــــــان الـــعـــربـــي قــ
 إلى لجنة االنضباط 

ً
احتجاجا

بــاالتــحــاد، طــالــب خــاللــه بقلب 

صورة ضوئية لكتاب الهيئة الموجه إلى االتحاد

نتيجة اللقاء من فــوز الكويت 
2 - 1 إلى فوزه 3 - 0، لمشاركة 
الالعب فهد الهاجري الموقوف 
بقرار »انضباطي«، بناًء على ما 
اقترفه الالعب في مباراة كاظمة 
في بطولة كأس سمو لي العهد 
عام 2016، ليتم إيقافه مباراة، 
إلى جانب اعتماد عقوبة الطرد، 
لــكــن االحــتــجــاج تــم رفــضــه من 
لجنة المسابقات، ثم تم اللجوء 
إلى لجنة االستئناف باالتحاد، 

والتي ألغت قــرار »االنضباط« 
وقررت قلب النتيجة.

ثـــم لــجــأ نــــادي الــكــويــت إلــى 
اللجنة األولــمــبــيــة »الــمــؤقــتــة«، 
حيث ألغى مكتبها التنفيذي 
ــنــــاف« واعــتــمــد  ــئــ ــتــ قــــــرار »االســ
النتيجة األصلية للقاء )1-2(، 
 على 

ً
لــيــتــظــلــم الــعــربــي مـــجـــددا

الـــــقـــــرار لــــــدى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة، وشــكــل آنــــذاك وزيــر 

الــتــجــارة وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الشباب األسبق خالد الروضان 
لجنة قضائية لدراسة »الملف« 
ــة، ثــم  ــيــ ــبــ ــمــ إلــــــى الـــلـــجـــنـــة األولــ
اتــــخــــذت قــــرارهــــا بــالــتــصــويــت 
بقلب النتيجة، وهو األمر الذي 

دفع الكويت إلى القضاء.

شـــهـــدت الــنــســخــة األولــــــى لــبــطــولــة الــغــانــم 
لقفز الــحــواجــز، الــتــي أقــيــمــت بمضمار مركز 
الكويت للفروسية، منافسة قوية بين فرسان 
 
ً
مــن جميع األنــديــة المحلية، وسجلت أرقــامــا
قياسية في الحضور الجماهيري، وفــي عدد 
المشاركين باألشواط، حيث وصل عددهم في 
 وفارسة، 

ً
بعض األشواط إلى أكثر من 70 فارسا

 في الفئة المتوسطة، وهو أمر يبشر 
ً
خصوصا

بمستقبل مبهر للفروسية. 
ــــدت األشــــــــــــواط الـــمـــتـــقـــدمـــة ذات  ــهـ ــ ــمــــا شـ كــ
 مشاركة كبيرة 

ً
االرتفاعات العليا للحواجز أيضا

من الفرسان، في إشارة إلى االنتشار األكبر لهذه 
الرياضة في المجتمع الكويتي، رغم التكاليف 
الباهظة التي يتحملها الفرسان وأسرهم من 

جلب خيول عالمية وتوفير معسكرات صيفية 
طــويــلــة. وأكـــد مــديــر الــبــطــولــة وعــضــو اللجنة 
المنظمة العليا الفارس جاسم الخلفان، أن الدعم 
م من راعي البطولة جاسم الغانم،  الكبير المقدَّ
وصاحبة فكرة البطولة الفارسة بدرية الغانم، 
إضــافــة إلــى حضور شخصيات مهمة، منها: 
بدرية يوسف الغانم، وخولة يوسف الغانم، 
والشيخ د. إبراهيم الدعيج، وطالل عبدالعزيز 
الــغــانــم، إلـــى مــركــز الــكــويــت لــلــفــروســيــة لدعم 

الفرسان، أثلج صدور المشاركين.
ُيذكر أن الفارس عبدالرحمن الفزيع نجح في 
الفوز بلقب النسخة األولى للبطولة، بتحقيق 
المركز األول فــي شــوط الجائزة الكبرى على 

صورة جماعية لرعاة البطولة بعد ختام الفعالياتارتفاع 140 - 145 سم.

عاشور قاد تدريبات »األبيض«
قاد المدرب البحريني علي عاشور تدريبات فريق الكويت 
م المهمة مــن نظيره محمد 

َّ
لــكــرة الــقــدم، أمـــس، بعد أن تسل

 لـ »األبيض«.
ً
 فنيا

ً
عبدالله، الذي عاد لموقعه مستشارا

 
ً
وكان الكويت أعلن، أمس األول، تعاقده مع عاشور قادما
من الرفاع البحريني، بعد مسيرة حافلة باأللقاب خــالل 3 

مواسم متواصلة. 
ن من علي  ويعاون عاشور في مهمته طاقم بحريني مكوَّ
مجيد كمساعد للمدرب، ومحمد الحسيني كمحلل فني، وأنور 
محفوظ مــدرب حــراس، إلــى جانب التونسي محمد ياسين 
مــدرب لياقة. وتقدمت إدارة الكويت بالشكر إلدارة الرفاع، 

حيث إن عاشور كان يرتبط بعقد يمتد لنهاية الموسم.
جدير بالذكر، أن »األبيض« أنهى الدور األول من مسابقة 
الــدوري الممتاز في صــدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، كما 
ع   في حصد لقب كــأس السوبر، لكن الفريق ودَّ

ً
نجح أخيرا

منافسات كأس ولي العهد.

خالص العزاءنجاح كبير لبطولة الغانم لقفز الحواجزنجاح كبير لبطولة الغانم لقفز الحواجز

يــــــــــتــــــــــقــــــــــدم الـــــــقـــــــســـــــم 
ــالــــص  الـــــــريـــــــاضـــــــي بــــخــ
العزاء وصادق المواساة 
إلى العب نادي السالمية 
ــيــــد  ومــــنــــتــــخــــب كـــــــــرة الــ
ــابــــق، عـــبـــدالـــخـــالـــق  ــســ الــ
عبدالقدوس، لوفاة ابنته 
ــراع مع  شــيــخــة، بــعــد صـ
الــمــرض خــارج الكويت. 
تــــغــــّمــــد الـــــلـــــه الـــفـــقـــيـــدة 
بـــواســـع رحــمــتــه، وألــهــم 
أهلها الصبر والسلوان.

»إنــــــــا لـــلـــه وإنــــــــا إلـــيـــه 
راجعون«

»الجهراء« يهدد باللجوء إلى »األولمبية 
الدولية« ومحكمة كاس

 أكد من خالله 
ً
أصدر مجلس إدارة الجهراء بيانا

اللجوء إلــى اللجنة األولمبية الدولية ومحكمة 
»كـــاس«، بسبب الضغوط التي تمارسها الهيئة 

العامة للرياضة على النادي.
وقــال مجلس اإلدارة في بيانه: »إزاء استمرار 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــراء والـــهـ ــهــ ــادي الــــجــ ــ ــ ــيـــن نـ األزمــــــــة بـ
للرياضة بشأن عودة أعضاء اللجنة االنتخابية 
الـــمـــشـــطـــوبـــيـــن مــــن ســــجــــالت أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
ــتــــي تــمــارســهــا  ــة، وإزاء الـــضـــغـــوط الــ ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
الهيئة على الــنــادي بشأن عــودة أعــضــاء اللجنة 
االنــتــخــابــيــة الــمــشــطــوبــيــن، هــو مــخــالــفــة صريحة 
للوائح والقوانين الرياضية، حيث إن التحركات 
التي تقوم بها تعّد من قبيل التدخل في الشؤون 
 للميثاق 

ً
الــداخــلــيــة لــلــنــادي، وهـــذا محظور وفــقــا

األولـــمـــبـــي، وفــــي حــــال اســـتـــمـــرار تــلــك الــضــغــوط، 
سيلجأ الـــنـــادي إلـــى الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــدولــيــة 

ومحكمة الكاس«.

وأشـــار إلــى أن »مخاطبات الهيئة للنادي في 
هذا الشأن تثبت بما ال يدع مجااًل للشك أن الهيئة 
نّصبت نفسها كطرف غير محايد في النزاع القائم 
ــنـــادي والــمــشــطــوبــيــن، فـــي مــحــاولــة منها  بــيــن الـ

لفرض صالحيات ال تملكها«.
وأضاف: »وما يؤكد ذلك هو إصرار وزير اإلعالم 
وزيـــر الــريــاضــة على تنفيذ حكم لــم يــُحــز حّجية 
األمر المقضي، في حين أنه لم يستطع تنفيذ حكم 
باّت صادر ضد نادي فروسية الفروانية ألسباب 

معروفة للجميع«.
واختتم المجلس بيانه: »إن الــنــادي على علم 
بكل ما يحدث من اجتماعات صباحية ومسائية 
بهيئة الرياضة، في محاولة لتغليب أحد األطراف 
على اآلخــر، حيث تسعى هيئة الرياضة إلظهار 
مجلس إدارة نادي الجهراء في مظهر المتحدي 
لــلــدولــة، وهــــذا مـــرفـــوض، فــنــحــن أول مــن يحترم 

القوانين«.

https://www.aljarida.com/article/6861
https://www.aljarida.com/article/6936
https://www.aljarida.com/article/6940
https://www.aljarida.com/article/6933
https://www.aljarida.com/article/6850
https://www.aljarida.com/article/6941
https://www.aljarida.com/article/6932
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وفيات

شر يفه حسن علي القطان
، شيعت، الرجال: حسينية األشكنانية ميدان حولي، 

ً
87 عاما

النساء: الروضة، ق5، ش58، م2، ت:99655868
هاني محمد علي المصري

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: جابر 
ً
56 عاما

العلي، ق6، ش32، م1، ت:99915536، 99812366
عبدالله نصف عبدالله النصيب

، شيع، العزاء في المقبرة، ت:99132822، 97566701
ً
32 عاما

وفيه طعمه حمود الشمري
، شيعت، دوار القيروان، ت:97482284

ً
54 عاما

صالح محمد فهد الخرينج
، شيع، الرجال: فهد األحمد، ق1، ش132، م23، مقابل 

ً
84 عاما

طريق الفحيحيل، ت: 55300883، 97576668
السيد علي السيد صاحب أحمد

81 عاما، شيع، الرجال: مسجد اإلمام الحسن بمنطقة بيان، 
النساء: بيان، ق8، الشارع األول، ج2، م10، العزاء ابتداء من 

اليوم، ت: 99665154، 99894713
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أدنى جزر

  22

     10

  
ً
 11:39  ظــــــــــهـــــــــــرا

 10:27 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
05:05 صبـــاحــــــا

 04:54 مــــــســــــــــــــــاًء

ذئب يهاجم طفلة أمام منزلها تناول اللوز يخفف الوزن
ســجــلــت كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة أحــد 
الــمــنــازل فــي لــوس أنجلس لقطة 
مــخــيــفــة بــعــد أن تــعــرضــت طفلة 
صــغــيــرة لــهــجــوم ذئـــب بـــري على 

»مدخل المنزل«.
وأظهر الفيديو الــمــروع، الذي 
نــقــلــه مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمـــس، 
ــن ســـيـــارة  ــ لـــحـــظـــة نــــــــزول األب مـ
الــعــائــلــة لجلب بــعــض األغــــراض، 
فــيــمــا وقــفــت الــطــفــلــة، الــتــي تبلغ 
عامين، أمام المنزل، قبل أن يهجم 
عليها ذئب بري من نوع »القيوط«.

ــراخ  ــ ــا ســـمـــع األب صـ ــدمــ ــنــ وعــ
طفلته، هرع إليها، فيما كان الذئب 
يسحبها من مالبسها بأسنانه، 
فــجــذب األب ابــنــتــه، وأنــقــذهــا من 

.
ً
الذئب، الذي فر بعيدا

ــل إلــــيــــاهــــو، وهـــو  ــ ــيـ ــ وقــــــــال أريـ
والد الطفلة الصغيرة: »سمعتها 
ــنـــنـــت أنــهــا  تــــصــــرخ وتـــبـــكـــي، وظـ
ســقــطــت، ورأيــــــت الـــذئـــب هـــنـــاك«، 
والتقطت كاميرا الباب الخاصة 
بالعائلة ما حدث حوالي الساعة 

3:45 ظهر يوم الجمعة.

وبــعــد أن أمــســك أريــيــل بابنته 
وألـــقـــى بـــزجـــاجـــة مــــاء عــلــى ذئــب 
ــراري، ركـــضـــت والــــــدة الــطــفــل  ــ ــبـ ــ الـ
من الباب األمامي، وقالت: »رأيت 
 بـــالـــدمـــاء، ثم 

ً
ــا مــلــطــخــا ــهـ ســـروالـ

خلعته، والحظت وجود خدوش«.
ــم تـــصـــب الــطــفــلــة بـــجـــروح  ــ  ولـ

خطيرة.

كـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أن 
تــنــاول الــلــوز يــمــكــن أن يساعد 
الــنــاس عــلــى تخفيف أوزانــهــم، 
ووجد الباحثون أن تناول 30-
50 غراما من اللوز يساعد في 

تقليل الشهية.
وبحسب الدراسة، فإن أولئك 
الـــذيـــن تــنــاولــوا الـــلـــوز بـــدال من 
وجبة خفيفة من الكربوهيدرات 
ــا مـــــقـــــداره 72 ســـعـــرة  ــ ــوا مـ ــلـ ــلـ قـ

حرارية في الوجبة التالية.
وقــالــت »ذا صـــن«، فــي الخبر 

الذي نشره موقع سكاي نيوز، 
أمــــــــس، إن د. شـــــرايـــــة كــــارتــــر، 
مـــن جــامــعــة جــنــوب أســتــرالــيــا، 
أفـــــــــادت بــــــأن »مـــــعـــــدالت زيــــــادة 
الـــــــوزن والـــســـمـــنـــة مـــصـــدر قــلــق 
كـــبـــيـــر لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، وقـــد 
يكون تعديل الشهية من خالل 
ــتــــجــــابــــة الـــهـــرمـــونـــيـــة هــو  االســ

المفتاح لتعزيز إدارة الوزن«.

»الكأس« عن موفدة ةديرجلا.: من أبرز اإلعالميين في كأس العالم

وضعت قناة الكأس القطرية الرياضية اسم 
مــوفــدة »الــجــريــدة« الزميلة أنـــوار الــحــواج ضمن 
أبرز اإلعالميين العالميين البارزين في تغطية 
فــعــالــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، لــيــس ألنـــهـــا اإلعــالمــيــة 
الــكــويــتــيــة الـــوحـــيـــدة لــتــغــطــيــة فــعــالــيــات الــكــأس 
فحسب، بــل لجهودها الكبيرة منذ الــيــوم األول 

النطالق مونديال قطر في الدوحة.
وأثنت »الكأس« على جهود »الجريدة« والزميلة 
ا من سوق  أنوار بمتابعة الجماهير العالمية بدء
 بمشيرب الجميلة وكاتارا الرائعة 

ً
واقــف، مــرورا

وانتهاء بوجودها أمام جميع استادات المونديال 
من شمال الدوحة إلى جنوبها.

واســتــضــاف برنامج »صــبــاح الــمــونــديــال« في 
التلفزيون القطري الزميلة الــحــواج، التي أكدت 
 في 

ً
 جديدا

ً
خالل اللقاء أنها كل يوم تكتشف شيئا

قطر، ال سيما التحضيرات الضخمة للمونديال 
التي تستحق أن يراها العالم أجمع، مشيرة إلى 
أنها قامت بتغطية الكثير من المباريات والكثير 
من الفعاليات المصاحبة للمونديال، فضال عن 
 
ً
 كبيرا

ً
زيارة العديد من األماكن التي شهدت تفاعال

مع الجماهير العالمية من جميع دول العالم.
وعن تجربتها، أشارت الحواج، خالل حديثها، 
الــى أهمية الــوجــود المسبق للمراسل لتغطية 
المباريات في االستاد بأربع ساعات على األقل 
للحديث مع الجماهير عن توقعاتهم للنتيجة، 
مضيفة أن وجـــود المشجعين ال يقتصر على 
ــتــــاد بـــل فـــي مــنــاطــق fan zone الــمــجــهــزة  االســ
للجماهير الذين لم يحصلوا على فرصة شراء 
تذاكر المباريات والتمتع بمشاهدة المباريات 

عن بعد في أجواء رياضية عالمية.

وعن سوق واقف، عّبرت الحواج عن إعجابها 
الكبير بهذا السوق التراثي العريق الذي يجمع 
 
ً
 كبيرا

ً
ثــقــافــات مختلفة، والــــذي يشهد حــضــورا

 عن 
ً
من المشجعين من جميع دول العالم، فضال

تفاعلهم مــع الــتــراث الــقــطــري الـــذي شهد ارتـــداء 
 في 

ً
الغترة والعقال من الجميع رجااًل ونساء حبا

الثقافة القطرية العربية.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىحالة غرابية

 ،
ً
إذا التفتنا حولنا في كل االتجاهات، فلن نجد لنا مثيال

الكويت أضحت هي الوحيدة الدولة الغرابية التي حاولت 
تقليد مشية اليمامة فلم تتعلمها، ونسيت مشيتها، فال 
هي دولة دينية وال هي دولة تحتكم لقانون وضعي وهوية 
وضعية إنسانية، وال هــي دولــة مشيخية تقوم فقط على 
ســلــطــة الــحــاكــم الــشــيــخ أو الــمــلــك الــــذي يستطيع أن يغّير 
ويبّدل من األعلى، وال هي جمهورية، وال هي ديموقراطية 
، وال يمكن وصفها بغير الحالة الغرابية.

ً
وال مستبدة تماما

حرية سياسية مــحــدودة، حريات اجتماعية تهريجية، 
هي حرية التسوق واألكل والشرب والتعالي على الوافدين 
وكل َمن ال يدخل ضمن تعريف )هم( كأهل الديرة األتقياء 

األسوياء.
 في الجمهورية اإليرانية، وهي دولة دينية ثيوقراطية، 
ولــكــن بـــاب االجــتــهــاد مــفــتــوح ومـــن خــاللــه يــمــكــن التجديد 
النسبي مع متغيرات الحياة، ألغت السلطة الشرطة الدينية، 
 المؤكد أن الشعب 

ّ
أو حّدت من عسفها. األنباء متضاربة، لكن

اإليراني بهويته التاريخية العريقة كأمة، وعبر نضال المرأة 
الــذي ســال فيه الكثير من الــدمــاء، تمّكن من نفض وصاية 
الماللي في وضع الحجاب. المرأة اإليرانية انتصرت على 
 
ً
 جديدا

ً
جيوش النظام القوية، انتصرت بوعيها وخلقت واقعا

ينبع من األسفل في التغيير االجتماعي والوعي الحقيقي 
بالحريات الشخصية.

 فــي المملكة العربية السعودية واإلمــــارات وبقية دول 
الــخــلــيــج، حـــدث التغيير مــن األعــلــى، لــم يــنــتــظــروا أن تنبع 
عقالنية التغيير من األسفل ومن ثقافة شعبية متخشبة تكره 
الحاضر ومسايرة روح العصر، أدركوا هناك أن نعمة برميل 
النفط زائلة، وبغير االنفتاح وخلق دولة الخدمات السياحية 
واالستثمارية وفتح أبواب الفرح لجيل الشباب والحريات 

الخاصة ليس هناك مستقبل بعد النفط.
 ال مكان للشرطة الدينية، وال للمزايدات حول الهوية في 
 )نواقصه 

ً
كل مكان من حولنا، عدا الكويت، تملك دستورا

ل أضعف اإليمان( وقوانين وأنظمة 
ّ
ال حّد لها، ولكنه يمث

 الشرطة الدينية مازالت 
ّ
سبقت شقيقاتها الخليجية، لكن

 وتربط بها، ال تجوب الشوارع وتهدد وتتوعد وتضرب 
ّ

تحل
 على شارع الخليج 

ّ
بالعصّي، هي تجلس في بناء جميل يطل

العربي، ومن هناك، وعبر تواصل روحي سياسي مع السلطة 
جر على الناس.

ّ
المشيخية، تهوي عصا الترويع والز

الدولة الغرابية تتراجع في كل األمور، بالتعليم والتقدم 
االقتصادي...

مــاذا حــدث لخطة كويت 20٣5؟ تم نسيانها، أهــّم منها، 
اسم مطعم يجرح ثقافة نائب، ويوغا وشجرة كريسماس 
وفساتين النساء في الموالت، كلها موبقات مخيفة... حالة 

غرابية ضحلة وتافهة.

أحــــــــد الــــــذيــــــن فــــــقــــــدوا مـــنـــاصـــبـــهـــم 
»وشالوه من المنصب شيلة قشرة« لم 
يتوقعها، بعد انتشار شريط مسجل 

بما تفوه به هذا الشخص!
هذا الشخص كان ذا منصب معتبر 
ســـــارع وأدلــــــى بــبــيــان نــشــرتــه بعض 
الــصــحــف، وفـــحـــواه أن الــشــريــط كــان 
ــه أو ما   وال يــعــبــر عـــن كـــل رأيــ

ً
مــجــتــزأ

!
ً
أدلى به فعال

ولــكــي يــصــدق الـــنـــاس هــــذا الــبــيــان 
ــــن هــــــذا الـــشـــخـــص إذاعــــــة  يـــــريـــــدون مـ
، وإن لم يستطع ذلك 

ً
التسجيل كامال

فليتفضل ويكتب محتواه وما دار من 
!
ً
حديث كامال

هذا هو الطريق الصحيح للوصول 
إلى الحقائق كاملة.

نـــعـــم، هــــذا هـــو الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
لفهم الموضوع بالكامل، أما ترديده 
بــالــتــهــديــد بــتــقــديــم شــكــوى قضائية 
ضد كل من تجرأ وسرب الشريط غير 
كامل فلن يوضح الحقائق كاملة بعد 

أن نشر ما نشره.
هــذا الشخص الفاضل لم ينكر في 
بيانه مــا قــالــه، ال، بــل أكــد أن الصوت 
في الشريط هو صوته، وأن ما أدلى 
به صحيح، ولكنه مقتطع من الشريط 

األصلي الكامل!
لــــذا آن األوان لــتــوضــيــح الـــصـــورة 

ومعرفة الحقيقة حول ما دار في ذلك 
الشريط...

وإن لــم يــفــعــل ذلـــك فــال مــالمــة على 
الناس إن صدقوا ما ورد في الشريط، 
وأعــتــقــد أنــهــم بانتظار نشر الشريط 
 وبخط الشخص 

ً
 أو قراءته كامال

ً
كامال

ــال إن  الـــذي تبنى الــطــريــق الــســهــل وقـ
آراءه مجتزأة!

د. ناجي سعود الزيدأين التسجيل الكامل؟!

الله بالنور

ــاهــــم كــتــب في  تـــالـــيـــران أشـــهـــر وزراء نــابــلــيــون وأذكــ
مذكراته:

»دخلت إلى مكتبي فرانسواز التي حدثني عنها سير 
:
ً
فيليب فرانسيس حاكم أستراليا قائال

- سوف تلتقي بأجمل امرأة في أوروبا كلها، ولعلك 
عندما تراها ستكسر طوق عزوبيتك.

بالفعل ما إن وقعت عيناي عليها حتى وجدت نفسي 
 إليها، فأحببتها بشكٍل لم يمكنني من التفكير 

ً
منجذبا

بــمــفــارقــتــهــا، ومـــا قــالــه فيليب عــن جــمــالــهــا أقـــل بكثير 
مــن الحقيقة الــمــاثــلــة أمـــامـــي، فــشــعــرهــا الــذهــبــي يأخذ 
رقــة عينيها هي السماء الزاهية الصفاء، 

ُ
باألبصار، وز

وبشرتها ناصعة البياض، ولم أَر مثل اصطفاف أسنانها 
ونصاعتها، وال حاجة لي في أن أصف قامتها وجسمها، 
في نفس اليوم الذي دخلت فيه إلى مكتبي، دخلت إلى 

بيتي الذي لم تخرج منه«.
***

ولما قدمها تاليران لنابليون، ورأتها جوزفين كادت 
تقتلها الغيرة، خشية أن ُيدير جمالها رأس بونابرت... 
ولكن نابليون سرعان ما عبر عن كراهيته لها بعد أن 
اكتشف غباءها، فبعد أن حدثها عن تجربته في مصر، 

سألته هل مصر تابعة إليطاليا؟
وبعد سؤاٍل آخر اكتشف حجم غبائها، فانفرد بوزير 
خارجيته: أذكى وزير خارجية في أوروبــا كلها يقترن 

بأغبى امرأة؟
 يا صاحب الفخامة.

ً
- ولكنها جميلة جدا

- اطردها يا تاليران قبل أن تصيبك بعدوى الغباء، 
لكن تاليران تزوجها... رغم تحذيرات نابليون.

***
عــنــدمــا احــتــل نــابــلــيــون إســبــانــيــا، قـــام بــزيــارتــهــا في 

قصرها: هل حدثك زوجك بمهمتك؟
- أجل يا صاحب الجاللة.

- وماذا فهمِت منها؟
- أنك ستعتقل ولي عهد إسبانيا في هذا القصر.

- بحق السماء قولي أستضيف... ال أعتقل.
- أجل... أجل... وعلي أن أراقبه. 

- يا للذكاء... يا للذكاء... قولي أن أعتني به ال أراقبه.
- أجل... أجل يا صاحب الجاللة، أعتني به.

- ال يــغــادر الــقــصــر... هــو ُيحب الموسيقى والــرقــص، 
وفري له هذه األجواء. 

- فهمت يا صاحب الجاللة، فهمت.
***

وقامت فرانسواز - مدام تاليران - بالواجب وأحسنت 
ضيافة األمير، وكان زوجها يأتي إلى القصر فتكون هي 
في جناح ولي العهد اإلسباني، وعندما تأتي يسألها: 

لماذا تمضين كل هذا الوقت مع األمير؟ 
- ماذا أفعل يا حبيبي، إن المسكين مصاب بصداع، 

وإذا مسحت على رأسه يشعر بالراحة.
- وهل هذا من واجباتك؟

- إنها تعاليم صاحب الجاللة، واألمير يحب أن ينام 
على القصص التي أرويها له.

؟
ً
- قصص عاطفية طبعا

- بالطبع يا حبيبي... فهذه تعليمات اإلمبراطور.
***

ولما ُهــزم نابليون وانتهى دوره، وأصبح كارلوس 
 على إسبانيا طلب تاليران من زوجته أن تسافر 

ً
ملكا

إلى مدريد فقالت له:
- أسافر حبيبي للحفاظ على مركزنا، فمتى ترغب؟

ــاذا تــنــتــظــريــن، مـــن الـــغـــد، فــعــزيــزنــا جــاللــة الملك  - مــ
كارلوس في شوٍق إلى قصص ما قبل النوم العاطفية!

صارخة الجمال... 
ولكنها شديدة 

د. نجم عبدالكريمالغباء

أنوار الحواج الصحافية الكويتية الوحيدة التي تغطي الفعاليات في قطرأنوار الحواج الصحافية الكويتية الوحيدة التي تغطي الفعاليات في قطر
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