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أقفاص »الوصاية« تحاصر التعليم
الخاص... بمباركة حكومية

»التربية« تخضع للمتشددين وتلزم معلمي المدارس الخاصة بتوقيع تعهد بالتزام الدين والعادات 
• خطوة مبدئية لمحاصرة قطاعات الدولة وفرض توجه فكري واحد على جميع مفاصلها

بوتين يبحث الرد بعد 
قصف جديد على مطارات 

روسية

ِفَرق دور قبل نهائي 
كأس ولي العهد تضع 

اللمسات األخيرة
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»هيئة األسواق« تحصل 
على المركز األول في استيفاء 

متطلبات الحوكمة

تراجعات حادة 
تضرب مؤشرات البورصة 
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األمير يتلقى دعوة 
خادم الحرمين 

للقمة الخليجية 
وولي العهد 
يبعث برسالة 
للملك سلمان

»المركزي« يرفع سعر 
الخصم نصف نقطة مئوية

القرار يجعل المدارس 
والمعلمين أسرى استنسابية 

المتشددين واالتهامات بخرقه 

الوزارة تنظر إلى الكويت على 
أنها مجتمع جاهلي يحتاج 

إلى إعادة دخوله اإلسالم

يعرقل النهوض بالتعليم 
 أمام 

ً
ويشكل حاجزا

إبداعات المعلمين 

تعليمات بضرورة عمل برنامج 
تأهيلي وتدريبي لجميع 

معلمي »الخاص«

لم تكد تنتهي فقاعة وثيقة القيم التي غزت 
العرس الديموقراطي في انتخابات مجلس 
 ولــكــن هــذه 

ً
ــة 2022، حــتــى طــفــت مـــجـــددا األمــ

المرة على سطح التعليم الخاص وبمباركة 
 
ً
حــكــومــيــة، إذ أصــــدرت وزارة الــتــربــيــة أخــيــرا
 للمدارس الخاصة بــضــرورة توقيع 

ً
تعميما

ــتـــزام   بــالــعــلــم وااللـ
ً
 وتــعــهــدا

ً
معلميها إقــــــرارا

بتعاليم الدين اإلســامــي وتقاليد المجتمع 
الــكــويــتــي الــمــســلــم والــنــظــام واآلداب الــعــامــة، 
فــي خــطــوة تحاصر قــطــاعــات الــدولــة وتمهد 
لفرض وصاية التيارات المتشددة على جميع 
مفاصلها، وكأن الكويت مجتمع جاهلي، يغفو 
على فــســوق ويصحو على فــجــور، ويحتاج 
إلى إعــادة دخوله اإلســام، ال بلد مسلم أهله 

مجبولون بطبيعتهم على الوسطية واالعتدال.
وفي السياق، كشفت مصادر، لـ »الجريدة«، أن 
اإلدارة العامة للتعليم الخاص أصدرت تعليمات 
إلى جميع مدارسها بضرورة توقيع معلميها 
على التعهد، إلى جانب عمل برنامج تأهيلي 

وتدريبي لهم قبل مباشرتهم العمل.
وينص اإلقـــرار الــذي ينبغي على كــل معلم 
تــوقــيــعــه عــلــى أنـــه »الــتــحــق بــبــرنــامــج تأهيلي 
تــدريــبــي قــبــل مــبــاشــرتــه الــعــمــل فــي الــمــدرســة، 
ــلــــع عـــلـــى دلـــيـــل اإلرشـــــــــــادات الـــمـــعـــد لــذلــك  واطــ
للتعريف بتعاليم الــديــن اإلســـامـــي وعــــادات 
وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم، وأحيط 
 بنظامه العام وآدابه، وأنه يقر بعلمه التام 

ً
علما

النافي للجهالة بالموضوعات المثيرة للجدل 

والتي يتعهد بعدم إثارتها أو طرحها، كما 
يتعهد بالرجوع إلى إدارة المدرسة للتوجيه 
بــشــأن المعلومات الــتــي تــكــون غير معلومة 
لديه أو الموضوعات التي يتضمنها الدليل 
االرشـــادي المعد من المدرسة والتي يعتقد 
أنــهــا قـــد تــثــيــر الـــجـــدل بــيــن الـــطـــاب وضــمــن 

البيئة المدرسية«.
ويتضمن اإلقرار أن يتحمل المعلم جميع 
تبعات المسؤولية التي تترتب على مخالفته 
لــهــذا الــتــعــهــد، ويــقــر بعلمه بــأحــقــيــة وزارة 
التربية والمدرسة في إنهاء موافقة العمل 
الممنوحة لــه فــي حــال مخالفة ذلــك ودون 

اإلخال بأي مسؤوليات أخرى. 
كما ينص في ماحظاته على 

خاتمي يشيد بشعار 
المحتجين ويحذر النظام 

من فوات األوان

● طهران - فرزاد قاسمي
 
ً
في وقــت يواجه النظام اإليــرانــي تحديا
ــرار االحــــتــــجــــاجــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  مـــــع اسـ

ً
ــا مــــصــــيــــريــ

واإلضــرابــات غير المسبوقة منذ 3 أشهر، 
ــي الــرئــيــس  ــــرب زعـــيـــم الـــتـــيـــار اإلصــــاحــ أعــ
األســبــق محمد خــاتــمــي عــن تــأيــيــده شعار 
»الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي« الـــــــذي زعـــــــزع ركـــائـــز 

الجمهورية اإلسامية العقائدية. 
وقــــال خــاتــمــي، فــي بــيــان بمناسبة يــوم 
الطالب الجامعي، إن »المجتمع يمضي نحو 
مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: المرأة، 
 أن »الحراك الحالي 

ً
الحياة، الحرية«، مضيفا

فــي الــبــاد يــشــارك فيه النخب والمثقفون 
واألساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير 
هــذه المشاركة، وبــدل التصدي لها عليهم 
مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات 

الحكم بدقة قبل فوات األوان«.
وأوضح الرئيس الذي يعتبر بمنزلة زعيم 
روحـــي لــإصــاحــيــيــن أن »مـــا يثير األســف 
الشديد هو االعتقال الواسع للطاب، وخلق 

قيود تربوية ومهنية وسياسية 

نوابنا األفاضل... من غير المعقول أو المقبول، مع كل هبة هواء أو زخة 
أمطار تتعالى أصواتكم بضرورة تعطيل الطلبة عن الدراسة، وكأن الذهاب 

إلى المدارس للترفيه عن النفس!. 
 بهذا األساس، 

ً
يا نواب األمة؛ التعليم أساس بناء المجتمعات، فكفاكم لعبا

 على سامة طلبتنا 
ً
 بعمل السلطة التنفيذية األكثر حرصا

ً
وكفاكم تدخا

ومستقبلهم.

SMS

رئيس الصين يبدأ زيارة 
للسعودية للمشاركة في 3 قمم

أعلنت وكالة األنباء السعودية، أن الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ سيبدأ زيـــارة رسمية 
للمملكة الــيــوم تستمر حتى الجمعة المقبل؛ 
لــلــمــشــاركــة فـــي ثــــاث قـــمـــم، أوالهـــــا ســعــوديــة - 
صينية، وثانيها خليجية ـ صينية، وآخــرهــا 

عربية ـ صينية، بعنوان »التعاون والتنمية«.
وقالت الوكالة، في بيان، أمس، إن زيارة شي 
بــدعــوة مــن الملك سلمان بــن عبدالعزيز تأتي 

 للعاقات التاريخية والشراكة 
ً
02»تعزيزا

02

02

02

02

0202

سِقط أقنعة النواب في ملف التعليم
ُ
سِقط أقنعة النواب في ملف التعليماألمطار ت
ُ
األمطار ت

مع تساقط أمطار الخير على الكويت 
فــجــر أمـــس، هطلت معها دعــــوات نيابية 
عـــكـــرت صــفــوهــا وكـــــان كـــل هــمــهــا ركـــوب 
»ترند« الشعبوية، عبر مطالبتها بتعطيل 
ــبــــاد، إذ  الــــدراســــة فـــي جــمــيــع مــــــدارس الــ
 كبيرة 

ً
مــــارس عـــدد مــن الـــنـــواب ضــغــوطــا

على وزارة التربية عبر تــغــريــدات نــادوا 
فــيــهــا بـــإغـــاق الــــمــــدارس، غــيــر مــكــتــرثــيــن 
بما يترتب على ذلك التعطيل من ارتباك 

مواعيد االخــتــبــارات وال ضياع 

طالبوا بتعطيل الدراسة دون اكتراث طالبوا بتعطيل الدراسة دون اكتراث 
للفاقد التعليمي وربكة المنظومةللفاقد التعليمي وربكة المنظومة

 »التأمينات«: 176 ألف دينار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بسنتين
 لحديث جوهر عن حصولهم على »بونص« ال يقل عن 300 ألف 

ً
• خالفا

 حسب المرسوم األميري
ً
• عددهم 11 يتقاضى كل منهم 6 آالف سنويا

● محمد اإلتربي
 لما ذكره النائب د. حسن جوهر عن 

ً
خافا

تقاضي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية مكافآت ال تقل عن 300 
، كشفت إجابة المؤسسة، في 

ً
ألف دينار سنويا

ردها على سؤال للنائب، أن إجمالي المكافآت 
المصروفة لألعضاء في السنة المالية )2017/ 
، إلى جانب 101.750 ألف 

ً
2018( نحو 74.5 ألفا

في )2018/ 2019(. 
ــاء مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــــضــ ــر أن عـــــــدد أعــ ــ ــذكـ ــ يـ
 يــســتــحــق كـــل منهم 

ً
»الــتــأمــيــنــات« 11 عـــضـــوا

مكافأة سنوية 6 آالف دينار حسب المرسوم 
األميري الصادر بتعيينهم. 

وكشفت المؤسسة، في ردها الذي حصلت 
»الــــجــــريــــدة« عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، أن إيـــــــرادات 
، بنحو 46.8 في 

ً
استثماراتها سجلت تراجعا

المئة، إذ هبطت من 6.143 مليارات 

صورة ضوئية عن التعهد

قــرر مجلس إدارة بنك الكويت الــمــركــزي رفــع سعر الخصم 
بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50 في المئة بداًل من 3.00 

 من 7 الجاري. 
ً
في المئة، اعتبارا

وصرح محافظ »المركزي« باسل الهارون، بأن القرار جاء في 
إطــار النهج الــمــتــوازن والــمــتــدرج الــذي يتبعه البنك لسياسته 
النقدية الهادفة لتكريس االستقرار النقدي واالستقرار المالي 
لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية 
العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجــٍز وموثوق للمدخرات 
المحلية، وتعزيز األجواء الداعمة للنمو االقتصادي المستدام.

وأوضح الهارون أن قرارات »المركزي« بشأن تحريك 

ال تصاريح عمل للمصريين 
منذ سبتمبر

● محمد الشرهان
قالت وزارة الداخلية إن النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ طال 
الخالد وجه إلى وقف إصدار تصاريح العمل 

للعمالة المصرية منذ 17 سبتمبر الماضي.
وأضافت الــوزارة، في بيان أمس، أن القرار 
جاء نتيجة للشروط التي تفرضها السفارة 
المصرية على طلبات اعــتــمــاد عــقــود العمل 
الخاصة باستقدام عمالة بادها، بالمخالفة 
ألحكام القوانين الكويتية والقرارات التنفيذية.

»أسود األطلس« يعيدون كتابة »أسود األطلس« يعيدون كتابة 
التاريخ الكروي للعربالتاريخ الكروي للعرب

ر المفاجأة وتأهل لربع نهائي مونديال قطر على حساب إسبانيا ر المفاجأة وتأهل لربع نهائي مونديال قطر على حساب إسبانياالمغرب فجَّ المغرب فجَّ
● حسين راضي

ــاريـــخـــي غــيــر  مــلــحــمــة كـــبـــيـــرة وإنــــجــــاز تـ
مسبوق سطرهما المنتخب العربي المغربي 
ــأداء يــمــزج بــيــن كـــل مــعــانــي الــفــن الــكــروي  ــ بـ
الــمــمــتــع، عــبــر تــأهــلــه لــربــع نــهــائــي مــونــديــال 
قــطــر، بعد فـــوزه المستحق على الــمــاتــادور 
اإلسباني بركات الترجيح )3- صفر(، بعد 
انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بتعادلهما 

 على ملعب المدينة التعليمية.
ً
سلبيا

 في 
ً
ورغم أن الحظوظ كانت تصب نظريا

مصلحة اإلســـبـــان، فـــإن مــمــثــل الــعــرب حقق 
الــمــفــاجــأة، وتخطى بطلة العالم فــي 2010، 
وأحــــد أقــــوى الــمــنــتــخــبــات الــمــرشــحــة للفوز 

بلقب المونديال.
ويدين المغرب بهذا الفوز، الذي جاء ضمن 
مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، 
لحارس مرمى إشبيلية ياسين بونو، الذي 
ق بمنتخب باده إلى الدور ربع النهائي 

ّ
حل

بكأس العالم، بتصديه الثنتين من 

العــبــو الــمــغــرب يحملون يــاســيــن بــونــو حــارس 
مرماهم أثناء احتفالهم بالتأهل )رويترز(

٠٢
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أقفاص »الوصاية« تحاصر التعليم...

 »التأمينات«: 176 ألف دينار مكافآت...

»المركزي« يرفع سعر الخصم...

األمطار تسقط أقنعة النواب...

خاتمي يشيد بشعار المحتجين...
»أسود األطلس« يعيدون...

رئيس الصين يبدأ زيارة للسعودية...

أنه يشكل أحد مسوغات ومستندات طلب الموافقة للعامل، على أال 
تنظر الجهة المختصة باإلدارة العامة للتعليم الخاص في طلب منح 

الموافقة بدون إرفاق النسخة األصلية المذيلة بتوقيع العامل.
 إلى تعميم »التعليم الخاص«، ومضمون اإلقــرار، تعتبر 

ً
واستنادا

أوساط متابعة أن وزارة التربية خضعت للمواقف المتشددة بإصدارها 
ذلك التعميم الذي يقيد المدارس الخاصة وأساتذتها بـ »استنسابية« 
مواقف التيارات المتشددة، التي يمكنها توجيه التهم للمدارس أو 
إنهاء عمل مدرسيها بذريعة خرق قيود التعهد، مؤكدة أن إلزام جميع 
المعلمين بتلك التعليمات سيكون حاجزا أمام إبداعهم، إذ سيحسب 
المعلم ألف حساب ألي فكرة جديدة أو مبادرة يحلم بتطبيقها في ظل 
هذه التشديدات التي قد تسوقه مخالفتها إلى الوقوع تحت طائلة 

العقوبات والفصل من العمل.

ــــارت إلـــى أن بــرنــامــج الـــزيـــارة سيتضمن حــضــور شــي قمتي  وأشـ
»الرياض الخليجية- الصينية للتعاون والتنمية«، و»الرياض العربية- 
الصينية للتعاون والتنمية«، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية، الفتة إلى أنه سيتم خالل القمتين »مناقشة 
سبل تعزيز العالقات المشتركة في كل المجاالت، وبحث آفاق التعاون 

االقتصادي والتنموي«.
وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تطوير العالقات االقتصادية بين 
بكين والرياض، موّردها الرئيسي للنفط، مع توقعات بإبرام عشرات 
االتفاقيات في مجاالت الطاقة واالستثمارات، مشيرة إلى أنه سيتم 
توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر مــن 110 مليارات ريــال )29.26 مليار 

دوالر( خالل الزيارة.
وذكرت أن شي قد يبحث األمن اإلقليمي مع العاهل السعودي وولي 
عهده، في أول زيارة له للمملكة منذ عام 2016، والتي تأتي في مرحلة 
 في العالقات بين الرياض وشريكها األجنبي الرئيسي 

ً
تشهد فتورا

الواليات المتحدة بشأن قضايا تتراوح بين سياسة الطاقة واألمن 
اإلقليمي وحقوق اإلنسان.

مــن جهته، وصــف وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يــي فــي أكتوبر 
الماضي السعودية بأنها »أولوية« في استراتيجية بالده الدبلوماسية. 
بدوره، قال منسق االتصاالت االستراتيجية في مجلس األمن القومي 
 على زيارة شي، إن 

ً
بالبيت األبيض، جون كيربي، أمس األول، تعليقا

واشنطن ال تطلب مــن الـــدول األخـــرى االختيار بينها وبين الصين، 
 
ً
 على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة للمملكة تعد تحديا

ً
وذلك ردا

 بعد تصريحات 
ً
 للمصالح األميركية بالمنطقة، خصوصا

ً
مباشرا

 
ً
الرئيس جو بايدن بأن بــالده لن تنسحب من المنطقة وتترك فراغا

تملؤه بكين أو موسكو. 
وأضاف كيربي أن »القادة األجانب يسافرون حول العالم ولديهم 
 مــن أي دولـــة االخــتــيــار بين 

ً
ــدا : »لــم نطلب أبـ

ً
عــالقــات ثنائية«، مــؤكــدا

واشنطن وبكين. لذا، إذا أراد أصدقاؤنا وشركاؤنا بالشرق األوسط 
مقابلة الرئيس شي والتحدث معه حول مجموعة من القضايا، فمن 

المؤكد أن هذا حقهم، ونحن نحترم ذلك«.
وأوضح أن ما تركز عليه بالده هو »عالقاتها ومصالحها األمنية 

بالشرق األوسط، على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف«.

الفاقد التعليمي وال تأخر المعلمين عن إنجاز مناهجهم في الوقت 
المحدد، مما يعكس النظرة الواقعية لــهــؤالء الــنــواب تجاه التعليم 

وقيمته في البالد.
وتــعــكــس هـــذه الـــدعـــوات، الــتــي تــضــع الــتــربــيــة فــي مــواجــهــة أولــيــاء 
األمــور وكأنها ال تستهدف مصالح أبنائهم، معززة لثقافة الهروب 
 من 

ً
من المسؤولية في حال لبت الــوزارة دعواتهم التي تحمل كثيرا

الــالمــبــاالة بأهمية التعليم الــحــضــوري، ال سيما مــع تــدنــي مستوى 
التعليم في مدارسنا وجامعاتنا، ومعاناة الكويت تلك الهوة السحيقة 

في مستويات أبنائها التعليمية مقارنة بدول الجوار وغير الجوار.
أما ورقة التوت التي وضعوها لمداراة نظرتهم المتدنية إلى التعليم، 
فكانت اقتراحهم باستبدال التعليم الحضوري بالتعليم األونالين، 
رغم أنهم يدركون كما ندرك ويدرك الجميع، أن ذلك النوع من التعليم 
اإللكتروني كانت عليه مالحظات جمة، وزاد فجوة الفاقد التعليمي 

لدى الطالب، باعتراف الطلبة وأولياء األمور وحتى المعلمين كذلك.
من جانبها، كشفت مصادر تربوية لـ »الجريدة« أن معظم المدارس 
كانت في وضع جيد أمس، حيث انتظمت فيها الدراسة بشكل طبيعي، 
ولم تسجل فيها أي طوارئ باستثناء حاالت بسيطة جرت معالجتها 

بالتعاون والتنسيق مع وزارة األشغال وفرق الطوارئ.
وبينما قالت المصادر إن بعض أولياء األمور آثروا غياب أبنائهم 
عن المدارس بسبب األمطار، ووصل الغياب إلى نحو 30 في المئة من 
طالب بعض المدارس في »المناطق الحرجة«، أكدت أن الدوام المدرسي 

استمر بشكل طبيعي دون صدور أي تعليمات بتعطيله.
وأشارت إلى أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد العدواني كان على تواصل أمس مع قياديي »التربية« ومسؤولي 
المناطق التعليمية لمعرفة أوضاع المدارس والتأكد من سالمة الطلبة، 
مبينة أن الــوزارة فعلت خطط الطوارئ والتواصل مع إدارة األرصاد 
الجوية لمعرفة الحالة المطرية وتطوراتها لتحديد خيارات التعامل 

في هذا الصدد.

 من مركز دراسات مجلس الشورى اإلسالمي 
ً
أن األخير تسلم تقريرا

)الــبــرلــمــان( يتضمن معلومات عــن مطالب الــشــارع الثائر منذ وفــاة 
الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها بسبب مخالفتها لقواعد 

الحجاب اإللزامي.
 وحــســب الــمــصــدر، فـــإن الـــدراســـة أجــريــت بطلب خـــاص مــن مكتب 
المرشد وشملت ما يزيد على 250 ألف مواطن في عمر الشباب في 

مختلف أنحاء البالد.
وقــال إن االستفتاء أظهر أن 75 في المئة من اإليرانيين يؤيدون 
تعديل قانون إلزامية الحجاب وتطبيق القوانين الشرعية لتصبح 
اختيارية، وأن 87 في المئة يعتبرون أن الحل األمثل لألزمة هو إدخال 
تعديالت على الدستور عبر استفتاء يلبي احتياجات العصر الحديث، 
و90 في المئة يرون أن الحل بإجراء انتخابات تشارك فيها كل األطياف 

السياسية دون استبعاد أي مرشح بذريعة عدم األهلية.
وحسب المصدر، فإن 90 في المئة من الشباب الذين تم إحصاؤهم 
أشــاروا إلى رفضهم القوانين والسياسات التي تم سنها منذ أربعة 
عقود، مع رغبتهم بالعيش في مجتمع فيه حرية عامة مثلهم مثل باقي 
دول العالم واالقتداء باألجواء التي تشهدها المنطقة، في حين قالت 
أكثرية إنها تدعم إدراج نص صريح في الدستور يمنع رجال الدين 
والعسكر، تحت أي عنوان كانوا، من التدخل في السياسة واالقتصاد.

وأظهرت الدراسة أن أغلبية من المحتجين قالوا إن سوء األوضاع 
المعيشية سبب رئيسي في نزولهم إلى الشارع، وإنه بات من الضروري 
ــراء تغييرات جــذريــة فــي السلطة القضائية الــتــي يعتقدون أنها  إجـ
مسؤولة عن انتشار الفساد في البالد بسبب االنحراف عن مهامها. 
كما أكدت أغلبية كبيرة من المشاركين )97 في المئة( أنها لم تعول على 
اإلصالحيين أو األصوليين إلدارة البالد بل تريد رؤية وجوه شابة في 

الحكم، وتفضل أن يحصل أي تغيير في داخل البالد.
وبــيــنــمــا طــالــب 92 فــي الــمــئــة مــن الــمــشــاركــيــن الــرئــيــس وحكومته 
بالتنحي، لفت 87 فــي المئة منهم إلــى أنهم يدعمون االحتجاجات 
الطالبية ألسباب بينها عدم وجود أفق لمستقبل مهني مزدهر، ووجود 
تمييز بين أبناء المسؤولين وأبــنــاء عامة الــنــاس، ومشكلة الخدمة 

العسكرية اإلجبارية، وغيرها.

سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، 
وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ 
عمليات السياسة النقدية بــاســتــخــدام مختلف األدوات التي 
تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند 
في أساسها إلى القراءة الفاحصة ألحدث البيانات والمعلومات 
ــعـــدالت األداء  ــك مـ االقـــتـــصـــاديـــة مــحــلــًيــا وعـــالـــمـــًيـــا، ويــشــمــل ذلــ
االقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات 
السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار 
الكويتي والعمالت األجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء 
مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها 
االقتصاد المحلي.  وأضــاف أنه تمت مراعاة مختلف العوامل 
المؤثرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك لتحديد وتقييم 
 في 

ً
شّكل جوانب ضغط على هذه األسعار، أخذا

ُ
العوامل التي ت

االعتبار طبيعة االقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد الهارون مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات 
األوضاع االقتصادية والنقدية والمصرفية، واالستعداد للتحّرك 
عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل 

المحافظة على االستقرارين النقدي والمالي.

دينار، في 31 مارس 2021، إلى 3.269 مليارات بنهاية مارس الماضي. 
ووفق الرد، جاء االنخفاض األكبر في بند األسهم المسّعرة والمحافظ 
االستثمارية والصناديق المسعرة، حيث تراجعت إيراداتها بنسبة 
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ولي العهد يتسلم رسالة لألمير من خادم الحرمين ويبعث بأخرى
• الملك سلمان يدعو صاحب السمو للمشاركة في القمة الخليجية ٩ الجاري في الرياض

• ملك األردن بعث برسالة إلى األمير تتعلق بعالقات البلدين والقضايا ذات االهتمام المشترك

تسلم سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد، 
بــقــصــر بــيــان صــبــاح أمــــس، الـــدعـــوة الــمــوجــهــة إلــى 
صــاحــب السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ نـــواف األحمد 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن  مـــن خــ
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 
الشقيقة للمشاركة فــي اجــتــمــاع المجلس األعــلــى 
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
دورته الـ 43 التي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

9 ديسمبر الجاري.
ــالـــة لـــســـمـــوه ســفــيــر خــــادم  ــام بــتــســلــيــم الـــرسـ ــ وقــ
الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت األمير سلطان 

بن سعد بن خالد آل سعود.
كما تسلم سمو ولي العهد رسالة خطية موجهة 
إلــى صاحب السمو مــن الملك عبدالله الثاني ابن 

الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
تتعلق بالعالقات التي تجمع البلدين والشعبين 
الشقيقين، بــاإلضــافــة إلــى القضايا ذات االهتمام 
الـــمـــشـــتـــرك وآخــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــيــن 

االقليمية والدولية.
وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت صقر أبوشتال.

وقد حضر اللقاءين رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان األميري 
باإلنابة المستشار محمد ضيف الله شــرار ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير 
البالد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي 
العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون 

الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

فــي مجال آخــر، استقبل سمو ولــي العهد أمس 
سمو الشيخ صباح الخالد. 

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي 
نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة، ضمنها 
ســمــوه خــالــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 

 له وافر الصحة والعافية.
ً
لبالده، راجيا

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصـــادق مواساته 
 
ً
بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة، مبتهال

ســمــوه إلـــى الـــبـــاري جـــل وعـــال أن يــتــغــمــده بــواســع 
رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

من جهة أخرى، سلم سفير الكويت لدى السعودية 
الشيخ علي الخالد، أمــس، رسالة خطية من سمو 

ولــي العهد إلــى خــادم الحرمين الشريفين، تتعلق 
بالعالقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط 
ــبـــل دعــمــهــا  الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، وسـ
وتعزيزها في مختلف المجاالت وعلى الصعد كافة.

ــالــــت الــــســــفــــارة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــــدى الـــســـعـــوديـــة،  وقــ
ــم الــرســالــة إلـــى نــائــب وزيــر 

ّ
إن الــســفــيــر الــخــالــد ســل

الــخــارجــيــة الــســعــودي ولــيــد الــخــريــجــي، خــالل لقاء 
جمعهما بمقر وزارة الخارجية السعودية.

وذكـــــرت الـــســـفـــارة أنــــه جــــرى خــــالل الــلــقــاء بحث 
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل 
تــعــزيــزهــا فــي شــتــى الــمــجــاالت، إضــافــة إلـــى تــبــادل 
وجهات النظر حيال القضايا ذات االهتمام المشترك.

 دعوة خادم الحرمين لألمير من السفير السعودي أمس
ً
… ورسالة الملك األردنيولي العهد متسلما

رئيس الوزراء غادر إلى قطر
غــادر سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء والـــوفـــد الــمــرافــق 
 إلـــى دولــة 

ً
لــســمــوه الــبــالد أمـــس، مــتــوجــهــا

قطر الشقيقة تلبية للدعوة الموجهة من 
ــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة فــي دولــة  رئــيــس الــ
قطر الشقيقة الشيخ خــالــد بــن خليفة آل 
ثاني لحضور إحدى مباريات كأس العالم. 
وفي مجال آخر بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي 
نينيستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة 

العيد الوطني لبالده.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية 
تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه 
خــالــص تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه بــوفــاة 

الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة.

اجتماع جائزة السميط يبحث معايير اختيار الفائزين
ــر الــخــارجــيــة، رئــيــس مجلس أمــنــاء جائزة  تـــرأس وزيـ
د. عبدالرحمن السميط للتنمية اإلفريقية، الشيخ سالم 
الصباح، أمس األول، اجتماع مجلس األمناء لعام 2022 في 
دورته الثامنة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا 

العام في مجال األمن الغذائي.
وتناول االجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة، 
إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم واالختيار الخاصة 
بها وبــحــث الــمــوضــوعــات األخـــرى الــمــدرجــة على جــدول 
األعمال، في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات 
التي تعمل في إفريقيا نظير الخدمات والمشاريع والبرامج 
النموذجية والفعالة في المجاالت الثالثة للجائزة، وهي 

التعليم والصحة واألمن الغذائي.
ويضّم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية اإلفريقية 
 من المدير العام رئيس مجلس اإلدارة السابق للصندوق 

ً
كال

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، عبداللطيف الحمد، 

والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، مروان الغانم، والمديرة العامة المساعدة لشؤون 
التعليم في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونسكو( البروفيسورة ستيفانيا جيانيني، ومساعد 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. جواد محجور، 
ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا، رئيس 
معهد غانا للطاقة النووية، نائب المدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. كواكو أنينغ، ورئيسة 
علماء منظمة األغــذيــة والــزراعــة التابعة لألمم المتحدة 
)فـــاو(، د. أسمهان الــوافــي، والرئيس المشارك لمؤسسة 
بيل وميليندا غيتس، بيل غيتس، والمدير التنفيذي في 
مؤسسة »موإبراهيم«، األمين العام المساعد واإلقليمي 
السابق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلفريقيا د. عبدولي 
 جــنــه، والــمــديــر الــعــام لمؤسسة الــكــويــت للتقدم العلمي 

 االجتماعد. خالد الفاضل.
ً
وزير الخارجية مترئسا

الحمد: نسعى لفرص استثمارية مع تايالند
نيراندون في العيد الوطني: 2023 عالمة فارقة في الذكرى الـ 60 لعالقاتنا

• ربيع كالس
وصـــف مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 
االقــتــصــاديــة السفير ســامــي الــحــمــد الــعــالقــات 
الكويتية ـ التايالندية بأنها »تاريخية ومتميزة، 
ولـــديـــنـــا مـــعـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــراكــــات عــلــى 
المستوى التجاري واالقتصادي واالستثماري، 
وعلى المستوى السياحي والقطاع العالجي 

.»
ً
أيضا

وفــي تصريح على هامش احتفال السفارة 
التايالندية بعيدها الوطني، بمشاركة حشد 
كبير من السفراء العرب واألجانب المعتمدين 
 لتطوير 

ً
لدى البالد، قال الحمد: »نسعى دائما

هذه العالقة وإيجاد فرص شراكة على المستوى 

.»
ً
التجاري واالقتصادي واالستثماري عموما

ــابـــع: »بــتــوجــيــهــات مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة  وتـ
ــم الـــــصـــــبـــــاح، تـــســـعـــى الـــكـــويـــت  ــ ــالـ ــ ــيــــخ سـ ــشــ الــ
لمزيد مــن الــتــعــاون مــع جميع الـــدول الشقيقة 
ــات فـــي هــذا  ــعـــالقـ والـــصـــديـــقـــة لــتــنــمــيــة هــــذه الـ
الوقت إليجاد فرص استثمارية لدولة الكويت، 
ســــواء لــلــمــســتــثــمــر األجــنــبــي داخــــل الـــبـــالد، أو 

لالستثمارات الكويتية في الخارج«.
وعــــن إعـــفـــاء الــكــويــتــيــيــن بــشــكــل نــهــائــي من 
التأشيرة لــدخــول تــايــالنــد، أوضـــح الحمد أنه 
 أن 

ً
 مثل هــذا الــقــرار«، مضيفا

ً
»ال يــوجــد حاليا

»الكويتي يحصل على تأشيرة الدخول بمجّرد 
وصوله إلى مطار بانكوك«.

بدوره، قال القائم باألعمال في سفارة تايالند 

لدى البالد واتاناشاي نيراندون، إن »الكويت 
ومملكة تايالند أقامتا العالقات الدبلوماسية 
فــي 14 يــونــيــو 1963 وسيشكل الــعــام المقبل 
عالمة فارقة جديدة في الذكرى الستين«. وأشار 
إلــى أن »تــايــالنــد والــكــويــت تتمتعان بعالقات 
 
ً
ا ثنائية وثيقة ووديــة في المجاالت كافة، بدء
من التجارة واالستثمار والسياحة والرعاية 
الصحية والتعليم والطاقة والــزراعــة وصــواًل 
 
ً
إلى التأشيرات والمسائل القنصلية«، معتبرا
أن بــــالده » تــعــتــبــر مـــن بــيــن أفــضــل الــوجــهــات 
 إلـــى أن »إقــبــال 

ً
الــســيــاحــيــة للكويتيين«، الفــتــا

العديد من الكويتيين على األطعمة التايالندية 
والثقافة والرعاية الصحية والضيافة«.

الكويت ترحب بتوقيع الكويت ترحب بتوقيع 
االتفاق اإلطاري بالسوداناالتفاق اإلطاري بالسودان

أعربت وزارة الخارجية عن 
ترحيب دولة الكويت بالتوقيع 
على االتفاق السياسي اإلطاري 

في جمهورية السودان.
وأشـــادت الــــوزارة، في بيان 
لها بهذا االتــفــاق، الــذي يشكل 
خـــطـــوة مــهــمــة نـــحـــو تحقيق 
الوفاق الوطني وإنهاء األزمة 

السياسية في السودان.
وأكدت موقف دولة الكويت 
ــم لـــآلـــيـــة الـــثـــالثـــيـــة في  ــ ــداعـ ــ الـ
ــراف  تــســهــيــل الـــحـــوار بــيــن أطــ
المرحلة االنتقالية، ولكل ما من 
شأنه تحقيق األمن واالستقرار 

والسالم في السودان.

محافظ مبارك يستقبل سفيرة تركيا

ــبــــارك الــكــبــيــر مــحــمــود  اســتــقــبــل مـــحـــافـــظ مــ
بوشهري في مكتبه، أمس، سفيرة الجمهورية 
التركية لدى دولة الكويت طوبى نور سونمز. 
وتناول اللقاء بحث عالقات التعاون بين البلدين 

الصديقين. 

وأعرب بوشهري عن سعادته بزيارة السفيرة 
التركية، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام 
عملها بالكويت. وقام محافظ مبارك الكبير في 

نهاية اللقاء بتكريم السفيرة سونمز.

 السفيرة التركية أمس
ً
بوشهري مستقبال

األمير يعزي ملك البحرين

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
ــمـــد بــبــرقــيــة تــعــزيــة  ــواف األحـ ــ نـ
إلى الملك حمد بن عيسى ملك 
الــبــحــريــن الــشــقــيــقــة، عــّبــر فيها 
ــالـــــص تـــعـــازيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
وصادق مواساته بوفاة الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة، 
 سموه المولى تعالى أن 

ً
سائال

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
األســرة المالكة الكريمة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلــى الرئيس الفنلندي، 

ســـاولـــي نــيــنــيــســتــو، عــّبــر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
ــور الــصــحــة  ــ ــوفـ ــ ــه مـ ــ  لـ

ً
مـــتـــمـــنـــيـــا

والــعــافــيــة ولــفــنــلــنــدا وشــعــبــهــا 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

61.3 فــي المئة، عــن السنة المالية المنتهية فــي مــارس الماضي، إذ 
بلغت نحو 2.228 مليار دينار، مقارنة بـ 5.768 مليارات في 31 مارس 
2021. وأظهرت المؤسسة ملكيتها لنحو 81 محفظة مالية، كما في 

٠٥نهاية مارس 2022 تقدر قيمتها بنحو 19.288 مليار دينار.

االســتــراتــيــجــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي تجمع المملكة بــجــمــهــوريــة الصين 
الشعبية«، موضحة أن الزعيم الصيني سيعقد قمة سعودية - صينية 

بمشاركة ولي عهد المملكة األمير محمد بن سلمان.

عليهم، وطــرد األساتذة والضغط عليهم؛ فهذا ال يتوافق مع مبادئ 
ومعايير الحرية وحقوق اإلنسان، وال يضمن في نهاية المطاف األمن 

المستقر للجامعة والمجتمع«. 
 من قبل الجامعات إلى أن األمن مطلوب 

ً
ودعا إلى »االنتباه خصوصا

كما الحرية، ويجب أال يتعارضا وأال ُيضّيع أحدهما بحجة اآلخر«.
إلــى ذلــك، كشف مصدر في مكتب المرشد اإليــرانــي علي خامنئي 

ركالت الترجيح حسم بهما القمة مع الجارة إسبانيا.
وبهذا الفوز غير المسبوق في تاريخ مسيرة العرب بالمونديال، 
 في ربع النهائي السبت المقبل على 

ً
ضرب »أســود األطلس« موعدا

ملعب الثمامة أمام البرتغال التي سحقت سويسرا أمس بستة أهداف 
09-16مقابل هدف في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.
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أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الــمــرور والعمليات 
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، غلق عــدد مــن الــطــرق بسبب موجة  بــ
األمــطــار الــتــي شهدتها الــبــاد، ومــا نتج عنها مــن تجمعات 

للمياه.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إن الــطــرق التي تــم إغاقها هي: 
طريق الملك فهد السريع عند مدخل بيروت باتجاه المدينة، 
وطريق الجهراء السريع بعد منطقة الجهراء مع طريق الغزالي 
باتجاه سيتي سنتر بمحافظة العاصمة، وكذلك شارع السناتر 

في محافظة األحمدي.

أكــد مــراقــب التنبؤات الجوية عبدالعزيز 
ـــ »الـــجـــريـــدة« أن مـــعـــدالت هــطــول  ــراوي لـ ــقــ الــ
األمطار صباح أمــس تراوحت ما بين 37.4 

ملم في الجابرية و1.7 ملم في العبدلي. 
ــار الـــقـــراوي إلـــى أن مـــعـــدالت هــطــول  ــ وأشـ
األمطار في المناطق سجلت في أم الهيمان 
29 مــلــم، ومحمية الــجــهــراء 28، والرميثية 
26.5، وحطين 26.2، وصباح األحمد 25.8، 
والــصــبــاحــيــة 23، ومـــديـــنـــة الـــكـــويـــت 22.8، 

والــســالــمــيــة 21.6، ومــيــنــاء األحـــمـــدي 21.4، 
واألدعمي 21، والرابية 19.4، ورأس السالمية 
19.3، وكيفان 18.5، وكــبــد 18.2، والجهراء 
18، والخيران 16.5، وأبــو الحصانية 16.2، 
والنسيم 16، ومطار الكويت 15.9، واليرموك 
12، والقصور 11.7، الوفرة 9.6، والصبية 4، 
واللياح 2.7، واألبــرق 2.3، ومزرعة العبدلي 

2.3، والعبدلي 1.7ملم.

معدالت األمطار تجاوزت
الـ 37 ملم في الجابرية
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عاشت الكويت، أمــس، تحت 
تأثير موجة جديدة من األمطار 
أدت الـــى تــجــّمــعــات لــلــمــيــاه في 
بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق والـــــشـــــوارع، 
ــــت فــــــــي ازدحـــــــــامـــــــــات  ــبـ ــ ــبـ ــ ــــسـ وتـ
مــرور، فيما استنفرت األجهزة 
ــــع أي  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

طوارئ أو باغات.
وتـــســـبـــبـــت األمـــــــطـــــــار، الـــتـــي 
سجلت معدالت متفاوتة بلغت 
ــعــــدل فــي  ــلـــى مــ ــأعـ ــم كـ ــلـ 37.4 مـ
منطقة الجابرية مقابل  1.7 ملم 
في العبدلي، ببعض تجمعات 
المياه، السيما في الصباحية، 
ومدينة صباح األحمد، ومنطقة 
ــــس، وســـعـــد الــعــبــدالــلــه،  ــدلـ األنـــ
ــة إلــــــى بـــعـــض الـــمـــواقـــع  ــ ــافـ ــ إضـ
ــــم  ــافــــظــــة األحـــــــــمـــــــــدي، وتـ بــــمــــحــ
تــعــامــل فـــرق الـــطـــوارئ التابعة 
لـــ »األشـــغـــال« معها باستخدام 
تناكر شفط ذات أحجام ضخمة، 
ــة إلــــى مــضــخــات الــهــيــئــة  ــافـ إضـ

العامة للطرق.
وأحــــــدثــــــت مــــوجــــة األمــــطــــار 
الــتــي تــأثــرت بــهــا الـــبـــاد، حالة 
مــن االســتــنــفــار لــفــرق الــطــوارئ 
المختلفة للجهات الحكومية 
ــيـــث انــتــقــلــت  ذات الــــعــــاقــــة، حـ
الفرق إلى مواقع تجّمع األمطار 
وقامت بتصريفها باستخدام 
 
ً
الــمــضــخــات والــتــنــاكــر، حــرصــا
على تسيير الحركة المرورية 

با عراقيل.

فرق الطوارئ
وقــــال الــمــتــحــدث الــرســمــي لـ 
»األشـــغـــال« م. أحــمــد الــصــالــح لـ 
»الجريدة« إلى أن فرق الطوارئ 
تــأهــبــت لــأمــطــار الــتــي أعــلــنــت 
ــم   وتـ

ً
عـــنـــهـــا األرصــــــــــاد مـــســـبـــقـــا

تجهيز آلياتها وإجراء عمليات 
مسح دوري للمواقع المختلفة 
 
ً
لرصد تجمعات األمطار، الفتا
إلــــى أن الـــــــوزارة حـــرصـــت على 
انــســيــابــيــة الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة 
على الطرق السريعة خاصة في 
األنفاق المختلفة حيث وجدت 
فــيــهــا الـــفـــرق لــلــتــعــامــل مـــع أيــة 
تجمعات من خال المضخات. 
وقـــــــال الــــصــــالــــح، إن مـــوجـــة 
األمـــطـــار الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد 
ــلــــف الــــمــــحــــافــــظــــات  ــتــ ــخــ فـــــــي مــ
اســتــوعــبــتــهــا شــبــكــة تــصــريــف 
األمطار خال الفترة الصباحية 
ــــدالت  ــعــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ إذ لــــــــم تـــــــــــزد عــ
التصريف 20 ملم على الطرق 
 إلى أن الوزارة 

ً
السريعة، مشيرا

حــرصــت كــذلــك عــلــى التنسيق 
المستمر مع فرق الطوارئ على 
مدار الساعة لسرعة التعامل مع 

أية تجمعات لأمطار. 

غرفة العمليات 
ــالــــح أن وكــيــلــة  وذكــــــــر الــــصــ

األشغال م. مي المسعد تابعت 
منذ الساعات األولــى في غرفة 
الـــعـــمـــلـــيـــات أعـــــمـــــال تـــصـــريـــف 
األمطار وحالة الطرق بالتنسيق 
ــلـــمـــرور  مـــــع اإلدارة الــــعــــامــــة لـ

وجهات الدولة األخرى. 
وبـــيـــن أنــــه » مــنــذ الــســاعــات 
األولــــــى مـــن صـــبـــاح أمـــــس، بــدأ 
هطول األمطار بشكل دائم على 
جميع مناطق الكويت«، وتركزت 
كميات األمطار في وسط الباد 

وبعض المناطق الجنوبية. 
وأوضـــح »أن فــرق الــطــوارئ 
التابعة للوزارة وهيئة الطرق 
تــعــامــلــت مـــع بــعــض تــجــمــعــات 
المياه فــي المناطق الداخلية 
 إلى 

ً
والطرق السريعة«، مشيرا

ــم تــحــدث  أن »أمــــطــــار أمــــــس، لــ
تــجــمــعــات داخـــل األنـــفـــاق على 
، وأن 

ً
الطرق السريعة صباحا

الـــحـــركـــة االنــســيــابــيــة لــلــمــرور 
على تلك االنفاق تسير بشكل 

طبيعي«.

المد األعلى 
وأشــار الصالح إلــى وجود 
الفرق على مــدار الساعة على 
 مع 

ً
رأس عــمــلــهــا، خـــصـــوصـــا

ــتــــراب الـــمـــد األعـــلـــى للبحر  اقــ
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر عــلــى 
عــمــلــيــة تــصــريــف الــمــيــاه إلــى 
 إلى وجود تنسيق 

ً
البحر، الفتا

بين الـــوزارة والــدفــاع المدني 
والجهات ذات الصلة للتعامل 
الــفــوري مع أي بــاغ قد يصل 
للوزارة عبر قنوات التواصل 
االجــتــمــاعــي والــخــط الساخن 
ــاب الــــخــــاص  ــ ــســ ــ ــواتــ ــ 150 والــ
بالوزارة، ووجود فرق موزعة 
عــلــى جميع الــمــنــاطــق ترصد 

أي تجمع للمياه إلباغ الفرق 
المختصة للتعامل مع الموقع.

تطاير حصى 
وشــــــهــــــدت بــــعــــض الــــطــــرق 

الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــبــــاد عــقــب 
 
ً
ــا ــــول األمــــــطــــــار انــــســــاخــ ــطـ ــ هـ
 للحصى مما أزعــج 

ً
وتــطــايــرا

المارة على تلك الطرق، حيث 
يـــتـــســـبـــب فـــــي كــــســــر الــــزجــــاج 

األمامي للسيارات مع سرعة 
المركبات، إضافة إلى أضرار 
أخرى للسيارات على الطرق. 

وبـــعـــد مـــــرور أعــــــوام عـــادت 
 إلـــى 

ً
تـــلـــك الــــظــــاهــــرة مـــــجـــــددا

ــــات، مـــمـــا دعـــا  ــرقـ ــ ــطـ ــ بـــعـــض الـ
الــبــعــض إلــــى تــقــديــم شــكــاوى 
لوزارة األشغال عبر مواقعها 
المختلفة للتواصل، إلصاح 
الـــطـــرق مـــن الــحــصــى والــحــفــر 

وسرعة إجراء الصيانة الازمة 
لــلــطــرق المختلة فــي مختلف 

المحافظات. 

آليات »األشغال« في أحد مواقع التجمعات

ربكة مرورية وزحام على بعض الطرق

الموجة المطرية الثانية تستنفر جهود احتوائهاالموجة المطرية الثانية تستنفر جهود احتوائها
عودة تطاير الحصى وشوارع تحولت إلى برك مائية وحركة المرور تعرقلتعودة تطاير الحصى وشوارع تحولت إلى برك مائية وحركة المرور تعرقلت

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة 
ــاد الــجــويــة عــبــدالــعــزيــز الـــقـــراوي أن  األرصــ
تستمر الــحــالــة الــمــطــريــة فــي الــبــاد حتى 
ــيــــوم نــتــيــجــة امــــتــــداد مــنــخــفــض  ــاح الــ ــبـ صـ

 .
ً
السودان الموسمي وتستقر غدا

ــار  ــ ــدة«، أشـ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ـــ »الــ ــ ــريــــح، لـ وفــــــي تــــصــ
الــقــراوي إلــى ارتفاع الحالة المطرية على 
 رعــديــة، 

ً
مــحــافــظــة الــجــهــراء لــتــكــون أمــطــارا

 أن 
ً
والــمــنــاطــق السكنية الجنوبية، مبينا

أعــلــى مــعــدل لــأمــطــار ســجــل صــبــاح أمــس 
37.4 ملم في الجابرية. 

ــــرت بـــامـــتـــداد  ــأثـ ــ ــــاد تـ ــبـ ــ وأضـــــــــاف أن الـ
مــنــخــفــض الـــــســـــودان الـــمـــصـــحـــوب بــكــتــلــة 
 أن النظام 

ً
هوائية دافئة ورطبة، موضحا

الـــجـــوي تــعــمــق تــدريــجــيــا وكـــانـــت ذروتــــه 
مساء أمس. 

وأوضح أن األمطار كانت متوسطة إلى 
غزيرة الشدة مع تساقط البرد مصحوبة 
ــة تــــزيــــد عـــلـــى 50  ــرعــ ــاح نـــشـــطـــة الــــســ ــ ــريـ ــ بـ
 فــي الساعة مثيرة للغبار على 

ً
كيلومترا

بعض المناطق.

ً
القراوي لـ ةديرجلا•: الطقس يستقر غدا

»اإلطفاء«: تعاملنا مع بالغات غرق مركبات وسراديب»اإلطفاء«: تعاملنا مع بالغات غرق مركبات وسراديب
إنقاذ أم وأطفالها في »الوفرة السكنية« وإخماد حريق مدرسة بالبدعإنقاذ أم وأطفالها في »الوفرة السكنية« وإخماد حريق مدرسة بالبدع

قــالــت إدارة الــعــاقــات الــعــامــة واإلعـــام 
بــقــوة اإلطـــفـــاء الـــعـــام، إن فــرقــهــا تــعــامــلــت، 
صباح أمس، مع عدة باغات كان معظمها 
ــار فـــي عــــدد من  ــطـ خــــال فــتــرة هــطــول األمـ
المناطق، موضحة أن معظم الباغات التي 
ل مركبات في الطرق 

ّ
تعاملت تتمثل بتعط

المغمورة بالمياه وتجّمع مياه األمطار في 
بعض الطرق.

ولفتت اإلدارة، فــي بــيــان، إلــى أن غرفة 
العمليات تلقت عدة باغات ايضا لمنازل 
تعرضت سراديبها الرتفاع منسوب مياه 
األمطار فيها، مشيرة الى أن فرق اإلطفاء 
تعاملت بشكل فـــوري وســريــع مــع جميع 
الباغات، وعمل رجال اإلطفاء على انقاذ 
عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من 

دون تسجيل أي إصابات.
وعن أبرز الحوادث التي تعاملت معها، 
بينت أن إدارة العمليات المركزية تلقت 
بــاغــا صــبــاح أمـــس يــفــيــد بــوجــود مركبة 
عالقة بسبب تجّمع مياه األمطار في منطقة 

الوفرة السكنية وبداخلها أم وأطفالها.
وأضــافــت أنــه تبّين أن المركبة )جيب( 
عالقة في شارع مغمور بمياه األمطار، وتم 
التعامل مع الحادث وإنقاذ عائلة مكونة 

من أم وطفلين، وهم بحالة صحية جيدة.

حريق مدرسة

وتابعت: تعاملت فرق اإلطفاء مع حريق 
انــدلــع فــي مــدرســة للبنين بمنطقة البدع، 

حــيــث تــم تــحــريــك مــركــز إطــفــاء الــبــدع الــى 
موقع الباغ.

وأوضحت اإلدارة أن الحريق اندلع في 
أحــد الفصول بــالــمــدرســة، حيث تــم إخــاء 
الـــمـــدرســـة مــــن الــــطــــاب وأعــــضــــاء الــهــيــئــة 
التدريسية وفصل التيار الكهربائي، وتم 
التعامل مع الحريق وإخماده ومنع وصوله 

الي مواقع أخرى من المدرسة.
وذكــرت اإلدارة أن الحادث لم يسفر عن 
وقــوع أي إصــابــات بين الطلبة او أعضاء 
هيئة التدريس، الفتة الى أن ضباط إدارة 
التحقيق في حــوادث الحريق انتقلوا الى 
مــوقــع الـــحـــادث للمعاينة والــتــحــقــيــق في 

أسباب اندالعه.

إنقاذ إحدى المركبات العالقة

مركبة العائلة العالقة في »الوفرة السكنية«

أفادت إدارة األرصاد الجوية في تحذير جوي، أمس، 
 وغزيرة 

ً
بهطول »أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا

على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح قد 
تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، 
تؤدي إلى انخفاض الرؤية األفقية على بعض المناطق 
وارتفاع األمواج البحرية ألكثر من 6 أقدام«. وحددت 

»األرصاد« مدة التحذير بأربع وعشرين ساعة.

تحذير جوي لمدة 24 ساعة 

 دعــت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى 
االلتزام والحذر إثر هطول األمطار في مختلف مناطق 

الباد مع انخفاض الرؤية األفقية في بعض الطرق.
وناشدت الوزارة في بيان صحافي لإلدارة العامة 
ـــي الـــجـــمـــيـــع عـــــدم الــــتــــردد  ـــنـ ــلـــعـــاقـــات واإلعــــــــام األمـ لـ
واالتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ )112( 

لتقديم المساعدة األمنية والمرورية واإلنسانية.
وشددت الوزارة على جاهزيتها ممثلة بأجهزتها 
األمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي باغ. 
وأكــــدت أنــهــا كــثــفــت مــن تــواجــد دوريــاتــهــا األمــنــيــة 
على مختلف الطرق بغية ضبط الحالة المرورية في 
ضوء تقلبات الطقس والحالة المطرية التي تشهدها 
ــــات األمــــن الــعــام والــمــرور  الـــبـــاد، حــيــث تــواجــد دوريـ
والـــنـــجـــدة عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة لــضــبــط 
الحالة المرورية أثناء هطول األمطار، داعية قائدي 
المركبات إلــى االلــتــزام بقوانين الــمــرور حفاظا على 

سامة الجميع.

»الداخلية« تدعو للحذر 

مصدات لحماية السراديب من تسرب المياه

دورية تتابع حالة أحد الطرق
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اســتــقــبــلــت وزيـــــــرة الـــشـــؤون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 
البغلي، مجلس إدارة الصندوق 
االجتماعي للمقاهي الشعبية، 
برئاسة عبدالله الغيث، ونائبه 
ـــي 

َ
حــســيــن األنــــــصــــــاري، وأمـــيـــن

الصندوق والسر فيصل الدرعة 
ــم الـــــبـــــدر، وعــــضــــَوي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وإبـ
المجلس عبدالرحمن الرشيد 

وبدر العنزي.
وتــــــــمــــــــت خـــــــــــــال الــــــــــزيــــــــــارة 
ــم إنــــجــــازه خــال  ــا تـ مــنــاقــشــة مـ
ــرة الــــســــابــــقــــة والــــخــــطــــط  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الــمــســتــقــبــلــيــة الــــتــــي وضــعــهــا 
مجلس اإلدارة للمحافظة على 
ل 

ّ
المقاهي الشعبية الــتــي تمث

الــتــراث الــكــويــتــي، رغـــم التطور 
 
ً
والــحــداثــة الــتــي شــكــلــت جــانــبــا
 مــن الــنــشــاط االجتماعي 

ً
مهما

واالقتصادي للمواطنين.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الـــــــبـــــــغـــــــلـــــــي 

ــام بــهــا  ــ بــــاإلصــــاحــــات الــــتــــي قــ
الــمــجــلــس، مــبــديــة رغــبــتــهــا في 
ــيــــه مــصــلــحــة  ــا فــ ــمــ ــاون لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 على تطويرها 

ً
المقاهي، حرصا

وإبراز دورها المجتمعي.

ــر الــدفــاع الشيخ  استقبل وزيـ
عــبــدالــلــه الــعــلــي بــمــكــتــبــه صــبــاح 
ــراء الـــــدول  ــفــ  مــــن ســ

ً
أمــــــس، عـــــــددا

الشقيقة والصديقة المعتمدين 
 على حــدة، وهم 

ً
لــدى الــبــاد، كــا

سفير كــوريــا الجنوبية تشونغ 
بيونغ ها، وسفير اليابان مورينو 
يــاســونــاري، وســفــيــرة كــنــدا عليا 
مـــوانـــي، وســفــيــر الــصــيــن تشانغ 
جيانوي، وسفير المملكة األردنية 

الهاشمية صقر أبو شتال.
ــقـــاءات  ــلـ ــذه الـ ــ ــــال هـ وتـــمـــت خـ
مناقشة أهم األمــور والمواضيع 
ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك، وسبل 
تــعــزيــز أواصـــرالـــتـــعـــاون والــعــمــل 
ــن دولـــــــــة الـــكـــويـــت  ــيــ ــائــــي بــ ــنــ ــثــ الــ
والـــــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، 
 إلى بحث آخر التطورات 

ً
إضافة

والــمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــيــن 
اإلقليمية والدولية.

ات رئيس   حــضــر هـــذه الــلــقــاء
األركــــان الــعــامــة للجيش الفريق 

الركن خالد الصالح، كما حضر 
المستشار في إدارة األميركتين 
بــوزارة الخارجية خالد الزعابي 

لقاء الوزير مع سفيرة كندا.
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العلي بحث مع 5 سفراء العالقات الثنائية

البغلي مستقبلة أعضاء مجلس إدارة المقاهي الشعبية
العلي مستقبًا السفير األردني بحضور رئيس األركان

البغلي: حريصون على تطوير المقاهي

أطـــــلـــــقـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للشباب، أمس، برنامج أكاديمية 
العمل التطوعي للموسم الثاني، 
بمناسبة يوم العمل التطوعي، 
ــذي يــــصــــادف الـــخـــامـــس مــن  ــ ــ الـ
ــدف  ــهــ ديــــســــمــــبــــر كــــــل عـــــــــام. ويــ
البرنامج إلــى تمكين الشباب، 
وصقل قدراتهم وخبراتهم في 

مجال العمل التطوعي.
ــي بـــيـــان  ــ ــــت الـــهـــيـــئـــة، فـ ــالـ ــ وقـ
 بــهــذه 

ً
صــحــافــي، إنــــه تـــم أيـــضـــا

الـــمـــنـــاســـبـــة، إطــــــــاق مــســابــقــة 
ــاء الــــخــــامــــســــة لـــأعـــمـــال  ــطــ ــعــ الــ
والــمــشــاريــع الــتــطــوعــيــة، أمــس، 
بــالــشــراكــة بــيــن الــهــيــئــة ومــركــز 
الــعــطــاء لــلــشــراكــة المجتمعية، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 
وجــمــعــيــة الــمــعــلــمــيــن وجمعية 

اإلصاح االجتماعي.
وأضـــــــافـــــــت أن الـــمـــســـابـــقـــة، 
ــر  ــرايـ ــبـ ــتــــى فـ ــــي تـــســـتـــمـــر حــ ــتـ ــ الـ
المقبل، تهدف إلى تعزيز القيم 
اإليـــجـــابـــيـــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي، 
ورفـــــــع الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي مــجــال 
ــار  ــ ــهـ ــ ــل الــــتــــطــــوعــــي، وإظـ ــمــ ــعــ الــ
الــمــواهــب التطوعية، موضحة 
أنـــه تــم تشكيل لجنة التحكيم 
لتقييم األعــمــال التطوعية في 

مدارس وزارة التربية.
وأكدت الهيئة حرصها على 
تــعــزيــز قــيــمــة الــعــمــل التطوعي 
في مدارس »التربية«، إذ سيتم 

تـــنـــظـــيـــم ورش عـــمـــل بـــعـــنـــوان 
ــــوع حــــــيــــــاة« بــــمــــدرســــة  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
فاطمة بنت اليمان المتوسطة 
للبنات، اليوم، لعرض التجارب 
الــتــطــوعــيــة الــمــمــيــزة، وتــعــزيــز 
قيمة العمل التطوعي لدى طلبة 

المدارس.
 مــنــهــا 

ً
ــرا ــديــ ــقــ ــه تــ ــ ــنـــت أنــ ــيـ وبـ

لجهود المتطوعين في الفرص 
التطوعية التي قامت بها هيئة 
الـــشـــبـــاب فـــي مـــعـــرض الــكــويــت 
الدولي للكتاب ومركز عبدالله 
الــســالــم الــثــقــافــي ســيــتــم  تكريم 
المتطوعين والجهات الداعمة 

.
ً
للعمل التطوعي اليوم أيضا

وقــالــت الهيئة إنــهــا ستعقد 
كــذلــك ورشـــة عمل بــعــنــوان »فن 
ــيــــادة الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي« فــي  قــ
مـــــدرســـــة نـــســـيـــبـــة بــــنــــت كـــعـــب، 
بهدف تدريب المعلمين والطلبة 
عــلــى قـــيـــادة الــعــمــل الــتــطــوعــي. 
ــذه الــــــــورش تــرجــمــة  ــ وتــــأتــــي هــ
لاستراتيجية الوطنية للعمل 
التطوعي وتحقيق مضامينها.

مت البسيس لنشاطه الخيري »مبرة دشتي« كرَّ
مت مبرة دشتي الخيرية، رئيس مجلس إدارة  كرَّ
مبرة العوازم حمد البسيس، لجهود المبرة في دعم 
مسيرة العمل الخيري، وسعيها المتواصل في إيصال 

الخير لمستحقيه داخل الكويت.
ــك خــــال حــفــل أقــامــتــه الــمــبــرة بمناسبة  ــاء ذلــ جــ
االحتفال باليوم العالمي للتطوع، بحضور لفيف من 
قيادات العمل الخيري يتقدمهم رئيس الهيئة الخيرية 
اإلسامية العالمية د. عبدالله المعتوق، ومدير إدارة 
الجمعيات والــمــبــرات بـــــوزارة الـــشـــؤون عبدالعزيز 

الــعــجــمــي، والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق التـــحـــاد الــجــمــعــيــات 
والمبرات الخيرية د.عبدالمحسن الخرافي، ورئيس 
ر البسيس عن  االتحاد الحالي د. ناصر العجمي. وعبَّ
فخره بالتكريم، الذي ُيعد بمنزلة تجديد للعهد مع 
بقية المؤسسات الخيرية على تعزيز مسيرة العمل 
الخيري. وكان البسيس تلقى دعوة من رئيس مجلس 
 عن مبرة 

ً
إدارة مبرة دشتي علي قمبر، لتكريمه ممثا

العوازم، كأحد أفضل الشخصيات والجهات صاحبة 
التميز في العمل الخيري والتطوعي بالكويت.

»جهراء البلدي« تقر استحداث 
حوض لتجميع األمطار في أمغرة

● محمد جاسم
وافقت لجنة الجهراء في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري استحداث حوض لتجميع مياه األمطار في 
منطقة أمــغــرة جهة طريق المحرقة الــواصــل بين طريق الــدائــري 

السادس وطريق الجهراء. 
كما وافقت اللجنة برئاسة عبدالله الهذال، باشتراطات محددة، 
عــلــى طــلــب هيئة الــطــرق والــنــقــل الــبــري تخصيص مــوقــع مقترح 
 وعــرض 168،  للحماية 

ً
لحوض تجميع أمــطــار بطول 170 مــتــرا

من السيول حول منطقة المساكن المنخفضة التكاليف بمحافظة 
الجهراء، على أن يكون هناك تنسيق مع الهيئة العامة للزراعة، 
لاستفادة من مياه األمطار المجمعة، وااللتزام باشتراطات األمن 

والسامة وعمل صيانة دورية. 
وأحالت اللجنة تخصيص 3 مواقع غرب مدينة الحجاج الكائنة 
شمال مدينة الجهراء ضمن نطاق محافظة الجهراء إلقامة مجمعات 
سكنية خاصة بالعمالة الوافدة إلى الجهاز التنفيذي، فيما أبقت 
عــلــى الـــجـــدول طــلــب وزارة الــكــهــربــاء والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة 
تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000 م ضمن 

منطقة مزارع العبدلي لحين دعوة هيئة الزراعة.

ً
 ومستشارا

ً
 مفوضا

ً
مرسوم بترقية 70 وزيرا
شمل 24 إلى سفير و46 إلى وزير مفوض

صدر أمس األول المرسوم رقم 226 
لــســنــة 2022 بــتــرقــيــة وزراء مفوضين 

ومستشارين.
ونص المرسوم في مادته األولى على 
ــى مــن درجـــة وزيـــر مــفــوض إلى 

ّ
أنــه ُيــرق

درجة سفير كل من: خالد بدر المطيري، 
وأحــمــد خــالــد الــجــيــران، وقــصــي راشــد 
الفرحان، وطارق عبدالله الفرح، وحسن 
مــحــمــد زمـــــان، وعـــمـــر أحـــمـــد الــكــنــدري، 
وراشـــد فالح الــهــاجــري، ومــالــك حسين 
الوزان، ويوسف عاشور الصباغ، وراشد 
حماد العدواني، وابداح مقعد الدوسري، 
ــيـــف، وعـــبـــدالـــلـــه  ــسـ ــدان الـ ــمــ وصــــــاح حــ
محمد الموعد، ومحمد مفلح الجديع، 
ومــشــعــل مصطفى الــشــمــالــي، ومحمد 

فيصل المطيري، ومحمد فهد المحمد، 
ــر، وخـــالـــد  ــكـ ــبـ ــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـ ــمــ وأحــ
فاح المطيري، وخالد أحمد الشامي، 
وسالم يوسف الحمدان، وفيصل غازي 
المطيري، ووائل يوسف العنزي وعثمان 

داود الداود.
ونصت المادة الثانية على أنه ُيرقى 
ــة وزيـــر  ــ ــة مــســتــشــار إلــــى درجـ ــ مـــن درجـ
مفوض كل من: طال عبدالسام الهزاع، 
ــيــــدان، وعــبــدالــلــه  وحـــمـــد عــثــمــان بـــن عــ
عبدالرحمن الشطي، وعبدالله سليمان 
الشاهين، وزياد إبراهيم األنبعي، وأنس 
طـــالـــب مـــعـــرفـــي، ونــــــواف عــبــدالــلــطــيــف 
األحمد، وسالم خليفة المزين، ونواف 
نافع العنزي، وطــال راشــد المنصور، 

وسالم راشد الشبلي، ومشعل 
عبدالمحسن السعيد، وتهاني راشد 
الناصر، وعادل عبدالوهاب الصلحات، 
ومــســاعــد عــيــد شـــريـــدة، وحــمــد محمد 
الفرهود، وسعود عبدالله الحربي، وفهد 

صقر الجيماز، وصاح 
عــبــدالــخــالــق الــبــنــاي، وخــالــد جاسم 
الياسين، ومساعد عبدالرحمن الكليب، 
ــراهــــيــــم الــــمــــضــــف، وســـعـــد  ــل إبــ ــعـ ــشـ ومـ
عبدالعزيز المهيني، وأحمد عبدالرحمن 
الشريم، ومحمد يعقوب حياتي، وصالح 
مــبــارك الــصــرعــاوي، وعــبــدالــلــه يوسف 
الــمــيــلــم، وعــبــدالــمــحــســن جـــابـــر الـــزيـــد، 
وجـــابـــر دعــيــج الــصــبــاح، وعــبــدالــعــزيــز 
سعود الجارالله، ونايف محمد المضف، 

وخالد تويم العجمي، وعبدالله جاسم 
ــل عــبــدالــرحــمــن البكر،  الــجــريــوي، ووائــ
ــــال عــبــدالــســام الـــشـــطـــي، وحــمــود  وطـ
سوهج الجبري، ومحمد ناهي العاطي، 
وعـــــــادل مــحــمــد الـــزعـــبـــي، وحـــمـــد فــهــد 
بوحديدة، ومفلح راشد العازمي، وأنس 
عيسى الشاهين، وعبدالرحمن شهاب 
الشهاب، وعلي ثنيان حمادة، ومطلق 
عبدالله الثويمر، وفاح فهد المطيري، 

وخالد عبدالرحيم الزعابي.
وبموجب المادة الثالثة، على وزير 
الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
ــر فــي  ــنـــشـ ــاريــــخ صـــــــــدوره، وُيـ ــن تــ ــه مــ بــ

الجريدة الرسمية.

ًرئيس األركان اعتمد ترقية 
1420 عسكريا

● محمد الشرهان
اعتمد رئيس األركان العامة 
لــلــجــيــش الـــفـــريـــق الـــركـــن خــالــد 
الصالح كشوف الترقية لضباط 
الصف واألفــــراد، والــتــي شملت 
 مــــن مــخــتــلــف 

ً
ــا 1420 عـــســـكـــريـ

 من رئاسة األركان 
ً
الرتب، حرصا

على سير خطة الترقيات المعدة 
 بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح، 

ً
ــا مـــســـبـــقـ

التي تضمن حقوق منتسبيها 
بالترقيات وذلك لتهيئة القوى 

البشرية.
وقدم رئيس االركان التهنئة 
 لـــهـــم كــل 

ً
لـــلـــمـــتـــرقـــيـــن مـــتـــمـــنـــيـــا

التوفيق والنجاح وحثهم على 
بذل المزيد من العطاء والجهد، 
 
ً
وأن تــكــون هــذه الترقية حــافــزا
لــــهــــم لـــتـــقـــديـــم األفـــــضـــــل وبـــــذل 

قــــصــــارى جـــهـــدهـــم فــــي إنـــجـــاز 
ــبـــات الــمــوكــلــة  األعـــمـــال والـــواجـ
إليهم في خدمة وطننا الغالي.

حمد الخالدي

خالد الصالح

● جورج عاطف
على وقع موجة األمطار التي تتعرض لها الباد 
، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية 

ً
حاليا

االجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون االجتماعية 
حمد الخالدي: حتى اآلن، األمور طيبة، واألوضاع 
مستقرة داخل الدور اإليوائية في مجمع دور الرعاية 

االجتماعية. 
وأضاف الخالدي لـ »الجريدة«، أنه أجرى، جولة 
تفقدية على الدور للوقوف على مدى االستعدادات، 
ـــذكـــر جـــراء 

ُ
ــرار ت ــ ــــدوث أي أضــ ــدم حـ والـــتـــأكـــد مـــن عــ

ــوزارة مــســتــعــدة ألي طـــارئ،  ــ  أن الــ
ً
األمـــطـــار، مـــؤكـــدا

بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة، حال حدوث أي 
خرير أو تجمعات للمياه أو انقطاع للكهرباء لتزايد 
كميات ونسب المياه، وأن جميع مديري وإشرافيي 
الدور االيوائية على رأس عملهم في المجمع لمتابعة 

 وقت الحاجة.
ً
األوضاع والتحرك سريعا

 بين الـــوزارة 
ً
 مــتــواصــا

ً
وتــابــع أن »ثــمــة تنسيقا

والجهات الحكومية األخــرى ذات العاقة للتدخل 
العاجل، إذا اقتضت الحاجة«.

إلــى ذلــك، وعلى صعيد اجـــراء انتخابات بعض 
مجالس اإلدارة التعاونية التي كانت مقررة أمس، 
أكدت مصادر »الشؤون« أن االنتخابات أقيمت في 
مــوعــدهــا، ولـــم يــطــرأ أي تغيير أو تــعــديــل عليها، 
وأن أمـــس شــهــد انــتــخــابــات مــجــلــس إدارة جمعية 
 ليس بالكثير 

ً
أبوحليفة التعاونية التي تضم عددا

من المساهمين الذين يحق لهم التصويت.
وفي موضوع آخر، أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعــاقــة تأجيل مواعيد اللجان الطبية التي 
 
ً
 للظروف الجوية حرصا

ً
كانت مــقــررة أمــس، نــظــرا

على سامة المعاقين وذويهم، مشيرة إلى أنه سيتم 
.
ً
تحديد مواعيد بديلة، وإباغ أصحابها الحقا

تأجيل 
مواعيد 

اللجان الطبية 
 للظروف 

ً
نظرا

الجوية
»اإلعاقة«

أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، دورة علمية متميزة 

للشباب تحت شعار »دورة 
القمة«، الذي يشرف عليه مركز 
قيم وهمم التربوي في منطقة 

الرميثية.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن الدورة تستمر حتى 
29 الجاري، وهي خاصة لطاب 

املرحلة االبتدائية من الصف 
األول حتى الخامس، والدراسة 

فيها أيام السبت واالثنني 
واألربعاء.

وأضافت أن أنشطة املركز 
تتضمن العديد من البرامج، 
منها الشرعي، الذي يتم فيه 

تحفيظ القرآن الكريم، ودراسة 
العلوم الشرعية، إضافة 

للبرنامج التعليمي، الذي يضم 
املكتبة والقراءة واإلسعافات 

األولية والنصائح الطبية، 
وكذلك البرنامج الرياضي 

الترفيهي، إضافة للمسابقات 
الثقافية. وتابعت أن فرعها في 

مدينة سعد العبدالله ينظم 
اليوم محاضرة أسبوعية 

بعنوان »الداعية املوفق« يلقيها 
الشيخ فهد املضاحكة، في 

ديوانية املنطقة.

نظمت لجنة التعريف باإلسام، 
امللتقى الدعوي األول للدعاة 
بعنوان »ورثة األنبياء«، في 

مسجد الدولة الكبير، بمشاركة 
عدد كبير من دعاة اللجنة من 

مختلف الجنسيات.
وقال املدير العام للجنة إبراهيم 

البدر، في كلمة له خال االفتتاح، 
إن امللتقى عقد بمشاركة 63 

داعية وعدد من العاملني في 
حقل الدعوة. وأوضح البدر أن 
هذا امللتقى هو األول من نوعه 

على مستوى اللجنة، وهدفه 
وضع التصورات الدعوية، 
وتقريب الرؤى بني الدعاة، 

للتعاون على صياغة مشاريع 
دعوية فاعلة وقادرة على 
مجابهة تحديات العصر.

ولفت إلى أن اللجنة بصدد وضع 
خطة جديدة لصياغة مشروع 
يقدم تجربة دعوية معاصرة 

لتعريف الجاليات من غير 
الناطقني بالعربية باإلسام.

سلة أخبار

»التراث« تطلق »دورة 
القمة« للشباب

63 داعية شاركوا
بملتقى الدعاة

»الشباب« تطلق برنامج أكاديمية 
العمل التطوعي في موسمه الثاني

الخالدي لـ الخالدي لـ ةديرجلاةديرجلا••: ال تأثير لألمطار على »دور : ال تأثير لألمطار على »دور 
الرعاية« ومستعدون ألي طارئالرعاية« ومستعدون ألي طارئ
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إيرادات 
االستثمارات في 

األوراق المالية 
المدرجة تراجعت 

%61.3

حجم االستثمارات 
المحلية المقّومة 

بالدينار بلغ 5.34 
مليارات

محمد اإلتربي

»بيئة األعمال«: قانون جديد لتنظيم عمل »االستثمار المباشر«
العيسى: قصور جوهري أدى إلى افتقار الكويت لجذب االستثمارات األجنبية

ناقشت لجنة تحسين بيئة األعــمــال والمشروعات 
الــصــغــيــرة، فـــي اجــتــمــاعــهــا أمــــس، أســـبـــاب عــــدم رغــبــة 
الــشــركــات العالمية فــي االســتــثــمــار بــالــكــويــت، وبحث 
تــســهــيــل اإلجـــــــراءات والــتــشــريــعــات الــمــحــلــيــة لــتــواكــب 
الــتــطــورات االقــتــصــاديــة بــالــعــالــم، وكــذلــك جـــذب الــقــدر 
األكبر من الشركات العالمية لتكون االستثمارات رديفا 

أساسيا لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.
وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالوهاب العيسى، في 
تصريح صحافي بمجلس األمة، عقب اجتماع اللجنة 
أمس، إن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على إعداد 
قانون جديد لتنظيم عمل هيئة االستثمار المباشر 
وتــحــويــلــهــا مـــن جــهــة مــانــحــة لــلــتــراخــيــص إلــــى جهة 
متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين.

ــه تـــبـــّيـــن مــــن الـــنـــقـــاشـــات مــع  ــ ــح الــعــيــســى أنـ ــ ــ  وأوضـ
مسؤولي الهيئة أن هناك قصورا جوهريا يؤدي إلى 
افتقار الكويت لجذب االستثمارات األجنبية وابتعاد 
هــــذه االســـتـــثـــمـــارات عـــن الــكــويــت إلــــى دول الــمــنــطــقــة، 
 إلى أن السبب الرئيس والجوهري هو اقتصار 

ً
مشيرا

ات  دور الهيئة على منح التراخيص وتسهيل اإلجــراء
واإلعـــــفـــــاء مــــن الــــضــــرائــــب وتـــخـــصـــيـــص قـــطـــعـــة أرض 

للمستثمر.

ــال تــغــيــيــرات  ــ ــد أن الــلــجــنــة ســتــعــمــل عــلــى إدخــ ــ  وأكـ
وتعديالت جوهرية في هيكلة الهيئة وفي القانون الذي 
ينظم عملها، مشيرا إلى أن المستثمر االجنبي لن يأتي 

إذا لم تذهب إليه.
وذكـــر: »إذا اســتــمــررت مكانك تدعو إلــى االستثمار 
لـــديـــك، وتـــقـــول لــهــم أمــنــحــكــم تــراخــيــص وقــطــعــة أرض 
ــفـــاءات الــضــريــبــيــة، فلن  ــراءات، واإلعـ ــ وأســّهــل لــكــم اإلجــ
يـــأتـــوا«، خــصــوصــا أن الــســوق الــكــويــتــي صغير وغير 

جاذب. 
ولفت العيسى إلى أن قانون هيئة تشجيع االستثمار 
تم إقـــراره منذ 2013 وبــدأت الهيئة بالعمل في 2014 
و2015، أي منذ 7سنوات، لكن ال يوجد لدينا استثمارات 
عــمــالقــة فــي الــكــويــت إال مــا نـــدر، ولـــم يشعر الــمــواطــن 

بوجود هذه االستثمارات.
وأكــد أنه يجب تغيير طبيعة عمل الهيئة من جهة 
ات ومنتظرة أن  مانحة للتراخيص ومسهلة لــإجــراء
يــأتــي المستثمر االجــنــبــي إلــيــهــا، لــتــتــحــول إلـــى جهة 
متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين، 
موضحا أن واجب الدولة هو تخصيص األرض وإعداد 
دراســــة الـــجـــدوى وتــجــهــيــز الــبــنــيــة التحتية بــالــكــامــل، 
وتــحــديــد مــا تــريــد، ســـواء مستشفى أو جامعة أو أي 

مشروع بحسب برنامج عمل الحكومة ووفق خطتها 
التنموية.

وأضاف إنه يمكن لهيئة تشجيع االستثمار المباشر 
أن تتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار لتمّول المشروع 
المطلوب ترويجه بنسبة معّينة، ومن ثم تقوم هيئة 
االســتــثــمــار المباشر بجولة عالمية، وتــقــّدم عروضا 
للمستثمرين والشركات العالمية، وتقنعهم باالستثمار 

في مشروع محدد. 
ذ 

ّ
وأكـــد أن الهيئة هــي الــتــي تصنع الــفــرصــة أو تنف

لع 
ّ
نصف المشروع، ثم تعرضه على المستثمر الذي يط

على دراســات الجدوى واألربــاح التي ستتحقق، ومن 
ثم يقتنع ويستثمر وتكون الدولة شريكا استراتيجيا 

وجوهريا في هذه المشاريع.
وأوضــح أنه تم االتفاق في اللجنة على العمل على 
هذا القانون، مبينا أن هناك تفهما ودعما من رئيس 
الهيئة الشيخ مشعل الجابر للتغييرات التشريعية التي 
ستقوم بها اللجنة، لكي تكون هناك تسهيالت فعلية 
للمستثمر األجــنــبــي، ومــن ثــم نستقطب مستشفيات 
وجــامــعــات عالمية وغــيــرهــا مــن الــمــشــاريــع التنموية 

الكبرى والعمالقة.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الخنفور لسرعة صرف بدل اإلجازات
دعا النائب سعد الخنفور جميع الوزراء الى 
االلــتــزام بسرعة صــرف بــدل اإلجــــازات، تنفيذا 
للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 
من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن 

نظام الخدمة المدنية.
وقـــال الــخــنــفــور، فــي ســـؤال مــشــتــرك لجميع 
ــر فــــي صـــــرف بـــدل  ــأخـ ــتـ الـــــــــــوزراء، عــــن ســـبـــب الـ
اإلجازات بجميع الوزارات والجهات الحكومية، 
»فــــي 25 أكـــتـــوبـــر 2022 تــعــهــد وزيـــــر الــمــالــيــة 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
باالستعجال في صرف بدل اإلجازات لموظفي 
الـــدولـــة عــقــب إقــــرار الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
تنفيذا للمرسوم رقــم 81 لسنة 2022 بتعديل 
الــمــادة 41 مــن الــمــرســوم الــصــادر فــي 4 ابــريــل 
1979 بـــشـــأن نـــظـــام الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والــــذي 
يتضمن إمكانية استبدال رصيد اإلجازات نقديا 

لموظفي الدولة أثناء الخدمة«. 
وتــابــع: »فــي 4 ديسمبر الــجــاري خــرج وزيــر 

المالية بتصريح صحافي يطالب مــن خالله 
الجهات الحكومية بسرعة إصــدار قرار صرف 
بــدل اإلجـــازات، مؤكدا أن المسؤولية اآلن تقع 
على الجهات الحكومية المختلفة في االنتهاء 
من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف«.
ــن كـــشـــوف  ــ ــم االنـــــتـــــهـــــاء مــ ــ وأردف: »هـــــــل تــ
المستحقين لصرف بدل اإلجازات في الوزارات 
ــدار قــرار  والــجــهــات الــتــابــعــة لــكــم؟ وهـــل تــم اصــ
ــــرف؟ إذا كـــــان هــــنــــاك تـــأخـــيـــر فــــي إعـــــداد  ــــصـ الـ
الكشوف، يرجى تزويدي بأسباب التأخير، وما 
العراقيل التي تؤخر إصدار القرار للمستحقين 
في كل جهة؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية من 
القرارات واللوائح المنظمة لصرف بدل اإلجازات 

في الوزارات والجهات التابعة لكم«. 
وتساءل: »هل استقبلت الجهات التابعة لكم 
اي شكاوى او تظلمات بخصوص صرف بدل 
االجازات مع تزويدي بعددها وإجراءات كل جهة 

بشأنها ان وجدت«.

19.2 مليار دينار قيمة 81 محفظة مالية تعود لـ »التأمينات«
المؤسسة قّدمت تمويالت لشركات مدرجة بالبورصة قيمتها 3.49 مليارات

بلغ عدد المحافظ المالية 
االستثمارية لدى مؤسسة 

التأمينات 81 محفظة، بقيمة 
إجمالية 19.288 مليار دينار، 
فيما يقّدر حجم االستثمارات 

المحلية بنحو 5 مليارات، 
 لما ورد في اإلجابة عن 

ً
وفقا

سؤال برلماني للنائب د. حسن 
جوهر.

في ردها على سؤال برلماني 
للنائب د. حسن جوهر، كشفت 
الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أن إيـــــــــــــــرادات 
استثماراتها سجلت تراجعا، 
نــســبــتــه نــحــو 46.8 بــالــمــئــة، إذ 
أظـــهـــرت بــيــانــاتــهــا أن إيـــــرادات 
االستثمار تراجعت من 6.143 
ــا فــــي 31  ــمـ ــارات ديــــنــــار كـ ــيــ ــلــ مــ
مارس 2021 إلى 3.269 مليارات 
 ،2022 31 مـــــــــــارس  ــة  ــايــ ــهــ ــنــ بــ
ــبــــر فــي  وجــــــاء االنـــخـــفـــاض األكــ
التراجع ببند األسهم المسّعرة 
والـــــمـــــحـــــافـــــظ االســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــصــنــاديــق الــمــســعــرة، حيث 
تــــراجــــعــــت إيـــــراداتـــــهـــــا بــنــســبــة 
61.3 بــالــمــئــة، وذلـــك عــن السنة 
المالية المنتهية في 31 مارس 
2022، حـــيـــث بـــلـــغـــت إيــــــــرادات 
األســـهـــم الــمــســعــرة والــمــحــافــظ 
والصناديق نحو 2.228 مليار 
دينار، مقارنة مع حجم إيرادات 
بــلــغ فــي 31 مـــارس 2021 نحو 

5.768 مليارات. 
وأظــــهــــرت ردود الــمــؤســســة 
مــلــكــيــتــهــا لـــنـــحـــو 81 مــحــفــظــة 
مـــالـــيـــة، كــمــا فـــي نــهــايــة مـــارس 
2022 تــــقــــدر قـــيـــمـــتـــهـــا بــنــحــو 

19.288 مليارا.
وقــالــت المؤسسة، فــي ردهــا 
الـــذي حصلت »الــجــريــدة« على 
نسخة منه: فيما يخص تحويل 

عــــــــدد مــــــن الــــمــــحــــافــــظ إلحــــــدى 
الشركات االستثمارية المحلية، 
فــإن عملية التحويل تمت إلى 
شركة وفرة لالستثمار الدولي، 
بـــعـــد مـــوافـــقـــة لــجــنــة اســتــثــمــار 
أمـــوال المؤسسة، وذلــك بهدف 
إعــــــــــــادة تــــلــــك االســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
حــيــث تملك فــريــقــا متخصصا 
لعمليات الــتــخــارج، خصوصا 
أن تــوجــه مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
ــــدم إدارة االســـتـــثـــمـــارات  هــــو عـ
رة وغير المطابقة للخطة 

ّ
المتعث

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الســـتـــثـــمـــارات 
المؤسسة بشكل مباشر. 

وذكرت »التأمينات« أن حجم 
االستثمارات المحلية المقومة 
بالدينار بنهاية السنة المالية 
31 مارس 2020 كانت قد بلغت 
5.34 مليارات، فيما بلغ إجمالي 
االستثمارات األجنبية المقومة 
أيــضــا بــالــديــنــار نــحــو 28.782 
مليارا، بإجمالي قيمة استثمار 
مــحــلــي أجـــنـــبـــي يــبــلــغ 34.129 
مليارا، مقارنة مع 34.5 مليارا، 

كما في ميزانية عام 2019. 
وشددت المؤسسة على أنها 
ملتزمة بــقــانــون الــشــركــات رقم 
1 لــعــام 2016 وتعديالته فيما 
ــع  ــوزيــ ــة صــــــرف وتــ ــيــ يـــخـــص آلــ
الــمــكــافــآت الــمــالــيــة، إضــافــة إلى 
أنه يتم تعيين واختيار ممثلي 
المؤسسة فــي مجالس إدارات 

الـــجـــهـــات الــــتــــي تــســتــثــمــر بــهــا 
وفـــقـــا لــنــســب الــمــلــكــيــات، ويــتــم 
اخــتــيــارهــم بــعــد مــوافــقــة لجنة 
استثمار أموال المؤسسة، وفقا 
لدليل اختيار ممثلي المؤسسة 

في الجهات المستثمر بها. 
ــــآت  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وبـــــــشـــــــأن بـــــنـــــد الـ
الخاصة وقيمتها 2.172 مليون 
ديـــنـــار، أوضــحــت »الــتــأمــيــنــات« 
أنه يتم صرف مبالغ المكافآت 
الـــخـــاصـــة وفـــقـــا لـــقـــرار مجلس 
الــــــــوزراء رقــــم 405 لـــعـــام 2012 
بــــشــــأن مــــنــــح مــــكــــافــــأة خـــاصـــة 
للعاملين بالجهات الحكومية، 
نــســبــتــهــا 25 بــالــمــئــة مــــن أول 
مـــربـــوط الـــدرجـــة، عــلــى أال تقل 
الــمــكــافــأة عــن 50 ديـــنـــارا، وهــي 
تــخــص كــل مــوظــفــي المؤسسة 

الكويتيين. 
كــمــا أوضـــحـــت »الــتــأمــيــنــات« 
ــاء  بــــخــــصــــوص مــــكــــافــــأة أعــــضــ
مجلس اإلدارة وأمين السر أنه 
ــــرف 74 ألـــــف ديــــنــــار عــن  تــــم صـ
الــســنــة الــمــالــيــة 2017/ 2018، 
ــــى 101 آالف ديـــنـــار  إضــــافــــة إلـ
في السنة المالية 2018/ 2019، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه يـــتـــم صـــرف 
ــة بـــأعـــضـــاء  ــاصــ ــخــ الــــمــــبــــالــــغ الــ
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 
المتفرعة منه استنادا للمادة 
الخامسة من المرسوم الصادر 
1974 بـــنـــظـــام  4 يــــنــــايــــر  فــــــي 

مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للتأمينات.

في سياق متصل، أوضحت 
»التأمينات« أن حجم المحافظ 
ــقـــاريـــة كـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة 31  الـــعـ
ــارس 2022 بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا  ــ ــ مـ
649.559 مليونا، موزعة على 6 
محافظ عقارية أكبرها حجما 
تــقــّدر قيمتها بنحو 212.490 

مليونا. 

 تمويل استثماري 

وكــشــفــت »الــتــأمــيــنــات« أنــهــا 
قــــّدمــــت تـــمـــويـــالت اســتــثــمــاريــة 
31 مــــــارس  2001 و مــــــا بــــيــــن 
2022 لعدد كبير من الشركات 
الــمــدرجــة فــي بــورصــة الــكــويــت 
ــات عـــقـــاريـــة وقـــابـــضـــة،  ــ ــركـ ــ وشـ
ــت تـــمـــلـــك فــيــهــا  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــهـ بـــعـــضـ
حــــصــــصــــا أو تـــــرتـــــبـــــط فـــيـــهـــا 
بعالقات مالية واستثمارية من 
خــالل مساهمات فــي صناديق 
ــا، بــلــغــت قــيــمــة هـــذه  ــيـــرهـ أو غـ
التمويالت نحو 3.491 مليارات 

بعوائد استثمارية متباينة.

قيمة األصل د.كالمحافظ

221.034.899.487المحفظة رقم  1

164.035.733.770المحفظة رقم 2

708.960.988.661المحفظة رقم 3

528.600.711.495المحفظة رقم 4

392.672.041المحفظة رقم 5

808.100.280.108المحفظة رقم 6

99.625.823.794المحفظة رقم 7

741.932.115المحفظة رقم 8

0.000المحفظة رقم 9

477.715.663.412المحفظة رقم  10

0.000المحفظة رقم 11

720.118.173.090المحفظة رقم 12

198.762.134.120المحفظة رقم 13

834.867.094.363المحفظة رقم 14

0.000المحفظة رقم 15

307.452.528.469المحفظة رقم 16

652.676.758.646المحفظة رقم 17

686.245.147.225المحفظة رقم 18

195.719.646.381المحفظة رقم 19

284.069.503.844المحفظة رقم 20

219.949.350.115المحفظة رقم 19

405.970.643.555المحفظة رقم 21

185.553.237.178المحفظة رقم 22

146.823.598.401المحفظة رقم 23

400.829.559.400المحفظة رقم 24

205.164.019.438المحفظة رقم 25

216.105.361.798المحفظة رقم 26

136.250.651.276المحفظة رقم 27

523.844.653.019المحفظة رقم 28

177.150.461.365المحفظة رقم 29

103.807.255.629المحفظة رقم 30

26.750.759.825المحفظة رقم 31

319.133.977.739المحفظة رقم 32

94.504.761.017المحفظة رقم 33

214.668.466.632المحفظة رقم 34

256.996.715.227المحفظة رقم 35

317.940.617.993المحفظة رقم 36

813.022.923.896المحفظة رقم 37

1.086.497.708.141المحفظة رقم 38

7.476.494.314المحفظة رقم 39

302.064.212.048المحفظة رقم 40

100.444.060.090المحفظة رقم 41

265.270.277.167المحفظة رقم 42

2.185.200المحفظة رقم 43

335.079.722.183المحفظة رقم 44

127.444.782.625المحفظة رقم 45

318.836.909.989المحفظة رقم 46

187.485.746.577المحفظة رقم 47

152.050.596.215المحفظة رقم 48

323.341.063.962المحفظة رقم 49

307.652.334.292المحفظة رقم 50

324.808.495.505المحفظة رقم 51

292.693.344.886المحفظة رقم 52

320.153.193.584المحفظة رقم 53

308.262.584.549المحفظة رقم 54

0.638المحفظة رقم 55

0.000المحفظة رقم 56

253.332.341.120المحفظة رقم 57

23.841.876.494المحفظة رقم 58

297.925.262.791المحفظة رقم 59 

148.805.553.826المحفظة رقم 60

147.497.017.334المحفظة رقم 61

309.027.111.499المحفظة رقم 62

66.827.603.505المحفظة رقم 63

72.396.103.723المحفظة رقم 64

0.000المحفظة رقم 65

30.596.876.695المحفظة رقم 66

0.000المحفظة رقم 67

105.743.342.387المحفظة رقم 68

94.889.280.535المحفظة رقم 69

46.905.125.740المحفظة رقم 70

110.251.785.259المحفظة رقم 71 

26.140.792.136المحفظة رقم 72

212.490.663.466المحفظة رقم 73

59.533.517.458المحفظة رقم 74

194.273.712.223المحفظة رقم 75

94.906.325.947المحفظة رقم 76

98.078.503.892المحفظة رقم 77

117.555.345.055المحفظة رقم 78

71.676.339.939المحفظة رقم 79

142.992.192.751المحفظة رقم 80

403.187.779المحفظة رقم 81

1.605.427.560المحفظة رقم 81

حاِفظ المالية في 2022/3/31
َ

الم

اللجنة المشتركة: الحكومة غير جادة
في مشروع المنطقة الشمالية

المطيري لـ ةديرجلا•: طلبنا حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة االجتماع المقبل

• فهد تركي
فـــــي حــــيــــن عــــقــــدت الــلــجــنــة 
المشتركة بين لجنة الشؤون 
المالية واالقــتــصــاديــة ولجنة 
الـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى وتــطــويــر 
 لــمــنــاقــشــة 

ً
ــــزر اجــــتــــمــــاعــــا ــــجـ الـ

مــشــروع بقانون بشأن إنشاء 
المنطقة االقتصادية الشمالية، 
عــّبــرت الــلــجــنــة عــن استيائها 
مــن تعاطي الحكومة مــع هذا 
الـــمـــشـــروع الـــتـــنـــمـــوي الــمــهــم، 
مؤكدة أن الحكومة غير جادة 

في تنفيذه وبلورته.
وقال عضو اللجنة المالية 
الــنــائــب مــاجــد الــمــطــيــري، في 
تــــصــــريــــح لــــــ »الــــــجــــــريــــــدة«، إن 
الــحــكــومــة لــم تحضر اجتماع 
ـــظـــهـــر أي جــديــة 

ُ
ــم ت ــ أمــــــس، ولـ

فـــي انـــجـــاز هـــذا الــقــانــون رغــم 
 
ً
ــعـــي مـــجـــلـــس االمـــــــة مــمــثــال سـ
فــــي الــلــجــنــة الـــمـــالـــيـــة ولــجــنــة 
الـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى إلظـــهـــار 
أهمية هذا المشروع، ألنه يعد 
رافدا تنمويا مهما، ويمكن أن 
يحّول الكويت الى مركز مالي 

وتجاري.
 وأضــــــــــــاف الــــمــــطــــيــــري أن 
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــشـــتـــركـــة بــحــثــت 
اســبــاب الــتــأخــيــر والمشكالت 
ــــروع،  ــــشـ ــمـ ــ ــتــــرض الـ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ووجــــهــــت رســــائــــل لــلــحــكــومــة 
بضرورة التعاون مع المجلس 

ــه الــمــعــنــيــة  ــانـ ــــي لـــجـ مـــمـــثـــال فـ
بهدف انجاز هذا القانون الذي 
ــــى مــركــز  ســـيـــحـــول الـــكـــويـــت الـ
استيراتيجي مهم فــي شمال 

البالد. 
وأوضــــح أن هـــذا الــمــشــروع 
ــتـــغـــاللـــه فــســتــشــهــد  إن تــــم اسـ
البالد موارد مالية عمالقة، ألن 
الكويت تمثل »ترانزيت« لكثير 
مـــن صـــــــادرات الـــــــدول، ونــجــح 
معبر العبدلي فــي عــام 2003 
خـــــالل حـــــرب تـــحـــريـــر الـــعـــراق 
والفترة الماضية أن يدر على 
الـــبـــالد ايــــــرادات ضــخــمــة، لكن 
الــحــكــومــة حــالــيــا تــعــامــلــت مع 
هــــذا الـــمـــشـــروع بـــصـــورة غير 
حسنة، ففي السابق كان منفذ 
الــعــبــدلــي طــريــقــا لـــمـــرور 800 

شاحنة يوميا، لكن حاليا ال 
يتجاوز عدد الشاحنات التي 
تمر به 50 شاحنة، فضال عن 
فرض 

ُ
الــرســوم الكبيرة التي ت

عليها والــتــي تتجاوز 20 في 
الــمــئــة، بــيــنــمــا تـــفـــرض مــنــافــذ 
السعودية وإيران وتركيا ما ال 
يتجاوز 5 في المئة، األمر الذي 
يجعل الدول تتجه الى منافذ 
غير الكويت ألنها أرخص وأقل 

تعقيدا.
ــار إلـــى أن »الــحــكــومــة  ــ  وأشـ
ــة تـــــقـــــول نــعــد  ــلــــحــــظــ حــــتــــى الــ
دراسات، وال نعلم متى تنتهي 
ــــي وقــــت  هـــــــذه الـــــــــدراســـــــــات، فــ
تـــحـــولـــت وتــــطــــورت فـــيـــه دول 
المنطقة وسبقتنا اقتصاديا 

كثيرا«. 
وأوضح المطيري »طلبنا أن 
يحضر فــي االجــتــمــاع المقبل 
كل من رئيس مجلس الــوزراء 
ووزراء الــخــارجــيــة والــمــالــيــة 
والــتــجــارة االجــتــمــاع المقبل، 
لـــمـــنـــاقـــشـــة مــــــشــــــروع قــــانــــون 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة إلنـــهـــاء 
الجدل الــدائــر حوله وبلورته، 
ألنـــــــه ســـيـــشـــكـــل رافــــــــــدا مــهــمــا 
لالقتصاد الكويتي«، مطالبا 
الــحــكــومــة بتقديم تعديالتها 
الجوهرية التي من شأنها أن 
تساهم في إحياء هذا المشروع 
العالمي ليرى النور من بوابة 

الكويت.

ماجد المطيري

https://www.aljarida.com/article/7093
https://www.aljarida.com/article/7095
https://www.aljarida.com/article/7094
https://www.aljarida.com/article/7091


»بوكسهل«: إثراء طالباتنا بحضارات وثقافات العالم

أقامت كلية بوكسهل الكويت، 
أمس األول، اليوم الثقافي تحت 
رعـــــايـــــة الــــســــفــــيــــرة األســــتــــرالــــيــــة 
بالبالد ميليسا كيللي، وبحضور 
سفيرة تركيا توبا نور سونميز، 
وسفير المكسيك ميغيل أنجيل 
إيسيدرو، وسفير فلسطين رامي 
طــهــبــوب، وســفــيــر األردن صقر 
أبــوشــتــال، والقائم باألعمال في 
سفارة الواليات المتحدة جيمس 
هولتسنايدر، والقائم باألعمال 
في سفارة بيرو توماس بيروكال، 
ورئيس مجلس األعمال األميركي 
بــيــت ســويــفــت، ورئـــيـــس مجلس 
األعــــمــــال الـــبـــرتـــغـــالـــي أنــطــونــيــو 
كامبوس، إضافة الى عدد كبير 
مــــن ســــفــــارات دول عــــديــــدة مــثــل 
أســتــرالــيــا، والـــواليـــات المتحدة، 
والبيرو، والمكسيك، وفلسطين، 
ــال  ــ ــمــ ــ ــلـــــس األعــ ــ ــــجـ وتــــــركــــــيــــــا، ومـ
األمــــيــــركــــي الــــكــــويــــت، ومــجــلــس 
مــجــلــس األعـــمـــال بــيــرو الــكــويــت، 
وعــــدد كــبــيــر مــن أعــضــاء الهيئة 
التدريسية وطالبات وخريجات 

الكلية.

ورحبت مديرة قسم الدراسات 
اإلداريـــــــة د. أرزو حـــــراف، نــيــابــة 
عـــــــن رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس اإلدارة 
ــجــــي،  ــايــ ــشــ د. عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــ
ــرت الـــرعـــايـــة  ــكــ ــالـــحـــضـــور، وشــ بـ
الـــكـــريـــمـــة مــــن الـــســـفـــيـــرة كــيــلــلــي 
والــســفــراء الــمــوجــوديــن فــي هــذا 

اليوم.

الكويت سباقة

وأكدت حراف أن كلية بوكسهل 
الكويت سباقة دائما في تنظيم 
فعاليات وأنشطة ثقافية لتثري 
طالباتها بمسيرة تعليمية ليس 
فـــقـــط مــــن الـــنـــاحـــيـــة األكـــاديـــمـــيـــة 
بــل أيــضــا مــن الناحية الثقافية، 
ــيـــوم الــثــقــافــي  ــى أن الـ مــشــيــرة إلــ
يهدف الى تعريف الطالبات عن 

عدد كبير من الثقافات.
ــــى  ــت بـــــالـــــشـــــكـــــر إلــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ وتـ
الــســفــارات المشاركة على تلبية 
ــــن  ــــورهـ ــى حـــــضـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــــدعـــــــــوة وعـ
ووجــــودهــــن فـــي كــلــيــة بوكسهل 
لتعريف الطالبات على بلدانهم 

 
ً
ولــغــاتــهــم وتــقــالــيــدهــم، وأيـــضـــا
األماكن السياحية لهذه البلدان.

وألــقــت الــســفــيــرة كيللي كلمة 
رحبت فيها بالحضور، مؤكدة 
الــــدعــــم الــمــســتــمــر الــــــذي تـــوفـــره 
السفارة األسترالية للمؤسسات 
االكاديمية وغير االكاديمية في 
الكويت، وشكرت كلية بوكسهل 
عــلــى تنظيمها هـــذا الــيــوم الــذي 
اتـــيـــحـــت فـــيـــه الـــفـــرصـــة لــلــجــمــيــع 
للتعرف اكثر على عدد كبير من 

البلدان.
وعــلــق مــنــظــم الـــيـــوم الــثــقــافــي 
ــة  ــيـ ــمـ ــــى أهـ ــلـ ــ ــم الـــــقـــــاســـــم عـ ــ ــاســ ــ بــ
ــا  ــرهــ ــيــ ــأثــ ــــات وتــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ تـ
ــبـــات مــن  ــالـ اإليــــجــــابــــي عـــلـــى الـــطـ
 أن 

ً
حيث الثقافة والــعــلــم، مــؤكــدا

طـــالـــبـــات كــلــيــة بــوكــســهــل خـــالل 
مــســيــرتــهــن الــتــعــلــيــمــيــة يمنحن 
فرصة التعلم العملي مــن خالل 
مــحــاضــرات وورش عــمــل تجعل 
منهن خريجات لديهن المعرفة 
األكاديمية والمؤهالت العملية 
ــــوق الــعــمــل،  ــتـــي يــحــتــاجــهــا سـ الـ
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــثــــقــــة بـــالـــنـــفـــس 

 
ً
ــيـــزة، فــضــال ــمـ ــمـ والـــشـــخـــصـــيـــة الـ
عما توفره الحياة الطالبية من 
ــواٍد عـــديـــدة لــلــطــالــبــات كــنــادي  ــ نـ
ــابـــة ونــــــــادي الــــقــــراءة  فــــن الـــخـــطـ
 على االرتقاء 

ً
لتشجيعهن دائما

بما هو أفضل.

يذكر أن كلية بوكسهل تسعى 
إلــى تنظيم مثل هــذه الفعاليات 
واألنشطة، بهدف إثــراء الجانب 
الثقافي لدى الطالبات، من خالل 
االحــتــكــاك والــتــفــاعــل مــع خبرات 

لها تجارب عملية وثرية.

السفيرة األسترالية تفتتح الفعالية

أقامت »اليوم الثقافي« تحت رعاية السفيرة األسترالية

اعتماد ميزانيتي جامعتي الكويت وعبدالله السالم
أحمد الشمري

اعتمد مجلس الجامعات الحكومية، في اجتماعه 
صــبــاح أمـــس، برئاسة وزيـــر التربية وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بحضور 
أعــضــاء المجلس فــي مبنى وزارة التعليم العالي، 
مـــشـــروع مــيــزانــيــة جــامــعــة الـــكـــويـــت لــلــعــام الــمــالــي 
»2024/2023« المقترحة من مجلس الجامعة، وتكليف 
 ألحكام 

ً
جامعة الكويت اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا

القانون رقم »1978/31«.
 وقال األمين العام لمجلس الجامعات الحكومية 
بــاإلنــابــة د. صبيح المخيزيم، إن المجلس اعتمد 
مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي 
»2024/2023« المقترحة من مجلس اإلدارة التأسيسي، 
وتكليف مجلس اإلدارة التأسيسي لجامعة عبدالله 
 ألحكام القانون 

ً
السالم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا

رقم »1978/31«. 
وتابع أنه »تم تكليف مجلس اإلدارة التأسيسي 
لجامعة عبدالله الــســالــم تقديم تقرير بالخطوات 
التفصيلية والتنفيذية إلنشاء جامعة عبدالله السالم، 
ــداف والــدراســة  بما فــي ذلــك الــرســالــة والــرؤيــة واألهــ
األكاديمية والبرامج الدراسية والتخصصات، التي 
ستطرحها الجامعة في العام الجامعي )2024-2023( 
والمراحل التنفيذية والمتطلبات البشرية )الهيئة 

األكاديمية – الهيئة اإلدارية(«.

وأشـــــار إلــــى أن الــمــجــلــس اطــلــع ونـــاقـــش في 
اجــتــمــاعــه عـــدة مــوضــوعــات مــنــهــا عــلــى سبيل 
الــمــثــال: مــنــاقــشــة تشكيل لــجــنــة اخــتــيــار مدير 
ــراءات  ــ ــ الــجــامــعــة، والـــشـــروط والــمــعــايــيــر واإلجـ
الــمــرفــقــة الخــتــيــار الــمــرشــحــيــن لــمــنــصــب مــديــر 
الجامعة، واعتماد اإلعـــالن عــن شغور منصب 

مدير جامعة الكويت. 
 بما 

ً
وقــال المخيزيم، إن المجلس أحيط علما

تضمنه التقرير الـــدوري الثاني ألعــمــال مجلس 
اإلدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن بما من شأنه ضمان 
تحقيق ما تهدف إليه الدولة من استقبال جامعة 
عبدالله السالم ألول دفعة من طلبة الثانوية العامة 

في العام الجامعي »2024-2023«.
من جانبه، أكــد الــوزيــر العدواني أن المجلس 
 فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســتــه وأهـــدافـــه 

ً
ــا ســيــســتــمــر قـــدمـ

الموضوعة في إضفاء الركائز األساسية للتعليم 
العالي الحكومي، بخطى ثابتة ومــدروســة، من 
خالل دعم المؤسسات التعليمية، وتطوير نظام 
التعليم العالي إلعداد الشباب ليصبحوا أعضاء 
فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة 
العمل الوطنية، من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي 

ممكن نحو بلوغ رؤية دولة الكويت »2035«.

ً
العجمي: طرح ماجستير »اإلعالم« بـ »اآلداب« قريبا

خالل فعالية »دورنا اإلعالمي« بمشاركة 108 مؤسسات حكومية وخاصة 
• أحمد الشمري

ــيــــة اآلداب  ــلــ ــيــــد كــ ــمــ كــــشــــف عــ
ــة، د.  ــابــ ــاالنــ بــجــامــعــة الـــكـــويـــت بــ
عــبــدالــهــادي الــعــجــمــي، عـــن طــرح 
برنامج ماجستير قسم اإلعالم في 

.
ً
 جدا

ً
الكلية قريبا

جـــاء ذلـــك خـــالل تنظيم القسم 
فعالية »دورنا اإلعالمي« بمشاركة 
108 مؤسسات حكومية وخاصة، 
أمــــس، فـــي مــبــنــى الــكــلــيــة بمدينة 

صباح السالم الجامعية.
وتابع العجمي: تحتوي كلية 
ــلـــدراســـات  ــرامــــج لـ اآلداب عـــلـــى بــ
العليا في الدكتوراه والماجستير، 
 إلى أن جميع األقسام لديها 

ً
الفتا

برامج ماجستير، باستثناء قسَمي 
اإلعالم واللغة الفرنسية في الوقت 

الحالي.
وأوضح أن الكلية تعمل جاهدة 

على إنــشــاء بــرامــج الــدكــتــوراه في 
مختلف األقــســام العلمية حاليا، 
 أن البرنامجين القائمين 

ً
موضحا

هما قسما اللغة العربية والتاريخ، 
بينما بــرنــامــج الـــدكـــتـــوراه لقسم 
اللغة اإلنكليزية تــم االنــتــهــاء من 
جميع اإلجــــراءات، وننتظر إقــرار 

الموافقة عليه في العام المقبل. 
وأفاد بأن قسم اإلعالم به 1400 
طالب وطالبة، يقابلهم أكثر من 30 

عضو هيئة تدريس.
من جانبه، ثّمن النائب عبدالله 
األنـــبـــعـــي جـــهـــود الــقــائــمــيــن على 
تنظيم هــذا المعرض الـــذي يبرز 

الدور اإلعالمي لتسويق المشاريع 
الحكومية، مشيرا إلى أنه »عندما 
يــكــون هــنــاك مــشــاريــع وإنــجــازات 
ــالمــــس الــــــواقــــــع، فـــإن  حــقــيــقــيــة تــ
هــذا األمــر يرفع مــن ثقة المواطن 

بالمؤسسة«.
وفيما يخص تسكين المناصب 
الــقــيــاديــة والــهــيــئــات الــمــســانــدة، 
أكد األنبعي أنه واجب كبير على 
جامعة الكويت أن تحتضن هذه 
ــمـــوجـــودة،  ــاقـــات الــوطــنــيــة الـ الـــطـ
ــن خـــــالل الــتــعــيــيــن  وتــمــكــيــنــهــا مــ
وتسكينها في الوظائف اإلشرافية 

بالكوادر التعليمية واإلدارية.
وحــــول تــعــيــيــن خــريــجــي قسم 
التاريخ معلمين بــوزارة التربية، 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــاك الــ ــ ــنــ ــ أفـــــــــــاد بـــــــــأن هــ
الــمــخــرجــات الـــواجـــب االســتــفــادة 
منها في جميع الطاقات، وخاصة 

في وزارة التربية، ويجب دعمها.

العجمي خالل الجولة

مجلس »الدراسات العليا« يعتمد 
التقويم الدراسي 2024/2023

اعــتــمــدت كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا بجامعة 
الكويت، فــي االجتماع الثالث لمجلس الكلية 
للعام األكاديمي 2023/2022 بقاعة اجتماعات 
مجلس الجامعة بالحرم الجامعي في الخالدية، 
التقويم الدراسي للكلية للعام الجامعي 2023/ 

.2024
ــاقـــش مــجــلــس الــكــلــيــة مـــذكـــرات الـــشـــؤون  ونـ
الطالبية بشأن القوالب الثابتة للجدول الدراسي 
ببرامج الدراسات العليا، ومذكرة بشأن طلبة 
ــات الــعــلــيــا الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع  ــدراســ مــنــحــة الــ
ــداد الــقــبــول بمنح  ــ الــحــكــومــي أو الـــخـــاص، وأعـ

الـــدراســـات العليا بالجامعة لــلــعــام الجامعي 
2024/2023. وبحث المجلس مذكرات الشؤون 
األكاديمية بشأن توثيق برامج الدراسات العليا 
للمنظور االســتــراتــيــجــي والــتــوصــيــف الدقيق 
والموجز للمقررات الــدراســيــة، ومــذكــرة بشأن 
مــقــتــرح تشجيع طلبة الـــدراســـات العليا على 

النشر العلمي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص مــــذكــــرات إدارة الــتــخــطــيــط 
والتطوير، تــم عــرض التقرير السنوي للكلية 
لــلــعــام الــجــامــعــي 2020/2019، و2021/2020، 

و2022/2021.

مجلس الجامعات 
الحكومية ناقش 

تشكيل لجنة 
اختيار مدير 

الجامعة والشروط 
الختيار المرشحين

الجامعة: تفعيل خدمة توصيل الشهادات
ــن الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال عـــمـــيـــد الـــقـــبـــول  ــ ــلـ ــ أعـ
والــتــســجــيــل بــجــامــعــة الـــكـــويـــت د. عــبــدالــلــه 
الهاجري تفعيل خدمة توصيل الشهادات، 
بعد تعديل بعض الخطوات لتفادي مشكالت 

التوصيل السابقة.
وقــال الهاجري، في تصريح أمــس، إنــه تم 
االجتماع مع إدارة شؤون الخريجين ممثلة 
فــي مــديــرة اإلدارة فاطمة العميري، ومراقب 
اإلدارة إنـــعـــام الــشــهــاب، ورئــيــســات األقــســام 

وشــركــة ديــلــيــكــون، مــن أجـــل تحسين خدمة 
توصيل الشهادات، وتم االتفاق رسميا بشأن 
عودة توصيل الشهادات )الجدارية الفخرية(، 
وكشف الدرجات وشهادة لمن يهمه األمر دون 
تأخير عن موعد التسليم وهو ثالثة أيام عمل.

ــه تــــم تــفــعــيــل خــــط ســاخــن  ــ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
للشركة من أجل تسهيل عملية التواصل بين 
الخريجين وأولياء األمــور والشركة في هذا 

الشأن، وهو 90071210.

https://www.aljarida.com/article/7006
https://www.aljarida.com/article/7058
https://www.aljarida.com/article/7055
https://www.aljarida.com/article/7053
https://www.aljarida.com/article/7052
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فلك

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

: كل يــوم تغدو أفضل خبرة من 
ً
مهنيا

اليوم الذي كنت فيه.
: التعبير عــن عــواطــفــك بحرية 

ً
عاطفيا

وبساطة، هذا ما يريده الحبيب منك.
: يصعب عليك التخلي عن 

ً
اجــتــمــاعــيــا

 بمعرفتها.
ً
إحدى العادات السيئة علما

رقم الحظ: 14

: اجتهادك في تحصيل العلم ال 
ً
مهنيا

يكفي إن لم تصلح سيرتك.
: تشعر برغبة قوية الستماع 

ً
عاطفيا

كلمة جميلة من فم الحبيب.
: ُيظهر أحدهم الغيرة عليك، 

ً
اجتماعيا

فيما الحسد يمأل قلبه منك.
رقم الحظ: 43

: الزمالء مستعدون لمؤازرتك 
ً
مهنيا

في كل عمل مهما اشتدت صعوبته.
 
ً
: ســـوف تستفيد عاطفيا

ً
عــاطــفــيــا

، وستلفت 
ً
مــن مــوقــع بــرجــك حــالــيــا

األنظار إليك.
: ال تفتح قلبك وال تفِش 

ً
اجتماعيا

سّرك ألحد، ألنه قد ينقلب عليك.
رقم الحظ: 30

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

ع،  : أسرع في عملك، لكن ال تتسرَّ
ً
مهنيا

كي ال تخطئ في إنجازه.
: ترغب في كسب أنظار الحبيب 

ً
عاطفيا

.
ً
وإعجابه، وهو بالمثل أيضا

: ال تــصــدق كــل مــا ُيــقــال، بل 
ً
اجــتــمــاعــيــا

يجب أن تزن األمور بحذر وتأٍن.
رقم الحظ: 29

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

: اعتمد اليوم على فهمك ومهارتك، 
ً
مهنيا

فقد يصادفك عمل شائك.
ـــحـــب الـــشـــريـــك، وتـــرغـــب في 

ُ
: ت

ً
عـــاطـــفـــيـــا

تكريمه، لكنك تتباطأ في شراء هدية له.
: كل ما تصنعه مع أفراد العائلة 

ً
اجتماعيا

بمحبة يصبح جزيل الفائدة.
رقم الحظ: 3

ليلي كولينز تروج مسلسل 
»Emily in Paris 3«

جيمس كاميرون يواجه 
»Avatar« انتقادات

رحيل كريستي آلي 
ودومينيك البيير

نشرت الممثلة العالمية ليلي كولينز 
 ومقطع فيديو من جلسة تصوير 

ً
صــورا

تجمعها مع فريق عمل المسلسل الدرامي 
 
ً
Emily in Paris، تـــرويـــجـــا الـــكـــومـــيـــدي 
لــلــمــوســم الــثــالــث مـــن الــمــســلــســل الــمــقــرر 

انطالق عروضه خالل أيام.
وظهر في الصور فريق المسلسل على 
سطح مبنى أمام برج إيفل، وعلقت ليلي 
على الفيديو الـــذي نشرته فــي حسابها 
 ،

ً
»إنستغرام«: »يبدو أننا لم نغادر أبــدا بـ

لــكــن الــعــصــابــة هــنــا مــــرة أخــــــرى، ونــحــن 
مستعدون لبدء الترويج للموسم الثالث 

.»Emily in Paris من
مــن جانبها، كشفت منصة نتفليكس 
عــن الفيديو الترويجي للموسم الثالث 
من مسلسل الدراما Emily In Paris، والذي 
وصــلــت مــدتــه إلـــى دقيقتين و19 ثانية، 
وكشف عــن مجموعة مختلفة ومتنوعة 
مــن اللقطات المشوقة للموسم الجديد 
المنتظر، معلنة أن انطالق عرضه سيكون 

في 21 الجاري.

واجه المخرج العالمي جيمس كاميرون 
انتقادات الذين يشككون في التأثير الثقافي 
لــفــيــلــمــه Avatar األصـــلـــي الــــذي طـــرح عــام 
2009، فيما يــتــرقــب جــمــهــور الــفــيــلــم حــول 
 Avatar: The Way العالم طرح الجزء الثاني

of Water يوم 16 ديسمبر الجاري.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة حـــديـــثـــة مــــع »هـــولـــيـــوود 
ــر«، أصــــر الــمــخــرج عــلــى أن تــأثــيــر  ــبـــورتـ ريـ
مــلــحــمــة الــخــيــال ســيــســتــمــر فـــي الــنــمــو مع 
إصـــــدار األفـــــالم الـــقـــادمـــة، وقــــال كــامــيــرون: 
»هناك شك في السوق حول أصل الحكاية، 
وســــؤال هــل كـــان لـعالم Avatar أي تأثير 
ثقافي حقيقي؟ عندما تحقق نجاحا غير 
عــــادي، تــواجــه الــعــديــد مــن األزمـــــات، منها 
هذه األسئلة، وبالتالي سنرى ما سيحدث 

بعد هذا الفيلم«.
ويخطط المخرج لثالثة أفالم أخرى بعد 
The Way Of Water، مــع إطـــالق األعــمــال 
الثالثة التالية في 2024 و2026 و2028 على 
التوالي، وهو من بطولة سام ورثينجتون 

وزوي سالدانا وكيت وينسلت.

رحلت الممثلة الحائزة جائزة إيمي مرتين 
كيرستي آلي، عن 71 عاما، بعد معركة قصيرة 

مع مرض السرطان.
وحصلت آلي على جائزئي إيمي وغولدن 
غــلــوب عـــام 1991 عــن أدائـــهـــا المتميز لــدور 
ريبيكا هاو في المسلسل الفكاهي )تشيرز( 
على شبكة »إن بي سي«، والذي قامت ببطولته 
من عام 1987 حتى 1993، وفازت بثاني جائزة 
إيمي عام 1994 عن الفيلم التلفزيوني »ديفيدز 

ماذر« )والدة ديفيد(.
كــمــا تـــوفـــي الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي دومــيــنــيــك 
البيير الـــذي بــاع عــشــرات ماليين الكتب في 
مسيرته الطويلة، والمعروف بشغفه بالهند، 

عن 91 عاما.
وبــاع البيير حوالي 50 مليون نسخة من 
الكتب الستة التي كتبها بالتعاون مع الكاتب 
األميركي الري كولينز، وأشهرها يحمل عنوان 
»?Is Paris Burning« )هــل تحترق باريس؟(، 
بس في السينما من جانب فرنسيس فورد 

ُ
واقت

كوبوال وغور فيدال. 
)رويترز(

 
ً
اســتــأنــفــت آمــبــر هــيــرد رســمــيــا

ــرار فـــي قــضــيــة الــتــشــهــيــر الــتــي  ــقـ الـ
رفعها جــونــي ديـــب، زاعــمــة وجــود 
أخــطــاء فــي المحاكمة، بما فــي ذلك 
الـــســـمـــاح بـــاالســـتـــمـــاع لــلــقــضــيــة في 
فــرجــيــنــيــا، ورفـــــض الــســمــاح بــقــبــول 
االتصاالت بين هيرد وبعض األطباء 

كدليل.
وحصل نجم »قراصنة الكاريبي« في 
يونيو على 10 ماليين دوالر تعويضات، 
و5 ماليين دوالر تعويضات عقابية، وتم 
 بما 

ً
تخفيض المبلغ األخير إلى 350 ألفا

يتماشى مع قانون فرجينيا، بعد أن تبين 
أن هيرد مسؤولة عن التشهير به في مقال 

نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ــرد، الـــتـــي رفـــعـــت دعــــوى  ــيــ وحـــصـــلـــت هــ
مضادة، على مليوني دوالر في نفس الوقت 
بــعــد أن وجــــدت هــيــئــة المحلفين أن ديــب 

مسؤول عن تعليق أدلى به محاميه.
 
ً
ورفــــع ديــــب دعــــوى ضـــد هــيــرد مــطــالــبــا
بتعويضات 50 مــلــيــون دوالر فــي مــارس 
ــقـــااًل نــشــرتــه صحيفة   أن مـ

ً
2019، زاعـــمـــا

واشنطن بوست، التي توجد خوادمها في 
فرجينيا، وصفه بأنه مرتكب »عنف جنسي« 
مما كلفه عشرات الماليين من الدوالرات من 

»فقدان العمل«.
)د ب أ(

ليلي كولينزكريستي آليكيت وينسلت

: ال تجعل آمالك بشخص، بل بما 
ً
مهنيا

تنتجه يداك من عمل.
: سارع إلى مراضاة الشريك بعد 

ً
عاطفيا

ذكر.
ُ
إساءتك إليه من دون أسباب ت

: ال تتشبث بآرائك الخاصة، وال 
ً
اجتماعيا

سرع في إفشاء ما سمعت.
ُ
ت

رقم الحظ: 30

آمبر هيرد

 ضد جوني ديب
ً
هيرد تستأنف رسميا

متحن مــهــارتــك، 
ُ
: فــي الــشــدائــد ت

ً
مــهــنــيــا

ويظهر مدى تقدمك في عملك.
 ما يكون 

ً
، كثيرا

ً
: ما تظنه ُحبا

ً
عاطفيا

ز بين االثنين. شهوة، فميِّ
 ما نحكم على األمــور 

ً
: غالبا

ً
اجتماعيا

وفق ما يميل إليها قلبنا، فانتبه.
رقم الحظ: 45

: ال تركن في عملك إلى الغير، 
ً
مهنيا

ق به.
َّ
وراقب كل تفصيل يتعل

ــورد  ــ ــة مــــن الــ ــاقــ : شـــــــراء بــ
ً
عـــاطـــفـــيـــا

ــا لــلــحــبــيــب تــجــعــل يــومــه  ــداؤهــ وإهــ
.
ً
مميزا

: تقوم بعمل صالح تجاه 
ً
اجتماعيا

أحـــد الــبــؤســاء، مــا يجلب لــك راحــة 
نفسية.

رقم الحظ: 7

: مــن األفــضــل عــدم فتح صفحة 
ً
مهنيا

.
ً
جديدة في عملك راهنا

: قدرتك ال توصف على تغيير 
ً
عاطفيا

.
ً
أجواء الشريك وجعله سعيدا

: اليوم مناسب لشراء األدوات 
ً
اجتماعيا

.
ً
المنزلية وما تحتاجه شخصيا

رقم الحظ: 44

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

الثور
20 أبريل - 20 مايو

: أخضع مشاريعك ألحكام عقلك، 
ً
مهنيا

وخبرتك تنجح في غالبيتها.
 
ً
: إذا أردت أن تــكــشــف أمـــــرا

ً
ــا عـــاطـــفـــيـ

 لك.
ً
للحبيب، فاليوم مناسب جدا

: الزراعة في أحواض منزلية 
ً
اجتماعيا

 لتسليتك.
ً
أو بالحديقة محّبذ جدا

رقم الحظ: 3

تسلم 5 من أشهر النجوم العالميين أمــس األول جوائز 
مركز كينيدي، أعرق المكافآت الثقافية في واشنطن، بحضور 
الرئيس األميركي جو بايدن، وزوجته جيل، فضال عن نائبته 
كاماال هاريس وزوجها دوغالس إمهوف، في مركز كينيدي 

الثقافي الكبير بالعاصمة الفدرالية األميركية.
حضر الحفلة كوكبة من نجوم هوليوود ومن الشخصيات 
البارزة في واشنطن، في النسخة الخامسة واألربعين من هذه 
الجوائز التي حصدها النجم العالمي جورج كلوني، ومغنية 
السول الكبيرة غالديس نايت، وقائدة األوركسترا والمؤلفة 
الموسيقية من أصل كوبي تانيا ليون، ومغنية الغوسبل 
أيمي غرانت، وفرقة الــروك االيرلندية »U2« وأعضائها آدم 

كاليتون، الري مولن جونيور، ذا إيدج، وبونو.
وكــان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، الــذي ال 
يحظى بشعبية في األوساط الثقافية األميركية، قاطع هذه 

الحفلة طوال واليته.
وتوالى على مسرح مركز كينيدي مجموعة من المشاهير 
لإلشادة بالمكرمين الذين يشاركون قبل ذلك بحفل استقبال 
خاص في البيت األبيض، بحضور بايدن وزوجته وبعض 
المدعوين الذين اختيروا بعناية، غداة عشاء تكريمي أقيم 
مــســاء السبت الــمــاضــي بــــوزارة الــخــارجــيــة، بحضور وزيــر 

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن.
وستعرض الحفلة كل المحطات التلفزيونية األميركية 
الكبيرة في 28 ديسمبر الجاري، وقال النجم العالمي جورج 
كلوني، في بيان، تعليقا على هذا التكريم التاريخي، »أنا 
الذي نشأت في بلدة صغيرة في كنتاكي لم أتخيل قط أنني 
سأجلس يوما ما على شرفة مرتبة الشرف في مركز كينيدي، 
يشرفني أن أذكر مع بقية هؤالء الفنانين الرائعين«، وحضرت 
بصحبته زوجته الناشطة الحقوقية والمحامية أمل كلوني.
وعــن فرحتها وفخرها، قالت غالديس نايت )78 سنة(، 
الملقبة بـــ »إمــبــراطــورة الــــروح«، إنــهــا »مــتــأثــرة بــال حـــدود«، 
مضيفة: »تفاني مركز كينيدي للفن ال مثيل له، وأنا ممتنة 

للغاية«.
وتم تكريم المغني والمحسن بونو ومجموعته U2، الذين 
بــاعــوا 170 مليون ألــبــوم فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، أللقاب 
 Withو Desireو Sunday Bloody Sunday أسطورية مثل

أو بدونك.
وحازت تانيا ليون، 79 عاما، جائزة بوليتزر للموسيقى 
عن أوبراها Stride، بمؤلفاتها المبتكرة والقوية، التي تمزج 
بين الموسيقى الكالسيكية واإليقاعات الكوبية، فضال عن 

موسيقى الحجرة.
وقــالــت إيــمــي غــرانــت، 62 عــامــا، الحاصلة على الجائزة 
البالتينية، وفازت بست جوائز غرامي، إنها »لم تكن تتوقع 

في أحالمها الجامحة أبدا« الحصول على الجائزة.
وأضافت غرانت، في بيان صحافي، »على مر السنين رأيت 
العديد من أبطالي يحتفلون بهم من قبل زمالئهم الفنانين، 
وقد تأثرت دائما بقدرة األفالم والموسيقى على جمعنا معا 
والعثور على أفضل ما فينا، شكرا لك على توسيع الدائرة 

لنا جميعا«.
 )أ ف ب(

أعرق مكافأة ثقافية لـ أعرق مكافأة ثقافية لـ 55 نجوم عالميين نجوم عالميين
»U2«مركز كينيدي يكرم كلوني ونايت وليون وغرانت و

جورج وأمل كلوني
من أجواء التكريم

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

ف اليوم عكس ما يوحيه  : تتصرَّ
ً
مهنيا

إليك برجك، وتقع في مشكلة.
: حــيــويــتــك الـــيـــوم مضاعفة، 

ً
عــاطــفــيــا

وتتمنى أن يشاركك الحبيب بها.
: ال يجوز أن يدفعك أي أمر 

ً
اجتماعيا

أو أي ُحب إلى فعل الشر.
رقم الحظ: 8

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

: تشعر ببعض االضطراب، ألنك 
ً
مهنيا

لم تنجز عملك كما يقتضي.
ــر عــلــى الــشــريــك غير  : الــتــكــبُّ

ً
عــاطــفــيــا

مــــســــمــــوح، فـــانـــتـــبـــه إلــــــى تــصــرفــاتــك 
العفوية.

: ال تنشغل بما ال يعنيك، كي 
ً
اجتماعيا

تنعم بسالم دائم.
رقم الحظ: 10

https://www.aljarida.com/article/7028
https://www.aljarida.com/article/7025
https://www.aljarida.com/article/7027
https://www.aljarida.com/article/7029
https://www.aljarida.com/article/7026


يستعد الفنان عبدالوهاب العوضي 
إلقـــامـــة مــعــرضــه الــشــخــصــي فـــي قــاعــة 
منصة الفن المعاصر )كاب(، يعرض فيه 
 ،)art illustration( لوحاته اإليضاحية
ــة لــــومــــونــــد  ــلــ الـــــتـــــي رســــمــــهــــا فــــــي مــــجــ
دبلوماتيك الفرنسية الشهرية، بالتعاون 
ــدرت من  ــ مـــع جـــريـــدة الـــقـــبـــس، الـــتـــي صـ
2006 إلــى 2014، وتحتوي على رسوم 
إيــضــاحــيــة لــمــقــاالت لــكــتــاب فرنسيين 
ــرب مــقــيــمــيــن فــــي فـــرنـــســـا، تــتــنــاول  ــ وعــ
مواضيع سياسية واقتصادية وبيئية 
وثقافية، وقضايا تخص حقوق اإلنسان 

والديموقراطية في تلك السنوات.
وأوضــح العوضي، أن هــذه التجربة 
ــــي مــســيــرتــه  ــــدة ومـــهـــمـــة فـ ــديـ ــ ــانــــت جـ كــ
التشكيلية، ولم تعرض من قبل كأسلوب 
خـــاضـــه الـــفـــنـــان، مــضــيــفــا أن الــلــوحــات 
صـــغـــيـــرة بــحــجــمــهــا لــكــنــهــا تــحــمــل فــي 
 للمقاالت المنشورة 

ً
معانيها انعكاسا

في العدد، ويحتوي كل عدد على ما بين 
10 و15 لوحة، إضافة إلى غالف المجلة.

وأشـــار إلــى أنــهــا تجربة فــريــدة على 
الساحة التشكيلية بالنسبة لهذا النوع 
من األسلوب التشكيلي الصحافي، وقد 
 
ً
أصــــدرت »الــقــبــس« مــا يــقــارب 80 عـــددا

من المجلة، وسيتم عرض المجالت مع 
 أن الــمــعــرض 

ً
لــوحــات مــشــتــركــة، مــبــيــنــا

سيفتتح في 13 ديسمبر الجاري.

● فضة المعيلي
تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وبحضور األمين العام المساعد لقطاع 
الــفــنــون مــســاعــد الـــزامـــل، افــتــتــح مــعــرض »فــرحــة 
وطن« في متحف الفن الحديث، احتفااًل بمناسبة 

اليوم الوطني اإلماراتي الـ 51.
حضر المعرض الشيخة أم راكـــان الصباح، 

وجمع من الفنانين والمهتمين. 
ر الزامل عن سعادته بافتتاح  وبعد جولته، عبَّ
المعرض، بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني 
 إلى أن المعرض جمع فنانين 

ً
اإلماراتي، مشيرا

رت عن مكامن  من اإلمارات والكويت، بلوحات عبَّ
ر عن  روح الفنان اإلبداعية، وأن تلك األعمال تعبِّ
العالقة الوطيدة والمتينة بين الكويت واإلمارات، 
إلى جانب بعض اللوحات لقادة البلدين، وأعمال 

وثقت البيئة والتراث وغيرها.

ُحب وتالحم
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، كـــشـــف مــــؤســــس فــريــق 

»Breathe Creativity« محمد عــلــي، أن خطط 
ــرون لمعرض 

ّ
الــفــريــق المستقبلية أنــهــم يــحــض

سيقام في اإلمارات، بالتعاون مع سفارة الكويت 
في اإلمارات، والحتفاالت أعياد الكويت الوطنية 

يومي 25 و26 فبراير. 
بــدورهــا، قــالــت الفنانة أمــل الــجــفــيــرة: »نحن 
فريق من الفنانين، وأحببنا التعبير عن الُحب 
والتالحم، بمناسبة العيد الوطني اإلمــاراتــي، 
عــن طــريــق هــذا الــمــعــرض الفني المشترك بين 
فنانين كويتيين وإماراتيين، وصل عددهم إلى 
 وفنانة، وأشكر السفير اإلماراتي د. مطر 

ً
11 فنانا

النيادي، إلتاحته الفرصة لنا كفنانين مشتركين 
 )الــوطــنــي للثقافة(، 

ً
مــن دبــي والــكــويــت، وأيــضــا

الذي احتضن فكرة إقامة المعرض، ورحبوا بها، 
وقاموا بمساعدتنا كفنانين، بتوفير قاعة في 

متحف الفن الحديث«. 

لوحات
ـــر الـــفـــنـــان اإلمـــــاراتـــــي خليل  ــبَّ مـــن جـــانـــبـــه، عـ
عبدالواحد عــن سعادته بالمعرض المشترك، 

وأوضـــح أن الــفــن أحــد الــقــوى الناعمة إليصال 
الرسائل والمعرفة ونقل الثقافة إلى بلدان أخرى، 
 إلى أن هذه الفعالية بمنزلة تعزيز لصلة 

ً
الفتا

 الكويت واإلمارات، 
ً
القرابة بين الدول، خصوصا

لوجود ترابط اجتماعي وثقافي كبير بينهما، 
 في التراث. 

ً
وأيضا

من ناحيتها، ذكــرت الفنانة اإلماراتية رؤى 
 »breathe Creativity« مــدنــي، مــســؤولــة فــريــق
في اإلمارات، أنها شاركت بلوحات بورتريه عن 
شيوخ اإلمارات، رسمتها بالقلم الرصاص، الفتة 
إلى أن »الرسم بقلم الرصاص يختلف عن الرسم 
بـــاأللـــوان، ألنـــه يجعلنا نـــرى أعــمــاق الــصــورة«، 
كاشفة عن إقامة معارض مستقبلية في الفنون 

التشكيلية، بمختلف أنواعها.
فــيــمــا قـــال الــفــنــان والـــروائـــي الــكــويــتــي هيثم 
 إلــى أن 

ً
بــودي إنــه شــارك بخمس لــوحــات، الفتا

ر عن الروايات  معظم اللوحات التي يرسمها تعبِّ
ــيـــة الــتــي كــتــبــهــا، مــنــهــا لــوحــة عـــن روايــتــه  األدبـ
ــر عن  )الــطــريــق إلـــى كــراتــشــي(، ولــديــه عــمــل يــعــبِّ

تصدير الخيول.

ــة الـــــراشـــــد، فـــقـــد شـــاركـــت  ــيــ أمـــــا الـــفـــنـــانـــة رانــ
بلوحتين، حيث رسمت الُعملة الكويتية )100 
فـــلـــس(، والـــلـــوحـــة الــثــانــيــة الــُعــمــلــة اإلمـــاراتـــيـــة 

)الدرهم(. 
وقالت الفنانة اإلماراتية عايشة خليل إنها 
شاركت بلوحتين؛ األولــى لمبنى جمارك دبي، 
والــثــانــيــة عــن الــخــيــل. وبــيــنــت أنــهــا تــرســم منذ 
كــان ُعمرها أربــع ســنــوات، واتجهت إلــى الرسم 
 الــتــجــريــدي، لكنها تفضل 

ً
الــواقــعــي، وأحــيــانــا

الواقعي. وقــد شكرت الفنانة فاطمة الحمادي 

ــلـــى الــــتــــعــــاون،  ، عـ
ً
ــا ــبــ ــعــ  وشــ

ً
ــويــــت؛ حــــكــــومــــة ــكــ الــ

وحضورهم المعرض والفعالية، ومشاركتهم 
في العيد الوطني اإلماراتي. وأشــارت إلى أنها 
ر  شاركت بلوحتين من الحروفيات؛ لوحة تعبِّ
عــن االحتفال باليوم الوطني اإلمــاراتــي الـــ 51، 
ــر عـــن أســلــوبــهــا الـــخـــاص بــرســم  ــرى تــعــبِّ ــ واألخــ
الحروفيات، الفتة إلــى أنها ترسم الحروفيات 
منذ أكثر من عشر سنوات، وأنها درســت الفن، 

ومؤلفة مناهج فنون في وزارة التربية.

أعلنت متاحف قطر إطالق مسابقة 
بـــعـــنـــوان »االحــــتــــفــــال بــــــاإلبــــــداع« فــي 
الــكــويــت، لــمــدة 4 أســابــيــع، بمواضيع 
 مــع 

ً
، تـــــزامـــــنـــــا

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة أسـ
استضافة كأس العالم. 

ــــي كــل  ــكـــون فـ ــيـ وأوضـــــحـــــت أنــــــه سـ
ن، والموضوع  أســبــوع مــوضــوع معيَّ
ــو: »الــكــويــت  فـــي األســــبــــوع الـــثـــانـــي هــ
دانــة الخليج«، إلبــراز معالم الكويت، 
ــمــــوضــــوع  ــن الــ ــ ــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــ ــكــ ــمــ ويــ
السابق بالمشاركة من خالل الرسم، 
ويــشــمــل: الــرســم الــرقــمــي، والتصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، وتـــصـــويـــر الــفــيــديــو، 
ــيـــقـــة واحـــــــدة.  والــــــــذي ال يـــتـــجـــاوز دقـ
ونوهت متاحف قطر بأن آخر موعد 
 )الــخــمــيــس( 

ً
ــدا لــتــســلــم الــمــشــاركــات غــ

حتى 6:00 مساًء.
ــالــــت مـــتـــاحـــف قـــطـــر إنـــــه ســيــتــم  وقــ
 
ً
السحب على جــوائــز قّيمة أسبوعيا
ــال قــطــري، فيما  تــصــل إلـــى مــلــيــون ريـ
ــيــــكــــون إجــــمــــالــــي عـــــــدد الـــفـــائـــزيـــن  ســ
. وسيحصل 

ً
 أكثر من 36 فائزا

ً
أسبوعيا

الفائزون على الجوائز النقدية التالية: 
ــال، الــمــركــز  ــ الــمــركــز األول 20 ألـــف ريـ
، المركز الثالث 10 آالف، 

ً
الثاني 15 ألفا

وبقية الفائزين على 5000 ريال. 

ويــمــكــنــكــم الــمــشــاركــة عــبــر الــرابــط 
https://competition.qm.org.  :التالي
qa/kuwait/contest-landing-page

وأشــــــــــارت مـــتـــاحـــف قـــطـــر إلــــــى أن 
المشاركة مفتوحة للجميع، ويجب 
ــــوق 14 ســنــة،  ــكـــون الـــمـــشـــارك فـ أن يـ
ويتم طرح مواضيع المسابقة بشكل 
أسبوعي، لذلك يجب تقديم األعمال 
ــــع مـــوضـــوع   مـ

ً
الــــمــــشــــاركــــة تـــمـــاشـــيـــا

الــمــســابــقــة خــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــحـــددة، 
وُيــقــر المشارك بملكية العمل الفني 
المقدم، كما يمكن للمنظم استخدام 
األعمال المشاركة مع حفظ الحقوق 
األدبــيــة للمشارك، وسيتم االحتفاظ 
باألعمال الفائزة لعرضها بمعارض 
مستقبلية، وتقدم األعمال عن طريق 
اإلنــتــرنــت بــصــورة واضــحــة، مــع ذكــر 
تفاصيل العمل المقدم )حجم الصورة 
ــلــــوحــــة، والــــطــــول،  أو الـــفـــيـــديـــو أو الــ
والعرض، ونوع الورق أو اللوحة، مدة 

التصوير… إلخ(.
وذكـــرت أنــه تــوجــد شـــروط خاصة 
لكل أنواع المسابقات المطروحة، وفي 
حــال الــفــوز سيطلب مــن المشاركين 
تسليم األعــمــال الفنية األصــلــيــة في 
سفارة قطر بالكويت، وفي حال عدم 

تسليم المشارك لألعمال الفنية خالل 
يومين من إعالن النتائج يتم تسليم 
الـــجـــائـــزة لــلــمــشــارك الــفــائــز بــالــمــركــز 

التالي.
ــه تـــم تــشــكــيــل لجنة  ولــفــتــت إلـــى أنـ
ــال الـــفـــائـــزة،  ــمــ تــحــكــيــم الخـــتـــيـــار األعــ
، وســـوف يتم 

ً
ويــكــون قــرارهــا نــهــائــيــا

تسليم الــجــوائــز الــمــالــيــة بــعــد إعــالن 
ــق الـــقـــواعـــد  ــ ــ الـــنـــتـــائـــج مـــبـــاشـــرة ووفـ

المالية.
ــانـــت مــتــاحــف قــطــر أعــلــنــت في  وكـ
وقــت سابق تنظيم مسابقة بعنوان 
»االحتفال باإلبداع« في ثالثة مجاالت، 
هي: الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، 
 مـــع بــطــولــة كــأس 

ً
والــفــيــديــو، تــزامــنــا

ــالــــم FIFA قـــطـــر 2022، وتـــأتـــي  ــعــ الــ
ــبــــدع«، حيث  ــادرة »قـــطـــر تــ ــبــ ضــمــن مــ
تدعو مسابقة »اكتشف الدوحة« إلى 
اكــتــشــاف مــعــالــم الـــدوحـــة، وتتمحور 
المشاركة حــول الترحيب والــعــادات، 
وكــيــف انعكست الــعــمــارة اإلسالمية 

في الدوحة.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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متاحف قطر تحتفي باإلبداع الكويتي
دشنت مسابقة تشمل الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو

تحتفي هيئة متاحف قطر 
بالكويت لمدة 4 أسابيع، من 

خالل تنظيم مسابقة متنوعة 
 مع استضافة 

ً
، تزامنا

ً
أسبوعيا

كأس العالم.

عبدالوهاب العوضي

من أجواء االفتتاح

يعقوب عبدالله وروان مهدي

ملصق المسابقة

قرر الفنان كريم محمود 
عبدالعزيز بدء تصوير 

الجزء الثاني من مسلسل 
»البيت بيتي«، بعد نجاح 

الجزء األول من العمل، 
رح في ١٠ حلقات 

ُ
الذي ط

على إحدى املنصات 
اإللكترونية.

ويشارك في الجزء 
الثاني من العمل نفس 

فريق الجزء األول، وهم: 
مصطفى خاطر، ومحمد 

محمود، واملسلسل تأليف 
أحمد عبدالوهاب وكريم 

سامي، وإنتاج أمير 
شوقي، وإخراج خالد 

مرعي.
وينسق كريم مع طاقم 

فيلمه الجديد للتصوير 
بالتوازي، ومن املقرر 

تقديمه أيضًا مع املخرج 
بيتر ميمي، في الوقت 
الذي ينتظر طرح فيلم 

»شلبي« خالل أيام أيضًا.

تعكف الشركة املنتجة 
لفيلم »نبيل الجميل« على 

تجهيز الفيلم وإنهاء 
عمليات ما بعد التصوير، 
عقب االنتهاء من تصوير 
آخر مشاهد العمل، التي 
جمعت بني هنيدي ونور 

اللبنانية ورحمة أحمد 
ومحمود حافظ ومادلني 

طبر.
وبشكل مبدئي، قررت 
الشركة املنتجة طرح 
الفيلم بدور العرض 

خالل إجازة منتصف 
العام الدراسي القادم، ما 
سيعمل على تأجيل فيلم 

»الجواهرجي« لهنيدي 
مرة أخرى، بعد سلسلة 

من التأجيالت.
»نبيل الجميل« تأليف 

أمني جمال ومحمد محرز، 
وإخراج خالد مرعي، 

وبطولة: محمد هنيدي، 
ونور اللبنانية، ومحمد 

سالم، ورحمة أحمد، 
ومحمود حافظ، وحجاج 
عبدالعظيم، وأحمد فؤاد 

سليم، وضياء املرغني.

خبريات

كريم محمود عبدالعزيز 
ينسق بين مسلسله 

وفيلمه الجديد

»نبيل الجميل« 
لمحمد هنيدي يؤخر 

»الجواهرجي«

غوغل يحتفل بذكرى ميالد 
عبدالحسين عبدالرضا

احتفل محرك البحث غوغل بالذكرى الـ 
83 لميالد الفنان عبدالحسين عبدالرضا، 
حيث ُولـــد فــي 6 ديسمبر 1939، ورحــل 
عــن عالمنا فــي 11 أغسطس 2017، عن 

.
ً
77 عاما

وقام غوغل بتغيير واجهته بصورة 
تعبيرية لذكرى ميالد عبدالرضا.

الـــفـــنـــان عـــبـــدالـــحـــســـيـــن عـــبـــدالـــرضـــا، 
صــاحــب مــواهــب مــتــعــددة، تــنــوعــت بين 
التمثيل، والغناء، وعشق المسرح، فأهداه 
األخـــيـــر ُحـــب الــجــمــهــور، والــشــهــرة على 

مستوى الــوطــن الــعــربــي، وهــو ُيــعــد من 
المساهمين في تأسيس الحركة الفنية 
بمنطقة الخليج. ويعتبر الراحل من جيل 
الرواد في الفن الكويتي، حيث وقف على 
المسرح للمرة األولى في مسرحية »صقر 
قريش« عام 1961، ومن أشهر أعماله في 
الدراما: »درب الزلق«، و»األقدار«، و»قاصد 
 
ً
م عـــددا خــيــر«، و»زمــــان اإلســكــافــي«، وقــــدَّ
 من األعــمــال، وفــي المسرح، منها: 

ً
كبيرا

»باي باي لندن«، و»سيف العرب«، و»سوق 
المناخ«.

»شيابني هني« يعرض بمهرجان
البحر األحمر السينمائي

خالل العرض االفتتاحي األول بمهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي، استقبل فيلم »شيابني هني« بشكل إيجابي، حيث رحبت به 
الجماهير، التي ازدحمت بها القاعة الكبرى لفندق الريتز كارلتون، مقر 
المهرجان، وبحضور مخرج الفيلم ونجوم وحشد من ضيوف المهرجان 
 التجربة الجديدة، التي أعــادت النبض 

ً
والجمهور، الــذي وقف محييا

للسينما الكويتية بشكل احترافي رفيع المستوى.
بدوره، أشاد المخرج والسيناريست والمنتج زياد الحسيني بالشركاء 
 إلى الفترة الطويلة التي مرت 

ً
 بفريق العمل، الفتا

ً
المنتجين، وأيضا

إلنجاز الفيلم، والتي اقتربت من 9 سنوات، نتيجة ظروف جائحة كورونا، 
 العمليات الفنية التي 

ً
واالنتقال للتصوير بين الكويت والمكسيك، وأيضا
أنجزت بين الكويت والواليات المتحدة وفرنسا. 

من ناحيته، قال الفنان يعقوب عبدالله: »سعادتي ال توصف أن أسير 
اليوم على السجادة الحمراء، وأن ُيعرض فيلم )شيابني هني( بعد رحلة 
طويلة من العمل المشترك والتعاون مع المخرج المتميز زياد الحسيني«. 
فيما ذكـــرت الــفــنــانــة روان الــمــهــدي: »أود الــتــوقــف عــنــد االستقبال 
والتصفيق الكبير الــذي حظي به الفيلم فور انتهائه بالقاعة الكبرى 
في فندق الريتز كارلتون، وسط هذا الحضور الحاشد ألهم المخرجين 
والمنتجين والنجوم، وسعيدة بأن تكون عودتي مقرونة بعمل سينمائي 
كويتي– سعودي مشترك، ومع قامة سينمائية بارزة بمستوى المخرج 
زياد الحسيني«.  جدير بالذكر، أن فيلم »شيابني هني« بطولة النجم 
األميركي األيقونة رون بيرلمان، إضافة إلــى النجوم: حمد العماني، 
ويعقوب عبدالله، وفيصل العميري، وروان المهدي، وبــودي نــادري، 
وخالد ميامي، إلى جانب الفنان جاسم النبهان وعدد آخر من النجوم، 

وإخراج زياد الحسيني.

 من الكويت واإلمارات شاركوا في معرض »فرحة وطن«
ً
11 فنانا

أقيم بمتحف الفن الحديث وافتتحه الزامل

العوضي يعرض أعماله في »كاب«
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كرنفال برازيلي في المدرجات 
وعلى أرض الملعب

»إنكلترا - فرنسا«... 
نتائج متباينة 

ومشاعر متبادلة!

هدف يفصل 
نيمار عن بيليه...  

و»هاتريك« 
لحارس كرواتيا!

12

14 13

»أسود األطلس« »أسود األطلس« 
على عرش ربع النهائيعلى عرش ربع النهائي

ياسين بونو يواجه ركلة الجزاء الضائعة 
لإلسباني بابلو سارابيا )رويترز(
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رياضة
10

 غافي أصغر العب يشارك 
 بعد بيليه

ً
أساسيا

ــط الــمــنــتــخــب  ــي، نـــجـــم خــ ــافــ أصـــبـــح غــ
اإلســـــبـــــانـــــي، أصــــغــــر العــــــب بــــــدأ مــــبــــاراة 
كأساسي في مرحلة خروج المغلوب بكأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، بعد النجم البرازيلي 
بيليه، حينما تواجد في التشكيل األساسي 

لفريقه أمام المغرب أمس الثالثاء.
وشـــــارك غـــافـــي، العـــب وســـط بــرشــلــونــة، 
أساسيا في كل مباريات إسبانيا الثالث 
بــالــمــجــمــوعــة الــخــامــســة بــالــبــطــولــة، وقــد 
حــدث الــشــيء ذاتـــه حينما وضــعــه لويس 
إنريكي المدير الفني للفريق في التشكيل 
األساسي إلسبانيا في مباراة أمس أمام 

المغرب على ملعب »المدينة التعليمية«.
وفــــي ســـن 18 عــامــا و123 يــومــا أصــبــح 
غافي أصغر العب يشارك في مباراة بمرحلة 
خـــروج المغلوب بــكــأس العالم منذ النجم 
البرازيلي بيليه، الذي لعب في نهائي كأس 
العالم 1958 بالسويد وكان عمره 17 عاما 

و249 يوما.
وسجل بيليه هدفين فــي الــمــبــاراة التي 
نجحت فيها الــبــرازيــل فــي االنــتــصــار على 
السويد 5 - 2، لتفوز بأول لقب لها من أصل 

5 بطوالت كأس عالم.
)د ب أ(

واصــل المنتخب المغربي صنع التاريخ فــي نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودّون اسمه بحروف 
من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق 
عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3 - صفر 
بركالت الترجيح على نظيره اإلسباني، أمس، الثالثاء، في دور 

الـ 16 للمسابقة.
وانتهى الوقتان األصلي واإلضــافــي بالتعادل بــدون أهــداف، 
ليحتكم المنتخبان للوقت اإلضــافــي، الــذي ابتسم فــي النهاية 

لمصلحة المنتخب المغربي.
وقدم نجوم المنتخب المغربي أداء بطوليا على مدار 120 
 للمنتخب اإلسباني، المتوج باللقب 

ً
 حقيقيا

ً
دقيقة، وكانوا ندا

عام 2010 بجنوب إفريقيا، على مدار األشــواط األربعة، وكان 
بإمكانهم خطف التقدم خالل الشوط األول، وكذلك في الوقت 
اإلضــافــي، الــذي اعتمد خالله أســود األطلسي على الهجمات 
المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه العبو المنتخب اإلسباني 

في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.
وبعدما كان منتخب المغرب أول فريق عربي يتأهل لمرحلة 
خــروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عــام 1986 
بالمكسيك، كان منتخب )أسود األطلسي( على موعد مع التاريخ 
أيضا في تلك النسخة، بعدما بات أول منتخب عربي يصعد 
لدور الثمانية في البطولة األهم واألقوى على مستوى العالم

كــمــا أصــبــح المنتخب الــمــغــربــي رابـــع منتخب إفــريــقــي في 
التاريخ يحصد بطاقة الترشح لدور الثمانية، بعد الكاميرون 

والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.
وللنسخة الثانية على التوالي في المونديال، يعجز منتخب 
إسبانيا عن الفوز على منتخب المغرب، بعدما تعادل معه 2- 2 
في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت 

بروسيا عام 2018

حذر بالغ 

واتسمت بداية المباراة بالحذر البالغ من كال المنتخبين، قبل 
أن تشهد الدقيقة 11 الفرصة األولى لمنتخب المغرب عن طريق 
أشرف حكيمي، الذي سدد ركلة حرة مباشرة، لكن تسديدته علت 

العارضة بقليل.
استحوذ المنتخب اإلسباني على الكرة خــالل الدقائق 

التالية ولــكــن بــال فاعلية على الــمــرمــى فــي ظــل التكتل 
الدفاعي لمنتخب المغرب، الذي بدأ يتخلى نسبيا عن 

حذره، بعد مرور 20 دقيقة.
أســـرع منتخب إسبانيا من 

إيقاعه، وكاد يفتتح التسجيل 
في الدقيقة 26 مستغال هفوة 
ــارس  ــو، حــ ــونــ ــن يـــاســـيـــن بــ مــ
مرمى منتخب المغرب، الذي 

أرسل تمريرة خاطئة.
وأضاع نايف أكرد فرصة 

محققة الفتتاح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 42، حينما 
تلقى تمريرة عرضية من الجانب األيسر عبر سفيان بوفال ليسدد 

ضربة رأس، لكنها أخطأت المرمى.

استمرار الحذر 

ت بداية الشوط الثاني حــذرة من كال المنتخبين وسط  جــاء
هجمات على استحياء من العبيهما، قبل أن تشهد الدقيقة 55 
الفرصة األولى في هذا الشوط عن طريق داني أولمو، الذي نفذ 
ركلة حــرة مباشرة مــن الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة نحو 

المرمى، لكن بونو أبعد الكرة بقبضتيه.
وأجرى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 
تبديلين فــي الــدقــيــقــة 63، حــيــث نـــزل ألـــفـــارو مــوراتــا 
وكارلوس سولر، بدال من أسينسيو وجافي، ليرد 
وليد الركراكي، مــدرب منتخب المغرب بتبديل 
في الدقيقة 66 بنزول عبدالصمد الزلزولي بدال 

من سفيان بوفال.
ــم ويـــلـــيـــامـــس فــــي تـــحـــريـــك هــجــوم  ــاهــ وســ
إسبانيا نسبيا، حيث أرسل كرة عرضية من 
الجهة اليمنى في الدقيقة 80 إلى أولمو، 
المتواجد أمـــام الــمــرمــى مباشرة، 
لكنه فشل في ترويض الكرة.
وأضــــاع مــوراتــا فرصة 

أخرى إلسبانيا في الدقيقة 82، حينما تلقى تمريرة بينية ليسدد 
من على يمين منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى.
ونشط أداء المنتخبين في الدقائق األخيرة، وكــاد المنتخب 
المغربي يخطف هدف التقدم في الدقيقة 87، حيث انطلق حكيمي 
من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل عرضية متقنة قابلها الزلزولي 
بتمريرة بالرأس إلى شديرة، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن 

الكرة ذهبت سهلة في يد أوناي سيمون.

تكثيف الهجمات 

وكثف منتخب إسبانيا هجماته في ظل تراجع أداء المنتخب 
المغربي بسبب إرهاق نجومه، وأجرى إنريكي تبديلين في الدقيقة 
98 بنزول أنسو فاتي وأليكس بالدي بدال من خوردي ألبا وأولمو.

وخالل ركالت الترجيح تعملق الحارس المغربي ياسين بونو، 
بعدما أنقذ ركلتي ترجيح من سولر وسيرخيو بوسكيتس، فيما 

تصدى القائم األيسر لتسديدة من بابلو سارابيا.
ــــاش وحــكــيــمــي لمنتخب  ــرز الــصــابــيــري وزيـ فـــي الــمــقــابــل، أحــ
المغرب، فــي حين أمسك سيمون تسديدة بــدر بــانــون، لينتهي 

اللقاء بتأهل منتخب المغرب.
)د ب أ(

ًالركراكي: قدمنا مباراة 
رائعة تكتيكيا

قال وليد الركراكي مدرب المغرب لقناة »بي إن سبورتس«: »أعتقد أننا قدمنا مباراة 
 التزم الالعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم اننا سنتعب، لقد دخلوا 

ً
رائعة، تكتيكيا

التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب أن يكونوا طموحين«.
وأضاف »األهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركالت الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس 
كبير بين األفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. الالعبون مستعدون للموت 

من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء«.
وقال »أقــول لهم اننا في مهمة. لقد فهموا انه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن 

)أ ف ب( د«.        
َ
التفكير في العق

»أسود األطلس« افترست الماتادور»أسود األطلس« افترست الماتادور

بوفال: المغرب كتب التاريخ
قال سفيان بوفال العب وسط  منتخب 
المغرب: »هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ 
للتو. المشاعر التي عشناها ال تصدق. 
أشكر كل الجماهير المغربية في العالم 
لدعمهم. هــذا النصر يعود لكل الشعب 

المغربي العربي والمسلم«.
مــن جانبه، قــال وليد شــديــرة مهاجم 
المنتخب المغربي لقناة الــكــاس: »حلم 

. نــحــن ســعــداء 
ً
ــدا ــ كــبــيــر جـ

بــالــنــســبــة لـــنـــا وكـــامـــل 
ــربـــي.  ــغـ ــمـ الــــشــــعــــب الـ

 
ً
سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدما

.»
ً
والذهاب بعيدا

بدروه، قال المهدي بنعطية قلب دفاع 
المغرب السابق لقناة »بي إن سبورتس«: 
»احــــــتــــــرمــــــوا الــــخــــطــــة رغــــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم 
بـــاســـتـــحـــواذ إســـبـــانـــيـــا. لـــعـــبـــوا بــقــلــبــهــم 
وقــاتــلــوا. سنحت لنا فــرص صريحة لم 
نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، 

ما قاموا به بطولي«.
)أ ف ب(

قـــــال عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد الـــصـــابـــيـــري مــهــاجــم 
المنتخب المغربي لقناة »بي إن سبورتس«: 
»ال يمكنني وصف الفرحة. الحمدلله حققنا 
 امام منتخب كبير هو اسبانيا. 

ً
 تاريخيا

ً
فوزا

كــل الــالعــبــيــن كــانــوا رجـــاال وقــدمــنــا مــبــاراة 
كبيرة... أشكر المدرب )وليد( الركراكي وهو 
مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا 
توجيهات رائعة، وبالنسبة لالعبين قمنا 

«.وعــــن كــون 
ً
بــكــل شــــيء. أنـــا فــخــور جــــدا

الـــمـــغـــرب أول مــنــتــخــب عـــربـــي ورابــــع 
إفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي، 

ــاريـــخـــي وشـــّرفـــنـــا  ــاز تـ ــال »هــــــذا انــــجــ قـــ
الــكــرة العربية واإلفــريــقــيــة. هــذا انجاز 

لــم يــأِت مــن فــراغ بــل مــن عمل وإنــجــاز... 
جــئــنــا لــخــوض 7 مـــبـــاريـــات ولــيــس 3 فقط 

ومستعدون لمواجهة أي منتخب«.
وعــن التعليمات خــالل ركــالت الترجيح، 
قال »ال تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض 
الالعبين تدربوا على تسديد الركالت«.
)أ ف ب(

الصابيري: فرحة ال توصف
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    المباراة في سطور

المباراة: البرتغال - سويسرا 1-6
الملعب: ستاد لوسيل

ً
الجمهور: 83720 متفرجا

الدور ثمن النهائي
الحكم: المكسيكي سيسار ارتورو راموس

األهداف:
البرتغال: غونسالو راموس )17 و51 و67(، 
بيبي )33(، رافــايــل غيريرو )55(، رافايل 

لياو )2+90(
سويسرا: مانويل أكانجي )58(

اإلنذارات:
سويسرا: فابيان شار )43(، إيراي كومرت 

)59(

التشكيلتان:
الــبــرتــغــال: ديــوغــو كــوشــتــا، ديــوغــو دالــو، 

روبن دياش، بيبي، رافايل غيريرو، وليام 
كارفاليو، أوتافيو )فيتينيا، 74(، برونو 
فــرنــانــديــش )رافـــايـــل لــيــاو، 87(، بــرنــاردو 
سيلفا )روبن نيفيش، 81(، جواو فيليكس 
ــالــــدو، 74(، غــونــســالــو  )كــريــســتــيــانــو رونــ

راموس )ريكاردو هورتا، 74(
المدرب: فرناندو سانتوش

ــلـــون  ــرا: يـــــــان ســـــومـــــر، إديـــمـــيـــسـ ــ ــــسـ ــويـ ــ سـ
فرنانديس، فابيان شــار )إيـــراي كومرت، 
46(، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، 
ــو فــــرويــــلــــر )دنـــــيـــــس زكــــــريــــــا، 54(،  ــ ــمـ ــ ريـ
غـــرانـــيـــت تـــشـــاكـــا، جــبــريــل ســـو )هـــاريـــس 
سيفيروفيتش، 54(، جــيــردان شاكيري، 
روبــن فارغاس )نــواه أوكافور، 66(، بريل 

إمبولو )أردون جاشاري، 89(.
المدرب: مراد ياكين

)أ ف ب(

... ودي ماريا يعود لتدريبات التانغو
ــنــــتــــخــــب  يــــســــتــــطــــيــــع مــــشــــجــــعــــو الــــمــ
ــرة الـــــقـــــدم، ولـــيـــونـــيـــل  ــكــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــ
سكالوني، المدير الفني للفريق حاليا 
ــعــــداء، بـــعـــد عــــــودة الـــاعـــب  تــنــفــس الــــصــ
آنــخــل دي مـــاريـــا إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق 
أمس، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع 
المنتخب الــهــولــنــدي فــي دور الثمانية 

لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وأكـــمـــل دي مـــاريـــا 34 عـــامـــا مــهــاجــم 
يوفنتوس اإليطالي أول حصة تدريبية 
أمس، وكانت أول 15 دقيقة متاحة أمام 

وسائل اإلعام.
ــفـــوف الــفــريــق  ــاب الــــاعــــب عــــن صـ ــ وغــ
فــي الــمــبــاراة التي فــاز فيها على نظيره 
األسترالي 2 1- بالدور الثاني للبطولة، 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي عــضــلــيــة فـــي الــفــخــذ 

األيمن.
ويــــمــــثــــل دي مـــــــاريـــــــا، الــــــــــذي خــــاض 
ــة حـــتـــى اآلن، أحـــد  ــ ــيـ ــ 127 مـــــبـــــاراة دولـ
ــرز الــعــنــاصــر فـــي صـــفـــوف الــمــنــتــخــب  ــ أبـ
ــدرب  ــ ــمـ ــ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــحــــت قــ ــي تــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ

سكالوني.
ــة عن  ــابــ وغـــــاب الـــاعـــب بــســبــب اإلصــ
ــاراة الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي أمــــام  ــ ــبـ ــ مـ
نظيره الهولندي في الدور قبل النهائي 
لــمــونــديــال 2014 بــالــبــرازيــل، والــتــي فاز 
فــيــهــا الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي بــركــات 

ــن نــهــائــي نفس  ــاب عـ الـــتـــرجـــيـــح، كــمــا غــ
النسخة بسبب تمزق عضلي.

ومع عودة دي ماريا لتدريبات الفريق 
اليوم، كتبت صحيفة »أوليه« األرجنتينية 
ــلــــى مــوقــعــهــا  ــة الــــشــــهــــيــــرة عــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
باإلنترنت: »دي ماريا على أرض الملعب«.

ولكن مشاركة دي ماريا في التدريبات 
اليوم ال تعني بالطبع تأكيدا لمشاركته 
فـــي الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة لــلــفــريــق أمـــام 
هولندا، ولكنه يحظى بفرصة للمشاركة 
فــي الــمــبــاراة بعد التعافي مــن اإلصــابــة 
الــتــي ظــهــرت أعــراضــهــا على الــاعــب في 

مـــبـــاراة الــفــريــق األخـــيـــرة بـــالـــدور األول 
للمونديال الحالي، والتي فاز فيها على 

نظيره البولندي 2 - صفر.
)د ب أ(

مبابي يغيب عن التدريبات الجماعية
غاب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي 
عن التمارين الجماعية لمنتخب باده أمس في 
الدوحة، قبل أربعة أيام من المواجهة المنتظرة 
أمام انكلترا في الــدور ربع النهائي لمونديال 
قطر لكرة القدم، حسبما الحظ صحافي وكالة 

فرانس برس.
وقـــال الــطــاقــم الــمــشــرف على اعـــداد منتخب 
 
ً
ـــ 23 عـــامـــا ــ ــن الـ ــ ــالـــم ابـ ــعـ »الـــــديـــــوك« إن بـــطـــل الـ
 إلــى وضع 

ً
»يعمل في صالة التعافي«، مشيرا

»كاسيكي« بعد يومين من المباراة األخيرة.
وخـــاض مــبــابــي جميع دقــائــق مـــبـــاراة ثمن 
النهائي األحد، وساهم في تسجيل هدفين من 

ثاثية الفوز على بولندا 3 - 1، لينفرد 
بصدارة الهدافين في كأس العالم 

برصيد 5 أهداف.
ورفـــــــــــــــــــــــــــــــع 

مـــــــــبـــــــــابـــــــــي، 

 ،
ً
نــجــم بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــمــمــلــوك قــطــريــا

رصيده إلى 9 أهــداف في مشاركتين في كأس 
 لنيل لقب هداف 

ً
 قويا

ً
العالم، وأصبح مرشحا

النهائيات.
فــي أول ظــهــور إعــامــي لــه هـــذا الــمــونــديــال، 
 
ً
 و349 يــومــا

ً
كــشــف مــن اصــبــح بعمر 23 عــامــا

أصغر العب يسجل خمسة أهــداف في االدوار 
االقــصــائــيــة مــن كـــأس الــعــالــم، مــنــذ االســطــورة 
الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيــه عــــام 1958 انــه 
»مــهــووس« باحراز اللقب الثاني 
 »بنيت موسمي حول هذه 

ً
تواليا

 لها 
ً
ــون جــــاهــــزا ــ الــبــطــولــة وأن أكـ

.»
ً
 ونفسيا

ً
بدنيا

)أ ف ب(

سكالوني يوجه الاعبين خال التدريبات الجماعية لمنتخب األرجنتين )أ ف ب(

تأهل المنتخب البرتغالي للدور 
ربع النهائي بعد اكتساحه 
نظيره السويسري بنتيجة 

.1-6

ــال  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ أكــــــمــــــل مــــنــــتــــخــــب الـ
عــقــد الــمــتــأهــلــيــن لــــدور الــثــمــانــيــة 
بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــــي قـــطـــر، عــقــب 
فـــوزه الــكــاســح 6-1 عــلــى منتخب 
سويسرا، أمــس الثاثاء، في دور 

الـ16 للمسابقة.
وضـــــــرب مـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــال، 
الذي يشارك في المونديال للمرة 
الثامنة في تاريخه، موعدا مرتقبا 
ــوم الــســبــت  ــ فــــي دور الــثــمــانــيــة يـ
الــــــقــــــادم مـــــع مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، 
الــمــمــثــل الــوحــيــد لــلــكــرة الــعــربــيــة 
فــي المونديال حاليا، الــذي فّجر 
مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 
3 - صفر بــركــات الترجيح على 
منتخب إسبانيا في وقــت سابق 

أمس بدور الـ16
ــانــــدو ســـانـــتـــوس،  وفــــاجــــأ فــــرنــ
المدير الفني لمنتخب البرتغال، 
الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــدمـــا أبــــقــــى الــنــجــم 
المخضرم كريستيانو رونــالــدو، 
قائد الفريق، على مقاعد البدالء، 

ولم يدفع به في القائمة األساسية 
ــاء، مـــفـــضـــا االعــــتــــمــــاد عــلــى  ــقــ ــلــ لــ
المهاجم الشاب غونسالو راموس 
صاحب الـ 21 عاما والعب بنفيكا 

البرتغالي.
وكسب سانتوس الــرهــان على 
رامـــوس، الــذي نّصب نفسه بطا 
للقاء دون مــنــازع، عقب تسجيله 
ثاثة أهداف، ليصبح صاحب أول 
)هاتريك( في المونديال الحالي، 
باإلضافة إلى صناعته هدفا آخر.

ــتــــح رامـــــــــوس الــتــســجــيــل  ــتــ وافــ
للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن 
يــضــيــف الــنــجــم الــمــخــضــرم بيبي 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 33، 
ليدخل تاريخ كأس العالم، بعدما 
أصبح أكبر العب سنا يهز الشباك 
في األدوار اإلقصائية للمونديال 

عن عمر 39 عاما و284 يوما.

عودة للتسجيل 

وعـــــاد رامــــــوس لــلــتــســجــيــل من 

جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث 
للبرتغال في الدقيقة 51، ثم صنع 
الهدف الرابع الــذي سجله زميله 

رافاييل جوريرو في الدقيقة 55.
وقلص منتخب سويسرا الفارق 
فــي الدقيقة 58 بواسطة مانويل 
أكــانــغــي، غــيــر أن رامـــــوس واصـــل 
تألقه فــي الــمــبــاراة، بعدما سجل 
الـــهـــدف الـــخـــامـــس لــلــبــرتــغــال في 
الدقيقة 67، ليتم استبداله بعدها 
برونالدو، الذي هتفت الجماهير 
المتواجدة في المدرجات باسمه 

مطالبة بنزوله.
واختتم رافاييل لياو مهرجان 
أهداف البرتغال، بتسجيله الهدف 
الــســادس فــي الدقيقة الثانية من 
الوقت المحتسب بدال من الضائع 

للشوط الثاني.

جدال كبير 

وكان دور رونالدو في المنتخب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــحــــل جــــــــدال كــبــيــر 

مؤخرا، عقب استبداله في مواجهة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي خــتــام دور 
المجموعات، حيث أبــدى غضبه 
ــه، الــــــذي قـــــرر إثـــــر ذلـــك  ــ ــــدربـ ــن مـ مــ
استبعاده من القائمة األساسية 

في مباراة سويسرا.
وبانتصاره على سويسرا، الذي 
جاء بأكبر حصيلة من األهداف في 
ـــ16 بالمونديال،  مــبــاريــات دور الـ
يعود منتخب البرتغال للظهور 
فــي دور الــثــمــانــيــة لــلــمــرة الثالثة 
في تاريخه واألولى منذ 16 عاما، 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق لــــه تــحــقــيــق نــفــس 
اإلنجاز في نسختي 1966 بإنكلترا 

و2006 في ألمانيا.
وحرم منتخب البرتغال نظيره 
الـــســـويـــســـري مــــن تــحــقــيــق حــلــمــه 
بالصعود لدور الثمانية في كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة األولــــى مــنــذ نسخة 
المسابقة التي جرت على ماعبه 

عام 1954.
)د ب أ(

البرتغال تطيح بسويسراالبرتغال تطيح بسويسرا

 بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال خال المباراة )رويترز(
ً
بيبي محتفا
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هنأ الرئيس البرازيلي لويز 
إيناسيو لوال دا سيلفا العبي 
منتخب البرازيل، أمس األول، 
عــلــى فــوزهــم 4-1 أمـــام كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بـــمـــونـــديـــال قــطــر، 
 أنه يشعر بتفاؤل إزاء 

ً
موضحا

إمكانية إحراز اللقب السادس 
للبرازيل في كأس العالم.

وقـــال الزعيم التقدمي، في 
رسالة نشرها على حسابه بـ 
»تويتر«، بعد الفوز الذي تأهل 
عــلــى أســـاســـه »الــســيــلــيــســاو« 
إلـــى ربـــع نــهــائــي الــمــونــديــال، 
»البرازيل، نحو اللقب السادس. 

مبروك لالعبينا«.
ــة عــلــى  ــالــ وأضـــــــاف فــــي رســ
حــســابــه بـــ »إنــســتــغــرام«، نشر 
ــا صــــــــورة لـــنـــفـــســـه وهــــو  ــهـ ــيـ فـ
ــيـــص الــمــنــتــخــب  ــمـ يـــــرتـــــدي قـ

الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي: »مــــتــــفــــائــــلــــون 
بالنتيجة؟ مبروك لالعبينا«.

ومن أجل مقعد في المربع 
ــبـــي، ســيــضــرب صــاحــب  الـــذهـ
المقام الرفيع في البطولة )5 
 مع وصيف بطل 

ً
ألقاب(، موعدا

العالم، منتخب كرواتيا، الذي 
تــأهــل بــشــق األنـــفـــس بــركــالت 
الترجيح على حساب اليابان 
)3-1(، الــجــمــعــة الــمــقــبــل، على 

ملعب المدينة التعليمية.
 )إفي(

عاشت الجماهير البرازيلية، 
التي حضرت لقاء منتخب 

بالدها أمام كوريا، لحظات 
عارمة بالفرح، وانشغل 

الحضور في استاد 974 
بالرقص والغناء لنجوم 

السيليساو بعد األداء الرائع 
الذي قدموه.

أجــواء احتفالية كرنفالية رائعة 
عــلــى وقــــع انـــغـــام الــســامــبــا عــاشــهــا 
ــــالل لــقــاء  ــهـــور اســــتــــاد 974 خــ ــمـ جـ
الــبــرازيــل وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــذي 
انتهى بــفــوز عــريــض لبطلة العالم 
خمس مرات 4-1 االثنين، لتبلغ الدور 

ربع النهائي من مونديال 2022.
 في مختلف 

ً
المّد األصفر كان جليا

ــب الجميع أن 
ّ
ــاء الملعب وتــرق أرجــ

ــبــــرازيــــل عــــن أنـــيـــابـــهـــا فــي  ـــر الــ
ّ

تـــكـــش
ــة، لـــتـــؤكـــد عــن  ــيــ ــائــ االدوار االقــــصــ
جدارتها انها مرشحة قوية إلحراز 
ــادس وتـــعـــزيـــز رقــمــهــا  ــ ــسـ ــ لــقــبــهــا الـ

القياسي، وهذا ما حصل بالفعل.
لم يخّيب األصفر واألخضر اآلمال 
الـــمـــعـــقـــودة عــلــيــه، وكـــــان االحــتــفــال 
ــاراة شـــهـــدت  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ؛ ألن الـ

ً
مــــضــــاعــــفــــا

عودة النجم نيمار الذي اصيب في 
المباراة األولى ضد صربيا بالتواء 
ــــاب عـــن الــمــبــاراتــيــن  فـــي كــاحــلــه وغـ
التاليتين ضد سويسرا )1 - صفر( 

والكاميرون )صفر - 1(.
ــذرا فـــي تــحــركــاتــه  ــ ــان نــيــمــار حـ كــ
عــلــى أرضـــيـــة الــمــلــعــب ولــــم يــخــاطــر 
كثيرا، ســواء أكــان فــي مــراوغــاتــه أو 

في التصدي لالعب منافس.
 على 

ً
ويــعــّول الــبــرازيــلــيــون كــثــيــرا

نيمار للعودة بالكأس المرموقة الى 
البرازيل للمرة األولى منذ مونديال 
كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، 
بقيادة نجم آخر دّون اسمه بأحرف 
ذهبية في تاريخ الكرة البرازيلية هو 
رونالدو هداف تلك النسخة برصيد 
8 أهــــــــداف بــيــنــهــا هــــدفــــا الـــمـــبـــاراة 

النهائية في مرمى المانيا.
وقال كافو قائد منتخب البرازيل 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم 2002 لوكالة 
فــرانــس بـــرس »مـــع نــيــمــار فــي حالة 

جيدة، لدينا فرصة جيدة جدا للفوز 
ــم، ألنــــه العــــب يصنع  ــالـ ــعـ بـــكـــأس الـ

الفارق حقا على أرض الملعب«.

 رباعية خاطفة 

بدأت المباراة التي تابعها أبطال 
ــدو وريـــفـــالـــدو  ــ ــالـ ــ 2002 كـــافـــو ورونـ

وروبـــرتـــو كـــارلـــوس مــن الــمــقــصــورة 
الــرئــيــســيــة فــي الــمــلــعــب، عــلــى ايــقــاع 
ــبـــا وســـــرعـــــان مــا  مـــوســـيـــقـــى الـــســـامـ
افتتح فينيسيوس جونيور مهرجان 
االهــــــداف مــســتــغــال كــــرة عــرضــيــة لم 
يحسن نيمار الوصول اليها، ليسيطر 
عليها قبل ان يسددها فــي الشباك 

ليطلق الشرارة االولى في المباراة.

وقالت رافايال الطالبة في الهندسة 
»هذا ما كنا ننتظره من منتخبنا. لم 
يقدم اداء جيدا في دور المجموعات 
لكنه اظهر وجهه الحقيقي اليوم على 
أمل ان يستمر حتى النهاية ونتوج 

ابطاال للعالم«.
 
ً
واشتم الجمهور البرازيلي نصرا
 فــبــدأ يهتف بأعلى صــوت، 

ً
عــريــضــا

وعندما احتسب الحكم ركــلــة جــزاء 
ورأى رافينيا يستعد لتنفيذها بدال 
من االختصاصي نيمار، هتف بأعلى 
حناجره »نيمار، نيمار، نيمار«، ليقوم 

رافينيا بتسليم نيمار الكرة.
ــدد نـــيـــمـــار الــركــلــة  ــ ــه، سـ ــادتــ ــعــ وكــ
بحرفنة عالية، رغم هداوتها الماكرة 
فلم يحرك حــارس كوريا الجنوبية 

ساكنا ليفتتح رصيده من االهداف 
في النسخة الحالية.

وبـــــــات نـــيـــمـــار عـــلـــى بـــعـــد هـــدف 
ــد مـــن مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي  واحــ
لعدد االهـــداف الدولية فــي صفوف 
المنتخب والمسجل باسم االسطورة 

بيليه )77 هدفا(.
وتفاعال مــع االجـــواء الــرائــعــة في 
المدرجات، كان ال بد من هدف ثالث 
بنكهة بــرازيــلــيــة بحتة، فلم يخيب 
المنتخب البرازيلي االمــال مجددا. 
تـــبـــادل اكــثــر مـــن العـــب كـــرة وصــلــت 
الى كازيميرو على مشارف المنطقة، 
فـــغـــمـــزهـــا بــــذكــــاء امــــامــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
ريــشــارلــيــســون لــيــنــفــرد بــالــحــارس 
ز تــقــدم فــريــقــه، رافــعــا رصيده 

ّ
ويــعــز

الــى ثالثة اهـــداف فــي البطولة بعد 
ثنائيته في مرمى صربيا.

وجــــــاء الــــرابــــع بــتــوقــيــع لـــوكـــاس 
باكيتا بعد لعبة مشتركة رائعة.

واحـــتـــفـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــون بــطــريــقــة 
خاصة بكل هدف من خالل الرقص 
والغناء حيث شكلوا دائرة صغرى 
داخـــل الملعب، فكانت احتفاالتهم 
امتدادا لتلك في المدرجات، وأكدت 
اللحمة الكبيرة بين مختلف افراده.

ويــبــدو ان كــرنــفــال الــبــرازيــل جاء 
ــرة، وربـــمـــا يتجلى  ــمـ مــبــكــرا هــــذه الـ
بأبهى حلله في حال توج سيليساو 

بطال في 18 الجاري.

 كرنفال برازيلي في المدرجات وعلى أرض الملعب
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تيتي: لم نبد عدم احترام تجاه أحد
ذكر أدينور باتشي »تيتي«، مدرب 
البرازيل، أمس األول االثنين، أن نجم 
الــمــنــتــخــب نــيــمــار دا ســيــلــفــا يمتلك 
القيادة »الفنية«، وهــو العــب يصنع 
الفارق، وذلك بعد عودته للمشاركة 
مــع »الــســيــلــيــســاو« بــعــد أكــثــر مــن 10 
أيام بسبب اإلصابة في كاحل القدم.

ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــتـــخـــب الــ ــنـ ــمـ وعـــــــــزف الـ
مقطوعة كــرويــة »مــتــفــردة« برباعية 
مقابل هــدف أمـــام كــوريــا الجنوبية 
أمس األول في ثمن النهائي، ليضرب 
مـــوعـــدا مـــع كـــرواتـــيـــا، وصــيــفــة بطل 
الـــعـــالـــم، الــتــي تــأهــلــت لــنــفــس الــــدور 
بانتصار بشق األنفس على اليابان 

بركالت الترجيح )1-3(.
ــمـــر  ــمـــؤتـ ــي، خــــــــالل الـ ــتــ ــيــ وقــــــــــال تــ
الصحافي عقب اللقاء، »نيمار يمتلك 
القيادة الفنية، بينما يمتلك العبون 
آخرون قدرات أخرى، ولكنه قائد من 

الناحية الفنية«.
ــر فــي  ــ ــسـ ــ ــن أن الـ ــ ــــدث عــ ــحـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
هـــذا الــفــريــق هــو الـــتـــوازن فــي جميع 

الخطوط داخـــل الملعب، فــي الوقت 
الذي أثنى على الجماهير، ومرافقتهم 
إلى قطر، »إذا فقدنا التوازن فسيكون 

األمر قاتال بالنسبة لنا«.

وتابع: »لدينا شعور باالمتنان لكل 
أولئك الذين جاءوا إلى هنا لدعمنا. 
مشاهدة كل هذا الدعم أمر طيب جدا. 
هــم ال يدعمونا فقط عندما نسجل 

األهــــــداف، ولــكــن أيــضــا فـــي األوقــــات 
الصعبة، كما حدث في إصابة نيمار. 

نحن ممتنون لهم«.
ــتــــي أن احــــتــــفــــاالتــــهــــم  ــيــ وأكـــــــــــد تــ
بـــــــاألهـــــــداف األربــــــعــــــة أمـــــــــام كــــوريــــا 
الجنوبية لم تعن عدم احترام تجاه 
أحــد، موضحا أن مشاركته الرقص 
ــداف  مــع العبين احــتــفــاال بــأحــد األهـ
كان بسبب رهان مع ريتشارليسون.

ــن أجــــل  ــ ــ وصـــــــــــــرح: »كـــــــــــان ذلـــــــــك مـ
ريتشارليسون. طلب مني أن أرقص 
وأخبرته أنه إذا سجل هدفا فسأفعل 
ذلــك... نحن نعلم أن هناك أناسا لها 
نــوايــا شــريــرة سيقولون لنا إن ذلك 
أظــهــر عــدم احــتــرام أو شــيء مــن هذا 
القبيل«، مضيفا: »هذا ليس صحيحا. 
لم نرغب في إبداء عدم االحترام. لهذا 
الــســبــب حــاولــنــا إخـــفـــاء ذلــــك، لكننا 
نعلم أن هناك كاميرات في كل مكان. 
لم نرغب في أن نتعامل بعدم احترام 

مع منافسينا أو مع باولو بينتو«. 
)إفي(

تيتي يرقص مع العبيه بعد الهدف الثالث

ويفرتون: لحظة خاصة لكن اللقب أهم
قال حارس مرمى منتخب البرازيل ويفرتون، الذي شارك في أول مباراة له 

، بدخوله الملعب في المنعطف األخير من 
ً
بالمونديال وعمره 34 عاما

 في 
ً
مواجهة كوريا الجنوبية )4-1(، إن هذه اللحظة »خاصة جــدا
 أن »األهــم هو تحقيق اللقب« في قطر 2022، 

ً
حياته«، محذرا

وهو »هدف« فريقه في هذه البطولة.
وأكــد الحارس خــالل تصريحات عقب المباراة من 

 في حياتي، 
ً
المنطقة المختلطة: »إنها لحظة خاصة جدا

 
ً
لكن األهم هو تحقيق اللقب. هذا هو هدفنا. هدفنا دوما

 قــــرارات تيتي، وزمــالئــي أليسون 
ً
الــفــوز، ونــحــتــرم دائــمــا

. الفرصة سنحت بفضل ظروف اللعب. 
ً
وإيديرسون وهما يقدمان مستوى رائعا

 مهمون«.
ً
نحن جميعا

وأضــاف: »تحدث تيتي إلــّي. كنت أعمل على نيل فرصة، وينبغي على المرء أن 
 اللعب 

ً
 جدا

ً
يفعل ذلك. ال يعلم أحدهم متى سيحصل على دقائق لعب. كان مميزا

لعدة دقائق. سنحاول اآلن حصد اللقب، إنه هدفنا«.
وعن مواجهة كرواتيا في ربع النهائي، الجمعة المقبل، اعتبر أنه »فريق يتلقى 
. لديه حراس مرمى جيدون، والعبون 

ً
 من األهداف، كما أنه قوي جدا

ً
 محدودا

ً
عددا

. األهداف التي عجزنا عن إحرازها من قبل 
ً
 وهجوميا

ً
كبار قدموا مباراة رائعة دفاعيا

سجلناها اليوم، ونحن سعداء بذلك. نمر بفترة مهمة. إنها المرحلة األخيرة«.  )إفي(

الصحف البرازيلية تنحني أمام »السيليساو«
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــيــــة الـ ــلــ ــبــــرازيــ ــلـــطـــت الـــصـــحـــف الــ سـ
ــوز الــمــنــتــخــب الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم عــلــى كــوريــا  فـ

الجنوبية، والتأهل بذلك لربع النهائي.
ــنـــاويـــن مـــثـــل: »الــــبــــرازيــــل تــكــتــســح كـــوريـــا  ــعـ وبـ
الجنوبية وتضمن بطاقة التأهل لربع النهائي«، 
 مع 

ً
أو »البرازيل تمطر شباك كوريا وتضرب موعدا

كرواتيا في دور الثمانية«، احتفت أبرز الصحف 
أمس في البلد الالتيني بفوز منتخب »الكناري«.

واعتبرت صحيفة النس الرياضية، أن البرازيل 
 في أفضل مبارياتها حتى اآلن 

ً
 رائعا

ً
قدمت عرضا

في كأس العالم، حيث اكتسحت كوريا الجنوبية 
بـــأســـلـــوب هـــجـــومـــي لـــلـــغـــايـــة فــــي الــــشــــوط األول، 
وأشــعــلــت حــمــاس جماهيرها بــرقــصــات العبيها، 

التي انضم إليها المدرب تيتي نفسه.
وأبـــرزت نفس الصحيفة أنــه »مــع عــودة نيمار 
والتشكيل األكثر هجومية، كانت هناك توقعات 

ـــ 12 األولــــى فــاقــت كل  كــبــيــرة، لــكــن الــدقــائــق الـ
التوقعات«.

من جانبها، أبرزت »غلوبوسبورت« أن الفوز 
 في الشوط األول بفريق يعززه 

ً
كان مضمونا

نــيــمــار، الـــذي اعــتــبــرت أنـــه قـــدم أفــضــل أداء له 
حتى اآلن في قطر، بعد عودته من اإلصابة.

أمـــــا صــحــيــفــة »فـــولـــيـــا دي ســـــاو بــــاولــــو«، 
فسلطت الــضــوء عــلــى الــرقــصــات الــتــي احتفل 
بها الالعبون البرازيليون بأهدافهم، والتي 
 عن 

ً
انضم إليها تيتي، الذي عادة يبقى بعيدا

هذا النوع من االحتفاالت.
وأبـــرزت الصحيفة أن الــالعــب الــذي شجع 
على هذه الرقصات كان فينيسيوس، مهاجم 
ريـــــال مــــدريــــد، الـــــذي كــــان ضــحــيــة لــإهــانــات 
العنصرية، بسبب طريقة احتفاله باألهداف.
)إفي(

غالف صحيفتي إيستادو دي ميناس وأوديا

أكـــد مــدافــع منتخب الــبــرازيــل األول لكرة 
ــــي ألــفــيــش، عــقــب االنـــتـــصـــار 1-4  الـــقـــدم، دانـ
عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أن زمــيــلــه الــســابــق 
في برشلونة ومهاجم باريس سان جرمان 
الحالي، ليونيل ميسي »يمر بفترة مدهشة« 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن »الــســيــلــيــســاو« ال يــركــز 
اآلن ســـوى عــلــى مــواجــهــة كــرواتــيــا فــي ربــع 
النهائي، قبل التفكير في مواجهة محتملة 

أمام األرجنتين في نصف النهائي.
وصـــرح ألــفــيــش بـــأن »مــيــســي ينتمي اآلن 
لــأرجــنــتــيــن، وكـــل شـــيء يعتمد عليه وبما 
سيحدث بين قدميه. اعتقد أنــه يمر بفترة 
مدهشة. إنه من الالعبين الذين ينبغي الحذر 
منهم في هــذه البطولة، فقط من اسمه فهو 

يعني الكثير«.

وأضاف »لكننا لسنا من نختار المنافس، 
ما سيتعين علينا مواجهته سنبذل أمامه كل 

ما نملك من أجل تحقيق الهدف«.
وتــابــع »ال يمكننا التفكير اآلن فــي نصف 
الــنــهــائــي، ألنــنــا تأهلنا فــقــط لــربــع النهائي، 
احتراما لكرواتيا وللمنافس فعلينا التركيز 

فقط في هذه المباراة«.
وحــذر ألفيش »كرواتيا تمتلك الكثير من 
الجودة وتستحق أن تجذب انتباهنا بنسبة 

.»%110
وأصبح ألفيش )39 عاما(، المحترف حاليا 
بالمكسيك، البرازيلي األكبر سنا الذي يشارك 
في مباراة بمونديال كأس العالم، حينما لعب 

ضد الكاميرون في دور المجموعات. 
)إفي(

ألفيش: نركز على كرواتيا

https://www.aljarida.com/article/7062


هدف يفصل نيمار عن بيليه... و»هاتريك« لحارس كرواتيا!
 
ً
بينما تعافى نيمار وأحرز هدفا

في شباك كوريا الجنوبية 
اقترب به من معادلة عدد 

أهداف بيليه الدولية، شهد 
 
ً
لقاء كرواتيا واليابان تألقا

 للحارس ليفاكوفيتش، 
ً
الفتا

بتصديه لثالث ركالت ترجيح.

تـــعـــافـــى نـــيـــمـــار مــــن اإلصـــــابـــــة فـــرقـــص 
 حتى مع مدربهم تيتي، 

ً
البرازيليون كثيرا

محتفلين برباعية رنانة في مرمى كوريا 
الجنوبية )4 - 1(، لتتأهل الدولة الباحثة 
عن لقب سادس قياسي وأّول منذ 2002، 
لربع نهائي مونديال قطر 2022، ضاربة 
ــع كــــرواتــــيــــا وصـــيـــفـــة الــنــســخــة   مــ

ً
مــــوعــــدا

الماضية والعائدة إلى هوايتها في ركالت 
الترجيح بحرمانها اليابان من بلوغ أول 

دور ثمانية في تاريخها.
وانضمت البرازيل، الوحيدة المشاركة 
في 22 نسخة من المونديال، إلى أصحاب 
ــع الــنــهــائــي حيث  األوزان الــثــقــيــلــة فـــي ربـ
ــيـــن بـــطـــلـــة 1978  ــتـ ــنـ  األرجـ

ً
ــا تــلــتــقــي أيــــضــ

و1986 مع هولندا الوصيفة ثالث مرات، 
وفــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب مــع إنــكــلــتــرا بطلة 
1966، فيما وّدعـــت ألــمــانــيــا بطلة العالم 
 
ً
ــرات وبــلــجــيــكــا ثــالــثــة 2018 بــاكــرا ــع مـ أربـ

من الدور األول.
وفــي الدقيقة 36 مــن الــمــبــاراة األخــيــرة 
على استاد 974 في الدوحة الذي سُيعاد 
تفكيكه بالكامل، كانت البرازيل متقدمة 
4 - 0 عبر فينيسيوس جونيور، ونيمار، 
وريشارليسون ولــوكــاس باكيتا، لتكون 
ثــانــي مــرة تسجل الــبــرازيــل 4 أهـــداف في 
الشوط االول في كأس العالم منذ 1954 

ضد المكسيك.

ــســت الــبــرازيــل الــصــعــداء مــع تعافي 
ّ
وتــنــف

نجمها نيمار الــمــصــاب بــالــتــواء فــي كاحله 
في المباراة األولــى ضد صربيا، أبعده عن 
مواجهتي سويسرا )1 - 0( والخسارة األولى 
ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون )0 - 1(.

ص الفارق إلى هدف مع بيليه صاحب 
ّ
وقل

ــدد األهـــــداف الــدولــيــة  الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـ
مــع الــبــرازيــل )77( والــوحــيــد المتوج بثالثة 
ألــقــاب فــي الــمــونــديــال. وتــزامــن ذلــك مــع وعد 
( الــــذي يخضع 

ً
االســـطـــورة بــيــلــيــه )82 عـــامـــا

ــر الــتــهــاب رئــوي  لــلــعــالج فــي الــمــســتــشــفــى اثـ
بـــدعـــم ســيــلــيــســاو »ســـأشـــاهـــد الـــمـــبـــاراة مــن 

المستشفى، وسأشجع كل واحد فيكم«.
كما اصبح نيمار ثالث برازيلي يسجل في 
ثالث نسخ من كأس العالم بعد بيليه )1958 
و1962 و1966 و1970( ورونــــالــــدو )1998 

و2002 و2006(.

الحديث عن بيليه صعب 

وقال نيمار »من الصعب الحديث عن بيليه 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة. نــتــمــنــى لـــه األفـــضـــل، وأن 
يتعافى في أسرع وقت. آمل ان يكون استمتع 
بهذا الفوز. لم اكن اتوقع أبــدا الوصول الى 

هذه االرقام«.
ورافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
ــحــــس نــجــم  ــنــ الــ
ــان  ــ بـــــــاريـــــــس سـ
ــان الــفــرنــســي  ــرمــ جــ
فـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى؛ اصــابــة 
ــع نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 2014،  ــ بـــظـــهـــره فــــي ربـ
وأخــــرى بــمــشــط قــدمــه اجــبــرتــه عــلــى خــوض 
ــيـــا 2018 دون لــيــاقــة بــدنــيــة مــكــتــمــلــة،  روسـ
وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما تّوجت 

بالده باللقب.
أما زميله الشاب فينيسيوس جونيور، 
فتحدث عــن المواجهة المقبلة فــي ربع 
ــا فـــريـــق صـــعـــب، بــلــغ  ــيـ ــرواتـ الــنــهــائــي »كـ
نهائي النسخة االخيرة. يملكون العبين 
ــكــــون مــســتــعــديــن  جــــيــــديــــن، ويــــجــــب ان نــ

لمواجهة األفضل في كل دور«.
وبـــدت الـــفـــوارق كــبــيــرة بــيــن المنتخبين، 
فــبــلــغــت الـــبـــرازيـــل ربـــع الــنــهــائــي مـــرة ثــامــنــة 
، رغم تواجد هداف توتنهام اإلنكليزي 

ً
تواليا

هيونغ-مين سون، ليتأجل سعي »محاربي 

تايغوك« في تكرار انجاز بلوغ نصف النهائي 
للمرة الثانية في تاريخهم بعد 2002 على 
أرضهم، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي.

تألق ليفاكوفيتش 

ـــكـــم إلــــى أول ركــــالت تــرجــيــحــيــة في 
ُ
واحـــت

البطولة بعد تعادل كرواتيا واليابان 1 - 1 
على استاد الجنوب في الوكرة، كان بطلها 
حارس األولــى دومينيك ليفاكوفيتش الذي 

صد 3 ركالت يابانية من أصل اربع )3 - 1(.
وكــانــت الــيــابــان أفــضــل بــدايــة مــع افــتــتــاح 
دايزن ماييدا التسجيل )43(، لكن المخضرم 

إيفان بيريشيتش عادل مطلع الثاني )55(.
وسارت كرواتيا على خطة تشكيلة 2018 
التي اقصت الدنمارك وروسيا من ثمن وربع 
النهائي بركالت الترجيح، في طريقها إلى 

النهائي.
ــرب الــثــالــث  ــ ــارس ديـــنـــامـــو زغـ ــ ــبـــح حـ وأصـ
في تاريخ المسابقة يصّد 3 ركــالت ترجيح 
في مباراة واحــدة، بعد البرتغالي ريكاردو 
عـــام 2006 ضـــد إنــكــلــتــرا، ومــواطــنــه دانــيــال 
ــدوة لــــه مــع  ــ ــذي يــعــتــبــره قــ ــ ســـوبـــاشـــيـــتـــش الــ
اإلسبانيين دافيد دي خيا وإيكر كاسياس، 

في 2018 ضد الدنمارك.
وعــــــن انــــــجــــــازات الــــــحــــــارس، قــــــال الـــقـــائـــد 
ــتـــش »لــيــفــي صــنــع  الــمــخــضــرم لـــوكـــا مـــودريـ
ــانـــت مــــبــــاراة مـــرهـــقـــة وصـــعـــبـــة«،  مـــعـــجـــزة. كـ
مضيفا ان »فاتريني« )اللهب( »ال يعرف الفوز 
ــارة الــــى خــــوض بـــالده  دون درامــــــا«، فـــي إشـــ
التمديد 6 مرات في سبع مباريات اقصائية 

في البطوالت الكبرى.
وفيما قال مدرب كرواتيا زالتكو داليتش 
ــروات«، أشــــــاد مــــدرب  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ »ال تــســتــهــيــنــوا بـ
الــيــابــان الــتــي تــســبــّبــت بــإقــصــاء ألــمــانــيــا في 
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، هـــاجـــيـــمـــي مـــوريـــاســـو 
بإنجاز ليفاكوفيتش »ال اعتقد أننا رضخنا 
 .»

ً
لــلــضــغــوط، اعــتــقــد ان الـــحـــارس كـــان رائـــعـــا

وأضـــاف »خـــاض العــبــو الــيــابــان 120 دقيقة 
ببراعة ومن ســددوا ركــالت الترجيح تحلوا 

أيضا بالشجاعة«.

نيمار يحمل الفتة لمؤازرة بيليه بعد المباراة
حارس مرمى كرواتيا 
دومينيك ليفاكوفيتش

البرازيل صاحبة أكبر عدد من المباريات
أصبح منتخب البرازيل لكرة القدم هو الفريق 
الذي خاض أكبر عدد من المباريات في نهائيات 
كأس العالم، بعدما لعب أمام كوريا الجنوبية 

أمس األول مباراته رقم 113.
وبذلك، أصبحت البرازيل في صدارة القائمة، 
متجاوزة بذلك ألمانيا التي ودعت مونديال قطر 
2022 من دور المجموعات، وبالتالي توقفت 

عند 112 مباراة.
وبفضل فوزها على كوريا الجنوبية في ثمن 
النهائي، ضمنت الــبــرازيــل الــوصــول إلــى 114 
مباراة، حينما تواجه كرواتيا في ربع النهائي.
كما يتصدر »راقــصــو السامبا« القائمة من 
حيث االنــتــصــارات فــي نهائيات كــأس العالم، 
حيث رفعت البرازيل رصيد انتصاراتها إلى 76 
عقب الفوز بثالث مباريات في قطر حتى اآلن، 

مقابل 68 لـ »المانشافات«.

ومن حيث األهداف، تنفرد البرازيل بالصدارة 
أيــضــا بــعــدمــا ســجــلــت 240 هــدفــا فــي إجــمــالــي 
مشاركتها ببطوالت كأس العالم، متفوقة على 

ألمانيا التي يقف رصيدها حاليا عند 232.
ــن، الـــتـــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــدمـــت األرجــ ــقـ ــا، تـ ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
تأهلت هي األخرى لربع نهائي مونديال قطر 
على حساب أستراليا، إلــى المركز الثالث في 
ترتيب المنتخبات التي خاضت أكبر عدد من 
المباريات في نهائيات بطولة كرة القدم األهم 
في العالم، بعدما رفعت رصيدها إلى 85 مباراة، 
بواقع اثنتين أكثر من إيطاليا، التي غابت عن 

المونديال للنسخة الثانية تواليا.
أما فرنسا، فرفعت رصيدها من المباريات 
إلـــى 70 عــقــب مــواجــهــة بــولــنــدا فــي دور الــــ 16، 
متقدمة بمباراة واحدة على إنكلترا، منافستها 
في ربع النهائي.                                     )إفي(

فالسيتش: تدربنا على ركالت الترجيح
أكــد العــب الوسط الكرواتي 
نــيــكــوال فــالســيــتــش، أن فــريــقــه 
تـــــدرب عــلــى ركـــــالت الــتــرجــيــح 
ــمــن 

ُ
ــة ث ــهـ الـــتـــي حـــســـمـــت مـــواجـ

ــر أمــــام  ــال قـــطـ ــديــ ــونــ ــائـــي مــ ــهـ نـ
الــــيــــابــــان لـــمـــصـــلـــحـــة مــنــتــخــب 

بالده.
وقال الالعب: »هذه المباراة 
ــة فــــريــــقــــنــــا،  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ أظــــــــهــــــــرت مــ
 
ً
واتحادنا. حين تكون متأخرا
ــام فــريــق مثل  فـــي الــنــتــيــجــة أمــ
اليابان، وتتمكن من التعادل، 
وتــســيــطــر عــلــى الــمــبــاراة بــهــذا 

الشكل، ستشعر بالرضا«.
ــا عـــلـــى  ــ ــنــ ــ ــدربــ ــ وأضــــــــــــــاف: »تــ
ــام«،  ركـــالت الــتــرجــيــح هــذه األيـ
 :

ً
ــال ــ ــائــ ــ ــان، قــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وأشــــــــــــاد بــ

»بالتأكيد اليابان لم تفز على 
إســبــانــيــا وألــمــانــيــا بــالــصــدفــة. 
نعرف قوتها، ونقاط ضعفها 
. في النهاية تأهلنا نحن، 

ً
أيضا

 
ً
وأنـــا ســعــيــد، لــكــن يــجــب أيــضــا
إبراز قيمة ما فعلته اليابان«.

وعن مواجهة ربع النهائي، 
حــيــث تــنــتــظــر كــرواتــيــا الــفــائــز 
ــل وكــــوريــــا  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــن لــــقــــاء الـ ــ مـ
ــيـــة، قــــــال: »أعـــتـــقـــد أن  ــنـــوبـ الـــجـ
البرازيل ستفوز، لكن ال شيء 
 فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. لــقــد 

ً
مـــؤكـــدا

رأيــنــا كــّم الــمــفــاجــآت. كــل شيء 
مــمــكــن. ســنــســتــمــر فــي طريقنا 

ونواصل«.
)إفي( نيكوال فالسيتش يحتفل مع 

زمالئه بعد انتهاء المباراة

بينتو ينهي مهمته مع كوريا الجنوبية
أعلن الــمــدرب البرتغالي بــاولــو بينتو 
 لكوريا الجنوبية بعد 

ً
ترك منصبه مدربا

الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 
أمــام البرازيل 1-4 أمس األول االثنين، في 

قرار متوقع منذ سبتمبر الماضي.
وقال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها 
فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة: يجب أن نفّكر في 
المستقبل، سيكون من دوني، علي أن ارتاح. 
ــيـــس االتــحــاد  أعــلــنــت ذلــــك لــالعــبــيــن وورئـ

الكوري، هذا قرار اتخذته في سبتمبر.
 
ً
وتسلم بينتو مهامه عــام 2018 خلفا

لتاي - يونغ شين.
وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي: 
أشكر الالعبين، قــّدمــوا كل ما لديهم، لقد 

تشرفت بتدريبهم.

ــة، أهــنــئ  ــادلــ واعــتــبــر أن الـــخـــســـارة »عــ
ــبــــرازيــــل، كـــانـــوا أفـــضـــل مـــنـــا. هــــذا فــوز  الــ
طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب«.

 
ً
ــغ 53 عــــامــــا ــالــ ــبــ وأردف الــــــمــــــدرب الــ
ــا أن نــفــخــر بــعــمــل دام أربــــع  ــقـــدورنـ ــمـ »بـ
سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة 
ــكــــوريــــة نــتــمــكــن مــــن الـــتـــأهـــل مــــن دور  الــ

المجموعات«.
وكــانــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــتــي ُيــعــّد 
بلوغها نصف النهائي على أرضها في 
2002 أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في 
الــمــونــديــال، ضمنت تأهلها بعد فوزها 
عــلــى الــبــرتــغــال فــي الــجــولــة األخـــيـــرة من 

الدور األول.

اعتذر قائد كوريا الجنوبية هيونغ-مين 
سون عن خــروج منتخب بــالده القاسي من 
كــأس العالم لكرة الــقــدم، بعد سقوطه أمس 
االول أمام البرازيل 1-4 في الدور ثمن النهائي 

لمونديال قطر 2022.
ولم يقَو »محاربو التايغوك« على »راقصي 
الــســامــبــا« الــذيــن سجلوا أربــعــة أهــــداف في 
الشوط االول قبل أن يحرز البديل بايك سونغ-
ــا شــرفــًيــا رائــًعــا بتسديدة يسارية 

ً
هــو هــدف

صاروخية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.
وقال سون الذي لعب في قطر بقناع إثر 
جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول 
عينه »بإمكاني فقط أن أعتذر الى جماهيرنا 

كوننا لم نرتِق إلى التوقعات«.

وتابع في حديث مع الصحافيين »قدمنا 
أفــضــل مــا لــديــنــا ولــكــن أعــتــقــد أنــنــا خضنا 
مباراة صعبة. ولكن ال شك أن كل الالعبين 
قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا 

جاهدين للوصول الى هنا«.
ــا الــجــنــوبــيــة بــســيــنــاريــو  وتــأهــلــت كـــوريـ
درامــاتــيــكــي بــفــوز قــاتــل عــلــى الــبــرتــغــال في 
ا 

ً
المباراة االخيرة من دور المجموعات تزامن

مع سقوط غانا أمام االوروغواي.
وتابع سون )30 عاما( »الالعبون والجهاز 
الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير 

لهذه المباراة«.
وأعــلــن الــمــدرب البرتغالي بــاولــو بينتو 
استقالته مباشرة بعد الخسارة، مؤكًدا أن 

هذا قرار اتخذه في سبتمبر الماضي، بعد أن 
تولى المنصب منذ 2018.

وأعرب سون الذي لم يسجل أي هدف في 
قطر ولــم يظهر بمستوياته المعتادة، عن 
أسفه لرحيل بينتو »لم يكن لدّي أي شك بشأن 
أسلوب كرة القدم الذي اتبعه« في إشارة إلى 
النقاد الذين قالوا إن بينتو كان شديد الحذر 
فـــي بــعــض األحـــيـــان. وتـــابـــع نــجــم توتنهام 
االنكليزي »كان لدى الكثير من الناس تحفظ 
عن ذلك، لكنهم جميعا شجعونا عندما لعبنا 
بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين 
على تنفيذ األشياء التي عملنا عليها خالل 
السنوات األربع الماضية. من المحزن رؤيته 
يرحل«.                                              )أ ف ب( هيونغ - مين سون

سونسون  يعتذر للجماهيريعتذر للجماهير
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قبل مباراتهما المرتقبة في 
دور الثمانية بمونديال قطر 
2022، هناك مشاعر غنية 

تجمع منتخبي إنكلترا وفرنسا، 
كذلك انتصارات وانكسارات 

في مواجهاتهما.

 
ً
وضع الفرنسيون واإلنكليز تنافسهم جانبا
في آخر مباراتين، وبــات في المستوى الثاني 
بعد الهجمات اإلرهابية التي ضربت باريس 
 مــا قــدمــوا مباريات 

ً
ومانشستر، لكنهم غالبا

جيدة قبل القمة المرتقبة بين المنتخبين في 
ربع نهائي مونديال قطر 2022 بكرة القدم، وهي 
 حليف منتخب 

ً
مسابقة كان الفوز فيها دائما

»األسود الثالثة«.
وستكون مواجهة السبت األولى بين الجارين 

في األدوار اإلقصائية في مسابقة كبيرة.

 ودية 2017 

مع وصول الالعبين في 13 يونيو 2017 في 
سان دوني، أدى الموسيقيون وجوقة الحرس 
الــجــمــهــوري »ال تنظر إلــى الــمــاضــي بغضب« ، 
أغنية فريق »أوايسس« من مانشستر، المدينة 
التي تعرضت قبل أسبوعين من المباراة لتفجير 
 
ً
شاب بريطاني من أصل ليبي نفسه مستخدما
عــبــوة قــويــة عــنــد الـــخـــروج مــن حــفــل موسيقي 
للمغنية اريانا غراندي، في قاعة حفالت كبرى 
 وأصيب 

ً
فــي مانشستر حيث قتل 22 شخصا

116 بينهم أطفال ومراهقون.
تم نشر »تيفو« أبيض مع صليب أحمر، ألوان 
العلم اإلنكليزي، في أحد مدرجات استاد فرنسا، 
 
ً
حيث وقــف المتفرجون البالغ عددهم 80 ألفا

دقيقة صمت.
فــاز المنتخب الفرنسي 3-2 على الــرغــم من 
طـــرد مــدافــعــه رافـــايـــل فــــاران فــي بــدايــة الــشــوط 

الثاني، وثنائية هاري كين.
يــديــن الــفــرنــســيــون بــالــفــوز إلـــى الــمــدافــعــيــن 
صامويل أومتيتي وجبريل سيديبيه اللذين هزا 
الشباك إلى جانب الواعد عثمان ديمبيليه )20 
(، في باكورة أهدافهم الدولية مع منتخب 

ً
عاما

فرنسا، كان وقتها مبابي في سن الثامنة عشرة، 

وخاض مباراته الدولية الرابعة دون أن ينجح 
في افتتاح سجله التهديفي مع الديوك، وحرمته 
 بتمريرة 

ً
العارضة مــن ذلــك، لكنه كــان حاسما
الهدف الثالث الذي سجله ديمبيليه.

التكريم المهيب في ويمبلي

وفي مباراة ودية أخرى، في 17 نوفمبر 2015 في 
لندن، أقيمت على استاد ويمبلي، خسر الفرنسيون 
بهدفين نظيفين لديلي آلي وواين روني، بعد أربعة 
أيام من هجمات باريس وسان دوني، أسوأ هجوم 

إرهابي في تاريخ البالد.
قام اإلنكليز بتعديل بروتوكول ما قبل المباراة 
للمناسبة، حيث تم عزف نشيد البلد المضيف، 
»حفظ الله الملكة«، أواًل قبل أن تقوم جماهير معقل 
كرة القدم اإلنكليزية بأداء النشيد الوطني الفرنسي 
»ال مارسييز« والــذي كتبت كلماته على شاشات 
عمالقة. نــزل رئيس الحكومة البريطانية وقتها 
ديفيد كامرون إلى أرضية الملعب، ووضع األمير 
وليام ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان باقتين 

من الزهور على أرواح ضحايا اعتداءات باريس.

تفوق إنكليزي

وفي كأس العالم، تترك المواجهتان السابقتان 
بيــن المنتخبين فــي كــأس العالم ذكــرى سيئة 
للزرق، إذ خسروا مرتين أمام األسود الثالثة في 

الدور األول.
ــقـــيـــادة جـــان  ــل الــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بـ ــشـ وفـ
دجوركاييف وروبير هيربان في الصمود على 
ملعب ويمبلي أمــام 98 ألــف متفرج عــام 1966، 
فخسر بثنائية روجــر هانت، التي كانت قاتلة 
للفرنسيين الذين خرجوا خاليي الوفاض بعد 

هذه المباراة األخيرة في دور المجموعات.
وتــواصــل إنكلترا انتصاراتها حتى توجت 

باللقب األول واألخــيــر لها حتى اآلن فــي كأس 
العالم عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 4-2 بعد 

التمديد، وخسرت فيه أمام فرنسا 2-0.
وفي مونديال 1982 تعثر الفرنسيون في أول 
مباراة لهم في األراضي اإلسبانية ضد اإلنكليز 
بــثــالثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف، رغـــم أنــهــم كــانــوا 
يملكون في صفوفهم ترسانة مهمة من الالعبين 
أبــرزهــم ميشال بالتيني وبــاتــريــك باتيستون 
ومــاريــوس تــريــزور وآالن جيريس ودومينيك 

روشتو.
ووصــلــت فــرنــســا إلـــى نــصــف الــنــهــائــي حيث 

خسرت مباراتها التاريخية في إشبيلية أمام 
ألمانيا الغربية التي تأهلت على حساب إسبانيا 
ــدور الــثــانــي ضــمــن مــنــافــســات  ــ وإنــكــلــتــرا فـــي الــ

المجموعة الثانية.
 

كأس أوروبا 2004

وفي كأس أوروبا 2004، التقى المنتخبان 
في المجموعة الثانية من الدور األول، اهتزت 
شــبــاك المنتخب الفرنسي حــامــل اللقب، في 
الــشــوط األول مــن الــمــبــاراة ضــد إنكلترا على 

ملعب »ال لـــوش« فــي لشبونة، بــهــدف سجله 
فرانك المبارد.

لكن العبين فرنسيين قلبا الطاولة في الشوط 
الثاني هما حارس المرمى فابيان بارتيز بتصديه 
لركلة جزاء انبرى لها ديفيد بيكهام، وزين الدين 
زيدان الذي سجل هدفين في الوقت بدل الضائع من 
ركلة حرة ثم ركلة جزاء. في ربع النهائي، خرجت 
إنكلترا على يد البرتغال التي واصلت مشوارها 
حتى المباراة النهائية، وفرنسا على يد اليونان 
التي فاجأت الجميع وتوجت باللقب على حساب 

البلد المضيف.

من مباراة فرنسا وإنكلترا في بطولة »يورو 2004«

»إنكلترا - فرنسا«... نتائج »متباينة« ومشاعر »متبادلة«!

داليتش: كرواتيا ال تخشى البرازيل... ولكن!
أقــــر مـــــدرب الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي زالتــكــو 
 لــحــجــز 

ً
ــا ــر حـــظـ ــ ــ دالـــيـــتـــش أن الــــبــــرازيــــل األوفـ

بطاقتها إلى ربع نهائي مونديال قطر على 
حساب فريقه، لكنه شدد على أن وصيف بطل 
2018 ال يخشى العمالق األميركي الجنوبي.

وبــلــغــت كـــرواتـــيـــا ربــــع الــنــهــائــي بــفــوزهــا 
االثنين على اليابان بركالت الترجيح، فيما 
حسمت الــبــرازيــل بطاقتها بــفــوز كبير على 
المنتخب اآلسيوي اآلخر كوريا الجنوبية 1-4.

وغـــــــــداة الــــتــــأهــــل، قــــــال دالــــيــــتــــش: »لــنــكــن 
. إنها 

ً
واضــحــيــن، الــبــرازيــل هــي األوفــــر حــظــا

أفضل فريق حتى اآلن« في النسخة الثانية 
 »نرى أجواء 

ً
والعشرين من النهائيات، مضيفا

رائعة داخل الفريق، العبين ممتازين ونيمار 
قــد عـــاد« مــن إصــابــة تــعــرض لها فــي الكاحل 
خالل المباراة األولى من دور المجموعات ضد 
صربيا وحرمته من المشاركة في المباراتين 

التاليتين.
لــكــن دالــيــتــش حـــذر: »نــؤمــن بــقــدرتــنــا على 
مجاراة البرازيل. يجب أن نتحلى بذكاء كبير 
 ،

ً
في مقاربتنا. ال يمكننا أن نفتح اللعب كثيرا
.»

ً
لكن في الوقت ذاته يجب أال نتراجع كثيرا

وشدد على أنه »ال يوجد خوف من جهتنا، 
نؤمن بأنفسنا ونشعر بالثقة بعد المستويات 
التي قدمناها«، في إشارة الى دور المجموعات 
 خلف الــمــغــرب بعد 

ً
الـــذي أنــهــاه فريقه ثــانــيــا

فوزين وتعادل.
ورأى أنه »يجب االستفادة من اللعب ضد 
البرازيل في كأس العالم، ال يوجد شيء أفضل 
من ذلك، حتى وإن كنا نفضل حصول ذلك في 

النهائي وليس في ربع النهائي. لكن في كل 
األحــوال، سنقدم كل ما لدينا ولن ندخل إلى 

المباراة مستسلمين«.
ــفـــارق بــيــن بـــالده  وتـــحـــدث دالــيــتــش عـــن الـ
والــبــرازيــل الباحثة عن لقبها العالمي األول 
 »يبلغ 

ً
منذ 2002 والسادس في تاريخها، قائال

عــدد ســكــان الــبــرازيــل )أكــثــر مــن( 200 مليون 
ــة مــاليــيــن.  ــعـ نــســمــة، ونــحــن ال نــتــجــاوز األربـ
بالتالي نحن بمنزلة ضاحية إحدى المدن في 
 »ستكون مباراة مختلفة عن 

ً
البرازيل«، مضيفا

أي فريق لعبنا ضده حتى اآلن، ألن البرازيل 
تحب لعب كرة القدم«.

وال يرى داليتش وجوب مقارنة هذا الجيل 
بالفريق الذي هزمته فرنسا في نهائي روسيا، 
ألن الــتــشــكــيــلــة كـــانـــت تــضــم حــيــنــهــا العــبــيــن 

منتشرين في أندية النخبة في أوروبا.
وأوضح »لن أقوم بإجراء مقارنات مع فريق 
2018. عندما تنظر الــى العبينا في حينها، 
فقد كانوا يلعبون ألندية مثل برشلونة وإنتر 
ويوفنتوس وليفربول وريال مدريد بالطبع«.

وتابع »عندما تقارنون )التشكيلة( باليوم، 
ترون أنه لدينا ستة العبين من الدرجة األولى 
الكرواتية، إنه فريق مختلف. لكني أرفع قبعتي 

لهذا الجيل ألنهم يلعبون بشكل رائع«.

داليتش

بيرهوف يستقيل من منصبه اإلداري 
في منتخب ألمانيا... وفليك يبدي أسفه

أعلن مدير منتخب ألمانيا 
في كرة القدم أوليفر بيرهوف 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه بــعــد 
الــخــروج المحبط لــبــالده مرة 
ثانية من الدور األول في كأس 
ــقــــدم، بــحــســب  الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ
ــن االتـــــحـــــاد الــمــحــلــي  ــلــ ــا أعــ ــ مـ

األلماني االثنين الماضي.
وخــــاض بــطــل الــعــالــم أربـــع 
 في 

ً
 مــتــواضــعــا

ً
مـــرات مــشــوارا

ــال قـــطـــر 2022 شــهــد  مــــونــــديــ
 أمام اليابان 

ً
خسارته افتتاحا

.2-1
وتوصل بيرهوف واالتحاد 
األلــمــانــي إلـــى اتـــفـــاق »إلنــهــاء 
العقد الذي يسري حتى 2024، 

في وقت مبكر«.
ــيـــرهـــوف، صــاحــب  وعـــمـــل بـ
ــوز أللـــمـــانـــيـــا فــي  ــ ــفـ ــ هــــدفــــي الـ
نــهــائــي كــــأس أوروبــــــا 1996، 
مـــع الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي منذ 

عام 2004.
وكــان لــه تأثير كبير خالل 
عمله مع المدربين السابقين 
يــورغــن كــلــيــنــســمــان ويــواكــيــم 
ــــدرب  ــمـ ــ ــل تـــســـلـــم الـ ــبــ لـــــــــوف، قــ

الــحــالــي هــانــزي فــلــيــك مهامه 
في 2021.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
االلماني برند نويندورف إن 
بيرهوف »قّدم خدمات عظيمة 

)لالتحاد(«.
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــعــــثــــر الـ ورغـــــــــــم تــ
األلماني في البطوالت الكبرى 
ــيــــرة، فــــإن بــيــرهــوف كــان  األخــ
 فـــي نــجــاحــات مــمــيــزة 

ً
شــريــكــا

ــا احــــــراز كــــأس الــعــالــم  ــرزهــ أبــ
2014 فــــي الــــبــــرازيــــل عــنــدمــا 
فــــــــــازت بــــــــــالده عــــلــــى الـــــدولـــــة 
1 فــــــي نـــصـــف  -7 ــفــــة  ــيــ الــــمــــضــ
الــنــهــائــي عــلــى »الــســيــلــيــســاو«، 
ثــم أرجــنــتــيــن لــيــونــيــل ميسي 

في النهائي.
لـــكـــن ألـــمـــانـــيـــا ودعــــــت دور 
الــمــجــمــوعــات فـــي الــمــونــديــال 
 كــمــا 

ً
ــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تــــوالــــيــ

أقصيت من ثمن نهائي كأس 
أوروبا الصيف الماضي.

ودعـــــا نـــيـــونـــدورف وفــلــيــك 
ــى إصــــــــالح شــــامــــل لـــنـــظـــام  ــ ــ إلـ
تطوير الالعبين الشبان قبل 
اســـتـــضـــافـــة الــــبــــالد نــهــائــيــات 

كأس أوروبا 2024.
مــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــدى مــــدرب 
الــمــنــتــخــب األلــمــانــي، هانسي 
فليك، أسفه، الستقالة أوليفر 
بـــيـــرهـــوف مــــن مــنــصــب مــديــر 
الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي، بــســبــب 
الخروج المبكر، قبيل اجتماع 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الـــــــــذي دعـــــــا االتـ ــمــ ــقــ الــ
األلـــمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم لــعــقــده 

اليوم.
شر 

ُ
وقـــال فــلــيــك، فــي بــيــان ن

على مــوقــع االتــحــاد األلماني 
عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت: »ســـأجـــد أنـــا 
ــقــــي صــــعــــوبــــة فـــــي مــــلء  ــريــ وفــ
الـــفـــراغ الــــذي يــتــركــه أولــيــفــر، 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الشخصي 

والتقني«.
وأضاف المدرب، في البيان: 
 
ً
 كــان تــعــاونــنــا ُمــحــاطــا

ً
»دائــمــا

بالوفاء وروح الفريق والثقة«.

أوليفر بيرهوف

ظهور مشرف لمنتخبات آسيا في مونديال 2022
رغم خروج جميع ممثلي آسيا 
من المونديال، الذي تستضيفه 
القارة للمرة الثانية في تاريخها، 
يسود في االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم شعور بالتفاؤل حيال ما 
هو مقبل خاصة أن المنتخبات 
اآلسيوية تصبح كل مدى أقرب 
من ذي قبل، وأن المستقبل واعد 

بالنسبة لكرة القدم اآلسيوية.
وكانت المنتخبات اآلسيوية 
بطلة عدد من أبرز مفاجآت قطر 
2022. فــلــم تــصــل فــقــط وبــشــكــل 
مـــبـــهـــر إلــــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي كــل 
مــن الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية 
وأستراليا- التي تتنافس ضمن 
 -

ً
االتحاد اآلسيوي منذ 16 عاما

بل أن السعودية فجرت مفاجأة 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــالــفــوز على 
األرجــنــتــيــن، فيما تفوقت إيــران 

على ويلز.
لـــــــــــم يــــــــكــــــــن الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــون 
واإليرانيون بعيدين على اإلطالق 
عـــن تـــجـــاوز دور الــمــجــمــوعــات. 
كان التأهل من نصيب أستراليا 

واليابان وكوريا الجنوبية.
فــبــعــد أن تــمــكــنــوا مـــن انــتــزاع 
ــــي كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــم فــ ــهــ مـــقـــعـــد لــ
عـــلـــى حـــســـاب بـــيـــرو فــــي مــلــحــق 
التصفيات، فاز األستراليون على 
الدنمارك في دور المجموعات، 
وتأهلوا لثمن النهائي وقدموا 
ــام لــيــونــيــل ميسي   أمــ

ً
أداء قـــويـــا

ورفــــــــاقــــــــه، بــــــل كــــــانــــــوا قـــريـــبـــيـــن 
بــشــدة مــن الــتــعــادل لــوال تصدي 
إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز الــــرائــــع 

لــتــســديــدة الـــشـــاب غــــارانــــغ كــول 
ــتــــي حـــالـــت دون لـــعـــب وقـــت  والــ

إضافي.
 في 

ً
أما اليابان فأعطت درسا

االنــضــبــاط والــتــركــيــز والــجــديــة 
وحتى الجرأة، لكنها اصطدمت 
من جديد بحاجز ثمن النهائي. 

تصدر اليابانيون المجموعة 
تحت إمـــرة هاجيمي مورياسو 
بالفوز على أبطال العالم ألمانيا 
ــــم تـــأخـــرهـــم أمــــام  وإســـبـــانـــيـــا رغـ
الفريقين األوروبيين في النتيجة.

وكان »الساموراي« على موعد 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مـــع كــرواتــيــا 
ــم والـــتـــي  ــالــ ــعــ وصـــيـــفـــة كــــــأس الــ
أجــبــرهــا الــفــريــق اآلســيــوي على 
خـــوض وقـــت إضــافــي ثــم ركــالت 
ــألــــق فـــيـــهـــا الــــحــــارس  ــيـــح تــ تـــرجـ
البلقاني دومينيك ليفاكوفيتش 
كي يقضي على آمال اليابانيين 

بتصديه لثالث ركالت.
مــن جانبها، لــم تشعر كوريا 
الجنوبية بالرهبة من وقوعها 
فــي مجموعتها الــقــويــة، وفــازت 

في الجولة األخيرة على البرتغال 
 لنفسها في ثمن 

ً
لتحجز مقعدا

الـــنـــهـــائـــي رغــــــم أنــــهــــم يـــديـــنـــون 
بــالــتــأهــل لــنــتــيــجــة مـــبـــاراة غــانــا 
واإلكــوادور ليحتفل الجميع في 

الملعب بالتأهل.
لكن حلم هيونغ مين سون 
ورفاقه بتكرار إنجاز مونديال 
2002 وبلوغ نصف النهائي، 
ــانـــت  ، وكـ

ً
لــــم يــســتــمــر طـــــويـــــال

، فــفــي 
ً
ــة مـــؤلـــمـــة جـــــــدا ــدمـ الـــصـ

ــام الـــبـــرازيـــل،  ــ ــد أمـ ــ شــــوط واحـ

تعرض »محاربو التايجوك« 
للصعق أربع مرات.

ويلوح مونديال 2026 بالفعل 
في األفــق لمنتخبات آسيا التي 
ســـتـــحـــاول ضـــمـــان مـــوطـــئ قـــدم 
لــهــا بــعــد الــتــصــفــيــات الــمــعــتــادة 
والطويلة. لكن قبلها وفي العام 
 ،

ً
المقبل مباشرة وفي قطر أيضا

ستتواجه هــذه الــفــرق فــي كأس 
آســيــا 2023 حــيــث يــتــنــافــس 24 

.
ً
فريقا

 )إفي(
المنتخب السعودي في المونديال الحالي

جانب من مباراة أستراليا واألرجنتين
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 الحزن يخّيم 
على اليابان

بــكــى الــمــشــجــعــون الــيــابــانــيــون على 
خــــســــارة مــنــتــخــب بــــادهــــم أمـــــس األول 
بركات الترجيح أمام كرواتيا )1-3( في 
ثــمــن نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022، بعد 
انتهاء الوقت األصلي واإلضافي للمباراة 

بالتعادل بهدف لمثله.
وشــهــدت الــمــبــاراة دعــمــا واســعــا من 
ــيـــر عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  الـــجـــمـــاهـ
االجـــتـــمـــاعـــي لـــــ »الـــــســـــامـــــوراي األزرق« 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد تــــقــــدم دايــــــــــزن مــــايــــدا 
بهدف أول لليابان )43(، لينشر بعدها 
الــمــشــجــعــون تــعــلــيــقــات تــشــيــر إلــــى قــوة 

المنتخب.
وانــهــالــت الــتــعــلــيــقــات الــحــزيــنــة على 
شبكات التواصل برسائل تنتقد ركات 
الترجيح التي سددتها اليابان، بينما 
ــرون عــــن الـــفـــريـــق، وأكــــــــدوا أن  ــ ــ ــع آخـ ــ دافــ
الــيــابــان »لـــم تــحــســم فــقــط« الــمــبــاراة في 

دقائقها الـ90.

كما انــتــشــرت صــور بعض الاعبين 
وهم يبكون بسبب الخروج المشرف من 
المونديال أمثال كــاورو ميتوما بشكل 
واسع على شبكات التواصل االجتماعي، 
وعلق العديد من المواطنين أنهم بكوا 

لهذه المشاهد.

كــمــا أبـــدى رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي، 
فوميو كيشيدا، دعــمــه لاعبين ونشر 
عبر حسابه على »تويتر« »الطريقة التي 
لــعــبــوا بــهــا، دون الــتــخــلــي عـــن مــحــاولــة 

الفوز، تمنح القوة واإللهام«.
وقـــال المتحدث الحكومي هــيــروكــازو 

ماتسونو: »من المؤسف هزيمة اليابان، 
لكن ما حققه الفريق في البطولة بالفوز 
ــا مـــنـــح الــشــعــب  ــيـ ــانـ ــبـ عـــلـــى ألـــمـــانـــيـــا وإسـ
الياباني الكثير مــن الــحــافــز والشجاعة، 
أريد أن أشيد بهذا الفريق من أعماق قلبي«.
)إفي(

جماهير المنتخب الياباني متأثرة بالهزيمة أمام كرواتيا

الجزائري ماموني يكشف تفاصيل اعتداء إيتو عليه
ــــري يـــدعـــى ســعــيــد  ــزائـ ــ كـــشـــف يـــوتـــيـــوبـــر جـ
مــامــونــي تــفــاصــيــل تــعــرضــه العـــتـــداء مــن قبل 
صــامــويــل إيــتــو، رئــيــس االتــحــاد الكاميروني 

لكرة القدم.
ــداء وقــــع عقب  ــتــ ــــح مــامــونــي أن االعــ وأوضــ
المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 
على نظيره الكوري الجنوبي 4-1 مساء أمس 
األول، في استاد 974، ضمن دور الـ16 لبطولة 

كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
ونشر ماموني، عبر قناته على »يوتيوب«، 
مقطع فيديو التقطه خــال وجـــوده فــي مركز 
الشرطة للتقدم بباغ ضد إيتو، وقال: »حدث 
شجار بيني وبين إيتو«، وعرض أمام الكاميرا 
إصابة في مرفقه، مضيفا أنه تعرض لضربات 

في الفك والوجه.
وأردف: »ضربني )إيتو( ومن معه دفعني، 
لقد صورته فقام بكسر الكاميرا الخاصة بي«، 
وبين سبب انفعال إيتو قائا: »كنت أصوره 

وأنا أسأله عما إذا كانوا قد قدموا رشوة للحكم 
)الغامبي باكاري( جاساما«.

ويتعلق األمــر بالمباراة التي انتهت بفوز 
الكاميرون على الجزائر فــي عقر دارهـــا 1-2، 
ــــارس الــمــاضــي،  بــعــد وقــــت إضـــافـــي فـــي 29 مـ
وحــســمــت تــأهــل الــكــامــيــرون لــمــونــديــال قطر، 

وأدارها جاساما.
وقال ماموني، في مقطع الفيديو، »أنا اآلن 
في مكتب الشرطة للتحقيق ورفع قضية على 
إيتو، لقد صورت هذا المقطع أما في وصوله 
إلــى أي مــســؤول جــزائــري كــي يساعدني، رغم 

أنني متأكد من أن قطر دولة قانون«.
وتــابــع: »مــن فضلكم، انــشــروا الفيديو، كي 
ألقى المساعدة من الجزائر«، وعرض الكاميرا 
المكسورة في مقطع الفيديو، مضيفا: »ضربني 

أيضا في صدري وعلى وجهي«. 
)د ب أ(

سعيد مامونيصامويل إيتو

قــال مــدافــع نـــادي طوكيو لكرة 
القدم يوتو ناغاتومو، بعد خسارة 
الـــيـــابـــان أمــــــام كـــرواتـــيـــا بـــركـــات 
الترجيح في دور الـ16 من مونديال 
قطر 2022، »أشعر بأن كرة القدم 

اليابانية تتطور بالتأكيد«.
وفي تصريحات بعد المباراة، 
أقــــــــر نـــــاغـــــاتـــــومـــــو، الــــــــــذي أنـــهـــى 
ظهوره الرابع في نهائيات كأس 
الــعــالــم، »أظــهــرنــا الــــروح القتالية 
لليابانيين، وأشــعــر بخيبة أمــل 

ألنني خسرت«.
وأضاف المدافع، الذي ذكر أنه 
يواجه صعوبة في إيجاد الكلمات 
للتعبير عما يشعر بــه، »مــن اآلن 
فــــــصــــــاعــــــدا، مـــن 
أجل تطوير 

كــــرة الـــقـــدم الـــيـــابـــانـــيـــة، عــلــيــنــا أن 
نجعل الدوري الياباني أكثر قوة«.

وطــــلــــب الـــــاعـــــب األكـــــثـــــر خـــبـــرة 
ــمـــة هـــاجـــيـــمـــي مـــوريـــاســـو  ــائـ فــــي قـ
الجميع بالثناء على أداء »الشباب 
الذين نافسوا بقوة حتى النهاية، 
ــفــــذوا ركــــات  ــن نــ ــذيــ ــيـــن الــ ــبـ والـــاعـ

الترجيح بشجاعة«.
وأعـــــــرب دايـــــــزن مــــايــــدا، مــهــاجــم 
ــاحـــب  ــنـــدي وصـ ــلـ ــتـ ــكـ ســلــتــيــك األسـ
الـــهـــدف الـــــذي تــقــدمــت بـــه الــيــابــان 
على لــوحــة التسجيل فــي الــبــدايــة، 
عن امتنانه لكل األشــخــاص الذين 
ساندوه ليكون في المونديال، وقال 
إنها كانت بطولة لرد الجميل إزاء 
دعمهم، متابعا: »أنا آسف جدا لعدم 

التمكن من التأهل لربع النهائي«.

موريياسو: ال قلق على المستقبل
رغم الخروج من مونديال 
ــر مـــــــن دور  ــ ــطـ ــ فـــــــي قـ  2022
الــــ16 بــركــات الترجيح على 
ــد كـــرواتـــيـــا فـــــإن هــاجــيــمــي  يــ
مــوريــيــاســو، مــــدرب منتخب 
ــأداء  ــــدى فـــخـــره بــ ــابـــان، أبـ ــيـ الـ
العبيه، ويرى من وجهة نظره 
أنهم »أظهروا مستقبل الكرة« 

اليابانية.
وقال مدرب »الساموراي«، 
عــــقــــب اإلقــــــصــــــاء مـــــن ركـــــات 
الترجيح بنتيجة )3-1( بعد 
نــهــايــة الــشــوطــيــن األصليين 
واإلضافيين بالتعادل )1-1(، 
»بإمكان الاعبين التفكير في 
قدرتهم على منافسة أي فريق 
فــي العالم بنفس المستوى. 
لــقــد أظــهــرنــا مستقبل الــكــرة 

اليابانية، مرحلة جديدة«.
وأضـــــــــــــــــاف: »فــــــــزنــــــــا عـــلـــى 
ألمانيا، ثم على إسبانيا، فزنا 
على بطلين للعالم. إذا فكرنا 
فــي مواصلة التقدم بــدال من 
الـــوقـــوف فــي أمــاكــنــنــا، قطعا 

سيتغير المستقبل«.
واختتم صاحب الـ54 عاما 
ــي الــــواقــــع،  ــ ــه: »فــ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ
لقد قــدم الــاعــبــون أفــضــل ما 

لديهم. لم نتمكن مجددا من 
كسر حاجز دور الــــ16، لكني 
أعتقد أن الاعبين أظهروا لنا 
أننا بصدد مرحلة جديدة. إذا 
استمرت رغبة الكرة اليابانية 
في التواجد بأفضل المشاهد، 
أثــق فــي قدرتنا على تخطي 

هذا الحاجز«. 
إنزاغي يدافع عن أونانا)إفي(

أرجع سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي 
إنتر ميان اإليطالي، استبعاد حــارس مرماه 
أنـــدري أونــانــا مــن منتخب الــكــامــيــرون خال 

مونديال قطر 2022 إلى »سوء فهم«.
وجــــرى اســتــبــعــاد أونـــانـــا )26 عــامــا( من 
قائمة األســـود خــال الــمــبــاراة الثانية في 
المونديال أمام صربيا، وغادر قطر قبل 

المباراة األخيرة أمام البرازيل.
وأصدر أونانا بيانا عقب استبعاده 
الصادم من المونديال، وهو القرار الذي 
أرجــعــه مسؤولو الــكــامــيــرون ألسباب 

»انضباطية«.
وتردد أن ريجوبرت سونغ مدرب 
الــكــامــيــرون انتقد أداء أونــانــا خال 

الــمــبــاراة الــتــي خسرها األســـود أمـــام سويسرا 
بـــهـــدف دون رد، حــيــث ســجــل الــــحــــارس رقــمــا 
قياسيا بكأس العالم فيما يتعلق بلمس الكرة 
خارج منطقة الجزاء، إذ تكرر معه األمر 26 مرة.
وتــحــدث إنــزاغــي مــع أونــانــا منذ رحيله عن 
قــطــر، وال يعتقد أن الـــحـــارس تــأثــر بــمــا جــرى، 
حيث قال امس »لقد تحدثت مع الاعبين الذين 
شــاركــوا فــي كــأس الــعــالــم، لدينا أربــعــة العبين 

بلغوا دور الثمانية«.
ــا خــرجــا،  ــانــ وأشـــــار »رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو وأونــ
سيصان بين يومي الجمعة والسبت وينضمان 
للفريق، مــن الناحية الجسدية هما فــي حالة 

جيدة، ننتظرهما«.
 )د ب أ(

لوك شو: لن نركز 
على مبابي فقط

أكــــــــــد العــــــــــب الـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم لــوك 
شـــــو أن تــــركــــيــــز فــــريــــقــــه لــن 
ينصب على كيليان مبابي 
وحــده خــال المواجهة أمام 
ــي دور الــثــمــانــيــة  فـــرنـــســـا فــ

لمونديال قطر.
وفاز المنتخب اإلنكليزي 
عــلــى نــظــيــره الــســنــغــالــي -3 
صفر فــي الــوقــت الــذي فــازت 
ــلـــى بـــولـــنـــدا 1-3،  فـــرنـــســـا عـ
ليضرب الفريقان موعدا في 
دور الثمانية لــكــأس العالم 

السبت المقبل.
وشـــــــــــــــدد شـــــــــو عــــــلــــــى أن 
ــة  ــثـــاثـ مـــنـــتـــخـــب األســــــــــود الـ
عــلــيــه أن يــضــع فــي اعــتــبــاره 
أن مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا عـــامـــر 
بــالــمــواهــب، وعــــدم الــتــركــيــز 

فقط على مبابي نجم باريس 
ســـان جــرمــان، والــــذي سجل 
5 أهــداف في مونديال قطر، 
متابعا: »بالطبع بعد أدائــه 
أمام بولندا، سيزداد النقاش 
حوله، لكننا ندرك أنه العب 

من طراز عالمي«.
ــــه  وأضـــــــــــــــاف: »أعـــــتـــــقـــــد أنـ
سيكون من السذاجة التركيز 
ــال  ــطــ ــم أبــ ــ ــهـ ــ ــــط، إنـ ــقـ ــ عـــلـــيـــه فـ
العالم، علينا التركيز عليهم 
كفريق بــالــكــامــل«، مــؤكــدا أن 
»لديهم العبين مذهلين على 
مستوى جميع الخطوط، لذا 
تركيزنا لن ينصب بالكامل 
عليه )مبابي( لكن من الرائع 

خوض هذه المباراة«. 
)د ب أ(

 صحة األسطورة البرازيلي بيليه، بعد أسبوع 
ً
تتحسن تدريجيا

ــادة تقييم روتيني  مــن دخــولــه المستشفى فــي ســـاو بــاولــو، إلعــ
لسرطان القولون، وفق ما أعلن األطباء أمس.

وقــال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين، في بيان، 
 »يـــواصـــل الــتــحــســن بشكل 

ً
إن الــمــهــاجــم الــســابــق الــبــالــغ 82 عــامــا

تــدريــجــي، السيما فيما يخص التهابات فــي الجهاز التنفسي«، 
ا أنه يتواجد 

ً
التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى، مضيف

 وبـــدون 
ً
فــي »غــرفــة عــاديــة، مــع مــؤشــرات حــيــويــة مــســتــقــرة، واعــيــا

مضاعفات جديدة«.
)أ ف ب(

ناغاتومو يواسي زميله أسانو

ناغاتومو: أشعر بخيبة أملناغاتومو: أشعر بخيبة أمل

ً
صحة بيليه تتحسن تدريجيا
ً
صحة بيليه تتحسن تدريجيا
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

الفائز من 59الفائز من 57

الفائز من 60 الفائز من 58

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
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ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com17

في الواليات المتحدة، قد توحي األخبار اليومية عن تراجع قوة 
ت شراء 

َ
ل

َ
»تويتر« أو احتمال إقفاله بأن األيام الكارثية األولى التي ت

إيلون ماسك لشركة التواصل االجتماعي الضخمة هي قصة أميركية 
نموذجية بشكل عام. كان موقع »تويتر«، رغم جميع شوائبه، أداة قوية 

إلعطاء طابع ديموقراطي للمعلومات على مر الجيل السابق.
، ومــوقــع »تويتر« 

ً
ساهمت مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي عــمــومــا

، في تدمير نظام المعلومات القديم، فهي وّسعت نطاق 
ً
خصوصا

االقتراحات المعروضة أمامنا بدرجة كبيرة، وزادت تأثير األفــراد 
 في اقتصاد المعلومات، وعلى غرار أي أداة 

ً
والالعبين األصغر حجما

مؤثرة أخرى، ترافقت هذه القوة مع وفرة من المشاكل والسلبيات، لكن 
حدد أواًل حقيقة الكيان الذي يدّمره ماسك.

ُ
قبل التطرق إليها، يجب أن ن

ــواع الشبكات والجماعات  ق الكثيرون على تدمير جميع أنـ
ّ
عل

البشرية، معتبرين أن »تويتر« يتعّرض للهجوم من الداخل، وإذا لم 
تكن التوقعات المرتبطة بـــزوال »تويتر« في مرحلة معينة سابقة 
 صعوبة هائلة في متابعة عملي، وبما 

ً
ألوانها، فسأجد أنا شخصيا

أنني صحافي ذو اهتمامات متنوعة، فإن ذلك يعني أن أواكب األخبار 
في كل زاوية من إفريقيا وشمال شرق آسيا، وفي األوساط التاريخية 
األكاديمية في الواليات المتحدة، وفي قطاع النشر ومجاالت أخرى 
كثيرة. باإلضافة إلى نطاق تأثير الموقع، سمح »تويتر« ألشخاص 
مثلي بانتقاء مصادرهم عبر متابعة شخصيات مثيرة لالهتمام 

 من حيث نوعية المعلومات التي تنشرها.
ً
وجديرة بالثقة نسبيا

 من بدائل »تويتر« الجديدة مثل 
ً
في األيام األخيرة، بدأُت أختبر عددا

Post.News، لكن مهما بدت هذه المنصات واعدة، فستكون إعادة بناء 
المخزون الذي جمعه ماليين المستخدمين بعد سنوات من استعمال 

»تويتر« بحذر مهمة صعبة، أو حتى مستحيلة على األرجح.
، تبرز طريقة أخرى 

ً
إذا اعتبر القراء هذه االعتبارات بسيطة نسبيا

لتقييم األضرار الملحقة بموقع »تويتر«، وهي تختلف عن الطريقة 
األميركية ضّيقة األفق، وسيكون تدمير »تويتر« كارثة جيوسياسية 
بالنسبة إلــى الــواليــات المتحدة والعالم الديموقراطي بشكل عام، 
ويبدو أن ماسك يغفل عن هذه المجازفات الخطيرة ألنه يفهم حرية 

التعبير بطريقة سطحية.
تشّكل الصين أبــرز مجتمع استبدادي في العالم، لــذا رّدت على 
»تويتر« ومــواقــع غربية أخـــرى للتواصل االجتماعي عبر السماح 
بإقامة أحاديث خاضعة لرقابة مشددة عن مواضيع مسموح بها )أو 
غير ممنوعة على األقل( على منصات مثل »ويبو«، فقد تبدو نظرة 
ماسك المطلقة إلى حرية التعبير معاكسة لهذا التوجه، لكنها تعكس 
 لنزعته 

ً
 من التنازل عن المسؤوليات والمنطق خدمة

ً
 شكال

ً
فعليا

األيديولوجية الشخصية.
سمح »تويتر« لفترة طويلة بنشر درجة معينة من حمالت التضليل 
واألخبار الكاذبة على منصته، وكثرت مظاهر العدائية والتزييف 
 
ً
 هائلة أيضا

ً
والقباحة في بعض األوساط. لكن بذلت الشركة جهودا

إلبقاء األمور تحت السيطرة وتفعيل معاييرها، ومن خالل السماح 
 على »تويتر«، مهما كانت مؤذية، 

ً
بنشر جميع أنــواع المواد تقريبا

أو خاطئة، أو غير مسؤولة، أو حتى مثيرة للكراهية، سيدّمر ماسك 
حرية التعبير بحّجة إنقاذها عبر تجريد »وحدة الثقة واألمــان« في 

المنصة من صالحياتها. 
إذا استمرت هذه الظروف، فسنصل إلى وضٍع تثبت فيه البلدان 
الديموقراطية أنها أقل قدرة من األنظمة االستبدادية على التعامل مع 

.
ً
أشكال التواصل غير المقّيدة وتقاسم المعلومات عالميا

، ال برؤية 
ً
تتعلق هزيمة حرية التعبير الحقيقية بهذا الوضع تحديدا

ماسك السطحية والعقيمة، ولن ُيَسّر أحد بما يحصل بقدر الحكام 
المستبدين، باعتبارهم من ألــّد أعــداء حرية التعبير، وإذا أصغينا 

بإمعان، فقد نسمعهم وهم يحتفلون بما آلت إليه األمور منذ اآلن.
* »فورين بوليسي«

حين ُسِئل فرديناند ماركوس عن إنجازاته في أول مئة يوم له 
كرئيس للفلبين، أجاب بأنه تمكن من تشكيل »حكومة فاعلة«، فقال 
خالل خطاب ألقاه أمام نادي الصحافة الخارجي في مانيال، في 
شهر أكتوبر: »أظن أننا نجحنا، في أول مئة يوم، في تأليف حكومة 
لعة على ما ننوي تحقيقه من أهداف اقتصادية بحت«، 

ّ
فاعلة وُمط

لكن ألمح قرار مّرره »الحزب الفدرالي الفلبيني« الذي ينتمي إليه 
الرئيس إلى تعدد االضطرابات داخل القصر الرئاسي.

وتـــم الــتــوقــيــع عــلــى الــقــرار فــي 11 نــوفــمــبــر، لــكــن حصلت عليه 
وســائــل اإلعــــالم فــي 22 نــوفــمــبــر، وهـــو يــقــضــي بــطــرد السكرتير 
التنفيذي السابق، فيك رودريغز، من »الحزب الفدرالي الفلبيني« 
بسبب »قلة كفاءته كموظف حكومي، وتصرفاته التي تسيء إلى 
مصالح الحزب، وخيانة األمانة والثقة التي منحه إياها الرئيس 
والحزب«، وأعلن »الحزب الفدرالي الفلبيني« أن ماركوس لم يشارك 

في المداوالت المرتبطة بالقرار لكنه لم يعترض عليه.
كان رودريغز المتحدث باسم ماركوس ومدير حملته االنتخابية 
 كسكرتير تنفيذي بعد االنــتــخــابــات، حيث 

ً
وتــم تعيينه ســريــعــا

استقال من منصبه في سبتمبر ألنه يريد أن يمضي المزيد من 
الوقت مع عائلته كما يقول، لكن يظن المحللون أنه اضطر للتنحي 
م ماركوس 

ْ
بعد موافقته على صفقة الستيراد السكر من دون ِعل

.
ً
الذي أصبح وزير الزراعة أيضا

قد يرّكز القرار على رودريغز، لكنه يكشف بطريقة غير مباشرة 
»الفوضى« التي طبعت أول ثالثة أشهر من ُحكم ماركوس، ويذكر 
 مع 

ً
القرار ما يلي: »ترافقت واليــة رودريغز التي امتدت 77 يوما

مظاهر الــفــوضــى، واالرتـــبـــاك، واالضــطــرابــات، والــمــكــائــد، وغياب 
االستقرار، والمحسوبيات، والتعيينات المعروضة للبيع، وجهود 
)بناء اإلمبراطورية( والتآمر ضد المنتقدين، كان قراره التنفيذي 
األول، الــذي يقضي بطرد نحو 4 آالف موظف حكومي مــن دون 
، حيث سادت في المرحلة الالحقة حالة 

ً
استبدالهم بآخرين، كارثيا

من االرتباك والشلل في جهاز الحكومة«.
 إلى 

ً
ُيعَرف السكرتير التنفيذي باسم »الرئيس الصغير« نظرا

 أال تشتق 
ً
 وُمحِرجا

ً
حجم صالحياته في الحكومة، لكن كان الفتا

الجماعة التي فضحت حجم »االرتباك« داخل الحكومة الجديدة من 
صفوف المعارضة بل من داخل حزب الرئيس.

ق ماركوس بعد على هذه المسألة، لكنه ذّكر الموظفين 
ّ
لم ُيَعل

الحكوميين اآلخرين، في خطاب ألقاه أمام زمالئه، بأهمية مقاومة 
الفساد، فقال: »تــذّكــروا أننا ال نعمل لتحقيق مكاسب شخصية، 
فنحن نعمل لتقديم حكومة قـــادرة على تلبية حــاجــات الشعب، 
واألهم من ذلك هو االنتباه من اإلغراءات والفساد وأي أعمال أخرى 

ضِعف ثقة الرأي العام بنا«.
ُ
قد ت

فــي مقابلة مــع وســائــل اإلعـــالم، اعتبر رودريــغــز الــقــرار األخير 
«، وهو نهج ال يساعد الرئيس 

ً
سخ علنا

ّ
بمنزلة »نشر الغسيل المت

 بأنه عجز عن تعيين أفراد غير 
ً
برأيه، وقد اعترف رودريغز أيضا

مؤهلين في الحكومة، حتى لو كان قراره يعني اعتباره غير وفّي 
للحزب، كما أنه استخف بمفعول قرار »الحزب الفدرالي الفلبيني«، 
فقال: »ال أفهم السبب الذي يبرر كشف عملية بسيطة إلعادة تنظيم 

 أمام وسائل اإلعالم«.
ً
حزب صغير جدا

ربما يــحــاول رودريــغــز بكل بساطة أن يــدافــع عــن نفسه، لكنه 
استخف في الوقت نفسه بالتأثير السياسي لحزب الرئيس، ومع 
أن مــاركــوس حصد 31 مليون صــوت، لكن حزبه يملك عضَوين 
ُمنتخَبين فقط في الكونغرس. لم تنتِه عملية »إعادة تنظيم« حكومة 
ماركوس مع استقالة رودريــغــز، فقد قرر أشخاص ُيعتَبرون في 
ه االستقالة من مناصبهم في الحكومة، بما في ذلك السكرتير 

ّ
صف

الصحافي، كذلك ذكرت تقارير أخرى احتمال أن ُيعّدل السكرتير 
التنفيذي الجديد 1500 تعيين قام بها رودريغز.

لطالما دعا ماركوس، على مر حملته االنتخابية وبعد استالمه 
الرئاسة، إلى توحيد الصفوف لتطوير البلد، لكن يبدو أن مرؤوسيه 
وأعــضــاًء من حزبه يحققون هــذا الهدف عبر طــرد خصومهم من 

الخدمة العامة.
* »دبلومات«

تعكس القوانين الجديدة في إيطاليا التوازن الشائك الذي تحاول 
ين متضارَبين، 

َ
حكومة جورجيا ميلوني إقامته للتوفيق بين هدف

فمن جهة يجب أن تتخذ الحكومة خطوات لها شعبية بين الناس 
عبر تحقيق انتصارات دعائية في الحرب الثقافية القائمة، من خالل 
، ومن جهة أخرى، 

ً
استهداف المهاجرين ورواد الحفالت الشباب مثال

يجب أن تحافظ الحكومة على دعم الرأي العام الدولي، فقد حاولت 
ميلوني في المرحلة األولى أن تضع حلفاءها المعروفين بتطّرفهم 
 
ً
 مع تعيين مسؤولين معتدلين ظاهريا

ً
على هامش الحكومة، تزامنا

في الوزارات األساسية كي يتمسكوا بخطط الحكومة في السياسات 
الضريبية وملف أوكرانيا، لكن يبقى هذا النهج مجّرد وهم، إذ تنتمي 

 إلى اليمين المتطرف. 
ً
جميع الشخصيات المنتقاة تقريبا

يطغى التطرف على شخصيات »رفيعة المستوى« اختارتها ميلوني 
في الوزارات التي تحمل أكبر أهمية سياسية، وهي تأمل بهذه الطريقة 
الحفاظ على والء المؤسسات الحاكمة، ويبذل وزير المال الجديد، 
 كبرى حتى اآلن لتهدئة األسواق عبر 

ً
جيانكارلو جيورجيتي، جهودا

 لزيادة مستوى العجز 
ً
طرح ميزانية مبنية على إنفاق محدود منعا

ومواجهة انهيار مالي على طريقة بريطانيا، وقد وقع االختيار على 
جيورجيتي بعدما رفض محافظان ميسوران للبنك المركزي هذا 
 مع أنه شارك في حكومة ماريو دراغي 

ً
المنصب، وهو ال ُيعد وسطيا

السابقة، وكــان جيورجيتي من أبــرز داعمي حزب »الرابطة« منذ أن 
كان هذا الحزب مجّرد حركة انفصالية شمالية تؤمن بأساطير وثنية 
له ميلوني، 

ّ
غريبة، كما أنه دعم النظام السياسي الرئاسي الذي تفض

بما يشبه السلطة التي يملكها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 بأجزاء أخرى من اإلدارة الجديدة، تبدو مجموعة مبهمة 

ً
مقارنة

من الشخصيات منضبطة على نحو إيجابي، لكن جلبت ميلوني 
 مــن المتشددين اليمينيين المرعبين، وهــم ينبثقون 

ً
 عــــددا

ً
أيــضــا

على األرجح من قاع المعسكرات السياسية المحلية، باإلضافة إلى 
مجموعة سطحية من الشخصيات اآلتية من عهد سيلفيو برلسكوني 
والغارقة في فضائح مالية ومصالح متضاربة، تشمل اإلدارة الجديدة 
 إلى الحقبة الفاشية وترتبط بمعسكرات شبابية 

ّ
ِحن

َ
شخصيات ت

تنتمي إلى اليمين المتطرف، منهم أبناء مالِزمين سابقين من عهد 
موسوليني، ومقاتلين شاركوا في حمالت عنيفة ضد اليساريين 
طوال عقَدين من الزمن، خالل »سنوات الرصاص« الدموية في إيطاليا.

لطالما كان السياسيون المنتمون إلى اليمين المتطرف موجودين 
في السياسة اإليطالية، ولو في مناصب أقل أهمية، لكن بدل قمع تلك 
الشخصيات، شملت حكومة ماريو دراغي السابقة أسماء مثل فانيا 
غافا وفرانشيسكو باولو سيستو، وهما اثنان من صغار الــوزراء 
الجدد المرتبطين بحزب »الرابطة« وسيلفيو برلسكوني على التوالي.
 في 

ً
قد يكون وزيــر الصحة، أوراســيــو شيالتشي، استثناًء نـــادرا

التشكيلة الجديدة، فهو أستاذ متواضع من جامعة »روما تور فيرغاتا«، 
 من لجان صحية متنوعة ولجان فرعية أخرى خالل أزمة 

ً
وكان جزءا

 لالهتمام: يبدو أن ميلوني، التي 
ً
 مثيرا

ً
كورونا، وُيعد شيالتشي خيارا

تها الحكومة السابقة 
ّ
كانت تنتقد المقاربة »األيديولوجية« التي تبن

للتعامل مع حملة التلقيح واإلقفال التام، اختارته إلضفاء درجة من 
المصداقية على الفكرة القائلة إنها تطّبق التوصيات »العلمية« بكل 

فها.
َ
بساطة، على عكس َسل

بدأ شيالتشي يستعمل المعطيات »العلمية« بشكٍل جّدي منذ اآلن، 
فقد سمح في هذا الشهر بعودة آالف العاملين في القطاع الصحي بعد 
يهم اللقاح، وأحدثت هذه الخطوة فوضى 

ّ
تعليق عملهم بسبب عدم تلق

 
ً
عارمة ونشرت االرتباك في نظام الرعاية الصحية اإليطالي، تزامنا
مع احتدام المشاكل المرتبطة بمنع الحفالت الشبابية العشوائية 
وإعاقة سفن المهاجرين، لكن هذا الوضع قد يعكس المغزى الحقيقي 
من هذه التدابير كلها، فبعد تشكيل حكومة ائتالفية جديدة تتألف 
نِكر تطّرفها برئاسة 

ُ
من محترفين ومتطرفين وشخصيات متشددة ت

ميلوني، يمكن تحقيق مكاسب رجعية بشكٍل علني وصريح أو تحت 
غطاء االعتدال غير الُمسّيس.

* »فورين بوليسي«

ماذا نخسر إذا اختفى 
»تويتر«؟

هاورد فرانش*

فوضى وارتباك داخل 
حكومة ماركوس في الفلبين

مونغ باالتينو*

اليمين المتطرف يغزو 
الحكومة اإليطالية

بن مانستر*

لست مــن هــواة كــرة الــقــدم، ومعلوماتي 
 ،

ً
عن هذه اللعبة الجماهيرية بسيطة جدا

ويقتصر حماسي على تشجيع المنتخب 
ــأن بــطــولــة كــأس  ــزم بــ ــ الــكــويــتــي، لــكــنــي أجـ
العالم المقامة حاليا في قطر هي بطولة 
المفاجآت المتتالية، فالمفترض أننا أمام 
مونديال كروي والفائز سيتوج بطال للعالم 
في كرة القدم، ولكن في أرض الواقع البطولة 

عربية إسالمية.
استعدادات قطر الكاملة والدقيقة للدورة، 
وحفل االفتتاح الذي يحمل طابع األصالة 
واالعـــتـــزاز بــالــذات أبــهــر الــعــالــم ورفـــع معه 
الكرت األول بأن مفاتيح النجاح والتفوق 
ليست مقتصرة على أوروبا وأميركا فقط، 
وأننا نستطيع تقديم األفضل، فال تنظروا 

لنا كـــدول نامية عليها أن تلحق بركبكم 
فقط، نحن نقول لكم ها نحن هنا نقدم لكم 
أفعاال واقعية عدا االستعدادات والتنظيم، 
ــاألذان وتــــالوة الـــقـــرآن والــثــيــاب العربية  ــ فـ
األصــيــلــة والــحــرص عــلــى الــقــيــم والــمــبــادئ 
الدينية اإلسالمية والرفض القاطع لنشر 
األفكار المنحرفة خــالل فترة الــدورة كلها 
توضح مدى تمسكنا بوجودنا وثوابتنا 

العربية اإلسالمية. 
 
ً
ــم يــكــن مــخــطــطــا ــكـــرت الـــثـــانـــي الـــــذي لـ الـ
ــه خـــــرج لـــلـــوجـــود مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــى  لــ
لــلــمــونــديــال، وهـــو شــعــور عــمــيــق بالفخر، 
وكـــأن مــونــديــال قــطــر هــو مــونــديــال الــعــرب 
جميعا، للحظة شعرت وكأن مارد المصباح 
ــــأ الـــكـــون  ــــرج مــــن قــمــقــمــه ومـ الـــســـحـــري خـ
بــحــضــوره الــطــاغــي، ال أحـــد يمكنه الــجــزم 
بــاســم مـــن مــســح عــلــى الــمــصــبــاح لينطلق 
الـــمـــارد مــن ســجــنــه، ويـــقـــول: شبيك لبيك.. 
اطـــلـــب وتــمــنــى، حـــضـــوره الــســعــيــد أنــعــش 
مشاعر عاشت سباتا عميقا لقرون حتى 
اعتقد الجميع أنها تــالشــت، وأن األجيال 
العربية والمسلمة الجديدة نسيت عروبتها 
ومبادئ دينها، وأن القيم العربية األصيلة 

انتقلت إلى قائمة كان وأخواتها.
 يــروي لنا الــتــاريــخ قــرونــا مضت عاش 
 لدول حكمته، 

ً
خاللها عالمنا العربي أسيرا

ـــع جـــســـده لـــــدول زرع في 
ّ
واســـتـــعـــمـــارا قـــط

داخلها بذور الفتنة والطائفية والعصبية، 
 حبكت إلثــارة النزاعات والصراع 

ً
وخططا

بينهم والتخلف وعدم القدرة على مواكبة 

التطور االقتصادي والتكنولوجي الغربي، 
مــمــا انــعــكــس عــلــى الــرفــاهــيــة االجــتــمــاعــيــة 
والــتــقــدم العلمي والــثــقــافــي، والــتــي تعتبر 
من أكبر معوقات التطور، ثم أتتنا سكين 
االحتالل اإلسرائيلي إلى فلسطين وتشريد 
د 

ّ
شعب من أرضه، فتراجع الدول العربية ول

الشخصية المقهورة الغاضبة التي تشعر 
بالنقص في قدراتها اإلبداعية، وال ننسى 
دور بعض اإلعــالمــيــيــن فــي عقد مقارنات 
ظــالــمــة بــيــن الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الغربي 
وواقــعــنــا العليل والــســخــريــة مــن ماضينا 
الــعــربــي اإلســالمــي الــمــشــرف، وظــهــرت لنا 
 ثقيال 

ً
أجيال تعتبر ثقافتنا وهويتنا قيدا

يعرقل اإلبداع ويحد من حرية اإلنسان.
شــعــور القهر واالنــهــزام الــعــربــي تراجع 
للخلف مع المونديال، ومع إصرار قطر على 
رفض شارة مجتمع الميم وشعارات الشواذ 
وكــل مــا يمس الــفــطــرة اإلنــســانــيــة، رغــم كل 
محاوالت الضغط اإلعالمي الغربي وخليط 
الهجوم والسخرية والتشكيك، قابلته حملة 
ــــالم،  ــاع عـــن قــطــر واإلسـ ــدفـ عــربــيــة لــلــرد والـ
ــة فــي  ــادمــ والـــمـــفـــاجـــآت الــمــتــتــالــيــة والــــصــ
المونديال وبروز المنتخبات العربية رغم 
محاوالت التقليل منها أعاد للعرب مشاعر 
االنــتــمــاء إلـــى الــعــروبــة، وأنــنــا أمـــة واحـــدة 
نرفع أعالم كل الدول ونشجع منتخباتها 
ونعتز بعقيدتنا وقيمنا األصيلة، لقد قدم 
المونديال األمــل لكل عربي بأننا قــادرون 
على تحقيق النجاح وفتح آفاق واسعة ال 

تخطر على بال.

عرب ومسلمون

hanan.alroumi@gmail.comحنان بدر الرومي

هل من المحتمل أن تخوض الواليات المتحدة 
والصين حربا بسبب تايوان؟ تنظر الصين إلى 
الــجــزيــرة الــواقــعــة عــلــى ُبــعــد تــســعــيــن مــيــال )145 
كــيــلــومــتــرا( قــبــالــة ســواحــلــهــا بــاعــتــبــارهــا مقاطعة 
مارقة، وقد أثار الرئيس شي جين بينغ القضية 
فــي مؤتمر الــحــزب الشيوعي الصيني العشرين 
الذي انعقد مؤخرا، وبرغم أن شي قال إنه يفضل 
إعــادة التوحيد بالطرق السلمية، فإن هدفه كان 
واضــحــا، فــهــو لــم يستبعد اســتــخــدام الــقــوة، فمن 
ناحية أخــرى، في تــايــوان، تستمر نسبة السكان 
فون أنفسهم على أنهم تايوانيون فقط  الذين ُيَعرٍّ
فــي تــجــاوز نسبة أولــئــك الــذيــن يــعــرفــون أنفسهم 

على أنهم صينيون وتايوانيون.
حاولت الــواليــات المتحدة لفترة طويلة إثناء 
تايوان عن إعالن االستقالل رسميا، وردع الصين 
عــن اســتــخــدام الــقــوة ضــد الــجــزيــرة، لــكــن الــقــدرات 
الــعــســكــريــة الصينية كــانــت فــي تــزايــد، واآلن قــال 
الرئيس األميركي جو بايدن في أربــع مناسبات 
مــنــفــصــلــة أن الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــدافـــع عــن 
تــايــوان، وفــي كل مــرة، كــان البيت األبيض يصدر 
»توضيحات« تؤكد أن سياسة »الصين الواحدة« 

التي تنتهجها أميركا لم تتغير.
لـــكـــن الـــصـــيـــن تــــــرد عـــلـــى هــــــذا بــــــأن الـــــزيـــــارات 
األمــيــركــيــة الــرفــيــعــة الــمــســتــوى إلــى تــايــوان تعمل 
على إفـــراغ هــذه السياسة مــن مضمونها، وردت 
الصين على الرحلة التي قامت بها رئيسة مجلس 
النواب األميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في 
أغــســطــس بـــإطـــالق صـــواريـــخ بــالــقــرب مـــن ســاحــل 
تايوان، فماذا قد يحدث إذا أصبح النائب كيفين 
ــنـــواب الــجــديــد الـــذي  مــكــارثــي رئــيــســا لــمــجــلــس الـ
يسيطر عليه الجمهوريون ونفذ تهديده بقيادة 

وفد رسمي إلى الجزيرة؟
ــارد  ــتـــشـ ــركــــي ريـ ــيــ ــــب الــــرئــــيــــس األمــ ــا ذهــ ــدمـ ــنـ عـ
نيكسون إلى الصين والتقى ماو تسي تونغ عام 
1972، كـــان كـــال الــبــلــديــن يــشــتــركــان فـــي مصلحة 
واحـــــدة تــتــمــثــل فـــي مـــوازنـــة الـــقـــوة الــســوفــيــاتــيــة، 
ألن كال منهما رأي في االتحاد السوفياتي أكبر 
مشكلة تواجهه، ولكن اآلن اختارت الصين انحيازا 
ــيــــا، ألن كـــال الــبــلــديــن يــعــتــبــران  مــالئــمــا مـــع روســ

الواليات المتحدة أكبر مشاكلهما.
مــع ذلــك، لــم يتمكن نيكسون ومــاو مــن االتفاق 
ــلـــى قـــضـــيـــة تـــــايـــــوان، ولــــهــــذا تـــبـــنـــى الـــزعـــيـــمـــان  عـ
صيغة مصممة لتأجيل الــبــت فــي هــذه المسألة، 
وبــمــوجــبــهــا تــقــبــل الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــزعــم بــأن 
الــســكــن عــلــى جــانــبــي مــضــيــق تـــايـــوان صــيــنــيــون، 
وال تــعــتــرف إال بــمــا يــســمــى »الــصــيــن الــــواحــــدة«: 
لــبــر الرئيسي،  ا جمهورية الصين الشعبية على 
وليس جمهورية الصين في تايوان، وقد كسب كل 
من الجانبين الوقت لما أسماه خليفة ماو، دنغ 
شياو بينغ، »حكمة األجيال القادمة«، يذكرنا هذا 
بحكاية سجين من القرون الوسطى يؤخر إعدامه 
بوعده بتعليم حصان الملك كيف يتكلم، فيقول 
ذلــك الــســجــيــن: »مــن يـــدري؟ قــد يــمــوت الــمــلــك، وقــد 

يموت الحصان أو قد يتكلم الحصان«.

على مدار خمسة عقود من الزمن، استفادت كل 
مــن الصين والــواليــات المتحدة مــن الــوقــت الــذي 
اشترته، فبعد زيارة نيكسون، كانت االستراتيجية 
األميركية تتلخص في إشراك الصين على أمل أن 
يعمل النمو التجاري واالقتصادي المتزايد على 
تــوســيــع الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة مــمــا يـــؤدي بالتالي 
إلى مزيد من التحرر، وقد يبدو هذا الهدف اآلن 
مفرطا في التفاؤل، لكن السياسة األميركية لم تكن 
ساذجة بالكامل، فعلى سبيل التأمين المضاد، 
أعاد الرئيس ِبل كلينتون التأكيد على المعاهدة 
األمنية األميركية مع اليابان في عام 1996، وعمل 
خليفته جورج دبليو بوش على تحسين العالقات 
مع الهند، عالوة على ذلك، شهدنا بعض عالمات 
التحرر في الصين في بداية القرن الحالي، لكن 
شــي جين بينغ عمل على تشديد قبضة الحزب 
الشيوعي الصيني على المجتمع المدني ومناطق 
مثل شينغيانغ وهونغ كونغ، فضال عن اإلشارة 

إلى طموحه في استعادة تايوان.
ــيـــة مــــع الــصــيــن  ــيـــركـ الــــواقــــع أن الـــعـــالقـــات األمـ
أصــبــحــت اآلن عــنــد أدنـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكــثــر 
من خمسين عاما، يلوم بعض المراقبين الرئيس 
السابق دونالد ترامب، لكن من الناحية التاريخية، 
كان ترامب أشبه بصبي يسكب البنزين على نار 
مــســتــعــرة بــالــفــعــل، فــكــان قــــادة الــصــيــن هــم الــذيــن 
أشعلوا النار بتالعبهم بنظام التجارة الدولي، 
وســرقــة الملكية الــفــكــريــة الــغــربــيــة ونقلها قــســرا، 
وعسكرة الجزر االصطناعية التي اختلقوها في 
بحر الصين الجنوبي، وكانت ردة فعل الواليات 
المتحدة على هذه التحركات ثنائية الحزبية، ولم 
يلتق بايدن وجها لوجه مع شي جين بينغ حتى 
نهاية سنته الثانية في المنصب في قمة مجموعة 

العشرين األخيرة في بالي.
ــركـــي يــتــلــخــص فـــي ردع  ــيـ ال يـــــزال الـــهـــدف األمـ
الصين عــن اســتــخــدام الــقــوة ضــد الــجــزيــرة، وردع 
قادة تايوان عن إعالن االستقالل بحكم القانون، 
ويشير بعض المحللين إلى هذه السياسة على 
أنها »غموض استراتيجي«، ولكن يمكن وصفها 
أيضا بأنها »ردع مزدوج«. في األشهر التي سبقت 
اغتياله، كان رئيس الوزراء الياباني السابق آبي 
شينزو حريصا على حث الواليات المتحدة على 
االلتزام بشكل أكثر وضوحا بالدفاع عن تايوان. 
لــكــن خــبــراء آخـــرون يــخــشــون أن يــكــون فــي تغيير 
السياسة على هذا النحو سببا الستفزاز استجابة 
صينية، ألنه سيزيل الغموض الذي يسمح لقادة 

الصين باسترضاء وتهدئة المشاعر القومية.
إلى أي مدى قد يكون نشوب الصراع محتمال؟ 
يحذر رئيس العمليات البحرية األميركية من أن 
لــقــوة البحرية المتنامية التي تمتلكها الصين  ا
قــد تــغــريــهــا بــالــتــحــرك قــريــبــا انــطــالقــا مــن اعــتــقــاد 
مــفــاده أن الــوقــت لــيــس فــي مــصــلــحــتــهــا، فــي حين 
يعتقد آخرون أن فشل الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــيــن فـــي أوكـــرانـــيـــا جــعــل الــصــيــن أكـــثـــر حــــذرا، 
وأنها لهذا ستنتظر إلى ما بعد عام 2030. حتى 
لــو تــجــنــبــت الــصــيــن غـــزوا كــامــل الــنــطــاق واكــتــفــت 

بــمــحــاولــة إجــبــار تــايــوان عــلــى الــخــضــوع بــضــرب 
الحصار عليها أو االستيالء على جزيرة بحرية، 
فقد يــؤدي اصــطــدام سفينة أو طائرة إلــى تغيير 
األمور بسرعة، خصوصا في حالة وقوع خسائر 
في األرواح، وإذا ردت الواليات المتحدة بتجميد 
األصول الصينية أو استحضار قانون »التجارة 
مــع الــعــدو«، فــقــد يــنــزلــق الــبــلــدان إلــى حــرب بــاردة 
حقيقية )وليست مجازية(، أو حتى حرب ساخنة.
في غياب قضية تايوان، تتناسب العالقة بين 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة والــصــيــن مــع نــمــوذج يسميه 
رئــيــس الــــــوزراء األســـتـــرالـــي الــســابــق كــيــفــيــن رود 
»منافسة استراتيجية موجهة«، فال يشكل أي من 
البلدين تهديدا لآلخر كما فعلت ألمانيا في عهد 
هتلر فــي ثالثينيات الــقــرن العشرين أو االتــحــاد 
السوفياتي في عهد ستالين في خمسينيات القرن 
الــعــشــريــن، وال يــعــتــزم أي مــنــهــمــا قــهــر اآلخــــر، وال 
يستطيع ذلك، لكن الفشل في إدارة قضية تايوان 

قد يحول النزاع إلى صراع وجودي.
ينبغي للواليات المتحدة أن تستمر في تثبيط 
استقالل تايوان رسميا، في حين تساعد تايوان 
لتصبح أقــوى من أن يتسنى التهامها بسهولة، 
ويــنــبــغــي لـــهـــا أيـــضـــا أن تــعــمــل مـــع الـــحـــلـــفـــاء مــن 
أجـــل تــعــزيــز الــــردع الــبــحــري فـــي الــمــنــطــقــة، ولــكــن 
يتعين عليها أن تتجنب الــتــصــرفــات والــزيــارات 
االستفزازية التي قد تدفع الصين إلى التعجيل 
بتنفيذ أي خطط للغزو، كما أدرك نيكسون وماو 
ــــر مـــن كــثــيــر مــن  قــبــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة، ال يــخــلــو األمـ
الــتــرتــيــبــات االســتــراتــيــجــيــة والــدبــلــومــاســيــة الــتــي 

يمكن من خاللها كسب الوقت.

* أستاذ في جامعة هارفارد، ومساعد وزير 
الدفاع في الواليات المتحدة سابقا، وأحدث 
مؤلفاته كتاب »هل تشكل األخالق أي أهمية؟ 
الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين 
ديالنو روزفلت إلى ترمب«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع»الجريدة«

العالقات األميركية مع 
الصين أصبحت اآلن 

عند أدنى مستوياتها 
ً
منذ أكثر من 50 عاما

الهدف األميركي ال يزال يتلخص في ردع 
الصين عن استخدام القوة ضد تايوان 

وردع قادة الجزيرة عن إعالن االستقالل 
بحكم القانون

المتحدة  للواليات  ينبغي 
أن تستمر في تثبيط 

استقالل تايوان رسميا، 
في حين تساعد تايوان 

لتصبح أقوى من أن يتسنى 
بسهولة،  التهامها 

وينبغي لها أيضا أن تعمل 
مع الحلفاء من أجل تعزيز 

الردع البحري في المنطقة، 
عليها  يتعين  ولكن 

التصرفات  أن تتجنب 
االستفزازية  والزيارات 

التي قد تدفع الصين إلى 
بتنفيذ أي خطط  التعجيل 

للغزو.

شعور القهر واالنهزام العربي 
تراجع للخلف مع المونديال، ومع 

إصرار قطر على رفض شارة مجتمع 
الميم وشعارات الشواذ وكل ما يمس 
الفطرة اإلنسانية، رغم كل محاوالت 

الضغط اإلعالمي الغربي وخليط 
والتشكيك،  والسخرية  الهجوم 

قابلته حملة عربية للرد والدفاع عن 
قطر واإلسالم.

هل تندلع الحرب بسبب تايوان؟

جوزيف س. ناي االبن*
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2553.1012.676

تراجعات حادة تضرب مؤشرات البورصة لتخسر %2
السيولة نحو 70 مليون دينار وكل أسهم السوق األول تسجل خسائر كبيرة للمرة األولى

علي العنزي
 خــــال 

ّ
ــك هـــــــش ــاســ ــمــ ــد تــ ــعــ بــ

ــوع،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة األسـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ جــــلــــســــتــــي بـ
ــة  تــــراجــــعــــت مـــــؤشـــــرات بـــورصـ
ــــوة، أمـــــــس، وفـــقـــد  ــقـ ــ الــــكــــويــــت بـ
مــؤشــر الــســوق الــعــام 1.82 في 
المئة أي 137.83 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7422.88 نقطة 
وبسيولة بيعية عالية اقتربت 
مـــن 70 مــلــيــون ديـــنـــار تــداولــت 
245 مـــلـــيـــون ســـهـــم نـــفـــذت مــن 
خـــــال 12303 صـــفـــقـــات، وتـــم 
 ربـــح منها 

ً
ــداول 120 ســهــمــا ــ تـ

23 وتراجع 91 بينما استقر 6 
دون تغير.

وفـــقـــد مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
نــســبــة 2.03 فـــي الــمــئــة تــعــادل 
171.43 نــقــطــة لـــيـــتـــراجـــع إلـــى 
مستوى 8278.47 نقطة بسيولة 
بلغت 56.7 مليون دينار تداولت 
124.9 مليون سهم عبر 8391 
صفقة، وللمرة األولــى تتراجع 
جميع األسهم مكونات السوق 

.)
ً
األول )الـ 25 سهما

ــوق  ــ ــســ ــ وخـــــــســـــــر مـــــــؤشـــــــر الــ
الرئيسي نسبة أقل كانت فقط 
0.98 في المئة أي 56.07 نقطة 
ليقفل على مستوى 5649.43 
ــيـــولـــة بـــلـــغـــت 12.6  نـــقـــطـــة بـــسـ

ــداولـــت 120.1  مــلــيــون ديـــنـــار تـ
مــلــيــون ســهــم نــفــذت مـــن خــال 
ــداول 95  ــ ــم تــ 3912 صــفــقــة، وتــ

 ربح منها 23 وخسر 66 
ً
سهما

بينما استقر 6 دون تغير.
وبــعــد بــدايــة بــســيــولــة كبيرة 

كــانــت بيعية تــراجــعــت خالها 
بــعــض األســـهـــم الـــقـــيـــاديـــة، لكن 
ــب مــــــــحــــــــدودة تــــــجــــــاوزت  ــســ ــنــ بــ

مــــلــــيــــونــــي ديـــــــنـــــــار خـــــــــال أول 
ــادة  دقــيــقــتــيــن بـــعـــد خـــســـائـــر حــ
تـــكـــبـــدتـــهـــا مـــــؤشـــــرات األســـــــواق 

الــعــالــمــيــة كــــــداو جـــونـــز وبــقــيــة 
الـــمـــؤشـــرات األمــيــركــيــة وبــعــض 
ــة  ــ ــدايـ ــ مــــــــؤشــــــــرات آســــــيــــــا فـــــــي بـ
تـــعـــامـــاتـــهـــا وخـــســـائـــر أســـعـــار 
النفط بعد تذبذب حــاد، انتهى 
بــمــســتــوى ســعــري أقــــل عــنــد 83 
 لبرميل بــرنــت القياسي 

ً
دوالرا

وقـــت افــتــتــاح األســـــواق الــمــالــيــة 
ــل أن يــنــزلــق  ــبــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وقــ
 بــعــد إقــفــالــهــا إلـــى 81.5 

ً
مـــجـــددا

 للبرميل.
ً
دوالرا

وكان السوق السعودي عانى 
األمّرين بنهاية تعامات، أمس 
األول، إذ خـــســـر نــســبــة كــبــيــرة 
بلغت 2.8 في المئة رافقه أمس، 
 
ً
السوق القطري بخسارة أيضا
واضحة بنسبة قريبة من 2 في 
المئة، وانــزلــقــت أســعــار األسهم 
الكويتية القيادية بنسب بلغت 
 
ً
2 فـــي الــمــئــة وأكـــثـــر خــصــوصــا

بيتك والوطني وأجيليتي، بينما 
ســجــل زيــــن خـــســـارة أقــــل وكـــان 
سهم الصناعات األكبر خسارة 
بين األكــثــر سيولة إذ تجاوزت 
خــســارتــه نــســبــة 3.7 فــي الــمــئــة، 
ولم يربح أو يستقر أي سهم في 
السوق األول وللمرة األولى بهذا 

الشكل الجماعي.

وتــــراجــــعــــت أســــعــــار األســـهـــم 
النشيطة فــي الــســوق الرئيسي 
مثل أعيان بنسبة 3.5 في المئة 
وتراجع استهاكية بنسبة 5 في 
المئة بينما سجلت أسهم إيفا 
تراجعات أقل دارت حول نسبة 
1 فـــي الــمــئــة لــتــنــتــهــي الــجــلــســة 
حمراء دامية بخسائر واضحة 
ومعظمها كــبــيــرة عــلــى األســهــم 
الــقــيــاديــة والــصــغــيــرة عــلــى حد 

سواء.
ــلـــت جـــمـــيـــع مــــؤشــــرات  ــجـ وسـ
األســـــــــواق الـــمـــالـــيـــة الــخــيــلــجــيــة 
 
ً
 جدا

ً
 أمس، لكنه كان قويا

ً
تراجعا

عــلــى الـــســـوق الــقــطــري وبنسبة 
 بــالــســوق 

ً
ــا 2.5 فـــي الــمــئــة الحـــقـ

السعودي، الذي خسر أمس األول 
نسبة 2.8 في المئة وزادها أمس 
بــنــصــف نــقــطــة مــئــويــة ليسجل 
أدنــى إقــفــال خــال سنة ونصف 

.
ً
السنة تقريبا

ــر الـــســـوق  كـــمـــا تــــراجــــع مـــؤشـ
الــكــويــتــي الــعــام بنسبة 1.8 في 
ــرا ســوقــي  الـــمـــئـــة، وخـــســـر مـــؤشـ
اإلمــــارات دبــي وأبــوظــبــي نسبة 
قريبة مــن نصف نقطة مئوية، 
ــر مــــؤشــــرا عــمــان  ــقـ ــتـ بــيــنــمــا اسـ
والبحرين على خسارة محدودة.

هيئة األسواق تحصل على المركز األول
في استيفاء متطلبات الحوكمة

للقطاع العام والشركات وللسنة الثالثة على التوالي
صــــــــــــدر تــــــقــــــريــــــر ديــــــــــــوان 
المحاسبة عن نتائج الفحص 
والـــــمـــــراجـــــعـــــة عــــلــــى تــنــفــيــذ 
ميزانيات الجهات المشمولة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ بــــــرقــــــابــــــتــــــه وحـ
الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
 فــي 

ً
2022 مــتــضــمــنــا /2021

ــر مــــنــــه تــــحــــت عــــنــــوان  ــاشــ ــعــ الــــفــــصــــل الــ
ــان لــتــرتــيــب  ــيـ )مــــوضــــوعــــات رقـــابـــيـــة( بـ
الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء 
متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية 

الستيفائها.
ــواق الـــمـــال على  ــ وحــصــلــت هــيــئــة أسـ
المركز األول، للسنة الثالثة على التوالي، 
فـــي تــرتــيــب الــجــهــات ذات الــمــيــزانــيــات 
المستقلة والبالغ عددها 16 جهة بنسبة 
استيفاء 95.4%. حيث تولى »المحاسبة« 
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــيـــل نـــتـــائـــج الـ ــلـ ــة وتـــحـ ــعــ ــراجــ مــ
الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية 
ــوان بتحقيق  ــديــ الــمــشــمــولــة بـــرقـــابـــة الــ
متطلبات مبادئ الحوكمة التي تعتبر 
 لضمان تطور القطاع 

ً
 أساسيا

ً
مطلبا

الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي 
من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين 

 تطوير 
ً
من خدمات القطاع الحكومي، وأن

نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد 
الــمــســؤولــيــات والــصــاحــيــات وااللــتــزام 
بــتــنــفــيــذهــا يــضــع األســـــس الــصــحــيــحــة 
ــة الــشــفــافــيــة  ــافـ ــقـ لـــلـــحـــوكـــمـــة، ويــــعــــزز ثـ
والنزاهة على كل المستويات في القطاع 

الحكومي.
كـــمـــا تــعــتــبــر مــــبــــادئ الـــحـــوكـــمـــة مــن 
أهــم المبادئ التي ترتكز عليها اإلدارة 
الرشيدة ألي دولــة في العالم، ومن هذا 
المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع 
العام في الكويت أهمية كبرى في تحقيق 
واقــع متميز في المجتمع، التي تتمثل 
في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت 
 يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل 

ً
ا جزء

وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، 
وقد قامت الهيئة باالسترشاد بتطبيق 
قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما 

هـــو مــعــمــول بـــه فـــي حــوكــمــة 
ــا يــتــنــاســب  ــمــ الــــشــــركــــات وبــ
وكــونــهــا إحـــدى المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، حــيــث اســتــمــرت 
الـــهـــيـــئـــة بــتــطــبــيــق ســيــاســة 
ــلـــى  اإلفـــــــــصـــــــــاح الــــــكــــــامــــــل عـ
مفوضيها وموظفيها لمنع 
تعارض المصالح واستغال المعلومات 
الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن 
بين أدائها ألعمالها ومصالح األشخاص 
المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة 
وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع 
اآلخـــريـــن عــنــد قــيــامــهــا بــأعــمــال الــرقــابــة 

عليهم.
وتقدمت »أســواق المال« بالشكر لكل 
مــن ساهم فــي تحقيق هــذا اإلنــجــاز لما 
بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى 
معايير األداء، وتــؤكــد الهيئة التزامها 
بــمــســؤولــيــاتــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى وضعها 

كنموذج يحتذى.

أسعار النفط ترتفع مع تخفيف الصين قيود »كوفيد«أسعار النفط ترتفع مع تخفيف الصين قيود »كوفيد«
ً
 دوالرا
ً
 ليبلغ 84.0484.04 دوالرا

ً
 ليبلغ  سنتا
ً
البرميل الكويتي ينخفض البرميل الكويتي ينخفض 2222 سنتا

 ليبلغ 
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا

 
ً
، في تــداوالت االثنين مقابل 84.26 دوالرا

ً
84.04 دوالرا

 للسعر المعلن من 
ً
في تــداوالت الجمعة الماضي، وفقا

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط، صباح 
أمــس، وســط تــفــاؤل بشأن زيـــادة الطلب على الــخــام مع 

تخفيف الصين سياسة »صفر كوفيد«.
يأتي ذلك بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع 
ألسعار النفط الروسي المنقول بحرا، حيز التنفيذ، أمس 
األول، عاوة على حظر االتحاد األوروبي واردات الخام 

الروسي عن طريق البحر.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 
دوالرا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، 
فيما صعد خــام غــرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 

77.63 دوالرا للبرميل، وفقا لـ »رويترز«.
وتراجعت العقود اآلجلة بأكثر من 3% في الجلسة 
السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات األميركية 
المخاوف مــن أن مجلس االحتياطي االتــحــادي )البنك 
المركزي األميركي( قد يواصل مسار تشديد سياسته 

النقدية.
ويــأتــي الــحــد األقــصــى لسعر الــنــفــط الـــروســـي، الــذي 
فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول الغرب 

تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها بأوكرانيا، لكن 
روسيا قالت إنها لن تلتزم باإلجراء حتى لو اضطرت 

إلى خفض اإلنتاج.
وجـــاء سقف السعر، الـــذي ستفرضه دول مجموعة 
السبع واالتحاد األوروبي وأستراليا، إلى جانب الحظر 
الذي يفرضه االتحاد األوروبي على واردات الخام الروسي 
عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الواليات المتحدة 

وكندا واليابان وبريطانيا.
فــي غــضــون ذلــــك، اتــفــقــت منظمة الــبــلــدان الــمــصــدرة 
للبترول )أوبــك( وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف 
بتجمع »أوبك+«، األحد، على التمسك باتفاقهم في أكتوبر 

عــلــى خــفــض اإلنـــتـــاج بــمــقــدار مليوني برميل 
يوميا بدءا من نوفمبر.

واتــفــقــت دول مجموعة الــســبــع وأســتــرالــيــا 
األسبوع الماضي على وضع حد أقصى قدره 60 

دوالرا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا.
وفي الصين، خفف المزيد من المدن قيود »كوفيد 

19« خــال عطلة نهاية األســبــوع، مما أثــار التفاؤل 
بشأن زيادة الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتضرر النشاط التجاري والتصنيع في الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، هذا العام من خال إجراءات 

صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 مدرجة 
ً
مخالفة مطلع اشترى أسهما

قبل اإلفصاح عن معلومة جوهرية
• عيسى عبدالسالم

كشفت التقارير الدورية لتعامات 
المطلعين عن قيام عضو مجلس إدارة 
إحدى الشركات المدرجة بالتعامل على 
أســهــم إحـــدى الــشــركــات الــمــدرجــة قبل 
اإلفصاح عن معلومات جوهرية تؤثر 
على تداوالت أسهم الشركة في بورصة 

الكويت لألوراق المالية. 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، 
إن عــضــو مــجــلــس إدارة الـــشـــركـــة أتــم 
عــمــلــيــات شــــــراء عـــلـــى أســـهـــم الــشــركــة 
 بذلك االستفادة 

ً
لمصلحته، مستغا

من معلومات داخلية، مما يشير إلى 
وقـــــوع الــجــريــمــة الــمــنــصــوص عليها 
فــي الــمــادة )118( مــن الــقــانــون رقــم )7( 
لسنة 2010 وتــعــديــاتــه، وحــكــم البند 
)1( من المادة )-2 5( من الكتاب الرابع 
عشر )سلوكيات الــســوق( من الائحة 
التنفيذية للقانون رقــم 7 لسنة 2010 
 أنه تم تقديم باغ 

ً
وتعدياتهما، علما

إلى نيابة سوق المال بهذا الخصوص. 
وذكـــرت الــمــصــادر، أن هيئة أســواق 
ــــض اإلنــــــــــــــــذارات  ــعـ ــ الـــــــمـــــــال وجــــــهــــــت بـ
ــرامــــات الــمــتــعــلــقــة  ــغــ والـــمـــخـــالـــفـــات والــ
بتعامات األشخاص المطلعين، نتيجة 

عــدم التزامهم خــال المهل القانونية 
بتحديث قائمة األشخاص المطلعين 
لديها، خال المدة القانونية المحددة 
بـ 10 أيــام عمل، بعدما كانت تختصر 

على 5 أيام عمل في السابق.
وبــيــنــت أن هـــنـــاك بــعــض الـــحـــاالت 
التي يحظر على الشخص المطلع لدى 
الشركة الــمــدرجــة الــتــداول فــي األوراق 
المالية المصدرة عنها خــال 10 أيام 
عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى 
إعان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 
10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية 
حتى إعان النتائج المالية لتلك الفترة، 
 أنه يجوز للشخص المطلع لدى 

ً
علما

الشركة المدرجة التداول على األوراق 
المالية الــمــصــدرة عنها خــال فترات 
الحظر بــشــرط الحصول على موافقة 

مسبقة من الهيئة.
ولــفــتــت إلــــى أن قــائــمــة األشـــخـــاص 
المطلعين تتمثل في قائمة األشخاص 
المطلعين لــدى الــشــركــة الــمــدرجــة، ثم 
قائمة المطلعين على الشركة المدرجة 
لدى الشركة األم أو الشركات التابعة من 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجهاز 
اإلداري، كما تشمل قائمة المؤسسات 
واألشخاص والجهات المطلعة األخرى.

طعن على قرار منع الورثة 
من الشراء في البورصة

• محمد اإلتربي
كشفت مصادر مطلعة، أن ملف منع حسابات الورثة من التداول 
في البورصة شــراء، وقصر تعاماتها على البيع فقط، سيتخذ 
منحى آخر يتمثل في الطعن القضائي على القرار إللغائه، كونه 

يعد من األعمال التي تعتبر تدخا في القرار االستثماري.
وقــالــت الــمــصــادر، لـــ »الــجــريــدة«، إن فــي الــبــورصــة تفويضات 
معموال بها ومطبقة منذ سنوات، حيث يتم تفويض آخر للتداول 
نيابة عن المستثمر بيعا وشراء، والورثة يحق لهم تفويض من 
 للتعامل على الحساب طالما هناك توافق وموافقة 

ً
يرونه قانونيا

وإقرار بذلك.
 سباقة في ملف إدارة أموال الورثة، 

ً
وأضافت أن الكويت عموما

وتوجد هيئة عامة حكومية متخصصة في ذلك وهي هيئة القصر، 
مبينة أن قرار منع حسابات الورثة من التعامل في البورصة يعتبر 
، وتسهم في طــرد السيولة من 

ً
من الثغرات التي تسبب قــصــورا

السوق وحرمان شركات مديرة لألصول من إدارة أموال ضخمة، 
ومن ثم االستفادة من عموالت تنعكس على أرباح الشركات ونتائج 

األعمال، وجذب المزيد من المستثمرين. 
وحذرت من استمرار بعض القرارات غير المدروسة، والتي تكون 
عرضة للطعن، السيما أن إلغاء مثل هذه القرارات قضائيا ليس 
في مصلحة البيئة االستثمارية عموما، حيث إن األصل في هكذا 
ملف هو الحرية والقرار، بناء على رغبة الورثة وأصحاب »الحال«.

وأشارت إلى أن بعض الحاالت تكون لديها رغبة في التماسك 
واستمرار إدارة األموال في السوق بيعا وشراء، فلماذا يتم إجبارها 
على البيع فقط، وتفتيت محفظة ناجحة قد تؤثر على أسعار 

ومستويات بعض األسهم الممتازة.

»ياكو«: صدور حكم لمصلحة »بيتك«»ياكو«: صدور حكم لمصلحة »بيتك«

أعــلــنــت شــركــة يــاكــو الــطــبــيــة صـــدور 
حــكــم مـــن مــحــكــمــة االســتــئــنــاف ضــدهــا 
ولــمــصــلــحــة بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الــكــويــتــي 
ــاء الـــحـــكـــم  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ »بـــــيـــــتـــــك«، إذ قــــضــــت بـ
 بــرفــض 

ً
الــمــســتــأنــف والـــقـــضـــاء مـــجـــددا

الـــدعـــوى، مــع إلــــزام الــمــســتــأنــف ضدها 
األولى بالمصروفات، ومبلغ ألفي دينار 

مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
ويــتــعــلــق مــــوضــــوع الــــدعــــوى بــطــلــب 
بــطــان قـــرار مجلس إدارة شــركــة ياكو 
ببيع أسهمها في شركة مستشفى السام 
لشركة بيتك كابيتال لاستثمار، وكل ما 
 عن إلزام 

ً
يترتب على ذلك من آثار، فضا

المدعى عليهما األولى والثانية والخصم 

المدخل )بيتك لاستثمار( بالتعويض 
الــمــنــاســب. كــمــا تتعلق الـــدعـــوى بطلب 
إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب 
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ً
المحاماة الفعلية عما

مكرر مرافعات، وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل با كفالة.

وكــانــت محكمة أول درجــة قــد قضت 
بـــبـــطـــان قــــــرار مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
المدعى عليها األولى ببيع أسهمها في 
الشركة المدعى عليها الثانية، مع إلزام 
المدعى عليها األولى بالمصروفات وأن 
تؤدي للمدعية مبلغ 500 دينار مقابل 
أتعاب المحاماة الفعلية ورفض عدا ذلك 

من طلبات.

تماسك محدود في 
بداية الجلسة تأثر 

بتراجعات مؤشرات 
األسواق الخليجية 

واألميركية

أسهم »بيتك« 
و»أجيليتي« 

و»الوطني« تخسر 
أكثر من %2 

وتراجعات أكبر 
لبقية األسهم

»الصناعة« أنذرت منشآت غير أخبار الشركات
متعاونة في المسح الميداني

• جراح الناصر
أنذرت الهيئة العامة للصناعة نحو 66 منشأة 
صــنــاعــيــة، بـــضـــرورة تــعــبــئــة اســتــمــارة المسح 
الصناعي واستكمال بياناتها الواردة بالمسح 

الميداني خال أسبوعين.
وبينت »الصناعة«، في قرارها رقم 207 لسنة 
2022 الصادر من المدير العام للهيئة بالتكليف، 
م. محمد العدواني، بتوقيع الجزاء اإلداري، وأنه 
في حال عدم االلتزام بتعبئة واستكمال البيانات 
ــــواردة بــاســتــمــارة المسح الــصــنــاعــي، فسيتم  الـ
 للقواعد المعمول بها 

ً
اتخاذ إجراءات أشد وفقا

 بالمنشآت 
ً
بهذا الشأن. وأصــدرت الهيئة كشفا

الــصــنــاعــيــة غــيــر الــمــتــعــاونــة بــمــشــروع المسح 
الميداني للقطاع الصناعي لعام 2022، حيث 

خالفت بذلك قانون الصناعة والئحته التنفيذية 
وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس 

 للمصلحة العامة.
ً
التعاون، وذلك تحقيقا

ــام بــإجــراء  ُيــذكــر أن »الــصــنــاعــة« تــقــوم كــل عـ
المسح الميداني للمنشآت الصناعية، بهدف 
الــتــعــرف على طبيعة أداء المنشآت وتحديث 
قــاعــدة بياناتها، عــن طريقة تعبئة االستمارة 
اإللكترونية المدرجة على الموقع اإللكتروني 
الخاص بالهيئة واستكمال البيانات الواردة بها، 
على أن يتم إيقاف معامات المنشآت الصناعية 
التي لم تقم بتعبئة االستمارة خال هذه الفترة.

»األولى«: صدور حكم استئناف »األولى«: صدور حكم استئناف 
لمصلحة أحد العمالء لمصلحة أحد العمالء 

ذكــرت شركة األولـــى لاستثمار، أن محكمة 
االستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما 
قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية 7 في 
، وإلزام المستأنف ضدهما األولى 

ً
المئة سنويا

والثانية »األولى لاستثمار مستأنفة وأخرى« 
بــالــتــضــامــن فــيــمــا بينهما بـــأن تــؤديــا للشركة 
 
ً
المستأنفة الفوائد القانونية 7 في المئة سنويا
على المبلغ المقضي به ومــقــداره 2.08 مليون 
 منه مــا سبق القضاء بــه من 

ً
ديــنــار، مخصوما

 
ً
تعويض مؤقت من تاريخ الحكم النهائي، علما
أن أطـــراف الــدعــوى شركة األولـــى لاستثمار – 
مستأنفة وأخرى ضد أحد عماء الشركة وأخرى. 

»أسواق المال« توافق »أسواق المال« توافق 
على اندماج »متحدة«على اندماج »متحدة«

مع »أبراج« و»الضيافة« مع »أبراج« و»الضيافة« 

ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلــــت شـــــركـــــة الـ حــــصــ
ــلـــى مــــوافــــقــــة هــيــئــة  ــتـــحـــدة عـ ــمـ الـ
ــى تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــلـ ــ أســــــــــــــواق الـــــــمـــــــال عـ
االنـــدمـــاج عــن طــريــق الــضــم بين 
شــركــة الــعــقــارات وكــل مــن شركة 
أبراج المتحدة القابضة وشركة 
الضيافة القابضة، بحيث تكون 
شــــركــــة الــــعــــقــــارات هــــي الـــشـــركـــة 
الــدامــجــة وكـــل مـــن شــركــة أبـــراج 
وشركة الضيافة هما الشركتان 

المندمجتان.
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https://www.aljarida.com/article/7056
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»بيتك« يتوج أداءه بحصد 23 جائزة مرموقة خالل 2022
 إلسهاماته المتعددة في الصناعة المصرفية

ً
• تقديرا

• الرشود: الجوائز تؤكد صدارة »بيتك« بين أعرق المؤسسات المالية في العالم

ه القوي  تــّوج بيت التمويل الكويتي )بيتك( أداء
خــــال عــــام 2022 بــحــصــد 23 جـــائـــزة مــرمــوقــة من 
جــهــات عــالــمــيــة وإقــلــيــمــيــة مــعــروفــة، تــقــديــرا لـــدوره 
الرائد وإسهاماته البارزة في مجاالت شتى بصناعة 

الصيرفة اإلسامية.
 لتفوقه في تطوير 

ً
 تقديرا

ً
وجاءت الجوائز أيضا

األعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات 
 عن 

ً
العماء المتنوعة في جميع القطاعات، فضا

االبــتــكــار التكنولوجي فــي تقديم الخدمة ونوعية 
المنتج، وسمعة المؤسسة، والــريــادة فــي التحول 
الرقمي والتميز في تحقيق االستدامة، والخدمات 
الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات، والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
إضافة إلى تكريمه عن دوره في التوطين وتطويره 

رأسماله البشري.
 على الــجــوائــز، قــال الرئيس التنفيذي 

ً
وتعقيبا

لمجموعة »بيتك« بالتكليف عبدالوهاب الرشود 
ــتـــي حــصــدهــا  إن مــجــمــوعــة الـــجـــوائـــز الــعــالــمــيــة الـ
»بيتك« خال عام 2022 تضاف إلى سلسلة الجوائز 
والتكريمات والتقديرات التي حصل عليها سابقا، 
وتؤكد صدارة »بيتك« بين أعرق المؤسسات المالية 

في العالم.
ــود أن هــــذه الـــتـــقـــديـــرات والـــفـــوز  ــرشــ وأضــــــاف الــ
بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لوال ثقة مساهمي 
وعماء البنك، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره 
تـــهـــم، واالســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن مــواهــبــهــم  وكـــفـــاء
ومهاراتهم وتزويدهم بالبرامج التدريبية المتقدمة 
بما يعزز بيئة االبتكار ويزيد االنتاجية، وكذلك جاء 
الفوز بالجوائز نتيجة التقدم الكبير لـ »بيتك« في 
تبني التكنولوجيا والرقمنة في العمليات التشغيلية 
والخدمات المالية للعماء، وااللتزام المطلق بأحكام 
الشريعة، وكذلك تطبيق أعلى مستويات المهنية 
»بــيــتــك« على  للمحافظة عــلــى الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة لـــ

المستوى العالمي.
ــار إلـــى أن »بــيــتــك« يــزخــر بــاألنــشــطــة القوية  وأشــ
والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ولديه مستويات 
سيولة عالية، وخدمات مصرفية متطورة ومتنوعة 
تــتــوافــق مـــع أحــــدث الــتــقــنــيــات والــمــعــايــيــر الــمــالــيــة 
العالمية، مضيفا أن نــجــاح استراتيجية التحول 
ــان »بــيــتــك« مــن أوائــــل الــبــنــوك في  الــرقــمــي - الــتــي كـ
تبنيها - انعكست على سلسلة الخدمات والمنتجات 
المبتكرة التي انفرد البنك بطرحها خــال األعــوام 

األخيرة. 
ة جعلت »بيتك« 

ّ
وأفــاد بــأن هــذه الخطوة السباق

يستقطب شــرائــح جــديــدة مــن العماء، ومكنته من 
تلبية متطلباتهم المتغيرة ونيل رضاهم، وتعزيز 
مكانته الرائدة في السوق، مبينا أن »الجوائز ليست 
مجرد إنجاز وتقدير فحسب، بل دافع لتحقيق مزيد 
مــن النجاحات واإلنـــجـــازات فــي المستقبل، ودليل 
على قدرة بيتك على تقديم كل ما هو مبتكر يساعد 
في تلبية احتياجات عمائنا والنهوض بالصناعة 

المصرفية وتعزيز االقتصاد الكويتي«.

إصدارات الصكوك

في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريــادتــه في 

صناعة التمويل اإلسامي، حصد »بيتك« ثاث جوائز 
مرموقة من مجلة إيميا فاينانس في النسخة الرابعة 
عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق األوسط 
لعام 2021، التي تم توزيعها في منتصف عام 2022.

وفاز »بيتك« بجوائز أفضل صكوك لمؤسسة مالية 
عن إصدار »بيتك« لصكوك دائمة بقيمة 750 مليون 
دوالر، وأفضل صكوك لمؤسسة مالية عن إصــدار 
»بيتك - تركيا« صكوكا مستدامة للشريحة الثانية 
بقيمة 350 مليون دوالر، وأفضل صكوك خضراء عن 
إصدار »بيتك - تركيا« صكوكا مستدامة للشريحة 

الثانية بقيمة 350 مليون دوالر.
وقـــال الــرشــود إن لــدى »بــيــتــك« سجا حــافــا من 
اإلنجازات والنجاحات في صناعة التمويل اإلسامي، 
ته من لعب دور 

ّ
ة العالية التي مكن فضا عن الكفاء

بارز في تطوير سوق الصكوك.

أفضل بنك إسالمي في العالم

تــقــديــرا لمساهماته الــكــبــيــرة فــي نــمــو التمويل 
اإلسامي، وتلبية احتياجات العماء من المنتجات 
المبتكرة المتوافقة مع الشريعة اإلسامية، والريادة 
في التحول الرقمي، والتميز في تحقيق االستدامة 
في النمو، فاز »بيتك« بجائزة أفضل مؤسسة مالية 
إسامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة غلوبل 
فاينانس العالمية، وجائزة أفضل مؤسسة مالية 
إسامية في الشرق األوســط، وجائزة أفضل شركة 
تــأمــيــن تــكــافــلــي فـــي الــعــالــم لــشــركــة بــيــتــك للتأمين 
التكافلي )بيتك تكافل(، كما صنفت »بيتك« كأكثر 
مــؤســســة مــالــيــة اســامــيــة أمــانــا فــي الــكــويــت ضمن 
التصنيف السنوي الـ31 الذي تجريه المجلة العالمية 

ألكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.
 
ً
 عالميا

ً
وذكــر الــرشــود أن الجوائز تمثل اعترافا

ــدة فــــي صـــنـــاعـــة الــتــمــويــل  ــ ــرائــ ــ بـــمـــكـــانـــة »بـــيـــتـــك« الــ
ة األداء التشغيلي والمالي للبنك،  اإلسامي، وكفاء
 عن تفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات 

ً
فضا

الجودة العالية، الفتا إلى أن الجوائز تعكس نجاح 
استراتيجية الــتــحــول الــرقــمــي فــي »بــيــتــك« ونهجه 
االستباقي في تبني التكنولوجيا واالبتكار والتركيز 

على تعزيز تجربة العماء.

خدمات رقمية متطورة

إضافة إلى ما سبق من تقدير عالمي، فاز »بيتك« 
 بــجــائــزة أفــضــل بــنــك إســامــي في 

ً
عـــام 2022 أيــضــا

الكويت لعام 2022 من مجلة »ذي بانكر«، وهي أعرق 
مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة 

فايننشال تايمز العالمية.
وأشـــادت لجنة التحكيم بالربحية القوية التي 
حققها »بيتك« عام 2021، واعتبرت »ذي بانكر« أن 
البنك نجح في التغلب على تحديات اإلغاق بسبب 
ز  الجائحة، وهذا النجاح كان بمنزلة عامل آخر ميَّ

»بيتك« عن منافسيه.
ة  ولفت الرشود إلى أن الجائزة تشهد على كفاء
أداء البنك وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات 
الجودة العالية من خال بنية تحتية رقمية متطورة.

جوائز مرموقة

كما أعلن »بيتك« خال 2022 فوزه بخمس جوائز 
مــرمــوقــة مــن مجلة »إيــمــيــا فــايــنــانــس« فــي النسخة 
الرابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي بالشرق 
األوسط، في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته 

في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.
وفـــاز »بــيــتــك« بــجــوائــز »أفــضــل بــنــك إســامــي في 
الشرق األوسط«، و»أفضل بنك في الكويت«، و»أفضل 
بنك إسامي في الكويت«، و»المسؤولية االجتماعية 
للشركات على مستوى الشرق األوسط«، إضافة إلى 

»أفضل بنك إسامي في البحرين«.

أربع فئات

زياد العمر متسلمًا أحد التكريماتمــنــحــت مــجــلــة يــــورومــــونــــي الـــعـــالـــمـــيـــة »بــيــتــك« 

الرشود وأحمد السميط ويوسف الرويح مع جوائز »إيميا فاينانس«يوسف الحر مسلمًا شهادة تقييم االستدامة لعبدالوهاب الرشود بحضور مسؤولين من »بيتك« عبدالوهاب الرشود

الرشود متسلمًا جائزة أفضل بنك إسامي في العالم من »غلوبل فاينانس«

تصنيفات رائـــد ســوق )Market Leader( فــي أربــع 
 لتفوقه وريادته على مستوى الكويت 

ً
فئات، تقديرا

في مجاالت: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية 
لــلــشــركــات، والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، والــتــمــويــل 

اإلسامي.
وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الممنوحة من 
قبل مجلة عالمية نجاح نموذج أعمال »بيتك« وجودة 
خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته 
في مختلف المجاالت بما يعزز مكانته وقوة عامته 

التجارية ومتانة وضعه المالي.
وقال الرشود إن حصول »بيتك« على تصنيف »رائد 
ســـوق«، وهــو أعلى تصنيف على مستوى الكويت، 
يعتبر اعترافا عالميا بمكانته الرائدة، وإنجازا جديدا 
يضاف الــى سجل اإلنــجــازات التي دأب البنك على 

تحقيقها في شتى المجاالت.

تطوير رأس المال البشري

 لسجله الــحــافــل فــي تــطــويــر رأس الــمــال 
ً
تــقــديــرا

البشري وتنمية الكوادر والقيادات، فاز »بيتك« بعدة 
جوائز وتقديرات مرموقة، منها: جائزتان عالميتان 
في مجال الموارد البشرية لعام 2022 من مجموعة 
بــرانــدون هــول )Brandon Hall Group( المرموقة 
والمتخصصة فــي تقييم أداء الــبــنــوك والــشــركــات 
والمؤسسات حول العالم، من خال دراسات وبحوث 
واســتــقــصــاء آراء خــبــراء متخصصين فــي مــجــاالت 

التعلم والتطوير.
وحصل »بيتك« على جائزة »أفضل تقدم في تعزيز 
االرتباط الوظيفي«، وجائزة »أفضل تطور في أتمتة 
 على تفرد وجــودة 

ً
 جــديــدا

ً
األعــمــال«، ما يعد تأكيدا

وتــطــور الممارسات والتطبيقات وتكامل الجهود 
بأعمال الموارد البشرية في »بيتك« واعتمادها أفضل 
الممارسات والمقاييس العالمية، مما سهل الحصول 

على الجائزتين مع وجود منافسة عالمية.
وحظي »بيتك« بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء 
والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة 

سجل أعماله وإنجازاته في الفترة االخيرة.
وكرم مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية 
بمجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة »بــيــتــك«؛ 
لتمّيزه في تنفيذ برامج اإلحال والتوطين والتدريب 
على مستوى القطاع الخاص في الكويت، حيث يحتل 
»بيتك« المركز األول على مستوى البنوك الكويتية 
وكل مؤسسات القطاع الخاص في توطين العمالة، إذ 
لديه أكبر عدد موظفين كويتيين، وجرى التكريم في 
حفل خاص أقيم بالرياض، تحت رعاية وزراء العمل 

والشؤون االجتماعية بدول المجلس.
كما حصد »بيتك« جائزة المؤسسات المتميزة 
)AUM CORPORATE AWARD 2022( خــال حفل 
ــــط األمــيــركــيــة  تــكــريــم نظمته جــامــعــة الـــشـــرق األوسـ
)AUM( بحضور العديد مــن المؤسسات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.

برنامج »مكافآت بيتك«

 لنجاحه ورضا عمائه عن الممّيزات التي 
ً
تأكيدا

رها، حصد »بيتك« جائزة أفضل برنامج مكافآت 
ّ
يوف

 ،Baitak Rewards للعماء عن برنامج مكافأت بيتك
والــمــقــّدمــة مــن Incentive Awards 2022 فــي حفل 
خـــاص أقــيــم بــلــنــدن، بــمــشــاركــة الــعــديــد مــن الــبــنــوك 

والشركات من كل أنحاء العالم.
 Baitak( وجـــرى ترشيح بــرنــامــج مــكــافــآت بيتك
Rewards( عن فئة »أفضل برنامج مكافآت للعماء«، 
واشتمل تقييم لجنة التحكيم على العديد من األسس 
ة الخدمة  والمعايير التي تعتمد على جــودة وكفاء

المقدمة للعماء.
 Baitak( وكان »بيتك« أطلق برنامج مكافآت بيتك
ــذي يــســهــم في  ــ Rewards( فـــي ديــســمــبــر 2021، والـ
تشجيع استخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية والدفع 

المسبق داخل وخارج الكويت.

استدامة

 )GSAS( حصل »بيتك« على شهادة تقييم االستدامة
منح للمشاريع المتوافقة 

ُ
المستوى الذهبي، والتي ت

مع معايير االستدامة البيئّية الّصارمة التي تحّددها 
طوير )GSAS(، عن 

ّ
مة الخليجّية للبحث والت

ّ
المنظ

مبنى معرض KFH Auto، حيث يعتبر »بيتك« أول 
بنك في الكويت يحصل على هذه الشهادة المرموقة.
ويتسم معرض KFH Auto، الـــذي استحق هذه 
الجائزة بالعديد من العوامل الفنّية التي جعلت منه 
ر به معايير االستدامة من 

ّ
مبنى صديقا للبيئة وتتوف

حيث اإلضاءة الطبيعّية، من خال استخدام أحدث 
تكنولوجيا الزجاج للواجهات الرئيسية، إضافة إلى 
معلقات اإلنارة بنظام LED وشرائح األلواح الزجاجّية 
ر الطاقة المتجددة من خال 

ّ
SOLAR SYSTEM لتوف

استغال أشعة الشمس، مع خدمات مخارج الشحن 
للسيارات الكهربائية.

معايير عالمية دقيقة

تجدر اإلشارة إلى أن جميع الجوائز التي حصدها 
»بيتك« هذا العام من جهات عالمية وإقليمية مرموقة 
متخصصة فــي عــالــم الــمــال واألعــمــال اســتــنــدت في 
تقييمها إلى معايير عالمية دقيقة ومهنية تقيس 
سس 

ُ
عناصر الجودة ومكانة البنك ومساهماته، وأ

ــرات مالية، وإلـــى عناصر التميز والــمــبــادرة 
ّ

ومــؤش
ة األداء  واالبتكار في المنتجات والخدمات، وكــفــاء
واالنتشار الجغرافي، ومؤشرات حقوق الملكية، وقوة 
مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، ورضا 
العماء، والعاقات االستراتيجية، وااللتزام بالمعايير 
االخاقية، وذلك وفق توصيات لجنة تحكيم خاصة 
مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع 
الصيرفة اإلسامية من جميع أنحاء العالم، حيث 
أكـــدت جميع هــذه المعايير أن »بيتك« يستند إلى 
أرضية صلبة، ويتمّيز بأداء مهني رفيع المستوى، 
وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وريادة 
فــي صناعة التمويل اإلســامــي عالميا، وتميز في 
تقديم منظومة متكاملة مــن الــخــدمــات المصرفية 

والتمويلية رسخت مكانته الرائدة عالميا.

تحقيق 
اإلنجازات 

والفوز 
بالجوائز 
العالمية 

نتيجة ثقة 
مساهمي 

وعماء 
»بيتك«

أول بنك محلي 
يحصل على 

شهادة تقييم 
االستدامة 

 )GSAS(
المستوى 

الذهبي عن 
 KFH معرض

Auto

»بيتك« يزخر 
باألنشطة 

القوية 
والمتنوعة 

المتوافقة مع 
الشريعة

دور رائد 
في التوطين 

وتطوير رأس 
المال البشري

كفاءة عالية 
للبنك مكنته 

من لعب 
دور بارز في 
تطوير سوق 

الصكوك

الجوائز دافع 
لتحقيق مزيد 
من النجاحات 

واإلنجازات 
في المستقبل 

حصول 
»بيتك« على 

تصنيف 
»رائد سوق« 

هو أعلى 
تصنيف 

على مستوى 
الكويت
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أعلنت شــركــة زيــن رعايتها البالتينية 
لـــمـــعـــرض »مـــــــــرزام« لـــلـــديـــكـــور والــتــصــمــيــم 
الداخلي للمرة الثالثة على التوالي، والذي 
انطلق بشكل متجدد في أرض المعارض 
الدولية بمشرف، وُيعد األكبر على اإلطالق 
فــي تــاريــخــه، ويــقــدم التجربة األشــمــل لكل 
مــا يختص بــمــجــاالت التصميم الــداخــلــي 

والديكور واألثاث واحتياجات المنازل. 
ــن« بـــدعـــم هــــذا الــمــعــرض  ــ ــ وتــســتــمــر »زيـ
ــلـــى تــشــجــيــع   مـــنـــهـــا عـ

ً
ــا ــ ــــرصـ الـــمـــتـــمـــيـــز، حـ

المبادرات التي تسهم في تنمية مجاالت 
ــيـــط الـــحـــركـــة  ــنـــشـ ــار واإلبـــــــــــــداع وتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبـ
ــة إلــــى حــرصــهــا على  ــافـ االقـــتـــصـــاديـــة، إضـ
ــــدث حــلــولــهــا ومــنــتــجــاتــهــا  اســـتـــعـــراض أحـ
الــرقــمــيــة فــي قــطــاع الــمــنــازل الــذكــيــة، الــذي 
 في السنوات 

ً
 كبيرا

ً
 تكنولوجيا

ً
يشهد تطورا

الماضية، بما يعكس ريادتها كأحد أكبر 
ــزودي الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة فـــي الــكــويــت  ــ ــ مـ

والمنطقة. 
وتشارك »زين« في المعرض عبر »منزل 
زيــن الــذكــي« فــي قاعة 6 بـــأرض المعارض 
الدولية في مشرف، وهو جناحها الخاص 
ــر 

َّ
الـــــذي صــمــمــتــه عــلــى هــيــئــة مـــنـــزل مــصــغ

تستعرض من خالله مجموعة واسعة من 
الخدمات والمنتجات المتطورة، وينقسم 
إلى ثالثة أقسام رئيسة: ركن إنترنت األشياء 
ــدث األجـــهـــزة الــذكــيــة  ــذي يــقــدم أحــ )IoT( الــ
المبتكرة في مجاالت المنزل الذكي وأمن 
الــمــنــازل، مثل: كاميرات المراقبة وأجهزة 
االستشعار وكشف الدخان وقياس الحرارة 
والتحكم باألجهزة الكهربائية واألضــواء 
وغيرها. وقد دعت الجمهور لزيارة »منزل 
 
ً
 مختصا

ً
 ركنا

ً
زين الذكي«، الذي يضم أيضا

بأجهزة األلعاب اإللكترونية، الذي تستهدف 
مــــن خـــاللـــه الـــشـــبـــاب وعــــشــــاق الـــريـــاضـــات 
اإللكترونية، ويحتوي على أحــدث أجهزة 
األلــعــاب اإللــكــتــرونــيــة وأجــهــزة الكمبيوتر 
الــمــتــطــورة واإلكــــســــســــوارات والــســمــاعــات 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلـــى ركـــن خـــاص لتقديم 
الخدمات والمنتجات الرقمية األحــدث من 

»زين«.
ويعتبر »مرزام« المعرض األكبر واألشمل 
من نوعه في الكويت، حيث يجمع خبراء 
الديكور والمصممين والموردين والمقاولين 
المحترفين، وغيرهم مــن المتخصصين، 
وفــــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر، بـــهـــدف تــوفــيــر كل 

االحتياجات والخدمات المتعلقة بتصميم 
وتجهيز الــمــنــازل والــمــكــاتــب والــمــشــاريــع 
التجارية وغيرها، إضافة إلى كشف أسرار 
ــلـــي، وآخـــــر صــيــحــات  ــداخـ ــن الــتــصــمــيــم الـ فـ
الـــديـــكـــور، مـــن خــــالل الــعــديــد مـــن الـــنـــدوات 
الــنــقــاشــيــة والــــمــــحــــاضــــرات، وغـــيـــرهـــا من 

األنشطة المتميزة. 
وتأتي مشاركة »زيــن« في إطــار رؤيتها 

االستراتيجية، التي تسعى من خاللها إلى 
استكمال رحلتها نحو التحول إلى المزود 
المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط 
الــتــي ترتكز حــول ريــــادة الــتــحــول الرقمي، 
وتمكين المجتمع من االستمتاع بأسلوب 
ــاًء، وتــطــويــع التكنولوجيا  ــ حــيــاة أكــثــر ذكـ
الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر 

فاعلية. 

العدد 5203 / األربعاء 7 ديسمبر 2022م / 13 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد 20

العوضي لـ ةديرجلا•: مصفاة الزور تطابق المواصفات العالمية
»

ً
»طاقتها التكريرية تصل إلى 615 ألف برميل يوميا

• لعلك، بداية، تعطينا نبذة 
عن المصفاة، ولماذا تعدُّ األكبر 

على مستوى العالم؟

- مصفاة الزور من المشاريع 
الــعــمــالقــة فـــي الــمــنــطــقــة، وهــي 
إحدى استراتيجيات مؤسسة 
البترول الكويتية لعام 2040، 
ورؤيــــة »كــويــت جــديــدة 2035« 
لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط 

الخام.
ــبــــر فــي  ــا عــــن كـــونـــهـــا األكــ ــ أمـ
العالم، فذلك من حيث إنشائها 
على مرحلة واحــدة، والحقيقة 
أن بناء مــشــروع بهذا الحجم، 
 
ً
في مرحلة واحــدة، كان تحديا

، حــــيــــث تــــصــــل طـــاقـــة 
ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ

الــمــصــفــاة الــتــكــريــريــة إلـــى 615 
ــيــــوم، وهــي  ألــــف بــرمــيــل فـــي الــ
قــــــادرة عــلــى تــوفــيــر مــنــتــجــات 
ــة الــــــــجــــــــودة ومــــطــــابــــقــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
ألعــلــى الــمــواصــفــات القياسية 

المطلوبة في األسواق العالمية.

ــذا  ــ ــفــــة هـ ــلــ ــكــ • كـــــــم بــــلــــغــــت تــ
ــا الــمــدة  الــمــشــروع الــضــخــم، ومـ

التي استغرقها إلنجازه؟

ــــروع هــي  ــــشـ ــمـ ــ - مــــيــــزانــــيــــة الـ
4.871 مليارات دينار، واستغرق 

إنجازه نحو 5 سنوات. 

• بــعــدمــا أطــلــقــتــم الــمــصــفــاة 
ــــالق  األولـــــــــــى، مـــتـــى يـــتـــوقـــع إطـ

المصفاتين الثانية والثالثة؟

 
ً
- مصفاة الزور تتكون عمليا
مـــن 3 مـــصـــاٍف مــصــغــرة؛ بــدأنــا 
 بــالــتــشــغــيــل الــتــدريــجــي 

ً
حـــالـــيـــا

للمصفاة األولى، وفي ديسمبر 
الــجــاري نتوقع الــبــدء بتشغيل 
الــمــصــفــاة الــثــانــيــة، وفـــي الــربــع 
األول مــن الــعــام المقبل، نتوقع 
تشغيل المصفاة الثالثة بشكل 

تدريجي، حسب خطة التشغيل 
الُمعّدة في الشركة، وصواًل إلى 
إنتاج طاقة المصفاة القصوى، 

.
ً
وهي 615 ألف برميل يوميا

ــا أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي  • مـ
 
ً
واجـــهـــت الـــمـــشـــروع، خــصــوصــا
ونحن نتحدث عن مشروع يعد 

؟ 
ً
األكبر واألضخم عالميا

ــة الـــــــــحـــــــــال، كـــــان  ــعــ ــيــ ــبــ - بــــطــ
هــنــاك أكــبــر مــعــوق وتــحــّد أمــام 
ــد مـــن  ــ ــعــ ــ ذلـــــــــك الـــــــمـــــــشـــــــروع، ويــ
أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت 
المشروع، وهو جائحة فيروس 
كــورونــا المستجد، ومــا تبعها 
 
ً
ــال ــــوال، فـــضـ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــــن حــــظــــر لـ

عـــن إغــــالق لــكــثــيــر مـــن مــطــارات 
الــعــالــم، وغــيــرهــا مــن الــمــرافــق... 
كل هــذه المعوقات والتحديات 
ــا فــــــي ذروة  ــتــــهــ ــت مــــواجــــهــ ــمــ تــ
ــم تــــجــــاوز هـــذه  ــ الــــمــــشــــروع، وتــ

المرحلة بالتنسيق مع أجهزة 
الدولة المعنّية مجتمعة، وكان 
الجميع على قــدر المسؤولية، 
حتى استطعنا تجاوز كل هذه 
المصاعب والعراقيل في الوقت 

المناسب.
وقد أثبت الشباب الكويتيون 
أنــهــم على قــدر مــن المسؤولية 
ــذا مــــا يــنــطــبــق  ــ ــ والــــتــــحــــدي؛ وهـ
على شعارنا في »كيبيك«، وهو 

.»
ً
»نجعل المزيد ممكنا

• مــــــــــا أهــــــــــــــم الــــــمــــــشــــــاريــــــع 
المستقبلية للمصفاة؟

- كــمــا تـــعـــرفـــون، تـــم تشغيل 
المصفاة األولــى في 6 نوفمبر، 
ــل  ــيـ ــغـ  تـــشـ

ً
وســـــيـــــلـــــيـــــه تـــــــبـــــــاعـــــــا

المصفاتين الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
حتى تبلغ مصفاة الزور طاقتها 
الــتــكــريــريــة الــقــصــوى 615 ألــف 
ــيـــل، واألمــــــــور كــلــهــا تــســيــر  بـــرمـ

حــســب خــطــة الــتــشــغــيــل. ووفـــق 
الخطة االستراتيجية لمؤسسة 
الـــبـــتـــرول، ســتــكــون »الــبــتــرولــيــة 
الــمــتــكــامــلــة« مــســؤولــة عــن بناء 
وتشغيل وإدارة مجمع الــزور، 
الذي يعتبر من أكبر المجمعات 
الــبــتــرولــيــة فــي المنطقة، حيث 
ــن مـــصـــفـــاة الـــــزور   مــ

ً
يـــضـــم كـــــال

ومجمع بتروكيماويات ومرافق 
دائـــمـــة فـــي الـــكـــويـــت الســتــيــراد 

الغاز الطبيعي المسال. 

• كيف يمكن لهذا المشروع 
الحيوي أن يدعم خطة التنمية 
فـــي الــــبــــالد، ويــســهــم كـــذلـــك في 
تنفيذ االستراتيجية المرسومة 

لمؤسسة البترول 2040؟

- مشروع مصفاة الــزور أحد 
أهم مشاريع التنمية في البالد، 
 من الركائز األساسية 

ً
وهو أيضا

فــــــي الــــخــــطــــة االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

ــرول  ــتــ ــبــ 2040 لــــمــــؤســــســــة الــ
الكويتية، الذي قامت بتنفيذه 
»الــــبــــتــــرولــــيــــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة«؛ 
ــــو مـــنـــفـــذ حـــيـــوي  ــالـــي هـ ــالـــتـ بـ
لــتــصــريــف الــنــفــوط الكويتية 
ــل  الــثــقــيــلــة الــــــذي يــعــتــبــر األقــ
 بــيــن الــنــفــوط األخــــرى، 

ً
ســعــرا

ــاج مــشــتــقــات  ــتــ ــن إنــ  عــ
ً
فـــضـــال

نفطية عالية الجودة مطابقة 
لــلــمــواصــفــات الــعــالــمــيــة، مما 
يــســاهــم فـــي زيــــــادة وتــعــظــيــم 

العائد االقتصادي للدولة.
كــمــا ســيــتــم تــوفــيــر الــعــديــد 
من الفرص الوظيفية للقوى 
العاملة الكويتية، بما فيها 
ــرج ودعـــمـــهـــا  ــخــ ــتــ حــــديــــثــــو الــ
وتــطــويــرهــا لــتــشــغــيــل أصـــول 
الشركة المتكاملة ومشاريعها 
المستقبلية واالرتقاء بها إلى 
الــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة، مما 
سيسهم في تنمية االقتصاد 

المحلي.

• معروف أن الكويت تعّهدت 
بالوصول إلى الحياد الكربوني 
عام 2050. أين هذا المشروع من 

هذا التعّهد؟

ــــروع  ــــشـ ــاة الـــــــــــــزور مـ ــ ــفـ ــ ــــصـ - مـ
اســتــراتــيــجــي بــيــئــي، أنــشــئ وفــق 
أحــدث التصاميم الهندسية، مع 
ــــات  ــلـــى درجـ الــمــحــافــظــة عـــلـــى أعـ
ــة والـــصـــحـــة  ــســــالمــ ومــــعــــايــــيــــر الــ
والــبــيــئــة الــعــالــمــيــة. ولـــعـــل أبـــرز 
أهــــدافــــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــوفــيــر 
الـــــوقـــــود الـــمـــنـــخـــفـــض الـــكـــبـــريـــت 
لــمــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء الــكــويــتــيــة، 
حيث تراجعت االنبعاثات الضارة 
بنسبة تصل الــى 90 بالمئة مع 
ســـوائـــل الـــمـــصـــفـــاة؛ إذ ال تــوجــد 
ف إلـــى الــبــحــر،  ـــصـــرَّ

ُ
أي ســـوائـــل ت

ســـواء تلك الناتجة مــن عمليات 
التشغيل، أو مياه األمطار كلها، 
حيث تتم معالجتها واستخدامها 

 في عمليات المصفاة.
ً
مجددا

إبراهيم العوضي

ز المصفاة »قدرتها على توفير  أكد مدير المشاريع الكبرى في مصفاة الزور، إبراهيم العوضي، أن ما ُيميِّ
 
ً
منتجات عالية الجودة ومطابقة ألعلى المواصفات القياسية المطلوبة في األسواق العالمية«، موضحا

أن هذه المصفاة العمالقة تعدُّ األكبر في العالم، من حيث أنها »أنشئت على مرحلة واحدة«.
وكشف في لقاء مع »الجريدة«، أن ميزانية مشروع المصفاة بلغت 4.871 مليارات دينار.

وقال العوضي: بطبيعة الحال كانت هناك عدة معوقات وتحديات واجهت المشروع؛ كان من أبرزها 
 عن إغالق كثير من مطارات 

ً
جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من حظر للتجوال، فضال

العالم وغيرها من المرافق... كل هذه المعوقات والتحديات تمت مواجهتها في ذروة المشروع، وتم 
تجاوز هذه المرحلة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنّية مجتمعة. وفيما يلي التفاصيل:

 »كيبيك« 
مسؤولة عن 

بناء وتشغيل 
وإدارة مجمع 

الزور الذي 
يعد من أكبر 

المجمعات 
البترولية

»الغرفة« تشارك في االجتماع اإلقليمي
الـ 17 آلسيا والمحيط الهادئ

تعقد منظمة الــعــمــل الــدولــيــة، مــنــذ أمــس 
وحــتــى بــعــد غـــد، فــي ســنــغــافــورة، االجــتــمــاع 
ـــ 17 آلســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ،  اإلقــلــيــمــي الــ
لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها 
عالم العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ 
ومنطقة الــدول العربية، بعد خروجهما من 
جائحة كوفيد 19، واإلصــالحــات المطلوبة 
في السياسات العامة لمعالجة أوجه التفاوت 
الهيكلي فــي أســـواق العمل واتــخــاذ مــا يلزم 
مــن خــطــوات للتصدي للمستويات العالية 
والــمــســتــمــرة لــلــســمــة غــيــر الــمــنــظــمــة وكيفية 
توسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية، 
 عن الحاجة إلى تحفيز نمو اإلنتاجية 

ً
فضال

ــداث فــــــرص عـــمـــل جــــيــــدة وتــنــمــيــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
المهارات.

وتــشــارك فــي االجــتــمــاع الهيئات الثالثية 
الــمــكــونــة لــمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، ممثلة 
الحكومات وأصحاب العمل والعمال من آسيا 
والمحيط الهادئ والدول العربية، إضافة إلى 
ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وعن غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثلة 
أصـــحـــاب الــعــمــل بــالــكــويــت، يـــشـــارك كـــل من 
مساعد الــمــديــر الــعــام بالغرفة عــمــاد الــزيــد، 
ومـــديـــر إدارة الــصــنــاعــة والــعــمــل بــهــا، علي 

الحسيان.
وقــــد افــتــتــحــت الــجــلــســة بــحــضــور رئــيــســة 
سنغافورة، حليمة يعقوب، حيث ألقت كلمة 
حـــول عــالقــة إقــلــيــم آســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ 
، وضــــــــرورة الـــتـــعـــاون 

ً
ــا ــيـ ــاريـــخـ بــالــمــنــظــمــة تـ

لمواجهة التحديات القادمة، كما ركــزت في 
كلمتها على جهود بالدها تجاه المواضيع 
ذات الــصــلــة وتـــأثـــيـــر الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
والتجارة اإللكترونية على العمالة وحقوق 
ــافـــة إلـــى تــقــريــر الــمــديــر الــعــام  الــعــمــال. وإضـ
لمنظمة العمل الــدولــيــة فــي االجــتــمــاع حول 
عــدالــة اجتماعية متجددة مــن أجــل انتعاش 
متمحور حــول اإلنــســان، وعلى مــدى 4 أيــام، 
ســيــنــاقــش االجـــتـــمـــاع االقـــلـــيـــمـــي الــــــ 17 فــي 
جلسات عامة الموضوعات التالية: السياسات 
المتكاملة مــن أجــل انتعاش متمحور حول 
 على 

ً
 وقادرا

ً
 ومستداما

ً
اإلنسان يكون شامال

الــصــمــود؛ وإطـــار مؤسسي لــدعــم التحوالت 
نحو السمة المنظمة والعمل الالئق؛ وتعزيز 

التعاون المتعدد األطــراف لتحقيق العمالة 
الكاملة والمنتجة والعمل الــالئــق للجميع؛ 
وأســس قوية مــن أجــل الحماية االجتماعية 
ــدرة عــلــى الــصــمــود؛  ــقــ وحـــمـــايـــة الــعــمــالــة والــ
وتنشيط نمو اإلنتاجية والمهارات من أجل 
وظائف أكثر وأفضل، وتعزيز وتطبيق إعالن 
المبادئ الثالثي بشأن المنشآت المتعددة 
الجنسية والــســيــاســة االجتماعية فــي آسيا 

والمحيط الهادئ والدول العربية.
ُيذكر أن االجتماع اإلقليمي السابق آلسيا 
والمحيط الهادئ انعقد في بالي بإندونيسيا 
عام 2016، وتم تأجيل االجتماع اإلقليمي لهذا 
العام في سنغافورة، بداًل من عام 2021 بسبب 

القيود التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

جانب من الوفود المشاركة في االجتماع

… و»زين« تستعرض حلولها الرقمية بقطاع المنازل الذكية… و»زين« تستعرض حلولها الرقمية بقطاع المنازل الذكية

وليد الخشتي وفرح الحميضي مع فريق »زين« في المعرض

»مرزام« ينطلق بأرض المعارض
أعــلــنــت الــمــؤســس والــمــنــظــم 
ــرح  ــ ــــرض مـــــــــــــــــــرزام، م. فــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ ل
الــحــمــيــضــي، انـــطـــالق الــنــســخــة 
الــثــالــثــة مـــن مـــــــرزام، الــمــعــرض 
ــلـــديـــكـــور والــتــصــمــيــم  األكــــبــــر لـ
الداخلي في الكويت، من 6 حتى 
10 ديسمبر، بــأرض المعارض 
في منطقة مشرف، مشيرة إلى 
 
ً
 كبيرا

ً
أن عــودتــه تمثل نجاحا

لــلــقــائــمــيــن عــلــيــه، مـــن منظمين 
ورعــاة ومشاركين، حيث يأتي 
بعد مرحلة مليئة بالتحديات 
التي مر بها العالم خــالل فترة 

»كوفيد 19«. 
وأردفت الحميضي، في كلمة 
ألقتها بمؤتمر صحافي إلعالن 
انطالق الحدث، أنه رغم االنتظار 
ــنـــشـــاطـــات  ــل إلعـــــــــادة الـ ــويــ ــطــ الــ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــــــودة الـــحـــيـــاة 
الطبيعية بعد تجاوز تداعيات 
جائحة كــورونــا، يستقبل عام 
ــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ــنـــســـخـ 2022 الـ
مــعــرض مـــــرزام، كــمــا لـــم يسبق 
له من قبل، مقارنة باالنطالقة 

األولى لمرزام عام 2019، حيث 
ســيــحــظــى زوار »مــــــــرزام« لــهــذا 
الــعــام بتجربة مختلفة، شــارك 
فــي ابــتــكــارهــا وصــنــع أجوائها 
الرعاة والمشاركون والمنظمون 
للمعرض، الذين حرصوا على 
أن يــشــمــل الـــحـــدث الـــفـــريـــد من 
نوعه كل جوانب التصميم، التي 
تعكس شعار مــرزام لهذا العام 

)استلهم، شطب وأثث(.
ولــفــتــت إلـــى عـــدد الـــــزوار في 
الـــنـــســـخـــتـــيـــن الـــســـابـــقـــتـــيـــن مــن 
ــامــــي 2019  ــعــــرض مـــــــــرزام عــ مــ
و2020، حــيــث بــلــغ عــددهــم في 
مــرزام 2020 نحو 40.000 زائر 
فــي الــيــوم، بما يــعــادل مجموع 
عــدد زوار في عاميه السابقين 
260.000 زائر، مبينة أن النسخة 
الثالثة لمعرض مرزام ستكون 
ــــالق،  ــم عـــلـــى اإلطــ ــ ــ األكــــبــــر واألهـ
بمساحة تتخطى 20.000 متر 
مـــربـــع، وهــــي الــمــســاحــة األكــبــر 
لــمــرزام حتى اآلن، والــتــي تضم 
أكثر من 200 جناح مميز تعمل 

فرح الحميضي

5743257432% العائد االستثماري لـ »بتكوين« في % العائد االستثماري لـ »بتكوين« في 1010 سنوات سنوات
منذ إنشائها، شهدت عملة »بتكوين« 
العديد من المراحل والتطورات المهمة، 
ــــن الــــنــــجــــاحــــات والــــصــــعــــود،  وســـــنـــــوات مـ
وأخرى من اإلخفاقات والتراجع، وبفضل 
الــتــذبــذبــات الـــحـــادة صــنــع الــبــعــض منها 
ثروات، بينما خسر البعض كل مدخراتهم.
ــكـــويـــن« الــمــشــفــرة  ــتـ وال تـــقـــف عــمــلــة »بـ
 
ً
فــقــط عــنــد هــــذا الـــحـــد، فــقــد شــكــلــت أيــضــا
حالة طويلة من الجدل، إذ اعترفت بعض 
 كعملة رســمــيــة، مثل 

ً
الـــدول بــهــا قــانــونــيــا

السلفادور، فيما تم تجريم االقتراب منها 
في دول أخرى، مثل الصين، في حين كان 
 ال تقنين وال تــجــريــم في 

ً
الــتــعــامــل مــتــزنــا

الكثير من الدول.

وفـــي مـــارس 2010، بـــدأت هـــذه العملة 
الــتــداول فــي ســوق »بتكوين« البائد اآلن، 
ــبـــادل  ــنـــصـــات تـ ــد مــــن أولـــــــى مـ وهـــــو واحـــــ

العمالت المشفرة على اإلطالق.
وخــالل أيامها األولــى اشترى رجل من 
فــلــوريــدا ُيــدعــى، الزلــو هانيتش، بيتزا بـ 
10 آالف »بــتــكــويــن« فــي مــايــو 2010، مما 
يجعلها المرة األولى التي يستخدم فيها 

أي شخص العملة لشراء شيء ما.
وفي يونيو 2011، شهدت »بتكوين« أول 
ارتفاع كبير في األسعار، حيث قفزت إلى 
 من 0.30 دوالر فقط 

ً
 )ارتفاعا

ً
29.60 دوالرا

في يناير( قبل أن تنخفض مرة أخرى في 
وقت الحق من ذلك العام.

وشــهــد الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2013 
 فــي 4 

ً
 آخـــر مــن 68 دوالرا

ً
 كــبــيــرا

ً
ارتــفــاعــا

 في 3 ديسمبر قبل 
ً
يوليو إلى 1237 دوالرا
أن تنخفض مرة أخرى.

وحـــــدثـــــت إحــــــــدى أهـــــــم الــــــــزيــــــــادات فــي 

ــام 2017 إذ ارتــفــعــت  »بــتــكــويــن« خــــالل عــ
قيمتها من حوالي 1000 دوالر في بداية 
 بحلول منتصف 

ً
العام إلى 19345 دوالرا

ديسمبر.
وعـــــادت لــلــهــبــوط بــشــكــل حــــاد فـــي عــام 
2018، مما أدى إلــى انخفاضات كبيرة - 
 
ً
كانت أدنى قيمة لها حوالي 3232 دوالرا

في ديسمبر من ذلك العام.
وفــي عــام 2019، شهدت عملة بتكوين 
 آخــــر، حــيــث وصــلــت إلـــى 13813 

ً
ارتــفــاعــا

 في 26 يونيو قبل أن تنخفض.
ً
دوالرا

وبعد أن شهدت ارتفاعات وانخفاضات 
متواضعة حتى أكتوبر 2020، بدأت قيمة 

بتكوين في االرتفاع مرة أخرى.

ووصلت إلى أعلى مستوى فلكي بأكثر 
من 66000 دوالر في نوفمبر 2021.

ــوات مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن 10 سـ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ وخــــــــــالل أكــ
التذبذبات، فإن العائد اإلجمالي للعملة 
المشفرة خالل آخر 10 سنوات فقط ال يزال 
مــن بين أفضل العوائد االستثمارية في 
العالم، حتى مع الخسائر الضخمة للعملة 
المشفرة فــي عــام 2022، والــتــي تــجــاوزت 
الـــ 54%، إذ صــعــدت العملة المشفرة من 
 
ً
 إلى نحو 17 ألف دوالر حاليا

ً
29.6 دوالرا

مـــا يــمــثــل عـــائـــد خــــالل 10 ســـنـــوات يــبــلــغ 
.%57432

»العربية نت«

2022: هبوط %54
2021: صعود %83

2020: صعود %305
2019: صعود %95
2018: هبوط %74

2017: صعود %1375
2016: صعود %120
2015: صعود %36
2014: هبوط %58

2013: صعود %5428
2012: صعود %218

2011: صعود %1317.

األداء السنوي للعملة المشفرة 
كل عام منذ 2011

فـــي أكـــثـــر مـــن 20 فــئــة مختلفة 
فـــي عـــالـــم الــتــصــمــيــم الــداخــلــي 

والديكور.
وأشــــارت الحميضي إلــى أن 
»مـــــــــرزام« ســيــغــنــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــزوار عن مضيعة الوقت بين 
الــمــحــالت والــتــســوق والــقــيــادة، 
كــمــا ســيــســهــل عــمــلــيــة الــبــحــث، 
بــتــوفــيــر كـــل شــــيء يــحــتــاجــونــه 

تحت سقف واحد.

 لتدريب قيادييه 
ً
»بوبيان« يختتم برنامجا

»Duke« بالشراكة مع جامعة
اخــتــتــم بــنــك بــوبــيــان بــرنــامــج 
تدريب القادة الذي عقد بالشراكة 
ــار  مــــع جـــامـــعـــة »Duke«، فــــي إطــ
اســتــراتــيــجــيــتــه الــهــادفــة لتطوير 
قيادات البنك ومهاراتهم القيادية 
لتبني أفضل الممارسات الرائدة 
ــر مــــواهــــبــــه  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ فـــــــي ســــبــــيــــل تـ
واكـــتـــســـاب الــمــشــاركــيــن مـــهـــارات 
ــدة بـــمـــا يــؤهــلــهــم لــمــواكــبــة  ــديــ جــ
التطورات التي يشهدها القطاع 
ــلــــبــــيــــة تـــطـــلـــعـــات  ــي وتــ ــرفــ ــمــــصــ الــ
اإلدارة العليا لتحقيق األهـــداف 

االستراتيجية للبنك.
وقـــال المدير الــعــام لمجموعة 
الموارد البشرية في بنك بوبيان 
عادل الحماد: »يولي بنك بوبيان 
 بقياداته، ويسعى 

ً
 خاصا

ً
اهتماما

 إلى توفير البرامج التدريبية 
ً
دائما

التي تبقيهم على اطــالع بأحدث 
اتـــجـــاهـــات الـــقـــيـــادة فــــي الــقــطــاع 
ــام، وقــطــاع  ــ الــمــصــرفــي بــشــكــٍل عــ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة 
بــصــورة خــاصــة، بما يتوافق مع 
استراتيجية البنك ويحقق أهدافه 

االستراتيجية«.
 من 

ً
وأضـــاف الحماد »انــطــالقــا

ذلك، كان من المهم لنا أن نتعاون 
مع إحدى أكثر الجهات المرموقة 
 لــتــوفــيــر هــــذا الــبــرنــامــج 

ً
عــالــمــيــا

.»Duke التدريبي أي جامعة
ــر إحــــــــــدى أعــــــرق  ــبـ ــتـ ــعـ وهــــــــي تـ
الجامعات في الواليات المتحدة، 
الـــــتـــــي أبـــــــــــرم »بــــــوبــــــيــــــان« مــعــهــا 
ــة تـــدريـــبـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكــ شــ
فــي الــســابــق، مــن خـــالل أكاديمية 
 Boubyan Business School
الــتــابــعــة لــلــبــنــك، بــغــرض تطوير 
ــدريــــب مـــــــوارده الـــبـــشـــريـــة. من  وتــ
جانبه، قــال المدير التنفيذي في 
مــجــمــوعــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة في 
بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: 
»مـــرة أخـــرى، يسعدنا أن تستمر 
 Duke شراكتنا المثمرة مع جامعة
األميركية في تقديم برنامج تدريب 
ــــذي  قــــيــــادات اإلدارة الــعــلــيــا، والـ
ــــذه الــــمــــرة مــحــاضــرات  تــضــمــن هـ
حصرية من قادة الفكر في مجال 
القيادة والبنوك الرقمية، إضافة 
ــــول مستقبل  ــــى ورش عــمــل حـ إلـ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة، 
السيما وســط مــا تشهده الفترة 
الــحــالــيــة مـــن تــغــيــرات وتـــطـــورات 
في هــذا المجال، بجانب االطــالع 
على أحــدث التوجهات واألدوات 
فــي مــجــال التكنولوجيا المالية 
ــــوك الــــرقــــمــــيــــة«. وأضـــــــاف  ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
الــرومــي: »اشتمل البرنامج األول 
على محاكاة للقيادة تم توفيرها 

عبدالعزيز الروميعادل الحماد

 ،NASA من رواد فضاء من وكالة
ــــرت الــعــديــد مـــن أدوات  والـــتـــي وفـ
ــا فــي  ــهـ ــــم دمـــجـ ــتــــي تـ ــدريــــب الــ ــتــ الــ
البرنامج لتقديم خبرات متنوعة 
للمشاركين. وقد تطرقت المحاكاة 
 إلى مواضيع متعلقة بالقيادة 

ً
أيضا

الــتــعــاونــيــة والـــفـــرق عــالــيــة األداء 
واالبــتــكــار، كما اشتمل البرنامج 
الثاني من التدريب على محاضرات 
حول آليات العمل الجماعي بروح 
الفريق الواحد وإتقان الموظفين 
لمهاراتهم الشخصية وتوظيفها 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــفــيــدهــم على 

المستوى المهني والشخصي«.
يذكر أن »بوبيان« يعد من البنوك 

الرائدة على مستوى المنطقة في 
العمل على تطوير وصقل مهارات 
وخبرات موظفيه من خالل دوراته 
التدريبية المتميزة، مما ساهم 
ــــوالء بين  فـــي خــلــق الــمــزيــد مـــن الــ
الموظفين للمؤسسة التي ينتمون 
إليها وذلــك من خالل التعاون مع 
مـــؤســـســـات تــدريــبــيــة وجــامــعــات 
محلية وعالمية عريقة. ويحرص 
بنك بوبيان على دعم موظفيه من 
خالل االستثمار في برامج تسهم 
في بناء قدراتهم من خالل التعاون 
مع أفضل المؤسسات األكاديمية 

.
ً
عالميا

أشرف عجمي

https://www.aljarida.com/article/7048
https://www.aljarida.com/article/7051
https://www.aljarida.com/article/7050
https://www.aljarida.com/article/7049
https://www.aljarida.com/article/7047
https://www.aljarida.com/article/7046


أعلن البنك التجاري الكويتي، ثاني أقدم البنوك 
 Apple الكويتية من حيث التأسيس، تدشين خدمة
Pay، وهـــي وســيــلــة دفـــع إلــكــتــرونــيــة ســهــلــة وآمــنــة، 
ــراء  وتــتــمــيــز بــالــخــصــوصــيــة، وتــتــيــح لــلــعــمــاء إجــ
مــعــامــاتــهــم دون الــحــاجــة إلــــى تــقــديــم بــطــاقــاتــهــم 
المصرفية إلــى الغير، ودون الحاجة إلــى مامسة 
أزرار أجهزة الدفع أو مبادلة المبالغ النقدية بصورة 
مادية ملموسة، حيث تستخدم الخدمة الخصائص 
الفريدة ألجهزة Apple لحماية المعامات المالية.

ويــســتــطــيــع الــعــمــاء بــكــل ســهــولــة وضــــع جــهــاز 
iPhone أو Apple Watch بالقرب من أجهزة نقاط 
البيع لــدى البائع إلجـــراء عملية دفــع دون تامس 
باستخدام خدمة Apple Pay، وهــذه الخدمة آمنة 
تماما ألنها تخضع للمصادقة باستخدام بصمة 
الوجه Face ID أو بصمة األصبع Touch ID أو الرقم 
الــســري لــهــاتــف الــمــســتــخــدم، إضــافــة إلـــى رمـــز أمــان 
فريد يقدم لمرة واحـــدة، ويتم قبول الدفع بخدمة 
Apple Pay لدى المتاجر التجارية الكبرى واألسواق 
المركزية والصيدليات وسيارات األجرة والمطاعم 
والمقاهي ومــحــات البيع بالتجزئة والــعــديــد من 

المتاجر األخرى.
 Apple ويمكن اآلن االستمتاع بالدفع من خال
pay باستخدام أجهزة iPhone وApple Watch و
iPad وMac إلجراء معامات شراء بسهولة وراحة 
تـــامـــة عــبــر الــتــطــبــيــقــات أو عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
باستخدام المتصفح سفاري Safari دون الحاجة إلى 
إنشاء حسابات أو إدخال بيانات الشحن والفواتير 

بشكل متكرر. 
وتوفر خدمة Apple Pay وسيلة سهلة وبسيطة 
للعماء من أجل إجراء عملية الدفع لخدمات كثيرة، 
مــنــهــا تــوصــيــل الـــطـــعـــام والـــبـــقـــالـــة والـــتـــســـوق عبر 

اإلنترنت والمواصات ومواقف السيارات، ويمكن 
أيضا استخدام Apple Pay إلجراء عملية الدفع من 

.Apple Watch خال التطبيقات على
 Apple وتمثل الخصوصية واألمان جوهر خدمة
Pay، حيث يستطيع العميل الدفع باستخدام بطاقات 
االئتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم 
 ،Apple pay السحب اآللي( بكل سهولة بعد تفعيل(
مع العلم أنه ال يتم تخزين بيانات البطاقات المفعلة 
بنظام Apple Pay على جهاز نقاط البيع الخاصة 
بــالــمــتــاجــر وال عــلــى خــــوادم شــركــة أبــــل، وبــــدال من 
ذلك يتم تخصيص رقم حساب غير متكرر للجهاز 
وتشفيره وحفظه بصورة آمنة ضمن شريحة تسمى 
»العنصر اآلمن« )Secure Element(، وهي شريحة 
قياسية معتمدة في صناعة البطاقات المصرفية، 
ومصممة بهدف حفظ معلومات وتفاصيل عملية 

الدفع على الجهاز بأمان. 
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»أبراج مصر العالمية« احتفت بتدشين 63 وحدة فندقية من »هوليداي إن«

احــتــفــلــت شـــركـــة أبــــــراج مصر 
ــاح الــرســمــي  ــتـ ــتـ ــاالفـ الـــعـــالـــمـــيـــة بـ
لمشروع الشقق الفندقية لفندق 
ــد ســـويـــتـــس«  ــ ــ »هـــــولـــــيـــــداي إن آنـ
بتشغيل 63 شقة فندقية جديدة 
ــفــــة. حــضــر  ــلــ ــتــ بــــمــــســــاحــــات مــــخــ
االحتفالية، التي عقدت الخميس 
الماضي في مقر فندق هوليداي 
إن على كورنيش نيل المعادي، 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الـــشـــركـــة  رئــ
جــواد بوخمسين، ونائب رئيس 
مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن الــقــابــضــة 
عماد جواد بوخمسين، والسفير 
الكويتي بالقاهرة غانم الغانم، 
إضافة إلى عدد من سفراء الدول 
األوروبـــيـــة واإلفــريــقــيــة والعربية 
وأعــــضــــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي، 
ــدد مــــن الــشــخــصــيــات  ــ وكــــذلــــك عــ
ــة  ــيـــاحـ ــال الـــسـ ــ ــجـ ــ ــة فــــــي مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والفنادق.
وتـــعـــد مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن 
ــابـــضـــة لـــاســـتـــثـــمـــارات أكــبــر  ــقـ الـ
ــراج مصر  ــ مــســاهــم فـــي شـــركـــة أبــ
الــعــالــمــيــة بــنــســبــة 49 فـــي الــمــئــة 
مــن األســهــم، مــن خــال 5 شركات 
تــمــتــلــكــهــا الـــمـــجـــمـــوعـــة، أبــــرزهــــا 
الشركة العربية العقارية الدارة 

الفنادق.
ــدى رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ وأبــ
ــة أبـــــــــراج مـــصـــر الــعــالــمــيــة  ــركــ شــ
ومجموعة بوخمسين القابضة 
لاستثمارات جـــواد بوخمسين 
ــتــــاح الـــرســـمـــي  ــتــ ــه بــــاالفــ ــادتــ ــعــ ســ
ــق الـــفـــنـــدقـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ لـــــمـــــشـــــروع الـ
الجديدة لفندق هوليداي إن آند 
سويتس الــمــعــادي، بتشغيل 63 
وحـــــدة فــنــدقــيــة جـــديـــدة مــجــهــزة 

   حريصون 
على تنويع 
استثمارات 

المجموعة في 
مصر

جواد 
بوخمسين

   ندرس فتح 
استثمارات 
جديدة في 

فنادق مصرية
عماد 
بوخمسين

جواد بوخمسين: تسهيالت كبيرة من الحكومة المصرية للمستثمرين في جميع المجاالت

جواد وعماد بوخمسين يرحبان بسفيرنا بالقاهرة غانم الغانمتوم ماهر وحرمه يتوسطان جواد بوخمسين وعماد بوخمسين ومحمد إبراهيم مدير الفندق

على أعلى مستوى، موضحا أن 
»أبراج مصر« حريصة على زيادة 
الطاقة االستيعابية للفندق المطل 
على كورنيش نيل المعادي خال 

الفترة المقبلة.

تنويع االستثمارات

وأكـــــــد جـــــــواد بـــوخـــمـــســـيـــن أن 
مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن الــقــابــضــة 
حريصة على تنويع استثماراتها 
بمصر في جميع المجاالت، سواء 
كانت سياحية أو سكنية، فبعدما 
 
ً
 عــقــدا

ً
وقـــعـــت الــمــجــمــوعــة أخـــيـــرا

لتنفيذ مــشــروع سكني بكلفة 5 
مليارات جنيه في مدينة الشيخ 
زايــد، مع شركة مراسم للتطوير 

الــعــقــاري، التابعة لمجموعة بن 
ــة، حـــرصـــت اآلن  ــعـــوديـ الدن الـــسـ
على افتتاح مشروع شقق فندقية 
جديدة في فندق هوليداي إن آند 
ســويــتــس فـــي مــنــطــقــة الــمــعــادي، 
ــا يـــؤكـــد ثــقــتــهــا الــكــامــلــة  وهـــــو مــ
والــكــبــيــرة بــالــســوق االستثماري 
المصري. وأشار إلى أن مجموعة 
ــة تــســعــد  ــابــــضــ ــقــ ــن الــ ــيـ ــمـــسـ بـــوخـ
وتــفــتــخــر بــجــمــيــع اســتــثــمــاراتــهــا 
وشــركــاتــهــا المختلفة فــي مصر، 
وأبرزها الشركة العربية العقارية، 
إضافة إلــى أنها المساهم األكبر 
ــراج مــصــر الــعــالــمــيــة،  ــ ــ لــشــركــة أبـ
الــمــالــك لــفــنــدق هــولــيــداي إن آنــد 
سويتس الــمــعــادي، موضحا أن 
المجموعة مــوجــودة فــي السوق 

وأضــــــاف أن مـــشـــروع الــشــقــق 
الفندقية الجديدة لفندق هوليداي 
إن آنــــد ســويــتــس الـــمـــعـــادي بــدأ 
ــذ يــولــيــو  ــنـ تــشــغــيــلــه بـــالـــفـــعـــل مـ
 إلــــى أن حفل 

ً
الـــمـــاضـــي، مـــشـــيـــرا

االفتتاح الرسمي يشمل تشغيل 
كامل الطاقة الفندقية بـــ63 شقة 
فندقية، مقسمة إلى 35 ستوديو 
و28 سويت وان روم وبمساحات 
مختلفة لجميع الشقق الفندقية.

ولفت إلــى أن فندق هوليداي 
إن آند سويتس مملوك بالكامل 
لشركة أبراج مصر العالمية، التي 
تــمــلــك فــيــهــا الــمــجــمــوعــة النسبة 
 أن 

ً
األكــبــر مــن األســهــم، مــوضــحــا

مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن القابضة 
وبنك اإلسكندرية يملكان 70 في 
المئة مــن أسهم الــشــركــة، ويضم 
الفندق 30 دورا، ويبلغ إجمالي 
مساحته أكثر من 2800 متر مربع، 
وأوضح أن الشركة تخطط إلطاق 
غــــرف فــنــدقــيــة إضـــافـــيـــة جــديــدة 
خـــال الــفــتــرة المقبلة بــالــفــنــدق، 
ــمـــار  ــثـ ــتـ خــــاصــــة أن مــــجــــال االسـ
الــفــنــدقــي فـــي مــصــر بــشــكــل عــام 
جيد ويشجع على ضــخ المزيد 
من االستثمارات في مشروعات 

عديدة.
وأكــــــــد عــــمــــاد بـــوخـــمـــســـيـــن أن 
»أبراج مصر« تعمل بفكر وخطط 
مـــدروســـة، ولـــذلـــك أســـنـــدت إدارة 
فـــنـــدق هـــولـــيـــداي إن إلــــى شــركــة 
عــالــمــيــة مــتــخــصــصــة فــــي إدارة 
الفنادق العالمية الكبرى فئة الـ5 

نجوم، وهي شركة انتركونتننتال 
هــوتــيــل جــــروب الــعــالــمــيــة، حيث 
تــديــر الفندق مــن خــال شركتها 
ــداي إن مـــــيـــــدل إيــــســــت،  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ هــ
وإجــمــالــي الــطــاقــة االستيعابية 
لــلــفــنــدق قــبــل االفــتــتــاح الــرســمــي 
للشقق الفندقية تبلغ 166 غرفة، 

إضافة إلى 5 أجنحة. 
وأشــــــار إلــــى أن شـــركـــة أبــــراج 
ــة ومـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ مــــصــــر الــ
بــوخــمــســيــن فـــكـــرت فــــي تشغيل 
شقق فندقية جديدة تكون تابعة 
ومــمــلــوكــة لــلــفــنــدق لــيــكــون هناك 
تنوع استثماري، خاصة أن هذا 
النوع من االستثمار مطلوب بقوة 

خال الفترة الحالية.
وكــــــشــــــف أن شــــــركــــــة أبــــــــــراج 
مــصــر الــعــالــمــة ســـتـــدرس تنفيذ 
استثمارات جديدة خال الفترة 
المقبلة في مجال الفنادق الكبرى 
فئة الـــ5 نجوم، ســواء في منطقة 
ــــرى في  الـــمـــعـــادي أو مــنــاطــق اخـ
ــرة، بـــشـــرط أن تـــكـــون فــي  ــاهــ ــقــ الــ
مناطق مميزة ومطلة على النيل، 
ــاخ االســتــثــمــار  ــنـ مـــوضـــحـــا أن مـ
فــي مــصــر بشكل عـــام والفندقي 
والسياحي بشكل خــاص جاذب 
للمستثمرين فــي ظــل المقومات 
السياحية الــتــي تمتلكها مصر 
ــا،  ــار الـــتـــنـــافـــســـيـــة أيـــضـ ــ ــعــ ــ واألســ
إضافة إلى التسهيات الحكومية 
التي تقدمها الحكومة المصرية 
للمستثمرين في جميع المجاالت.

»هوليداي إن آند سويتس«... لؤلؤة فندقية على كورنيش النيل
ــدة مـــن أرقـــــى مــنــاطــق الــعــاصــمــة  ــ ــ فـــي واحـ
الـــمـــصـــريـــة، الــمــطــلــة عـــلـــى كـــورنـــيـــش الــنــيــل، 
وتحديدا فــي الــمــعــادي، يقع فندق هوليداي 
إن آند سويتس، الذي يضم 234 غرفة وشقة 
فندقية، باالضافة إلــى عــدد كبير من قاعات 
االجتماعات واألفراح والمطاعم والكافيهات، 
لتلبية طلب جميع العماء من مصريين وعرب 
وأجانب. ويعد الفندق، الذي يتميز بأفضلية 
الموقع، خاصة أن منطقة المعادي معروفة في 
مصر بأنها منطقة الباشاوات أو أوالد الذوات، 
المنشأة الفندقية الوحيدة في المعادي التي 

 فندقية. وأكد المدير العام لشركة 
ً
تمتلك شققا

أبــراج مصر العالمية، المالكة للفندق، هشام 
علي الــديــن أن الفندق يتمتع بمزايا عديدة 
لــوجــوده على كورنيش النيل مباشرة، وفي 
منطقة متميزة وهادئة بعيدة عن زحام مناطق 
وسط البلد، موضحا أن الفندق يمتلك 13 قاعة 
اجتماعات بمساحات كبيرة متاحة لايجار 
امــام جميع الشركات واألفـــراد، إضافة إلى أن 
مطاعم وكافيهات الفندق ليست حكرا فقط 
على النزالء، فالفندق يمتلك ناديا صحيا كبيرا 
 في الـــدور األرضــي 

ً
وكازينو، وكافيه ضخما

ومطعمين أحدهما في الدور الثاني وبه حمام 
سباحة، إضافة إلى المطعم الرئيس في الدور 

األول، وهناك قاعة أفراح كبرى في الفندق.
وأشــار علي الدين إلى أن الشقق الفندقية 
الجديدة في فندق هوليداي إن آند سويتس 
مجهزة على أعلى مستوى وبخامات مميزة 
وباستخدام األنظمة الذكية في تشغيل االضاءة 
 
ً
واألجـــهـــزة الكهربائية فــي الــغــرف، موضحا
أن الــشــقــق الــفــنــدقــيــة لــهــا مــدخــلــهــا الــخــاص 
 على 

ً
ومصاعدها الخاصة في الفندق حفاظا

خصوصية عماء تلك الشقق.

المصري منذ عــام 1975 لثقتها 
القوية بالمناخ المصري.

وأشـــــــــاد بـــحـــجـــم الــتــســهــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــصـــريـــة الــكــبــيــرة 
للمستثمرين في جميع المجاالت، 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــيــــة أو سـ ــنــ ــكــ ســــــــــــواء ســ
ــــة إلــــى  ـــافـ ـــاإلضــ ــة، بــ ــيــ ــاعــ ــنــ أو صــ
التسهيات الحالية في نظم طرح 
األراضي من خال أنظمة الشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، مــبــيــنــا أنــه 
دائما يتعامل مع مصر على أنها 
أم الدنيا وأبوها، وليس أم الدنيا 
فقط، ألن مصر دولــة كبيرة جدا 
في المنطقة، وهي الشقيقة الكبرى 

لجميع دول الوطن العربي.
وشــدد جــواد بوخمسين على 
ــة لــجــمــيــع  ــاذبــ أن مـــصـــر دولــــــة جــ
الــمــســتــثــمــريــن، وفـــيـــهـــا قــوانــيــن 
جــيــدة ومـــدروســـة تحمي الــدولــة 
والمستثمرين معا، داعيا جميع 
المستثمرين في منطقة الخليج 
وخــاصــة الكويت إلــى االستثمار 
ــــي جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت،  بـــمـــصـــر فـ
مشيدا بحفاوة االستقبال الــذي 
ــمـــصـــري  ــه مـــــن الــــجــــانــــب الـ ــمـــسـ لـ
أثناء حضوره األسابيع القليلة 
الماضية ضمن الوفد االقتصادي 
الــكــويــتــي الــــذي زار مــصــر وعــقــد 
لقاءات مكثفة أبرزها مع الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
وكشف أن مجموعة بوخمسين 
الـــقـــابـــضـــة وشــــركــــة أبـــــــراج مــصــر 
ــة ســــــــتــــــــدرس تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
مشروعات سكنية وفندقية بمصر 

فــي مــنــاطــق مــمــيــزة خـــال الفترة 
المقبلة، موضحا أن هناك خططا 
مـــدروســـة فـــي مــجــال االســتــثــمــار 
الــفــنــدقــي، تــشــمــل زيــــــادة الــطــاقــة 
االستيعابية لفندق هوليداي إن 
آند سويتس المعادي مع التوسع 
خــال الفترة المقبلة في تشغيل 
فنادق كبرى على كورنيش النيل.
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وأكــــــــــــد أن الـ
 
ً
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تــــثــــق تــــمــــامــــا

بــــاالقــــتــــصــــاد الــــمــــصــــري ومـــنـــاخ 
االستثمار المصري، ولذلك فهي 
ــنــــوات عـــديـــدة  مــــوجــــودة مـــنـــذ ســ
فــي مــصــر، مــن خــال استثمارات 
متنوعة، الفتا الى أن المجموعة 
 التعامل مع الشركات 

ً
تفضل دائما

الــعــالــمــيــة والـــكـــبـــرى فــــي تــنــفــيــذ 
مــشــروعــاتــهــا، ســـواء السكنية أو 
الفندقية، حتى تقدم الخدمة في 
النهاية بشكل مميز مــع مــراعــاة 
تقديم الخدمات بأسعار تنافسية.

مـــن جــهــتــه، ذكـــر نــائــب رئــيــس 
مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن الــقــابــضــة 
ــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي عــــمــــاد  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
ــواد بــوخــمــســيــن أن مــجــمــوعــة  ــ جـ
ــة تــســعــد  ــابــــضــ ــقــ ــن الــ ــيـ ــمـــسـ بـــوخـ
بأنها المساهم األكبر في شركة 
ابـــــراج مــصــر الــعــالــمــيــة، الــمــالــكــة 
لفندق هوليداي إن آند سويتس 
فـــي مــنــطــقــة الـــمـــعـــادي، موضحا 
ــددا من  ــ أن الــمــجــمــوعــة تــمــثــل عــ
الــشــركــات التابعة لها مــن خال 
ــي تــلــك  ــ ــبــــرى فـ ــكــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــا الــ

الشركة.

Apple Payالخليج« يتيح لعمالئه الدفع بـ«
أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج طـــرح أحـــدث ثـــورات 
ــيـــة لـــعـــمـــائـــه؛ خــدمــة  الــــمــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـ
ــعــد األكــثــر 

ُ
أبـــل بـــاي )Apple Pay(، الــتــي ت

 وخصوصية، حيث تسمح للعماء 
ً
أمــانــا

بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر 
 عبر اإلنترنت، عند 

ً
التطبيق، وإلكترونيا

استخدام أجهزتهم من أبــل )Apple(، بما 
فيها جهاز آيفون )iPhone( أو ساعة أبل 
.Mac وماك ،)iPad( وآيباد ،)Apple Watch(
 ال 

ً
ا ويعتبر األمـــان والخصوصية جـــزء

يــتــجــزأ مــن خــاصــيــة Apple Pay، حــيــث ال 
يــتــم حــفــظ أرقــــام الــبــطــاقــات الــفــعــلــيــة على 
الجهاز أو على خــوادم أبل حين يستخدم 
العماء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب 
اآللــي الخاصة بهم مــن »الخليج«، بــل يتم 
تــخــصــيــص رقـــــم فـــريـــد لـــحـــســـاب الــجــهــاز 
ــن،  ــ وتـــشـــفـــيـــره وتـــخـــزيـــنـــه فــــي عــنــصــر األمـ
وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير 
الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع 

بشكل آمن على الجهاز.
ــيـــة شـــــــــراء مــن  ــلـ ــل عـــمـ ــ ــن كــ ــيــ ــأمــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ويـ
Apple Pay بــمــصــادقــة تــتــم بــاســتــخــدام 

خـــــاصـــــيـــــة الــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى الـــــــوجـــــــه أو 
ــرور الــجــهــاز.  ــ ــز مـ ــبـــع أو رمــ بــصــمــة اإلصـ
وتتمتع Apple Pay بميزة أمان إضافية 
 ،)Find My( تتمثل في تطبيق فايند مي
الذي يسمح للمستخدمين بتحديد موقع 
أجهزتهم وقفلها وحتى مسحها عن ُبعد 

في حالة فقد أجهزتهم أو سرقتها.
ومن السهل تثبيت خدمة أبل باي، حيث 
توجد الخدمة على جميع أجهزة أبل. وال 
يتطلب تفعيلها تنزيل تطبيق مستقل، 
أو الدخول في عمليات معقدة. يجب على 
العميل فقط إضافة بطاقته المصرفية من 
»الخليج« إلى تطبيق والت )Wallet( على 

جــهــاز iPhone واســتــخــدام الــخــدمــة على 
الفور. ويمكن إتمام ذلك عبر تطبيق بنك 
 Wallet الخليج اإللــكــتــرونــي، أو تطبيق

.iPhone على
قبل خدمة Apple Pay فــي مايين 

ُ
وت

الــمــحــات حــــول الـــعـــالـــم، وبــجــمــيــع نــقــاط 
البيع التي تتيح الدفع دون تامس، حيث 
يمكن استخدام الخدمة بنفس الطريقة 
الـــتـــي تــســتــخــدم فــيــهــا الـــبـــطـــاقـــات. وتــتــم 
العملية بكل سهولة، بعد إتمام المصادقة 
بخاصية التعرف على الوجه. كل ما يجب 
على العميل أن يفعله هــو تقريب جهاز 
iPhone أو ساعة أبــل إلتــمــام الــدفــع دون 

تامس. 
 اســــتــــخــــدام 

ً
ــمـــاء أيـــــضـــــا ــعـ ــلـ ويــــمــــكــــن لـ

ــرع  Apple Pay إلجـــــــراء مــــدفــــوعــــات أســ
وأســلــس مــن خــال الــتــجــارة اإللكترونية 
والمعامات داخــل التطبيق. إضافة إلى 
ذلك، سيواصل حاملو بطاقات »الخليج«، 
ــل بــــاي، الــحــصــول  الــذيــن يــســتــخــدمــون أبـ
نفس المكافآت والمزايا الحصرية المقدمة 

على بطاقات »الخليج«.

»وربة«: استمرار 
»رواد لالبتكار« 
حتى 14 الجاري

أعــلــن بــنــك وربــــة اســتــمــرار 
برنامج »رواد االبتكار« لتبني 
ابتكارات طلبة الجامعات في 
نسخته الــرابــعــة، والـــذي يعد 
األول مــن نــوعــه فــي الكويت، 
والــذي انطلق في 23 أكتوبر 
الــمــاضــي ويــســتــمــر حــتــى 14 
ــح  ــاري. وأوضــ ــجــ ديــســمــبــر الــ
ــيـــان صــحــافــي،  الـــبـــنـــك، فــــي بـ
أن بــرنــامــج »رواد لابتكار« 
ــات،  ــعــ ــامــ ــه 4 جــ ــيــ تــــــشــــــارك فــ
هــــــــــــي: جــــــامــــــعــــــة الــــــكــــــويــــــت، 
وجــــامــــعــــة الـــخـــلـــيـــج لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والــجــامــعــة 
األميركية بالكويت، والجامعة 
األسترالية، ويتكون البرنامج 
مـــــن ورش عـــمـــل أســـبـــوعـــيـــة 
وجلسات تدريبية لكل فريق، 

الذي يتكون من 5 طاب.
وأشــــــــــار إلــــــى أن بـــرنـــامـــج 
»رّواد لــــابــــتــــكــــار« تـــبـــلـــورت 
فكرته مــن قبل بنك وربـــة في 
إطــار المسؤولية المجتمعية 
والـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي إطــــــــاق 
اإلمكانات الكامنة لــدى طلبة 
الجامعات، وكذلك دعم موظفي 
بنك وربة وإتاحة الفرصة لهم 
للعب دور أساسي في تعزيز 
مكانة البنك مع إمكانية التطور 

المهني.

… و»التجاري« يدشن خدمة 
Apple Pay الدفع
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● بغداد - محمد البصري
بينما يــحــاول الــجــنــاح المتشدد في 
البرلمان العراقي، تمرير مسودة لقانون 
»حــريــة التعبير وجــرائــم المعلوماتية« 
 فــي اللجوء 

ً
بالغ كثيرا

ُ
ُوِصــفــت بأنها ت

إلى عقوبة الحكم المؤبد، واصل القضاء 
العراقي إصدار أحكام بالحبس المشدد، 
بحق ساسة وناشطين، بتهمة »اإلساءة 
إلـــــى مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة«، مـــمـــا أحــــدث 
ردات فــعــل غــاضــبــة اعــتــبــرت مـــا يــجــري 
 لعهد حكومة محمد شياع 

ً
 مقلقة

ً
بداية

الـــســـودانـــي، الــمــدعــوم مــن كــتــلــة »اإلطــــار 
الــتــنــســيــقــي«، وهــــي الــمــظــلــة الــرئــيــســيــة 
لحلفاء طهران والفصائل المسلحة في 

العراق.
وفـــي ســابــقــة هــي األولــــى مــن نوعها، 
ــدد ثــاثــة  ــمـــشـ صـــــدر حـــكـــم بـــالـــحـــبـــس الـ
أعوام، على ناشط من بغداد يدعى حيدر 
الـــزيـــدي ويــنــتــمــي إلـــى »حــــراك تــشــريــن«، 
ــــى هـــيـــئـــة »الـــحـــشـــد  ة إلــ بــتــهــمــة اإلســـــــــاء
الشعبي«، أثــر انتقاده، قبل أشهر، أحد 
قادة الفصائل واتهامه بقتل الناشطين 

خال أحداث عام ٢٠١٩.
وقبل ذلك بيوم واحــد أصــدر القضاء 
 بالسجن 7 أعوام، على السياسي 

ً
حكما

الــبــارز مــثــال األلـــوســـي، بتهمة اإلســـاءة 
للقضاء، بعد أن انتقد، مع كثيرين طوال 
األشهر الماضية، انحياز المحكمة العليا 
لـــ »اإلطــــار«، خــال الــصــراع على تشكيل 
الحكومة، مــع التحالف الــذي ضــم تيار 
ــــوى كـــرديـــة وســنــيــة  مــقــتــدى الـــصـــدر وقـ

أساسية.
ــاعـــدت ردود الـــفـــعـــل الــشــعــبــيــة  وتـــصـ
ضــد هــذه اإلجــــراءات، إلــى درجــة جعلت 
الكثير من حلفاء رئيس الحكومة محمد 
الــســودانــي أنــفــســهــم، يــوجــهــون دعـــوات 
إلى الفصائل للتراجع عن دعواها ضد 

ناشطين.
 
ً
ــواجـــه حــكــومــة الـــســـودانـــي حــرجــا وتـ

 بعد 
ً
 في هذه األجواء، خصوصا

ً
واضحا

إطــاقــهــا ســــراح مــتــهــم بــاخــتــاس أكــثــر 

ــام، إلـــى جانب  مــن مــلــيــار دوالر، قــبــل أيــ
معلومات حول قرب إطاق سراح متهم 
آخـــر مــقــرب مــن رئــيــس الـــــوزراء األســبــق 
نــوري المالكي، سبق أن ُحكم عليه في 
عهد مصطفى الكاظمي بالسجن لتورطه 

في التاعب بمليارات الدوالرات.
 
ً
ــــق لـــلـــقـــضـــاء أن أصـــــــــدر عـــــــددا ــبـ ــ وسـ
ــرات الــتــوقــيــف بــحــق ناشطين  ــذكـ مـــن مـ
وصــحــافــيــيــن، بتهمة انــتــقــاد المحكمة 
الــعــلــيــا، فــي وقـــت تــتــصــاعــد االنــتــقــادات 
لــمــســودة قـــانـــون يــنــظــم حــريــة التعبير 
ويعالج جرائم المعلوماتية، إذ وصفته 
ــمـــات حـــقـــوقـــيـــة بــأنــه  ــظـ ــنـ جـــمـــعـــيـــات ومـ
»يسرف« في اللجوء إلى عقوبة السجن 
ــن عـــشـــرة  ــ ــر مـ ــثــ الــــمــــؤبــــد، ويـــتـــضـــمـــن أكــ
أسباب تكفي للحكم بالحبس المؤبد، 

للمعارضين.
وقال ناشطون حقوقيون، إن المسودة 
ــة يــمــكــن  ــفـــاضـ تـــضـــمـــنـــت عــــــبــــــارات فـــضـ
استخدامها بسهولة ضد المعارضين، 
ة لــلــنــظــام أو تــهــديــد  مـــن قــبــيــل »اإلســـــــاء

ســامــة الــبــاد« دون تــعــريــفــات مــحــددة، 
ســبــق أن طــالــبــت بــهــا مــنــظــمــات محلية 
ودولية، ونجحت بالضغط طوال أعوام 

في عدم إقرار القانون.
ويـــقـــول الـــنـــاشـــطـــون إنـــهـــم يــشــعــرون 
بقلق جدي هذه المرة، إذ نجحوا طوال 
دورتـــيـــن نــيــابــيــتــيــن فـــي الــضــغــط لــعــدم 
تمرير الــقــانــون، مستفيدين مــن وجــود 
»تــوازن« سياسي داخــل مجلس النواب، 
بينما تمتاز الـــدورة الحالية بتشكيلة 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــجـــنـــاح الــمــتــشــدد، بعد 
غياب مرير للعلمانيين واليسار، الذين 
 
ً
قاطعوا انتخابات العام الماضي، فضا

 عن الكتلة الصدرية، 
ً
عن استقالة ٧٣ نائبا

سمحت باستبدالهم بعشرات المرشحين 
الخاسرين الموالين للفصائل المسلحة، 
 ُوِصــــف بأنه 

ً
 ســيــاســيــا

ً
وأحــدثــت إربـــاكـــا

األخطر منذ سقوط نظام صدام حسين.
وتعيش الــبــاد أجـــواء عــدم استقرار 
واضحة، في ظل تهديد متواصل تطلقه 
الــمــيــلــيــشــيــات، وهــــي تــحــتــفــل بــعــودتــهــا 

القوية إلى السلطة. وشهد الشهر األول 
من عمر حكومة السوداني، أسرع عملية 
تغيير للتخلص من حقبة الكاظمي، إذ 
جــرى إلــغــاء مــئــات الــقــرارات الحكومية، 
 
ً
ــة نــحــو ٩٠٠ مـــســـؤول، خــصــوصــا ــالـ وإقـ
فــي المؤسسة األمنية والعسكرية، مع 
تــنــامــي نــفــوذ الميليشيات فــي وكـــاالت 

االستخبارات والمعلومات.
ــدار مـــذكـــرات اســتــقــدام  كــمــا جـــرى إصــ
وتـــوقـــيـــف بــحــق الـــعـــديـــد مـــن مــســاعــدي 
الكاظمي، وإقالة ذراعه األمنية البارزة، 
ومـــديـــر مـــخـــابـــراتـــه، إلــــى جـــانـــب سحب 
حــمــايــات رئــيــس الــــوزراء الــســابــق، الــذي 
يــتــردد أنــه غــادر الــبــاد قبل أيـــام، وسط 
دعوات من ممثلي الفصائل لمحاكمته، 
بــتــهــمــة »الــخــيــانــة« والــــتــــورط فـــي مقتل 
ــي قــــاســــم ســلــيــمــانــي  ــ ــرانــ ــ ــرال اإليــ ــنــ ــجــ الــ
ــق أبـــي مهدي  ومــســاعــده الــعــراقــي األوثــ
المهندس، اللذين تم اغتيالهما في مطار 

بغداد بغارة أميركية مطلع عام ٢٠٢٠.
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سلة أخبار

أعلن رئيس اللجنة الدائمة 
للعاقات الخارجية في 

برملان أرمينيا إدوارد 
مت 

ّ
أغاجانيان، أن باده تسل
من أذربيجان مقترحات 

حول مشروع معاهدة السام 
بني الدولتني، مضيفًا أن 

الجانبني سيباشران قريبًا 
املرحلة الثالثة من عملية 

التفاوض.
ولم يستبعد أغاجانيان 

إمكانية عقد اجتماع بني 
رئيس الوزراء نيكول 

باشينيان ورئيس أذربيجان 
إلهام علييف قبل حلول 

نهاية العام الحالي.

أرمينيا تتسلم مقترحات 
سالم من أذربيجان

بعد نحو أسبوعني من فتح 
شرطة التحقيقات الفدرالية 

األميركية قضية بمقتل 
الصحافية الفلسطينية 

األميركية شيرين أبوعاقلة، 
التي القت حتفها بالرصاص 

أثناء مداهمة إسرائيلية 
بالضفة الغربية في مايو 

املاضي، قالت شبكة 
»الجزيرة« اإلعامية أمس 

إنها رفعت قضية ضد 
القوات اإلسرائيلية أمام 

املحكمة الجنائية الدولية 
في الهاي، مطالبة املحكمة 
بأن تحدد هوية املتورطني 

بشكل مباشر. 
وجددت إسرائيل تأكيدها 

أنها لن تتعاون مع 
التحقيق، أو تسمح ألي 

أحد بالتحقيق مع جنود 
إسرائيليني، أما وزير 

الداخلية املقبل ايتمار بن 
غفير فقد دعا إلى سحب 

ترخيص »الجزيرة«، ومنعها 
من العمل في إسرائيل، 

متهما القناة بأنها معادية 
للسامية.

»الجزيرة« تقاضي إسرائيل 
في »الهاي« بمقتل أبوعاقلة

اختبار جديد لوالية بايدن في انتخابات جورجيا
ح بداية 2023 وبولتون مهتم بـ »الرئاسية«

ّ
الرئيس يعلن موقفه من الترش

تــنــافــس رجـــل ديـــن ونــجــم كـــرة قـــدم ســابــق في 
انـــتـــخـــابـــات واليـــــة جـــورجـــيـــا الـــتـــي جــــرت أمـــس، 
الخــتــيــار عضو لمجلس الــشــيــوخ األمــيــركــي في 
اقتراع حاسم بالنسبة لما تبقى من والية الرئيس 

جو بايدن.
ويــنــافــس الــســنــاتــور الــديــمــوقــراطــي رافــايــيــل 
وارنوك مرشح دونالد ترامب الرياضي هيرشل 
ووكــــــــر فـــــي الــــفــــصــــل األخـــــيـــــر مـــــن االنــــتــــخــــابــــات 
التشريعية لمنتصف الوالية الرئاسية والدورة 

الثانية من انتخابات جورجيا.
وُينتظر أن تكون المنافسة محتدمة، إذ تظهر 

استطاعات الرأي القليلة تقارب المرشحين.
وقــال بايدن، أمــس األول، إن هــذه االنتخابات 
 الناخبين فــي جورجيا 

ً
«، داعــيــا

ً
»أســاســيــة حــقــا

إلى التوّجه بأعداد كبيرة إلى صناديق االقتراع.
ــوازن الــقــوى  ــ وال يــتــوقــف عــلــى هـــذا الــمــقــعــد تـ
فــي الــكــونــغــرس بعد أن حــافــظ الديموقراطيون 
ــيــــوخ فــي  ــشــ عـــلـــى ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى مـــجـــلـــس الــ
نهاية انتخابات منتصف الــواليــة، فيما سيطر 

الجمهوريون على مجلس النواب.
لكن انتخابات الــواليــة الجنوبية التي تضم 
 مـــن الــســكــان األمــيــركــيــيــن مـــن أصــل 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــــددا عـ

إفريقي، تعتبر مع ذلك حاسمة بالنسبة لما تبقى 
من والية بايدن.

ويرى الجمهوريون أن هذا المقعد في مجلس 
الـــشـــيـــوخ يــمــكــن أن يـــوفـــر لـــهـــم فـــرصـــة لـــزيـــادة 
قوتهم وقدرتهم على عرقلة سياسات الرئيس 

الديموقراطي. 
فمع بقاء 700 يوم قبل االنتخابات الرئاسية 
 تحطيم زخم بايدن 

ً
المقبلة، تأمل المعارضة أيضا

 في 
ً
الذي كان أداؤه أفضل بكثير مما كان متوقعا

االنتخابات التشريعية في نوفمبر.
وعلى الجانب الديموقراطي، ســيــؤدي الفوز 
 
ً
بهذا المقعد إلــى تعزيز األغلبية الضئيلة جدا

للحزب في مجلس الشيوخ، ما يسمح له بممارسة 
تأثير أكبر في اللجان البرلمانية األساسية. 

 إلــى الــفــوز، استعان الديموقراطيون 
ً
وسعيا

بشخصيات الحزب الوازنة مثل الرئيس السابق 
ــد أكثر  ــه أحـ بــــاراك أوبـــامـــا الــــذي يــمــكــن الــقــول إنـ
الشخصيات شعبية في الحزب، والذي شارك في 

الحملة في أتانتا األسبوع الماضي.
وداللــة على أهمية هــذه االنتخابات، تم ضخ 

ما يقرب من 400 مليون دوالر فيها، ما يجعلها 
األغـــلـــى فـــي انــتــخــابــات نــصــف الـــواليـــة. لــكــن من 

الصعب التنبؤ بنتيجتها.
 للجمهوريين، 

ً
جورجيا المحسوبة تاريخيا

فاجأت أميركا بتفضيلها بايدن على ترامب في 
االنتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أن تنتخب 
اثنين من الديموقراطيين إلــى مجلس الشيوخ 

بعد ذلك بشهرين.
هــذه الوالية المتاخمة لفلوريدا تجد نفسها 
من جديد في قلب مواجهة محتدمة مع مرشحين 

غير نمطَيين.
ومـــع سلسلة مــن الــســجــات الــريــاضــيــة، دخــل 
الجمهوري ووكر، الذي ُيعتبر من كبار الاعبين 
في تاريخ كرة القدم الجامعية، السياسة في وقت 
متأخر من حياته. ويسعى الرجل البالغ من العمر 
 النتزاع المقعد من وارنوك الذي كان قبل 

ً
60 عاما

 في مجلس الشيوخ عن جورجيا 
ً
أن يصير عضوا

 في الكنيسة التي خدم فيها مارتن 
ً
في 2021 قسا

لوثر كينغ في أتانتا.
ولكن حملة المرشح األميركي األسود المؤيد 
هم 

ُ
لترامب شابها العديد مــن الفضائح. فقد ات

ووكر، المعروف بمواقفه المناهضة لإلجهاض، 
من بين أمــور أخــرى، بتمويل عمليات إجهاض 

عدد من عشيقاته السابقات.
ــر كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت  ــك، ذكــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــراره  ــخــذ قـ

ّ
األبـــيـــض رون كـــايـــن، أن بـــايـــدن ســيــت

بشأن إن كــان سيترشح لــواليــة ثانية فــي 2024 
 
ً
بعد »فترة قصيرة« من بدء العام الجديد، مشيرا

إلى أن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته. 
في سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس األكبر 
 فــي تــاريــخ الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وإذا تولى 

ً
ســنــا

الــســلــطــة لـــواليـــة ثــانــيــة فــســيــكــون فـــي الــســادســة 
والثمانين من عمره بحلول انتهاء واليته.

ــن الــقــومــي  ــ مـــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن مــســتــشــار األمـ
ــتــــون، عــن  الـــســـابـــق لــلــبــيــت األبــــيــــض جـــــون بــــولــ

استعداده للترشيح لخوض انتخابات 2024.
وكتب على »تويتر«: »إذا لم يتخل المرشحون 
الرئاسيون الجمهوريون الحاليون عن ترامب، 

فأنا مستعد لخوض السباق«.
)واشنطن ـ وكاالت(

بوتين يبحث الرد بعد قصف جديد على مطارات روسية
 في أوكرانيا

ً
 عادال

ً
•ماكرون: ال خالفات أوروبية بشأن الضمانات األمنية • بلينكن: ندعم سالما

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وجود خالفات أوروبية 

ق بمنح موسكو 
ّ
فيما يتعل

ضمانات أمنية، في وقت 
تعّرض العمق الروسي، لليوم 

الثاني على التوالي، لهجمات 
أوكرانية استهدفت مطارات 

عسكرية في منطقتين 
مختلفتين.

بـــــحـــــث الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فاديمير بوتين، أمس، مع كبار 
المسؤولين، »األمن الداخلي« في 
روســـيـــا، بــعــد أن أفــــاد الكرملين 
بأن الهجمات األوكرانية األخيرة 
 
ً
بــطــائــرات مــســيــرة تــشــكــل خــطــرا
 أن بوتين 

ً
عــلــى الـــبـــاد، مــضــيــفــا

عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا لــمــجــلــس األمــــن 
لــمــنــاقــشــة كــيــفــيــة ضــمــان »األمـــن 
الداخلي« للدولة، من دون مزيد 

من التفاصيل.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، قــــال 
المتحدث باسم بوتين، دميتري 
بـــيـــســـكـــوف، لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن، إن 
ــذ اإلجــــــــــــراءات  ــخـ ــتـ ــلــــطــــات تـ الــــســ
»الــضــروريــة« لحماية الــبــاد من 
ــاف  الــهــجــمــات األوكـــرانـــيـــة. وأضـ
 عــلــى ســـــؤال حــــول ضــربــات 

ً
ردا

الـــطـــائـــرات الــُمــســيــرة: »بــالــطــبــع، 
الــســيــاســة الــتــي أعــلــنــهــا الــنــظــام 
ــة لــمــواصــلــة  ــراحــ األوكـــــرانـــــي صــ
مثل هــذه األعمال اإلرهابية هي 

عامل خطر«.
ــن الــهــجــوم  ــات مــ ــاعــ وبـــعـــد ســ
ــذتــه أوكــرانــيــا 

ّ
الـــجـــريء الــــذي نــف

مستهدفة قاعدتين عسكريتين 
عــلــى بــعــد مـــئـــات األمـــيـــال داخـــل 
روســيــا، باستخدام طــائــرات من 
دون طـــيـــار )درون(، اســتــهــدفــت 

 للطائرات 
ً
مسّيرة، أمس، مهبطا

فــــي مــنــطــقــة كــــورســــك الـــروســـيـــة 
ــة ألوكـــــرانـــــيـــــا تــســبــب  ــاذيــ ــمــــحــ الــ
ــار بــصــهــريــج  ــ ــنـ ــ ــتــــعــــال الـ ــــي اشــ فـ
لتخزين النفط، وفق ما قال حاكم 
ــان ســتــاروفــويــت،  الــمــنــطــقــة، رومــ
الذي قال إنه لم يسقط أي ضحايا 

في الضربة.
وأقرت وزارة الدفاع الروسية 
بتعّرض قاعدة ياغيليفو الجوية 
في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز 
ــاراتـــوف  الـــجـــويـــة فـــي مــنــطــقــة سـ
لهجوم بالمسّيرات، لكنها قالت 
إنه تم اعتراضها وإن االنفجارات 
التي أدت الى مقتل 3 جنود على 
األقـــل هــي نتيجة الــحــطــام الــذي 
ســـقـــط وانـــفـــجـــر فــــي الــقــاعــدتــيــن 

الجويتين.
ــوم غــيــر  ــجــ ــهــ ــذا الــ ــ ــ ويــــــهــــــّدد هـ
المسبوق الـــذي أظــهــر ألول مرة 
قدرة أوكرانيا على الهجوم على 
مسافات طويلة بتصعيد كبير 
ــرب الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ 9  ــحــ ــي الــ فــ
أشهر، وفقا لـ »أسوشيتد برس«، 
ألنــه ضــرب مــطــارا يضم قاذفات 
قنابل قـــادرة على حمل أسلحة 

نووية.
ورأى الــقــائــد الــســابــق لــقــوات 
الــــنــــاتــــو فـــــي أوروبــــــــــــــا، جــيــمــس 

ــريــــديــــس، أن اســـتـــهـــداف  ــافــ ــتــ ســ
الـــمـــطـــارات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
يشكل منعطفا خطيرا في مسار 
األزمـــــة األوكــــرانــــيــــة، مــتــوقــعــا أن 
يــعــمــل الــســاســة الــغــربــيــون على 
مــنــع كــيــيــف مــن شــن الــمــزيــد من 
هذه الهجمات، لتجنب التصعيد، 
وانــــخــــراط الــنــاتــو الــمــبــاشــر في 

الحرب.
ودافــــــــــع الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، أمـــــس، عن 
دعـــوتـــه إلنـــشـــاء هــيــكــلــيــة أمــنــيــة 
اوروبـــــــيـــــــة وإعــــــطــــــاء ضـــمـــانـــات 
 أن 

ً
لروسيا فــي إطــارهــا، معتبرا

الــحــديــث عـــن خـــافـــات أوروبـــيـــة 
حولها »مبّكر وال أســاس لــه من 

الصحة«.
ــارت تصريحات مــاكــرون،  وأثـ
خــال زيــارتــه الــى واشــنــطــن قبل 
أيام، رفضا من سياسيين المان 
في االئتاف الحاكم، وانتقادات 
ــا ودول في  ــيـ ــرانـ مـــن جـــانـــب أوكـ
ـــبـــاع 

ّ
شـــــرق أوروبـــــــــا تـــطـــالـــب بـــات

 حيال روسيا، 
ً
نهج أكثر تــشــّددا

 الرئيس الفرنسي 
ً
هم غالبا

ّ
وتت

 مــع موسكو 
ً
ــه متسامح جـــدا

ّ
بــأن

 تجاهها، وهــو ما 
ً
ومنفتح جـــّدا

تنفيه باريس التي تؤّكد دعمها 
لكييف مع بقية الدول األوروبية.

وفــي تعليق على تصريحات 
ماكرون، شّدد مسؤول السياسية 
الخارجية في االتحاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، أمس األول، على 
 النزاع الدائر في األراضي 

ّ
أن حل

 تقديم 
ً
ب حتما

ّ
األوكــرانــيــة يتطل

»ضمانات أمنية ألوكــرانــيــا« أّما 
بالنسبة إلـــى ضــمــانــات مماثلة 
.»

ً
بحث الحقا

ُ
لروسيا فمسألة »ت

ــــال وجـــــــوده فــــي الــبــانــيــا  وخــ
لــحــضــور أول قــمــة بــيــن االتــحــاد 
االوروبــــــــي ودول الــبــلــقــان الــتــي 
تستضيفها العاصمة االلبانية، 
رد الرئيس الفرنسي بحدة على 
ســـــؤال صــحــافــي حــــول احــتــمــال 
انقطاع التيار الكهربائي بفرنسا 
هذا الشتاء، قائا: »هــذا النقاش 
: »فرنسا دولة 

ً
سخيف«، مضيفا

ــــوذج طـــاقـــة  ــمـ ــ عـــظـــيـــمـــة لـــديـــهـــا نـ
عظيم«.

االتصال ببوتين 

 على إعــان ماكرون 
ً
وتعليقا

أنه يأمل بإجراء محادثة هاتفية 
ــع نــظــيــره الــــروســــي فــاديــمــيــر  مـ
بـــوتـــيـــن، قـــــال مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
الروسي للشؤون الدولية، يوري 
أوشاكوف، إنه في الوقت الحالي 

لــيــس هــنــاك تخطيط لمثل هــذه 
المحادثة.

بلينكن وبيسكوف 

ــه، قـــــــــــال وزيــــــــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــة األمــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
بلينكن، في مقابلة مع صحيفة 
وول ستريت جورنال األميركية 
ــقـــرار الــمــيــدانــي فـــي الــحــرب  إن الـ
يعود إلــى األوكرانيين أنفسهم، 
 أن الواليات المتحدة تريد 

ً
مضيفا

مــحــادثــات ســام بــشــأن أوكرانيا 
لتحقيق سام »عادل ودائم«.

ورد الــنــاطــق بـــاســـم الــرئــاســة 
الروسية، دميتري بيسكوف على 
هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، مــعــربــا عن 
تأييد باده لتسوية بسام عادل 
ه قال إن أي مفاوضات 

ّ
ودائم، لكن

ــع كـــيـــيـــف يـــجـــب أن تـــتـــم فــقــط  ــ مـ
بعد »تحقيق كل أهــداف العملية 

العسكرية الروسية الخاصة«.

قمة تيرانا 

الــى ذلــك، عقد الــدول األعضاء 
في االتحاد االوروبــي الـ 27 قمة، 
ــــي األولــــــى  ــيــــرانــــا هـ ــــي تــ أمـــــــس، فـ
ــع قـــــادة دول غــرب  ــن نــوعــهــا مـ مـ

البلقان الـ 6 لتعزيز شراكة باتت 
تــعــتــبــر أســاســيــة أكـــثـــر فـــي إطـــار 
الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، 
حيث سيلتزم االتحاد األوروبــي 
بتسريع مفاوضات انضمام هذه 

الدول الى صفوفه. 
ــــت دول الـــبـــلـــقـــان الـــتـــي  ــانـ ــ وكـ
ــاد  ــ ــــحـ ــلــــى أبــــــــــواب االتـ تـــنـــتـــظـــر عــ
االوروبــــــــــــــــي مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، قــد 
عّبرت عن استيائها أمــام عملية 
انضمام طويلة ومتطلبة، بعدما 
منح التكتل بشكل سريع وضع 
مــرشــح لانضمام الــى أوكــرانــيــا 

ومولدافيا.
ــم  ــاكــ ــل، قــــــــــال حــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
منطقة كييف إن نصف المنطقة 
المحيطة بالعاصمة األوكرانية 
تــقــريــبــا ســتــظــل بـــا كــهــربــاء في 
ــام الــمــقــبــلــة، بــعــد الــضــربــات  ــ األيــ
ــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
مــنــشــآت الـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
السلطات الكندية انها تحقق في 
عة على 

ّ
كيفية وصول قطع مصن

أراضيها إلى المسّيرات اإليرانية 
الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا روســــيــــا فــي 
حــربــهــا بــأوكــرانــيــا، وفـــق مــا ذكــر 
رئيس الــــوزراء، جاستن تــرودو، 

أمس.

نفوذ الفصائل ُيشيع أجواء التهديد في بغداداضافة ماكرون - 
أحكام سجن مشددة للمعارضين بتهمة اإلساءة إلى مؤسسات الدولة

وصول أول دفعة من الدبابات الكورية الجنوبية إلى بولندا أمس، في إشارة إلى زيادة التعاون العسكري بين حلفاء واشنطن في آسيا وأوروبا )أ ف ب(

حملة لتنظيف منطقة في األهوار جنوب العراق
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• القاهرة - ةديرجلا●
يخوض النادي األهلي عند 
ــة مــــســــاًء واحــــــــدة مــن  ــادســ الــــســ
أصـــعـــب مـــبـــاريـــاتـــه فـــي بــطــولــة 
الـــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز حـــيـــن يــحــل 
 عــلــى نــظــيــره فــريــق غــزل 

ً
ضــيــفــا

الـــمـــحـــلـــة عـــلـــى مــلــعــب األخـــيـــر، 
ضمن لقاءات األسبوع الخامس 
مـــن ُعـــمـــر الــمــســابــقــة الــمــحــلــيــة، 
ــاراة  ــبــ ــمــ ــل »األحــــــمــــــر« الــ ــدخـــ ويـــ
 جـــــــــــدول الــــبــــطــــولــــة 

ً
مــــــتــــــصــــــدرا

بــرصــيــد 12 نــقــطــة جمعها من 
ــام أنــديــة  ــ أربـــعـــة انـــتـــصـــارات أمـ
اإلسماعيلي وأسوان والداخلية 
وطـــائـــع الــجــيــش، فــيــمــا يحتل 
الــغــزل مــركــز الــوصــافــة برصيد 

10 نقاط.
وتكمن صعوبة مباراة اليوم 
في أن فريق الغزل يقدم مستوى 
 في الموسم الحالي، 

ً
 جدا

ً
مميزا

وقام في فترة االنتقاالت األخيرة 
بــتــدعــيــم صــفــوفــه فـــي أكــثــر من 
 
ً
مركز، بخاف أنــه يملك جهازا
 يـــقـــوده الــقــبــرصــي 

ً
 مــمــيــزا

ً
فــنــيــا

بابا فاسيليو.
ــوة  ــل قــ ــكــ ــي يـــســـعـــى بــ ــ ــلــ ــ األهــ
ــقــــاط جـــديـــدة  ــــاث نــ إلضــــافــــة ثــ
إلـــى رصــيــده، وتــوســيــع الــفــارق 
 
ً
مـــــع غــــــزل الـــمـــحـــلـــة، مــتــســلــحــا
بـــالـــدفـــعـــة الـــمـــعـــنـــويـــة الــكــبــيــرة 

ــتـــي اكــتــســبــهــا العــــبــــوه، بــعــد  الـ
ــارات مــع  ــتــــصــ ســلــســلــة مــــن االنــ
الـــمـــدرب الــســويــســري مــارســيــل 
كولر، والصعود إلى الدور قبل 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــــأس مصر 
عــلــى حــســاب نـــادي الــمــقــاولــون 

العرب.
ويــغــيــب عــن الــفــريــق األحــمــر 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة الــــــيــــــوم مــــدافــــعــــه 
محمود متولي لــإصــابــة، كما 
ــر مــحــمــد  ــاهـ يــغــيــب الـــجـــنـــاح طـ

طــاهــر، بعد إصابته بجزع في 
الــربــاط الــداخــلــي للركبة، فيما 
يــعــود الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول، 
بــعــد انــتــظــامــه فـــي الــتــدريــبــات 
 
ً
األحـــد الــمــاضــي، ويــعــود أيضا

حـــمـــدي فــتــحــي العــــب الـــوســـط، 
والمدافع محمد عبدالمنعم، بعد 

تماثلهما للشفاء.
ــل، فــــــــإن فـــريـــق  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
الــمــحــلــة يــطــمــح إلــــى اســتــغــال 
عــامــلــي األرض والــجــمــهــور في 

انـــتـــزاع صـــــدارة الــمــســابــقــة من 
أنــيــاب الــضــيــوف، كما أن إدارة 
النادي حرصت على االجتماع 
بالاعبين قبل المباراة، ووعدت 
بمنحهم مكافآت مالية مضاعفة 
ــفـــوز عــلــى األهـــلـــي،  فـــي حـــالـــة الـ
السيما بعد أن عــاد االستقرار 
مــن جــديــد لـــ »قــلــعــة الــفــاحــيــن« 
ــقــــبــــرصــــي  ــــب اســــــتــــــمــــــرار الــ ــقـ ــ عـ
بــابــا فــاســيــلــيــو مــــدرب الــفــريــق 
فــــي مـــنـــصـــبـــه، وتــــدخــــل بــعــض 

الــوســطــاء إلقــنــاعــه باستكمال 
مهمته مع الفريق.

الزمالك ضيف طالئع الجيش

 على 
ً
ويــحــل الــزمــالــك ضــيــفــا

ــي الــثــامــنــة  طـــائـــع الـــجـــيـــش، فــ
مساًء، لحساب منافسات الجولة 
ذاتها، في المواجهة التي يسعى 
خـــالـــهـــا الـــفـــريـــق األبــــيــــض إلـــى 
اســـتـــعـــادة نــغــمــة االنـــتـــصـــارات 

ــر، بــعــد  ــيـ ــاهـ ــمـ ــة الـــجـ ــالـــحـ ومـــصـ
التعثر في آخر جولتين.

ويـــــــأمـــــــل مـــــــــــدرب الـــــزمـــــالـــــك، 
ــرا، تـــعـــديـــل  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ الــــبــــرتــــغــــالــــي فـ
المسار، عبر حسم نقاط مباراة 
اليوم، للبقاء في دائرة المنافسة 
على لقب الدوري المصري، الذي 
يــخــطــط لــلــحــفــاظ عــلــيــه لــلــعــام 
 
ً
الثالث على التوالي، خصوصا

أنــــــه يـــحـــتـــل الــــمــــركــــز الـــخـــامـــس 
برصيد 8 نقاط.

كـــــان الــــزمــــالــــك بـــــدأ الــمــوســم 
بــالــفــوز فـــي مـــبـــاراتـــي ســمــوحــة 
وســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا بـــأول 
جولتين في الـــدوري المصري، 
قـــبـــل أن يـــخـــســـر لـــقـــب الـــســـوبـــر 
ــه  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــاب األهــــــــلــــــــي )غـ ــ ــســ ــ ــحــ ــ لــ
التقليدي(، ثم التعادل أمام إنبي 

والمصري البورسعيدي.
ــر، يسعى  عــلــى الــجــانــب اآلخــ
ــيـــش إلــــــى تــحــقــيــق  ــع الـــجـ طــــائــ
مفاجأة بخطف نقاط المباراة 

من الزمالك، وتعديل ترتيبه في 
جـــدول الــمــســابــقــة، حــيــث يحتل 
الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث عــشــر بــرصــيــد 

4 نقاط.
وتشهد الجولة السادسة من 
الدوري المصري، إقامة مباراتين 
فــي تــوقــيــت واحـــد عــنــد الساعة 
، عندما 

ً
الــرابــعــة إال ربـــع عــصــرا

ــيـــدز  ــرامـ ــيـ يـــســـتـــضـــيـــف فــــريــــق بـ
نظيره المقاولون العرب، ويلتقي 

فاركو مع الداخلية.

... وجانب من تدريبات الزمالكجانب من تدريبات األهلي

األهلي يتحدى المحلة والزمالك يواجه الطالئعاألهلي يتحدى المحلة والزمالك يواجه الطالئع
ضمن لقاءات األسبوع الخامس بالدوري المصري الممتازضمن لقاءات األسبوع الخامس بالدوري المصري الممتاز

مباراتان في »تمهيدي دوري السلة« اليوم
• جابر الشريفي

تـــقـــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان في 
خـــــتـــــام مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة 
الــــــــســــــــادســــــــة مـــــــــن الـــــــــــــــدوري 
التمهيدي لكرة السلة، حيث 
يلتقي القادسية مــع الشباب 
ــع  ــربــ ــة الـــخـــامـــســـة والــ ــاعــ الــــســ
مــــســــاًء عـــلـــى صــــالــــة االتــــحــــاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الــــريــــاضــــي، تــلــيــهــا مـــواجـــهـــة 
النصر مع اليرموك على نفس 

الصالة.
يــدخــل الــقــادســيــة الــمــبــاراة 
ــيـــد 7 نــــقــــاط، فــــي حــيــن  بـــرصـ
ــاب والــــنــــصــــر  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ يــــلــــعــــب الــ
مــنــافــســات الــيــوم ورصــيــد كل 
منهما 6 نــقــاط، والــيــرمــوك 5 

نقاط.
ويـــــنـــــص نـــــظـــــام الـــبـــطـــولـــة 
على أن يتأهل لــلــدور الثاني 
أول 6 فــرق في الترتيب العام 
بالدوري التمهيدي للمنافسة 

على اللقب.
في المباراة األولــى، يسعى 
ــغــــال  ــتــ الـــــقـــــادســـــيـــــة إلــــــــى اســ
أفـــضـــلـــيـــتـــه لـــتـــجـــاوز خــصــمــه 
الــشــبــاب، فــي المقابل يحاول 
ــاب تـــحـــقـــيـــق مـــفـــاجـــأة،  ــبــ ــشــ الــ
بتحقيق الفوز على »األصفر« 

والدخول في حسابات التأهل 
للدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تبدو 
المنافسة محتدمة بين النصر 
واليرموك، لتقارب المستوى، 

للظفر بنقطتي الفوز.
يــــــقــــــود الـــــنـــــصـــــر الــــــمــــــدرب 
الــوطــنــي أنـــور الــدويــلــة، الــذي 
يعتمد على محترفه األميركي 
كـــرافـــورغ ومــحــمــد الــمــكــيــمــي، 

ل الــمــدرب الوطني  فيما يــعــوِّ
لسلة الــيــرمــوك خــالــد الــقــاف 
على جهود محترفه األميركي 
جاكسون وأحمد فالح وخالد 

الغيص.

عبدالمحسن مرتضى

• محمد عبدالعزيز
أوقـــف الــفــريــق األول لكرة 
الـــطـــائـــرة بـــنـــادي الــقــادســيــة 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات نــظــيــره 
كــاظــمــة، وألــحــق بــه الهزيمة 
ــــدوري  ــــى فـــي بــطــولــة الـ األولــ
الــمــمــتــاز بــنــتــيــجــة صــفــر- 3، 
ــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــت  ــمــ فــــي الــ
الــفــريــقــيــن أمـــس األول، على 
صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي، 
فــي إطـــار مــنــافــســات الجولة 
ــة،  ــقــ ــابــ ــمــــســ الــــــرابــــــعــــــة مــــــن الــ
وجـــــــــاءت نــــتــــائــــج األشــــــــواط 
 20 19 و25- -25 كـــالـــتـــالـــي: 

و18-25.
وفي نفس الجولة، استعاد 
 
ً
الكويت نغمة الــفــوز مــجــددا

على حساب الجهراء بنتيجة 
3 - صفر، بواقع أشواط: 25-

21 و25-19 و23-25.
بذلك ارتقى القادسية إلى 
الــمــركــز الــثــانــي فــي الترتيب 
 
ً
ــة، مـــتـــأخـــرا ــولـ ــطـ ــبـ ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ

بــــــــفــــــــارق األشـــــــــــــــــــواط خـــلـــف 
العربي )األول(، يليه الكويت 
بــالــمــركــز الـــثـــالـــث، فـــي حــيــن 
تراجع كاظمة للمركز الرابع، 

والجهراء للمركز الخامس، 
ــيــــد واحـــــد  ــيــــع بــــرصــ ــمــ والــــجــ
ــاط(، فــيــمــا ظـــل بــرقــان  ــقـ )6 نـ

بالمركز السادس والساحل 
فــي المركز السابع واألخير 

من دون رصيد.

جانب من مباراة القادسية وكاظمة

ِفَرق دور قبل نهائي كأس ولي ِفَرق دور قبل نهائي كأس ولي 
العهد تضع لمساتها األخيرةالعهد تضع لمساتها األخيرة

الرشيدي دخل تدريب القادسية والسنوسي انتظم مع العربي

أتمت الفرق األربعة بالدور 
قبل النهائي لكأس ولي 

العهد؛ القادسية، والعربي، 
والسالمية، والساحل، 

ي 
َ
استعداداتها لمواجهت

الغد، لنيل شرف الوصول 
للمباراة النهائية.

تضع األجهزة الفنية لفرق القادسية والعربي والسالمية 
ي الغد في 

َ
والساحل لكرة القدم اللمسات النهائية قبل مواجهت

الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد، والتي تجمع »األصفر« 
و»األخضر« في ديربي جديد، و»السماوي« و»أبناء أبوحليفة«، 

لتحديد طرفي المباراة النهائية.
في القادسية، شهدت تدريبات »األصفر« عودة الاعب عيد 
الرشيدي، الذي عانى خال الفترة الماضية، ومنذ عودته من 

تجمع »األزرق« في اإلمارات، وعكة صحية.
 ،

ً
وبعودة الرشيدي، تكون صفوف »األصفر« جاهزة تماما

باستثناء محمد خليل بداعي كسر في القدم.
واطمأن الصربي بونياك على جاهزية اإليفواري مامادو 
سورو، والحارس خالد الرشيدي، وطال األنصاري، وعبدالله 
الــشــمــالــي، والــربــاعــي عــانــى إصــابــات فــي أوقـــات ســابــقــة، من 
خال إشراكهم في مواجهتي كأس زين أمام الكويت وكاظمة، 

وظهورهم بصورة جيدة. 
واستقر بونياك على توليفة الــمــبــاراة النهائية، الــتــي لن 
 عن آخر مواجهات الفريق في الدوري أمام العربي، 

ً
تشهد جديدا

باستثناء عودة الرشيدي للدفاع عن عرين الفريق، إلى جانب 
دخول مامادو سورو على حساب مواطنه سيدريك هنري. 

العربي كامل العدد

وفـــي الــعــربــي، ال تــشــهــد صــفــوف »األخـــضـــر« أي غــيــابــات، 
ــهـــادي، والــــذي شــــارك في  بــمــا فــي ذلـــك الــلــيــبــي الــســنــوســي الـ
مواجهة كــأس زيــن األخــيــرة أمـــام النصر. ودخـــل السنوسي 

في حسابات المدرب البوسني 
روسمير سفيكو، في مواجهة 

ــد، لـــيـــكـــون إلــــــى جـــانـــب  ــ ــغـ ــ الـ
مواطنه محمد صولة القوة 
الضاربة للفريق، إلى جانب 
الـــنـــيـــجـــيـــري إيـــــــــدو، وعـــلـــي 

خلف، الذي استعاد عافيته 
مـــن خــــال مــعــســكــر »األزرق« 

في اإلمارات.
واستقر روسمير على توليفة الفريق، والتي 
 عن تلك التي واجهت القادسية 

ً
لن تخرج أيضا

في الــدوري الممتاز، باستثناء عــودة السنوسي 
للقوام األساسي.

جاهزية »السماوي« والساحل

ــة والـــســـاحـــل  ــيـ ــمـ ــالـ ــانــــب اآلخـــــــــر، أكــــمــــل الـــسـ ــجــ عـــلـــى الــ
استعداداتهما لمواجهة الغد من دون أي غيابات مؤثرة في 

الجانبين، وشحن معنوي كبير من األجهزة اإلدارية.
وشــدد المدير الفني للسالمية، محمد إبراهيم، من خال 
 أن الفوز على 

ً
محاضرة لاعبين، على صعوبة المباراة، مؤكدا

الساحل مفتاح لحصد اللقب والعودة إلى منصات التتويج.
في المقابل، استقر مــدرب الساحل، محمد دهيلس، على 
توليفة الفريق لمواجهة السالمية، وسط تركيز على الجوانب 

الدفاعية، واالعتماد على الهجمات المرتدة. عيد الرشيدي

أحمد حامد

القادسية أوقف تقدم طائرة كاظمة في الدوريالقادسية أوقف تقدم طائرة كاظمة في الدوري

الهادي السنوسي

إبراهيم الشمري
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وفيات

دالل مجمي طوايان الحسيني
، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99857888

ً
48 عاما

علي عدنان مصطفى العلي
، شيع، الرجال: الجابرية، ق11، ش 108، حسينية البلوش، النساء: 

ً
26 عاما

الجابرية، ق11، ش 108، حسينية البلوش، ت: 66067777، 66636369
سارة إبراهيم الرغيب أرملة: مطر سيف الخوالد

، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 66665955، 99303295
ً
74 عاما

أحمد عصفور أحمد العصفور
، شــيــع، الـــرجـــال: عــبــدالــلــه الــمــبــارك، ق5، ش12، م27، الــنــســاء: 

ً
40 عــامــا

العارضية، ق10، ش1، ج 15، م 14، ت: 99599833
محمود غلوم حسين محمد ندوم

63 عــامــا، شيع، الــعــزاء الــيــوم، حسينية الشامية، منطقة الشامية، ت: 
99966412

فاهد مخلد مبارك الهرشاني
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: جابر األحمد، ق6، 

ً
96 عاما

ش607، م799، ت: 66699773
مريم راشد خميس الفزيع أرملة: داود سليمان البصيري

، شــيــعــت، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، ت: 99713221، 99790216، 
ً
ــا 87 عـــامـ

99668682 ،99669680
خالد إبراهيم طالب العوضي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: السرة، ق6، ش6، م39، 
ً
54 عاما

ت: 66577000، 99514514، 99169666
ناصر فليج الشريف المطيري

89 عاما، شيع، الرابية، ق2، ش18، م15، ت: 99433653
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لية أردني
ُ
َسجن عربي اشترى ك ممرض »مزور« يستعرض مهاراته على رضيع!

كشف القضاء األردني فصول 
 في 

ً
ــداًل كــبــيــرا ــــارت جــ قــضــيــة أثـ

البالد، حيث لجأ مواطن أردني 
إلــى بيع كليته مقابل 12 ألف 
دينار )17 ألف دوالر( لشخص 
عــربــي، وذلــــك بــســبــب الضائقة 

المالية التي يمّر بها. 
ــيــــة نــــــت« إن  ــــت »الــــعــــربــ ــالـ ــ وقـ

الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة الــمــخــتــصــة 
بــقــضــايــا االتـــجـــار بــالــبــشــر في 
 عــلــى 

ً
ــا ــيـ ــابـ ــيـ األردن حـــكـــمـــت غـ

ــالــــســــجــــن 3  شــــخــــص عـــــربـــــي بــ
سنوات ونصف السنة، بعدما 
ــتــــرى الــكــلــيــة مــــن الـــمـــواطـــن  اشــ
األردني بواسطة وسيط عربي 
، وذلك بعد ثبوت ارتكابه 

ً
أيضا

 
ً
جــنــايــة االتــجــار بــالــبــشــر، وفــقــا

ألحكام القانون األردني.
وأشار الحكم إلى أن الضحية 
تـــــــواصـــــــل عـــــبـــــر أحــــــــــد مـــــواقـــــع 
ــواصـــــل، مـــــع شـــخـــص غــيــر  الـــــتـــ
أردني، وهو سمسار نّسق بين 

البائع والمشتري.

شهد الــشــارع الــمــصــري حالة 
مـــــن الــــغــــضــــب خـــــــالل الــــســــاعــــات 
ــــق فــيــديــو  الـــمـــاضـــيـــة، بـــعـــدمـــا وثـ
إقدام أحد الممرضين في حضانة 
خـــاصـــة بــمــحــافــظــة الــمــنــيــا على 
تركيب كانيوال بكعب طفل حديث 
الـــوالدة وهــو معصوب العينين. 
ــبــــوب دقــيــق  ــي أنــ والـــكـــانـــيـــوال هــ

يمكن إدراجه بفتحات أو أوعية أو 
تجاويف الجسم، إلدخال وسحب 

السوائل والغازات.
وبــالــبــحــث تــبــيــن أن مـــن رّكـــب 
الكانيوال يدعى مصطفى محمد 
عبدالعزيز، مقيم في صنيم، مركز 
أبــــوقــــرقــــاص، ومـــعـــه آخــــر يــدعــى 
صــابــر محمد. وأوضــحــت نقيبة 

تــمــريــض الــمــنــيــا انــتــصــار رئيف 
أن »الــشــخــصــيــن غـــيـــر مــؤهــلــيــن 
للقيام بأعمال التمريض، وغير 
حاصلين على ترخيص بمزاولة 
المهنة من وزارة الصحة، وغير 

مقيدين بالنقابة«.

ق ستيني بـ »الروبوت«
ْ
إزالة ورم من َحل

( عن 
ً
أنقذ روبــوت حياة رجــل )61 عــامــا

ــة ورم ســرطــانــي مــن حلقه، في  طــريــق إزالـ
أول عملية من نوعها بالمملكة المتحدة.

ــا الــــيــــوم، أمـــــس، إن  ــيـ وقـــــال مـــوقـــع روسـ
الجراحين في مستشفى جلوسيسترشاير 
 مــن 

ً
 جــــديــــدا

ً
ــال ــيـ الـــمـــلـــكـــي، اســـتـــخـــدمـــوا جـ

الروبوتات يسمى Versius إلجــراء عملية 
ــة ورم قــطــره 2.3  اســتــئــصــال الــمــريء إلزالــ
بوصة من مريض يدعى مارتن نوجينت.

 
ً
وكان اإلجراء الذي أجراه الروبوت شكال

مـــن أشـــكـــال جـــراحـــة الــــوصــــول إلــــى الــحــد 
 أصغر وتقلل من 

ً
األدنى، التي تخلق شقوقا

المضاعفات وآالم ما بعد الجراحة.
ــي الـــجـــهـــد الـــدقـــيـــق،  ــود الـــفـــضـــل فــ ــعــ ويــ
الــذي تضّمن رفــع معدة نوجينت وإعــادة 
تــوصــيــلــهــا بـــمـــريـــئـــه، إلـــــى مــنــحــه فــرصــة 
للحصول على تجارب لم يكن ُيعتقد أنها 

ستكون ممكنة.
ــام الــمــاضــي  ــعـ ــي الـ وقـــــال نــوجــيــنــت: »فــ
كنت أشعر بألم شديد، ولم أكن أستطيع 
تــنــاول أي عــشــاء فــي عيد الــمــيــالد. أعتقد 
أننا سنعوضه هذا العام، وأنا ممتن جدا 
لمنحي الفرصة لالستمتاع بعيد الميالد 

مرة أخرى«. 
وتـــصـــف CMR Surgical، الـــتـــي تنتج 
الجّراح اآللــي، الجهاز بهذه الطريقة على 
مــوقــعــهــا عــلــى اإلنـــتـــرنـــت: »إن مــجــمــوعــة 
األدوات الــمــعــصــمــة بــالــكــامــل، إلـــى جانب 
ــاد الــعــالــيــة الــدقــة،  ــعـ ــة الــثــالثــيــة األبـ الـــرؤيـ
 من الدقة 

ً
تمنح الجراحين مستوى عاليا

ــدة، أو 
ّ
عــنــد تنفيذ خــطــوات إجــرائــيــة مــعــق

العمل في ظروف صعبة للوصول إلى هذه 
المنطقة أو تلك من الجسم«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

احمسألة صعبة
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

المسأله...
إن العيون السود لّما تلتفت 

تصعب علينا المسأله! 
نار، وصهيل اخيول، وأرماح، وهوا 

وترجع خطاوينا ورا
نبدا السطر من أّوله

المسأله... 
برق بصحاري الشوق نازل صاعقه

وبرق بمحاجرها ِلَمع 
له مّحد تجرا يأوِّ

حتى الخطوط اللي ب راح اكفوفها
ما تنقرا... 

تصعب على أهل الهوى
وما ندري منهو نسأله! 

والمسأله... 
ْت... تروى الصحاري الظاميه 

َ
َبل

ْ
كل ما اق

وكل ما اْبَعَدْت... تظما الغصون الراويه 
ْربها 

ُ
وفي الحالتين: ببْعدها أو ق

تكثر علينا األسئله!

يتساءل كثيرون عن أسباب ارتفاع أسعار األراضي 
في البالد. ويعود ذلك ضمن عناصر أخرى، إلى واحد 
من أخطر القرارات في تاريخ الكويت المعاصر، وهو 
ــي مــنــذ عـــام 1٩54، ليصبح نــحــو ٩7  ــ تــأمــيــم األراضـ
فــي المئة »أمـــالك دولـــة«، و3 فــي المئة فقط للملكية 

الخاصة.
كـــانـــت تــلــك الــحــقــبــة هـــي األهـــــم فـــي إعــــــادة إنــتــاج 
االقتصاد السياسي الكويتي، على أســاس مركزية 
دور الحكومة واألسرة الحاكمة، مع تراجع دور الفئة 

التجارية التقليدي.
وكان للتثمين دور أساس في صدور القرار، حيث 
طالب البعض بملكية حوالي ثالثة أرباع الكويت، عن 
طريق سندات هبة، ولم يكن أمام الشيخ، حينها، إال 
تأميم األراضي لمنع موجة االستيالءات تلك. بالطبع 
هناك متغّيرات حدثت منذ ذلك الحين، إال أن المبدأ ال 
. ولذلك تلجأ الدولة إلى استحداث مشاريع 

ً
يزال قائما

بمسميات مختلفة لــتــوزيــع األراضـــــي، كـــان آخــرهــا 
مشروع باسم جذاب، هو »األمن الغذائي«، وما آل إليه 
من فضائح، وغيره من المشاريع، التي تحولت إلى 

مشاريع ترضيات سياسية بداًل من إنتاجية.
ومـــــع زيــــــــادة دخـــــل الـــنـــفـــط مــــن 4 مـــاليـــيـــن جــنــيــه 
ــــدأت خــطــة الــتــنــمــيــة  ، بـ

ً
إســتــرلــيــنــي إلــــى ٦0 مــلــيــونــا

سنة 1٩52، وربــمــا كــانــت الخطة الــوحــيــدة الــتــي تم 
تنفيذها، فتم استحداث التثمين، لتشجيع الناس 
على الخروج إلى المناطق الجديدة. فكان أن تقدمت 
بعض الشخصيات النافذة بمطالب بتثبيت ملكيتها 
ذكر 

ُ
ألراٍض بمساحات شاسعة، ولم تكن لها قيمة ت

قبل التثمين، مستندين إلى سندات هبة، بعبارات مثل 
أن األرض المعنّية »يحدها الفضاء شمااًل«، فاحتّجت 
على ذلك فئات اجتماعية، واقتصادية، وحتى أفراد 

من األسرة.
في بداية األمــر، صــدر الــقــرار عن اللجنة التنفيذية 
العليا بأن كل ما هو خارج خط التنظيم العام، يصبح 
أراضَي أميرية، أي أمالك دولة، وتم التعارف عليه بـ »حد 
الملكية الخاصة«. ولم يلتزم المعنيون بالقرار، فما 
 
ً
 أن أصدر مرسوما

ّ
كان من الشيخ عبدالله السالم إال

 باسمه، بــذات المعنى في الجريدة الرسمية 
ً
مــذّيــال

سنة 1٩5٦، وصار بذلك التاريخ المعتمد.
ومن الواضح أن تأميم األراضي وسياسة التثمين، 
مترابطان بشكل ال يمكن فــّكــه. وقــد جــرت حولهما 
معارك اجتماعية وسياسية، على مّر السنين، على 
حجية سندات الهبة، إلى أن تم حسمها في مجلس 
1٩71، بــجــهــود حــثــيــثــة مـــن الــنــائــب الــســابــق أحــمــد 

النفيسي. 
وعندما تولى محمد العدساني رئاسة المجلس 
الــبــلــدي، كــان عليه أن يتعامل مــع تــركــة ثقيلة، كان 
أهمها موضوع استمرار سياسة التثمين دون أي 
رؤيــة من أي نــوع، وكــان عليه أن يواجه مراكز قوى 
نافذة، فكيف تعامل معها، وهل نجح في ذلك أم ال؟... 

للحديث بقية.

محمد العدساني 
أ. د. غانم النجاروتركة التثمين

أرســــى الـــدســـتـــور الــكــويــتــي مــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد 
واألحكام بشأن الجنسية الكويتية في 5 مواد دستورية 
وبقواعد أوردتها مذكرته التفسيرية، وبأحكام وتعاريف 
جامعة مانعة قررها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1٩5٩.
 لما 

ً
إذ اعتبر الدستور الكويتي أن الكويتيين، وفقا

حدده قانون الجنسية؛ إّما كويتيون بالتأسيس وهم 
َمن استوطنوا الكويت قبل 1٩20، واعتبر فروعهم ممن 
 ،

ً
ُولـــدوا بعد هــذا الــتــاريــخ كويتيين بالتأسيس أيضا

باعتبار أن إقامة األصول تمتد للفروع، واستخدم لفظ 
)تكمل إقامة الفروع(، ومنحهم صفة محددة ومنطقية 
أنهم كويتيون بصفة أصلية، باعتبار والدتهم لكويتيين 
 
ً
مؤسسين، وهي تسمية مقصودة ومنضبطة قانونيا

 عن 
ً
، ألنهم ُولدوا آلباء مؤسسين، فعوضا

ً
واصطالحيا

طلق 
ُ
إطــالق صفة مؤسس عليهم )وهــي صفة كانت ت

عليهم فــي أحــيــان كثيرة وبــوثــائــق مــتــعــددة(، ومــن ثم 
نثبت لهم فور ميالدهم أحد الوصفين السابقين »كويتي 
مؤسس« أو »كويتي بصفة أصلية«، وهي صفة تثبت 

فور الميالد ألب مؤسس.

يا 
ّ
وهنا نجد أن الدستور وقانون الجنسية قد تبن

ثـــالث فــئــات لــلــكــويــتــيــن بــثــالثــة مــصــطــلــحــات منطقية 
مختلفة ومنضبطة، وهي:

كويتي بالتأسيس: وهو الكويتي المؤسس الموجود 
قبل 1٩20 وأبناؤه وفروعه.

كويتي بصفة أصلية: وُيطلق فقط على الكويتي 
المولود ألب مؤسس وفروعه وإن نزل.

س: ويطلق على من يكتسب الجنسية 
ّ
كويتي بالتجن

بالتجنس، وهــي الصفة الــتــي تثبت ألبنائه وفــروعــه 
 للفرع، 

ً
وإن نــزل، فما هو ثابت لألصل ينتقل تلقائيا

وال يمكن لألصل أن يكسب الفرع صفة مغايرة لصفته، 
»فاقد الشيء ال يعطيه«. فـ

 مع ما 
ً
وقد استقر مسلك المشّرع الكويتي منسجما

هو مقرر بالدستور والقوانين المرتبطة بالدستور منذ 
عــام 1٩5٩ وحتى 1٩٩4، ففي هــذا العام أصــدر مجلس 
 من 

ً
 ومانحا

ً
األمة القانون رقم 44 لسنة 1٩٩4، واصفا

ُولــــد ألب متجنس صــفــة أخــــرى »مــبــتــدعــة« »مــنــحــرفــة« 
 
ً
 وصف )بصفة أصلية، وفقا

ً
مغايرة لصفة أبيه، ومطلقا

 
ً
للفقرة الثالثة من المادة السابعة(، وكان ذلك انحرافا
 ألغــراض انتخابية، رغم 

ً
 سياسيا

ً
 وانجرافا

ً
تشريعيا

انــعــدام سلطة المشّرع في إحــداث هــذا التغيير لصفة 
تثبت بالميالد بُحكم الدستور والقوانين المكملة له، 
ب على هذا االنحراف التشريعي 

ّ
 لصفة األصل، وترت

ً
تبعا

المنتهك ألحكام الدستور أن قامت السلطة التنفيذية 
، بمسلك 

ً
بتغيير المسلك المستقر ألكثر مــن 35 عــامــا

جديد، بوضع هذا الوصف ألبناء المتجنس في شهادة 
جنسيتهم، وتم ترتيب آثار ونتائج منعدمة على هذا 

التطبيق؛ منها الترشيح.
ــم 15 لسنة   لــلــمــادة الــثــانــيــة مـــن الــقــانــون رقـ

ً
فــوفــقــا

 كل من ُولــد ألب 
ً
1٩5٩ بشأن الجنسية، يعتبر كويتيا

ــه َمــن يولد ألب كويتي 
ّ
كويتي، وهــذا القانون حــدد أن

 
ً
 لما هو ثابت من صفة ألبيه )علما

ً
، وفقا

ً
يكون كويتيا

بــأنــه يـــوم صــــدور قــانــون الجنسية لــم يــكــن يــوجــد إال 
كويتي بالتأسيس أو كويتي بصفة أصلية، المولود 

ألب بالتأسيس(.
 بعد أن 

ّ
ولــم يكن يوجد وقتها كويتي متجنس إال

بـــدأت حــركــة التجنيس، ولــذلــك فـــإن كــل َمـــن يــولــد ألب 
لــه صفة ثابتة لجنسيته تثبت لــه هــو بالتبعية ذات 
طبيعة وصــفــة الجنسية الثابتة ألبــيــه، فصفة الفرع 
تتبع وتلحق صفة األصــل، وال يمكن لألصل أن ُيثبت 
للفرع صفة هو يفتقدها وغير ثابتة له، حتى لو جاءت 
 
ً
 وصفا

ً
السلطة أو التشريع ومنحت أو أعطت شخصا

 للحقيقة، فالحقيقة ال تتغير بقرار أو تشريع 
ً
مغايرا

من السلطة التنفيذية أو التشريعية وبقاعدة عامة، إذ 
إن ذلــك تلبيس وإكساب تشريعي يخالف الحقيقة ال 
وجود له، وال يدخل ضمن اختصاصات التشريع، وَمن 
ق صفة المواطنة فعليه اللجوء إلى القضاء 

ُّ
يّدعي تحق

والحصول على حكم بذلك. فتغيير الصفة وتغيير االسم 
وتغيير أي أمر يتعلق بشخصية الشخص الطبيعي، ال 
 بحكم قضائي، وهذا ليس من 

ّ
 كان إال

ً
يجوز أن يتم أيا

 لمبدأ الحدود 
ً
سلطة المشرع وال من طبيعة عمله، وفقا

عرض كل حالة 
ُ
الدستورية لعمل السلطات، ويجب أن ت

على القضاء على انفراد، ليعمل سلطته بالفصل فيها 
 للحيثيات والمستندات التي تقّدم أمامه.

ً
وفقا

ً
أ. د. محمد المقاطع مدى جواز تغيير صفة ابن المتجنس لكويتي بصفة أصلية تشريعيا
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