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في قمم الرياض

ــــدة«، مــــن مـــصـــادرهـــا فــــي لــجــنــة  ــريـ ــ ــــجـ عــلــمــت »الـ
الميزانيات البرلمانية، أن تطبيق الفصل الــرابــع 
من قانون إنشاء ديــوان المحاسبة بشأن المحاكم 
الــتــأديــبــيــة بــــات شــبــه مــعــطــل، مــســتــدلــة بــقــلــة عــدد 
 عــن حفظ الــدعــاوى 

ً
، فــضــا

ً
اإلحـــاالت إليها مــؤخــرا

بشأنها، نتيجة معوقات يواجهها في تطبيقه.
وقالت المصادر إن اللجنة بعد أن تبين لها ضآلة 
تلك اإلحـــاالت مقارنة بالمخالفات التي يرصدها 

 عن حفظ الكثير من الحاالت المحالة 
ً
الديوان، فضا

 في 
ً
للمحاكم التأديبية، خاطبت »المحاسبة« رسميا

يناير 2021 بكتاب مذيل بتوقيع رئيس مجلس األمة 
السابق مرزوق الغانم تسأله فيه عن المعوقات التي 
يواجهها في أداء دوره بشأن تلك المحاكم، غير أنه 

لم يرد على هذا الكتاب.
 إلى 

ً
وأضــافــت أن اللجنة الحالية وجــهــت عتبا

 
ً
الــديــوان، لعدم رده على الكتاب، كما وجهت كتابا

 بتوقيع 
ً
آخر بصيغة مشابهة منذ نحو شهر مذيا

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، وكذلك لم يتم 
الرد عليه حتى تاريخه، غير أنها سألته: »هل ضعف 
عدد اإلحاالت إلى المحاكم التأديبية جاء بناء على 
قرار أو توجه داخل الديوان، أم أن لديه مشكلة مع 

الهيئة التأديبية؟«.
ــعـــوقـــات كـــثـــيـــرة يــواجــهــهــا  وبـــيـــنـــت أن هـــنـــاك مـ
»المحاسبة« في تفعيل المحكمة التأديبية، أبرزها 

أن رئــيــس تــلــك المحكمة هــو رئــيــس إدارة الفتوى 
 من الجهات أو األشخاص الذين 

ً
والتشريع، وكثيرا

يحالون إليها يستندون إلــى فــتــاوى اإلدارة التي 
ــازت لــهــم الــقــيــام بــالــفــعــل الـــذي اعــتــبــره الــديــوان  أجــ
مخالفة كــبــيــرة، أي أن »الــفــتــوى« هنا هــي الخصم 

.
ً
والحكم معا

وذكرت المصادر أن من أهم المعوقات آلية العمل 
 
ً
التي يفرضها رئيس المحكمة، خصوصا

محيي عامر

حل المجلس السابق حال دون رد »المحاسبة« 
على كتابها األول... والثاني في لمساته األخيرة

»الميزانيات« تعتبر »الفتوى« الخصم 
والحكم... والديوان يرد: معلومات غير دقيقة

 للنقاش 
ً
الموضوع سيكون محال

في جلسة مجلس األمة 21 الجاري

02

بعد رحــلــة زاخـــرة بالعطاء اضطلع 
فيها بـــدور بـــارز ســاهــم بــه فــي نهضة 
الكويت وإنجازاتها االقتصادية، وكان 
عبر عقود عديدة من أكبر داعمي بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي وتخطيه الكثير من 
األزمات التاريخية بقوة وصابة، فقدت 
الكويت، أمس أحد رموزها االقتصادية، 
عــضــو مــجــلــس إدارة »الـــوطـــنـــي«، حمد 

عبدالعزيز الصقر.
ــد عـــــــلـــــــى درجـــــــــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ حـــــــصـــــــل الـ
الــبــكــالــوريــوس فــي االقــتــصــاد مــن كلية 
دبلن بأيرلندا، ولديه خبرات مصرفية 
واســــعــــة، انـــضـــم إلــــى عــضــويــة مجلس 

إدارة »الوطني« منذ 1975 حتى مارس 
الــمــاضــي، كــمــا شــغــل عــضــويــة مجلس 
ــكـــوت لــلــمــشــاريــع  اإلدارة فـــي شـــركـــة الـ
 عــن عــضــويــة شركة 

ً
الــصــنــاعــيــة، فــضــا

إنـــجـــازات للتنمية الــعــقــاريــة، كــمــا كــان 
 في 

ً
 مــنــتــدبــا

ً
 ومـــديـــرا

ً
 مــؤســســا

ً
شــريــكــا

شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه... 
 مــن المناصب 

ً
إلــى جــانــب توليه عـــددا

المصرفية واالقتصادية المرموقة في 
عدة شركات بارزة بالكويت والمنطقة.

في عام 2008 غادر إلى تركيا ضمن 
ات  وفــد »الوطني« إلعــان إنجاز إجــراء

االستحواذ على حصة مؤثرة 

»التشريعية«: الموافقة 
على شراء قروض المواطنين

سّدد من عالوة 
ُ
بصيغة عاشور... على أن ت

غالء المعيشة الشهرية
● محيي عامر وفهد تركي

وســــط تـــواصـــل تــقــديــم االقــــتــــراحــــات الــنــيــابــيــة الــشــعــبــويــة، 
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خال 
اجتماعها أمـــس، على 10 اقــتــراحــات بقوانين، وأحالتها إلى 
اللجان المختصة، بينها االقتراح بقانون بشأن شراء القروض 

المستحقة على المواطنين، المقدم من النائب صالح عاشور.
حــيــل إلـــى لجنة الــشــؤون 

ُ
وبــمــوجــب اقــتــراح عــاشــور، الـــذي أ

المالية واالقتصادية لدراسته من الناحية الفنية، »تقوم الدولة 
بشراء القروض االستهاكية والمقسطة والشخصية المستحقة 
على المواطنين، على أن يتم ســداد مــا قامت الــدولــة بشرائه، 

من خال عاوة غاء المعيشة الشهرية، لكل مواطن 

 حمد عبدالعزيز الصقر
ً
 حمد عبدالعزيز الصقر وداعا
ً
 وداعا

رمز وطني اقتصادي كتب مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد

02

02 02
02

ــن مـــصـــادرهـــا أن  عــلــمــت »الــــجــــريــــدة« مـ
 عــلــى اختيار 

ً
ــة الــكــويــت تعمل حــالــيــا دولـ

شــخــصــيــة لــشــغــل مــنــصــب األمـــيـــن الــعــام 
لمجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــعــد إعــفــاء 
نــايــف الــحــجــرف مــن منصبه قــبــل انتهاء 
فــتــرة واليـــتـــه، مــع احــتــفــاظ الــكــويــت بهذا 

المنصب.

إعفاء الحجرف من أمانة 
مجلس التعاون

مع احتفاظ الكويت بالمنصب
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https://www.aljarida.com/article/7148
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»الميزانيات«: المحاكم التأديبية...

 وداعًا حمد عبدالعزيز...

»التشريعية«: الموافقة على شراء...

فيما يتعلق بعدم إجراء التحقيق مع الخصوم، بحجة أن ذلك يخالف 
 بــأن تلك 

ً
 أن محكمة »التمييز« أقـــرت ســابــقــا

ً
قــانــون إنــشــائــهــا، علما

المحاكم ليست هيئة قضائية بل هيئة للتحقيق اإلداري، وبالتالي من 
صالحياتها التحقيق، إال أنها ترفض ذلك بزعم مخالفته لقانونها.

وأشــارت إلى أن هذه اآللية أدت إلى حفظ العديد من المخالفات، 
لعدم الجدية في مباشرة التحقيق مع من أحليوا للهيئة من الموظفين 
والقياديين، الفتة إلى أنه في السنة المالية 2021/ 2022 تمت إحالة 
26 مخالفة فقط خاصة بـــالـــوزارات، ضمنها مخالفتان على وزارة 
األشغال، و9 على وزارة الصحة، ومخالفتان على »الكهرباء« وواحدة 

لوزارة اإلعالم.
في مقابل ذلك، أكدت مصادر »الجريدة« بالديوان، أن تلك المعلومات 
غير دقيقة، متعهدة بتوضيح »المحاسبة« كل األمور في الردود التي 

 للجنة.
ً
سيرسلها قريبا

ورأت أن معوقات المحكمة التأديبية تتمثل في ضــرورة وجود 
نظام والئحة في ديوان الخدمة المدنية عبر تعديل قانون الخدمة، 
 فيما يتعلق بتطوير الئحة العقوبات، مشيرة إلى أن هناك 

ً
خصوصا

دواًل سبقت الكويت في ذلك منها البحرين واإلمارات ومصر.
أما عن الكتابين المرسلين من اللجنة ولم يتم الرد عليهما، فأكدت 
المصادر أن مذكرة الرد على الكتاب األول كانت شبه جاهزة، إال أن 
حــل مجلس األمـــة 2020 حـــال دون إرســالــهــا للجنة، وعــنــدمــا تسلم 
 أن الكتاب يطلب 

ً
الديوان الكتاب الثاني طرأت مستجدات، خصوصا

كذلك رأي الديوان في تعديل قانونه، وهو ما يتطلب أخذ آراء جميع 
القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن الرد في لمساته األخيرة وسيتم 

 للجنة.
ً
إرساله قريبا

وقالت مصادر »المحاسبة«، إن الديوان يحتاج إلى تعديل قانون 

الــخــدمــة لــيــتــمــاشــى مـــع الــمــحــاكــم الــتــأديــبــيــة، ومــعــالــجــة مـــا يتعلق 
بالمتقاعدين، حيث يجب أن يعالج القانون معاقبة الموظف بعد 
تقاعده على ارتكابه مخالفة قبل التقاعد، مشيرة إلى أنه في الوضع 
، تتم مخاطبة التأمينات 

ً
الراهن إذا كان قرار المحكمة تغريمه ماليا

االجتماعية للخصم مــن مــعــاشــه، إال أنــه لــو التحق بوظيفة أخــرى 
بالقطاع الخاص فلن تستطيع تحصيلها.

وبينت أن من ضمن المعوقات عدم وجود قانون يسمح بتمثيل 
المحاكم التأديبية عندما يلجأ المخالف إلى المحاكم العادية، والبد 
من تعديل القانون بما يسمح بذلك، مشددة على ضرورة سماع رأي 
 عن 

ً
 مستقال

ً
المحكمة التأديبية كذلك، خصوصا أنها تعتبر جسما

، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتوقع أن يكون 
ً
ديوان المحاسبة تماما

محل نقاش في جلسة ٢١ الجاري المرتقبة، والتي خصصها مجلس 
األمة للحديث عن تقارير ديوان المحاسبة.

»الــوطــنــي«، فـــرع بــريــطــانــيــا، حــيــث حــلــت رئــيــســة وزراء بريطانيا 
السابقة الراحلة مارغريت تاتشر ضيفة شــرف على حفل الغداء 
الخاص الذي أقامه البنك، حيث أشــادت بالبنك ودوره المهم في 

دعم عالقات التعاون بين البلدين.
و»الجريدة« التي آلمها هذا المصاب، تدعو الله تعالى أن يتغمد 
ا 

َّ
الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... »ِإن

.»
َ
ْيِه َراِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ِلل

واالقتصادية لدراسته من الناحية الفنية، »تقوم الدولة بشراء القروض 
االستهالكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على 
أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خالل عالوة غالء المعيشة 
الشهرية، لكل مواطن لحين االنتهاء من سداد القرض، على أن يكون 
 بحد أقصى«، ويستمر بموجبه صرف غالء المعيشة 

ً
السداد 120 دينارا

للمواطنين الذين ال قروض عليهم.
وفيما يخص االقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة 198 من 
القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه 
بالجنس اآلخــر، المقدم أحدهما من النواب مهند الساير، وعبدالله 
المضف، ود. حسن جوهر، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي، 
واآلخر من األعضاء د. مبارك الطشة، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، 
وعبدالله األنبعي، وحمد العبيد، خاطبت اللجنة المجلس األعلى 
للقضاء ووزارات الداخلية واألوقــاف والتربية الستطالع آرائها في 

االقتراحين، قبل إنجاز تقريرها بشأنهما.
ومن بين االقتراحات بقوانين التي وافقت عليها »التشريعية« أمس، 
اقــتــراح بــشــأن تصفية شــركــة الــمــشــروعــات السياحية وإنــشــاء شركة 
للمشاريع الترفيهية، المقدم مــن الــنــواب د. حسن جــوهــر، ومهلهل 
المضف، وعبدالله المضف، وعبدالله األنبعي، ومهند الساير، واالقتراح 
بقانون بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، المقدم من األعضاء 
محمد هايف، ود.عادل الدمخي، ومحمد المطير، ومبارك الطشة، وحمد 

 عن اقتراح آخر مشابه من النائب د. محمد الحويلة.
ً
العبيد، فضال

وأحالت اللجنة، خالل اجتماعها أمس، إلى مجلس األمة تقريرها بشأن 
 لمناقشته في جلسة الثالثاء المقبل.

ً
قانون تعارض المصالح، تمهيدا

يأتي ذلك في وقت، وافقت لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل، في اجتماعها أمس، على تعديل المادة 2 من القانون 114 
لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي )عافية(، بإضافة ربات البيوت 

إليه. حيل إلــى لجنة الــشــؤون المالية 
ُ
وبموجب اقــتــراح عــاشــور، الــذي أ

٠٥
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وزير الخارجية يشارك باالجتماع 
التحضيري للقمة الخليجية

تــــــــرأس وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
الشيخ ســالــم الــصــبــاح، أمــس، 
ــارك فــي  ــشــ ــمــ وفــــــد الــــكــــويــــت الــ
ــعــــاون  ــتــ اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الــ
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة على  لـ
المستوى الـــوزاري في دورتــه 
الـــ 154 التحضيري للمجلس 
األعلى على مستوى القمة في 
دورته الـ 43 المقرر عقدها في 

الرياض غدا.
وتــم خــالل االجــتــمــاع، الــذي 
ــانـــة الــعــامــة  ُعــقــد فـــي مــقــر األمـ
لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون بــمــديــنــة 
الرياض، مناقشة التحضيرات 
الجارية للقمة الخليجية، وكل 
الــبــنــود الــمــدرجــة عــلــى جــدول 
األعمال والقرارات والتوصيات 
المعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمل الخليجي المشترك في 
مختلف المجاالت السياسية 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
واألمنية، وما تضمنته البنود 
الــــمــــدرجــــة كـــذلـــك مــــن قــضــايــا 
ومواضيع تتعلق بالتطورات 
اإلقليمية والــدولــيــة الــراهــنــة، 

والتي سيتم رفعها إلى القادة 
في أعمال القمة.

من جانب آخــر، تلقى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة اتــــصــــاال هــاتــفــيــا 
ــة كـــنـــدا،  ــيــ ــارجــ ــن وزيـــــــــرة خــ ــ مـ
مــيــالنــي جـــولـــي، حــيــث قــّدمــت 
التهنئة لــه بمناسبة تعيينه 
وزيـــرا للخارجية، معربة عن 
صــــادق تــمــنــيــاتــهــا بــالــتــوفــيــق 
ي مهام عمله، 

ّ
والنجاح في تول

وللعالقات الوثيقة التي تربط 
البلدين الصديقين المزيد من 

التطور واالزدهار.
كما تم خالل االتصال بحث 
أطـــر تــعــزيــز الــتــعــاون الثنائي 
بين الكويت وكندا في مختلف 
الـــــمـــــجـــــاالت، ومــــنــــاقــــشــــة آخــــر 
ــتــــطــــورات عـــلـــى الــســاحــتــيــن  الــ

اإلقليمية والدولية.

يغادر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن، اليوم، 
 إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة 

ً
متوجها

الـ 43 للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية 
- الصينية، والقمة العربية - الصينية، والمزمع عقدها في العاصمة الرياض. 
من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد، بقصر بيان، االستشاري في جراحة 
 حول براءة االختراع 

ً
العظام الدكتور مثنى سرطاوي، حيث قدم لسموه شرحا

الطبية في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أسماها بـ )غرزة الكويت( 
.»Kuwait Stitch«

وأثنى سموه على هذا اإلنجاز الطبي، الذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب 
بشكل عام، وفي الجراحة بشكل خاص، كما حثه سموه على مواصلة مثل تلك 
.
ً
 ودوليا

ً
اإلنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا

وأكد سموه على تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجاالت 
 من التقدم والنجاح.

ً
 سموه له مزيدا

ً
العلمية، متمنيا

رئيس الوزراء ونظيره القطري بحثا 
تطوير العالقات الثنائية

عاد إلى البالد بعد زيارة الدوحة وحضور مباراة بكأس العالم
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــاد رئـ ــ عـ
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
والوفد المرافق لسموه إلى البالد 
ــر، حــضــر  بـــعـــد زيـــــــارة لــــدولــــة قـــطـ
خـــاللـــهـــا إحــــــدى مـــبـــاريـــات كـــأس 
العالم لكرة الــقــدم تلبية للدعوة 
الكريمة الموجهة من أخيه رئيس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية في قطر 

الشيخ خالد بن خليفة.
وحــضــر ســمــوه يــرافــقــه وكــيــل 
ديـــــــوان رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الشيخ خالد طالل الخالد، ومدير 
مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء 
حمد العامر، المباراة التي جمعت 
بين منتخبي البرتغال وسويسرا، 
التي جــرت على استاد »لوسيل« 
ضمن مباريات كأس العالم لكرة 

القدم المقامة في قطر.
والــتــقــى ســمــو رئــيــس مجلس 
ــاراة  ــبـ ــمـ الــــــــــوزراء عـــلـــى هـــامـــش الـ
ــم خــالل  مـــع نــظــيــره الـــقـــطـــري، وتــ
اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير 

العالقات الثنائية الوطيدة بين 
البلدين الشقيقين وتنميتها في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــخــدم 

مصالح الشعبين الشقيقين.
ــل إلـــى  ــ ــمــــوه قــــد وصــ وكـــــــان ســ

مطار الــدوحــة، أمــس األول، وكان 
فـــي مــقــدمــة مستقبليه خــالــد بن 
خليفة، وسفير الكويت لدى قطر 
خالد المطيري، وأعضاء السفارة.

 سرطاوي أمس
ً
ولي العهد مستقبال

ممثل األمير يتوجه اليوم 
إلى السعودية لترؤس وفد 

الكويت في قمم الرياض
سموه استقبل سرطاوي وثّمن إنجازه »غرزة الكويت«

https://www.aljarida.com/article/7129
https://www.aljarida.com/article/7126
https://www.aljarida.com/article/7151
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»التربية« انتصرت للتعليم... و95% حضور الطلبة 
 ال تأثيرات سلبية لألمطار على الدوام المدرسي في مؤشر على صحة قرار الوزارة

بــــــعــــــد الــــــضــــــجــــــة الــــنــــيــــابــــيــــة فهد الرمضان
والــمــطــالــبــات بتعطيل الــمــدارس 
ــتــــي  ــيــــة األمــــــــطــــــــار الــ ــفــ ــلــ ــــى خــ ــلـ ــ عـ
هطلت أمــس األول، دون مــراعــاة 
ــبـــة،  ــلـ لـــمـــصـــلـــحـــة الـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـ
وبــعــد أن ثبت صحة قـــرار وزارة 
التربية بعدم االلتفات إلــى هذه 
ــة الــــتــــي ال  ــبـــويـ ــعـ الـــمـــطـــالـــب الـــشـ
تراعي المصلحة العامة وسالمة 

المنظومة التعليمية، سار اليوم 
الـــدراســـي أمـــس بـــال أي مــشــاكــل، 
ولم تسجل المدارس أي معوقات 
للعمل التربوي، اذ انتظم الطلبة 
في دوامهم المدرسي كالمعتاد، 
وسجلت معظم الــمــدارس نسبة 
حــضــور فــاقــت الــــ %95 ولـــم يكن 
لحالة األمطار أي تأثيرات سلبية 

على الدوام المدرسي.

انتظام الدراسة بشكل طبيعي أمس

وفي هذا السياق، أكدت مصادر 
تربوية لـ »الــجــريــدة« أن الجهات 
المعنية في »التربية« لم تسجل 
أي مشاكل كبيرة فــي الــمــدارس، 
حيث قامت فرق الرصد بمتابعة 
األوضـــــاع بـــالـــمـــدارس ومــعــالــجــة 
بعض المشاكل البسيطة التي تم 
التبليغ عنها، الفتة إلى أن الوزارة 
ــــرق  ــطـــط الــــــطــــــوارئ وفـ ــلـــت خـ ــّعـ فـ
المتابعة بالمناطق التعليمية 

الست.

شركة جديدة

وفــــــــــي مــــــــوضــــــــوع آخــــــــــــر، أكـــــد 
المتحدث الرسمي باسم »التربية«، 
أحمد الوهيدة، أن الشركة الجديدة 
الــمــتــعــاقــد مــعــهــا صــرفــت رواتــــب 
ضــابــطــات األمــــن، الفــتــا إلـــى أنها 
تــعــمــل حــالــيــا عــلــى االنـــتـــهـــاء من 
اإلجـــــــراءات الســتــكــمــال الــبــيــانــات 
والــمــســتــنــدات المطلوبة مــن قبل 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة وفــتــح ملفات 
لـــضـــابـــطـــات األمــــــن وتــســجــيــلــهــن 

لــدى الجهات المعنية واستيفاء 
كـــل الــمــســتــنــدات خــــالل الــيــومــيــن 
المقبلين، لصرف دعم العمالة من 

الجهات المختصة.
وقال الوهيدة، في بيان رسمي، 
إن الـــــــــوزارة تـــعـــاقـــدت مـــع إحـــدى 
شركات خدمات الحراسة لتنفيذ 
أعــمــال لمصلحة مــــدارس منطقة 
حــولــي التعليمية ضمن العقود 
ــدة، وذلــــــك وفـــــق الـــلـــوائـــح  ــديــ ــجــ الــ
والنظم المعمول بها في الــوزارة 
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــد الــــحــــصــــول عـ ــعــ وبــ
الجهات الرقابية المعنية، مشيرا 
إلى أن التعاقد مع الشركة جاء بعد 
انتهاء العقد مع الشركة السابقة 

الخاصة بالحراسة.
وأكـــــد حــــرص »الـــتـــربـــيـــة« على 
ات تنفيذ العقود  متابعة إجـــــراء
حــســب االشــــتــــراطــــات الــتــعــاقــديــة 
بما يكفل حق الوزارة والعاملين، 
 دور الــجــهــات الحكومية 

ً
مــثــمــنــا

المعنية بمتابعة إجــراءات تنفيذ 
تسجيل العمالة الوطنية بالعقود 

الحكومية.

»الغذاء« تطالب »الشؤون« بإلغاء 
الدواجن الحية من »استثمار التعاونيات«

 على الصحة العامة«
ً
 »االكتفاء بترخيص معارض بيع المبّردة حفاظا

●   جورج عاطف
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن رئــيــســة مــجــلــس اإلدارة، 
المديرة العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ريم 
الفليج، وجــهــت مخاطبة رسمية إلــى وكــيــل وزارة 
الشؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي، تطالب 
خاللها بإلغاء نشاط بيع الدواجن الحية من أنشطة 

األفرع المستثمرة في الجمعيات التعاونية.
 لمصادر »الشؤون«، فإن هيئة الغذاء طالبت 

ً
ووفقا

»الشؤون« باالكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج 
المبرد فقط، حفاظا على الصحة العامة وسالمة 
المستهلكين، ال سيما في ظل التقرير الرفوع إلى 
»الغذاء« من مدير إدارة المسالخ ونائب المدير العام 
لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة، الذي بّين خالله 
ــرار الصحية مــن جـــراء اســتــمــرار أنشطة بيع  األضــ
 عن 

ً
 عن الرأي الصادر أخيرا

ً
الدواجن الحية، فضال

 
ً
إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، والذي جاء مؤيدا

لضرورة إلغاء هذه األنشطة.
وأكــــدت الــمــصــادر أن الــــــوزارة، ممثلة فــي إدارة 
 
ً
التنمية التعاونية بقطاع الــتــعــاون، تعكف حاليا
على درس الطلب من الجوانب كافة، قبل رفعه إلى 
»الــغــذاء«، ال سيما مــن الناحية القانونية، حتى ال 
يــكــون ُعــرضــة للطعون الــقــضــائــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
األمر ال يقتصر فقط على الوزارة، بل إن هناك جهات 

حكومية أخرى ذات عالقة مباشرة به، ومنها وزارة 
ق 

ّ
ــه متعل  أنـ

ً
الــتــجــارة وبــلــديــة الــكــويــت، خــصــوصــا

باألفرع المستثمرة من قبل الغير التي تقع خارج 
نطاق عمل األسواق المركزية أو األفرع التعاونية.

»الشراء المباشر«

فـــي مـــوضـــوع آخـــــر، أكـــــدت الـــمـــصـــادر اســتــمــرار 
جـــــوالت الــتــفــتــيــش الــيــومــيــة لــفــريــق مــتــابــعــة دعــم 
المنتج الوطني الزراعي، للوقوف على مدى التزام 
الجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري 115/ت الصادر 
بشأن دعــم تــرويــج المنتج الــزراعــي المحلي، الــذي 
ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية 
مـــن خــــالل الــمــشــاركــة فـــي الـــمـــزاد الــيــومــي بــمــنــافــذ 
التسويق المعتمدة، بنسبة ال تقل عن 75 بالمئة 
من احتياجاتها، ووفق وفرة اإلنتاج، مشددة على 
أنه ال تهاون مع مجالس اإلدارة غير الملتزمة التي 

ستواجه عقوبات متدرجة.
 بصورة 

ً
وأضــافــت أن »الفريق سيكون مــوجــودا

مستمرة للتأكد مــن وجـــود مــنــدوبــي التعاونيات 
ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات 
، والتأكد من مــدى حاجة 

ً
التي يتم شراؤها يوميا

 التباعها سياسة شرائية 
ً
الجمعية إليها، تجنبا

غير سليمة«.

الصالح وقائد القوات الفرنسية 
بحثا التعاون العسكري

●   محمد الشرهان
استقبل رئيس األركــان العامة للجيش، الفريق 
الركن خالد الصالح، بمبنى رئاسة األركان العامة 
لــلــجــيــش، صـــبـــاح أمـــــس، قـــائـــد الــمــنــطــقــة الــبــحــريــة 
للمحيط الهندي، وقائد القوات الفرنسية المتمركزة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، العميد بحري 

ايمانويل سالرس.
وتـــــم خـــــالل الــــلــــقــــاء تــــبــــادل األحـــــاديـــــث الــــوديــــة، 
ومــنــاقــشــة أهـــم األمــــور والــمــواضــيــع ذات االهــتــمــام 

المشترك، السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشــــاد الــصــالــح بــعــمــق الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين الصديقين.

الصالح مستقباًل العميد سالرس

إقرار وصف وظيفي جديد لموجهي المكتبات
أعلن أمين سر جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، مشعل 
العنزي، موافقة ديــوان الخدمة المدنية على الوصف الوظيفي 

الجديد لوظيفة موجه مكتبات.
وقال العنزي، في تصريح، إن اإلعالن عن وظيفة موجه مكتبات 
 يسمح لجميع شاغلي 

ً
والمعتمد من ديوان الخدمة المدنية أخيرا

وظائف المكتبات وتصنيف الوثائق بالترشح للوظيفة، السيما 
بعد ما تم تحديث الشروط بما يتوافق مع التطورات الحديثة 
بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بحيث تم اإلبقاء على 

شرط 14 سنة خبرة فقط ضمن شروط اإلعالن.
مشعل العنزي

»الرحمة« تسّير 
قافلة طبية

 إلى جيبوتي
ــيــــرت جــمــعــيــة الـــرحـــمـــة  ســ
العالمية قافلة طبية متعددة 
ــات لـــلـــمـــرضـــى  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
المحتاجين في منطقة تجوره 

بجمهورية جيبوتي.
وقــال رئيس قطاع افريقيا 
ــة فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة د.  ــ ــابـ ــ ــاإلنـ ــ بـ
غــانــم الــشــاهــيــن، فــي تصريح 
صـــحـــافـــي، أمـــــس، إن الــقــافــلــة 
ــة الــــــــتــــــــي نــــفــــذتــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــطــ ــ الــ
»الرحمة«، شمالي البالد، تمت 
بالتنسيق مع وزارة الصحة 
فــــــي جــــيــــبــــوتــــي، وبــــــإشــــــراف 
ــيــــن  ــاريــ ــتــــشــ نــــخــــبــــة مــــــن االســ
واألطباء المختصين، وضمت 
ــات عـــــــــدة، أبــــرزهــــا  تـــخـــصـــصـ
الباطنية، والنساء والتوليد، 
والــعــظــام، والــعــيــون، واألنـــف، 

واألذن والحنجرة.
وأوضح الشاهين أن أعداد 
ــم فــحــصــهــا  ــــاالت الـــتـــي تــ ــــحـ الـ
بالقافلة بلغت 325، من خالل 
ــار لــلــحــوامــل،  أجـــهـــزة الـــســـونـ
ــيــــون،  ــعــ ــــى الــ ــــرضـ ــــحـــــص مـ وفـ
وغــيــرهــمــا مــن التخصصات، 
مؤكدا أن الحملة الطبية تأتي 
فـــي إطـــــار مـــواكـــبـــة »الـــرحـــمـــة« 
لبرامج الحكومة الجيبوتية 
الهادفة لتوفير الرعاية الطبية 

للمواطنين،.

»إحياء التراث« 
تنظم سلسلة 
دروس إيمانية

ــة إحـــــيـــــاء  ــيــ ــعــ ــمــ تــــنــــظــــم جــ
الــتــراث اإلســالمــي، بالتعاون 
مـــع مـــركـــز تــعــزيــز الــوســطــيــة 
التابع لوزارة األوقاف، سلسلة 
دروس إيمانية، يحاضر فيها 
الشيخ د. فتحي الموصلي من 

البحرين. 
ـــت الــــجــــمــــعــــيــــة، فـــي  ــ ــ ــال ــ ــ وقـ
بـــــيـــــان، أمــــــــس، إن الــــــــدروس 
الــتــي يــشــرف عــلــى تنظيمها 
فرعها بالجهراء تبدأ اليوم 
بــمــحــاضــرتــيــن، األولــــــى بعد 
صــــــــــالة الــــــمــــــغــــــرب بــــعــــنــــوان 
»تأمالت قرآنية«، في مسجد 
الــمــطــوطــح بمنطقة الــعــيــون، 
والثانية بعنوان »المحاسبة 
وأثـــرهـــا فــي زيــــادة اإليـــمـــان«، 
بعد صالة العشاء في مسجد 

الشيخ سالم العلي.

الخالد للخريجين: حافظوا على القَسم 
وضعوا أهل الكويت بعيونكم

• رعى حفل خريجي الدورة السادسة لـ »وكيل أول ضابط« الحاصلين على »الثانوية« 
• »تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتعامل الراقي مع الجمهور«

تكريم أسرة الراحل محمد إدريس

المالزم محمد جاسم أمان وبعض الخريجين

●   محمد الشرهان
أكـــــــد الــــنــــائــــب األول لـــرئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية، 
الشيخ طالل الخالد، أن المؤسسة 
 منتسبيها 

ً
األمنية تشجع دائما

على مواصلة مسيرتهم العلمية، 
إيمانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز 
 بإعداد وتنمية 

ّ
الجهاز األمني إال

الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري لـــمـــواجـــهـــة 
التحديات األمنية ومستجداتها.

ــاء ذلـــك خـــالل رعــايــتــه حفل  جـ
تخريج الـــدورة السادسة لوكيل 
أول ضابط مــن الحاصلين على 
شهادة الثانوية العامة لترقيتهم 
ــــالزم، وعـــددهـــم 353  إلـــى رتــبــة مـ
، صباح أمس، بأكاديمية 

ً
ضابطا

سعد العبدالله للعلوم األمنية، 
بحضور وكيل الــوزارة المساعد 
ــلــــواء  ــر الــ ــ ــوزيـ ــ لــــشــــؤون مـــكـــتـــب الـ
حامد البالول، والوكيل المساعد 
لشؤون التعليم والتدريب، اللواء 
بـــدر الــبــالــول، وقـــيـــادات وضــبــاط 

قطاع التعليم والتدريب.
وهنأ الخالد خّريجي الــدورة 
ــارك لــهــم تــرقــيــتــهــم الــــى رتــبــة  ــ وبــ
مالزم، داعيا الضباط الخريجين 

ــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــَســـم الـــذي  الــ
أقسموه، وأن يضعوا أهل الكويت 
بعيونهم، قائال: أنتم موجودون 
ــلـــى أمــنــهــم  ــل الـــحـــفـــاظ عـ ــ مــــن أجــ
وسالمتهم، وأن يبذلوا أقصى ما 
لديهم من جهد في الحفاظ على 

أمن الوطن واستقراره.
وقــّدم الخالد خالص التعازي 
ــــرة الــمــغــفــور له  ــاة ألسـ ــمـــواسـ والـ
بإذن الله تعالى، وكيل أول ضابط 
محمد إدريس، الذي وافته المنية 
أثناء الدورة، وكّرم أسرته، مؤكدا 

أن الــمــؤســســة األمــنــيــة ال تنسى 
أبناءها الذين أسهموا بعطائهم 

في خدمة الوطن.
مــن جــهــتــه، أعــلــن مــديــر معهد 
تــــدريــــب الـــضـــبـــاط، الــعــقــيــد فــهــد 
الغريب، قرار التعيين، وتال القَسم 
رئيس قسم دورات الترقية العقيد 
عبدالله األذيــنــة، ثم أهــدى اللواء 
بدر البالول وزير الداخلية درعا 

تذكارية بهذه المناسبة.
وفــي خــتــام الحفل، تــم التقاط 
الصور التذكارية مع الخريجين.

تعزيز الجهاز 
األمني بإعداد 

وتنمية 
العنصر 
البشري 

لمواجهة 
التحديات

»الزراعة«: تقليص »الزراعة«: تقليص 
الدورة المستنديةالدورة المستندية
 لعقود التنازالت لعقود التنازالت

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الــزراعــة والــثــروة السمكية بالتكليف، م. 
مــشــعــل الــقــريــفــة، أن الـــوزيـــر عــبــدالــعــزيــز 
المعجل أثنى على النهج الذي بدأ العمل 
به خالل الشهر الماضي بتقليص الدورة 
المستندية في جميع المعامالت، وعلى 
رأسها إنجاز عقود التنازالت خالل أيام 
بدال من إنجازها في 4 أشهر، وذلــك في 
حال عدم وجــود أي مخالفة أو مالحظة 
ــي تــصــريــح  ــة، فــ ــفـ ــريـ ــقـ حـــولـــهـــا. وذكــــــر الـ
صحافي، أن الوزير وّجه لميكنة جميع 
مــعــامــالت الــهــيــئــة، وتــمــكــيــن الــربــط بين 
شركة المطاحن والهيئة، مما يساهم في 
صرف األعالف آليا عبر تطبيق هويتي، 
مع ضمان الحيلولة دون وقوع أي تالعب 
أو تحايل، ولفت القريفة إلى أن المعجل 
ف بإنهاء إجراءات المتقدمين بطلبات 

ّ
كل

لتوسيع الحيازات الزراعية للمنتجين 
ــط، الـــذيـــن  ــقــ ــيــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن فــ والــــمــــربــ
قاموا بسداد رســوم البلدية قبل إصدار 
المرسوم الـــوزاري، وتوقفت معامالتهم 
في وقت سابق، مبينا أن دعوم المزارعين 

ستكون في حساباتهم البنكية قريبا.
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لوفليشر: ملتزمون أمن الكويت التزاَمنا مع »األطلسي«
أكــدت السفيرة الفرنسية لدى 
الــبــاد كلير لوفليشر أن تمرين 
»لؤلؤة الغرب 2022« هو جزء من 
التزام فرنسا بالسام في المنطقة 
والـــدفـــاع عنها مــع عـــودة الــحــرب 
ــا، الفــتــة إلـــى أن  ــ إلـــى شـــرق أوروبــ
»غــزو أوكرانيا من روسيا ُيظهر 
أنــــه يــجــب عــلــى الـــمـــرء أن يــكــون 
 للقتال من أجل ما نعتقد 

ً
مستعدا

أنه صحيح«.
وفي كلمة ألقتها خال مؤتمر 
صحافي على هامش استقبالها 
قائد المنطقة البحرية للمحيط 
الهندي وقائد الــقــوات الفرنسية 
المتمركزة في اإلمارات األدميرال 
إيــمــانــويــل ســـارس عشية ختام 

ــؤة الــــغــــرب 2022«  ــ ــؤلـ ــ تـــمـــريـــن »لـ
بالكويت الذي تنفذه قوات الجيش 
الــكــويــتــي والـــحـــرس الــوطــنــي مع 
القوات الفرنسية، قالت لوفليشر، 
ــظــهــر قــدرتــهــا على 

ُ
إن »فــرنــســا ت

 إلـــى جنب 
ً
الــبــقــاء مــلــتــزمــة جــنــبــا

مـــع حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا، ليس 
فقط على الــحــدود لحلف شمال 
 هــنــا في 

ً
األطــلــســي، ولــكــن أيـــضـــا

الـــكـــويـــت«، الفــتــة إلـــى أن »فــرنــســا 
وقواتها المسلحة يمكن االعتماد 
عليها من الناحية االستراتيجية«.

وأضافت: بينما نحتفل بمرور 
 عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 

ً
30 عــامــا

الدفاعي الكويتي الفرنسي، ال تزال 
فرنسا وفية لوعدها حيث يواصل 
رجــال ونساء فرنسيون يرتدون 
الزي العسكري القدوم إلى الكويت 
 إلـــــى جـــنـــب مــع 

ً
لـــلـــتـــدريـــب جـــنـــبـــا

الجنود الكويتيين، وإحياء التزام 
فرنسا الطويل األمد في المنطقة، 
ومن المهم تسليط الضوء، ليس 
فقط على الطبيعة الطويلة األمد، 
 على جــودة عاقتنا 

ً
ولكن أيــضــا

العسكرية الثنائية، مشيرة إلى 
»بــــعــــض الــــضــــبــــاط الـــكـــويـــتـــيـــيـــن 
وا 

ّ
الموجودين معنا والــذيــن تلق

ــا أن  ــمـ ــــي فــــرنــــســــا، كـ ــم فـ ــهـ ــبـ ــدريـ تـ
اتفاقية عام 1992 أدت إلى تعليم 
ــابـــط وجـــنـــدي  وتــــدريــــب 500 ضـ
إضافة إلى تخطيط وتنفيذ سبع 

مناورات عسكرية كبرى«.
ولــفــتــت لــو فليشر الـــى توقيع 
حــكــومــتــي فــرنــســا والــكــويــت عــام 
1992 اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة لــلــتــعــاون 
ــــدف إلـــــــى تـــطـــويـــر  ــهـ ــ ــي تـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــردع أي  الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن لــ
تـــهـــديـــد ودحــــــر أي اعــــتــــداء عــلــى 
أمــن الكويت وسيادتها وسامة 
ــم  ــ ــثــــاق األمــ ــيــ أراضـــــيـــــهـــــا وفـــــــق مــ

المتحدة والمعاهدات الدولية.
 ومـــن نــاحــيــتــه، أكـــد األدمــيــرال 
سارس أن زيارته للكويت تأتي 
في إطار االتفاقية الدفاعية التي 
تــجــمــع بـــيـــن فـــرنـــســـا والـــكـــويـــت، 
للمشاركة فــي النسخة السابعة 
من التدريبات المشتركة »لولوة 

الغرب«.
وأضـــــــــاف أن »هــــــــذه الــنــســخــة 
تتميز عــن الــنــســخ الــســابــقــة بــأن 
جــمــيــع الــــقــــوات الــمــشــاركــة فيها 
مــن ضــمــن الــقــوات الفرنسية في 
 إلـــى أن %85 

ً
الــمــنــطــقــة«، مــشــيــرا

مــن الــقــوات الفرنسية بــاإلمــارات 
تشارك في »لؤلؤة الغرب 2022«، 
وأن أكثر من 500 من العسكريين 
الفرنسيين بالمنطقة يشاركون 
 فــي الــتــمــريــن، وأن »لــؤلــؤة 

ً
أيــضــا

الغرب 2022« شمل تدريبات جوية 
وبحرية وتدريبات على الغوص 

وتدريبات عسكرية أخرى.
وقال إن »وجودنا المكثف في 
المنطقة وإجــــراء تــمــاريــن لــؤلــؤة 
الــغــرب أكــبــر دلــيــل عــلــى التزامنا 
ــة بـــصـــفـــة عـــامـــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــن الـ ــ ــأمـ ــ بـ
 
ً
والكويت بصفة خاصة«، مضيفا
أن »عــمــلــنــا مـــتـــواصـــل لــمــحــاربــة 
ــر وعـــمـــلـــيـــات  ــبــــشــ ــالــ االتـــــــجـــــــار بــ
الـــقـــرصـــنـــة وتـــهـــريـــب الـــمـــخـــدرات 
واألسلحة من مضيق باب المندب 
إلــى الخليج العربي« والــتــي تقع 
ــه الـــمـــبـــاشـــرة  ــاتـ ــيـ تـــحـــت مـــســـؤولـ
كونه القائد العام لجميع القوات 

الفرنسية في المنطقة.
وشـــّدد على أن هناك نحو 13 
ألف سفينة شحن تعبر المنطقة 
 مـــا يــعــنــي مــــرور سفينة 

ً
ســنــويــا

ــل 15 دقــــيــــقــــة، »وهـــــــــــذا ضــمــن  ــ كــ
مسؤولياتنا لتأمين انسيابية 

خطوط الماحة الدولية«.

لوفليشر في قمرة قيادة طائرة »رافال«

»الصليبيخات والدوحة« تطلق مهرجان ديسمبر
 ونسبة التخفيضات تصل إلى %70

ً
الجميلي: تشمل 270 صنفا

افتتح رئيس جمعية الصليبيخات 
والـــدوحـــة الــتــعــاونــيــة عــامــر الــبــذالــي، 
مــــهــــرجــــان ديـــســـمـــبـــر فـــــي األســـــــــواق 
الــمــركــزيــة، بــحــضــور نــائــب الــرئــيــس 
ولــيــد الــفــدعــوس، وأمــيــن الــســر راشــد 
السعدي، ورئيس لجنة المشتريات 
والــتــســويــق عــلــي الجميلي، ورئــيــس 
لــجــنــة الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة سعد 
البذالي، ورئيس لجنة المشروعات 
الــصــغــيــرة فــهــد الـــرشـــيـــدي واإلدارة 

التنفيذية.
وأكـــد الجميلي أن عــدد األصــنــاف 
الــمــخــفــضــة فـــي الــمــهــرجــان تــتــجــاوز 
270 سلعة بين غــذائــي واستهاكي 
ــــى 70  بــنــســبــة تــخــفــيــضــات تـــصـــل إلـ
 
ً
بالمئة وبعض أصناف 1 + 1، الفتا
إلــــى أن الــمــهــرجــان يـــأتـــي مـــن ضمن 
ــة  ــوعـ ــمـــوضـ ــة الـ ــيـ ــقـ ــتـــســـويـ الــــخــــطــــة الـ
عــــلــــى مــــــــــدار الــــــعــــــام بـــــهـــــدف زيــــــــادة 
المبيعات والــمــســاهــمــة فــي تخفيف 
األعــبــاء الــمــالــيــة عــن أهــالــي المنطقة 

والــــمــــســــاهــــمــــيــــن. وقــــــــــال إن لــجــنــة 
المشتريات الممثلة عن مجلس اإلدارة 
فــي تنظيم المهرجانات والــعــروض 
حرصت على اختيار السلع بعناية 
تامة ذات الجودة والسعر المناسب، 
 أن جــمــيــع الــســلــع المشمولة 

ً
مـــؤكـــدا

فــي الــمــهــرجــان مــتــوافــرة خـــال فترة 
الـــعـــرض بــــاألســــواق الـــمـــركـــزيـــة دون 

 من مبدأ المصداقية 
ً
نقصان، انطاقا

في تنظيم الــعــروض والمهرجانات. 
وأضاف أن مهرجان ديسمبر سيكون 
ختام العروض لنهاية سنة 2022، إذ 
سيتم البدء بعد منتصف هذا الشهر 
الــجــرد الــســنــوي للجمعية، وبعدها 
ســيــتــم اســتــئــنــاف تــنــظــيــم الـــعـــروض 

والمهرجانات على بداية عام 2023.

مسؤولو الجمعية خال تدشين المهرجان

»المهندسين« تطالب بمنظومة 
خليجية لالعتماد المهني

أشـــادت جمعية المهندسين بانطاق 
مــســيــرة االعـــتـــمـــاد الــمــهــنــي للمهندسين 
غير الُعمانيين في سلطنة عمان، لتنظم 
منظومة االعتماد الخليجي المطبقة في 

دول مجلس التعاون.
وقال رئيس الجمعية فيصل العتل: أثلج 
صــدورنــا إعــان األشــقــاء فــي السلطنة أن 
وزارة العمل لن تمنح لقب مهندس لغير 
المواطنين الراغبين بالعمل في عمان دون 
اعتماد مهني مــن قبل الجهات المعنية، 
 إلـــى الــتــعــاون الــقــائــم مــع جمعية 

ً
مــشــيــرا

الــمــهــنــدســيــن فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان ووضـــع 
خبراتنا لهم في هذا المجال.

وأضاف: بهذه المناسبة نجدد الدعوة 
إلى أن يكون لدينا منظومة اعتماد مهني 
لــلــمــهــنــدســيــن فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
تعمل تحت مظلة األمانة العامة لمجلس 
ــــال اعــــتــــمــــاد لـــاتـــحـــاد  الــــتــــعــــاون، مــــن خــ
الهندسي الخليجي الــذي ال نــزال نطالب 
بأن تكون منظمة خليجية ضمن األمانة 
ع عليها أية كلفة مالية 

ّ
العامة دون أن يوق

أو تنظيمية.

»الخيرية« تكرم »الخيرية« تكرم 
 
ً
  حافظا
ً
7070 حافظا

للقرآن في تركياللقرآن في تركيا

تحتفل الهيئة الخيرية 
اإلسامية العالمية بتكريم 
 وطــالــبــة أتــمــوا 

ً
70 طــالــبــا

 
ً
حفظ القرآن الكريم كاما
فــي واليـــة هــاتــاي التركية 

في 11 الجاري.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة، فــي 
ــذه  ــ بـــــــيـــــــان، أمـــــــــــس، إن هـ
الــدفــعــة مـــن الــحــفــاظ تعد 
ــــى ضـــمـــن الــبــرنــامــج  ــ األولـ
الــتــربــوي الــمــتــكــامــل الــذي 
تـــنـــفـــذه الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
لكفالة 2400 مــن الــطــاب 
والطالبات السوريين في 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم مـــا قبل 
الجامعي، وطلبة اإلسكان 
الجامعي التابع لجمعية 
هــمــة الــشــبــابــيــة الــتــركــيــة، 
الذين ينتظمون بالدراسة 

في حلقات القرآن الكريم.
ــــت أن الــتــكــلــفــة  ــافـ ــ وأضـ
اإلجمالية للمشروع تقدر 
، لتوفير 

ً
بـ 181435 دوالرا

البيئة المائمة والمنهج 
ــــب واألســـــــلـــــــوب  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
األمثل لحفظ القرآن الكريم 
وتدريس علومه، ودراسة 
الــقــواعــد األســاســيــة للغة 

العربية.
وأشـــــــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــــى أن 
البرنامج يشمل كفالة 120 
حــلــقــة قــرآنــيــة فـــي 8 مــدن 
تــركــيــة يــشــرف عــلــيــهــا 65 
 من المتخصصين 

ً
معلما

فــي تــدريــس عــلــوم الــقــرآن 
الكريم واللغة العربية.

»عطاء ونماء« »عطاء ونماء« 
1111 الجاري الجاري

يــنــظــم الــمــعــهــد الــعــالــي 
لـــلـــخـــدمـــات اإلداريــــــــــــة فــي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة للتعليم 
ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــي والـ
افتتاح الملتقى التدريبي 
الــخــامــس »عــطــاء ونــمــاء«، 
ــوم األحـــــــد 11 الــــجــــاري  ــ يــ
 ،

ً
ــا ــبـــاحـ الـــســـاعـــة 9:30 صـ

عــلــى مــســرح »التطبيقي« 
في المجمع التكنولوجي 
بــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــــشـــــــويـــــــخ 

التعليمية.

ربيع كالس

»فنية البلدي« تقر مقترح 
الحماية من اإلشعاعات النووية

• محمد جاسم
وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، على االقتراح المقدم 
مــن الــعــضــوة م. علياء الــفــارســي، بــشــأن الحماية مــن اإلشــعــاعــات 

النووية.
وأعادت اللجنة، خال اجتماعها، صباح أمس، برئاسة د. حسن 
كــمــال، مــشــروع القطع التنظيمية ألجـــزاء الــعــقــارات غير المنظمة 
بالقطعة رقم »9« في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير إلى 

الجهاز التنفيذي لتغيير موقع المحطة الكهربائية. 
وأبقت على االقتراح المقدم من رئيس »البلدي« عبدالله المحري 
بشأن االشتراطات والمواصفات الخاصة في المجمعات السكنية 
للعمالة، في حين حفظت كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة االجتماع 
الخامس للجنة الفنية من دور االنعقاد األول، في حين أحالت كتاب 
أحد الورثة بخصوص تحويل إحدى القسائم في منطقة الجهراء من 
طراز عربي إلى غربي إلى الجهاز التنفيذي من أجل إعداد دراسة. 
من جانب آخر، قدمت الفارسي ســؤااًل حول حاويات النفايات 
في البلدية وأنواعها ومواصفاتها ومواقعها، مستفسرة عن آلية 
توزيعها، وكيف يمكن طلبها في حال التخييم في البر والتخلص 
منها بعد انتهاء الموسم. وتساءلت الفارسي: »هل األكياس السوداء 
الخاصة بحاويات المنازل صديقة للبيئة وقابلة للتحلل؟ وان 
كانت عكس ذلك، فهل يمكن أن تشترط البلدية والجهات ذات الصلة 
بأال يتم استخدام أكياس مع الحاويات المنزلية اال اذا كانت من 
األكياس المعتمدة من البلدية والجهات ذات الصلة للحفاظ على 
البيئة؟ وهل لدى البلدية طرق متبعة لغسل وتعقيم الحاويات؟ 

وان وجدت فما آليتها؟«.

»لؤلؤة الغرب« 
أكبر دليل 

على اهتمامنا 
بأمن المنطقة

األدميرال سالرس

»السفيرة المقاتلة«
قالت السفيرة الفرنسية: قبل أكثر من أسبوع بقليل، كنت 
على ظهر سفينة البحرية الفرنسية Aconit إلطاق تمرين 
لؤلؤة الغرب 2022، ولم أكن أعرف في ذلك الوقت أنني سأقود 
دبابة، وأجلس في طائرة مقاتلة من طــراز رافــال أثناء لقاء 
الرجال والنساء الذين يشاركون في هذا التمرين االستثنائي، 

ويعطون الحياة للتعاون العسكري بين فرنسا والكويت.

https://www.aljarida.com/article/7144
https://www.aljarida.com/article/7217
https://www.aljarida.com/article/7215
https://www.aljarida.com/article/7214
https://www.aljarida.com/article/7212
https://www.aljarida.com/article/7210
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»الوطني« أقام له 
 
ً
حفل تكريم تقديرا

اته وإنجازاته  لعطاء
البارزة في تاريخ 
البنك بعد مشوار 
حافل استمر أكثر 

ً
من 40 عاما

حصل على 
بكالوريوس 

االقتصاد من كلية 
دبلن بأيرلندا 

وتمتع بخبرات 
واسعة في 

المصارف وقطاع 
تمويل الشركات

الراحل شغل 
عضوية إدارة 

»الكوت للمشاريع 
الصناعية« 

و»إنجازات للتنمية 
العقارية« و»شعاع 

كابيتال«

تولى منصب مدير 
غير تنفيذي لشركة 

ُعمان لالستثمار 
القابضة وكان 

 بإدارة الهيئة 
ً
عضوا

العامة لالستثمار

ــــدت الــــــكــــــويــــــت، أمــــــس،  ــقــ ــ فــ
ــــاالت االقـــتـــصـــاد في  أحـــد رجـ
الـــبـــاد، عــضــو مــجــلــس إدارة 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، حمد 
ــز الــــصــــقــــر، بــعــد  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
رحــلــة عــطــاء كـــان لــه خــالــهــا 
دور بارز في نهضة الكويت 
ومـــــــســـــــيـــــــرة كـــــــانـــــــت حــــافــــلــــة 
بــاإلنــجــازات، وكـــان مــن أكبر 
الــــداعــــمــــيــــن والـــمـــســـاهـــمـــيـــن 
ــاح الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي  ــجــ ــــي نــ فـ
وتخطيه الكثير من األزمات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــقـــوة وصـــابـــة 

أكثر.
وقــــد ســـطـــر، يـــرحـــمـــه الـــلـــه، 
ــة عــلــى  ــلـــصـ ــمـــخـ بــــجــــهــــوده الـ
ــــود،  ــقـ ــ ــن 4 عـ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ مـــــــــدى أكــ
مــســيــرة حــافــلــة بــالــعــطــاء في 

ســبــيــل تــطــويــر بــنــك الــكــويــت 
الــوطــنــي ونـــمـــوه، لــكــي يصل 
إلـــى هـــذه الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة 
عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 

والعالمي.
والفقيد حاصل على درجة 
البكالوريوس في االقتصاد 
من كلية دبلن الجامعية في 
أيرلندا، ولديه خبرات واسعة 
فــي مــجــال العمل المصرفي، 
وتـــحـــديـــدا فـــي قــطــاع تــمــويــل 

الشركات.
وانــــــــــضــــــــــم الـــــــصـــــــقـــــــر إلـــــــى 
مـــــجـــــلـــــس إدارة  عــــــضــــــويــــــة 
ــام 1975  ــ ــنــــي« مـــنـــذ عـ »الــــوطــ
حتى مارس الماضي، وشغل 
ـــي االئـــتـــمـــان 

َ
عـــضـــويـــة لـــجـــنـــت

ــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــتـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــحـ ــ والـ

عــن الــبــنــك بــيــن عــامــي 2005 
و2007.

ــه  ــبـ ــاصـ ــنـ ــــب مـ ــانــ ــ وإلــــــــــى جــ
ــل  ــ ــراحـ ــ ــل الـ ــغــ فـــــي الــــبــــنــــك، شــ
عضوية مجلس إدارة شركة 
الكوت للمشاريع الصناعية 

بالكويت. 
ــنـــي« قـــد أقـــام  ــان »الـــوطـ ــ وكـ
حــفــا تــكــريــمــيــا لـــه ولــرئــيــس 
ــق  بــ ــا ــســ لــ ا رة  اإلدا مــــجــــلــــس 
نــــــاصــــــر الـــــــســـــــايـــــــر، وعــــضــــو 
مجلس اإلدارة السابق غسان 
اتــهــم  الــخــالــد، تــقــديــرا لــعــطــاء
ــم الــــــبــــــارزة فــي  ــ ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــــجـ وإنـ
ــنـــك بـــعـــد مـــشـــوار  ــبـ تــــاريــــخ الـ
مــصــرفــي حــافــل اســتــمــر أكثر 

من 40 عاما.
كما شغل الراحل عضوية 

حمد الصقر مع األمير الراحل وعلي الغانم خالل االحتفال باليوبيل الذهبي إلنشاء غرفة التجارة والصناعة

الصقر خالل تهنئته األمير الراحل بحلول رمضان

حمد الصقر مع وفد البنك الوطني خالل اجتماعه في بريطانيا، وتبدو رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر وناصر الخرافي وناصر السايِر وإبراهيم دبدوب والسفير خالد الدويسان

مه الدرع التكريمية من عصام الصقر
ّ
... وخالل تسل

حمد الصقر

الكويت توّدع االقتصادي حمد عبدالعزيز الصقرالكويت توّدع االقتصادي حمد عبدالعزيز الصقر
رمز كبير سطر خالل رمز كبير سطر خالل 44 عقود مسيرة حافلة بالعطاء لتطوير  عقود مسيرة حافلة بالعطاء لتطوير 

البنك الوطني ووصوله لمكانته المرموقة البنك الوطني ووصوله لمكانته المرموقة 

شــــركــــة إنــــــجــــــازات لــلــتــنــمــيــة 
 عـــن شــركــة 

ً
الــعــقــاريــة، مــمــثــا

ــر  ــ ــقـ ــ عــــــبــــــدالــــــلــــــه حــــــمــــــد الـــــصـ
وإخـــــــوانـــــــه، وذلــــــــك بــــــــداًل مــن 
الــعــضــو الــمــســتــقــيــل الـــراحـــل 
 
ً
خالد الصقر. كما كان شريكا
 في 

ً
 منتدبا

ً
 ومــديــرا

ً
مؤسسا

شركة عبدالله الحمد الصقر 
وإخوانه.

وقــــد شـــغـــل، يـــرحـــمـــه الـــلـــه، 
منصب مــديــر ونــائــب رئيس 
مجلس اإلدارة في »الوطني«، 
ومدير شركة شعاع كابيتال، 
ــنـــك رأس الــخــيــمــة  ومــــديــــر بـ
فـــي  بـــــنـــــك  - راك  ــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ لــ ا
اإلمـــارات، كما تــولــى منصب 
مـــديـــر غــيــر تــنــفــيــذي لـــــشــركــة 
ُعـــمـــان الــوطــنــيــة لــاســتــثــمــار 

الــقــابــضــة فــي ســلــطــنــة ُعــمــان 
بــيــن ديــســمــبــر 2005 وأبــريــل 
2007، ومجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لــاســتــثــمــار لـــمـــدة 4 

سنوات.

من نشاطاته

غـــــــــادر   2008 عـــــــــــام  فـــــــــي 
ــمـــن وفـــــد مــن  ــا ضـ ــيـ ــركـ الـــــى تـ
»الــوطــنــي« ضــم إضــافــة إلــيــه 
كــــــا مــــــن ابـــــراهـــــيـــــم دبــــــــدوب 
وعـــــــــــــــادل الـــــــمـــــــاجـــــــد، وذلــــــــك 
ات  إلعان إنجاز كامل إجراء
االستحواذ على حصة مؤثرة 
ــان،  ــ ــاك، كــــمــــا كـ ــ ــنـ ــ ــي بــــنــــك هـ ــ فـ
يــرحــمــه الــلــه، ضــمــن اجــتــمــاع 
ــنـــي«، فــــرع بــريــطــانــيــا،  »الـــوطـ

حـــيـــث حـــلـــت وقـــتـــهـــا رئــيــســة 
ــيـــا الـــراحـــلـــة  وزراء بـــريـــطـــانـ
مارغريت ثاتشر ضيفة شرف 
عـــلـــى حـــفـــل الــــغــــداء الـــخـــاص 
ــك، وقــــد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــــــذي أقــــــامــــــه الـ
أشادت بالبنك والدور المهم 
الذي يؤديه في دعم عاقات 

التعاون المشترك.
ــريــــدة« الـــتـــي آلــمــهــا  و»الــــجــ
هــذا الــمــصــاب، تــدعــو الــلــه أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
ْيِه 

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
والسلوان... »ِإن

.»
َ
َراِجُعون
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● محمد الشرهان
تــمــكــن رجــــال اإلدارة الــعــامــة 
لــلــجــمــارك، إدارة جــمــارك منفذ 
الـــنـــويـــصـــيـــب الـــــــحـــــــدودي، مــن 
إحباط محاولة تهريب 40 الف 
كرز سجائر مــنوعة، عثر عليها 
داخل شاحنة تم ضبط سائقها.

ــــام  وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة اإلعـ
ــي بــــــــــــــاالدارة مــشــعــل  ــركــ ــمــ ــجــ الــ
الظفيري إنه وبناء على إخبارية 
ــحـــري  ــتـ ــحـــث والـ ــبـ ــــن ادارة الـ مـ
ــــن طـــريـــق  الـــجـــمـــركـــى واردة عـ
مراقبة التفتيش واالســتــيــداع، 
وصـــــلـــــت شــــاحــــنــــة الــــــــى مــنــفــذ 
الــنــويــصــيــب الــــحــــدودي، وبــعــد 
فحص االوراق ذكــر فــي وصف 
ــادر ان الــبــضــاعــة  الـــبـــيـــان الــــصــ
تــــحــــتــــوي عــــلــــى أوان، وعـــنـــد 

تفتيشها تبين احتواؤها على 
سجائر غير مذكورة في البيان 
مــخــبــأة داخــــل كـــــراتــيــن األوانــــي 
وعددها ما يقارب 40 الف كرز 
منوعة، إضافة الى العثورعـلى 

144 كرتون أواني االلمنيوم. 

وأضــــاف الــظــفــيــري ان رجــال 
ــراءات  ــ ـــ الـــجـــمـــارك اتــــخــــذوا اإلجــ
الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة وتــــــــــــم تـــســـلـــيـــم 
الــمــضــبــوطــات مــع الــســائــق إلــى 

جهات االختصاص.

 مع التزامها المستمر 
ً
تماشيا

بالمسؤولية االجتماعية، نظمت 
الــجــامــعــة األســـتـــرالـــيـــة حملتها 
السنوية الخامسة للتبرع بالدم 
تــــحــــت شـــــعـــــار »بــــــدمــــــك تــنــبــض 

الحياة«.
وأقيمت الحملة داخــل الحرم 
الجامعي على مـــدار ثــاثــة أيــام، 
وتـــم تــخــصــيــص الــيــومــيــن األول 
والثاني لتبرعات طلبة الجامعة 
ومــوظــفــيــهــا، وفـــي الــيــوم األخــيــر 
أتــيــحــت الــفــرصــة ألولــيــاء األمـــور 
بالتبرع، لزيادة نسبة المساهمة، 
وإعــــــــطــــــــاء فــــــرصــــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

للراغبين بالتبرع.
وتــم تنظيم الفعالية مــن قبل 
قسم الصحة والسامة المهنية 
فـــي الــجــامــعــة، بــمــســاعــدة طــاب 
ــوا فـــي تنظيم  ــاركــ تـــطـــوعـــوا وشــ
آلية وتسجيل المتبرعين، تحت 
ــرة قـــســـم الــصــحــة  ــ ــديـ ــ إشـــــــــراف مـ

والسامة مريم المراغي. 
ــة لــلــبــعــد اإلنـــســـانـــي،  ــ ــافـ ــ وإضـ
اكــتــســبــت هـــــذه الــحــمــلــة مــنــحــى 
، إذ تـــم تــزويــد 

ً
ــا  أيــــضــ

ً
تــعــلــيــمــيــا

المتبرعين بالمعلومات الصحية 
األساسية عن فوائد التبرع بالدم، 
من خال بطاقات ُوزعت عليهم.

ــة، ســلــطــت  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــر  ــ ــلــــى األثــ ــوء عــ ــ ــــضــ الـــــمـــــراغـــــي الــ
اإليــجــابــي للحملة عــلــى الطلبة 
الــمــشــاركــيــن، مـــؤكـــدة أن تنظيم 
الحملة بمشاركة الطاب أعطاهم 
مــجــااًل لتعلم مــهــارات االعــتــمــاد 
على النفس والتعامل مع العماء.

وأضافت: »نؤمن بقيمة الطلبة 
كــجــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــمــنــظــومــة 
ــا يـــحـــتـــم عــلــيــنــا  ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـ
أن نــــغــــرس فـــيـــهـــم ُحـــــب الـــعـــطـــاء 
ــيــــة نــحــو  ــانــ ــــور بــــاإلنــــســ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ

إخوتهم في اإلنسانية«.

لقي مــواطــن فــي العقد الثاني 
مـــن عـــمـــره مــصــرعــه مـــســـاء أمــس 
األول، جراء حادث مروري مروع، 
وقـــع بــشــكــل مــتــعــمــد عــلــى طــريــق 
بـــر الــصــبــيــة، وتــمــكــنــت األجـــهـــزة 
األمنية في وقت الحق من ضبط 
الشخص المتسبب في الحادث، 

وهو مواطن أيضا.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، الــتــي رواهـــا 
»الجريدة« مصدر أمني مطلع،  لـ
ــتـــشـــر عــلــى  ــيـــديـــو انـ أن مـــقـــطـــع فـ
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
يظهر وجـــود مـــطـــاردة وتــصــادم 
بــيــن مــركــبــتــيــن ربــاعــيــتــي الــدفــع 
على طريق بر الصبية، وتعرض 
إحــداهــمــا لــاصــطــدام بــالــحــاجــز 
الـــحـــديـــدي واالنــــقــــاب، مــمــا أدى 
الى وفاة قائدها نتيجة اصطدام 
المركبة األخرى بمركبته، مشيرا 

ــن قــبــل األدلــــة  إلــــى نــقــل الــجــثــة مـ
الــجــنــائــيــة، وإحــالــتــهــا الـــى إدارة 

الطب الشرعي.
وأوضــــح أن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
تمكنت من تحديد هوية الهارب 
وضــبــطــه، بعد بــاغ مــواطــن  في 
ــاح أمـــس  ــبــ مـــنـــطـــقـــة الــــــزهــــــراء صــ

عــنــدمــا شــاهــد الــمــركــبــة متوقفة 
أمـــام أحـــد الــمــنــازل، وســلــم رجــال 
األمـــــن فـــي مــخــفــر الــــزهــــراء قــائــد 
المركبة إلى مخفر الصبية، وتمت 
إحالته إلى جهات التحقيق بعد 
أن سجلت ضده قضية اصطدام 

وهروب ووفاة.
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وفد »التطبيقي« 
يزور مقر 

»أكاديمية باريس«
لــــهــــيــــئــــة  ا فــــــــريــــــــق  ر  زا
العامة للتعليم التطبيقي 
والـــتـــدريـــب، بــرئــاســة نائب 
الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــخــدمــات 
ــدة  ــانــ ــمــــســ األكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــ
ــم األســــــتــــــاد، مــقــر  د. جــــاســ
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة بـــــــاريـــــــس فـــي 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 

)باريس(.
ــر الــفــريــق، فــي بيان  وذكـ
صـــحـــافـــي، أمــــــس، أن هـــذه 
الـــــزيـــــارة أتـــــت مــــن مــنــطــلــق 
تــوطــيــد ســبــل الـــتـــعـــاون ما 
بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، لــانــطــاق 
في مرحلة جديدة، تتضمن 
فتح باب التبادل الطابي، 
وتــنــظــيــم مــشــاريــع طابية 
مشتركة باستخدام خاصية 
التعلم اإللكتروني، وإدراج 
ــرامـــج الــجــديــدة  ــبـ بــعــض الـ

ضمن البرامج المعتمدة.
وقـــد أثــمــر الــتــعــاون بين 
»الـــتـــطـــبـــيـــقـــي« وأكـــاديـــمـــيـــة 
بـــــــاريـــــــس خـــــــــال األعـــــــــــوام 
التسعة الماضية، اعتماد 
 
ً
 أكـــاديـــمـــيـــا

ً
ــا 48 بــــرنــــامــــجــ

، و9 اعــتــمــادات 
ً
وتـــدريـــبـــيـــا

مـــــــؤســـــــســـــــيـــــــة، وحـــــــصـــــــول 
عــــدد مـــن مـــتـــدربـــي الــهــيــئــة 
الــمــتــمــيــزيــن عـــلـــى شـــهـــادة 
ــيـــوروبـــاس، الــتــي تــعــادل  الـ
كـــــفـــــاءة خــــريــــجــــي مـــعـــاهـــد 

االتحاد األوروبي.

»األمريكية«: حلقة حوارية عن الجودة 
المستدامة بالرعاية الصحية 12 الجاري

أعلن مركز التعليم المستمر 
بالجامعة األمريكية في الكويت 
ــة تــحــت  ــ ــواريـ ــ تــنــظــيــم حـــلـــقـــة حـ
عنوان »خارطة الطريق للجودة 
المستدامة في الرعاية الصحية، 
التعليم والرقمنة واالعــتــمــاد،« 
 ،GATES بــالــتــعــاون مـــع شــركــة
االثنين 12 الجاري على مسرح 
الجامعة في منطقة السالمية. 

وذكـــــــــــر الـــــمـــــركـــــز فـــــــي بــــيــــان 
صــــحــــافــــي أمــــــــس أن الـــحـــلـــقـــة 
الــحــواريــة تــهــدف إلـــى مناقشة 
أدوار الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى جــــودة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي الــكــويــت 
مــن مقدمي الــرعــايــة، والجهات 
الـــضـــامـــنـــة، والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ومـــــــزودي الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة، 
إضافة إلى تأكيد أهمية التعاون 
فــيــمــا بــيــنــهــم لــتــطــويــر نــمــوذج 
أعمال يرتكز على تقديم أفضل 

جودة للمريض.
وأشار المركز إلى مشاركة 
د. عـــــــــادل عـــلـــيـــق مـــــن شـــركـــة 
GATES لــــاســــتــــشــــارات فــي 
ــي الــحــلــقــة  ــ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ
النقاشية، باالضافة إلى علي 
ــدال مــــن شـــركـــة الــخــلــيــج  ــنـ ــهـ الـ
ــم رشـــيـــدي  لـــلـــتـــأمـــيـــن، وعــــاصــ
مــــن شـــركـــة MGS، كـــمـــا يــديــر 

الـــمـــنـــاقـــشـــة مــــديــــر الـــخـــدمـــات 
االستشارية في شركة غايتس 

سامر حنا.
وأفاد بأن الحلقات النقاشية 
تضم مجموعة من الموضوعات 
الــحــيــويــة مــثــل نـــظـــام الــرعــايــة 
ــة بـــــالـــــكـــــويـــــت نـــحـــو  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
جـــودة أعــلــى وإدارة التكاليف، 
وخــارطــة طريق نحو استدامة 
الــجــودة واالعــتــمــاد، ويقدمهما 
مختصون من GATES، وتجربة 
ــتـــمـــاد  الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــع االعـ
ويقدمه مختصون من االتحاد 
الكويتي للمستشفيات األهلية، 
ــر اإلداري  ــويــ ــطــ ــتــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ

والجودة المستدامة.
ولــفــت إلـــى أن مــنــاقــشــة دعــم 
إدارة الجودة من خال الحلول 
الرقمية ستتم مــن قبل ممثلي 
شـــــركـــــة MGS الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
بتكنولوجيا المعلومات، إضافة 
إلى التعليم والقيادة في الرعاية 
الصحية لضمان عجلة التطوير 
الــمــســتــدام، ويــقــدمــه مختصون 
ــة األمـــريـــكـــيـــة فــي  ــعـ ــامـ مــــن الـــجـ
الـــكـــويـــت، ومـــوضـــوع مستقبل 
نظام مدفوعات التأمين، ويقدمه 
مختصون من مجموعة الخليج 

.GIG للتأمين

صورة جماعية في ختام الحملة

مركبة الجاني بعد ضبطها
جانب من المضبوطات

مركز التعليم بالجامعة 

»الداخلية«: 3 شروط 
لمنح الوكيل أول 

المتقاعد آخر مربوط 

● محمد الشرهان
حددت وزارة الداخلية ثاثة 
شـــــروط لــحــصــول الـــوكـــيـــل أول 
بقوة الشرطة على آخر مربوط 
لرتبته حال تقاعده، بناء على 
توجيهات النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
ــالــــد، وبــعــد  الـــشـــيـــخ طـــــال الــــخــ

موافقة وزارة المالية.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، 
إنه إذا أحيل عضو قوة الشرطة 
للتقاعد برتبة وكيل أول، وكان 
ــدة الـــخـــدمـــة 25  قـــد اســـتـــوفـــى مــ
ســنــة فــعــلــيــة، وعـــمـــره 45 سنة 
فأكثر، وحاصل على 3 عاوات 
دوريـــــــــــة، ُيـــمـــنـــح آخــــــر مـــربـــوط 
لرتبته وُيــحــســب تــقــاعــده على 

هذا األساس.

»الجمارك«: ضبط 40 ألف كرز 
سجائر بشاحنة في النويصيب

محمد الشرهان

مصرع مواطن بحادث مروري متعّمد في الصبية
األجهزة األمنية تمكنت من ضبط قائد المركبة

»اإلدارية« تقيم ندوة »األسترالية« تنظم حملة للتبرع بالدم
»التأمينات االجتماعية«

نظم قسم العاقات العامة 
واإلعــــــــام فــــي كــلــيــة الــعــلــوم 
اإلداريـــــــة بــجــامــعــة الــكــويــت، 
نـــــدوة بـــعـــنـــوان »الــتــأمــيــنــات 
ـــة فــــــــي دولــــــــة  ــيـــ ــ ـــاعــ ـــمـــ ــتـــ ـــ االجـ
ــــرت فــيــهــا  ــــاضـ ــــت«، حـ ــــويـ ــكـ ــ الـ
الـــبـــاحـــثـــتـــان الـــتـــأمـــيـــنـــيـــتـــان 
ــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــســ ــؤســ مــــــن مــ
االجتماعية أمــانــي الخشان 
ونـــدى الــعــنــزي، تحت رعاية 
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ وحـــــضـــــور الــ
عميد الكلية د. عادل الوقيان، 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــؤســـســـة 

التأمينات االجتماعية.
وتـــــطـــــرقـــــت الـــــــنـــــــدوة إلــــى 
التعريف بمؤسسة التأمينات 
االجتماعية، بأنها مؤسسة 

ــيــــة  ــزانــ ــيــ حــــكــــومــــيــــة ذات مــ
ــة لـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــة  ــلــ ــقــ ــتــ مــــســ
مــعــنــويــة وتــخــضــع إلشــــراف 

وزارة المالية.
وتـــنـــاولـــت الــمــحــاضــرتــان 
دور التأمينات التكافلي في 
المجتمع، وشروط التسجيل 
ــن  ــيــ ــوانــ ــقــ ــة، والــ ــســ ــمــــؤســ ــالــ بــ
والــشــروط الــواجــب اتباعها، 
كما بينتا آلية االشتراكات، 
والخدمات اإللكترونية التي 

تقدمها المؤسسة.

»اتحاد الجامعة« إللغاء شرط 
التفرغ الدراسي للموظفين

● أحمد الشمري
كشف رئــيــس االتــحــاد الــوطــنــي لطلبة جامعة الــكــويــت، عبدالعزيز 
العتيبي، عن تقديم االتحاد مقترحا إلى عميد القبول والتسجيل، د. 
عبدالله الهاجري، بشأن السماح للموظفين بتقديم طلبات االلتحاق 

في الجامعة الستكمال دراستهم دون اشتراط تقديم التفرغ الدراسي.
وذكر العتيبي في االقتراح الذي حصلت »الجريدة« على نسخة منه، أن 
هذا المقترح يتيح المجال للموظفين لتعديل أوضاعهم وعدم حرمانهم 

من الحق في استكمال دراستهم الجامعية.
من جانب آخــر، تقّدم العتيبي بالشكر والعرفان لـــإدارة الجامعية 
لسرعة استجابتهم لمطلب االتحاد بمعالجة موضوع الشكاوى المقيدة 
ضد الطلبة بسبب آرائهم، مشيرا إلى أن اإلدارة الجامعية أخطرت بحفظ 
جميع الشكاوى المرفوعة ضد الطلبة، موضحا أن ذلك يأتي من باب 
حرص الجامعة على مصلحة الطلبة وتكريسا لمبدأ حرية الرأي والتعبير.
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ــه الــنــائــب مــحــمــد الــمــهــان  وجـ
سؤااًل إلى وزير اإلعالم والثقافة 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب  ــ وزيـ
عبدالرحمن الــمــطــيــري، قــال في 
مقدمته: »يــعــد الفساد بأنواعه 
المختلفة، ومنها الفساد اإلداري 
والمالي، بما يتضمنه من تجاوز 
حدود النطاق القانوني للسلطة، 
ة استخدامها، من أخطر  وإســاء
ــاة  ــيـ اآلفــــــــــات الــــتــــي الزمــــــــت الـــحـ
اإلنسانية، التي تحدث نتيجة 
االنــحــراف عــن تــأديــة الــواجــبــات 
ــة الــــرســــمــــيــــة بــفــعــل  ــيــ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
تــأثــيــرات مــاديــة أو غــيــر مــاديــة، 
ويقوم الفساد اإلداري والمالي 
على أســاس االستعمال السيئ 
 لمنافع خاصة 

ً
للسلطة تحقيقا

عـــلـــى حـــســـاب تـــطـــور الــمــجــتــمــع 
وتــــــقــــــدمــــــه، ويـــــشـــــكـــــل تــــهــــديــــدا 
للديموقراطية ولسيادة القانون 

ومدخال للجريمة واإلرهاب«.
وأضــاف المهان: »على ضوء 
ــم  ــ ــكـ ــ ــا خـــطـــة وزارتـ ــ ــا ســــبــــق، مـ ــ مـ

ــهـــات والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة  والـــجـ
لــكــم لــمــحــاربــة الـــفـــســـاد الــمــالــي 
واإلداري؟ وهل يحتوي الهيكل 
التنظيمي لــوزارتــكــم والجهات 
ــات الـــتـــابـــعـــة لـــكـــم عــلــى  ــئـ ــيـ ــهـ والـ
ــتــــابــــعــــة  إدارة لــــلــــرقــــابــــة والــــمــ
ــاد؟ إذا  ــسـ ــفـ ــذا الـ ــ لــلــكــشــف عــــن هـ
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 

مــوافــاتــي بــصــورة ضــوئــيــة من 
الهيكل التنظيمي، مع تزويدي 
بأعمال اإلدارة إن وجــدت، وإذا 
كـــانـــت اإلجـــابـــة بــالــنــفــي يــرجــى 
إفـــادتـــي بــاألســبــاب الــتــي تمنع 
ــم تـــقـــم الـــــــوزارة  ذلــــــك، ولــــمــــاذا لــ

بإنشائها؟«.
وتـــابـــع: »هــــل تـــوجـــد قــضــايــا 
فساد مالي وإداري ضد وزارتكم 
والجهات والهيئات التابعة لكم 
خالل السنوات العشر السابقة؟ 
ــانـــت اإلجــــابــــة بـــاإليـــجـــاب  إذا كـ
يرجى موافاتي بصورة ضوئية 
ــــام  ــكـ ــ ــا واألحـ ــايـ ــقـــضـ ــك الـ ــلـ ــــن تـ مـ
ــــل أحـــالـــت  ــادرة فـــيـــهـــا، وهـ ــ ــــصـ الـ
وزارتـــكـــم والــجــهــات والــهــيــئــات 
التابعة لكم أي موضوع يتعلق 
بــالــفــســاد اإلداري والــمــالــي إلــى 
ــة  ــابـ ــانـــت اإلجـ الــتــحــقــيــق؟ إذا كـ
ــاب يـــــرجـــــى تـــــزويـــــدي  ــ ــجــ ــ ــاإليــ ــ بــ
ــانــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــلــك  ــيــ ــبــ ــالــ بــ
المواضيع واإلجراءات المتخذة 

بشأنها«.

 
ً
أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه اقتراحا

بقانون إلضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بشأن تحديد وتصنيف 
األعــمــال الــضــارة والشاقة والخطيرة في جميع 
الجهات في الدولة؛ ســواء الحكومية أو القطاع 

الخاص.
ــنــــدري، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  ــكــ وأوضـــــــح الــ
ــة، أن أصـــحـــاب هـــذه األعـــمـــال لهم  ــ بــمــجــلــس األمـ
حــقــوق مــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون الــحــالــي، 
لكنهم ال يحصلون عليها بسبب تعّمد جهات 

حكومية عدم تطبيقها وجهات أخــرى تتعسف 
في تطبيقها.

وأضاف أن االقتراح يحدد آلية العمل الكاملة 
لتحديد المهام الوظيفية لجميع العاملين من 
خــالل استحداث جهة مختصة لديها إمكانات 
فنية وخبرات قــادرة على تقييم وتصنيف هذه 
 زمنية لالنتهاء من 

ً
األعــمــال، كما سيحدد مــددا

تصنيف جميع األعمال في جميع قطاعات الدولة 
الخاصة والحكومية.

أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه اقتراحا برغبة بمنح ضباط 
الصف واألفراد من العسكريين في الجيش والحرس الوطني ووزارة 
الداخلية وقوة اإلطفاء العام، مكافآت االستحقاق للمتقاعدين، أسوة 

بزمالئهم الضباط.
وبموجبه، »ُيمنح ضباط الصف واألفـــراد مــن العسكريين في 
كل من الجيش والــحــرس الوطني ووزارة الداخلية وقــوة اإلطفاء 
العام )الذين لم تشملهم قرارات مجلس الوزراء السابقة بالمكافآت 
االستثنائية( مكافآت االستحقاق للمتقاعدين، أســوة بزمالئهم 
الضباط، على أن يستمر العمل بشمول جميع الرتب من ضباط 
الصف واألفراد من العسكريين بالمكافآت االستثنائية تلك، متى 

تقررت في أي فترة مستقبلية«.
»الصحية« تقر التأمين الصحي »عافية« لربات البيوت

● فهد تركي
وافـــــــقـــــــت لــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون الـــصـــحـــيـــة 
واالجتماعية والعمل على تعديل المادة 
2 من القانون رقــم 114 لسنة 2014 بشأن 
التأمين الــصــحــي، بــإضــافــة ربـــات البيوت 

إلى القانون. 
وأوضـــــح مــقــرر الــلــجــنــة، الــنــائــب هــانــي 
شمس، في تصريح صحافي بمجلس األمة، 
أن الــلــجــنــة نــاقــشــت ٦ اقــتــراحــات بقوانين 
بخصوص إضافة شرائح لتأمين )عافية(، 
وبــعــد الــتــبــاحــث والـــنـــقـــاش صــــّوت جميع 
الــحــاضــريــن بــالــمــوافــقــة عــلــى الــتــعــديــالت 

المقترحة. 
ــّيـــن أن الــتــعــديــالت تــقــضــي بــإضــافــة  وبـ
الـــــمـــــرأة الــــمــــتــــزوجــــة الـــخـــاضـــعـــة لـــقـــانـــون 
الــمــســاعــدات الــعــامــة، وكــذلــك األرمــلــة التي 

 
ً
تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى، وفقا

لقانون التأمينات االجتماعية وبلغ عمرها 
 .

ً
٥٠ عاما

ــــى أن الـــلـــجـــنـــة ســتــنــتــهــي مــن  ــفــــت إلــ ولــ
التقرير، إلدراجه على جدول أعمال الجلسة 
الــقــادمــة بــالــتــوافــق مـــع لــجــنــة األولـــويـــات، 

السيما أنه يشمل رأي نواب لجنة األسرة 
والمرأة والطفل. 

وأعرب شمس عن أمله بأن توافق الحكومة 
على القانون وإقراره بمداولتيه في الجلسة 

 أن هذه الشريحة مستحقة.
ً
المقبلة، مؤكدا
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»التأمينات«: المستبدل يتحمل عائد االستثمار الفائت
● محيي عامر

أكدت المؤسسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، أن االستبدال ميزة تأمينة 
ال تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد، 
وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة 
هو عائد االستثمار الذي فات الصناديق.

ــالــــت الـــمـــؤســـســـة، فــــي ردهــــــا عــلــى  وقــ
ســـؤال للنائب حــمــد الــعــبــيــد، إن قــانــون 
التأمينات االجتماعية )الفصل الثاني/ 
الــبــاب الــســادس( مــن قــانــون التأمينات 
االجتماعية، والقرار رقم )1( لسنة 1993 
بشأن قواعد شروط وحاالت االستبدال 
والمبالغ المطلوب ردهــا مقابل إيقاف 

العمل به، نظم الحق في االستبدال.
ــــه مــــن الــمــفــيــد تــوضــيــح  ــت أنـ ــافــ وأضــ
طبيعة االســتــبــدال وحــقــيــقــتــه وطبيعة 
ــة الــــمــــنــــوط بــهــا  ــمـــؤســـسـ اخــــتــــصــــاص الـ
قانونا، حيث إن االستبدال ميزة تأمينية 
ال تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد، 
وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة 
إلــى أصــل القيمة االستبدالية هو عائد 
االستثمار الذي فات الصناديق نتيجة 
صــــرف الــمــبــلــغ الــمــســتــبــدل قــبــل أوانـــــه، 
ــى مـــقـــابـــل الـــتـــكـــافـــل الــــذي  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
بــمــوجــبــه يــســقــط قــســط االســـتـــبـــدال عن 
المستبدل في حالة وفاته ليعود المعاش 
ــلـــى الــمــســتــحــقــيــن،  ــه عـ ــعـ ــتـــوزيـ  لـ

ً
كــــامــــال

ويتحمل بــه بــاقــي المستبدلين، وذلــك 
كله في إطــار الطبيعة التكافلية لنظام 
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، ووفــــق أســس 

محددة بناء على دراسات متخصصة.

 وأوضحت أن هذه األســس هي التي 
مــّكــنــت نــظــام االســتــبــدال مــن االســتــمــرار 
بـــــأداء الـــتـــزامـــاتـــه بــاعــتــبــاره يـــقـــوم على 
أســــــــاس الـــتـــكـــافـــل االجــــتــــمــــاعــــي، الـــــذي 
ــراد الــمــجــتــمــع فــيــه مــشــاركــيــن  ــ يـــكـــون أفــ
فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــصــالــح الــعــامــة 
ــلـــى أســـــــاس الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــة عـ والــــخــــاصــ
المشتركة بينهم في تأمين األخطار التي 

تلحق بأي منهم.
ــتــــبــــســــيــــط أكـــــثـــــر فــــإن  ــت، وبــ ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
المؤسسة بحكم التزامها بتنمية أموال 
الصناديق عليها عبء استثمارها طالما 
كانت هذه األموال تحت يدها، وفي حالة 
االستبدال، فإن صرف المبلغ المستبدل 
ــاره يـــمـــثـــل، بــحــســب  ــبـ ــتـ ــاعـ قـــبـــل أوانــــــــه بـ
 من المعاش التقاعدي الذي 

ً
ا األصل، جزء

يــفــتــرض اســتــحــقــاقــه عــنــد تحقق سببه 

وصــرفــه فــي الــمــيــعــاد الــمــحــدد كــل شهر 
يترتب عليه انتقال عبء االستثمار لمن 
صرفت لــه، ليحل بذلك محل المؤسسة 

في هذا الشأن.
 وأوضحت أن هــذه الميزة مصدرها 
قانون التأمينات االجتماعية وليس أي 
قــانــون آخـــر أو الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، إذ 
تخضع لقانون التأمينات االجتماعية 
بما يقرره من أحكام تنظمها، وال صلة 
لها بأي وجه من األوجه بالقروض وما 
يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد 
تتحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة 

عليها، والغرض من طلبها.
وأكـــــدت أنـــه بـــاألخـــذ فـــي االعــتــبــار أن 
القروض التي تقدمها الجهات القائمة 
عــلــيــهــا تــرتــبــط إمــــا بــالــحــاجــة إلــيــهــا أو 
بأغراض معينة كاألغراض االستهالكية 

أو غيرها، ويتعين على طالبها اإلفصاح 
ــا يــثــبــتــه مـــن أوراق  ــك وتـــقـــديـــم مـ عـــن ذلــ
ومستندات والقروض الحسنة بالذات- 
ــامـــالت اإلســــالمــــيــــة -ال  ــعـ ــمـ ــن الـ كـــنـــوع مــ
تمنح إال للمحتاجين )احتياج ضرورة 
وطـــــــــوارئ( مـــمـــن ال تــكــفــيــهــم مــــواردهــــم 
الــخــاصــة أو مــــواردهــــم الــمــســتــحــقــة من 
زكـــوات وكــفــارات وصــدقــات، وال تشجع 
أحكام الشريعة اإلسالمية على االقتراض 
بـــل تــنــفــر مــنــه بــأحــاديــث صــريــحــة ثبت 
نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 
وذلك كله بخالف االستبدال الذي يمنح 
للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى 
تــوافــرت فــي شأنه شــروط ذلــك، بصرف 
النظر عن حاجته والــغــرض الــذي طلب 
ــو نـــظـــام وإن  مـــن أجـــلـــه االســـتـــبـــدال، وهــ
كان يراعي مقاصد الشريعة اإلسالمية 
فــيــمــا يــقــوم عــلــيــه مـــن الــتــكــافــل والــصــلــة 
والــتــراحــم، فإنه نظام وضعي ال يخرج 
فـــي طــبــيــعــتــه عـــن اإلطــــــار الـــعـــام لــنــظــام 
التأمينات االجتماعية وال يتعارض مع 

أسس بنائه.
وبـــيـــنـــت الـــمـــؤســـســـة أن األصــــــــل فــي 
القروض أنها ال تسقط بوفاة المقترض، 
وتــســتــوفــى مـــن تــركــتــه إعـــمـــاال لــلــقــاعــدة 
الشرعية )ال تركة إال بعد سداد الديون(، 
فــي حين أن االســتــبــدال باعتباره ميزة 
تأمينية بحتة مصدرها المباشر القانون 
 
ً
يسقط بــالــوفــاة، ويــعــود المعاش كامال
دون اســتــقــطــاع أي أقـــســـاط تــتــعــلــق به 
لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقا 

للقانون.

محيي عامر

محمد المّهان

أسامة الشاهين

تصفية شركة 
المشروعات 

السياحية وإنشاء 
شركة للمشاريع 

الترفيهية

اجتماع اللجنة التشريعية أمس

التحقيق مع موظفين بتهمة تشويه سمعة »التأمينات«
فــي ردهــــا عــلــى ســــؤال لــلــنــائــب ســعــود الــعــصــفــور، بشأن 
الــتــحــقــيــق مـــع مــوظــفــيــن عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات نــــواب، 
واجتماع مع وزير المالية، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية أنــه لــم يتم تشكيل لــجــان تحقيق داخــلــيــة من 
قبل القطاع القانوني من 2022/8/14 حتى تاريخه، وإنما 
تــم التحقيق مــن قبل اإلدارة المختصة فــي قطاع الشؤون 
القانونية بشأن واقعة إفشاء معلومات بطبيعتها سرية 

بغرض تشويه سمعة المؤسسة واإلضرار بها.
وذكرت المؤسسة: »أما بشأن اجتماع موظفي المؤسسة 

ــلـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة  ــة لـ ــ ــــدولـ ــع وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة وزيــــــر الـ مــ
واالستثمار، بحضور النقابة، فقد تمت االستجابة لمطالبهم 
وتشكيل لجنة بقرار من المدير العام بالتكليف، تختص 
ببحث شكاوى الموظفين الـــواردة من مكتب الــوزيــر ورفع 
توصيات بشأنها، وهي تضم في عضويتها موظفين من 
الــقــطــاع الــقــانــونــي، ومــوظــف مــن قــطــاع الـــمـــوارد الــبــشــريــة، 
وتهدف بطبيعتها إلى الوقوف على حقيقة الوقائع الواردة 
في الشكاوى المقدمة، وتصحيح أي وضع يثبت وقوع ضرر 

فيه على الموظف«.

اللجنة الصحية في اجتماعها أمس

الشاهين لمنح مكافآت االستحقاق 
لمتقاعدي ضباط الصف والعسكريين

فيصل الكندري لتحديد األعمال الشاقة 
والخطيرة في جميع الجهات

عدد قضايا االستبدال خالل السنوات 2019، 2021، 2022
السنة 
المالية

عدد 
القضايا

صالح 
المؤسسة

ضد 
المؤسسة

قضايا صدر فيها قرار من 
المحكمة بعدم االختصاص

قضايا تم شطبها 
ولم تحدد في المدة 

القانونية

قضايا مازالت 
منظورة

2019135126-423

20217156-366

202226----26

7835-232182اإلجمالي

مالحظات:
1 – توجد أحكام صادرة من محكمة أول درجة لصالح المؤسسة ولم يطعن عليها باالستئناف فأصبحت نهائية.

2 – توجد أحكام صادرة من محكمة االستئناف لصالح المؤسسة ولم يطعن عليها بالتمييز فأصبحت نهائية.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

المهان للمطيري: ما خطتكم لمحاربة الفساد؟

»التشريعية«: الموافقة على شراء قروض المواطنين
سّدد من خالل عالوة غالء المعيشة الشهرية

ُ
• بصيغة عاشور... على أن ت

• اللجنة تستطلع آراء 4 جهات حكومية في »التشبه بالجنس اآلخر«

بـــيـــنـــمـــا قــــــــررت تــــأجــــيــــل الـــبـــت 
فـــــــي االقــــــتــــــراحــــــيــــــن بـــقـــانـــونـــيـــن 
بــشــأن »التشبه بالجنس اآلخـــر« 
الســتــطــالع رأي الحكومة ممثلة 
فــــي أربــــــع جــــهــــات، أحــــالــــت لجنة 
الــشــؤون التشريعية والقانونية 
ــــالل اجــتــمــاعــهــا  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، خــ
أمــس، إلــى مجلس األمــة تقريرها 
بشأن قانون تعارض المصالح، 
 لــمــنــاقــشــتــه فــــي جــلــســة 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

الثالثاء المقبل، فــي وقــت وافقت 
عــــلــــى 10 اقـــــتـــــراحـــــات بـــقـــوانـــيـــن 
وأحالتها إلى اللجان المختصة، 
ضمنها االقـــتـــراح بــقــانــون بشأن 
شــــراء الـــقـــروض المستحقة على 
الــمــواطــنــيــن، الــمــقــدم مـــن الــنــائــب 

صالح عاشور.
ــور،  ــاشــ ــراح عــ ــ ــتــ ــ ــمــــوجــــب اقــ وبــ
ــمـــت إحــــالــــتــــه إلــــــى لــجــنــة  الـــــــذي تـ
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
البرلمانية لدراسته من الناحية 

ــراء  ــــوم الـــــدولـــــة بـــشـ ــقـ ــ ــة، »تـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
القروض االستهالكية والمقسطة 
والـــشـــخـــصـــيـــة الــمــســتــحــقــة عــلــى 
المواطنين، على أن يتم سداد ما 
قــامــت الـــدولـــة بــشــرائــه، مــن خــالل 
عــــالوة غـــالء المعيشة الــشــهــريــة، 
لــكــل مـــواطـــن لــحــيــن االنـــتـــهـــاء من 
سداد القرض على أن يكون السداد 
 بحد أقصى«، ويستمر 

ً
120 دينارا

بــمــوجــبــه صــــرف غــــالء المعيشة 
للمواطنين الذين ال قروض عليهم.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص االقــــتــــراحــــيــــن 
بــقــانــونــيــن بــشــأن تــعــديــل الــمــادة 
198 مـــن الـــقـــانـــون رقــــم 16 لسنة 
ــانــــون الــــجــــزاء،  1960 بــــإصــــدار قــ
المقدم أحدهما من النواب مهند 
الــســايــر، وعــبــدالــلــه الــمــضــف، ود. 
حسن جــوهــر، ومهلهل المضف، 
ود.عبدالعزيز الصقعبي، واالقتراح 
ــارك  ــبـ ــــن األعـــــضـــــاء د. مـ اآلخـــــــر مـ
الطشة، وحمدان العازمي، وخالد 

العتيبي، وعبدالله األنبعي، وحمد 
العبيد، خاطبت اللجنة المجلس 
األعلى للقضاء ووزارات الداخلية 
واألوقاف والتربية الستطالع آراء 

الجهات األربع في االقتراحين.
وعــــــــــــــودة إلـــــــــى االقــــــتــــــراحــــــات 
ــــت عــلــيــهــا  ــقــ ــ ــــي وافــ ــتـ ــ الــــعــــشــــرة الـ
اللجنة التشريعية وأحالتها إلى 
ت  اللجان المختصة، والتي جاء
ــا بــســبــب تـــأخـــر صــــدور  ــهـ ــتـ دراسـ
الالئحة التنفيذية لقانون تعديل 
الالئحة الداخلية لمجلس األمــة، 
فقد وافقت اللجنة على االقتراح 
بــقــانــون بــتــعــديــل الـــمـــادة 53 من 
الــقــانــون رقـــم 21 لسنة 2015 في 
شــــأن حــقــوق الــطــفــل، الــمــقــدم من 
األعــضــاء د. عبدالكريم الكندري، 
ــيــــن، ود. حــمــد  وأســـــامـــــة الــــشــــاهــ
المطر، واالقتراح بقانون بإضافة 
بــنــد جــديــد بــرقــم 16 إلـــى الــمــادة 
الثانية من القانون رقم 94 لسنة 

1983 بـــإنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
المقدم من العضوين د.عبدالكريم 

الكندري، ود. حمد المطر.
كما وافقت اللجنة على االقتراح 
بـــقـــانـــون بــــشــــأن تــصــفــيــة شــركــة 
الــمــشــروعــات السياحية وإنــشــاء 
شــــركــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــتــرفــيــهــيــة، 
ــاء د. حــســن  ــ ــــضـ الـــمـــقـــدم مــــن األعـ
جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله 
المضف وآخرون واالقتراح بقانون 
بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من 
الــمــخــدرات، الــمــقــدم مــن األعــضــاء 
 عن 

ً
محمد هايف، وآخرون، فضال

اقــتــراح آخــر مشابه من النائب د. 
محمد الحويلة.

وأقـــرت اللجنة كــذلــك االقــتــراح 
بــقــانــون بــتــعــديــل الـــمـــادة 45 من 
الـــقـــانـــون رقــــم 8 لــســنــة 2010 في 
ــقــــوق األشـــــخـــــاص ذوي  شــــــأن حــ
اإلعــاقــة، المقدم مــن العضوين د. 
محمد الحويلة، وماجد المطيري، 
واقتراح مشابه من النائب أسامة 

الشاهين.
ــلــــى االقـــــتـــــراح  كــــمــــا وافـــــقـــــت عــ
بــقــانــون بــشــأن حــظــر الــتــعــامــل أو 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل- الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ومــنــظــمــاتــه، المقدم 
من األعضاء أحمد الري، ود. خليل 
أبل، وهاني شمس، وأسامة الزيد، 
وشــعــيــب الـــمـــويـــزري، واالقـــتـــراح 
بــقــانــون بــإنــشــاء الــهــيــئــة الــعــامــة 
إلدارة األزمــات والــكــوارث، المقدم 
مـــن الــنــائــب د. مــحــمــد الــحــويــلــة، 
واالقتراح بقانون بتعديل الفقرة 
الثانية من المادة 14 من المرسوم 
بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في 

شأن الجمعيات التعاونية.
ووافقت على االقتراح بقانون 
 من قانون 

ً
بتعديل المادة 12مكررا

الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة الــصــادر 
باألمر األميري بالقانون رقــم 61 
لسنة 1976، الــمــقــدم مــن الــنــواب 

شعيب المويزري وآخرين.
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فضة المعيلي

خبريات

تعاقد النجم خالد الصاوي، 
بشكل رسمي، على املشاركة 

في بطولة مسلسل »سر 
السلطان« للمخرج خالد 
يوسف، املقرر عرضه في 
رمضان املقبل، من إنتاج 

شركة سينرجي، حيث يقدم 
الصاوي شخصية مهمة جدًا 

في أحداث املسلسل، الذي 
ُيعد التجربة الدرامية األولى 

للمخرج خالد يوسف في 
الدراما التلفزيونية.

ويعود الصاوي للتعاون 
مع املخرج خالد يوسف بعد 

غياب 4 أعوام على أقصى 
ما معًا فيلم  تقدير، حيث قدَّ

»كارما«.

خالد الصاوي يشارك في 
بطولة »سر السلطان«

أقام مهرجان البحر األحمر 
السينمائي الدولي في نسخته 

الثانية عرضًا خاصًا لفيلم 
»كاملة« املصري، بحضور 

أبطاله: إنجي املقدم، وفراس 
سعيد، ومي الغيطي.

وتواجد نجوم الفيلم على 
السجادة الحمراء، معلنني 

إطالق فيلمهم الجديد، وقالت 
املقدم إنها سعيدة لتمثيل 

مصر في املهرجان، من خالل 
فيلم »كاملة«، مؤكدة أن الفيلم 
ل 

ُّ
يناقش قضية مهمة، وتدخ

الغير في الحياة الشخصية 
لألبناء واألقارب، ما يجعل 

النهاية صادمة لهم.

عرض خاص لفيلم »كاملة« 
في »البحر األحمر«

»ميني هيرو« تنطلق في يناير المقبل
• فضة المعيلي

كـــشـــف فــــريــــق مــــســــرح مـــحـــمـــد ايـــــــاد أن 
لديه سلسلة من األعمال المسرحية على 
مــــدار الــســنــة ســتــقــام فــي مــســرح »جمعية 
ــال من  ــفـ ـــــالح«، وتــســتــهــدف فــئــة األطـ اإلصــ
خــالل مشاركتهم بالتمثيل التي تعد من 

األمور اإليجابية.
ــاد أن مــســرح  ــد »مـــســـرح« مــحــمــد إيــ وأكــ
ــربـــويـــة  ــتـ الـــطـــفـــل أحــــــد أهــــــم الــــوســــائــــل الـ
والــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــمــيــة 
ــوانـــب، مــنــهــا الــعــقــلــيــة،  الــطــفــل مـــن عــــدة جـ
والفكرية، واالجتماعية، والنفسية، حيث 
يحمل المسرح منظومة من القيم التربوية 
واألخالقية، مضيفا أنهم يقدمون أعماال 
وعــروضــا مسرحية فــي مــواســم مختلفة 
طوال السنة، حتى يتسنى لألطفال الترفيه 

في عطلة نهاية األسبوع.
ويــــحــــرص الـــفـــريـــق مــــع إدارة جــمــعــيــة 
اإلصــــالح عــلــى تشغيل الــمــســرح، وجعله 
مكانا ترفيهيا للطفل في ظل أزمة األماكن 
الترفيهية للطفل، كما أنهم خططوا لتوفير 
المسرح ألغراض متعددة حيث تم حاليا 
وضع شاشة عرض كبيرة وعرض مباريات 
كأس العالم، وكان هذا التعاون مع مركز 
أجيال وإدارة جمعية اإلصالح، إضافة إلى 
أنهم سيقدمون عمال بعد فعاليات كأس 

الــعــالــم، وســيــكــون مسرحية لــألطــفــال في 
يناير المقبل بعنوان »ميني هيرو«، تأليف 

خالد عبدالقدوس وإخراج محمد إياد.
 وشدد الفريق على أنهم وضعوا خطة 
مــســتــقــبــلــيــة مـــع إدارة جــمــعــيــة اإلصـــــالح، 
لتشغيل المسرح وجعله مكانا ترفيهيا 
ــا تـــوجـــد خطط  لــلــطــفــل والـــعـــائـــلـــة، وأيـــضـ
وفعاليات وأنشطة ترفيهية ستكون مقدمة 
لــلــشــبــاب أيــضــا، مــن خـــالل الــبــرامــج التي 
سيتم تقديمها على المسرح بإدارة فريق 

مسرح محمد إياد.

مشهد من مسرحية سابقة

خلف: »دنية مياس« تستنطق الصمت ضد الحقوق المسلوبة
»أحلم بكتابة سيناريو لمسلسل يضم مجموعة من النجوم العرب«

• فضة المعيلي
 عـــن دار الــعــلــم للنشر 

ً
صــــدر حــديــثــا

والــتــوزيــع روايــــة »دنــيــا انــتــهــت قــبــل أن 
تبتدئ... دنية مياس«، للكاتبة رشا خلف. 
تستعرض الكاتبة في روايتها، التي 
ــــى تــجــاربــهــا فـــي عـــالـــم الــنــشــر،  ـــعـــد أولـ

ُ
ت

زخـــم الــمــشــاعــر اإلنــســانــيــة المتناقضة، 
مثل: الحزن، والفقد، والخذالن، والُحب، 
والــتــقــديــر واالحــتــيــاج. وتــحــمــل الــروايــة 
رســــالــــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــبـــر اســتــنــطــاق 
ــــودي بــصــاحــبــه  ــــذي ربـــمـــا يـ الــصــمــت، الـ
إلى حالة تشبه الموت المؤقت، أو كما 
تــســمــيــهــا الــكــاتــبــة »الــمــيــتــة الــصــغــرى«، 
كـــأن يعيش اإلنــســان حــيــاة تقليدية أو 
شــبــه طبيعية، وهـــو فــي الحقيقة ميت 
، وقد اعتاد على الصمت حتى 

ً
مشاعريا

في لحظات الدفاع عن حقوقه الطبيعية 
المسلوبة.

أثر الصمت
 ،

ً
 خاصا

ً
 دراميا

ً
وتنتهج الكاتبة خطا

وتستعرض في نص متخم بفيض من 
المشاعر اإلنــســانــيــة حــيــاة )دنــيــا( التي 

انتهت قبل أن تبدأ! 
وفيما يشبه »أدب الغرابة«، وفي سياق 
ر الكاتبة أثر  ق، تــصــوِّ نــص أدبـــي مــشــوِّ
الصمت على اإلنسان، الذي يجعله يفقد 
لــه إلــى مجموعة  جميع حــواســه، ويــحــوِّ

أشالء متناثرة. 
ــارت خــلــف إلــــى ُحــبــهــا لــلــقــراءة  ــ ــ وأشـ
ت في  والكتابة منذ الصغر، وأنها استمرَّ
هذا الحلم، حتى أصدرت أول رواية لها 

هذا العام، وهي »دنية مياس«.

وعـــن الــهــاجــس الـــذي يسيطر عليها 
أثناء الكتابة، قالت إن الحزن هو الذي 
يجعلها تكتب، مبينة أن هــذا ال يعني 
أنــهــا تعيش حــيــاة حــزيــنــة، لــكــن الــحــزن 

أصدق المشاعر.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنــــهــــا تـــشـــعـــر بــمــشــاعــر 
الناس، وتترجمها إلى كتابة، وأنها تفكر 
في القارئ أثناء كتابتها، وكيف تكون 
قريبة منه، وكيف توصل لــه الفكرة أو 
الــصــورة، مضيفة: »أنــا أفكر فــي الكلمة 
ل مسؤوليتها قبل أن تصل  ، وأتحمَّ

ً
جيدا

إلى القارئ«. 
وأوضــــحــــت أن ســبــب اتــجــاهــهــا إلــى 
الــكــتــابــة، ألنــهــا تحمل رســالــة، وهـــي أن 
الكثيرين يعانون حالة الصمت وعــدم 
التعبير عن مشاعرهم، مضيفة أنها تفكر 
في تناول قضية الطفل في عملها القادم.

وعـــن مــعــرض الــكــويــت لــلــكــتــاب الــذي 
، أعـــربـــت خــلــف عـــن فخرها 

ً
أقــيــم أخـــيـــرا

ــدة أن الــكــويــت  ــؤكـ الـــشـــديـــد بـــتـــطـــوره، مـ
تهتم بالثقافة والفنون، وتدعم الُكتاب 

والمبدعين في شتى المجاالت.
وحول رأيها في الُكتاب على الصعيد 
ــالــــت إن بــعــضــهــم لــألســف  ــلـــي، قــ الـــمـــحـ
ــيـــن لــتــحــقــيــق  ــقـ ــئـــة الـــمـــراهـ يـــســـتـــهـــدف فـ
مبيعات عالية، مبينة أنــه على أولــيــاء 
ــور االطــــالع عــلــى هـــذه الــنــوعــيــة من  األمــ
الكتب قبل أن تصل إلــى فئة اليافعين 

والمراهقين.

هواية أساسية
وذكرت خلف أنها تهوى قراءة الشعر 
واالستماع إلى القصائد وحفظها، وأن 
بدايتها مع الكتابة كانت بالمدرسة، من 

خالل كتابة الخواطر، لكن لم تكن تمتلك 
الشجاعة لنشرها، بل احتفظت بها، حتى 
أدركت أن الكتابة هي هوايتها األساسية، 
وقالت: »رحت أتتبع الحلم الذي يراودني، 
وهــو إصـــدار كتاب خــاص بــي، وتلقيت 
ــن والــــــــدي، حــتــى  الــتــشــجــيــع والــــدعــــم مــ
أصبحت لديَّ القوة لنشر كتاباتي إلى 
العلن، ومشاركتها مع الجمهور القارئ«. 
وعــن مشاريعها الــقــادمــة، قالت إنها 
بصدد تقييم عملها األول، واالستماع 
إلــى رأي الــقــراء، ومــن الممكن أن تكتب 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــــروايــــة، كــمــا تــنــوي 
االنضمام إلى الدورات التخصصية في 
مجال الكتابة، وأنها تحلم بكتابة قصة 
وسيناريو لمسلسل يضم مجموعة من 

النجوم العرب.

رشا خلف

أمين: أهدف لتنظيم »بينالي NFT« يجمع فنانين بالكويت
 معرض »wagmi« في منصة الفن المعاصر

ً
افتتحت أخيرا

كشفت الفنانة التشكيلية 
شروق أمين عن نيتها تنظيم 

 
ً
»بينالي NFT« يجمع عددا

 من الفنانين في الكويت.
ً
كبيرا

قالت الفنانة شروق أمين عن معرضها 
 في منصة 

ً
)wagmi(، الذي نظمته أخيرا

ــاب(، إنـــه يعتمد على  ــ الــفــن المعاصر )كـ
تقنية تكنولوجية حديثة ُيطلق عليها 
»NFT«، والتي تعني الصكوك غير القابلة 
لالستبدال، مشيرة إلــى أن تلك التقنية 
ل العمل الفني، على سبيل المثال، إلى  تحوِّ
صيغة رقمية برموز محددة، ويتم حفظها 
 ،»Blockchain« في شبكة عالمية تسمى
ويدخل فيها الفن والعديد من المجاالت.

 »NFT« ولفتت إلى أن البعض يعتقد أن
ــارة عـــن رســـــوم مــتــحــركــة )كــــارتــــون(.  ــبـ عـ
وكشفت عن أنها بصدد تنظيم »بينالي 
 
ً
NFT« في المستقبل بالكويت يجمع عددا

 من الفنانين.
ً
كبيرا

ظاهرة متنامية
 مــــن الــفــنــانــيــن 

ً
وأضـــــافـــــت أن كـــثـــيـــرا

 »NFT« التشكيليين في العالم اتجهوا إلى
لنشر أعمالهم الفنية، وإحدى مميزاتها 
أنــهــم ال يحتاجون إلــى تنظيم معرض، 
منوهة بأنه يمكن ألي أصل أو ملف رقمي 
أن ُيباع كـ NFT، بما في ذلــك الرسومات 
والموسيقى ومقاطع الفيديو، مبينة أنها 

أصبحت ظاهرة متنامية في بعض الدول، 
ونجحت في بيع أعمال فنية بقيمة عالية، 
ومنها دبي، إضافة إلى المزادات العالمية، 

مثل: كريستيز، وسوذبيز وغيرهما.

الرسم التقليدي
وعما إذا كانت قد توقفت عن الرسم، 
، وحتى 

ً
قالت: »لم أتوقف عن الرسم تقليديا

اآلن أزاول الرسم، وهدفي في الحياة أن 
أوصل رسالة وفق حالة المجتمع، حتى 
أفتح مجااًل للنقاش وتبادل اآلراء، لكن 

 ،NFT في السنتين الماضيتين ركزت على
واستطعت في المعرض الحالي استقطاب 

100 فنان وفنانة«. 
وعن الفنانين الكويتيين المشاركين 
 ،»

ً
قت: »قليل جدا

َّ
معها في تلك التقنية، عل

مشيرة إلــى أنها أول كويتية تتجه إلى 
استخدام تلك التقنية. 

 
ً
وقالت أمين إن المعرض شهد حضورا
، والجميع كان يسأل عن تلك 

ً
جماهيريا

 
ً
التقنية، كونها غير مألوفة، و»أقتني عددا

ال بأس به من األعمال المعروضة«.

شروق أمين

https://www.aljarida.com/article/7179
https://www.aljarida.com/article/7175
https://www.aljarida.com/article/7171
https://www.aljarida.com/article/7164
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على الرغم من تحقيق البرتغال الفوز بسداسية 
مقابل هــدف أمـــام ســويــســرا فــإن النجم 
كريستيانو رونالدو بدا حزينا وهو 
يغادر أرضية الملعب، في الوقت 
ــذي كـــــان زمــــــــاؤه اليــــزالــــون  ــ ــ الـ

يحتفلون مع الجماهير.
وكـــان الــمــدرب سانتوس 
قرر إبقاء رونالدو على دكة 
البدالء قبل أن يشركه في 
الدقيقة 73، عقابا للنجم 
الــكــبــيــر بـــعـــدمـــا أظــهــر 
ه من استبداله  استياء

خال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.
من جانبها، عقبت جورجينا رودريغيز، الرفيقة 
العاطفية لرونالدو، على الدقائق القليلة التي لعب 
خالها المهاجم البرتغالي في مــبــاراة منتخب 
بـــاده أمـــام ســويــســرا، وأعــربــت عــن أسفها »لعدم 
تمكنها من االستمتاع بأفضل العــب في العالم 

طوال الـ 90 دقيقة«.
ــــرام«، هـــنـــأت  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلـــى »إنـ ــر حـــســـابـــهـــا عـ ــبــ وعــ
جــورجــيــنــا الــبــرتــغــال عــلــى الــتــأهــل لــربــع نهائي 

مونديال قطر.
ــاء اإلســبــانــيــة: »تهانينا  ــ وقــالــت عــارضــة األزيـ
لــلــبــرتــغــال، بينما كـــان الــاعــبــون الــــــ 11 يـــرددون 

النشيد الوطني كل األنظار كانت عليك«، في إشارة 
إلى بداية المباراة، حين كانت كل الكاميرات تركز 
على كريستيانو على مقعد البدالء وليس على 

الاعبين األساسيين.
وذكــرت جورجينا، التي شاهدت المباراة من 
المدرجات، »انــه أمــر مؤسف أال أستمتع بأفضل 
العب في العالم طوال الـ 90 دقيقة. الجماهير لم 

تتوقف عن المطالبة بنزولك والصراخ باسمك«.
واختتمت جورجينا رسالتها المبطنة »أتمنى 
أن يــســتــمــر الـــــرب وصـــديـــقـــك الـــعـــزيـــز فــيــرنــانــدو 
 بــيــد وتــجــعــلــونــا نستمتع ليلة 

ً
)ســانــتــوس( يــــدا

أخرى«.

»أسود األطلسي«... 
الواقع يفرض نفسه أمام 

الترشيحات 

إنريكي فشل في اختياراته
فهل سيدفع الثمن؟! 

راموس البديل السوبر 
يخطف األضواء 
في مونديال قطر

»َمن األفضل؟«... جدل 
يعود بين ميسي ورونالدو
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فرحة برتغالية... ورونالدو حزين
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ــن الـــبـــهـــجـــة،  ــ ــة مـ ــالــ ســـــــادت حــ
وارتسمت البسمات على الوجوه، 
وتـــعـــالـــت صـــيـــحـــات الــــفــــرح فــي 
ســــاحــــة جــــامــــع الـــفـــنـــا الــشــهــيــر 
ــيـــة،  بـــمـــديـــنـــة مـــــراكـــــش الـــمـــغـــربـ
ــتـــأهـــل الـــتـــاريـــخـــي  ــالـ احـــتـــفـــاال بـ
لمنتخب الــمــغــرب لــربــع نهائي 
مونديال قطر 2022 بعد الفوز 

على إسبانيا.
وألن كلمة التاريخ هي األكثر 
تكرارا بين المغاربة، اختار موقع 
Le360 اإلخــــبــــاري عـــنـــوانـــا في 
صفحته الرئيسية بهذا الشكل 
»H-I-S-T-Ó-R-I-C-O« بــالــلــغــة 
اإلسبانية، وتعني »تاريخي«، في 
إشارة إلى أنها المرة األولى التي 
يــتــأهــل فــيــهــا مــنــتــخــب الــمــغــرب 
لــربــع نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، مما 

أثار حالة من النشوة الوطنية.
ووضــعــت شــاشــة عمالقة في 
ــراكــــش، جـــلـــس أمـــامـــهـــا مــئــات  مــ

ــع مـــشـــجـــعـــيـــن مــن  ــ ــة مـ ــاربــ ــغــ ــمــ الــ
جنسيات أخـــرى، بينهم بعض 
ــن هــــــــؤالء،  ــيــ اإلســــــــبــــــــان، ومــــــــن بــ
بــاوال وفاطمة زوجــة خيسوس، 
وهـــي مغربية تحمل الجنسية 

اإلسبانية.
ويقول خيسوس: »أنــا حزين 
ــا. أنـــا  ــقـ ــــك حـ جــــــدا، لــــم أتــــوقــــع ذلـ
سعيد من أجلها )زوجــتــه(، لكن 
هذا هو ما حدث على أي حال«، 
ويـــــــرتـــــــدي خــــيــــســــوس قــمــيــص 
المنتخب المغربي، ويوضح أنه 

اشتراه من أجل »التخفي«.
بينما تضحك زوجته فاطمة، 
ــرة  ــامـ ــتــــي تـــشـــعـــر بــــســــعــــادة غـ الــ
لــلــمــغــرب: »ألنـــهـــم لــعــبــوا بشكل 
جيد للغاية ويستحقون ذلــك«، 
لكنها تأسف لخسارة إسبانيا، 
بلد زوجها، مؤكدة أن المغاربة 
ــدقـــون ذلـــــــك«، ولـــــم تــكــن  »ال يـــصـ
ــثـــل كـــثـــيـــر مــمــن  ــتـــوقـــع ذلـــــــك، مـ تـ
شــاهــدوا الــمــبــاراة فــي الــســاحــة، 
ــيــــث الــــتــــفــــوا حـــــــول الـــشـــاشـــة  حــ

العمالقة.
ــــد، الـــــــذي يــمــلــك  ــمـ ــ ويـــــــرى أحـ
متجرا في مراكش، أن الفريقين 
لعبا بشكل جيد للغاية ولعب 
الحظ دورا كبيرا. وقال لـ »إفي«: 
ــالـــف الــــحــــظ إســـبـــانـــيـــا  »لـــــم يـــحـ

والمغرب محظوظ«.
لــذي  ا وبالنسبة لمصطفى، 
ــي أحــــــد مــــتــــاجــــر بــيــع  ــ ــمـــل فـ ــعـ يـ
الــلــحــوم بــالــســاحــة، فــهــذا ليس 
ــارا لـــلـــمـــغـــرب فـــحـــســـب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
بــــل انــــتــــصــــار لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
ــا. ولـــــالحـــــتـــــفـــــال بـــه  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ وافــ
يــنــوي عــدم التوقف عــن الغناء 
ــــوال الـــلـــيـــل. يــقــول:  والـــرقـــص طـ

»اليوم ال أنام، وغدا ال أعمل«.
وامتدت االحتفاالت لتشمل 
جميع مدن المغرب، ومن بينها 
العاصمة الرباط، حيث اكتسى 
شارع محمد الخامس باللونين 
ــر، واحــتــشــد  ــ ــــضـ ــمــــر واألخـ األحــ
الـــمـــغـــاربـــة مـــن جــمــيــع األعـــمـــار 

باألعالم واألبواق.
وتــقــول عــائــشــة، الــبــالــغــة 60 
عاما، »إنني سعيدة جدا بهذا 
النصر وهــذا اإلنــجــاز«، مشيرة 
إلـــى أن الــمــغــاربــة لـــم يــتــوقــعــوا 

هذه النتيجة، مما يدل على أن 
الــمــدرب ولــيــد الــركــراكــي، الــذي 
ــا، »يـــعـــرف  ــيـ أصـــبـــح بـــطـــال قـــومـ
كيف يضع استراتيجية فعالة 
واختار الالعبين بشكل جيد«، 
وتتفق معها فــي رأيــهــا أيضا، 
ريـــتـــا )51 عـــامـــا( ألن فــريــقــهــا، 
كــمــا تــقــول، »قــاتــل بشكل جيد« 
وتوقعت أنه »سيذهب بعيدا«. 

ديما المغرب
من جهة أخرى، احتفل أربعة 

ــغـــربـــي يـــعـــيـــشـــون وفــقــا  آالف مـ
ــــي ســبــتــة  لـــــأرقـــــام الـــرســـمـــيـــة فـ
المنطقة القريبة جدا من الحدود 
اإلســبــانــيــة، واخـــتـــار عـــدد كبير 
من المغربيين متابعة المباراة 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم، ثــــم انـــطـــلـــق كــثــيــر 
منهم بعد تأهل »أسود األطلس« 
عبر شـــوارع المدينة لالحتفال 

بسياراتهم.
وردد الــمــحــتــفــلــون عـــبـــارات 
مثل »ديــمــا الــمــغــرب« و»المغرب 
ــدوء  ــ ــهــ ــ ــ ــن ال ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األفـــــــــضـــــــــل«، وهـ

عــلــى مــحــيــط الـــحـــدود مـــع البلد 
العربي، لكن بعيدا، في األراضي 
المغربية، سمع إطالق الصواريخ 
واأللعاب النارية، احتفاال بتأهل 

أسود األطلس.
وقــالــت مــصــادر مــن الشرطة، 
»إفــي«، إن المباراة تزامنت مع  لـــ
كــونــهــا عــطــلــة فـــي الــمــديــنــة، ما 
دفـــع عـــدد كــبــيــر مــن المغربيين 
الذين يدخلونها يوميا للعمل، 
إلى البقاء عند الناحية األخرى، 
ولهذا كان الوضع عند الجمارك 

أهــدأ مــن المعتاد، وربــمــا أيضا 
بــســبــب األمـــطـــار الــتــي تتساقط 
ــر الــنــشــاط  ــأثـ عــلــى الــمــديــنــة، وتـ
التجاري في المدينة بالموقف، 
خاصة بالنسبة للمتاجر التي 
قررت أن تفتح أبوابها على الرغم 

من كونها عطلة. 
)إفي(

... وكازابالنكا حاضرة

احتفاالت في مراكش والرباط بالتأهل التاريخياحتفاالت في مراكش والرباط بالتأهل التاريخي

سايس: أردنا كتابة التاريخالركراكي: نمتلك أحد أفضل الحراس

»أسود األطلسي«... »أسود األطلسي«... 
الواقع يفرض نفسه الواقع يفرض نفسه 

أمام الترشيحاتأمام الترشيحات
أكد المنتخب المغربي أن ترشيحات 

المنتخبات الكبرى األوروبية للفوز 
على ممثلي القارات األخرى 
ليس سوى مجرد تكهنات، 

والواقع يفرض نفسه 
حسب إمكانات كل 

فريق.

أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب 
المغرب، أن التأهل لدور الثمانية في 
مــونــديــال 2022 بــقــطــر لــلــمــرة األولــــى في 
تاريخ المنتخب العربي »أمر رائع للشعب 

المغربي«.
وفــــي أول رد فــعــل لـــه خــــالل الــمــؤتــمــر 
ــتـــأهـــل عـــلـــى حــســاب  الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب الـ
إســبــانــيــا، قــــال: »إنــــه أمــــر رائــــع للشعب 
المغربي. نريد تقديم المزيد لهم. أقصى 
شيء ممكن في هذه المسيرة. جاللته 
)يقصد ملك المغرب محمد السادس( 

فخور بالعبينا، وهذا يحفزنا لكي نكون أفضل«.
 من دون 

ً
وأضاف: »األمر كان ليبدو مستحيال

جــمــاهــيــرنــا. مــا فعله الــالعــبــون أمـــر استثنائي. 
 أمـــام أحــد أفضل 

ً
لــم نــدخــر أي طــاقــة أو مــجــهــودا

منتخبات العالم، األفضل في البطولة من حيث 
االستحواذ على الكرة. لقد أجبرونا على الركض 
، لكننا نجحنا في 

ً
. كنا نعرف هذا مسبقا

ً
كثيرا

الـــدفـــاع، ولــديــنــا أحـــد أفــضــل حـــراس الــمــرمــى في 
العالم«.

)إفي(

أكـــد رامــــون ســايــس، قــائــد ومـــدافـــع منتخب 
المغرب، الثالثاء، أن منتخب بالده كان يبحث 
عن »كتابة التاريخ« في كــأس العالم، وهــو ما 
تحقق بــالــتــأهــل لـــدور الثمانية لــلــمــرة األولـــى 
في تاريخه على حساب إسبانيا في مونديال 

2022 بقطر.
وقال مدافع بشكتاش التركي، عقب المباراة 
التي شهدها ملعب المدينة التعليمية، »كنا 
نرغب في كتابة التاريخ، واآلن لدينا رغبة في 

مواصلة توسيع آفاقنا«.
وأكد صاحب الـ32 عاما أنهم »أدوا المطلوب« 

ــان من  ــ ــام إســبــانــيــا، و»كــ ــ أمـ
الـــمـــذهـــل مـــشـــاهـــدة الــجــمــيــع 

يـــقـــدمـــون هـــــذا الـــعـــمـــل داخــــل 
المستطيل األخضر«.

وتــأهــل الــمــغــرب لــلــمــرة األولـــى 
في تاريخه، وفي تاريخ أي منتخب 

عربي لــدور الثمانية، حيث سيواجه 
في هذا الــدور البرتغال، األحــد المقبل، 

على ملعب الثمامة. 
)إفي(

رامون سايسالركراكي

فرحة العبي المنتخب المغربي بعد الفوز على إسبانيا

ــغــــرب صــفــو  ــمــ ــر الــ ــ ــّك عــ
ــبــــرى،  ــكــ ــات الــ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
عندما حشر نفسه في ربع 
نهائي مونديال قطر 2022 
 مفاجأة 

ً
لكرة القدم، محققا

كــبــرى بتخطيه إسبانيا 
القوية فأصبح أول دولــة 
عربية تبلغ دور الثمانية.

وفيما كانت المنتخبات 
»تصفية«  الــكــبــرى تــقــوم بـ
، كــان 

ً
مــن هــم أقـــل مــكــانــة كـــرويـــا

لــلــمــغــرب كــلــمــة مــخــتــلــفــة، عـــنـــدمـــا صـــدم 
ــا  إســبــانــيــا بطلة 2010 وأوروبــ
2008 و2012 بركالت الترجيح 
 إلى 

ً
الثالثاء، وأعــادهــا مبكرا

مدريد.
تصفية ممثلي الــقــارات 
»المغمورة« بــدأت في ثمن 

الــنــهــائــي مــع إقــصــاء هــولــنــدا الــوصــيــفــة 3 
مرات للواليات المتحدة )3-1( واألرجنتين 

ألستراليا )2-1( دون مقاومة كبيرة.
وفيما تالعبت فرنسا بطلة 1998 و2018 
بمنتخب من القارة العجوز عندما خاضت 
نزهة أمــام بولندا )3-1(، استمتع اإلنكليز 
ــام بــطــل إفــريــقــيــا  أبـــطـــال 1966 بــثــالثــيــة أمــ

السنغال 0-3.
وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من 
قارة آسيا، لكن ركالت الترجيح لم تسعفها 
 
ً
أمـــام كــرواتــيــا وصيفة 2018، وخصوصا

حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي صد 
ثالث كرات.

وأجهزت البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات 
آخــرهــا فــي 2002، على كــوريــا الجنوبية 
4-1، وسحقت البرتغال سويسرا 6-1 في 

نزال أوروبي.
لــكــن الــخــرق الــوحــيــد فــي ربــع النهائي 

لــمــمــثــل إفـــريـــقـــي أو آســـيـــوي أو أمــيــركــي 
ــد  ــيـ ــعـ ــبـ شـــــمـــــالـــــي، جــــــــاء مــــــن الـــــمـــــغـــــرب الـ
كيلومترات قليلة عن إسبانيا التي جّرها 
إلـــى ركـــالت تــرجــيــح كـــان بــطــلــهــا حــارســه 

ياسين بونو )0-3(.
ــان مـــدرب  ــذا الـــخـــرق الــمــفــاجــئ، كـ إزاء هـ
 بعد إقصاء 

ً
المغرب وليد الركراكي صريحا

ــركـــالت تــرجــيــح تــلــت الــتــعــادل  إســبــانــيــا بـ
السلبي في استاد المدينة التعليمية.

وبعد دور أول خارق تصدر فيه مجموعة 
نــاريــة، بــتــعــادل سلبي مــع كــرواتــيــا، وفــوز 
عــلــى بــلــجــيــكــا الـــقـــويـــة 2-0 ثـــم كـــنـــدا 1-2، 
هــكــذا تخلص »أســـود األطــلــس« مــن نجوم 
ــام عــلــى خطة  »ال روخــــا«: »عملنا أربــعــة أيـ
اللعب هذه. كنا نعرف أن بوسكيتس، غافي 
وبـــيـــدري هـــم الــمــفــتــاح. أغــلــق مــهــاجــمــونــا 
ــا الــتــمــريــر. كــان  ــ والعـــبـــو وســطــنــا كـــل زوايـ
علينا أن نعرف إلى متى نحن قادرون على 

رمت خطة اللعب، ثم جاءت 
ُ
االستمرار. احت

ركالت الترجيح، اليانصيب«.

 منتج محلي 
مع إقصاء ممثلي آسيا وأميركا الشمالية 
 لقارات 

ً
وإفريقيا، بقي المغرب ممثال وحيدا

لعبت دوما األدوار الثانوية في كأس العالم.
من أصل 21 نسخة في المونديال، توجت 
أوروبا 12 مرة وأميركا الجنوبية 9 مرات.

وينطلق ربــع النهائي غــدا الجمعة، مع 
تأهل 5 منتخبات أوروبية، و2 من أميركا 

الجنوبية، والمغرب.
ومنذ 2002، لم يتذوق منتخب من خارج 
أوروبــــا طــعــم الــلــقــب، فــتــوجــت إيــطــالــيــا في 
2006، إسبانيا في 2010، ألمانيا في 2014، 

 فرنسا في 2018.
ً
وأخيرا

لكن مع العطش الكبير ألرجنتين ليونيل 
ميسي أو بــرازيــل نيمار، أو حتى برتغال 

المنبوذ راهنا كريستيانو رونالدو، تبدو 
المعادلة أصعب هذه المرة، ولم ال مفاجأة 
بحجم الجبال وقوة »األسود« يكون بطلها 
المغرب ليمنح القارة السمراء أول لقب في 

تاريخها.

https://www.aljarida.com/article/7166


بعدما كان قاب قوسين أو أدنى 
من انتهاء المشوار عند الدور األول 
نتيجة تقدم كوستاريكا على ألمانيا 
في الجولة الثالثة األخــيــرة، اعتقد 
اإلسبان أن الحظ أسعفهم بإنهائهم 
المجموعة الخامسة في الوصافة، 
ألنــهــم سيتجنبون بــذلــك كــرواتــيــا 
واألرجنتين والبرازيل في طريقهم 
المأمول إلــى نهائي مونديال قطر 

.2022
ــا« لــويــس  ــ ــــدرب »ال روخــ ــم مـ ــ وزعـ
إنــريــكــي أنـــه لــم يــكــن يــتــابــع نتيجة 
المباراة الثانية في الجولة األخيرة 
بــيــن ألــمــانــيــا وكــوســتــاريــكــا، الــتــي 
تــقــدمــت لــثــاث دقــائــق عــلــى أبــطــال 
 مع تخلف 

ً
العالم أربع مرات، تزامنا

إسبانيا أمام اليابان، وفي النهاية، 
خــســرت إسبانيا أمـــام الــيــابــان 2-1 
وتـــأهـــلـــت بــصــحــبــة »الــــســــامــــوراي 
األزرق« كوصيفة للمجموعة لتواجه 
المغرب الذي كان قد حسم صدارته 
 عن 

ً
للمجموعة الــســادســة، عــوضــا

لقاء كرواتيا ثانية المجموعة، بينما 
دفـــع األلـــمـــان ثــمــن خـــســـارة الــجــارة 
األوروبــيــة، وودعـــوا النهائيات من 

.
ً
الدور األول للمرة الثانية تواليا

ــرون فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــثـ ــ ــ وشـــــــكـــــــك كـ
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ جــــــديــــــة إســ
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ أمـــــــــام الـ
واشتبهت تقارير 
بــــــــــــأن إنـــــريـــــكـــــي 
درس مــســار 
الـــــــقـــــــرعـــــــة، 
وكــــــــــــــــــــــــان 
ــل  ــ ــــضـ ــفـ ــ يـ
بالتالي 
أن يحل 

في وصافة المجموعة، على أن يكون 
المغرب بوابة عبور »ال روخــا« إلى 
ربع النهائي، لكن الصاعقة المغربية 
حلت في ملعب المدينة التعليمية، 
وانتهى مشوار أبطال جنوب إفريقيا 
2010 عــنــد ثــمــن الــنــهــائــي للنسخة 

.
ً
الثانية تواليا

عقدة ركالت الترجيح 
 لــتــاريــخ 

ً
ــكـــون إنـــريـــكـــي مــــدركــــا قــــد يـ

إســبــانــيــا الــســيــئ فــي ركـــات الترجيح، 
ولــذلــك طلب مــن كــل العــب أن ينفذ ألف 
ركلة ترجيحية قبل الوصول إلى قطر، 
لــكــن يــبــدو أن لــعــنــة ركــــات »الـــحـــظ« لم 
تفارق »ال روخا«، فسقطوا في اختبارها 
للمرة الرابعة من أصل خمس، بعد ربع 
نــهــائــي مــونــديــال 1986 ضـــد بلجيكا، 
وربع نهائي مونديال 2002 ضد كوريا 
الجنوبية، وثمن نهائي مونديال 2018 

ضد روسيا، واآلن ضد المغرب.
 لفريق بدأ 

ً
هــذه الهزيمة مؤلمة جــدا

مــــشــــواره الــقــطــري بــانــتــصــار تــاريــخــي 
على كوستاريكا -7صفر، جعل الجميع 
يــرشــحــونــه لــيــكــون الـــرقـــم الــصــعــب في 

النسخة الثانية والعشرين.

محاباة العبي برشلونة 
وانتقد الكثيرون إنريكي في بعض 
ــان للتحيز ضـــد العــبــي ريـــال  ــيـ األحـ
مدريد ومحاباته لبرشلونة، ولم يكن 
األمر مختلفا في مونديال قطر بضمه 
ثمانية العبين من النادي الكتالوني 
والعبين فقط من غريمه الملكي، مما 
 
ً
سيعطي صــحــافــة الــعــاصــمــة سببا
 النتقاده غــداة هــذا الخروج 

ً
إضافيا

المخيب الناجم عن اختياره.
وبــالــنــســبــة إلنــريــكــي، الــــذي خــرج 

وفريقه بعد الفشل في ترجمة أي من 
الــركــات الترجيحية األولـــى، بعدما 
ــيـــا الـــقـــائـــم في  أصـــــاب بــابــلــو ســـارابـ
األولى، وصد بونو الثانية والثالثة 
لكارلوس سولير وبوسكيتس، فإن 

ركات الترجيح »ليست يانصيب«!
وعــلــى الــرغــم مــن اآلراء المتضاربة، 
وصلت إسبانيا الى نهائيات قطر 2022 

في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه 
قبل أربع سنوات بروسيا 2018، عندما 
أقيل مدربها خولين لوبيتيغي عشية 
البطولة، بعد أن أعلن ريــال مدريد أنه 
ســيــتــولــى مــنــصــب الــــمــــدرب بــعــد كــأس 
العالم، ليتولى فرناندو هييرو مهمة 
اإلشراف على المنتخب خال النهائيات.
ومقارنة بالجدل الذي رافق مشاركة 

إســبــانــيــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فــإن 
المنتخب الحالي خاض غمار مونديال 
قطر بهدوء كبير، ثم بثقة أكبر بعد الفوز 
، لكن بدأ الشك يشق 

ً
التاريخي افتتاحا

طريقه في الخسارة أمام اليابان قبل أن 
تنزل الصاعقة الثاثاء على يد المغرب.

ــي عــن  ــكــ ــريــ فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، ســـئـــل إنــ
مستقبله مع المنتخب في حال الفشل 

بمونديال قطر، فأجاب »المستقبل ليس 
ــارة إلـــى أنـــه يتعامل  «، فــي إشــ

ً
مـــوجـــودا

مــع كــل يــوم على حـــدة، والــيــوم سقطت 
إسبانيا، فهل يسقط الذي كان بين حفنة 
من الاعبين الذين دافعوا عن ألوان ريال 
مــدريــد وغريمه األزلـــي برشلونة خال 

مسيرته الكروية؟

رودري: كنا 
نستحق التأهل

قال رودري هرنانديز، العب إسبانيا، 
إن فريقه كان »يستحق التأهل« إلى الدور 
التالي، لكنه خسر بركات الترجيح أمام 
ــمــن نــهــائــي مــونــديــال 

ُ
الــمــغــرب فــي مــبــاراة ث

قطر 2022.
وصرح هرنانديز، عقب اللقاء: »ما يريدونه 
 فــي اللعب. لقد لعبنا كــرة قــدم، 

ً
كــان واضــحــا

لكننا لم نوفق في ركات الترجيح«.
وأضاف: »سنغادر في حالة من الحزن، 
إنه أحد أسوأ أيامي. المغرب لعب كما 
، تراجعوا إلى الخلف، مثل 

ً
كان متوقعا

كل المباريات التي يلعبونها، ال أدري ما 
أقول، أتمنى لو تأهلنا«. وتابع: »كرة القدم 
قاسية، ال تعرف العدل، تعرف دخول هذه 
الكرة الصغيرة للمرمى، وركات الترجيح 

كورق اليانصيب«.

يورينتي: يورينتي: 
نشعر نشعر 

باالستياءباالستياء

قال الظهير األيمن للمنتخب اإلسباني ماركوس يورينتي، أمس 
من نهائي 

ُ
األول، عقب الخسارة بــركــات الترجيح مــن المغرب فــي ث

مونديال قطر 2022، إن إسبانيا لديها فريق »يقدر على المزيد، ولديه 
أهداف عظيمة«. 

وذكر يورينتي بعد المباراة: »نشعر باالستياء مرة أخرى بسبب 
، ألننا كنا نرغب في المزيد، 

ً
ركــات الــجــزاء. نشعر باالستياء أيــضــا

 
ً
ولدينا فريق قــادر على هـــذا«. وأضـــاف الــاعــب: »لكننا نشعر أيضا

 .»
ً
دما

ُ
بالفخر بما فعلناه حتى اآلن. علينا أن نمضي ق

 في الخلف، وتضامنوا، 
ً
وعن المغرب، قال: »لقد نظموا أنفسهم جيدا

دوا األمور أمامنا«.
َّ
وغطوا بعضهم، وساعدوا بعضهم، وعق

وأكد يورينتي أنه ال يشعر باإلحباط، ألن الفريق أدى ما عليه »ليس 
، بل رغبة في المزيد«. 

ً
فقط أمس األول، بل في كل يوم. ليس إحباطا رودري مع سيمون

العبو منتخب إسبانيا بعد اإلقصاء من كأس العالم 2014

إنريكي في حوار مع العبيه بعد الشوط اإلضافي األول

يورينتي

من المؤكد أن مونديال 2022 
 لمدرب منتخب 

ً
سيظل كابوسا

إسبانيا إنريكي، بعد فشله 
في اختيار المنتخب المغربي 

لمواجهته، ثم ركالت الترجيح 
التي تمثل ُعقدة لـ »الروخا«.

يــغــادر منتخب إسبانيا مــونــديــال قطر 2022 بعد 
توديعه للبطولة من الــدور ثمن النهائي بعد سقوطه 
أمــام المغرب بركات الترجيح، ليكرر نفس سيناريو 
 بنفس الطريقة أمام 

ً
روسيا 2018، الــذي ودعها أيضا

أصحاب األرض.
ونجحت إسبانيا فــي تحقيق انتصار وحيد فقط 
خال البطولة على كوستاريكا 7-0 في أكبر انتصار في 
تاريخها، لتواصل مسيرتها الضعيفة في المونديال منذ 
التتويج بلقبه للمرة األولــى في جنوب إفريقيا 2010، 

حيث حققت 3 انتصارات فقط منذ ذلك الحين.
وجاءت انتصارات إسبانيا منذ تلك الليلة السحرية 
في جوهانسبرغ، عندما أحرز أندريس إنييستا هدف 
فــوز إسبانيا في النهائي على هولندا لتتوج بلقبها 
الــوحــيــد، على منتخبات متواضعة بحسب تصنيف 

االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وكانت إسبانيا هي أسوأ منتخب مدافع عن لقبه في 
 على 

ً
نسخة البرازيل 2014 التي توجت بها ألمانيا الحقا

حساب األرجنتين في النهائي.
وبقيادة فيسنتي دل بوسكي، الــذي قــاد المنتخب 
للتتويج بلقب المونديال وبأمم أوروبا 2012، تم إقصاء 

إسبانيا مبكرا من دور المجموعات بعد خسارتها أمام 
كل من هولندا وتشيلي، قبل أن تفوز على أستراليا 0-3 

لكنه لم يكن كافيا لتأهلها لدور الستة عشر.
ــوام، فــي روســيــا 2018، خاضت  وبــعــدهــا بــأربــعــة أعــ
ــرار إقالة  إسبانيا البطولة فــي وضـــع مــتــذبــذب بعد قـ
مدرب المنتخب آنذاك، جولين لوبيتيغي، قبل ساعات 
من خوض مباراتها األولى، والرهان بشكل مؤقت على 

فرناندو هييرو.
وودع منتخب »الروخا« البطولة بعد انتصار وحيد 
على إيران 1-0، والتعادل أمام كل من البرتغال والمغرب، 
ليضرب موعدا في ثمن النهائي مع روسيا، والذي انتهى 
بهدف لمثله قبل أن تنحاز ركات الجزاء ألصحاب الديار.

ومجددا وتحت قيادة لويس إنريكي لم تكن إسبانيا 
قادرة على مواصلة المشوار في قطر 2022، حيث فازت 
مرة وحيدة فقط على كوستاريكا 7-0، وتعادلت بعدها 
مع ألمانيا 0-0 قبل أن تخسر أمــام اليابان 1-2 وتدفع 
 في ثمن النهائي أمام المغرب بعد التعادل 

ً
الثمن غاليا

0-0 ثم الخسارة بركات الترجيح 3-0.
ــن لــويــس إنــريــكــي عــلــى مجموعة مــن الشباب  وراهــ
، حيث 

ً
الواعد اإلسباني بمتوسط أعمار هو 25.3 عاما

لم يتبق من الفريق الذي شارك في مونديال روسيا 2018 
سوى أربعة »ناجين« فقط.

وكــانــت إسبانيا تعاني فــي نسخ الــمــونــديــال حتى 
2010، باستثناء نسخة 1950 بــالــبــرازيــل الـــذي حلت 
فيه رابعة، في أفضل نتائجها بالبطولة األكثر عراقة 
للمنتخبات، وذلك قبل مجيء الجيل الذهبي لـ »الروخا« 
بــقــيــادة إيـــكـــر كـــاســـيـــاس، أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا، تشافي 

هرنانديز، كارليس بويول، ديفيد فيا والبقية.
واشتهرت إسبانيا في المونديال بتقديم أداء جيد 
مــع نتائج سيئة، حيث تعد ســادس أكثر المنتخبات 
مشاركة في كأس العالم، بواقع 16 مشاركة حتى قطر 
2022، وتتفوق عليها كل من البرازيل )22(، ألمانيا )20(، 

إيطاليا )18(، األرجنتين )18( والمكسيك )17(.
وحــتــى مــجــيء هـــدف أنــدريــس إنييستا فــي نهائي 
جوهانسبرغ ضد هولندا يوم 11 يوليو 2010، كانت 
أبرز لحظات إسبانيا في المونديال تتلخص في هدف 
تيلمو زارا بإنكلترا في البرازيل 1950، وأهداف إميليو 
بــوتــراجــيــنــيــو األربـــعـــة فـــي الـــدنـــمـــارك فـــي ثــمــن نهائي 

المكسيك 1986. 
)إفي(

فيران توريس: أغلقوا كل المنافذ أمامنا
ه مما  أبــدى فــيــران تــوريــس، مهاجم المنتخب اإلســبــانــي، استياء
وصفه بالعوامل الخارجية، التي كلفت منتخب باده الخروج من 
دور الـ 16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر، عقب الخسارة بضربات 
الترجيح أمـــام نظيره المغربي، بعد انتهاء الوقتين األصلي 

واإلضافي بالتعادل السلبي.
وكان الفريق الذي يدربه لويس إنريكي المستحوذ األكبر 
على الكرة بنسبة 77 في المئة طوال 120 دقيقة، لكنه لم ينجح 
ــداف، بتسديد كـــرة واحــــدة فــقــط على  فــي تــرجــمــة تــفــوقــه إلـــى أهــ
المرمى طوال المباراة، فيما أضاع كل من بابلو سارابيا وكارلوس 

سولير وسيرخيو بوسكيتس في ضربات الترجيح.
منا كل ما لدينا طــوال 120 دقيقة.  وقــال توريس: »قدَّ
. لقد 

ً
 أمــام المرمى، وكــان ذلك صعبا

ً
لم نحقق نجاحا

أغلقوا كل المنافذ أمامنا، ولعبوا بذلك الشكل، ولم 
تكن لدينا فرص سانحة«.

وأضـــاف: »نشعر بــاإلحــبــاط، ألننا كنا متفوقين 
فـــي الـــمـــبـــاراة، لــكــنــنــا لـــم نــكــن قـــادريـــن عــلــى ترجمة 
تلك الفرص التي سنحت لنا، وكانت هناك عوامل 

خارجية لم تساعدنا«.

إنريكي فشل في اختياراته... فهل سيدفع الثمن؟

إسبانيا... 3 انتصارات فقط منذ تتويجها بمونديال 2010

https://www.aljarida.com/article/7182
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راموس البديل السوبر... يخطف األضواء في مونديال قطر
لفت غونسالو راموس، مهاجم 

المنتخب البرتغالي، األنظار 
 
ً
خالل مونديال قطر، خصوصا

في مواجهة سويسرا التي 
 على 

ً
شارك فيها أساسيا

حساب رونالدو، وتمكن من 
تسجيل هاتريك.

لم يكن مهاجم البرتغال وبنفيكا 
غــونــســالــو رامــــــوس قـــد خــــاض أكــثــر 
من 33 دقيقة وثــاث مباريات دولية 
مع منتخب باده، عندما قرر مدربه 
فرناندو سانتوس إشــراكــه أساسيا 
بدال من النجم كريستيانو رونالدو 
ضــد ســويــســرا، فسّجل ثاثية خال 
الفوز الساحق 6 - 1 في ثمن نهائي 
مونديال 2022 أمس األول على استاد 

لوسيل.
وكــانــت الــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة على 
عــاتــقــه كــبــيــرة جــــدا، لــكــونــه يــخــوض 
أول مباراة دولية له اساسيا، واألهم 
من ذلك انه حل بدال من العب يتمتع 
ــة كــبــيــرتــيــن عـــلـــى مــر  ــالــ بـــمـــكـــانـــة وهــ
الــســنــوات، ويــمــلــك ألــقــابــا ال تــعــد وال 

تحصى.
لكن العب بنفيكا رّد بأفضل طريقة 
ــرار الــــمــــدرب،  ــ ــد صـــحـــة قــ ــ مــمــكــنــة وأكــ
ليضرب بــقــوة مسجا ثــاثــة اهــداف 
رائـــعـــة، ويــصــبــح بــالــتــالــي اول العــب 
يــســجــل ثــاثــيــة فـــي الــنــهــائــيــات منذ 
مهاجم انكلترا هاري كين الذي سجل 
ثــاثــيــتــه فـــي مــرمــى بــنــمــا خـــال فــوز 
فريقه العريض 6 - 1 في يونيو 2018 

خال مونديال روسيا.
وقــال للتلفزيون العام البرتغالي 
»آر تـــي بــــي« لــــدى ســـؤالـــه عـــن حجم 
الــمــســؤولــيــة الــتــي شــعــر بــهــا كــاعــب 
يــلــعــب عــلــى حـــســـاب رونــــالــــدو، »لــقــد 
تحدث معي )رونــالــدو( قبل المباراة 
كما يتحدث مــع الجميع. إنــه القائد 
 الــمــســاعــدة، وجـــرت 

ً
ويـــحـــاول دائـــمـــا

األمور على ما يرام«.

حدس سانتوس في مكانه
 

وكان حدس سانتوس في مكانه، 
ألن راموس ابن الحادية والعشرين 
عاما احتاج إلى 17 دقيقة ليسجل 
هــدفــا وال اروع فــي شــبــاك الــحــارس 
السويسري يــان سومر الــذي وقف 
مــصــدومــا، ألن الـــزاويـــة الــتــي ســدد 
مـــنـــهـــا رامــــــــوس الــــكــــرة كــــانــــت شــبــه 

مستحيلة.

ونجح رامــوس بذلك في ما فشل 
به رونــالــدو على مــدى اكثر من 500 
ــقـــة لــــم يـــســـجـــل فـــيـــهـــا اي هـــدف  ــيـ دقـ
فـــي األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة فـــي خمس 

مشاركات له في النهائيات.
ــــال رامـــــوس بــعــد مـــبـــاراة غــانــا  وقـ
بــــعــــدمــــا نــــــــزل بــــــــــداًل مــــــن رونــــــالــــــدو 
»كــريــســتــيــانــو مــرجــع بــالــنــســبــة لــنــا، 
هو يقود الفريق، لكن لدينا العبين 
آخرين مثل برونو فرنانديش وبيبي 
ــيــــادة ومـــســـاعـــدة  ــقــ ــلـــى الــ ــن عـ ــ ــادريـ ــ قـ

كريستيانو«.

ــــوس،  ــرامـ ــ ــــدف األول لـ ــهـ ــ وهــــــــذا الـ
يضاف الــى آخــر سجله في المباراة 
الودية ضد نيجيريا في 17 نوفمبر 
الـــمـــاضـــي )4 - صـــفـــر(. انـــــــذاك، كتب 
على انستغرام »بــدايــة حالمة« بعد 
 وتمريره كرة حاسمة.

ً
تسجيله هدفا

ولـــم يكتف رامــــوس الــبــالــغ طوله 
1.86 م بهذا األمر، ألنه اضاف الهدف 
الثاني عندما غمز كرة ديوغو دالو 
العرضية بين ساقي سومر ليحسم 

النتيجة بنسبة عالية جدا.
ــهـــوده الــكــبــيــرة بـــإحـــراز  وتـــــوج جـ

»هــاتــريــك« عندما تسلم الــكــرة داخــل 
المنطقة من جواو فيليكس وغمزها 

من فوق الحارس السويسري.

نجاحه مع بنفيكا

ولفت رامــوس األنــظــار هــذا الموسم 
الـــحـــالـــي فـــي صـــفـــوف بــنــفــيــكــا بــعــد ان 
حصل على فرصته فــي الــفــريــق االول 
عــقــب رحـــيـــل االوروغــــويــــانــــي دارويـــــن 
ــى لـــيـــفـــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي،  ــ نــونــيــيــس الـ
فأبلى بــاء حسنا بتسجيله 14 هدفا 

ونــجــاحــه فــي 6 تــمــريــرات حــاســمــة في 
مختلف المسابقات. كما يتصدر راموس 
ترتيب هدافي الدوري البرتغالي برصيد 

11 هدفا.
انــضــم الـــى اكــاديــمــيــة بنفيكا بعمر 
13 عاما وهو ابن العب كرة قدم سابق 
في صفوف فارنسي ويدعى ماركوس 

راموس.
ــــب الـــــــذي يــشــبــهــونــه  ــــاعـ ــــول الـ ــقـ ــ ويـ
بااللماني توماس مولر بسبب ذكائه 
وتحركاته داخــل المستطيل االخضر، 
في هذا الصدد »لم يتسن لي مشاهدة 

والـــــدي، لــكــنــي تعلمت مــنــه عــشــق كــرة 
القدم«.

وأعــــــرب اكـــثـــر مـــن نــــاد رغــبــتــه في 
الحصول على خدماته، وال شــك أنه 
سيكون تحت المجهر في المستقبل 

القريب.
ويمتد عقده مع بنفيكا حتى عام 
2025، ويتضمن بندا جزائيا وكانت 
قيمته في سوق االنتقاالت حوالي 40 
مليون يــورو، لكنها ارتفعت باشك 
بنسبة كبيرة بعد اإلنجاز الذي حققه 
ضد سويسرا.                      )أ ف ب(

غونسالو راموس يسجل الهدف األول

فرنانديز: المغرب منافس فرنانديز: المغرب منافس 
شرس ومتماسكشرس ومتماسك

أكد برونو فرنانديز، نجم وسط منتخب 
البرتغال ومانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
أمــس األول، عقب تأهلهم لــدور الثمانية 
بمونديال 2022، بقطر باكتساح سويسرا 
6-1 في دور الـ 16، أنه ينتظرهم »منافس 
شرس للغاية ومتماسك« في الدور المقبل، 
وهو المغرب، الذي أطاح إسبانيا بركات 

الترجيح بنتيجة 0-3.
وقـــال بــرونــو بعد الــلــقــاء، الـــذي شهده 
ملعب لوسيل: »لقد تأهل كأول مجموعته، 
 مثل 

ً
وهذا يعني الكثير، ثم تخطى فريقا

إسبانيا، التي تمتلك إمكانيات كبيرة، 
ومن الصعب الفوز عليها، كما حدث في 
مباراتنا بدوري األمم، وعلينا أن نستعد 

.»
ً
جيدا

وتابع: »فريقنا جاهز للمعاناة، ولألداء 
في المباراة. علينا االستفادة من إمكاناتنا 

وقدراتنا«.

وحول االنتصار الكبير على سويسرا 
منا مباراة جيدة. نجحنا في  )6-1(، أكد: »قدَّ

استغال الفرص التي سنحت لنا. علينا 
االستمرار بهذاء األداء، وبهذه الروح، 

وبالمساعدة المشتركة، وبهذه 
الـــقـــوة، ألن الــجــمــاهــيــر ستفوز 

بمباريات أكثر بهذه الطريقة«.
وأثـــنـــى بـــرونـــو عــلــى ســلــوك 
كريستيانو رونالدو عندما علم 

ــبـــدالء،  بــجــلــوســه عــلــى مــقــاعــد الـ
وكذلك بالمهاجم الواعد جونسالو 

راموس، الذي تألق بثاثية )هاتريك( 
دخل بها تاريخ البطولة.

وسيضرب بطل أوروبــا في 2016 
 مع المغرب، الذي أطاح إسبانيا 

ً
موعدا

من النهائي بركات الترجيح )0-3(، 
ُ
من ث

السبت، على ملعب الثمامة.
 )إفي(

كارفاليو: ثمن العشاء على غونسالو
أشـــــــــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــــب وســــــــــط 
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، ويــلــيــام 
كــــارفــــالــــيــــو، بــــــــاألداء الــكــبــيــر 
ــذي قـــدمـــه الـــاعـــب الـــواعـــد  ــ الـ
غــــونــــســــالــــو رامـــــــــــوس خــــال 
مـــــبـــــاراة ســــويــــســــرا فــــي ثــمــن 
نهائي مونديال قطر 2022، 
ــــك فـــي  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــه لـ ــلــ ــيــ وتــــســــجــ

االنتصار العريض )1-6(.
وصرح العب ريال بيتيس 
ــاء الـــثـــاثـــاء  ــســ اإلســــبــــانــــي مــ
»األجواء رائعة وهناك وحدة 
ــفــــريــــق مــنــذ  بـــيـــن عـــنـــاصـــر الــ
البداية. حققنا انتصارا آخر 

واألهم كان تحقيق الفوز«.
ــع »تــــســــجــــيــــل ســـتـــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
أهــــــداف دائـــمـــا مـــا يـــعـــد أمـــرا 
ــى لــــو فـــزنـــا  ــتـ ــكـــن حـ جــــيــــدا، لـ
1-0 فهو بنفس أهمية الفوز 

بسداسية«.
وأكــد »الفريق كان يتحلى 

بــــالــــتــــركــــيــــز مــــنــــذ الــــدقــــائــــق 
األولــــى«، مــشــيــدا بغونسالو 
رامــــــوس صـــاحـــب الــهــاتــريــك 
ومــهــاجــم بــنــفــيــكــا الــبــالــغ من 

العمر 21 عاما.
وأضــــــاف مــــازحــــا فــــي هـــذا 

الصدد »غونسالو بدأ بشكل 
جـــيـــد وأظـــهـــر جـــــودة رائـــعـــة. 
اآلن سيتعين عليه دفع ثمن 

العشاء«.                        
)إفي(

ويليام كارفاليو

برونو فرنانديز

كريستيانو ينفي توقيعه للنصر السعودي
نفى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــفـــاق يــقــضــي بــانــتــقــالــه لــنــادي  ــى اتـ تــوصــلــه إلــ
النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة باده في 

مونديال قطر 2022.
، بعد فسخ تعاقده 

ً
 ُحرا

ً
وبات رونالدو العبا

ــلـــيـــزي الــشــهــر  مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـ
الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة 
الاعب على عرض سخي من النصر السعودي.
وأشـــارت تقارير صحافية إلــى أن رونــالــدو 

ســيــحــصــل عــلــى أكـــثـــر مـــن 100 مــلــيــون جنيه 
 في 

ً
إســتــرلــيــنــي )121 مــلــيــون دوالر( ســـنـــويـــا

صفوف النصر.
( أكد أن التقارير التي 

ً
لكن رونالدو )37 عاما

تحدثت عن توقيعه للنصر، خاطئة.
وتــحــدث عقب مشاركته مــن مقاعد الــبــدالء 
خــال الــفــوز الساحق للبرتغال على سويسرا 
6-1، الثاثاء، بــدور الستة عشر لكأس العالم، 

.»
ً
وقال: »ال، األمر ليس صحيحا

أوتافيو: روح الفريق 
صنعت الفارق 

أشــاد العــب وســط منتخب 
البرتغال، أوتافيو، بانتصار 
فريقه العريض على سويسرا 
من نهائي مونديال 

ُ
6-1 في ث

 كريستيانو 
ً
قطر 2022، واصفا

رونــالــدو بأنه »روح الفريق«، 
ــه فــــي نــهــايــة  ــ ــاف أنـ ــ لــكــنــه أضــ
األمر »مثله مثل أي العب آخر«.

وقال أوتافيو، العب بورتو: 
»إنه العب مثلنا، كريستيانو 
ــو روح الــــفــــريــــق، وأعـــطـــى  ــ هـ
الكثير من الثقة والحافز لكل 

الاعبين األساسيين«.
وعـــــــــاد أوتـــــافـــــيـــــو لـــقـــائـــمـــة 
الـــفـــريـــق أمـــــام ســـويـــســـرا بعد 
تعرضه إلصابة في المباراة 
ــى بــالــمــونــديــال، »قدمنا  األولــ
مـــبـــاراة كــبــيــرة، واآلن يتعين 
علينا الراحة، ثم التفكير في 

ربع النهائي«.
وأضــاف: »مــا صنع الفارق 
هو عمل وروح الفريق ككل«، 
 شـــعـــوره بـــأنـــه بــحــالــة 

ً
مـــبـــديـــا

: »في البداية كنت 
ً
جيدة بدنيا

 بعض الشيء، وألعب 
ً
منزعجا

بــــحــــذر، لـــكـــن بـــعـــدهـــا شــعــرت 
أنني بحالة جيدة، وأنني قادر 
.»

ً
على مساعدة الفريق مجددا

ــابــــع: »يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر  وتــ
في كل مباراة على حــدة. اآلن 
ـــوض ربـــع  ــ يــتــعــيــن عــلــيــنــا خـ
النهائي أمـــام الــمــغــرب. نريد 

ــان  ــــل، وإذا كـ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــــوز والـ ــفـ ــ الـ
الـــمـــغـــرب بــلــغ ربــــع الــنــهــائــي، 
فــألنــه يمتلك الـــجـــودة للفوز 
على إسبانيا. ال نريد إعــداد 
حقائبنا. أي فريق يبلغ ربع 
 
ً
الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون مــنــافــســا

.»
ً
صعبا

وامــــتــــدح أوتـــافـــيـــو زمــيــلــه 
غــونــســالــو رامــــــوس، صــاحــب 
الـــهـــاتـــريـــك فـــي الـــمـــبـــاراة: »لــم 
 مــــن قــــبــــل، لــكــنــي 

ً
نـــعـــمـــل مــــعــــا

ــم مــــــدى صــعــوبــتــه  ــلــ كـــنـــت أعــ
كمنافس. رأيته يمتلك الكثير 
م  من الجودة في التدريبات. قدَّ

مباراة كبيرة«. 
)إفي(

بيبي أكبر العب يسجل 
في األدوار اإلقصائية

أثنى المدافع البرتغالي بيبي على المجهود 
الــذي يبذله منتخب البرتغال بالكامل، بعد 
الفوز الكبير )6-1( على سويسرا، والتأهل لربع 
 أن جلوس 

ً
نهائي مونديال قطر 2022، مؤكدا

 يعود إلى أنه 
ً
كريستيانو رونالدو احتياطيا

يدرك أن »األهم هو الفريق«.
وأوضــح قلب دفــاع بورتو وصاحب الـــ 39 
 أننا األهم، الفريق. ما حدث 

ً
: »يعي جيدا

ً
عاما

( كـــان خــيــار 
ً
تــلــك الــلــيــلــة )جــلــوســه احــتــيــاطــيــا

المدرب، ويجب احترامه«.
وأضـــــاف قـــائـــد مــنــتــخــب الــبــرتــغــال أمـــام 

سويسرا: »من المهم اإليمان بالعمل 
 .

ً
منا أداًء نموذجيا الجماعي. قدَّ

ــــدى أهــمــيــة  ــعـــرف مـ كـــنـــا نـ
تلك المواجهة، ونحن 

. مـــن 
ً
ســـــــعـــــــداء جــــــــــــــدا

ــكــــون  الــــــــرائــــــــع أن يــ
 مــن هذه 

ً
ا الــمــرء جـــزء
المجموعة«.

ــرزه مــن رأســيــة  وعـــن الــهــدف الـــذي أحــ
رائـــعـــة، لــيــتــقــدم الــبــرتــغــالــيــون بثنائية، 
والــــذي دخـــل بــه الــتــاريــخ، ليصبح أكبر 
 في األدوار اإلقصائية 

ً
العب يسجل هدفا

للمونديال، كــشــف: »كــنــت أحـــاول على 
المرمى، ووفقت في التواجد بالمكان 
 بزميله جونسالو 

ً
الصائب«، مشيدا

رامـــــــــــــــــوس، الـــــــــــــذي ســـــجـــــل وحــــــــده 
ــــداف )هـــاتـــريـــك( للفريق  ثــاثــة أهـ

البرتغالي.
 
ً
وتــــــــابــــــــع: »كــــــــــــان حـــلـــمـــا

بالنسبة له. من الماحظ 

أن المدرب بوسعه االعتماد على الجميع. كان 
 سعيد 

ً
 به. أنا أيضا

ً
، وكان سعيدا

ً
استعراضا

ألجــلــه، ألنــه العــب يعمل بــجــد، ويــضــع نصب 
 لــعــب الــمــبــاراة الــتــالــيــة. يجتهد 

ً
ــا عينيه دومــ

بشدة، بهدف مساعدة المنتخب«.
ــع الــنــهــائــي مــع الــمــغــرب،  وعـــن مــواجــهــة ربـ
الــــــــذي أقــــصــــى إســـبـــانـــيـــا الــــثــــاثــــاء بـــركـــات 
ــر بـــيـــبـــي أن  ــبــ ــتــ الــــتــــرجــــيــــح، اعــ
»الجودة وحدها ال تكفي في 
. ينبغي أن 

ً
كرة القدم حاليا

 
ً
تعمل بكد، وتستعد جيدا
لهذه المباراة. ستكون 
مواجهة عصيبة«.
)إفي(

     بيبي

سانتوس: ينبغي تحديد دور رونالدو
أكـــد الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
البرتغالي فيرناندو سانتوس أن 
دور القائد كريستيانو رونالدو 
مــع منتخب بـــاده فــي مونديال 
قطر 2022 ينبغي تحديده، بعد 
استبعاده من التشكيل األساسي 
خال الفوز الكاسح على سويسرا 

6 1- أمس األول بدور الـ16.
وشارك رونالدو )37 عاما( من 
على مقاعد البدالء أمام سويسرا، 
ــبـــاراة  ــانـــتـــوس الـــمـ ــدأ سـ ــ حـــيـــث بـ
بـــغـــونـــســـالـــو رامــــــــــوس مـــهـــاجـــم 
بنفيكا، الذي أحرز ثاثة أهداف 

)هاتريك(.
ــر اســـــم  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لـ ا ورددت 
رونالدو في استاد لوسيل، قبل 
الــدفــع بــه فــي الــدقــائــق األخــيــرة، 
ــذه هــــي الــــمــــرة األولـــــــى الــتــي  ــ وهــ
يغيب فيها رونالدو عن التشكيل 
ــــال  األســــــــاســــــــي لــــلــــبــــرتــــغــــال خـ
الــبــطــوالت الــكــبــرى، مــنــذ »يـــورو 

.»2008
ولدى سؤاله عن رونالدو، قال 

ســـانـــتـــوس: »هـــــذا شــــيء ينبغي 
تــحــديــده... ارتــبــط بعاقة وثيقة 
ــان الــوضــع كــذلــك،  مــعــه، دائــمــا كـ

أعرفه منذ 19 عاما«.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة األنــــــــبــــــــاء 
البريطانية )بــي ايــه ميديا( عن 
سانتوس قــولــه: »الــعــاقــة بيننا 
في تطور، رونالدو وأنا ال نفسر 

أبـــدا الجانب اإلنــســانــي للمدرب 
والاعب )فيما يتعلق( بما يتعين 
علينا الــقــيــام بــه أثــنــاء الــمــبــاراة. 
سأعتبره دائــمــا العبا مهما في 

الفريق من خال دوري«.
ولــــدى ســـؤالـــه بــشــكــل مــبــاشــر 
عما إذا كــان رونــالــدو سيشارك 
أمـــام الــمــغــرب فــي دور الثمانية 
ــم، قــــال ســانــتــوس:  ــالـ ــعـ لـــكـــأس الـ
»رونــــالــــدو ســيــكــون لـــه دور بكل 
ــد، جــمــيــع الـــاعـــبـــيـــن عــلــى  ــيـ ــأكـ تـ
مقاعد الــبــدالء يمكن االستعانة 
بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل 
األســــاســــي فــســيــكــون بــإمــكــانــهــم 

المشاركة الحقا«.
وأردف: »من المهم النظر إلى 
نــمــوذج تــاريــخ هـــذا الــاعــب، إنــه 
أحــد أفــضــل الاعبين فــي العالم 
فيما يتعلق باللعب االحترافي، 
ــد، كــــل مــــا عــلــيــنــا  ــائــ ــقــ وكــــونــــه الــ
التفكير فــيــه هــو الــفــريــق بشكل 

جماعي«. 
)د ب أ(

رونالدو وسانتوس

أوتافيو
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شاكيري

»َمن األفضل؟«... جدل يعود بين ميسي ورونالدو
صحيح أن الجدل بشأن الالعب 
األفــضــل فــي تــاريــخ كـــرة القدم 
، لكنه عــاد إلى 

ً
ــدا ال يتوقف أبــ

الــواجــهــة بــقــوة خـــالل مونديال 
قــطــر، فــي ظــل تــألــق األرجنتيني 
ليونيل مــيــســي، وتقهقر غريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الذي وصل به األمر حتى أن يكون 
عــرضــة النــتــقــاد مــدربــه فرناندو 

سانتوش.
 إجـــــــراء 

ً
مـــــن الــــصــــعــــب دائــــــمــــــا

مقارنات بين العبين من حقبات 
مختلفة، إذ يـــرى كثر أن أســطــورة 
البرازيل بيليه، الفائز باللقب العالمي 
ثالث مرات، هو أعظم العب على مر التاريخ 
أو ما بــات يعرف بـ »غـــوت« )غرايتيست بالير 
أوف أول تايمز(، فيما يجادلهم آخرون أن األرجنتيني 
دييغو مــارادونــا، بطل 1986، األفضل على اإلطــالق 
نتيجة مشواره الرائع إن كان مع المنتخب أو نابولي 

اإليطالي الذي وصل فيه الى مصاف »المعبود«.
لكن بالنسبة للجيل الحالي، المقارنة محصورة 
الــى حد كبير بميسي ورونــالــدو، في ظل صراعهما 
المستمر على العظمة الــتــي وصــال اليها بالتأكيد 
على صعيد األندية، وبدرجة أقل بكثير على مستوى 

المنتخب الوطني.
يعتبر كثر أن على ميسي أو رونالدو الفوز بكأس 
 في قطر من أجــل التربع على 

ً
العالم المقامة حاليا

عرش عظماء اللعبة.

صورة سلبية

 للمسار الــحــالــي، ال يــبــدو أن رونــالــدو 
ً
لكن وفــقــا

سيستفيد من مشاركته المونديالية األخيرة من أجل 
فرض نفسه األعظم حتى إن نجح في قيادة بالده الى 
لقبها العالمي األول، نتيجة الصورة السلبية التي ظهر 
بها في الدوحة بسبب تذّمره الدائم، مطالبته باحتساب 
هدف له على حساب زميله برونو فرنانديش، أو حتى 
االعتراض على قرار مدربه سانتوش باستبداله، ما 

.
ً
دفع األخير الى انتقاده علنا

 عن 
ً
ــرَّ ســانــتــوش االثــنــيــن أنـــه لــم يكن راضــيــا وأقــ

 عند استبداله في 
ً
تصّرف رونالدو الذي بدا غاضبا

الــمــبــاراة االخــيــرة مــن دور المجموعات ضــد كوريا 
الجنوبية الجمعة )2-1(.

خـــالل مــؤتــمــره الصحافي، قـــال ســانــتــوش »رأيـــت 
.»

ً
... لم تعجبني أبدا

ً
المشاهد ولم تعجبني أبدا

وبدا رونالدو كأنه عبء حتى على المنتخب الذي 
 مــع أسئلة 

ً
 على التعامل يوميا

ً
وجــد نفسه مجبرا

الصحافيين بشأن »سي آر 7« بعد الهجوم الذي شنه 
على فريقه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك 

تن هاغ، ما دفع النادي اإلنكليزي الى التخلي عنه.

 »القليل من رونالدو« 

وبالنسبة لالعب بحجم رونالدو الذي كان صورة 
المنتخب قرابة عقدين من الزمن بمبارياته الـــ 195 
وأهدافه الـ118 )رقم قياسي دولي(، أن تخوض بطولة 

بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة أال 
 كي ال يؤثر على أداء 

ً
يشركه المدرب سانتوش أساسيا

 على سوء وضع أفضل 
ً
المنتخب، فهذا مؤشر كبير جدا

العب في العالم 5 مرات.
ووصـــل األمـــر بصحيفة »آ بـــوال« البرتغالية الى 
الـــخـــروج بــعــنــوان »الــقــلــيــل مــن رونـــالـــدو، الــمــزيــد من 
البرتغال«، رغبة منها بأن يكون التركيز على المنتخب 
الوطني الذي يبقى تتويجه الوحيد في كأس أوروبا 

.2016
والقليل من رونالدو أعطى فائدته في الــدور ثمن 
النهائي ضد سويسرا، إذ بدأ سانتوش اللقاء من دون 
، ليتحرر المنتخب 

ً
قــائــده البالغ مــن العمر 37 عــامــا

 على سويسرا 
ً
 من »سطوته« ويخرج منتصرا

ً
تماما

6-1 بفضل ثالثية لالعب أقل شهرة بكثير بشخص 
غونسالو راموس.

وتجلى ثقل رونالدو بخروجه الثالثاء من ملعب 
، وهــو عابس من دون 

ً
لوسيل الــذي دخــل اليه بــديــال

االحتفال مع زمالئه.

احترافية ميسي

على المقلب اآلخر، أظهر ميسي كعادته احترافية 

مطلقة وكان خير سند لمنتخب أرجنتيني باحث عن 
تتويج أول منذ أيام مارادونا عام 1986، إذ لعب الدور 
 أمام 

ً
األساسي في تجاوزه صدمة السقوط افتتاحا

السعودية 1-2، وقــاده الى ثمن النهائي ومن بعدها 
الــى ربــع النهائي، بعدما افتتح رصــيــده فــي األدوار 
اإلقصائية خالل المباراة األلف في مسيرته بتسجيله 
ضد أستراليا )2-1(، رافعا رصيده الى ثالثة أهداف في 

هذه النسخة والى 9 في النهائيات.
ويصر البعض على أن ميسي بحاجة الــى اللقب 
العالمي كي يحسم الجدل بشأن هوية »األفضل في 
التاريخ« وإزاحــة بيليه أو مــارادونــا عن هذا الشرف، 
 فيمكن القول أنه 

ً
ظر لسجل ابن الـ35 عاما

ُ
لكن إذا ما ن

تصعب المقارنة اإلحصائية بينه وبين مواطنه الراحل 
 في المستشفى.

ً
أو معبود البرازيليين الراقد حاليا

 »الجدل سيستمر« 

ويتصدر ميسي الئحة أفضل الهدافين في تاريخ 
، وهو 

ً
بطولة من مقام الــدوري اإلسباني بـــ474 هدفا

 في موسم واحد )50( والالعب 
ً
الالعب األكثر تهديفا

 للكرات الحاسمة في موسم واحد )21( 
ً
األكثر تمريرا

وفي تاريخ »ال ليغا« )193(.

كــمــا أنـــه أكــثــر العـــب ســجــل ثــالثــيــات فـــي الــــدوري 
 
ً
اإلسباني )36(، والالعب الوحيد الذي سجل 20 هدفا

 متتالية في الدوري.
ً
أو أكثر لـ13 موسما

ومجموع األهداف الـ91 التي سجلها خالل عام واحد 
 ليس في 

ً
( في 2012 هو الرقم األكثر تمّيزا

ً
)ليس موسما

كرة القدم فحسب بل في أي رياضة.
 على صعيد 

ً
وتــألــق ميسي قـــاده للفوز بــــ11 لقبا

الــــدوري مــع فريقه السابق برشلونة والحالي سان 
جرمان، وتوج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، فيما 
 بلقب 

ً
أحرز مارادونا ثالثة ألقاب في الدوري وتوج قاريا

واحد كان في كأس االتحاد األوروبي.
بالنسبة لألسطورة بيليه الــذي ال يمكن ألي كان 
أن ينفي إنجازاته التاريخية مع المنتخب البرازيلي، 
فإن جميع األلقاب التي أحرزها على صعيد األندية 
كانت في البرازيل، ولم يختبر نفسه على صعيد الكرة 

األوروبية.
، رأى 

ً
وبالنسبة للجدل بشأن مــن األفــضــل حاليا

رونــــالــــدو عــشــيــة نــهــائــيــات قــطــر أنــــه »حــتــى لـــو فــزت 
بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر. بعض الناس 
يحبونني أكثر، والبعض اآلخر يحبونني بدرجة أقل، 

كما هو الحال في الحياة«.
)أ ف ب(

مازالت المقارنات بين البرتغالي 
رونالدو واألرجنتيني ميسي 

تتواصل رغم تقدم النجمين 
في العمر، ولكن بلوغما 

دور الثمانية من مونديال قطر 
أشعل فتيل جدلية المفاضلة 

بينهما من جديد.

مــيــســي نــجــم منتخب 
األرجنتين

شاكيري: أعتذر للجماهير
ــــب خــــط وســـط  اعــــتــــذر شــــيــــردان شـــاكـــيـــري، العـ
ــد أعــظــم الــالعــبــيــن  شــيــكــاغــو فــايــر األمــيــركــي وأحــ
الــســويــســريــيــن فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، لجماهير 
بالده عن الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب 
أمام البرتغال في دور الـ 16 لكأس العالم في قطر.
وقال شاكيري »نشعر بخيبة أمل كبيرة. أعتذر 
لجميع الجماهير باسم المنتخب ألننا لم نتمكن 
: »كانت لدينا 

ً
من تقديم األداء المعتاد«، مضيفا

آمال كبيرة، ولكن هذه هي كرة القدم، من وقت 
آلخر تظهر لك حدودها، وهذا هو الحال. خسرنا 
الــمــبــاراة فــي الــشــوط األول. الــبــرتــغــال تستحق 

الــتــهــنــئــة، لــكــن رغــــم ذلــــك كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
.»

ً
بالتأكيد كبيرة جدا

ــب  ــ ــالعـ ــ ــه، أقـــــــــر الـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ريـــــمـــــوس فــــرولــــيــــر بـــــــأن أحــــد 
أسباب الهزيمة يتمثل في أنهم 
خــســروا الــمــواجــهــات الــفــرديــة، 
وكـــانـــوا يــصــلــون مــتــأخــرا عن 
الــالعــبــيــن الــبــرتــغــالــيــيــن، وقـــال 
»الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يمكننا 
الــقــيــام بـــه هـــو االعـــتـــذار لجميع 

السويسريين«.
ــكـــن حـــاضـــريـــن  ــم نـ ــ وأضــــــــاف »لــ
فـــي الــمــلــعــب لــيــلــه الــثــالثــاء ونــحــن 
. إنه كأس العالم، يأتي 

ً
آسفون جدا

كل أربعة أعوام؛ الماليين من الناس 

ينتظرون مباراة كهذه، ثم تظهر هكذا. نحن أول 
من اعترف بذلك«.

وأضــــاف العـــب الــوســط الــســويــســري أنــهــم قــالــوا 
بــيــن الــشــوطــيــن فــي غــرفــة خــلــع الــمــالبــس إنـــه على 
الرغم من الخسارة بنتيجة 0 - 2 »ال 
مشكلة فــي ذلــــك، لــكــن بــعــد ذلــك، 
النتيجة أصبحت 0 - 3، وهذه 
كانت نقطة تحول في المباراة. 
في النهاية كانت النتيجة 1 - 6، 

.››
ً
وهذا مؤلم جدا

يشار إلى أن المنتخب البرتغالي 
صــعــق نــظــيــره الــســويــســري بستة 
أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــــــدف فــي 
ثــمــن نــهــائــي مــونــديــال قطر 
2022، ليتأهل لمواجهة 
نـــظـــيـــره الـــمـــغـــربـــي فــي 
ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي بــعــد 
ــــود األطــلــس«  فـــوز »أسـ
فـــي وقـــت ســابــق على 

إسبانيا. 
)إفي(

ياكين: الهزيمة بسداسية مؤلمة
أكد مراد ياكين، المدير الفني 
لــمــنــتــخــب ســـويـــســـرا، أن الــفــريــق 
الــبــرتــغــالــي كــــان األفـــضـــل خــالل 
الــمــواجــهــة الــتــي خــســرهــا فريقه 
1-6، أمس األول، بدور الستة عشر 

لمونديال قطر 2022.
وقــــــــــال يــــاكــــيــــن إن مــــشــــاركــــة 
رونــالــدو منذ البداية من عدمها 

لم تؤثر على النتيجة.
( من 

ً
وشارك رونالدو )37 عاما

مقاعد البدالء أمام سويسرا، حيث 
بــدأ فــيــرنــانــدو ســانــتــوس، مــدرب 
الــبــرتــغــال، الـــمـــبـــاراة بــجــونــكــالــو 
راموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز 

ثالثة أهداف )هاتريك(.
وأضــــــاف: »عــلــيــنــا أن نــعــتــرف 
بأن منافسنا كان أفضل وأسرع، 

.»
ً
وأكثر هجوما

ــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة األنــــــــبــــــــاء  ونـــــــقـــــ
البريطانية )بــي ايــه مــيــديــا( عن 
ياكين، قوله: »لسوء الحظ خطة 
لعبنا لم تنجح، وعلينا أن نتقبل 
ذلــك. أهنئ منافسنا على الفوز، 
الــهــزيــمــة مــؤلــمــة. نشعر بالحزن 
بشأن الصورة التي ظهرنا بها«.

وتابع: »كــان لدينا خطة لعب 

ــا عـــلـــيـــهـــا، كــمــا  ــنـ ــدربـ ــة، تـ ــ ــــحـ واضـ
خضنا مباريات إعدادية، والفريق 

على دراية بالنظام والتشكيل«.
ــتــــم يــــاكــــيــــن: »ســــــــواء لــعــب  وخــ
رونــــالــــدو أم ال، العـــبـــونـــا كــانــوا 
يستطيعون لعب كرة القدم، لكن 
الــمــنــافــس دخـــل الـــمـــبـــاراة بشكل 
أفـــضـــل، ولـــم نــنــجــح فـــي تسجيل 
 عديدة 

ً
بداية جيدة. شاهدنا أمورا

لم تسر في مصلحتنا«.    )د ب أ(

فان دايك: ليونيل خطير حتى 
لو لعب باسترخاء

ــع الـــهـــولـــنـــدي  ــ ــدافـ ــ ــمـ ــ أكـــــــد الـ
فيرجيل فـــان دايــــك، أن النجم 
األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
يــمــثــل خـــطـــورة عــلــى منتخب 
بالده، حتى لو لعب باسترخاء.

ــــى أن  ــان دايـــــــك إلــ ــ وأشــــــــار فــ
المنتخب الهولندي »لديه خطة 
جيدة« لمواجهة ميسي خالل 
لقاء البلدين في دور الثمانية 
لمونديال قطر 2022، الجمعة.

ويـــــتـــــجـــــدد الــــــــصــــــــراع بـــيـــن 
هولندا واألرجنتين، بعد فوز 
»الــتــانــغــو« عــلــى »الــطــواحــيــن« 
ــال 1978،  ــديـ ــونـ فــــي نـــهـــائـــي مـ
وســـتـــكـــون الــــمــــبــــاراة بــمــنــزلــة 
فرصة للويس فان غال، المدير 
الفني لهولندا، للثأر من ميسي 
ورفاقه، بعد الفوز على بالده 
بركالت الجزاء الترجيحية في 
الــمــربــع الــذهــبــي لــكــأس العالم 

قبل ثمانية أعوام.
ــان دايــــــــك: »الــــشــــيء  ــ وقـــــــال فــ
األصــــعــــب فـــيـــمـــا يـــخـــصـــه، هــو 

 
ً
عندما نهاجم، يكون متحفزا

في زاوية أو مكان آخر«.
وأضـــــاف: »يــنــبــغــي أن نــكــون 
في منتهى الحدة فيما يتعلق 
ــهـــم  ــي، إنـ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــالـ بـ
 عنه، في محاولة 

ً
يبحثون دائما

لــتــصــعــيــب األمــــــور عــلــيــنــا عبر 
الهجمات المرتدة«.

وختم فان دايــك: »إنــه لشرف 
كبير أن ألعب ضده، المواجهة 
ليست بيني وبينه، أو هولندا 
ضــــــــــــده، لـــــكـــــن هــــــولــــــنــــــدا أمـــــــام 
األرجــنــتــيــن. ال يــمــكــن لشخص 
أن يفعل ذلك بمفرده. علينا أن 
نخوض المباراة بخطة جيدة«.
)د ب أ(

رونالدو نجم المنتخب البرتغالي

فان دايك

مراد ياكين
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مبابي

اخــتــتــمــت مــســاء أمـــس األول الــثــاثــاء 
منافسات الــدور الثاني )دور الــــ16( من 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم 
بــقــطــر، ورغـــم الــخــروج المبكر للعنابي 
من دور المجموعات، واصلت قطر األداء 
الــبــطــولــي واالســتــثــنــائــي فــي كــل مــراحــل 
وأيام أول نسخة من المونديال تقام في 

العالم العربي.
ات  ــادات واالدعـــــــــــاء ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي ظــــل االنـ ــ وفــ

ــــوام، خــاصــة  الــتــي وجــهــت ضــد قــطــر ألعـ
ــة، كــــانــــت قــطــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــن الـــصـــحـــف األوروبـ
تؤكد مـــرارا وتــكــرارا أنها تعد جماهير 
الــمــونــديــال بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، وهــو 
مـــا نــجــحــت فــيــه حــتــى اآلن، وفـــقـــا آلراء 
المشجعين والــمــشــجــعــات الــمــوجــوديــن 
ــلـــى أرضــــهــــا لـــاســـتـــمـــتـــاع بــفــعــالــيــات  عـ

البطولة.
ومنذ اليوم األول من توافد المشجعين 

إلى أرض قطر من مختلف أنحاء العالم، 
وحتى ختام دور الـ16، لم تشهد الجوانب 
الــتــنــظــيــمــيــة أو األمـــنـــيـــة أي هـــفـــوات أو 
حالة من التراخي، بل حافظت قطر على 
معايير أمن وسامة المشجعين وضمان 
االســتــمــتــاع بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، على 

نفس المستوى.
ونجحت قطر عبر التنظيم المبهر، 
خـــال أيــــام قــلــيــلــة، فـــي الــتــصــدي بشكل 
واضــح لانتقادات التي تواصلت حتى 

بعد انطاق منافسات المونديال.
وفــيــمــا يتعلق بالتشكيك فــي قـــدرات 
ــال،  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ قــــطــــر عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة الـ
واستيعاب أعـــداد هائلة مــن الجماهير 
مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات، نــجــحــت الــدولــة 
في الــرد واجتياز االختبار ببراعة عبر 
توفير تجربة سلسة وممتعة للمشجعين 
ــيـــات الــــدخــــول واإلقــــامــــة،  اعـــتـــبـــارا مـــن آلـ
وصــوال إلــى دخــول االســتــادات ومناطق 
احــتــفــاالت المشجعين والــتــنــزه، مــوفــرة 
أيضا تجربة آمنة خاصة للمشجعات، 
وهو ما حظي بإشادة على نطاق واسع.
ورغــم التدفق الكبير للمشجعين في 
مختلف المواقع بشكل متزامن، لم يجر 
تسجيل أي حاالت تدافع أو ارتباك سواء 
فــي أمــاكــن التجمع أو فــي وســائــل النقل 

العامة وعلى رأسها المترو )ريل قطر(.

وخـــــال أيــــــام، كــشــف الـــمـــونـــديـــال عــن 
الجانب اإليجابي لقرار حظر بيع الجعة 
)البيرة( في استادات المونديال الثمانية 
ومحيطها، حيث سلطت األضواء بشكل 

واســــع عــلــى أن حــظــر بــيــع الــمــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة فــي مــحــيــط االســــتــــادات، وفــر 
تــجــربــة أكــثــر أمــانــا للجماهير وخــاصــة 
للمشجعات. جاء ذلك وفقا لتصريحات 

ــن الـــمـــشـــجـــعـــات لـــقـــنـــوات  ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــــف مـــنـــهـــا صــحــف  ــحـ ــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وصـ

أوروبية.
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إنفانتينو يثني على النسخة االستثنائية للمونديال في قطر
أشاد رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم جياني إنفانتينو 

بمستوى مونديال قطر، بعد 
انتهاء دور الـ16، موضحا أن 
المنافسات بدور المجموعات 
كانت استثنائية، بينما شهد 

دور الـ16 مشاركة ممثلين من 
جميع القارات.

أثـــــــنـــــــى رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
ــي لــــكــــرة الــــقــــدم )فـــيـــفـــا(  ــ ــدولـ ــ الـ
ــو عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــتــ ــانــ ــفــ ــي إنــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ جـ
مــــنــــافــــســــات مـــــونـــــديـــــال قــطــر 
2022، واصـــفـــا إيـــاهـــا بــأنــهــا 
»األفضل على اإلطاق«، وأشاد 
بالنتائج المفاجئة لمباريات 
المجموعات الثماني، إضافة 
إلى أنها سجلت أرقاما قياسية 
من حيث عدد المشاهدين من 
داخل الماعب وعبر شاشات 
الــتــلــفــاز حـــول الــعــالــم، بجانب 
األعداد القياسية لمن حضروا 
ــن فــي  ــيـ ــعـ ــجـ ــشـ ــمـ ــان الـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ
الدوحة، مما يثبت مرة أخرى 
ــدى الــشــعــبــيــة الـــتـــي تحظى  مــ
بها كرة القدم بين جميع دول 

العالم.
وامـــتـــدح انــفــانــتــيــنــو جــودة 
ــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ32  ــلـــمـ ــب لـ ــعــ ــلــ الــ
ــافـــســـت فـــــي مـــرحـــلـــة  ــنـ الــــتــــي تـ
ــمــــوعــــات، وشــــــــدد عــلــى  ــمــــجــ الــ
مــــــســــــتــــــوى الــــــشــــــغــــــف الـــــــــذي 
ــرا داخــــــل جــنــبــات  ــاضــ كـــــان حــ
الـــــمـــــدرجـــــات، وفــــــي مـــهـــرجـــان 
الــــــمــــــشــــــجــــــعــــــيــــــن وحــــــــــدائــــــــــق 

المشجعين التي احتضنتها 
قطر.

ونقل الموقع الرسمي للفيفا 
عــــن إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو قــــولــــه: »لــقــد 
حـــضـــرت جــمــيــع الـــمـــبـــاريـــات. 
دعــــنــــي أقـــولـــهـــا بـــكـــل بــســاطــة 
ــكــــل وضــــــــوح: هــــــذه أفــضــل  وبــ
نسخة لــمــرحــلــة المجموعات 
في منافسات كأس العالم على 
اإلطاق، لذلك فإن هذه النسخة 
تــعــد بالكثير فــيــمــا تــبــقــى من 
عــمــر الــبــطــولــة«، مــتــابــعــا: »لقد 
شـــهـــدت الـــمـــبـــاريـــات مــســتــوى 
جــيــدا جــــدا، داخــــل مــاعــب من 
أروع مــا يــكــون. لقد كنا نعلم 
ذلــــــــك مــــــن قـــــبـــــل. لــــكــــن عــــــاوة 
ــك، فـــإن الــجــمــهــور كــان  عــلــى ذلـ
. وقد كان متوسط عدد 

ً
مدهشا

المشجعين 51 ألفا«.
ــداد  ــ ــتــــطــــرد: »بـــلـــغـــت أعـ واســ
المتابعين عبر شاشات التلفاز 
أرقـــامـــا قــيــاســيــة، وقـــد تخطى 
الــعــدد ملياري مشاهد، وهــذا 
أمر مدهش. مليونان ونصف 
ــلــــيــــون يــــمــــلــــؤون شـــــــوارع  الــــمــ
الـــدوحـــة وبــضــع مــئــات اآلالف 

التي تتوجه للماعب كل يوم، 
تشجع وتــســانــد منتخباتها. 
ــداف  ــــواء رائـــعـــة، واألهــ إن األجـ
المسجلة ضـــرب مــن الــخــيــال، 
والحماس ال يوصف، إضافة 

إلى المفاجآت«.

مؤشرات إيجابية

وألول مــرة فــي تــاريــخ كأس 
العالم شهد دور الــــ16 تواجد 
ممثلين لجميع القارات، حيث 
تـــواجـــد ثـــاثـــة مــمــثــلــيــن لــقــارة 
آســيــا، وممثلين اثنين للقارة 
االفريقية، وبحسب إنفانتينو 
فإن تلك مؤشرات إيجابية على 
تــطــور اللعبة عــلــى المستوى 
العالمي وتحسنها، موضحا 
ــاك مـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــنـ ــ ــد هـ ــعــ »لـــــــم تــ

صغيرة«.
وأكد رئيس الفيفا »مستوى 
ــدا. ونشهد  الــلــعــب مــتــقــارب جـ
ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ تــأهــل 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــــن كـ مـــنـــتـــخـــبـــات مـ
لمرحلة خروج المهزوم. وهذا 
يعني أن كرة القدم في طريقها 

ألن تصير لعبة عالمية بحق«.
وأظهرت األرقام التي صدرت 
فــــي نـــهـــايـــة دور الــمــجــمــوعــات 

حـــضـــورا تــراكــمــيــا بــلــغ 2.450 
ــع فـــــي أول 48  ــجـ ــشـ ــيــــون مـ ــلــ مــ
ــيــــن تــضــمــنــت  مـــــــبـــــــاراة، فـــــي حــ

الجولة األولــى ما مجموعه 28 
هــدفــا مــن الــمــبــاريــات الثماني 
الـــتـــي تـــم لــعــبــهــا، فـــي محصلة 

هــي األعــلــى عــلــى اإلطــــاق منذ 
بدء دور الستة عشر في نسخة 
1986.                           )د ب أ(

جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو أثــــنــــاء حـــضـــوره 
مباراة هولندا والواليات المتحدة

مبابي في صدارة الهدافين 
قبل ربع النهائي

تربع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة 
الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في 
قطر حتى 18 الــجــاري، وذلــك عقب نهاية دور الـــ 16 

برصيد 5 أهداف.
ــداف كــل مــن،  ــ وحـــل فــي الــمــركــز الــثــانــي بــثــاثــة أهـ
إينير فالنسيا )اإلكــوادور(، وكودي خاكبو )هولندا(، 
وماركوس راشفورد، وبوكايو ساكا )إنكلترا(، وألفارو 
مـــوراتـــا )إســبــانــيــا(، ولــيــونــيــل ميسي )األرجــنــتــيــن(، 
وأوليفييه جيرو )فرنسا(، وريشارليسون )البرازيل(، 

وغونسالو راموس )البرتغال(.
وبهدفين، جاء كل من مهدي طارمي )إيران(، وفيران 
توريس )إسبانيا(، وخوليان ألفاريس )األرجنتين(، 
ومحمد قـــدوس )غــانــا(، وغــيــو- ســونــغ تشو )كــوريــا 
الجنوبية(، وبرونو فرنانديش، ورافايل لياو )البرتغال(، 
وأنـــــدري كــرامــاريــتــش )كـــرواتـــيـــا(، وســالــم الــدوســري 
)الــســعــوديــة(، وكــاي هافيرتس، ونيكاس فولكروغ 
)ألمانيا(، وريتسو دوان )الــيــابــان(، وجورجيان دي 
أراسكاييتا )األوروغواي(، وفنسان أبوبكر )الكاميرون(، 
وألــكــســنــدر ميتروفيتش )صــربــيــا(، وبــريــل إمبولو 

)سويسرا(، وروبرت ليفاندوفسكي )بولندا(.
ونـــال شـــرف التسجيل فــي الــمــونــديــال حتى االن 
كــل مــن جـــود بيلينغهام، وجــــاك غــريــلــيــش، ورحــيــم 
ــنـــدرســـون،  ســـتـــرلـــيـــنـــغ، وفـــيـــل فــــــــودن، وجـــــــــــوردان هـ

وهـــاري كاين )إنكلترا(، وديفي كاسن، وفرنكي 
ــي بليند،  ــ ــ ــاي، ودالـ ــبــ دي يـــونـــغ، ومــمــفــيــس ديــ
ودنــــزل دامــفــريــس )هــولــنــدا(، وتيموثي ويـــاه، 

وكريستيان بوليسيك، وحجي رايت )الواليات 
المتحدة(، وغاريث بايل )ويلز(، وإنسو 

فرنانديس، وأليكسيس مــاك أليستر 
ــح الـــشـــهـــري  ــ ــالـ ــ ــن(،وصـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ )األرجـ
)السعودية(، وأدريان رابيو )فرنسا(، 
وكــريــغ غـــودويـــن، ومــيــتــشــل ديـــوك، 

وماثيو ليكي )أستراليا(، وإيلكاي غوندوغان، وسيرج 
غنابري )ألمانيا(، وتاكوما أسانو، وأو تاناكا، ودايزن 
ماييدا )الــيــابــان(، ودانـــي أولــمــو، ومــاركــو أسنسيو، 
ــارلــــوس ســولــيــر )إســـبـــانـــيـــا(، وميتشي  وغــــافــــي، وكــ
باتشواي )بلجيكا(، وجيردان شاكيري، وريمو فرويلر، 
ومانويل أكانجي )سويسرا(، وكريستيانو رونالدو، 
وجــواو فيليكس، وريكاردو هورتا، وبيبي، ورافايل 
غيريرو )البرتغال(، وأنــدريــه أيــو، وعثمان بوكاري، 
ــا(، وروزبـــــه جــشــمــي، ورامــيــن  ــانـ محمد ساليسو )غـ
رضائيان )إيران(، وبوالي ديا، فامارا دييديو، وشيخ 
ديينغ، واسماعيا سار، وخاليدو كوليبالي )السنغال(، 
ومــحــمــد مــونــتــاري )قـــطـــر(، وأنـــدريـــاس كريستنسن 

)الــدنــمــارك(، وبيوتر جيلينسكي )بــولــنــدا(، وكيشر 
فولر، ويلتسين تيخيدا )كوستاريكا(، ورومان سايس، 
وزكرياء ابو خال، وحكيم زياش، ويوسف النصيري 
)الـــمـــغـــرب(، ومـــاركـــو لــيــفــايــا، ولـــوفـــرو مــايــر، وإيــفــان 
بيريشيتش )كرواتيا(، وألفونسو ديفيس )كندا(، وجان 
- شارل كاستيليتو، وإريك مكسيم تشوبوو- موتينغ 
)الــكــامــيــرون(، وستراهينيا بافلوفيتش، وسيرغي 
ميلينكوفيتش - سافيتش، ودوشــــان فاهوفيتش 
)صربيا(،و كازيميرو، وفينيسيوس جونيور، ونيمار، 
ولــوكــاس باكيتا )الــبــرازيــل(، ومويسيس كايسيدو 
ــبـــي الــــخــــزري )تــــونــــس(، ولــويــس  )االكــــــــــــوادور(، ووهـ
تشافيس، هونري مارتن )المكسيك(، ويونغ - غوون 
كيم، وهــي- تشان هوانغ، وسيونغ-هو بايك )كوريا 

الجنوبية(.
 وجـــاء الــهــدف العكسي مــن المغربي نــايــف أكــرد 
)في مباراة كندا(، واأللماني مانويل نوير )في مباراة 
كوستاريكا(، ناألرجنتيني 
إنـــســـو فـــرنـــانـــديـــس )فـــي 

مباراة أستراليا(.

قطر تواصل األداء البطولي بالتنظيم واألمن

بوسكيتس ورقمه القياسي المؤلم
ــيــــو بـــوســـكـــيـــتـــس، قـــائـــد  ــنـــســـى ســــرجــ لـــــن يـ
المنتخب اإلســبــانــي، الــيــوم الـــذي أصــبــح فيه 
الاعب األكثر خوضا للمباريات في بطوالت 
كأس العالم مع »ال روخا«، بمعادلته رقم إيكر 
كاسياس وسرخيو رامـــوس، البالغ 17 لقاء، 
خال مواجهة المغرب في مونديال قطر، حيث 
تم إقصاؤه مجددا بركات الترجيح في ثمن 
الــنــهــائــي، كــمــا حـــدث فــي روســيــا 2018، ولكن 
عاوة على ذلك أخفق هذه المرة في تسديدته.

وغادر بوسكيتس )34 عاما( استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــدوحـــة فـــي حـــالـــة مـــن اإلنـــهـــاك 
والحزن. بعد انتهاء المباراة والوقت اإلضافي 
عقب التعادل السلبي وركــات الترجيح التي 
كانت األســـوأ فــي تــاريــخ المنتخب اإلسباني، 
سار وهو مطأطئ الرأس، دون أن يرفع ناظريه 
عــــن األرض لــلــحــظــة، عـــلـــى الـــطـــريـــق الــطــويــل 
للمنطقة المختلطة باتجاه الحافلة، في محاولة 

الستيعاب الفشل.

وصرح القائد فور انتهاء المباراة: »الشيء 
المهم اآلن هو المنتخب وليس أنا«، موضحا 
أنها »ليلة صعبة وعصيبة« وعلى )ال روخــا( 

»النهوض« بعدها.
فــي ذهـــن بــوســكــيــتــس خــيــار اعـــتـــزال اللعب 
مــع المنتخب الــوطــنــي الصيف المقبل، عقب 
اســتــنــفــاد خــيــاره األخــيــر لــلــفــوز بــلــقــب جــديــد، 
بعد أن تــوج بطا بمونديال 2010 وببطولة 
ــا )يــــورو 2012(، وفـــي دوري األمــم  ــ أمـــم أوروبـ
األوروبية التي ستقام نهائيات مربعه الذهبي 

في يونيو 2023.
كما ستحين نهاية لعب بوسكيتس بأندية 
الـــصـــفـــوة، قــبــل أقــــل مـــن شــهــر مـــن بــلــوغــه سن 
الخامسة والثاثين مع حدوث تحول كامل في 
مسيرته، بخاتمة بعيدة عــن إسبانيا. وتــدل 
جميع المؤشرات على أن العب برشلونة الحالي 
سيتجه إلـــى الـــــدوري األمــيــركــي عــقــب انــتــهــاء 
تعاقده مع النادي الكتالوني في يونيو 2023. سرجيو بوسكيتس

كــحــال جميع الــمــدربــيــن الــذيــن يــواجــهــون المنتخب الفرنسي أو 
باريس سان جرمان، سيكون غاريث ساوثغيت، بعد غٍد )السبت(، 
أمــام معضلة كيفية إيقاف كيليان مبابي، حين يلتقي اإلنكليز مع 

حاملي اللقب في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
 
ً
وسيكون تأهل إنكلترا إلى نصف النهائي الكبير الثالث تواليا
 بشكل كبير بإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع معضلة 

ً
مرتبطا

مبابي، التي عجز أي فريق عن حلها حتى اآلن في النهائيات القطرية.
كيف يمكن ألي فريق إخــضــاع العــب يتمتع بمزيج رهيب من 

السرعة الخارقة والمهارات المذهلة والحس التهديفي القاتل؟
 خمسة أهداف في أربع مباريات خاضها 

ً
سجل ابن الـ 23 عاما

حتى اآلن في المونديال الــروســي، ليصبح في مشاركتين على 
المسافة ذاتها من زميله في سان جرمان، األرجنتيني ليونيل 
ميسي، وأكثر بهدف من البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أن 

األخيرين يخوضان النهائيات للمرة الخامسة.
اآلن، حان دور ساوثغيت كي ينشغل بمعضلة إيقاف مبابي.

تغيير خطة اللعب

قــد يجد الــمــدرب الــحــل باالنتقال مــن خطة 3-3-4 إلــى 3-4-3 
أو 2-5-3، ما سيسمح لكايل ووكر باالنتقال من الظهير األيمن 

لقلب الدفاع.

ما يشغل بال ساوثغيت هو كيفية تجنب الموقف الذي يجد 
فيه مبابي وزمــيــلــه عثمان ديمبيليه نفسيهما مع 

سرعتهما الهائلة في مواجهة بطء المدافع هاري 
ماغواير.

ــر  ــوايـ ــاغـ ــه أن يـــمـــنـــح مـ ــأنــ ــقـــل ووكـــــــر مــــن شــ نـ
 ساوثغيت ُعرضة 

ً
المساعدة، لكنه سيترك أيضا

لــانــتــقــادات، باتهامه أنــه مـــدرب سلبي يهتم 
بــخــنــق الــخــصــم أكــثــر مـــن الــســمــاح لنجومه 

بالتعبير عن أنفسهم.
تــعــرض ساوثغيت النــتــقــادات شديدة 
بعد عــودتــه إلــى خطة 3-4-3 فــي نهائي 
كــأس أوروبــا صيف 2021 أمــام إيطاليا، 
ما تسبب في تراجع أداء المنتخب، الذي 
خسر في نهاية المطاف بركات الترجيح 

بــعــد الـــتـــعـــادل 1-1 فـــي الــوقــتــيــن األصــلــي 
واإلضافي.

 عــن تغيير تشكيل الــفــريــق، قد 
ً
وعـــوضـــا

ــر فـــي فــوز  يستلهم ســاوثــغــيــت مـــن دور ووكــ
مانشستر سيتي عــلــى بــاريــس ســـان جــرمــان في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 

الماضي.

ساوثغيت مشغول بحل معضلة »الديوك«

أفواج من الجماهير تتجول في سوق واجف

تنظيم دخول االستاد

غاريث ساوثغيت

https://www.aljarida.com/article/7150
https://www.aljarida.com/article/7219
https://www.aljarida.com/article/7218
https://www.aljarida.com/article/7216
https://www.aljarida.com/article/7209


في حين تتقّدم األرجنتين بخطوات ثابتة 
فــي مــونــديــال قــطــر لــكــرة الـــقـــدم، وتــرفــع من 
وتيرتها من مباراة ألخرى، يسير المهاجم 
الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز فــي االتـــجـــاه المعاكس 
ــذي يــخــطــه منتخب  ــ ــدرب االنـــتـــصـــارات الـ ــ لـ
 عن تسجيل 

ً
»ألبيسيليتسي« إذ مازال صائما

األهداف.
ــع  وشــّكــل مــارتــيــنــيــز، فــي الــســنــوات األربـ
 مــنــذ مــونــديــال روســيــا 

ً
األخـــيـــرة، وتــحــديــدا

2018، الــخــيــار األّول فــي صــفــوف »راقــصــي 
التانغو«، فلعب إلى جانب النجمين ليونيل 
ميسي وأنخل دي ماريا ضمن ثالثي الهجوم.

وحافظ مهاجم إنتر اإليطالي على مكانته 
فــي الــمــبــاراتــيــن األولــيــيــن فــي مــنــافــســات دور 
 بسجله الصلب 

ً
المجموعات في قطر، متسلحا

 في 44 مباراة بقميص بالده.
ً
المتضمن 21 هدفا

 
ً
ــار ســـريـــعـــا ــ ــهـ ــ ــــل شــــــيء انـ ــبــــدو أن كـ ــن يــ ــكـ لـ

لمارتينيز في العرس الكروي العالمي، لدرجة 
أنه وجد نفسه ضحية تعليقات الذعة ونكات 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بعد فوز 
األرجنتين على أستراليا 2-1 في ثمن النهائي.
مــع نهاية اللقاء، وبعد دخــول مارتينيس 
مـــن عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء، شــعــر عــشــاق الــكــرة 
المستديرة أن ميسي يــحــاول بشتى الطرق 

تمرير كرة باكورة أهداف زميله في المونديال.
وبعد إحدى المراوغات الساحرة من ميسي 
مــرر الــكــرة إلــى مارتينيز داخـــل منطقة الـــ 18 
 نفسه بمواجهة 

ً
ياردة حيث وجد ابن الـ 25 عاما

الحارس، غير أن تسديدته علت المرمى.
ــور ســتــكــون مــغــايــرة لمهاجم  ــ وكـــانـــت األمـ
 
ً
ــيـــراتـــزوري« لــو نــجــح فــي الــتــســجــيــل، علما »نـ
أنــه كــان هز الشباك مرتين في الخسارة أمام 
السعودية 1-2 في مستهل مغامرة األرجنتين، 
غير أن الحكم المساعد والفيديو المساعد »في 
آيــه آر« كــانــا لــه بالمرصاد بسبب تسلله في 

الحالتين كلتيهما.
وأمام المكسيك، افتتحت األرجنتين بفضل 
تــســديــدة خـــارقـــة مـــن مــيــســي الــتــســجــيــل بعد 
دقيقة من خروج مارتينيس ودخول خوليان 

ألفاريس بداًل منه.
خسر مارتينيز مركزه لمصلحة ألفاريس 
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي في المباراة 
األخــيــرة لـــدور الــمــجــمــوعــات أمـــام بــولــنــدا )2-

صفر(، ليعيد ثقته به بتسجيله هدفين 
.
ً
في مباراتين خاضهما أساسيا

وبعدما دخل بداًل من ابن الـ 22 
 قبل 20 دقيقة مــن صافرة 

ً
عــامــا

الــنــهــايــة، حــصــل مــارتــيــنــيــز على 

ثالث فرص لقتل المباراة 
أمام »سوكروز«.

ــبــــب الـــفـــشـــل  وتــــســ
الــذي رافــق مارتينيز 

ــعــــرضــــه النـــــتـــــقـــــادات  ــتــ بــ
ــــالق ســلــســلــة من  ــادة، وإطــ ــ حــ
الــصــور الفكاهية والــنــكــات 
اجتاحت وسائل التواصل 

االجتماعي.
ــعـــب  ــلـ وفــــــــــــي حــــــيــــــن يـ
 في 

ً
مــارتــيــنــيــز أســاســيــا

إنتر، لم يخض ألفاريس 
ــات  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ســـــــــــــوى 3 مـ
 مــــــع ســيــتــي 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ

مــن أصـــل 14 مــبــاراة في 
 أنــه حصل 

ً
الـــدوري، علما

عــــلــــى هـــــــــذه الـــــفـــــرصـــــة فــي 
مــبــاراتــيــن إمــا إلصــابــة المهاجم 

النرويجي إرلينغ هاالند أو عودته من اإلصابة.
ورغم ذلك، سجل ألفاريس ثالثة أهداف 
فــي الــمــبــاريــات الــثــالث الــتــي خاضها 
، من دون أن يهز الشباك في 

ً
أساسيا

مبارياته التسع كبديل.

ًعقد الجيل الذهبي لبلجيكا ينفرط
وهازارد يعتزل دوليا

قرر النجم البلجيكي إدين هازارد وضع 
حــّد لمسيرته مــع المنتخب الوطني عقب 
الــفــشــل فــي الــتــأهــل لثمن نــهــائــي مــونــديــال 
قطر، وفق ما أعلن أمس األربعاء في حسابه 

على »إنستغرام«.
وقال العب ريال مدريد اإلسباني البالغ 
 
ً
: »الـــيـــوم، طــويــت صــفــحــة... شــكــرا

ً
31 عـــامـــا

 على دعمكم الذي ال مثيل 
ً
على حبكم. شكرا

 لكم على كــل هــذه السعادة الــذي 
ً
لــه. شــكــرا

شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت 
إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق لكم«.

وكان هازارد يمني النفس بقيادة بالده 
أقله إلى تكرار إنجاز عام 2018 حين وصلت 
إلــــى نــصــف الــنــهــائــي، لــكــن الــســقــوط أمـــام 
المغرب بثنائية نظيفة في الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة السابعة وبعدها 
الــتــعــادل السلبي مــع كــرواتــيــا فــي الجولة 
الختامية أنهى مشوار »الشياطين الحمر« 

عند الدور األول.
ويــشــكــل اعـــتـــزال هـــــازارد أولــــى محطات 
 
ً
نــهــايــة الــجــيــل الــذهــبــي، الـــذي خــســر أيــضــا

مدربه اإلسباني روبرتو مارتينيس، بعدما 
قرر الرحيل وعدم تجديد العقد عقب نهاية 

دور المجموعات من المونديال القطري.
قــبــل أربــعــة أعـــــوام، كـــان الــجــيــل الــذهــبــي 
لبلجيكا في أوج عطائه وُوِضَع على رأس 
الئحة المرشحين للفوز باللقب العالمي 
األول في تاريخ البالد، لكن المشوار لم يصل 
الى نهايته وتوقف عند دور األربعة على يد 

 باللقب.
ً
فرنسا التي توجت الحقا

ــاقــــه إلــــى الــمــونــديــال  دخــــل هـــــــازارد ورفــ
القطري وهم يدركون أنها الفرصة األخيرة 
لمحاولة االرتقاء إلى مستوى سمعتهم بين 

أفضل العبي القارة.
)أ ف ب(

ومضات من دور الـ 16 بمونديال قطر
اخــــتــــتــــمــــت مـــــبـــــاريـــــات دور الــــــــ 16 
لمونديال قطر 2022 بتأهل منتخبات 
ــا والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، وهـــــولـــــنـــــدا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرواتـ ــ ــ كـ
واألرجـــنـــتـــيـــن، والـــمـــغـــرب والـــبـــرتـــغـــال، 
وإنــكــلــتــرا وفــرنــســا، لتتنافس فــي ربع 
 الجمعة وبعد غد السبت.

ً
النهائي غدا

ويعتبر أبــرز مشاهد دور الثمانية 
هو اقتحام المغرب للصراع األوروبي 
ــذي أصبح  - الــالتــيــنــي عــلــى الــلــقــب والــ
الحصان األسود للبطولة بفضل تألقه 
وتــأهــلــه لــربــع الــنــهــائــي بــعــد انــتــصــاره 
عــلــى إســبــانــيــا بــركــالت الــتــرجــيــح 0-3 
بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
بالتعادل السلبي بــدون أهــداف، وبعد 
تصدره لمجموعته بداية بتعادله أمام 
كــرواتــيــا، وفــــوزه عــلــى كــل مــن بلجيكا 

وكندا.
وبهذا الشكل اقتحم »أسود األطلس« 
الصراع األوروبي - الالتيني على اللقب.

المرشحون البارزون

ــــل  ــــرازيـ ــبـ ــ اســــتــــحــــقــــت مـــنـــتـــخـــبـــات الـ
وإنكلترا والبرتغال التأهل عن جدارة 

ــل مـــقـــنـــع بــعــد  ــكـ ــشـ ــائـــي وبـ ــهـ ــنـ ــع الـ ــربــ لــ
انـــتـــصـــاراتـــهـــا الــعــريــضــة عــلــى كـــل من 
كوريا الجنوبية )4-1( والسنغال )0-3( 

وسويسرا )6-1( على الترتيب.

ميسي ومبابي

بــقــيــادة نــجــمــيــهــمــا كــيــلــيــان مــبــابــي 
ولــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي نــــجــــحــــت فـــرنـــســـا 
واألرجــنــتــيــن فــي الــتــفــوق عــلــى كــل من 
بــولــنــدا )3-1( وأســتــرالــيــا )2-1(، حيث 
سجل مبابي ثنائية لـ »الديوك« بينما 
ــم الــمــنــتــخــب  ــــوث« طــــالســ ــرغـ ــ ــبـ ــ حــــل »الـ
األســـتـــرالـــي بــتــســجــيــلــه لــلــهــدف األول 
لبالده. وأنقذ هوغو لوريس وإيميليانو 
مــارتــيــنــيــز مــنــتــخــبــيــهــمــا فـــي األوقـــــات 

الحرجة من المباراتين.

كرواتيا تعيد القصة

ــفـــة بــطــل  ــيـ واصــــلــــت كــــرواتــــيــــا، وصـ
الــنــســخــة الــمــاضــيــة فــي روســيــا 2018، 
مسيرتها في قطر وعادت لتكرر نفس 
األمـــر ببلوغها ربـــع الــنــهــائــي بــركــالت 

الترجيح على حساب اليابان.
واعتادت كرواتيا المعاناة وتخطي 
األدوار اإلقصائية في البطوالت الكبرى 
ــا فــي الــشــوطــيــن اإلضــافــيــيــن أو من  إمـ

عالمة الجزاء.
وسبق أن بلغت كرواتيا ربع النهائي 
 
ً
في روسيا بالفوز على الدنمارك أيضا
بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح، قـــبـــل أن تــتــخــطــى 
روسيا صاحبة األرض بنفس الطريقة 

وتصل لنصف النهائي.

نجوم كبار 

 الوفاء 
ً
يواصل النجوم الكبار عالميا

بــالــتــوقــعــات بـــقـــيـــادة لــيــونــيــل ميسي 
وكيليان مبابي، ونيمار، وقــدم نجوم 
األرجــنــتــيــن وفــرنــســا والــبــرازيــل األداء 
المنتظر منهم، ونجحوا في هز الشباك 
مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم لــيــقــودوهــا إلـــى دور 

الثمانية عن جدارة.
ويواصل ثالثي هجوم باريس سان 
جرمان التألق في البطولة، خاصة مع 
عـــودة نيمار مــن إصــابــة الــكــاحــل التي 

أبعدته عن آخر مباراتين.

في المقابل لم يستطع نجم البرتغال، 
كريستيانو رونـــالـــدو، الــظــهــور بشكل 
الفــــت فـــي ثــمــن الــنــهــائــي بــعــد أن قــرر 
مـــدربـــه فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس إجــالســه 
على مقاعد البدالء، بعد الجدل المثار 
حــول احتجاجه بشكل غير الئــق على 
المدرب أثناء تبديله في مواجهة كوريا 

الجنوبية بدور المجموعات.

الشباب يثبت نفسه

ــة الــــعــــديــــد مــن  ــولــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــ ــق فــ ــ ــألـ ــ تـ
 في تأهل 

ً
الالعبين الذين ساهموا أيضا

منتخباتهم لربع النهائي.
ويــبــرز مــن هـــؤالء جـــود بيلينغهام 
وبــوكــايــو ســاكــا )إنــكــلــتــرا(، وخــولــيــان 
ألــفــاريــز )األرجـــنـــتـــيـــن(، وفينيسيوس 
جونيور )البرازيل(، وجونسالو راموس 
)البرتغال(، دون نسيان جمال موسياال 

الذي أقصي منتخب بالده األلماني.

مبابي األبرز

انــفــرد كــيــلــيــان مــبــابــي بــلــقــب هــداف 

الــبــطــولــة بـــواقـــع خــمــســة أهــــــداف، بعد 
ثــنــائــيــتــه فـــي مـــرمـــى بـــولـــنـــدا، ليبتعد 

بصدارة الهدافين.
ــتــــعــــد مــــهــــاجــــم بــــــاريــــــس ســــان  ــبــ ويــ
جــــرمــــان بــهــدفــيــن عــــن زمـــيـــلـــه مــيــســي، 
وعـــن ألــبــارو مـــوراتـــا، وكــــودي جاكبو، 
وأوليفييه جيرو، وماركوس راشفورد، 
وريتشارليسون، وبوكايو ساكا، وإينير 
فالنسيا، وجونسالو رامــوس صاحب 

الهاتريك األول في البطولة.

إسبانيا من التألق للخفوت 

كانت إسبانيا هي المنتخب األكثر 
 لــأهــداف فــي البطولة خالل 

ً
تسجيال

الدور األول بالتساوي مع إنكلترا ولكل 
مــنــهــمــا تــســعــة أهــــــداف، قــبــل أن تـــودع 
قطر 2022 بفشل كبير في هز الشباك 
مجددا أمام المغرب، لتسقط أمام »أسود 

األطلس« بركالت الترجيح.
 )إفي(

بدأ مونديال قطر لكرة القدم 
في الظل، لكن سرعان ما ارتدى 
جوردان هندرسون لباس البطل 
المجهول فــي صفوف منتخب 
انكلترا، ليكسب احترام الجميع 
قبيل مــواجــهــة »الــــوزن الثقيل« 
أمــام فرنسا السبت المقبل في 

الدور ربع النهائي.
وفــــي حــيــن مـــن الــمــتــوقــع أن 
ــــط األضـــــــــــواء عــــلــــى قـــائـــد 

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
ت

»األسود الثالثة« الهداف هاري 
كين، والشاب جــود بيلينغهام 
أمام منتخب »الديوك«، سيشّكل 
ــــون حــــجــــر األســــــــاس  ــدرســ ــ ــنــ ــ هــ

لزمالئه على استاد البيت.
يعتبر هندرسون شخصية 
مثيرة لالنقسام بين جماهير 
 ما يفضلون 

ً
إنكلترا الذين غالبا

فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحـــــيـــــان رؤيــــة 
المزيد من الخيارات الساحرة 

في خط الوسط.
غير أن قــائــد ليفربول نجح 
فـــي إســـكـــات األلـــســـن البغيضة 
ــــن األخــــيــــريــــن  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ فــــــي األسـ
بشخصيته الــقــيــاديــة، والـــدور 
الكبير الـــذي يلعبه على أرض 

الملعب.
ــار  ــبـ ــتـ ــد، أن االخـ ــؤكــ ــمــ مــــن الــ
التالي لهندرسون أمــام فرنسا 
ــيـــكـــون  فــــــي ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي سـ

األصعب لالعب ليفربول.
ويــمــلــك أبــطــال الــعــالــم 1998 
 يتألف 

ً
و2018 خط وسط رائعا

مــــــن أوريــــــلــــــيــــــان تـــشـــوامـــيـــنـــي 
وأدريان رابيو، ويلعب أنطوان 

غريزمان أمامهما مباشرة.

 هندرسون  هندرسون 
 يرتدي ثوب  يرتدي ثوب 

البطلالبطل

إدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي

الوتارو يضع التانغو في حيرةالوتارو يضع التانغو في حيرة

https://www.aljarida.com/article/7192
https://www.aljarida.com/article/7188
https://www.aljarida.com/article/7184
https://www.aljarida.com/article/7186


الدور األول
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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
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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فعلت كرة القدم ما لم تفعله السياسة، وقدمت لنا وسط 
ضــبــاب الــفــرقــة وعــتــمــة الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، صـــورة نــاصــعــة 
لمشاعر األجــيــال الــعــربــيــة الــجــديــدة تــجــاه كــل إنــجــاز عربي 
دون الــنــظــر إلــى هــويــتــه الــفــرعــيــة أو الــمــســافــة الــتــي تبعدها 
عنه، مشاعر طازجة تفجرت من القلب دون توجه سياسي 
أو ضخ إعالمي، منذ أن نجحت قطر في إبهار العالم وتقديم 
الهوية العربية اإلسالمية خالل افتتاح مونديال كأس العالم.

لقد شعر العرب كل العرب بأن مونديال قطر هو مونديال 
كل العرب، وكل فريق عربي مشارك في تلك البطولة ما هو إال 
تعبير عن فرصة سيقف الجميع معها حتى النهاية بالروح 
نفسها واالندفاعة ذاتها، شهقنا مع السعودية ودعمنا قطر 
وفرحنا مع تونس وتقطعت قلوبنا مع المغرب حتى نجح 

في كسر حاجز دور الستة عشر ليصل على حساب إسبانيا 
إلى دور الثمانية.

اليوم كل العرب من مشرقهم إلى مغربهم يقفون مع العبي 
المغرب في مواجهتهم القادمة مع البرتغال، بسقف آمال ال 
تحدها حدود فمنذ أن فعلتها قطر ونجحت في استضافة 
كــأس العالم فتحت بــوابــات األمــل لتحصل المعجزات على 

أرضها، وهذا ما حدث في نتائج تلك البطولة حتى اآلن.
 بــأن 

ً
أخــتــم بــالــقــول إن األمـــل فــي هـــذه األمـــة ال يـــزال كــبــيــرا

يــكــون لــلــعــرب مــكــانــة أفــضــل بــيــن األمـــم والــشــعــوب األخـــرى، 
والبدايات الناجحة مهما كانت صغيرة هي دعامات النجاح 
ألي مشاريع لتوحيد الجهود وخلق أرضية مشتركة للعمل 

العربي المشترك في كل المجاالت.

الكويت تعيش زمــن النكوص، الكويت اليوم هي قندهار 
، الكويت 

ً
 واجتماعيا

ً
 وتنمويا

ً
العرب، الكويت تتقهقر تعليميا

تفقد تسامحها الديني مقارنة بكل الدول العربية المسلمة، 
الكويت الــيــوم تــغــرد لوحدها داخــل صــنــدوق منغلق، فقوى 
 إلى المجهول، الكويت أصبحت طاردة 

ً
التزّمت تجرها قسرا

 ،
ً
 وترفيهيا

ً
لشبابها المتعطشين الى بيئة منفتحة اجتماعيا

وفرص استثمارية بال تعقيد وال قيود.
 بدخولنا مرحلة تصحيح 

ً
لنا خيرا فما العمل؟ فكلما تفاء

مسار جديد يزخر بالمبادرات والحريات الشخصية، والتطور 
نحو نضج سياسي راٍق ومنتج ونــزيــه، ُيــخــرج الــكــويــت من 
ق الــمــال الــعــام، والغشاشين 

ّ
ظلمة الفساد، ويقتّص مــن ســرا

والمزورين، فوجئنا بتركيز نيابي واستسالم حكومي، أو قد 
يكون باتفاق حكومي، على خلق معارك جانبية هدفها إلهاء 
الناس عن الفساد بفرض النفس الواحد على دولــة الكويت 
بأكملها بالتضييق على الحريات والممارسات الشخصية، 

والتشكيك في أخالقياته.
فمنذ سنوات ونحن نسمع أن الكويت تعيش زمن الصحوة، 
أي أن هناك من انتشل الشعب الكويتي من الضياع الديني 
واألخــالقــي، فقد تم استيراد مجموعة من دعــاة منتمين إلى 
أحزاب دينية سنية وشيعية، هؤالء أدخلوا في روع الكويتيين 
، وأنهم هم من قادوهم إلى 

ً
 وأخالقيا

ً
أنهم كانوا منفلتين دينيا

زمن الصحوة الدينية واألخالقية، فأين مدعي الدين المسيس 
من شيوخ الدين الحقيقيين؟

 بــســبــب دعــــاة الــديــن 
ً
فــالــوضــع فـــي الــكــويــت تـــدهـــور كــثــيــرا

المسّيس، فقبلهم لم يكن هناك توتر طائفي، ولم يكن هناك 
تــدخــل فـــي الــحــيــاة الــشــخــصــيــة، ولـــم يــســتــخــدم الـــديـــن مطية 
سياسية، وكــان رواد المساجد والحسينيات حالهم كحال 
 
ً
 ومتوائما

ً
غيرهم، ال مظاهر وال تظاهر، كان التعليم متطورا

مع عصرنا، ولم يكن هناك ظواهر شاذة مستوردة كالغش، 
والتزوير والتدليس، ولم يكن هناك انتشار مرعب للمخدرات 

والجرائم الجنسية، والجرائم البشعة.
قد يقول قائل إن التركيبة السكانية تغيرت وزادت أعداد 
األغراب، ولكن ما دخل كثرة الوافدين في فساد وتأخر البلد، 
فكل دول الخليج العربي فيها جاليات كما هي في الكويت، 
 
ً
 وضبطا

ً
إال أنها أصبحت في مقدمة الــدول العربية تعليما

، وسيادة للقانون، حتى الجرائم فيها بحدود المعقول.
ً
وربطا

نشك فــي أهـــداف أصــحــاب الوثيقة القندهارية بــأن لديهم 
 عليها مع الحكومة، مضمونها أن دعونا 

ً
أجندة خفية متفقا

نفرض أجندتنا المتزمتة كما نريد ونشتهي، وذلك بالعزف 
على أسطوانة محاربة العادات الدخيلة، مقابل أال نثير قضايا 
الفساد والتزوير، والسكوت عن شروط النزاهة، والقوي األمين، 
واسترجاع ما نهب، مع استرضاء المواطنين بهدر المزيد من 

األموال على الزيادات والعالوات والمكافآت المالية.
الحقيقة إنه ألمر مخٍز ومعيب أن تستجيب الحكومة ألي 
تهديد مــن نائب أو حتى الــى حفنة مــن الــنــواب، وال تستمع 
لعموم الناس ومطالباتهم بأن تتوقف عن التضييق عليهم 
إرضاء ألمزجة نواب، فما األمر الجلل حتى يطالب نائب بمنع 
مارثون درج على إقامته منذ سنوات حتى قبل أن يبلغ الرشد؟ 
ومــا المكسب من انصياع الحكومة لمطالبة نائب مهووس 
بغلق مطعم موجود منذ سنوات عديدة، ثم يخرجون علينا 
 وكــأنــهــم أغلقوا 

ً
 فــارغــا

ً
نافخين أوداجـــهـــم معلنين انــتــصــارا

ملفات السرقات.
نقول: يا لألسف، كانت الكويت قبلة لألشقاء الخليجيين 
الى وقت قريب، لكنها لن تعود بعد اآلن، فالكل بمن فيهم أهل 
البلد غيروا وجهاتهم، فهل هناك من يعي بأن الكويت تعيش 

داخل صندوق مغلق؟

 
ً
بــرنــامــج عمل الحكومة الــمــنــشــور، غير مسبوق شكال
، ويــقــدم مــبــادرات شجاعة بالتزامه تفاصيل 

ً
ومــضــمــونــا

واضحة ومواعيد محددة ونهايات مستهدفة في الصحة 
والتعليم واإلسكان والتوظيف وغيرها، إضافة إلى اعترافه 
الصريح بمواقع الخلل في اإلدارة العامة وآلية تقويمها، 
 لنظام حقيقي لدولة 

ً
ويستحق أن يكون بداية ومنهجا

قائمة على احترام المؤسسات وفعالية السلطات وتطبيق 
القانون وتطور المجتمع ورفاهيته.

ص مواطن النقص والتأخر في مقومات 
ّ

البرنامج شخ
المجتمع التعليمية واالقتصادية واإلدارية بكل شفافية، 
وهـــذه الــجــرأة المطلوبة فــي التشخيص الــصــريــح ألنها 
أســـاس وضـــع الــعــالجــات الــنــاجــحــة الــتــي يــمــكــن أن تعود 
بــالــكــويــت إلـــى مــوقــعــهــا المستحق فــي الـــريـــادة والــتــقــدم، 
كما كانت لعقود طويلة من الزمن، كما يحقق مطالبات 
المواطن الكويتي في الحياة الكريمة في البلد وضمان 

استمراريتها لألجيال الالحقة.
يجب أن نــصــدق الــقــول مــع الحكومة الــمــوقــرة بــأن هذا 
البرنامج بقدر ما ينبئ بخير وتطور في العقلية الحكومية 
واســتــعــادة السلطة التنفيذية لــدورهــا فــي الهيمنة على 
القطاع العام المنفذ والمدير لمختلف خدمات المجتمع، 
بقدر ما أن األهداف المرجوة من البرنامج تحتاج إلى نقلة 
نوعية متطورة في القيادة واإلدارة والتنفيذ؛ للتمكن من 
 
ً
تحقيق هذا البرنامج خالل السنوات األربع المحددة، ووفقا

للنسب واألهداف المعلنة في البرنامج، وبالتأكيد فإن األداء 
الحكومي خالل السنوات السابقة ال يتوافق مع تفاصيل 
هــذا البرنامج الــذي ألزمت الحكومة نفسها فيه بمواعيد 
 في مجال اإلسكان 

ً
وتواريخ ونسب إنجاز عالية، خصوصا

والتعليم والتوظيف والتحول الرقمي، وإذا لم تتغير العقلية 
الحكومية في العمل واألداء واإلنجاز والمتابعة والرقابة فإن 
 ثقيال على الحكومة 

ً
هذا البرنامج الطموح سيكون حمال

حتى تحققه وتنجزه.
األمر اآلخر هو الحاجة الملّحة لتعاون مجلس األمة مع 
الحكومة إلنــجــاح هــذا الــبــرنــامــج خصوصا فــي الجوانب 
 في البرنامج تحديد 

ً
التشريعية والمالية، وكــان واضحا

أدوات تنفيذ كل مجال والجهة المختصة بإنجازه وارتباطه 
بمتطلبات تشريعية، وإصدار قوانين جديدة أو تعديل على 
 في هذا البرنامج 

ً
قوانين قائمة، وهذا يجعل البرلمان شريكا

.
ً
 ورقيبا

ً
أكثر منه متابعا

 إلــــى حــمــلــة إعـــالمـــيـــة مــركــزة 
ً
ــا تــحــتــاج الــحــكــومــة أيـــضـ

وصــادقــة تــواكــب مــجــريــات تطبيق هــذا الــبــرنــامــج لتقنع 
الناس بفعاليته وجدواه وآثاره اإليجابية، وتعلن بشكل 
 
ً
دوري للمجتمع مــراحــل تنفيذه، ومــا يتم إنــجــازه أيضا

ليشترك المواطنون في دعم ورقابة هذا البرنامج، ويكون 
فعال نواة لمشروع الدولة المأمول، وللحديث بقية، والله 

الموفق.

 
ً
 مدخن شره، وفي هذا الوصف تحديدا

ً
رغم أنني شخصيا

 غير 
ً
أنتمي إلــى مدرسة التفكير غير السائدة بأننا جميعا

مــخــلــديــن، فلنمت ونــحــن مبتسمون فــاعــلــون مــا يحلو لنا، 
 أنــه مــن الـــدارج أن التدخين يقصر العمر، لكنني 

ً
خصوصا

متأكد أن الــهــّم وضــغــوط الحياة فــي هــذا الــقــرن بحاجة إلى 
مساعدة للهضم والعبور من خالل سحائب الدخان، فلهذا 
 ألنني أعلم أن هذا األسلوب 

ً
لن أجادل في أضرار التبغ كثيرا
 لن يجدي مع المدخنين. 

ً
حتما

 شد انتباهي مطالبات عــدد من دول العالم األول 
ً
عموما

، ومنها »أستراليا« في تنظيم مطالبات منظمة لمنع 
ً
مؤخرا

 على منعها وتداولها 
ً
 فشيئا

ً
أعقاب السجائر والحث شيئا

 عنها من مجاميع 
ً
واستخدام السجائر اإللكترونية عوضا

 فيها 
ً
 خاصا

ً
 أحمل رأيا

ً
متعددة في المجتمع، والتي شخصيا

)أقصد السجائر اإللكترونية( لكن هذا ليس محور هذا المقال 
 وال هدفه. 

ً
بتاتا

الهدف من هذه المطالبات يتمحور حول الحث على منع 
أعقاب السجائر ألنها ضــارة وسامة للبيئة لما تحويه من 
سموم ينتهي بها كمحطة أخيرة في البيئة البرية أو البحرية 
بطريقة أو بأخرى بعد انتهاء المدخن من شرب سيجارته، 
وألن المدخنين ليس كلهم ملتزمين برمي تلك األعقاب في 
األماكن المخصصة لها، وإن كانت متوافرة، فهذا ال يعني أن 
 حتى بعد تجميعها، 

ً
يتم التعامل معها بطريقة سليمة أصال

فبدأت مثل هذه المطالبات بالتزايد أكثر وأكثر هذه األيام، 
رغم أنني أتذكر مثيالتها منذ سنين طويلة في أوقات غربة 

الدراسة في بريطانيا. 
، يستهلك الــمــدخــنــون مــا يــفــوق 6.5 

ً
 وإحــصــائــيــا

ً
عــمــومــا

 بمعدل يفوق 18 مليار سيجارة 
ً
تريليونات سيجارة سنويا

بشكل يــومــي، فلك أن تتخيل مــقــدار تــراكــم هــذه األشــيــاء في 
 أن 

ً
البيئة إن لــم يتم التعامل معها بشكل ســوي خصوصا

أعقاب السجائر تحوي من الكيماويات الضارة الشيء الكثير، 
التي ثبت أنها توقف نمو النباتات وتسمم التربة والمياه 
 
ً
 من األعقاب أيضا

ً
ا وغيرها من المشاكل البيئية، كما أن جزء

يــحــوي لــدائــن تتكسر مــع األيـــام والــعــوامــل الطبيعية لتنثر 
شظايا بالستيكية في البيئة، ومن هذا السرد المبسط نتفهم 
ردود أفعال عمالقة و)مافيا( شركات الدخان العالمية ضد 
نهج األبحاث العلمية التي تدفع في سبيل إثبات أن السجائر، 
عالوة على ضررها على الصحة، مضرة بالبيئة بطريقة قاتلة. 
 المجتمعات اآلسيوية والشرق أوسطية بالذات 

ً
عرفت أيضا

أنها من تلك المجتمعات النهمة للتدخين بكل أشكاله، وحين 
يتفحص المرء وجــوه صغار السن والشباب الذين يعترف 
الكثير منهم في مجتمعنا أنهم مدخنون، نستطيع أن نبني 
صورة عن كيفية تفاقم المشاكل الصحية والبيئية بسبب تلك 
، بل أعتقد أنه ضرورة ملّحة 

ً
 سيئا

ً
الممارسات، ولن يكون أمرا

أن نبدأ بمعرفة تأثير أعقاب السجائر والتبغ على البيئة في 
 في قادم األيام، لنواكب التطور العلمي 

ً
 فشيئا

ً
محيطنا شيئا

الحاصل في هذا المجال. 
 وحين أرى صغار السن في مجتمعاتنا هذه األيام 

ً
عموما

وهم يدخنون أتذكر كيف تغيرت العقلية والصورة النمطية 
للمدخن، وذاك المشهد المخلد في مسلسل »درب الزلق« حين 
كان كل من المرحوم الفنان علي المفيدي بدور الخال )قحطة( 
والمرحوم خالد النفيسي بــدور )أبــو صالح( يتحدثان عن 
)حسينوه( وكيف أنه خرج عن المألوف وكسر القيود وتمرد 

بل )فشل( العائلة ألنه بدأ بشرب تتن! 

على الهامش: 
تحدثت في سابق األيام في مقابلة تلفزيونية، إن لم تخني 
الــذاكــرة، عن ضــرورة فــرز النفايات ووجــود ســيــارات خاصة 
مصممة الحتياج كل دولة أو محافظة، بحيث يمكن للدولة 
االستفادة القصوى من ذلك، وعليه ومع األيام يمكن أن يتم 
تدشين بنية تحتية إلدارة النفايات و)تــرمــيــزهــا( وفــرزهــا، 
وحين رأيت إنجازات دولة قطر في هذا المجال على هامش 
بطولة كأس العالم في تدشين سيارات خاصة من هذا النوع، 
عرفت أن لألفكار بيئة حاضنة إن لم توجد وتتوافر أصبحت 
 
ً
حبيسة األدراج لتأكلها األيام والسنون فقط، وتصبح إنجازا

في مكان ما غير وطنك.

في عطلة نهاية األسبوع المتزامنة مع عيد الشكر في الواليات 
المتحدة، أعلنت إدارة بايدن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويال، 
فبعدما تجاوز الرئيس جو بايدن االنتخابات النصفية بكل أمان، تأمل 
اإلدارة األميركية على األرجح أن ينشغل األميركيون بإنهاء وجبات 

العيد لدرجة أن يغفلوا عن أحدث تنازالت حصلت عليها فنزويال.
أعلنت وزارة الخزانة األميركية تخفيف العقوبات عن إنتاج النفط 
في فنزويال بدرجة محدودة، غداة محادثات في مكسيكو بين فئة 
من ائتالف المعارضة الفنزويلية المعروفة باسم »المنصة الموّحدة« 

ونظام نيكوالس مادورو غير الشرعي.
يعكس تخفيف العقوبات عن فنزويال سياسة خارجية مربكة، إذ ال 
، وبحسب 

ً
ب دستوريا

َ
تعترف الواليات المتحدة بمادورو كرئيس ُمنتخ

تقرير صادر عن األمم المتحدة هذه السنة، ُيعتبر هذا النظام مسؤواًل 
 على 

ً
 سياسيا

ً
عن جرائم ضد اإلنسانية واعتقال وتعذيب 245 سجينا

األقــل، كذلك يخطف النظام مواطنين أميركيين، ويتآمر مع الصين 
وإيــران للتهرب من العقوبات وإيــواء جماعات إرهابية، ويستعمل 
ثروته النفطية لدعم وتوسيع المشاريع السياسية المعادية للواليات 
 
ً
المتحدة فــي الـــدول الــمــجــاورة. يكشف الــقــرار األمــيــركــي األخــيــر إذا

مجموعة من النقاط غير المتماسكة في سياسة إدارة بايدن المرتبطة 
بقطاع الطاقة، منها التنازل الضمني لنظام مادورو في مجال إنتاج 
 مع إدانة استعمال إمدادات الطاقة كسالح بحد ذاته من 

ً
النفط، تزامنا

الجانب الروسي والسعي إلى منع روسيا من االستفادة من إنتاج 
الطاقة. في الوقت نفسه، تسعى إدارة بايدن إلى عقد صفقة أخرى 
بين نظام مــادورو وفئة من المعارضة واألمــم المتحدة لفك تجميد 
 أن النظام 

ً
حسابات مصرفية أجنبية بقيمة 3 مليارات دوالر، علما

بحد ذاته قادر على إدارة تلك الحسابات بنفسه، وفي حين تحاول 
اإلدارة األميركية تبرير ما تفعله بحّجة اتخاذ »خطوات ملموسة« 
إلرساء الديموقراطية في فنزويال، ُيِصّر نظام مادورو على استعمال 
المحادثات مع المعارضة لكسب الوقت وانتزاع التنازالت، ويدرك 
بايدن هذا الواقع. تحتاج اإلدارة األميركية إلى كميات متزايدة من 
ل لمنع نشوء 

ِّ
ل

َ
النفط األميركي، لكن تريد إدارة بايدن تحقيق هدف ُمض

أي شبكات واستثمارات نفطية جديدة قد »تحبس« اإلنتاج المحلي 
المستقبلي وتعوق أجندة الرئيس الصديقة للبيئة، عبر اتخاذ خطوات 
 خالل السنوات 

ً
مثل منع أي مبيعات جديدة لتأجير النفط خارجيا

الخمس المقبلة، وتسييس التراخيص الخاصة بخطوط األنابيب 
الجديدة والــقــادرة على زيـــادة اإلنــتــاج لتنظيم استعمال محركات 
 للتوقف عن استخدامها خالل عشر سنوات.

ً
االحتراق الداخلي تمهيدا

إنه منطق التفكير الذي أغرق أوروبا في أزمة الطاقة التي تتعامل 
، كانت أوروبا تظن أنها تستطيع دعم مرحلة انتقالية نحو 

ً
معها راهنا

استعمال الطاقة المتجددة، والقضاء على إنتاجها النفطي الخاص 
 مع استيراد بقية اإلمـــدادات الالزمة، لكن أدت مقاربتها بكل 

ً
تزامنا

بساطة إلى رفع كلفة قطاع الطاقة وزيادة اتكاله على الواردات، جاء 
الغزو الروسي المتجدد ضد أوكرانيا ليفضح حماقة أوروبا.

من الواضح أن سياسة بايدن في مجال الطاقة غير فاعلة، فهي 
تعتبر تخفيف غازات الدفيئة »المبدأ التنظيمي« الرئيسي، وقد أجبرت 
الرئيس على تقديم تنازالت أضعفت قضية الحرية وزادت ثروات أعداء 
واشنطن عبر استيراد الموارد التي يملكها األميركيون وحلفاؤهم 
بكميات وافرة، لكن يدعم بايدن بهذه الطريقة نظام مادورو من خالل 

السماح بتوجيه موارده المحلية نحو استعماالت شائكة أخرى.
يحتاج العالم إلى إمــدادات متزايدة من الطاقة، شرط أال يتلقاها 
مــن قــادة مستعدين الستعمال الطاقة كسالح بحد ذاتــه إلضعاف 
األمن والحرية في الواليات المتحدة وجوارها، يأتي قرار إدارة بايدن 
بتخفيف العقوبات عن نظام مادورو غير الشرعي ِلُيضِعف واشنطن 
وينسف مصداقيتها، فاألميركيون وكل من يبحث عن الحرية في 

فنزويال يستحقون سياسات أفضل من التوجهات الراهنة.
* »واشنطن إكزامينر«

سأمضي عكس السير وأنضم إلى آراء العديد من أصحاب المهنة 
المحترفين، فقناعاتي تعززها أحداث لم تكن في حساباتي، أنا من 
أنصار بقاء الصحافة الورقية شرط تطويرها وتعديلها بل الدعوة 
إلى »ثورة« على القوالب الجامدة التي أوصلتها إلى حالة من البؤس 
 في 

ً
جعلت أنصار »الصحافة اإللكترونية« يزهون بتسجيلهم نقاطا

مرمى الخصم.
 بين الورقي واإللكتروني كما هو 

ً
 الجدل المثير سيبقى مستمرا

لسان حال الزميلة والكاتبة األردنية هدى سرحان التي تفاعلت مع 
المقال المنشور األسبوع الماضي، ووصفها بعض الصحف التي 

تحولت إلى إلكترونية أنه عائد لفشلها في الوصول إلى القراء.
 ال نحتاج إلى أدلة لالعتراف بأن الصحافة المطبوعة كما الكتاب 
تعاني »سكرات الموت« السريرية، فباألمس أعلنت دار الساقي في 
لندن أنها ستودع فــرع كتبها الورقية كمثال واقــعــي، إنما لنعطي 
 مهمة أوســع وأشمل، فنحن ال نناقش »األداة« أو 

ً
للموضوع أبــعــادا

»وسيلة التوصيل« وما إذا كنت أسرع من الورقي في المنافسة غير 
المتكافئة التي افتتحت منذ عام 1993، وهو تاريخ صدور أول صحيفة 
إلكترونية في أميركا، ومبشرة بتوظيف تكنولوجيا االتصال والثورة 
المعلوماتية التي صاحبتها، بل نناقش »نوعية« المحتوى والمنتج 
الذي أفرزته هذه الثورة الرقمية في عالم الطباعة والنشر والثقافة 

السطحية التي سادت في عصرنا هذا؟
 سؤاالن مشروعان نطرحهما في هذ السياق: أي نوع من القراء هذا 
الذي صنعوه؟ وما هوية هذا الجيل الذي يتسابقون لجذبه ويعدوننا 

به وبأنه جيل المستقبل الذي سيقود العالم؟
 الزميل واألستاذ الجامعي المتخصص في تدريس مادة اإلعالم في 
جامعة الكويت د.حسن إبراهيم مكي، يقول ما نراه في عالم الميديا ال 
« وهناك 

ً
يصنف تحت عنوان »قارئ« بل هو أقرب ألن يكون »متصفحا

ــدت 
ّ
فــرق واضـــح وكبير بين االثــنــيــن، فــثــورة االتــصــاالت الرقمية ول

متصفحين ال قراء، وإن كان لدى الزميل والكاتب عدنان مكاوي رأي 
 فقط بل 

ً
آخر، فهو يرى أن الصحافة في العالم العربي ال تحتضر ورقيا

، والسبب أن »بعض« من يديرونها ال عالقة لهم بالصحافة 
ً
إلكترونيا

وال يطبقون مبدأ االختالف في الرأي والرأي اآلخر.
 ربما هناك آخرون على نقيض ذلك يجزمون بأن القضية مسألة 
وقت ال أكثر وال أقل، وهذا ما يعرضه د.حسن إبراهيم مكي في مداخلة 
خاصة له، وعنده أنه بعد أقل من عشر سنوات ستختفي الصحافة 

الورقية لسببين اثنين:
األول: أن طبيعة المنصة ستنتهي وسيذهب الناس إلى اإللكتروني 
 للطاقة وتحول إلى النفط كذلك 

ً
 أوليا

ً
، فكما كان الفحم مــوردا

ً
حتما

األمر مع »الورق«، واإلعالم المؤسساتي والتقليدي انتهى، ليحل مكانه 
»إعالم الجماهير«، وبات اإلعالن عن طريق المشاهير وبواسطة وسائل 
التواصل االجتماعي ال عن طريق الصحف الورقية، ولهذا أصبح 
المشهد منصة إعالمية وإعالنية في الوقت نفسه، وبتنا نعيش في 

عصر الفلتان اإلعالمي!
 بعد سنوات للطباعة بسبب التغير 

ً
الثاني: لن يكون هناك ورق أصال

المناخي وما يفرضه على الدول المصنعة والمنتجة للورق، تتسبب 
صناعة الورق في إزالة 100 مليون هكتار من الغابات، أي ما يعادل 
مساحة مصر، سنويا على مستوى الكرة األرضية من أجل توفير مادة 

خام لمصانع الورق.
 نحو الصحافة الورقية، 

ً
 موجها

ً
 موضوع »االحتضار« ليس قدرا

فحتى أكبر منصة رقمية في العالم وهي »تويتر« تعاني االحتضار 
قبل أن يصطادها »إيلون ماسك« ويحولها إلى لعبة جديدة، مسرحها 
حرية التعبير في ساحة »المدينة الرقمية« كما أسمتها األستاذة 
بجامعة كامبريدج »أنتارا هالدار«.  أما األديبة والشاعرة اللبنانية عبير 
ريدان فتنحو بصوتها للقول إن الصحافة الورقية ما زالت »المنبر 
األوسع إليصال صوت الشارع إلى أصحاب القرار، فهي تمتاز بالثقة 
والمصداقية وتساهم في توظيف أكبر عدد من األشخاص، وقابلة 

لالحتفاط بها لسنوات وعقود ومريحة للنظر بعكس اإللكتروني«.

إ 

في الصميم: الكويت تعيش زمن النكوص والغفوة 

talalalarab@yahoo.comطالل عبد الكريم العرب

عن االغتراب البيئي… 
»حسينوه« يشرب تتن!

د. سلطان ماجد السالم 

فنزويال جزء غريب من سياسة بايدن 
المتخبطة في »الطاقة«

كيتي تاب وماتيو حيدر *

 الصحافة 
ً
من »يحتضر« أوال

الورقية أم اإللكترونية؟
حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

األغلبية الصامتة: فعلتها كرة القدم

mulaifi70@gmail.comإبراهيم المليفي

تجّدد الجدل القديم حول صوابية أن 
تعطي الواليات المتحدة األولوية للصين 
ين الــهــنــدي والــهــادئ، 

َ
ومنطقة المحيط

حــيــث يتمحور هـــذا الــجــدل حـــول مكانة 
ــذه الــمــنــطــقــة،  ــات الــمــتــحــدة فـــي هــ الــــواليــ
وهو يشمل القوات والقواعد العسكرية، 
شّرع الوجود العسكري 

ُ
واالتفاقيات التي ت

ــارج وتـــشـــّكـــل ركــيــزة  ــيـــركـــي فـــي الــــخــ األمـ
أســـاســـيـــة الســتــراتــيــجــيــات الــــــردع الــتــي 

تطّبقها وزارة الدفاع األميركية.
انطلقت موجة من االنتقادات الالذعة 
بعد قرار سالح الجو األميركي، في أكتوبر 
ين من الطائرات 

َ
2022، بالتخلي عن وحدت

المقاتلة القديمة )F-15C/D( فــي قاعدة 
»كادينا« الجوية، على جزيرة أوكيناوا 
اليابانية، واستبدالهما بكتيبة مؤقتة 
لتنفيذ المهمة القتالية هناك، تالحقت 
االنــتــقــادات فــور إعـــالن الــقــرار مــن جانب 
أعضاء في الكونغرس وخبراء في الدفاع 
وفي شؤون المنطقة، فقد دعا عدد كبير 
منهم إلى توسيع الوجود األميركي في 
ين الهندي والهادئ لردع 

َ
منطقة المحيط

العدوان الصيني. يتكلم هذا المعسكر عن 
غياب التنسيق بين الموارد واألولويات 
االستراتيجية، لكن إذا كانت وزارة الدفاع 
األميركية تعطي األولوية لتوّسع القوة 
ــــذي يــفــّســر  الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة، فــمــا الـ
إقدام البنتاغون على إزالة معدات جوية 
أساسية قد تسهم في كبح مسار بكين، 
ف جــهــوده لتحسين موقعه 

ّ
بــدل أن يكث

في المنطقة؟
ــؤال  ــذا الـــسـ ــ ــكـــون الــــجــــواب عــــن هـ لــــن يـ
 بقدر االنتقادات المتزايدة في هذه 

ً
بسيطا

الفترة، لكنه يتمحور حول مفهوم أساسي 
تــغــفــل عــنــه مــعــظــم الــنــقــاشــات المرتبطة 
بـــالـــردع: قـــوة الــتــحــّمــل، ولتحسين قــدرة 
القوات العسكرية على القتال وإشراكها 
فـــي جــهــود الــــــردع، يــجــب أن تــتــمــكــن من 
ــا، ثم  إطـــــالق هـــجـــوم وتــضــمــن صـــمـــودهـ

تستأنف العمليات وتــنــتــج قـــوة قتالية 
ـــشـــدد الخطة 

ُ
حــقــيــقــيــة، ولـــهـــذا الــســبــب، ت

القتالية في استراتيجية الدفاع الوطني 
لــعــام 2022 عــلــى إنــشــاء قـــوة مستقبلية 
ــود، وقــــــد طـــــــــّورت جــمــيــع  ــمـ ــلـــصـ ــة لـ ــلـ ــابـ قـ
 مفاهيم جديدة 

ً
األجهزة العسكرية تقريبا

للعمليات بناًء على مواقف متفّرقة.
يجب أن تتبنى وزارة الدفاع األميركية 
رؤية مشتركة تجمع بين تحسين المواقع 
وتفعيل الــــردع، وُيــرّكــز الــجــدل المرتبط 
 عــلــى طـــائـــرات 

ً
بــقــاعــدة »كـــاديـــنـــا« راهـــنـــا

مــوجــودة في جهاز واحــد وداخــل قاعدة 
عسكرية محددة، لكن في مساحة شاسعة 
ين الهندي والهادئ، 

َ
بقدر منطقة المحيط

ــعــــدات الـــطـــيـــران الــتــكــتــيــتــي  ــن تـــكـــون مــ لــ
المأهول وقصير المدى كافية لتحقيق 
األهداف األميركية. تستطيع مجموعات 
صغيرة من قاذفات الصواريخ أن تندمج 
مع مركبات أخرى وتتجول بشكٍل متكرر، 
فتزيد صعوبة رصدها وتدميرها، كذلك 
ســتــكــون الــغــواصــات الهجومية الخفية 
 مــن أي قـــوة داخــلــيــة في 

ً
 أســاســيــا

ً
ا جــــزء

أولــى مــراحــل الــصــراع، ويمكن استكمال 
هــــذه الـــقـــوات االحــتــيــاطــيــة عــبــر تشغيل 
قــاذفــات مــن قــواعــد بعيدة إلطــالق نيران 
كثيفة ومتواصلة، وفي غضون ذلك، تؤّمن 
القوات البحرية السطحية قدرات الدفاع 
الجوي والصاروخي في مواقع محورية 
مــن تــلــك المنطقة لـــزيـــادة فـــرص صمود 

قواعد واقعة على مسافة أبعد.
لــكــن لــن ينجح هـــذا الــنــمــوذج الجديد 
ــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ــــواليـ إال إذا نــقــلــتــه الـ
حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا، يــجــب أن تــتــزامــن 
هــذه الــنــشــاطــات مــع جــهــود دبلوماسية 
ــام أبـــرز  ــ مـــدروســـة لــتــفــســيــر أهــمــيــتــهــا أمـ
شــركــاء واشــنــطــن، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان، 
ي المقاربة الجديدة. في 

ّ
وإقناعهم بتبن

الــنــهــايــة، ال يــمــكــن ردع الــصــيــن بطريقة 
شــامــلــة مـــن دون تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون بين 

األميركيين وحلفائهم وشركائهم، مما 
ــوات الــــدفــــاع الـــذاتـــي  ــ يــعــنــي أن تــتــولــى قـ
الـــجـــوي الــيــابــانــيــة الـــدفـــاع عـــن مــجــالــهــا 
 
ً
، فــتــتــرك الــمــجــال مــفــتــوحــا

ً
الـــجـــوي مـــثـــال

أمـــام تنفيذ مــهــام أخـــرى عــبــر الــطــائــرات 
األميركية، كذلك، تبرز الحاجة إلى تسهيل 
 لتنفيذ 

ً
الوصول إلى قواعد أخرى مؤقتا

 عن 
ً
عمليات متفرقة فــي الــيــابــان، فــضــال

بلوغ وحدات صاروخية برية أميركية. 
 لكنه 

ً
 مــا يــكــون التغيير صعبا

ً
غــالــبــا

ــد يــــكــــون االســـتـــغـــنـــاء عــن  ــ ضـــــــــروري، وقــ
ــائـــرات F-15C/D فـــي قـــاعـــدة »كــاديــنــا«  طـ
فـــرصـــة لــتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى بــطــريــقــة 
إيجابية فــي سلسلة الــجــزر األولــــى، من 
خــالل زيـــادة قــوة التحّمل األميركية في 
مــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
وتتطلب هــذه العملية تحسين القواعد 
الــعــســكــريــة، وتـــحـــديـــد مـــواقـــع الــمــعــدات 
 
ً
، وتغيير الوحدات األصغر حجما

ً
مسبقا

في القوات العسكرية األميركية بالتناوب 
للتدّرب على عمليات متنوعة. 

، ال مفر من تكّبد بعض التكاليف 
ً
أخيرا

 من 
ً
 كافيا

ً
ألن وزارة الدفاع ال تملك عددا

القوات العسكرية لنشرها في كل مكان، 
ويـــجـــب أن يــعــطــي الــــقــــادة األمـــيـــركـــيـــون 
ــيــن الــهــنــدي 

َ
األولــــويــــة لــمــنــطــقــة الــمــحــيــط

والــــهــــادئ ويـــقـــاومـــوا نــزعــتــهــم إلــــى نشر 
الجنود في الشرق األوسط مع كل استفزاز 
إيراني جديد، ولن يكون بناء قوة قتالية 
 
ً
فاعلة لمقاومة الــعــدوان الصيني سهال
، ولـــكـــن إذا تــوزعــت 

ً
أو قــلــيــل الــكــلــفــة إذا

الــقــوات األميركية على مختلف القواعد 
فــــي ســلــســلــة الــــجــــزر األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
وتراجع عدد الجنود في قاعدة »كادينا«، 
ــلـــك الـــــقـــــوات مــــن مــجــابــهــة  فــســتــتــمــكــن تـ
 وإطـــالق 

ً
ــتــــداءات والــتــعــافــي ســريــعــا االعــ

عمليات فاعلة لهزم العدوان.

* موقع »وور أون ذا روكس«

معضلة »كادينا« نحو تطوير موقع أميركي قوي 
ين الهندي والهادئ

َ
في منطقة المحيط

ستايسي بيتيغون وأندرو ميتريك وبيكا واسر*
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السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2593.0952.673

»الصناديق« تواصل التفوق وتحافظ على المكاسب
محمد اإلتربي

حــقــقــت الــصــنــاديــق الــمــحــلــيــة أداء إيــجــابــيــا مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
وحافظت على مكاسب جيدة في شهر نوفمبر الماضي، وتصّدر 
صندوق كامكو االستثماري األداء بعائد بلغ 14.99 بالمئة منذ 
بداية العام على مستوى كل الصناديق المحلية التقليدية، فيما 
تصّدر صندوق الدرة اإلسالمي أداء الصناديق اإلسالمية بعائد 

9.3 بالمئة.
ل وجهة استثمارية لكثير من العمالء 

ّ
وال تزال الصناديق تمث

الباحثين عــن إدارة أصـــول محترفة ومتحفظة بمخاطر قليلة، 
حيث بمكن اإلشـــارة إلــى أنــه بالرغم من االرتــفــاع األخير للفائدة 
 عائد الصندوق األعلى أداء يعادل 4 

ّ
عند مستوى 3.5 بالمئة، فإن

مرات عائد الفائدة. 
وتشهد الصناديق االستثمارية طفرة تحّسن في األداء، خصوصا 
من الشركات القيادية والكبرى، السيما أنها تواصل إغراء العمالء في 
الداخل والخارج بأدائها الجيد والفرص المتاحة في السوق المحلي.
في سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إنها متفائلة بأداء 
السوق خالل المرحلة المقبلة برغم التحديات والتداعيات الضاغطة 
نفسيا، بسبب تحريك الفائدة، مشيرة إلى أن عائد السوق سيبقى 
تنافسيا، خصوصا أن الفائدة على مــدار العام في السوق يعّج 
بالفرص المتباينة؛ سواء على مستوى التغيرات السعرية في أسعار 
األسهم القيادية، فضال عن األرباح والتوزيعات النقدية والمنحة. 
وعلى صعيد أداء مؤشرات السوق، فقد واصلت بورصة الكويت 
هـــا الجيد للشهر الثاني على التوالي فــي نوفمبر الماضي.  أداء
وكانت المكاسب التي تم تسجيلها خالل الشهر مدفوعة بصفة 
رئيسية بــاألداء الجيد لألسهم الكبرى التي أعلنت نتائج مالية 
قوية على أساس ربع سنوي عن فترة األشهر الـ 9 األولى من العام 
الــحــالــي، خــاصــة قــطــاع الــبــنــوك، مما ســاهــم فــي تعزيز معنويات 

التفاؤل بين صفوف المستثمرين.
وقد انعكس ذلك على أداء مؤشر السوق األول الذي سجل مكاسب 
بنسبة 3.7 بالمئة، متفوقا على أداء مؤشر السوق العام، الذي سجل 

مكاسب بنسبة 3.6 بالمئة.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 األوسع نطاقا مكاسب بنسبة 
3.2 بالمئة، مما أدى إلى تسجيل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 

شهرية بنسبة 3.5 بالمئة.
كــمــا عـــززت الــمــكــاســب الــشــهــريــة الــتــي تــم تسجيلها خـــالل شهر 
نوفمبر 2022 مكاسب الــبــورصــة منذ بــدايــة الــعــام حتى تاريخه، 
لتصبح بذلك الــبــورصــة الكويتية ثالث أفضل األســـواق أداء على 
مستوى دول مجلس الــتــعــاون، بنمو مؤشر الــســوق الــعــام بنسبة 

7.7 بالمئة.
وساهم في تعزيز تلك المكاسب بصفة رئيسية نمو مؤشر السوق 
األول بنسبة 11.2 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما كان 
مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي في المنطقة 

الحمراء، في تراجع بلغت نسبته 4.6 و3.5 بالمئة على التوالي.

أداء الصناديق االستثمارية منذ بداية العام الحالي حتى آخر نوفمبر
األداء منذ بداية العامأداء الشهرمدير الصندوقصناديق كويتية تقليدية

14.99%3.36%كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري
14.19%3.99%كامكو إنفستصندوق كامكو لمؤشر السوق األول

12.70%2.80%المركز المالي الكويتيصندوق فرصة المالي
12.44%3.50%الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم

11.26%2.05%الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل االستثماري
11.26%2.74%الوطني لالستثمارصندوق الوطني لألسهم الكويتية

11.00%2.80%المركز المالي الكويتيصندوق المركز لالستثمار والتطوير
9.93%2.53%الكويتية لالستثمارصندوق الرائد لالستثمار
8.84%2.75%أهلي كابيتالالصندوق األهلي الكويتي

8.41%2.44%االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري
3.72%2.38%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة

0.57%2.10%الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي -  كميفكصندوق الرؤية
صناديق كويتية إسالمية

9.38%2.18%كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
7.25%2.19%الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري

6.70%2.90%المركز المالي الكويتيصندوق المركز اإلسالمي
- 0.98%2.62%كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب المحلي

صناديق خليجية تقليدية
4.57%- 4.09% أهلي كابيتالالصندوق األهلي الخليجي

4.53%- 2.99%الوطني لالستثمارالصندوق االستثماري لألسهم الخليجية
4.18%- 3.63%وفرة لالستثمار الدوليصندوق مصارف االستثماري

صناديق خليجية إسالمية
8.49%- 4.00%بيتك كابيتال لالستثمارصندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية

4.10%2.46%االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري
0.30%- 0.43%بوبيان كابيتال لالستثمارصندوق األسهم المحلية والخليجية

0.28%- 1.43%نور لالستثمار الماليصندوق نور اإلسالمي الخليجي
- 12.72%- 2.80%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة الخليجي اإلسالمي

صناديق عربية تقليدية

14.77%5.50%ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

11.60%2.70%المركز المالي الكويتيصندوق المركز للعوائد الممتازة
8.76%- 0.71%الكويتية لالستثمارصندوق األثير لالتصاالت

صناديق عربية إسالميةد
3.74%4.49%ثروة لالستثمار

3.17%- 1.72%االستثمارات الوطنيةصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت
0.84%3.06% وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

- 0.34%- 7.51%االستثمارات الوطنيةصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

»كامكو 
االستثماري« األعلى 
أداء بعائد %14.99 

منذ بداية العام

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة... والسيولة 40.5 مليون دينار
ً
تراجعات الفتة لمؤشَري السعودية وقطر مجددا

• علي العنزي
ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
ــة ارتــــــــــدادا  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــت الـ ــويــ ــكــ الــ
ــلــــت عــلــى  ــفــ خــــجــــوال امـــــــس، وأقــ
ــر، وربــــح مــؤشــر  الـــلـــون األخـــضـ
الـــســـوق الـــعـــام نــســبــة مــحــدودة 
كــانــت ُعــشــر نقطة مــئــويــة فقط 
ــقــــاط، لــيــقــفــل عــلــى  هــــي 7.63 نــ
مستوى 7430.51 نقطة، بسيولة 
متراجعة قياسا على مستواها 
ــــس األول، إذ تـــوقـــفـــت امـــس  امـ
حول 40.5 مليون دينار، تداولت 
166.6 مليون سهم عبر 8366 
صفقة، وتــم تـــداول 120 سهما 
ربح منها 53، بينما تراجع 52، 

واستقر 15 سهما دون تغير.
 وكــــــانــــــت مــــكــــاســــب مـــؤشـــر 
الــســوق األول أقــل، إذ ربــح فقط 
نسبة 0.08 فــي المئة أي 6.33 
ــــاط، لـــيـــقـــفـــل عـــلـــى مــســتــوى  ــقـ ــ نـ
8284.8 نــقــطــة بــســيــولــة بلغت 

ــار، تـــداولـــت  ــنــ 30.3 مـــلـــيـــون ديــ
73.9 مــلــيــون ســهــم تــمــت عبر 
5182 صفقة، وربـــح 13 سهما 
في السوق األول مقابل خسارة 
ــقـــرار سهمين  ــتـ 10 أســـهـــم واسـ

دون تغير.
 وربــــــــــــــح مـــــــؤشـــــــر الــــــســــــوق 
الرئيسي نسبة أكبر كانت 0.21 
في المئة أي 11.81 نقطة، ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 5661.24 نقطة، 
بــســيــولــة بــلــغــت 10.1 مــاليــيــن 
ــداولــــت 92.6 مــلــيــون  ــار، تــ ــنــ ديــ
سهم عبر 3204 صــفــقــات، وتم 
تــداول 95 سهما ربــح منها 40 
وتــراجــع 42، بينما اســتــقــر 13 

سهما دون تغير.

تماسك محدود

بــعــد تــراجــعــات كــبــيــرة امــس 
األول بــــدأت تــعــامــالت بــورصــة 
الكويت متراجعة بداية الجلسة 

ــل مــقــارنــة بــأمــس  وبــســيــولــة اقــ
األول، وسجلت معظم األسهم 
الــقــيــاديــة تـــراجـــعـــات واضـــحـــة، 
خـــصـــوصـــا بــيــتــك واجــيــلــيــتــي، 
وخسر األول حوالي 12 فلسا، 
وبــــلــــغ قــــاعــــه عـــنـــد 828 فــلــســا، 
بينما تراجع اجيليتي الى 755 
فلسا وخسر الوطني 10 فلوس، 
كما سجل الصناعات خسارة 
جـــديـــدة بـــحـــوالـــي 2 فـــي الــمــئــة 
قبل أن يتحول للون األخضر، 
وترتد مجموعة األسهم القيادية 
تدريجيا حتى فترة المزاد التي 
شــهــدت تــذبــذبــا بسعر الــمــزاد، 
خصوصا على مستوى »بيتك« 
الـــذي انــتــهــى بــالــلــون األخــضــر، 
ــكـــاســـب بـــفـــلـــســـيـــن، بــيــنــمــا  وبـــمـ
تــراجــع »الــوطــنــي« و»أجيليتي« 
بخمس فــلــوس، وربــحــت اسهم 
صناعات ووربة والغانم وبنك 
الخليج األفــضــل بنمو بنسبة 

1.8 في المئة.

 في المقابل، ارتدت مجموعة 
ــاط فـــي  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ األســـــــهـــــــم ذات ال
»الرئيسي« وكان افضلها سهم 
أعيان بنمو كبير بلغ نسبة 4.4 
فــي الــمــئــة، وســحــب الـــى جانبه 
اعــيــان الــعــقــاريــة بنمو 3.8 في 
الــمــئــة، وربـــح كــذلــك اســهــم ايفا 
والــــبــــنــــك األهـــــلـــــي وصـــالـــحـــيـــة 
وجي اف اتش بنسب محدودة، 
لتنتهي الجلسة خضراء ولكن 
بسيولة اقــل مــن سيولة البيع 

امس األول.
خليجيا، استمرت الخسائر 
ــَري ســوقــي  الــكــبــيــرة فـــي مــــؤشــ
ــة وقــــــطــــــر، إذ فــقــد  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
السعودي نسبة 2.5 في المئة، 
مغلقا عند 10185 نقطة )- 259 
نقطة(، مسجال أدنى إغالق منذ 
عام ونصف، وبــتــداوالت بلغت 
قــيــمــتــهــا اإلجـــمـــالـــيـــة نــحــو 3.7 

مليارات ريال.
ــــوم تــصــل  ــيـ ــ وبــــانــــخــــفــــاض الـ

خسائر الــســوق الــســعــودي إلى 
نــحــو 1100 نــقــطــة مــنــذ بــدايــة 
الــعــام الــجــاري وبنسبة 10 في 
المئة، مقارنة بنهاية عام 2021، 

بينما تراجع القطري بنسبة 1.5 
في المئة، وسجل خسارة على 
مستوى اقفال السنة الماضية 
بنسبة 1.5 في المئة، وتراجعت 

مــؤشــرات االمــــارات والبحرين، 
وكان اللون األخضر في مؤشري 
الكويت وعمان فقط، والجدير 
بالذكر أن أسعار النفط عمقت 

تـــراجـــعـــات تـــحـــت مـــســـتـــوى 80 
ــــت  ــــسـ ــيــــل والمـ ــبــــرمــ ــلــ دوالرا لــ

مستوى 78.5 دوالرا للبرميل.

»ع عقارية«: تخفيض رأسمال وتكوين مخصص»ع عقارية«: تخفيض رأسمال وتكوين مخصص

وافــق مجلس إدارة شركة العربية العقارية 
عــلــى تخفيض رأس الــمــال بــعــد االطــــالع على 
عــرض تصور عــن المركز المالي للشركة بعد 
التخفيض من اإلدارة التنفيذية مع تفويضها 

بعمل الالزم، وإطفاء الخسائر المتراكمة.
وقالت الشركة، إنه بناًء على تفويض مجلس 
اإلدارة لإلدارة التنفيذية لتخفيض رأس المال، 
تقرر إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 14.63 
مليون ديــنــار كما فــي 30 سبتمبر 2022، إلى 
جــانــب تــكــويــن مخصص الــتــعــويــضــات البالغ 
7.04 ماليين قيمة مطالبة أرض عجمان، كما 
سيتم استخدام االحتياطي االختياري بقيمة 

 في إطفاء الخسائر المتراكمة، مع 
ً
174.73 ألفا

 في 
ً
استخدام عالوة اإلصدار بقيمة 327.19 ألفا

إطفاء الخسائر المتراكمة.
ــــت الــــشــــركــــة، أنـــــه ســيــتــم اســـتـــخـــدام  ــافـ ــ وأضـ
االحـــتـــيـــاطـــي اإلجــــبــــاري بــقــيــمــة 4.74 مــاليــيــن 
، مع 

ً
دينار في إطفاء الخسائر المتراكمة أيضا

اســتــخــدام رأس الــمــال فــي إطــفــاء مــا تبقى من 
الخسائر المرحلة دون توضيح نسبة أو قيمة 

التخفيض من رأس المال.
ولفتت إلى أن ذلك سيتم بعد أخذ الموافقات 
مــــن الـــجـــهـــات الــمــتــخــصــصــة بـــشـــأن إجـــــــراءات 

تخفيض رأس المال.

ر 400 مليار دوالر من صناعة التكنولوجيا األوروبية
ُّ
تبخ

قيمتها السوقية انخفضت إلى 2.7 تريليون دوالر
خسرت صناعة التكنولوجيا 
فـــي أوروبـــــا أكــثــر مـــن 400 مليار 
دوالر مــن حيث القيمة السوقية 
 لشركة رأس المال 

ً
هذا العام، وفقا

االستثماري »أتوميكو«.
وقالت »أتوميكو«، في تقريرها 
الـــســـنـــوي، إن الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
لــجــمــيــع شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
األوروبـــيـــة الــعــامــة والــخــاصــة قد 
انخفضت إلى 2.7 تريليون دوالر 
من ذروتها البالغة 3.1 تريليونات 

أواخر عام 2021.
وتـــؤكـــد األرقــــــام أن عــــام 2022 
 بالنسبة إلـــى قطاع 

ً
كـــان صــعــبــا

التكنولوجيا مدفوعة بالضغوط 
من العوامل العالمية، بما في ذلك 
الغزو الروسي ألوكرانيا وتشديد 

السياسة النقدية.
يـــــأتـــــي ذلــــــــــك، بــــعــــدمــــا دفـــعـــت 
ــدرالـــي« األمــيــركــي  ــفـ ســيــاســات »الـ
ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــتــشــدديــة،  ــبـ والـ
إلــــى إعـــــادة تــقــيــيــم المستثمرين 
لمراكزهم في شركات التكنولوجيا 
الــخــاســرة، والــتــي تعتمد قيمها 
ع التدفقات النقدية 

ّ
 على توق

ً
عادة

المستقبلية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــشـــريـــك في 
»أتوميكو«، توم ويمير: »لقد كانت 
سنة صعبة - حرب في أوكرانيا، 
وتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، 

وتوترات جيوسياسية في جميع 
أنحاء القارة. إنها بيئة االقتصاد 
 مــنــذ األزمـــة 

ً
الــكــلــي األكــثــر تــحــديــا

المالية العالمية«.
ــي أوروبـــــــــــــا، شــــهــــدت بــعــض  ــ فـ
 في قيمها 

ً
 حادا

ً
الشركات انخفاضا

السوقية. إذ خفضت شركة الشراء 
، كالرنا تقييمها 

ً
اآلن والدفع الحقا

بنسبة 85 بالمئة من 45.6 مليار 
دوالر إلى 6.7 مليارات فيما يسمى 
بــــ »جـــولـــة الـــهـــبـــوط«. فـــي غــضــون 
ذلـــك، انخفضت أســهــم خــدمــة بث 
الموسيقى Spotify بأكثر من 60 

بالمئة عن العام الماضي.

القطاع اجتذب المستثمرين

ــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض  ــن الـــمـ ــ ومــ
ــال  ــمــ ــل رأس الــ ــويــ ــمــ ــــي تــ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
االســتــثــمــاري للشركات الناشئة 
األوروبية إلى 85 مليار دوالر هذا 
 لتقرير Atomico، الذي 

ً
العام، وفقا

يستند إلى بيانات واستطالعات 
ل 

ّ
كــمــيــة فـــي 41 دولـــــة. وهــــذا يمث

 بنسبة 18 بالمئة عن 
ً
انخفاضا

حــجــم الــتــمــويــالت الــتــي حصلت 
عليها الشركات الناشئة األوروبية 
التي تجاوزت قيمتها 100 مليار 

دوالر وتم جمعها عام 2021.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، أشـــارت 

»أتــــومــــيــــكــــو« إلـــــى أن ذلـــــك الـــرقـــم 
يــعــد ثـــانـــي أكـــبـــر مــبــلــغ ُيستثمر 
على اإلطــــالق فــي الــنــظــام البيئي 
ــلـــشـــركـــات الــنــاشــئــة  األوروبـــــــــــي لـ
التكنولوجية حتى اآلن، بعد أن 
اجتذب القطاع المستثمرين من 
ــات الــمــتــحــدة بـــقـــوة الــعــام  ــواليــ الــ

الماضي.
 لهذا 

ً
وشهد هذا العام انعكاسا

االتــجــاه، مع تراجع المستثمرين 
األجــانــب إلــى حــد كبير. انخفض 
عــــدد الــمــســتــثــمــريــن األمــيــركــيــيــن 
النشطين في »الجوالت الضخمة« 
البالغ 100 مليون دوالر أو أكثر 

ــن الـــعـــام  ــ بـــنـــســـبـــة 22 بـــالـــمـــئـــة عـ
الماضي.

تباطؤ الشوط الثاني

ــو« إنــــــه فــي  ــكــ ــيــ ــومــ ــــت »أتــ ــالـ ــ وقـ
النصف األول من عام 2022، كان 
ــا  قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فــي أوروبــ
ــانــــت ال تــــزال  ــيـــث كــ ، حـ

ً
ــتـــعـــال مـــشـ

مستويات االستثمار أعلى بنسبة 
4 بالمئة مما كانت عليه في نفس 

الفترة من عام 2021.
ومــــــع ذلـــــــك، بــــــدأ االســـتـــثـــمـــار 
فــي التباطؤ مــن يوليو وتباطأ 

أكثر خالل أغسطس وسبتمبر. 
منذ ذلك الحين تــراوح متوسط 
مستويات االستثمار الشهرية 
بــيــن 3 و5 مــلــيــارات دوالر، بما 

يتماشى مع مستويات 2018.
ــات  ــ ــركـ ــ ــــض عـــــــــدد شـ ــفــ ــ ــخــ ــ وانــ
اليونيكورن الوليدة - الشركات 
الناشئة التي تزيد قيمتها على 
مليار دوالر - عام 2022 إلى 31 
 لما 

ً
من 105 العام الماضي، وفقا

ــلــعــت عليه 
ّ
ذكــرتــه »CNBC«، واط

»العربية. نت«.
ـــرت 

ّ
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــبـــخ ــ فـ

الطروحات العامة، إذ تم تنفيذ 3 
اكتتابات عامة تكنولوجية فقط 
بقيمة سوقية تبلغ مليار دوالر 
أو أكثر على مستوى العالم عام 
2022، مــع حــدوث عمليتين في 
 
ً
أوروبا، يقارن ذلك مع 86 اكتتابا

أوليا عام 2021.
ولــــم تــكــن الــمــنــطــقــة محصنة 
ــريـــح الــعــمــالــة  ــة تـــسـ ضــــد مــــوجــ
 للتقرير، قامت 

ً
التقنية، ووفــقــا

الشركات التي تتخذ من أوروبا 
 لها بتسريح أكــثــر مــن 14 

ً
مــقــرا

ــذا الــــعــــام، وهـــو  ــ ــــف مـــوظـــف هـ ألـ
ل 7 بالمئة مــن إجمالي 

ّ
مــا يمث

عمليات تسريح الموظفين على 
مستوى العالم.

»العربية نت«

أخبار الشركات

»األهلي«: الدويش مديرة للخزانة »األهلي«: الدويش مديرة للخزانة 
قال البنك األهلي الكويتي، إن بنك الكويت 
المركزي وافــق على تعيين نــورة الــدويــش في 
وظيفة المديرة العامة للخزينة واالستثمار، 

 من أمس األول.
ً
اعتبارا

»المنار« توقع عقد مرابحة»المنار« توقع عقد مرابحة
بـ بـ 2.252.25 مليون دينار  مليون دينار 

وقـــعـــت شـــركـــة الـــمـــنـــار لــلــتــمــويــل واإلجــــــارة 
عقد مرابحة قصيرة األجل مع مؤسسة مالية 
أجنبية بمبلغ 2.25 مليون دينار، بغرض تمويل 
استثمارات الشركة الرئيسية، وســيــؤدي ذلك 
إلــى زيــادة نسبة إجمالي الديون إلــى إجمالي 

األصول.

حكم قضائي ضد »استثمارات« حكم قضائي ضد »استثمارات« 
في قضية ندب خبيرفي قضية ندب خبير

أعلنت شــركــة االســتــثــمــارات الوطنية صــدور 
حكم من محكمة االستئناف ضدها، في دعوى 
ندب خبير؛ لتقدير التعويض النهائي في القضية 
99-101-103-104/ 2020 اســتــئــنــاف تـــجـــاري/ 
أســواق مــال. وقالت الشركة، إن المحكمة قضت 
بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض 
 على المبلغ 

ً
الفوائد القانونية بنسبة %7 سنويا

 منه ما 
ً
المقضي به 2.09 مليون دينار، مخصوما

سبق القضاء به من تعويض مؤقت من تاريخ 
الحكم النهائي. 

وأكـــدت الشركة الطعن بالتمييز على الحكم 
لمخالفته االختصاص النوعي، وستطلب وقف 
تنفيذ الحكم، كما ستقوم الشركة باإلفصاح عن 

أية تفاصيل إضافية عند توافرها.

تشهد الصناديق االستثمارية 
طفرة تحّسن في األداء، 

 من الشركات القيادية 
ً
خصوصا

والكبرى، السيما أنها تواصل 
إغراء العمالء في الداخل 

والخارج بأدائها الجيد 
والفرص المتاحة في السوق 

المحلي.

https://www.aljarida.com/article/7255
https://www.aljarida.com/article/7253
https://www.aljarida.com/article/7138
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»صناعات الغانم« تستعد الكتتاب بمليار دوالر

تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن اإلدراج
تـــــدرس شـــركـــة صــنــاعــات 
الغانم المحدودة الكويتية 
جمع نحو مليار دوالر من 
طرح عام أولي محتمل على 
أســـهـــمـــهـــا، بــحــســب مـــصـــادر 

لوكالة بلومبرغ.
وقالت: تجري المجموعة، 
الـــتـــي تـــعـــود جــــذورهــــا إلـــى 
أكثر من 100 عام، محادثات 
مـــع بــنــوك إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
 Credit Suisse مــن ضمنها

بشأن اإلدراج المحتمل.
وتــوظــف الــغــانــم أكــثــر من 
14 ألـــــــف مـــــوظـــــف، وتـــعـــمـــل 

ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ فــــــي عــــــــدد مــــــن الــ
مـــن بــيــنــهــا الــتــجــزئــة ومـــواد 
الــبــنــاء والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
والسيارات، وتمتلك حقوق 
بــيــع ســيــارات مــثــل كــاديــاك 
وهوندا ولينكولن، كما أنها 
 Costa Coffee مشغل امتياز
في الكويت وشركة وينديز 

في الشرق األوسط.
ــت »الـــــعـــــربـــــيـــــة« قــد  ــ ــانــ ــ وكــ
حــصــلــت عـــلـــى وثـــيـــقـــة تــفــيــد 
ــم«،  ــانــ ــغــ بــــــأن »صــــنــــاعــــات الــ
عـــّيـــنـــت الـــمـــديـــر الـــمـــالـــي فــي 
 Robert Etman المجموعة

كــمــســتــشــار لــرئــيــس مجلس 
ــانـــم، فــي  اإلدارة قــتــيــبــة الـــغـ
إطـــــــار مـــســـعـــى الـــمـــجـــمـــوعـــة 
لـــــــــــــــــإدراج فــــــــي الـــــبـــــورصـــــة 

الكويتية.
ــة أن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ وأظـــــــهـــــــرت الـ
ــي، الـــــــذي تــم  ــالــ ــمــ الــــمــــديــــر الــ
فـــي   2018 فــــــــي  تــــعــــيــــيــــنــــه 
الــمــجــمــوعــة، ســيــكــون حلقة 
ــيــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة  الـــــوصـــــل بــ
وبــنــك الــخــلــيــج، الــــذي تملك 
فيه مجموعة قتيبة الغانم 
نــســبــة تــقــارب 33 فــي الــمــئــة 
عبر شركة الغانم التجارية.

وكانت »صناعات الغانم« 
قــد أكـــدت أنــهــا تـــدرس طــرح 
حصة أقلية لاكتتاب العام 
ــــي الــــبــــورصــــة الـــكـــويـــتـــيـــة،  فـ
معتبرة أن دخول مساهمين 
ــي نــمــو  ــ ــيــــســــاهــــم فــ جـــــــدد ســ
األعــــــــــمــــــــــال وكـــــــســـــــب قـــيـــمـــة 

مضافة.
)بلومبرغ(

»APPle Pay« ال رسوم على مستخدمي
أكدت مصادر مصرفية معنية 
 APPle ــريـــدة«، أن خــدمــة لــــ »الـــجـ
Pay، الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــبـــنـــوك 
، بعد الموافقات النهائية 

ً
رسميا

ــــزي ونــــجــــاح  ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــك الـ ــبــ مـــــن الــ
االختبارات التي تمت على مدار 
أشــهــر طــويــلــة، ال يــتــرتــب عليها 
ــمــــاء، كــمــا  ــعــ ــلـــى الــ أي رســـــــوم عـ
يتردد، بأن هناك 400 فلس يتم 

احتسابها على العميل. 
وأكـــدت المصادر أن ال رســوم 
على العميل نظير استخدام تلك 

.
ً
الخدمة نهائيا

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
 تسارع 

ً
المصادر أن هناك بنوكا

الــزمــن للحاق بتكيف أنظمتها، 
ــال الــكــبــيــر  ــ ــبـ ــ  أن اإلقـ

ً
خـــصـــوصـــا

حـــفـــزهـــا عـــلـــى تـــســـريـــع تــوفــيــق 

األنــــظــــمــــة ومــــواكــــبــــة مــتــطــلــبــات 
السوق. 

ــــذي  ــــت بــــــأن الـــتـــمـــيـــز الـ ــــوهـ ونـ
ــه بـــــعـــــض الــــــبــــــنــــــوك فـــي  ــتــ ــقــ ــقــ حــ
ــا، مـــقـــارنـــة بـــمـــصـــارف  ــهـ ــاتـ ــدمـ خـ
أخرى، هو إتاحة جميع البطاقات 
ــا عــلــى  ــهـ ــفـ ــريـ ــعـ الـــمـــصـــرفـــيـــة، وتـ
ــــررت مــصــارف  الـــخـــدمـــة، حــيــث قـ
إتاحة بطاقات االئتمان وبطاقات 
السحب اآللي دفعة واحدة، فيما 
مـــصـــارف أخـــــرى لـــم تــتــح ســوى 
ب من  بطاقة واحدة، وهو ما صعَّ
الخدمة على عماء بعض البنوك. 
ــرت  ــ ــل، ذكــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ فــ
الـــمـــصـــادر أن الــخــدمــة ستسهل 
 مــن حــركــة البيع والــشــراء 

ً
كــثــيــرا

، وخاصة أن 
ً
والتعامات عموما

هناك أغلبية في السوق المحلي 

 ،
ً
لمستخدمي أجهزة أبل عموما

حيث ال تقتصر فقط على هاتف 
االتصال، بل من األجهزة األخرى، 
 عن أنها 

ً
مثل »أبل وتــش«، فضا

تتمتع بأمان كبير وخصوصية 
فريدة. 

ــلــــم أن  ــيـــد آخــــــــر، عــ ــعـ ــلــــى صـ عــ
الــبــنــوك تتلقى آالف االتــصــاالت 
واالستفسارات منذ بدء تشغيل 
الــخــدمــة، وتــحــظــى بــإقــبــال كبير 
من مختلف الشرائح، مؤكدة أن 
جميع االستفسارات تتركز على 
آلية التعريف، وكيفية التشغيل 
ــدام، فــيــمــا الـــجـــوانـــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الفنية تسير بشكل آمن من جانب 
 ،

ً
المصارف، التي استعدت جيدا

وأتاحت بطاقاتها بشكل شامل.  

محمد اإلتربي

قطاع البناء السعودي ال يزال األقوى في المنطقةقطاع البناء السعودي ال يزال األقوى في المنطقة
»جيه إل إل«: المملكة سجلت أعلى قيمة للمشاريع الممنوحة في 4 سنوات

أكـــــدت شـــركـــة »جـــيـــه إل إل« فـــي تــقــريــرهــا 
الـــصـــادر حـــول أداء ســـوق الــبــنــاء الــســعــودي 
خال الربع الرابع لعام 2022، أن القطاع اليزال 
األقــــوى فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال 
إفــريــقــيــا رغـــم ظــــروف االقــتــصــاد الــكــلــي التي 
. وشــهــدت المملكة أعلى 

ً
تــؤثــر عليه عــالــمــيــا

قيمة للمشاريع الممنوحة في عام 2022، مما 
يؤكد التزامها بدفع عجلة التنويع االقتصادي 
 مع 

ً
وتحقيق نقلة نوعية في الباد، انسجاما

رؤية 2030.
ــاع الــبــنــاء  ــطـ ــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــســجــل قـ ــ ومـ
 قدره 3.2 في المئة لعام 2022، 

ً
السعودي نموا

مع زيادة متوسط معدل النمو السنوي بنسبة 
 
ً
4 فــي الــمــئــة بــيــن عــامــي 2023 و2026، وفــقــا
لشركة تحليل البيانات العالمية »جلوبال 

داتا«.
وحافظت المملكة العربية السعودية على 
ــأقـــوى ســــوق فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  مــكــانــتــهــا كـ
األوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيلها أعلى 
قيمة إجمالية للمشاريع الممنوحة طــوال 4 
سنوات متتالية. وحتى أكتوبر 2022، وصلت 
الحصة السوقية للمملكة إلــى 35 في المئة، 
مع تسجيل عقود ممنوحة بقيمة 31 مليار 
دوالر مقابل 87 مليارا إلجمالي قيمة العقود 
الممنوحة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، بحسب شركة »ميد بروجكتس«.
وتقدر قيمة محفظة المشاريع المستقبلية 
غير الممنوحة )ما قبل التنفيذ( في المملكة 
العربية السعودية بنحو 1.1 تريليون دوالر، 
بما فيها تلك التي باتت في مرحلة الدراسة 
والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة تــقــديــم الــعــطــاء 

للمقاول الرئيسي. 
ويستأثر قطاع »اإلنشاءات« على نحو 70 
فــي المئة مــن هــذه الــمــشــاريــع الــتــي تتمحور 
حــــول مـــجـــاالت الــســكــن والـــثـــقـــافـــة والــتــرفــيــه 
والــضــيــافــة، وهـــو مــا يــجــســد الــركــيــزة األبـــرز 

الستراتيجية رؤية 2030. 
ــام 2022، من  وفـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـ

الــمــتــوقــع تــســلــيــم 13.000 غــرفــة فــنــدقــيــة في 
ــريـــاض وجــــدة ومــكــة الــمــكــرمــة، مــمــا يــؤكــد  الـ

استمرار نمو قطاع الضيافة في المملكة.
ويــتــولــى أكــبــر 10 مــقــاولــيــن فـــي المملكة 
مسؤولية إنجاز مشاريع بقيمة 400 مليار 
، وتمثل 

ً
دوالر باتت في مرحلة التنفيذ حاليا

40 فـــي الــمــئــة مـــن إجــمــالــي قــيــمــة الــمــشــاريــع 
المستقبلية البالغة 1,1 تريليون دوالر. 

وبحسب شركة »ميد بروجكتس«، سيصل 
إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في المملكة 
بين عامي 2021 و2025 إلى 569 مليار دوالر، 
مع بلوغ هذه القيمة 85 مليارا )15 في المئة( 
حتى اآلن خال عامي 2021 و2022 )بنهاية 
أكــتــوبــر(. وهــو مــا يــؤكــد أهمية تعزيز إمــداد 
المقاولين المتمرسين فــي الــســوق المحلية 
لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة وبرنامج 

المشاريع الكبرى المرتبط بها.
كما أوضح تقرير »جيه إل إل« أن التقلبات 
االقتصادية التي شهدها العالم في أول ربعين 
من عام 2022 تمخضت عن تحديات في سوق 
البناء المحلي من حيث شروط مهلة التسليم 
والــزيــادات الــفــوريــة فــي األســعــار، مــع إحجام 
الموردين عن ضمان األسعار لفترات طويلة. 
ط التقرير الضوء على 

ّ
عاوة على ذلك، سل

تسجيل تحّسن بين الربعين الثاني والثالث 
 إلى تجاوز ذروة األسعار؛ ومع 

ً
2022، مشيرا

 
ً
ــزال زيـــــادات األســـعـــار تــشــكــل خــطــرا ــ ــك، التـ ذلــ
 الرتباطها بالعوامل االقتصادية 

ً
 نظرا

ً
كبيرا

واالتجاهات الملحوظة منذ عام 2020.
من ناحية أخرى؛ يؤكد التقرير أن تكاليف 
البناء المستقبلية يجب أن تكون منسجمة 
مــع الــســوق المحلية والــعــوامــل االقتصادية 
العالمية. وعلى الرغم من تراجع أسعار السلع 
، فـــإن قطاع 

ً
األســاســيــة أو اســتــقــرارهــا فــعــلــيــا

؛ مما يضغط 
ً
اإلنشاءات السعودي يزداد حدة

على سلسلة التوريد الحالية، ويسلط الضوء 
على الحاجة إلى تعزيز المنافسة الستكمال 
مــحــفــظــة الــمــشــاريــع. وفـــي حــيــن أن تــوقــعــات 

التضخم االقتصادي في الباد التزال مقبولة 
 مقارنة بالمعدالت العالمية، تعتمد 

ً
نسبيا

الــمــمــلــكــة، ومــنــطــقــة الــشــرق األوســــط وشــمــال 
إفريقيا بشكل عام، على استيراد مواد البناء 
مـــن الـــبـــلـــدان الــتــي تــتــمــيــز بــمــعــدالت تضخم 

مرتفعة؛ مما يؤثر على أسعار مواد البناء.
وبهذا السياق، قالت لورا مورغان، رئيس 
معلومات السوق في الشرق األوسط وإفريقيا 
 لظروف السوق 

ً
لدى شركة »جيه إل إل«: »نظرا

المتقلبة وارتــفــاع أسعار مــواد البناء والتي 
وصــلــت إلــى ذروة غير متوقعة خــال الربع 
الثاني 2022، ثمة حاجة إلى استراتيجيات 
تخفيف قــويــة، بما فــي ذلــك اتــبــاع نهج حذر 

لتنفيذ العقود وتوزيع المخاطر«. 
 
ً
وأضــافــت: »سيركز قطاع البناء مستقبا
على احتياجات التطوير التي تتماشى مع 
ــيـــاجـــات الـــمـــتـــطـــورة، مع  ــتـ الـــتـــوجـــهـــات واالحـ
التركيز على االبتكار والرقمنة ودورهما المهم 
في القطاع وفي دعم مشاريع رؤية 2030. ومع 
ذلك، ال يمكن التغاضي عن األهمية والفرص 
المرتبطة باآلليات التقليدية إلدارة التكلفة، 
والتي يمكن أن تساعد المطورين في تحديد 
الميزانيات خال المراحل األولى من عمليات 
الــشــراء فــي مــحــاولــة لتقليل حـــاالت التأخير 

وتجنب حدوث التضارب«.
وعلى صعيد تكاليف البناء، تقدر »جيه 
إل إل« زيادة تضخم أسعار العطاءات بمعدل 
تغيير سنوي قدره 5 في المئة في عام 2022. 
ويعكس هذا عوامل السوق مثل نمو الطلب 
على المقاولين والعمالة، والسلع، وتقلبات 

أسعار مواد البناء.
وبالنظر إلــى المستقبل، تعكس توقعات 
ــار  ــعـ ــه إل إل« بـــخـــصـــوص تـــضـــخـــم أسـ ــيــ »جــ
 بنسبة 6 في المئة 

ً
 محتما

ً
ات نموا العطاء

في عام 2023 على أساس سنوي، وذلك نتيجة 
القيمة المقدرة لمحفظة المشاريع والمرتبطة 
 للمعلومات التي 

ً
بالطلب المستقبلي، وفقا

جمعتها الشركة من مصادر السوق.

تمكين المرأة في قيادة الشركات المدرجة... محدود 
● حصة المطيري

تــشــغــل الــــمــــرأة الــكــويــتــيــة نــســبــة 5.6 
في المئة من وظائف اإلدارة التنفيذية 
العليا في الشركات المدرجة ببورصة 
الـــكـــويـــت، والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 160 شــركــة، 
ــذه الـــوظـــائـــف فـــي ذات  ــدد هــ إذ يــبــلــغ عــ
الــشــركــات 686 منصبا، وتشكل الــمــرأة 
الكويتية عــدد 39 مــن إجــمــالــي النساء 
البالغ عــددهــن 55، فأين تمكين المرأة 
الــذي طالما نــادى بــه القطاع الــخــاص؟
ورغــم ما يقام من نــدوات ومؤتمرات 
كــثــيــرة، وإنـــشـــاء مــنــصــات لــلــتــحــدث عن 
تمكين الــمــرأة الــعــامــلــة فــي الــكــويــت من 
قبل القطاع الــخــاص مــن غير تنفيذ ما 
يتم المناداة به، فإنه ال جدوى من إقامة 
مثل هذه المنصات والمؤتمرات من غير 
وجود فرص حقيقية متوافرة للمرأة في 
المناصب القيادية بالقطاعين الخاص 
والعام، أو توفير الفرص الستخدامها.
ــاء فــــي الــقــطــاع  ــنـــسـ ــدد الـ ــ ورغــــــم أن عـ
الخاص انخفض بنسبة 3 في المئة من 
2020 إلى 2022 بعد أن كان في ازديــاد 
مــنــذ 2017 حــتــى 2019، بــــدأ ينخفض 
، فبعد أن كـــان فــي 2019 بلغ 

ً
تــدريــجــيــا

37.224 موظفة أصبح عددهن 36.975 
ألفا عام 2020، ومن ثم انخفض العدد 
ليصل 35.850 ألفا، وفق آخر إحصائية 

لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة.
وعلى الرغم من أن المرأة الكويتية أثبتت 
ــزال  جــدارتــهــا فــي ســـوق الــعــمــل، فــإنــهــا التـ
تواجه عقبات في صعود السلم الوظيفي، 
والتزال  بعيدة عن المناصب القيادية في 
ــام، وتــعــانــي  ــعـ كــا الــقــطــاعــيــن الــخــاص والـ
عدم التمكين في مشاركة الرجل بصناعة 

القرارات اإلدارية في الكويت.
وإحدى أهم العقبات هي البيروقراطية 
الكويتية الامتناهية في أنظمتنا اإلدارية، 
ات  ــراء فهي تتمثل فــي تعقيد جميع اإلجــ
اإلدارية، وتهمش المرأة بشكل بارز، السيما 
أن النظام بشكل كامل غير جيد، ويحتاج 

إلى تغير جذري.
إن العامل اإلداري مهم في تنظيم عملية 
العمل والسلم الوظيفي، وهو أساس تنظيم 
االقتصاد والسياسة على السواء، وتطهير 
ــن الــبــيــروقــراطــيــة خـــطـــوة أولـــى  الـــنـــظـــام مـ

لتخطي العقبات التالية.
ــتــــجــــت عــن  كــــمــــا أن هـــــنـــــاك عــــقــــبــــات نــ
البيروقراطية وهي »الواسطة«، وال يخفى 
عــلــى أحـــد أن كــل شـــيء فــي الــكــويــت يسير 
وفق نظام »الواسطة«، التي تلفت اقتصاد 
الكويت وسياستها والحياة االجتماعية 
، وطالت المرأة الكويتية التي تستحق 

ً
أيضا

أن تكون في منصب قيادي بإبعادها من 
أجل رجل أقل منها خبرة وتعليم إلرضاء 
البعض، كما أنها أثرت على القطاع الخاص 

فـــي مــســألــة تـــوريـــث الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
 بل شمل 

ً
 عائليا

ً
وتوريثها ليس مقتصرا

األصدقاء والمعارف.

مبدأ تكافؤ الفرص

، لكن 
ً
الــمــرأة الكويتية ممكنة وظيفيا

الــكــويــتــيــة الــعــامــلــة غــيــر مــمــكــنــة، فنسبة 
الكويتيات من حملة الشهادات الجامعية 
تبلغ ضعف نسبة الرجل، ومع ذلك تبلغ 
نسب المرأة في المناصب القيادية بشكل 
 آلخــر إحصائية، 21 

ً
عــام بالكويت، وفقا

في المئة.
ــــود له  إن مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص ال وجـ
في سوق العمل الكويتي، فعملية زيادة 
مشاركتها فــي صنع الــقــرار تحتاج إلى 
اندماج فعلي في إدارة مؤسسات الدولة، 
بــاإلضــافــة إلـــى إتــاحــة فـــرص لــلــمــرأة في 
ــاذ الــــقــــرار حــتــى تــحــســن من  مـــواقـــع اتـــخـ
عملية التنمية والتطور الــذي نطمح له 

في الكويت.
ــة  ــاديـ ــيـ ــقـ فـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــنــــاصــــب الـ
يشغلها أشخاص من خال المحسوبية 
والمحاباة، لذلك ال يوجد أي تكافؤ في 
الفرص القيادية. ومن أجل أن يفعل هذا 
المبدأ يجب البدء بالقضاء على تعيينات 
الواسطة أواًل، ومن ثم إنشاء هيئة خاصة 
بالمرأة تدرس الوضع العملي لكل جهة 

من الجهات، ومراقبة األعمال القيادية عن 
كثب، ويكون دور الهيئة تنفيذيا أكثر من 

كونه رقابيا فقط.
ــالـــضـــرورة أن تــتــقــدم الـــمـــرأة  ولـــيـــس بـ
وتشغل جميع المناصب القيادية، ولكن 
دراسة عناصر الخلل أمر مهم حتى يتم 
تطوير سوق العمل والسعي نحو تنمية 

حقيقية بمشاركة كا الجنسين.
وقــد يكون سبب تخلفنا وفشلنا في 
شــتــى الــمــجــاالت مــرتــبــطــا بــعــدم تمكين 
المرأة العاملة في المشاركة بصنع القرار، 
فالتنمية التي تعتمد على أحد الجنسين 

ستكون منقوصة ال شك.
ــدل الــــمــــســــاهــــمــــة لــلــمــوظــفــيــن  ــ ــعـ ــ إن مـ
الكويتيين يبلغ 77 في المئة في القطاع 
الحكومي بعدد 372.942  موظفا، حيث 
تشكل المرأة نسبة 51 في المئة، أي بعدد 
193.268 موظفة، ويبلع عدد الموظفين 
الذكور 179.674 موظفا بنسبة تبلغ 48.1 

في المئة في المساهمة في القطاع.
فـــي الــمــقــابــل، يــشــكــل عــــدد الــمــوظــفــيــن 
الكويتيين 40.071 في القطاع الخاص، 
بنسبة مساهمة بلغت 5 في المئة، وقد 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــدد اإلنـــــــاث فــــي الـ ــ بـــلـــغ عـ
35.850 بنسبة 47.2 في المئة من حجم 
الــقــطــاع، وبلغت نسبة مساهمة الــذكــور 

52.7 في المئة بعدد 40.071 موظفا.

ال تتولى سوى 5.6% فقط من مناصب اإلدارة التنفيذية العليا

https://www.aljarida.com/article/7234
https://www.aljarida.com/article/7237
https://www.aljarida.com/article/7233
https://www.aljarida.com/article/7231
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النفط قرب أدنى مستوى في 2022 بضغط المخاوف االقتصادية

تدرس روسيا 3 خيارات، 
منها حظر مبيعات النفط 
لبعض الدول، ووضع حد 

أقصى للخصم الذي ستبيع 
به خامها، لمواجهة سقف 

السعر الذي فرضته القوى 
الغربية على النفط الروسي.

تــراجــعــت أســعــار النفط أمــس، 
ــــى  ــن أدنـ ــ ــرنــــت مـ ــــرب خــــــام بــ ــتــ ــ واقــ
مستوى له هذا العام بضغط من 
مخاوف الركود في وقت تراجعت 
فيه المخاوف من أن يؤدي فرض 
الـــغـــرب لــســقــف عــلــى ســعــر النفط 
الـــروســـي إلــــى تــقــلــيــص كــبــيــر في 

اإلمدادات.
وألقت تحذيرات بنوك أميركية 
كـــبـــرى مــــن ركــــــود مــحــتــمــل الــعــام 
الــمــقــبــل بــظــالــهــا عــلــى األســـــواق، 
فيما دعمت الدوالر. ويجعل ارتفاع 
الدوالر النفط أكثر تكلفة لحائزي 
الــعــمــات األخــــرى ويقلل الشهية 

لاستثمار في أصول المخاطرة.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام 

برنت 1.05 دوالر أو 1.3 في المئة 
 للبرميل. والمست 

ً
إلى 78.30 دوالرا

في وقــت سابق 77.74 وهــو أدنى 
مستوى منذ الثالث من يناير.

كما انخفض الــخــام األميركي 
1.24 دوالر أو 1.7 فــي المئة إلى 
، كــمــا المـــس خــال 

ً
73.01 دوالرا

 
ً
الــجــلــســة مــســتــوى 72.25 دوالرا

للبرميل وهــو األدنـــى منذ أواخــر 
ديسمبر الماضي.

وتـــراجـــع بــرنــت عــنــد التسوية 
 
ً
أمــس الثاثاء لما دون 80 دوالرا
للبرميل للمرة الثانية فقط منذ 
بــدايــة 2022، مما محا المكاسب 
التي سجلها خال العام وتضمنت 
 لقرب أعلى مستوى على 

ً
ارتفاعا

 في مارس 
ً
اإلطاق عند 147 دوالرا

بعد غزو روسيا ألوكرانيا.
وتــراجــعــت حــدة الــمــخــاوف من 
ــــرض ســقــف لسعر  أن يــتــســبــب فـ
الخام الروسي في نقص حاد في 

المعروض. 
وتــلــقــت األســـعـــار بــعــض الــدعــم 
من اآلمال بتعافي الطلب الصيني.

ــــت بــــيــــانــــات مــعــهــد  ــــطـ كــــمــــا أعـ
الـــبـــتـــرول األمـــيـــركـــي، الــتــي تظهر 
 فــي مــخــزونــات 

ً
 محتما

ً
تــراجــعــا

الخام بالواليات المتحدة بنحو 
6.4 مايين برميل، بعض الدعم 

للمعنويات.
وذكرت صحيفة »فيدوموستي«، 
أمس،   أن روسيا تدرس 3 خيارات، 
منها حظر مبيعات النفط لبعض 
الدول، ووضع حد أقصى للخصم 
الذي ستبيع به خامها، لمواجهة 
سقف السعر الذي فرضته القوى 

الغربية على النفط الروسي.
ودخــــل الــحــد األقـــصـــى للسعر 
 للبرميل، الــذي 

ً
الــبــالــغ 60 دوالرا

وضــعــتــه دول مــجــمــوعــة الــســبــع 
واالتحاد األوروبي وأستراليا، حيز 
التنفيذ يوم االثنين، في محاولة 
لتقليص قدرة روسيا على تمويل 

حربها في أوكرانيا.
 على ذلــك، يفكر الكرملين 

ً
وردا

والـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة فــــي حظر 
مبيعات النفط لجميع الدول التي 
أيــدت هــذا السقف، حسبما ذكرت 
 عــن مصدرين 

ً
فيدوموستي نقا

مجهولين مقربين من الحكومة.
 
ً
ومـــن شـــأن هـــذا الــخــيــار أيــضــا
حظر المبيعات من خال وسطاء 
وليس فقط مــن روســيــا مباشرة، 

 لـ »رويترز«.
ً
وفقا

والخيار الثاني الـــذي يخضع 
لـــلـــبـــحـــث هـــــو حـــظـــر الــــــصــــــادرات 
بـــمـــوجـــب عـــقـــود تــتــضــمــن شـــرط 
سقف السعر، بغض النظر عن البلد 

المستفيد.
ــــرت الصحيفة أن الخيار  وذكـ
 أقصى للخصم 

ً
الثالث سيضع حدا

من أسعار خام األورال الروسي عن 
خامات القياس العالمية.

وكـــــــان نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــاك، ذكــر  ــوفـ الــــروســــي، ألــكــســنــدر نـ
الــثــاثــاء، أن آلــيــة رد روســيــا على 
سقف أسعار النفط ستدخل حيز 

التنفيذ في ديسمبر.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أكـــد نــوفــاك 
أن روســـيـــا قـــد تــخــفــض إنتاجها 

النفطي، لكن ليس بدرجة كبيرة.
وذكـــرت »بلومبرغ« أن روسيا 

 وضع حد أدنى للسعر 
ً
تدرس أيضا

لمبيعاتها النفطية الدولية.
ويوم االثنين، قال الناطق باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن 
 على قيام الغرب 

ً
موسكو تجهز ردا

بــفــرض ســقــف عــلــى ســعــر النفط 
الروسي.

وأضــاف أن روسيا لن تعترف 
بقرار فرض سقف على سعر النفط 

 أن العقوبات ضد 
ً
الروسي، مؤكدا

موسكو تضر األوروبيين.
وأشــار الناطق باسم الكرملين 
إلى أن تحديد سقف لسعر النفط 
الروسي من جانب الدول الغربية 
لن تكون له تداعيات على الهجوم 
 من 

ً
الروسي في أوكرانيا، محذرا

»زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار« ســـوق الطاقة 
العالمية.

»المتحد« يعلن الفائز في السحب 
الشهري لـ »الحصاد«

أعـــلـــن الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد نتيجة 
ــامـــج جـــوائـــز  ــرنـ ــن بـ ــهـــري مــ الـــســـحـــب الـــشـ
الــحــصــاد اإلســـامـــي، والـــــذي أقــيــم يـــوم 7 
الـــجـــاري، تحت إشــــراف وحــضــور ممثلي 
وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك، 
وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف د.ك 

العميل محمود جهاد عبدالرحمن عامر.
وبهذه المناسبة قدم رئيس التسويق 
وتــطــويــر المنتجات فــي إدارة الــخــدمــات 

المصرفية لألفراد بالبنك، أمريش ناندكيول 
 له دوام التوفيق، وأعرب عن أمله أن 

ً
يار، التهنئة للفائز متمنيا

يحالف التوفيق جميع عماء البنك في السحوبات القادمة، 
 عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العماء 

ً
معربا

في األهلي. 
وأكد ناندكيول يار أن البنك حرص منذ إطاق البرنامج على 
تقديم باقة حصرية من الجوائز، بما يسهم في تحقيق تطلعات 
عمائه، ويعمل على تعزيز ثقافة االدخار، وشدد على التزامه 
توفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات 

العماء المختلفة.
ويقدم حساب الحصاد اإلسامي في باقته الجديدة مجموعة 
أوســع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عماء المتحد 
بجائزة  شهرية بقيمة 100.000 د.ك. باإلضافة إلى 10 جوائز 

أسبوعية بقيمة 1.000 د.ك لكل جــائــزة. 
وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 
 للرابح هي أهم ما يطمح 

ً
250,000 د.ك. نقدا

إليه العماء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية 
لتحقيق حلم العمر. 

 عــن هــذه االباقة مــن الجوائز 
ً
وفــضــا

 أربــــــاح ســنــويــة 
ً
الـــجـــذابـــة، هـــنـــاك أيـــضـــا

متوقعة على أســاس عقد الوكالة، وهو 
مــا يــزيــد مــن جــاذبــيــة حــســاب الــحــصــاد 

اإلسامي. 
ويــنــفــرد »الــحــصــاد« بــالــعــديــد مــن الــمــمــيــزات، ومــنــهــا أنــه 
أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضا عن ميزة فتح الحساب 
عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في 
 بأن الحد األدنــى للمشاركة واالستفادة من 

ً
الحساب، علما

السحوبات 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين 
لدخول السحب والتي تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب، 

باإلضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. 
وتــتــيــح كـــل 50 د.ك فـــي حـــســـاب الــعــمــيــل فـــرصـــة واحــــدة 
للمشاركة في السحب، بشرط أن يحافظ على رصيده لمّدة 
 على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت 

ً
خمسة عشر يوما

مدة االحتفاظ  تزيد فرص دخول السحب لكل 50 د.ك، ويتم 
إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

»األهلي« يجري السحب »األهلي« يجري السحب 
األسبوعي لـ »الفوز«األسبوعي لـ »الفوز«

أعــلــن الــبــنــك األهـــلـــي الكويتي 
فــــوز عــبــدالــرحــمــن فــهــد الخليفة 
فــي السحب األســبــوعــي لحساب 
»الــفــوز« للجوائز، بجائزة نقدية 
قــدرهــا 10000 ديــنــار، الـــذي أقيم 
ــتـــجـــارة  تـــحـــت إشــــــــراف وزارة الـ
والصناعة، وتم اإلعــان عن اسم 

الفائز 5 ديسمبر 2022.
وحساب »الــفــوز« للجوائز هو 
حساب الجوائز األول من نوعه، 
والذي يتيح لعماء البنك األهلي 
فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز ومــكــافــآت 
كبرى. ومن خال حساب »الفوز«، 
سيحظى عماء »األهلي« بفرصة 
الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن 
السحب األسبوعي األعلى لفائز 
واحــــد بــالــكــويــت، وكـــذلـــك فــرصــة 
للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب 
شهري بقيمة 5000 ديــنــار لمدة 

10 سنوات. 
وسيكون بمقدور كل من عماء 
البنك األهلي  الجدد والحاليين 
ــفـــرصـــة  االســـــتـــــفـــــادة مـــــن هـــــــذه الـ

الـــفـــريـــدة فـــي حـــالـــة تـــوفـــر رصــيــد 
فــي حسابهم بمبلغ 100 ديــنــار 
فـــقـــط، ويـــشـــجـــع الـــبـــنـــك الــجــمــيــع 
على فتح حساب الفوز أو زيــادة 
أرصــدتــهــم للحصول على فرص 
أكــبــر لــلــفــوز فـــي الــســحــب الــقــادم 
االثنين 12 ديسمبر 2022، وكلما 
زادت المبالغ المودعة زادت فرص 

الفوز.

تمديد التسجيل في سباق »الوطني« للجري إلى الغد
أعلن بنك الكويت الوطني تمديد فترة 
الــتــســجــيــل فـــي ســـبـــاق الـــجـــري حــتــى الــغــد 
 أنه سيواصل 

ً
)الجمعة( 9 الجاري، موضحا

استقبال المسجلين في السباق لتسليمهم 
 
ً
أرقام وعدة السباق من الساعة الثالثة ظهرا
وحتى التاسعة مساًء، في حديقة الشهيد 
بالقاعة متعددة االستخدامات في المرحلة 

الثانية.
 من حرص »الوطني« على إتاحة 

ً
وانطاقا

المجال للجميع للمشاركة في هــذا الحدث 
الرياضي ذات الجماهيرية الواسعة، سيبقى 
 للراغبين من أجل االستفادة 

ً
المجال مفتوحا

nbk.com/ من الفرصة األخيرة وزيارة الموقع
nbkrun للمشاركة في السباق واالستمتاع 
بأجواء الرياضة والفرح، إلى جانب الحماس 
والمنافسة ودخول السحوبات على الجوائز 
الكبرى بإشراف وزارة التجارة والصناعة 
في الحفل الختامي المقام في حديقة شاطئ 

الشويخ.
ــارع الخليج  ــ ويــنــطــلــق الــســبــاق عــلــى شـ
الـــعـــربـــي لــلــمــســافــتــيــن 10 و5 كــــم بــعــد غد 
)السبت( 10 الجاري، ويفتح السباق مجال 
 وما فوق. ويلتزم 

ً
المشاركة من عمر 15 عاما

كــل متسابق بـــارتـــداء الــرقــم الــخــاص الــذي 

تسلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه 
على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة 
للسباق بمعرفة وقــت المسافة المقطوعة 

خال السباق.
 
ً
ويــبــدأ الــســبــاق فــي تــمــام 8:00 صباحا
على مسافتين: األولى تبلغ 10 كيلومترات 
مــن شــاطــئ بنيد الــقــار، والثانية مسافة 5 
كم، وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون 
نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ 

.KPC الشويخ بجانب مبنى الـ
 
ً
وسيكون كل من سجل في السباق مؤها

مباشرة للدخول في سحب الحفل الختامي 
الكبير على الجائزة الكبرى للسباق، السحب 
على سيارة نيسان كيكس 2023 المقدمة من 
مجموعة البابطين، الشريك االستراتيجي 
لــلــســبــاق، مــع فـــرص استثنائية مــن شركة 
أوريــــــدو، الــشــريــك االســتــراتــيــجــي للسباق، 
لحضور مباريات باريس سان جرمان في 

فرنسا، وكأس العالم في قطر.
كما تقدم الخطوط الجوية الكويتية 10 
تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليمية 
متنوعة وجاذبة، كما أن هناك جهات مشاركة 
في السباق كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
والمشروعات السياحية ووزارات الداخلية 

والتجارة والصحة. 
 
ً
وسيتم في نهاية السباق تتويج 12 فائزا
لكل من النساء والرجال من قبل »الوطني«، 
إذ يحصل الفائزون بالمراكز الثاثة األولى 
لمسافة 10 كم على جوائز نقدية تبلغ 1000 
و700 و500 ديــنــار على الــتــوالــي، وجــوائــز 
المراكز الثاثة األولى لمسافة 5 كم لكل من 

النساء والــرجــال كاآلتي: 500 دينار، و400 
دينار و300 دينار على التوالي.

وتــــــــقــــــــدم شــــــركــــــة أوريــــــــــــــــــــدو، الــــشــــريــــك 
ــبـــاق، لـــلـــفـــائـــزيـــن مــن  ــلـــسـ االســـتـــراتـــيـــجـــي لـ
المتسابقين اشتراكات سنوية بخطة »شامل« 
وساعات أبل اإلصدار الجديد من ساعات أبل 

الجيل الثامن وأبل ووتش الترا.

جانب من سباق سابق

»Masterclass GB« الخليج« يطلق سلسلة«
 لمبادئ 

ً
في إطار جهوده المتواصلة للتفاعل مع المجتمع، وترسيخا

 ،Masterclass GB االستدامة، أطلق بنك الخليج سلسلة نوعية من فصول
بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجاالت متنوعة.

وتتضمن السلسلة مجموعة من الفصول، كل منها في تخصص معين، 
يتولى تقديمه خبير متخصص في هذا المجال، بهدف تطوير إمكانيات 

المشاركين وزيادة مهاراتهم، من خال تعلم وممارسة مهارات جديدة.
وقال مساعد مدير االتصاالت المؤسسية عبدالله المليفي، إن البنك 
يحرص على التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعماء البنك 
بشكل خاص على مدار العام، وفي مختلف المناسبات، لترسيخ مكانته 
المجتمعية، من خــال برامج نوعية منتقاة تستهدف ترسيخ مبادئ 

االستدامة في المجتمع.
وأضاف المليفي: »من هذا المنطلق نبعت مبادرة بنك الخليج لتنظيم 
سلسلة Masterclass GB، وحرصنا على االستعانة بخبراء متخصصين، 
يمتلكون خبرات واسعة في أحــد المجاالت، التي تم اختيارها ضمن 
السلسلة«، مبينا أنه سيتم اختيار المشاركين في كل فصل من فصول 
السلسلة، من خال مسابقة يطلقها البنك للجمهور ومتابعي حساباته 

على وسائل التواصل، وذلك قبل كل فصل«.
وأشار إلى أن البنك يخطط لعقد فصل جديد من السلسلة كل فترة في 
مجاالت مختلفة، مثل »الطبخ« و»التصوير« و»تنسيق الزهور« و»التصميم 
واألنــاقــة« و»الــخــط / الكتابة العربية«، وغيرها من المجاالت التي تهم 

الجمهور والعماء، على أن تكون مدة كل فصل ساعتين متواصلتين.
وتابع: »نفتخر بما حققناه من تواجد فاعل في المجتمع خال 2022، 
ونتطلع إلى مزيد من التفاعل والتواصل مع الجمهور والعماء مستقبا، 
من خال مبادرات تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، وتحقق هدفنا بالوصول 

إلى أكبر عدد منهم«.

عبدالله المليفي

»الوطني«: أوضاع السوق ستضيق بشكل ملحوظ في 2023
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار 
 فــي نــوفــمــبــر، متأثرة 

ً
 هــبــوطــيــا

ً
الــنــفــط اتــخــذت اتــجــاهــا

بالمخاوف المتعلقة بحالة االقتصاد العالمي، في ظل 
تــزايــد مــعــدالت التضخم وتــشــديــد الــســيــاســات النقدية 
وعمليات اإلغــاق المتكررة الحتواء فيروس كوفيد 19 
في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر 

مستورد للنفط الخام. 
في التفاصيل، وبعد تدابير اإلغاق التي تم فرضها 
خال نوفمبر، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 10 
 للبرميل )+9.8 في المئة 

ً
في المئة ليصل إلى 85.4 دوالرا

على أســـاس ســنــوي(، ليمحو بــذلــك كــل المكاسب التي 
أعقبت صــدور قــرار »أوبــك« وحلفائها بخفض حصص 
 نطاق تراجعه من 

ً
اإلنتاج في أكتوبر الماضي وموِسعا

مستوى الذروة الذي وصله منذ غزو أوكرانيا في مارس 
 للبرميل ليتراجع حتى اآلن بنسبة 32 في 

ً
عند 128 دوالرا

المئة. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في 
نوفمبر بنسبة 7 في المئة على أساس شهري إلى 80.6 

 للبرميل. 
ً
دوالرا

ومن جهة أخرى، تراجع سعر خام التصدير الكويتي 
 للبرميل 

ً
10.7 في المئة على أساس شهري إلى 83.8 دوالرا

)+6% على أساس سنوي(.

وتضمن هبوط األسعار في أسواق النفط تحول هيكلي 
في منحنى العقود اآلجلة ألسعار مزيج خام برنت مع 
عكس اتجاهه من الميل إلى التراجع )عندما تكون األسعار 
الفورية أعلى من المستقبلية( لارتفاع )عندما تكون 
األسعار الفورية أقل من المستقبلية(. وعــادة ما ترتبط 
هذه الظاهرة بتزايد اإلمدادات على المدى القريب. وشهد 
نوفمبر تراجع تفاؤل مديري األمــوال بالمراكز »طويلة 
األجل« لصالح المراكز »قصيرة األجل« على عقود مزيج 

خام برنت اآلجلة وعقود الخيارات. 
وانخفض صافي الفروق بين المراكز الطويلة وقصيرة 
األجل بنسبة 34 في المئة إلى 138 ألف عقد في األسبوع 
المنتهي في 22 نوفمبر، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي 
على مــدى 8 أشهر، وتسجل الــفــوارق أدنــى مستوياتها 
المسجلة منذ أغسطس الماضي. ويعزى التراجع الحاد 
الذي شهدناه هذا األسبوع للشائعات غير المؤكدة عن 
ــدادات »أوبــــك« وحلفائها وتشديد  زيـــادة وشيكة فــي امــ

الصين تدابير مكافحة الجائحة.
وســاء وضــع الطلب العالمي على النفط، خصوصا 
فــي الــمــدى القريب، نتيجة للصعوبات التي تواجهها 
االقتصادات الغربية وأوروبــا على وجه الخصوص في 
مواجهة أزمة الطاقة التي تصاعدت بسبب الغزو الروسي 

وارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف االقتراض. 
 .

ً
 في ذلــك أيضا

ً
كما لعب الـــدوالر األميركي القوي دورا

في حين التــزال الصين، المحرك الرئيسي لنمو الطلب 
العالمي على النفط، غــارقــة فــي دوامـــة تدابير اإلغــاق 
الحتواء تفشي الجائحة، مما كان له عواقب ملحوظة على 

النشاط االقتصادي. 
 لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن ينكمش 

ً
ووفقا

 
ً
الطلب على النفط هذا الربع بنحو 240 ألف برميل يوميا
على أساس سنوي، على أن يتراجع في الربع األول من 
 
ً
2023 بمقدار أكبر يصل إلى نحو مليون برميل يوميا
على أســاس ربع سنوي ليصل إلى 99.6 مليون برميل 
، على أساس سنوي(. 

ً
 )+0.22 مليون برميل يوميا

ً
يوميا

وتشير الــتــوجــهــات المستقبلية إلــى تــوقــع وكالة 
الطاقة الــدولــيــة ارتــفــاع الطلب على النفط بــدايــة من 
الربع الثاني من 2023 ليصل ألعلى مستوياته عند 
 في الربع الــرابــع من 2023، 

ً
2.4 مليون برميل يوميا

على خلفية االنتعاش االقتصادي المتوقع في الصين 
بعد اإلغاق، لكن متوسط النمو السنوي سيصل في 
 بوتيرة أبطأ 

ً
عام 2023 إلى 1.6 مليون برميل يوميا

 المتوقع للعام 
ً
من مستوى 2.1 مليون برميل يوميا

الجاري.

وعلى صعيد اإلمــدادات النفطية، شهد أكتوبر بداية 
الفترة التي حددتها منظمة أوبك وحلفائها لبدء خفض 
، منذ اتفاقية 

ً
حصص اإلنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا

فيينا في أبريل 2020 والتي تزامنت مع تفشي الجائحة. 
وعلى الرغم من خفض إنتاج اوبك بالفعل بمقدار 223 ألف 
 لمصادر 

ً
 وفقا

ً
 إلى 25.1 مليون برميل يوميا

ً
برميل يوميا

المنظمة الثانوية، فقد ارتفع إنتاج األعــضــاء اآلخرين 
ضمن »أوبك« وحلفائها )باستثناء المكسيك( بفضل تزايد 
امدادات كازاخستان. وبالتالي فإن إجمالي إنتاج المنظمة 
 عن مستويات 

ً
وحلفائها قد زاد بنحو 27 ألف برميل يوميا

 .
ً
سبتمبر ليصل إلى 38.6 مليون برميل يوميا

كما ارتفع إنتاج روسيا في أكتوبر على أساس شهري 
 للبيانات 

ً
ليصل إلى نحو 9.85 مايين برميل يوميا، وفقا

الــصــادرة عــن وكــالــة اس انــد بــي غلوبل. وخـــال الفترة 
الممتدة من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023، قررت أوبك 
وحلفاؤها خفض حصص اإلنتاج بمقدار مليوني برميل 
. وال يتوقع أن تتجاوز التخفيضات الفعلية مليون 

ً
يوميا

 لعدم تمكن العديد من 
ً
. إال انه رغم ذلك ونظرا

ً
برميل يوميا

األعضاء، بما في ذلك روسيا ونيجيريا وأنجوال، قبل ذلك 
من ضخ إمدادات كافية من النفط للوصول إلى المستوى 
ــدادات بسبب قيود  المستهدف خــال فترة تكثيف اإلمــ

الطاقة االنتاجية وانقطاع االنتاج والعقوبات المفروضة، 
تبدو النظرة المستقبلية لسوق النفط غير مؤكدة. 

فعلى الــمــدى القصير، مــن المرجح أن يــؤدي ضعف 
الطلب العالمي على النفط وتــراكــم الــمــخــزون بالربع 
الحالي إلــى فــرض اتــجــاه هبوطي ألســعــار النفط. وقد 
يكون انخفاض الطلب على مستوى المنتجات النفطية، 
باستخدام زيت الغاز / الديزل، على سبيل المثال، قد حدث 
بالفعل. وباالنتقال إلى عام 2023، فمن المتوقع أن تضيق 
اوضــاع سوق النفط بشكل ملحوظ، مع إمكانية توقف 
إمـــدادات النفط الروسية في أعقاب الحظر الــذي فرضه 
االتحاد األوروبي على النفط الخام والمنتجات المكررة، 
 التفاقية 

ً
وقــد تتقلص إمــــدادات األوبـــك وحلفائها وفــقــا

أكتوبر، واألهم من ذلك، خروج الصين من عمليات اإلغاق 
مما قد يؤدي إلى عودة النشاط االقتصادي لمستوياته 

االعتيادية وزيادة الطلب على النفط. 
ومن المقرر أن يتحول السوق من تسجيل فائض في 
بداية العام إلى عجز بحلول النصف الثاني من العام. كما 

يتوقع أن تعود ضغوط األسعار لاتجاه التصاعدي.

»التجاري« يرعى بطولة الغولف في صحارى»التجاري« يرعى بطولة الغولف في صحارى

قام البنك التجاري الكويتي برعاية 
بطولة »الغولف«، التي نظمها منتجع 
ــغــــولــــف«،  ــلــ ــه »لــ ــبــ صـــــحـــــارى فـــــي مــــاعــ
وسط أجــواء تنافسية وحماسية بين 

الاعبين. 
وتــأتــي رعــايــة البنك لــهــذه البطولة 
مــن منطلق إيمانه بمسؤوليته تجاه 
المجتمع، ورعايته لألنشطة الرياضية، 
ودعم فئات المجتمع كافة، والعمل على 
ــــراز جـــوانـــب الــتــمــيــز والــنــجــاح الــتــي  إبـ

تحققها مثل هذه البطوالت.

وعـــّبـــر الــمــشــاركــون والـــفـــائـــزون عن 
سعادتهم وفرحتهم برعاية »التجاري« 
للبطولة التي شهدت مستويات عالية 
ومنافسة قوية، مقدمين جزيل الشكر 
للبنك على هــذه الرعاية، ومتمنين له 

وإدارته المزيد من التقدم واالزدهار.
وقدم »التجاري« هدايا للمشاركين 
وجوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثاثة 
األولــى بالبطولة، وتم توزيع الجوائز 
المقدمة من إدارة الخدمات المصرفية 

الشخصية في البنك على الفائزين.

فريق البنك التجاري مع الفائزين في بطولة الغولف

 على السقف السعري
ً
 على السقف السعريروسيا تدرس حظر مبيعاته لبعض الدول ردا
ً
روسيا تدرس حظر مبيعاته لبعض الدول ردا

البرميل الكويتي ينخفض البرميل الكويتي ينخفض 
2.862.86 دوالر ليبلغ  دوالر ليبلغ 81.1881.18

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.86 دوالر ليبلغ 
81.18 دوالرا فــي تـــداوالت أمــس األول، مقابل 84.04 دوالرا 
في تـــداوالت يــوم االثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
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أعــلــنــت شــركــة الــخــدمــات المصرفية 
اآللية المشتركة »كي نت« تعيين عصام 
الخشنام في منصب الرئيس التنفيذي 

للشركة، اعتبارا من األحد المقبل.
ــة، صــــــرح رئــيــس  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــــذه الـ ــهـ ــ وبـ
مجلس إدارة الــشــركــة محمد العثمان 
بأنه تم أخذ الموافقات الالزمة لتعيين 
الخشنام، الذي يعد كفاءة وطنية متميزة 
لقيادة »كي نــت«، وفقا الستراتيجيتها 
ــاق جــديــدة للخدمات  المقبلة لــفــتــح آفــ
االلكترونية لالرتقاء بالخدمات المقدمة 
للقطاع المصرفي والتجاري والحكومي 

بالكويت والبنوك العاملة فيها.
يتمتع الخشنام بسيرة ذاتية متميزة 
وخــبــرة عملية جـــاوزت الـــ 30 عــامــا في 
ي التقنيات المالية والمصارف، 

َ
مجال

حيث حصل على شهادة البكالوريوس 
فـــي تــخــصــص هــنــدســة الــكــمــبــيــوتــر من 

جامعة الباسفيك )الــواليــات المتحدة(، 
إضافة إلى شهادة برنامج اإلدارة العامة 
من جامعة هارفارد، وشغل أخيرا منصب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فـــي شـــركـــة أنــظــمــة 

الــكــمــبــيــوتــر الــمــتــكــامــلــة الــعــالــمــيــة التي 
انضم لها عام 2017، وسبقها مناصب 
قيادية عديدة؛ منها مدير إدارة التخطيط 
االســتــراتــيــجــي لتقنية الــمــعــلــومــات في 

بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي، ونــائــب رئيس 
تنفيذي للمبيعات والرئيس التنفيذي 
للعمليات فــي شــركــة بـــاث سولوشنز، 
ومدير المبيعات في شركة ركاز لألنظمة، 
ومدير تطوير األعمال في قطاع الخدمات 
المالية لشركة الحاسبات، ومدير تطوير 
األعمال في شركة الخليج للتجهيزات 
المكتبية، كما كــان عــضــوا فــي مجلس 

إدارة بنك الكويت الصناعي.
من جانبه، أعرب الخشنام عن خالص 
تــقــديــره لمجلس إدارة »كـــي نـــت« على 
ثقتهم الغالية، ويتطلع لتعزيز مكانة 
الشركة وفقا الستراتيجيتها في المرحلة 
ــأن يــكــون  ــ الــمــقــبــلــة. كـــمـــا أبــــــدى ثــقــتــه بـ
التعاون مع فريق العمل في »كي نت« هو 
شعار المرحلة القادمة، والتي تنتظرها 

العديد من المشاريع المتميزة لها.

أظهر استطالع آلراء محللين 
أجرته »رويترز« أن معدل التضخم 
الـــرئـــيـــســـي بــمــصــر تــــســــارع عــلــى 
األرجــح في نوفمبر، بعد أن أدى 
خفض قيمة العملة فــي أكتوبر، 
واستمرار القيود على الــواردات، 
إلــى تجدد الضغوط الصعودية 

على األسعار.
وأظــهــر مــتــوســط تــوقــعــات 14 
محلال أن التضخم السنوي بلغ 
ــــالل الــشــهــر  18.75 فــــي الـــمـــئـــة خـ
الــمــاضــي، ارتــفــاعــا مــن 16.2 في 
ــو أعــلــى  ــ الـــمـــئـــة فــــي أكـــتـــوبـــر، وهـ
مـــســـتـــوى مـــنـــذ ديــســمــبــر 2017. 
وأرجع رئيس قسم األبحاث لدى 
»أرقام كابيتال« ياب ماير الزيادة 
السريعة في األسعار إلى »ارتفاع 

فواتير االستيراد«.
وفــرض البنك المركزي قيودا 
عــلــى الـــــــواردات فـــي فــبــرايــر، قبل 
األزمــة األوكرانية، وخفض قيمة 
الـــعـــمـــلـــة مـــنـــذ مـــــــــارس. وفــــــي 27 
أكتوبر، خفض البنك سعر الجنيه 
المصري 14.5 في المئة، وسمح 
ــه بـــاالنـــخـــفـــاض تــدريــجــيــا منذ  لـ

ذلك الحين.

وقـــال كبير االقــتــصــاديــيــن في 
»ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال« تــشــارلــز 
روبرتسون: »تحركت العملة 25 
فـــي الــمــئــة عــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
عـــام، وهـــذا مــن شــأنــه أن يضيف 
2.5-5 نــقــاط مــئــويــة فــي أي بلد، 
وقد بلغ االرتفاع 10 نقاط مئوية، 
لــذا مــن المحتمل أن يــكــون سعر 
الصرف األجنبي مسؤوال عن ثلث 
)االرتفاع في األسعار( عنها قبل 
مس 

ُ
عام، وربما يمثل النفط الخ

وأســـعـــار الــقــمــح الــعــالــمــيــة مـــا ال 
يقل عن الُعشر، ويمكن بسهولة 
إرجاع ثلثي االرتفاع إلى الجنيه، 
والـــنـــفـــط والـــــغـــــذاء حـــتـــى نــهــايــة 

أكتوبر 2022«.
وتــــــــــوقــــــــــع الــــــمــــــحــــــلــــــلــــــون فــــي 
ــز مــــعــــدل  ــفــ ــقــ االســــــتــــــطــــــالع أن يــ
التضخم األساسي إلى 21.6% من 
19% في أكتوبر. ومن شأن ارتفاع 
التضخم أن يضغط على البنك 
المركزي لرفع أسعار الفائدة في 
اجتماعه التالي 22 ديسمبر، ومن 
المقرر أن يصدر الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، اليوم، 

بيانات التضخم لشهر نوفمبر.

وقرر العديد من تجار الذهب 
فـــي مــصــر الــتــوقــف عـــن تسعيره 
ووقف البيع والشراء، وسط حالة 
مــن االضــطــراب وعـــدم االســتــقــرار 
بعدما سجلت األسعار ارتفاعات 
ــــالل األيــــــــام الــقــلــيــلــة  قـــيـــاســـيـــة خــ

الماضية.
وفي التعامالت األخيرة، سجل 
الـــغـــرام عــيــار 18 مــســتــوى 1586 
جنيها، كما قفز سعر الغرام عيار 
21 فــــوق مــســتــوى 1900 جــنــيــه، 
ــار 24  ــيـ وارتــــفــــع ســـعـــر الــــغــــرام عـ
إلــى مستوى 2114 جنيها، كما 
قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل 

مستوى 14800 جنيه.
ــــذي  ــبــــب االضـــــــطـــــــراب الــ وبــــســ
يــشــهــده الــــســــوق، أعــلــنــت بعض 
الــــشــــركــــات تـــجـــمـــيـــد أنــشــطــتــهــا، 
وقــالــت شــركــة »بـــي تــي ســـي« إنــه 
ــة عــلــى  ــركـ فــــي إطــــــار حـــــرص الـــشـ
ــإن حــركــة  ــ تــحــقــيــق الـــشـــفـــافـــيـــة، فـ
البيع والشراء متوقفة في الوقت 
الحالي، وسيستمر اإليقاف حتى 

إشعار آخر.
وأوضحت الشركة، في منشور 
عبر صفحتها على »فيسبوك«، 

أن الــقــرار يشمل جميع القنوات 
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا، حــرصــا 
عــلــى مصلحة الــعــمــالء والــســوق 
الــمــصــري، وأرجــعــت قــرارهــا إلــى 
ــأن األســـعـــار المعلنة  قــنــاعــتــهــا بـ
حاليا غير مستقرة أو منضبطة، 
وبالتالي لــن تتمكن الشركة من 
الشراء أو البيع في ظل حالة عدم 
االســتــقــرار واالضـــطـــراب الشديد 
الـــذي تــشــهــده أســعــار الــذهــب في 

السوق المصري.
ــنـــصـــة »آي  أيـــــضـــــا، أوقـــــفـــــت مـ
صاغة«، نشر حركة أسعار الذهب 
بـــاألســـواق الــمــحــلــيــة، وقــالــت في 
بـــيـــان إن عــــدم اســـتـــقـــرار الــســوق 
نتيجة لوجود تالعب في تحريك 
األسعار لمستويات غير مسبوقة 
ــــرض والـــطـــلـــب،  ــعـ ــ تـــحـــت وهــــــم الـ
وذكــــرت الــمــنــصــة، وفـــق بــيــان، أن 
سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز 
مستوى 1800 جنيه، على الرغم 
من استقرار سعر تــداول األوقية 

بالبورصة العالمية.
وتـــرى شعبة الــذهــب باتحاد 
الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــصــر أن 
ــأتــــي نــتــيــجــة  زيـــــــــادة األســـــعـــــار تــ

ــلــــي  ــة الــــــــســــــــوق الــــمــــحــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ مـ
ــلـــب  ــات، أهــــمــــهــــا الـــطـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ ــــضـ لـ
الــمــتــزايــد عــلــى الــمــعــدن األصــفــر، 
ســواء بغرض االدخــار، أو دخول 
بــعــض األفــــــراد والـــشـــركـــات الــتــي 
تشتري كميات كبيرة من الذهب، 
أو لــغــرض الــتــصــديــر للحصول 

على دوالر من الخارج.
ويــــقــــول مـــحـــمـــود الـــخـــضـــري، 
ــة فــي  ــاغـ أحـــــد تـــجـــار ســـــوق الـــصـ
القاهرة، إن ما يحدث في السوق 
في الوقت الحالي ال يمكن وصفه 

»الــــجــــنــــون«، حـــيـــث تــتــغــيــر  إال بـــــ
ــار كـــل نــصــف ســاعــة على  ــعـ األسـ
األكثر، مبينا أنــه على الرغم من 
االرتفاعات الكبيرة في األسعار 
فـــإن هــنــاك طلبا كــبــيــرا والــســوق 
ال يستوعب حجم هذا النمو في 
الـــطـــلـــب، ولـــذلـــك تـــقـــوم الــشــركــات 
وكـــبـــار الــتــجــار بـــزيـــادة األســعــار 
ــار الــعــالــمــيــة  ــ ــعـ ــ بـــعـــيـــدا عــــن األسـ

للذهب.
وأشــار الخضري، لـ »العربية. 
نت«، إلى أن غالبية كبار التجار 

يــقــومــون بــتــحــديــد أســعــار البيع 
والشراء وفق سعر صرف الدوالر، 
ولكن في السوق الموازي وليس 
السوق الرسمي، وبالفعل سجل 
ســعــر صــــرف الــــــدوالر ارتــفــاعــات 
قـــيـــاســـيـــة فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 
ليصل في بعض التعامالت إلى 
أكثر من 30 جنيها مقابل مستوى 
24.60 جنيها في السوق الرسمي.
)العربية.نت(

شــــــاركــــــت شـــــركـــــة الـــــعـــــقـــــارات 
ــراٍع رئــيــســي لبطولة  الــمــتــحــدة كــ
الــخــلــيــج الــريــاضــيــة 2022 الــتــي 
أقيمت مــن 2 إلــى 3 ديسمبر في 

الجزيرة الخضراء.
وقـــد جـــاءت رعــايــة »الــعــقــارات 
المتحدة« الناجحة لهذه الفعالية 
متماشية مع أهداف المسؤولية 
االجتماعية التي تتبناها الشركة، 
ــي دعــــــم الـــشـــبـــاب  ــ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ
ــز الــــتــــوعــــيــــة بـــاألنـــشـــطـــة  ــزيــ ــعــ وتــ
الرياضية في أوســاط المجتمع، 
ــذه الــبــطــولــة لم   أن هــ

ً
خـــصـــوصـــا

يقتصر دورها على مفهوم اللياقة 
ونــمــط الــحــيــاة الصحي فحسب، 
بــل كــانــت فعالية اجتماعية في 
ــا، األمـــــــر الـــــــذي يــجــســد  جــــوهــــرهــ
بصورة ملموسة القيمة الفعالة 
التي تتبناها »العقارات المتحدة«، 

والمتمثلة في بناء المجتمعات.
ــي تــم  ــتــ وتـــعـــتـــبـــر الـــبـــطـــولـــة الــ
إطالقها عام 2013 الفعالية األكثر 
 مـــن نــوعــهــا في 

ً
شـــهـــرة وتـــقـــديـــرا

الشرق األوسط وآسيا. وقد جرت 
الــعــادة على إقــامــة هــذه البطولة 
 فــــي الـــكـــويـــت بــمــشــاركــة 

ً
ســـنـــويـــا

واسعة من الرياضيين المحترفين 
بـــــدول الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
إفــريــقــيــا، إضــافــة إلـــى رياضيين 
دولــيــيــن مـــن أوروبــــــا والـــواليـــات 

المتحدة األميركية. 
وإلى جانب رعايتها للبطولة 
فـــي الـــجـــزيـــرة الـــخـــضـــراء، نظمت 

»الـــعـــقـــارات الــمــتــحــدة« فعاليتها 
ــز مـــبـــيـــعـــات  ــ ــركـ ــ ــــي مـ الــــخــــاصــــة فــ
ضاحية حصة، بالشراكة مع فريق 
Street 965، الذي يعتبر مجتمع 
السيارات األول في الكويت ودول 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
حــيــث تــم عـــرض أربــعــيــن ســيــارة 
فــاخــرة مــن الــطــراز األول، لتشكل 
بـــذلـــك نــقــطــة الـــجـــذب الــمــحــوريــة 
للمشاركين والـــزوار، إضافة إلى 
األنشطة األخرى التي جرت على 
هامش الفعالية، والــتــي أضافت 
 مــن المتعة واإلثـــــارة، لما 

ً
مــزيــدا

اشتملت عليه من أنشطة ترفيهية 
ومسابقات، كما تمت استضافة 
الـــعـــديـــد مــــن شـــاحـــنـــات الــطــعــام 

لتجربة تذوق ممتعة للزوار.
وقد سعت »العقارات المتحدة« 

إلى أن تأتي كل تجربة تضمنتها 
هــذه الفعالية فــريــدة مــن نوعها 
ــا حـــرصـــت  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ واســ
الــــشــــركــــة عـــلـــى دعــــــم الـــمـــشـــاريـــع 
 مع 

ً
الكويتية الشبابية انسجاما

الــــرؤيــــة الــمــســتــقــبــلــيــة األوســــــع لـ 
»العقارات المتحدة«، والمتمثلة 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ ــر كـــــــل سـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ فـــــــي تـ
لـــلـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة والـــشـــبـــاب 

الكويتي.
وفي حديثه حول هذه الرعاية، 
قــال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
»العقارات المتحدة«، مــازن حوا: 
»تــتــمــاشــى مــشــاركــتــنــا فـــي هــذه 
الــمــبــادرة مــع أجــنــدة المسؤولية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــشــــركــــة، الـــتـــي 
تهدف إلى تعزيز موقعها كداعم 
لألنشطة الرياضية التي تساهم 
في بناء مجتمعات حيوية، وتلهم 
جيل الشباب، من خالل تشجيعهم 
ــلـــوب حـــيـــاة أكــثــر  عــلــى تــبــنــي أسـ

صحة«.
وشــمــلــت الــبــطــولــة هــــذا الــعــام 
 ألنشطة اللياقة البدنية 

ً
جناحا

شارك فيها الضيوف من مختلف 
األعمار طوال فترة الحدث، الذي 
استقطب أكثر من 2500 رياضي؛ 
، مــمــن يــرغــبــون 

ً
 ودولــــيــــا

ً
مــحــلــيــا

ــقـــات  ــابـ ــمـــسـ ــة فـــــي الـ ــاركــ ــمــــشــ ــالــ بــ
المختلفة للحصول على فرصة 

للفوز بأحد األلقاب.

 Ooredoo تــحــرص
الــكــويــت، أول مــن يقدم 
خدمات رقمية مبتكرة 
في الكويت، على تقديم 
أحدث الخدمات لتعزيز 
وتــــــحــــــديــــــث مــــفــــاهــــيــــم 

تجربة العمالء.
 »Ooredoo« وأبـــدت
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــتـــطـــور 
الــــــرقــــــمــــــي الــــمــــســــتــــمــــر 
للتكنولوجيا المالية 
فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنــــــحــــــاء 
الــبــالد والــمــنــطــقــة، بما 
فــي ذلـــك الــجــهــود التي 

تبذلها السلطات الرقابية، وبنك الكويت المركزي، إلدخــال تقنيات 
ة على  التكنولوجيا المالية بالشكل الــذي يضفي المزيد من الكفاء

الحياة اليومية لألفراد.
وتفخر Ooredoo الكويت بأن تكون أول شركة اتصاالت في الكويت 
تعلن إطالق خدمة Apple Pay عن طريق تطبيق MyOoredoo الخاص 
بها لتواكب شعارها »طــور عالمك«، وبذلك تكون سباقة في تقديم 
هذه الخدمة التي طال انتظارها بشكل يوفر لعمالئها سهولة إجراء 

العمليات المالية الفردية اليومية من دون أي تعقيدات.
 iPhone على أجهزة Apple هي ميزة فريدة تقدمها Apple Pay
وiPad وMacBook الخاصة بها، مما يتيح للعمالء دفع فواتيرهم 
أو إعـــــادة تــعــبــئــة خــطــوطــهــم أو شــــراء أي عــــرض مـــن خــــالل تطبيق 
MyOoredoo بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مسح أو إضافة بطاقات 

السحب اآللي أو بطاقات ائتمانية جديدة.
وشهد عــام 2022 تطويرا مستمرا في Ooredoo بشكل ينعكس 
أيضا على تطوير كل ما يخص عمالءها، واستراتيجيتها التي تجعل 

من تجربة العمالء مختلفة ومميزة عن كل ما يقدمه السوق.
وتعمل Ooredoo الكويت على مدار الساعة إلثراء التجربة الرقمية 
للعمالء، من خالل شبكة اتصاالت غنية ومتطورة تكنولوجيا، بابتكار 
 ،Apple Pay وتوفير واعتماد أحــدث الميزات، ومــن هنا جــاء تقديم
وهي واحدة من أحدث الميزات التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع 

لعمالئها بكفاءة من خالل هذه الخاصية.

أطــلــقــت »كــامــكــو إنــفــســت«، الــمــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن تــطــبــيــق كـــامـــكـــو إنــفــســت 
تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين 

مستوى تجربة العمالء.
فــمــن الــمــيــزات األســاســيــة الــتــي تمت 
إضــافــتــهــا كــجــزء مـــن الــمــرحــلــة الثانية 
لوحة التحكم، التي تم تصميمها لتوفر 
للعمالء نــظــرة شاملة على محافظهم 
االســتــثــمــاريــة. كــمــا تــمــت إضـــافـــة ميزة 
أخـــــرى تــتــيــح لــلــعــمــالء االســـتـــثـــمـــار في 
الــمــنــتــجــات الــتــي تــقــّدمــهــا الــشــركــة من 
ضـــمـــنـــهـــا الــــصــــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــاريـــة. 
ومــع التحديث الــحــالــي، يمكن للعمالء 
ــداع عــن طريق   فتح حساب واإليــ

ً
أيــضــا

ــل  ــويـ ــتـــحـ اســـــتـــــخـــــدام »كــــــــي نــــــــت« أو الـ
المصرفي واالستثمار في أي من الحلول 

االستثمارية التي توفرها الشركة.

 ،
ً
وعالوة عن الميزات المضافة حديثا

تم تحسين تجربة مستخدمي التطبيق، 
وباألخص تلك المتعلقة بفتح الحساب 
أو تــحــديــث الـــبـــيـــانـــات، حــيــث تـــم ربــط 
مــعــلــومــات الــبــطــاقــة الــمــدنــيــة مـــع نظام 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة، 
لالستفادة من خدمات الهيئة الرقمية، 
كــمــا تــم تحسين عملية فــتــح الحساب 
لتوفير تجربة سلسة مع الحد من الوقت 

الذي تستغرقه هذه العملية.
 إلى 

ً
وقد عمل فريق الدعم بجد جنبا

جــنــب مــع الــمــطــوريــن لتحسين قابلية 
استخدام التطبيق ومستوى االستجابة.

ــت رئـــيـــســـة قــــطــــاع الــعــمــلــيــات  ــ ــالـ ــ وقـ
الـــمـــســـانـــدة نـــــــوال مــــال حـــســـيـــن: »نــحــن 
فــخــورون بــإطــالق المرحلة الثانية من 
 
ً
ا تطبيق كامكو إنفست، الذي يعد جزء

من استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، 
والتي تهدف إلــى توفير تجربة رقمية 
لــلــعــمــالء الــحــالــيــيــن والـــجـــدد. وأضــافــت 
أن المرحلة الثانية مــن تطبيق كامكو 
إنــفــســت الــعــديــد مــن الــمــيــزات الــجــديــدة 
المطورة، وتطوير تجارب المستخدم، 
 عــن التحسينات الــتــي يمكن أن 

ً
فــضــال

تـــســـاعـــد الــمــســتــخــدمــيــن فــــي رحــلــتــهــم 
االستثمارية الرقمية«.

بـــــدوره، قـــال نــائــب رئــيــس أول إدارة 
األســـــــــــــــواق األســــــاســــــيــــــة والــــمــــشــــاريــــع 
االستراتيجية جــراح الناصر: »مكنتنا 
ــن تــطــويــر  ــة مــ ــقـــويـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـ
التطبيق بشكل فــعــال ودعـــم متطلبات 
ـــن خـــــالل تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات  ــمـــالء مـ ــعـ الـ
ــل أحــد 

ّ
والــمــيــزات الــجــديــدة، والــتــي تــمــث

الــجــوانــب األســاســيــة فــي رحلتنا نحو 

ــر الــتــطــبــيــق  ــتـــوافـ ــمـــي. ويـ ــرقـ الـــتـــحـــول الـ
لــمــســتــخــدمــي iOS وAndroid ويــضــم 
مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، 
 عن إمكانية االستثمار في العديد 

ً
فضال

مــن الصناديق والمنتجات ذات األداء 
المميز«.
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»العيد« نظمت أول مؤتمر للمحللين 
الماليين لمناقشة نتائج الربع الثالث

نــظــمــت شـــركـــة الـــعـــيـــد لــألغــذيــة 
أول مــؤتــمــر للمحللين الــمــالــيــيــن 
ــاتــــف،  ــهــ ــر الــ ــبــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــ
بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال؛ 
لمناقشة البيانات المالية للشركة 
ــام 2022  ــع الـــثـــالـــث مـــن عــ ــربـ فـــي الـ
والنتائج التشغيلية المجمعة في 
األشــهــر التسعة المنتهية فــي 30 

سبتمبر 2022.
واســتــعــرض الرئيس التنفيذي 
للشركة م. محمد المطيري عرضا 
تقديميا مفصال عن األداء المالي 
والتشغيلي للشركة، خالل األشهر 
ــــن عــــــام 2022  الـــتـــســـعـــة األولـــــــــى مـ

.
ً
، والربع الثالث خصوصا

ً
عموما

وقال المطيري، في الجزء األول 
مــن الــعــرض، إن عــام 2022 يعتبر 
عــام التخطيط واالبــتــكــار وإرســـاء 
ــلـــورت بـــاطـــالق  ــبـ ــتـــي تـ الـــقـــواعـــد الـ
الـــشـــركـــة الســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع 
ــافـــة الــى  اإلقــلــيــمــي Goals25، إضـ
اعـــتـــمـــاد مــنــهــجــيــة عــمــل مــتــطــورة 
بــعــنــاصــر مــســاعــدة دعــمــت الــنــمــو 
المتواصل رغم االرتفاع الملحوظ 
ــواق  ــ لـــمـــعـــدالت الــتــضــخــم فـــي األسـ

المحلية واإلقليمية والعالمية.
ــرز  ــ ــ ــــري الـــــــــى أبـ ــيـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــت الـ ــفــ ــ ــ ول
الـــعـــوامـــل اإليــجــابــيــة الســتــمــراريــة 
»الــعــيــد« فـــي االرتـــقـــاء بعملياتها 
الــتــشــغــيــلــيــة، ومــنــهــا الــتــوســع في 
قـــطـــاع هـــوريـــكـــا لــخــدمــة الــمــطــاعــم 
والفنادق، وتحقيق الشركة لنتائج 
 ضمن 

ً
الفتة لتكون بعد عام تقريبا

الشركات الثالث األقوى واألهم في 
الــقــطــاع عــلــى الــمــســتــوى المحلي، 
إضافة الى التوسع اإلقليمي الذي 
تحقق بدخول سوق دبي والسوق 

السعودي.
وفــيــمــا يتعلق بــاالســتــفــادة من 

ــادة هيكلة الــشــركــة لعملياتها  إعــ
ــتــــي انــطــلــقــت فــي  الــتــشــغــيــلــيــة والــ
عــام 2020، وكــان من أهــم ركائزها 
ــنــــويــــع مــــصــــادر  الــــتــــوجــــه نــــحــــو تــ
الــدخــل بغية الــوصــول الـــى تـــوازن 
ــة الــمــحــقــقــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعــــوائــــد الـ ــــي الــ فـ
ــمـــل الــــشــــركــــة الــعــمــل  ــاعـــات عـ ــقـــطـ لـ
لـــديـــهـــا، أوضـــــح الــمــطــيــري أنــــه تم 
التركيز على تطوير قطاع التوزيع 
بإضافة قــنــوات جــديــدة، موضحا 
 عــلــى 

ً
ــكـــس ايــــجــــابــــيــــا ــعـ أن ذلــــــك انـ

ــاع الـــعـــوائـــد الــمــالــيــة للقطاع  ــفـ ارتـ
بنسبة 33.4 فــي الــمــئــة، فــي حين 
انخفضت حصة القطاع باجمالي 
الدخل للشركة بنسبة 87 في المئة 
ــر الــتــســعــة األولـــــــى مــن  ــهــ فــــي األشــ
عـــام 2022 مــقــارنــة بنسبة 95 في 
المئة عن الفترة نفسها من العام 
الماضي، فضال عن ارتفاع اجمالي 
اإليرادات التشغيلية خالل األشهر 
التسعة من عام 2022 بنسبة 49.3 
في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 

العام الماضي.
وتضمنت مــداخــالت المحللين 

ــمــــريــــن فــــــي الـــمـــؤتـــمـــر  ــثــ ــتــ والــــمــــســ
الــهــاتــفــي أســئــلــة لــلــمــطــيــري، كــان 
من أهمها الــســؤال المتعلق بآلية 
العمل التي تدير قطاعات الشركة، 
ورد الـــمـــطـــيـــري عــلــيــه بــتــوضــيــح 
نــمــوذج عمل »العيد لــألغــذيــة«، إذ 
تــدار الشركات والــفــروع واإلدارات 
التابعة للشركة من فرق متخصصة 
وإداريـــيـــن ورواد أعــمــال يعملون 
وفـــق مــقــايــيــس تشغيلية مــحــددة 
بدقة لتحقيق الرؤية التي تتابعها 
اإلدارة التنفيذية، لتمكين العاملين 

من االستمرار بالتقدم في األداء.
مـــن جــهــتــه، صــــرح مـــديـــر إدارة 
عــالقــات المستثمرين فــي الشركة 
ــعـــود، بـــــأن »الـــعـــيـــد«  ــمـــسـ مــتــعــب الـ
بادرت بتنظيم اول مؤتمر هاتفي 
للمحللين الماليين والمستثمرين 
ــه كــونــهــا  رغــــم انـــهـــا غــيــر مــلــزمــة بـ
مـــــدرجـــــة فـــــي الـــــســـــوق الـــرئـــيـــســـي 
لبورصة الكويت، اال انها حرصت 
على تنظيمه الستقطاب المحافظ 
االستثمارية اإلقليمية والعالمية، 
إضافة الى تعزيز مبادئ االستدامة 

والشفافية والمصداقية. 
ــاف الــمــســعــود أن الــشــركــة  ــ وأضـ
بادرت بوضع استراتيجية متكاملة 
الدارة عالقات المستثمرين بأهداف 
ــا بــتــطــويــر  ــ ــهـ ــ ــلـــور أولـ ــــدده تـــبـ ــــحـ مـ
الموقع االلكتروني للشركة لبناء 
عـــالقـــات راســـخـــة مـــع المساهمين 
ــاء، كـــاشـــفـــا عــــن مــشــاركــة  ــركــ ــشــ والــ
 فــي الملتقيات 

ً
الــشــركــة مستقبال

والمؤتمرات الخاصة بالمحللين 
الماليين والمستثمرين.

مازن حوا

جراح الناصر

متعب المسعود

»كامكو« تطلق المرحلة الثانية من تطبيقها
تجربة استثمارية رقمية متكاملة من فتح الحساب إلى اإليداع واالستثمار

»المركز« يستضيف محاضرة »تعزيز 
أساليب التفكير نحو النمو«

اختتم المركز المالي الكويتي )المركز(، بنجاح، 
محاضرة للموظفين، هدفت إلى تحفيزهم على 
 
ً
 وتحسنا

ً
تبني طرق التفكير التي تحقق تقدما

 .
ً
ثابتا

وجمعت مــحــاضــرة »تــعــزيــز أســالــيــب التفكير 
نـــحـــو الـــنـــمـــو« الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــخــتــلــف إدارات 
»المركز«، للتعرف على المهارات التي تمكنهم من 
تطوير نظرة متفائلة للحياة والعمل، وتحديد 
االختالفات بين مفهومي الثبات والنمو، وكيفية 
تــجــاوز الــتــحــديــات، والــمــكــتــســبــات طــويــلــة األمــد 

المترتبة على تبني طرق التفكير اإليجابية.
وأقيمت المحاضرة في »ذا تشيرمانز كلوب«، 
مها حمزة تقي، المؤسس والرئيس التنفيذي  وقدَّ

لشركة المعرفة لالستشارات. 
 The وقام تقي، وهو مدرب رئيسي معتمد من
 ،)Association for Talent Development )ATD
بمشاركة األساليب العملية والنظرية مع أعضاء 
فريق »المركز«. وعمل تقي خالل مسيرته المهنية، 
، في قطاعات البنوك 

ً
التي تمتد ألكثر من 30 عاما

واالتصاالت وتنمية المواهب، إضافة إلى العديد 
من العالمات التجارية المرموقة التي تتواجد 

فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، مــثــل: فـــيـــزا، ونــوكــيــا، 
ومــاســتــركــارد، وديـــزنـــي. كــمــا شـــارك الموظفون 
بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــطــرق لــبــنــاء وتــطــويــر 
أســالــيــب تــحــقــيــق الــنــمــو الــمــســتــمــر والــمــحــافــظــة 
عليه عبر عــدة نقاشات وأنشطة تفاعلية خالل 

المحاضرة.
 على تنظيم الفعالية، قال بيتر كيلي، 

ً
وتعليقا

نائب رئيس تنفيذي إلدارة الموارد البشرية في 
»المركز«: »نحن سعداء بإقامة هذه المحاضرة، 
ر استضافة المحاضر حمزة تقي لتقديم  ونــقــدِّ
جلسة تحفيزية قبل نهاية العام، بما يسهم في 
رفــع الوعي لــدى فريق عمل )الــمــركــز(، ومشاركة 

أساليب تعزيز النمو«. 
وأضــــاف: »الــهــدف مــن الــفــعــالــيــة هــو مساعدة 
ــادة النمو،  الــمــوظــفــيــن عــلــى اكــتــســاب مــفــهــوم زيــ
وتنمية مــهــاراتــهــم ومــهــارات زمــالئــهــم، وهــو ما 
يعكس تفاني )الــمــركــز( فــي تعزيز روح الفريق، 
ورفــع قـــدرات األداء. وبكل تأكيد، فــإن محاضرة 
)تعزيز أساليب التفكير نحو النمو( كانت محفزة 
وتــفــاعــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر، وســتــســهــم فـــي تمكين 

أعضاء فريقنا أثناء تطلعهم نحو عام 2023«.

لقطة جماعية لفريق »المركز« خالل المحاضرة

 Apple« تطلق »Ooredoo«
MyOoredoo عبر تطبيق »Pay

في إطار حرصها على تعزيز تجربة العمالء

»المتحدة« تختتم رعايتها لبطولة 
الخليج الرياضية

ضمن سعيها لتعزيز التوعية باألنشطة الرياضية في الكويت

مصر... توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى %18.75
شركات وتجار يوقفون بيع وشراء الذهب بسبب قفزات األسعار

ً
 تنفيذيا

ً
»كي نت«: تعيين عصام الخشنام رئيسا

محمد العثمانعصام الخشنام

https://www.aljarida.com/article/7178
https://www.aljarida.com/article/7177
https://www.aljarida.com/article/7176
https://www.aljarida.com/article/7174
https://www.aljarida.com/article/7172
https://www.aljarida.com/article/7170
https://www.aljarida.com/article/7168
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سلة أخبار

وصل الرئيس الصيني 
شي جينبينغ، أمس، إلى 

السعودية، في زيارة رسمية 
تستمر حتى الغد، وكان في 
استقباله بمطار امللك خالد 

الدولي، األمير فيصل بن 
بندر، أمير منطقة الرياض، 

واألمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية، وستعقد خالل 

الزيارة قمة سعودية - صينية، 
وقمة الرياض الخليجية 

الصينية للتعاون والتنمية، 
وقمة الرياض العربية 

الصينية للتعاون والتنمية.

الرئيس الصيني يبدأ 
زيارة للسعودية

أعلنت حركة طالبان أن 
أفغانيا دين بارتكاب جريمة 

تم إعدامه علنا، أمس، في 
سابقة منذ تولي الحركة 

املتشددة الحكم مجددا 
بأفغانستان في أغسطس 

.2021
وقال املتحدث باسم »طالبان« 

ذبيح الله مجاهد، في بيان، 
إن »املحكمة العليا تلقت أمرا 

بتنفيذ أمر القصاص هذا 
خالل تجمع عام للسكان«.

والشهر الفائت، أمر القائد 
»طالبان« هبة  األعلى لـ

الله أخوند زادة القضاة 
بتطبيق كل جوانب الشريعة، 

وخصوصا عمليات اإلعدام 
العلنية والجلد والرجم، 

إضافة الى بتر أعضاء 
اللصوص.

أفغانستان: »طالبان« 
تنفذ أول إعدام علني

أكد وزراء خارجية األردن 
أيمن الصفدي، ومصر سامح 
شكري والعراق فؤاد حسني، 

في اجتماع بعمان، أمس، 
االستمرار في العمل ضمن 

آلية التعاون الثالثي بني 
دولهم. وقال الصفدي في 
مؤتمر مشترك إن »اللقاء 

الثالثي يؤكد وقوف األردن 
ومصر إلى جانب العراق«. 

وأشار إلى التحضير 
الستضافة مؤتمر بغداد 

بنسخته الثانية في ديسمبر 
الجاري.

من جهته، لفت شكري إلى أن 
»املرحلة املقبلة بحاجة إلى 

التعاون القائم على التكامل«. 
بدوره، أكد حسني أن السياسة 

الخارجية لبغداد تهتم 
بتقوية العالقات مع دول 

الجوار.

اجتماع وزاري عربي 
يبحث »مؤتمر بغداد 2«

خالفات »حزب الله« وباسيل تضعفهما 
وخصومهما عاجزون عن استغاللها

● بيروت - منير الربيع
وصـــل حــجــم الــتــوتــر بــيــن »حــــزب الــلــه« 
و»التيار الوطني الحّر« الى مستوى غير 
مسبوق منذ تحالفهما عام 2006، بسبب 
خــالفــات أبــرزهــا االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وتفعيل عــمــل حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال 

ومجلس النواب. 
وطالب حزب الله، زعيم التيار الوطني، 
ــيــــار تــرشــيــح  جــــبــــران بــــاســــيــــل، بــــدعــــم خــ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
 باسيل يرفض ذلــك، واستفز الحزب 

ّ
لكن

بــالــتــلــويــح بــاعــتــمــاد الــالمــركــزيــة المالية 
واإلدارية الموسعة وتطبيقها على األرض 
 تطبيقها وفــق 

ً
فـــي حـــال لـــم يــكــن مــتــاحــا

القوانين.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــتــابــعــة إن الــطــرفــيــن 
غير قادرين على االنفكاك عن بعضهما، 
 النظر 

ّ
فكالهما بحاجة إلى اآلخر، وبغض

، فإنه في نهاية 
ً
عن التباين القائم حاليا

المطاف سيعودان إلى مظلة التحالف. 
ــوم الـــحـــزب  ــدو أن خـــصـ ــبـ فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـ
و«الــتــيــار« غير راغبين أو غير قــادريــن على 
القيام بأي خطوة سياسية تستغل التباين 
بينهما وتــراهــن عليه لفرض واقــع سياسي 

جديد. 
الى ذلك، يدرس »التيار الوطني« سبل الرد 
على مشاركة حزب الله في جلسة الحكومة 
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــا الـــيـــهـــا رئـ ــ ــتـــي دعـ الـ
األعمال نجيب ميقاتي، رغم معارضة باسيل.

 يلتزم نواب 
ّ

ومن بين الخيارات المتاحة، أال
»التيار« باالقتراع في جلسة انتخاب رئيس 
جــديــد للجمهورية الــمــقــررة الــيــوم بــالــورقــة 
ص كتلة النواب الداعمين 

ّ
البيضاء، مما سيقل

لحزب الله بشكل ملحوظ. أّما الخيار الثاني، 
ــددا من  فيتمثل بإمكانية تجيير بــاســيــل عـ
أصـــــوات كــتــلــتــه لــمــصــلــحــة مــيــشــال مــعــوض، 
)مــرشــح خصوم الــحــزب(، وبــذلــك يــرّد بشكل 

مباشر على تمّسك حزب الله بفرنجية. 
وتستبعد مصادر أخرى لجوء باسيل الى 
هــذه الخطوة، وتــرى أن موقفه يشبه موقف 
شخص يمتلك رصاصة واحدة في مسدسه، 
وال يمكنه استخدامها، ألنه سيفقد كل شيء.
 النظر عــن كيفية تصويت نــواب 

ّ
وبــغــض

ــل بــاســيــل رســالــة  ــ »الـــتـــيـــار« الـــيـــوم، فــقــد أرسـ
واضحة ومباشرة وقطعية لحزب الله بأنه 
يرفض دعــم انتخاب فرنجية، وأنــه ال يمكن 
إعــادتــه إلــى بيت الــطــاعــة بــهــذه الطريقة في 
 للسير 

ً
 ورافضا

ً
المقابل، فيما ال يزال متريثا

بخيار انتخاب قائد الجيش جوزيف عون. 
ــيــــؤدي الـــخـــالف بــيــن الــحــلــيــفــيــن إلــى  وســ
إضعاف قدرة باسيل على المناورة وإضعاف 
قدرة الحزب على فرض الرئيس الذي يريده، 
 على الــطــرفــيــن. ومــن هنا 

ً
مما سيرتد سلبا

ســتــكــون الجلسة الــتــاســعــة النــتــخــاب رئيس 
 للعالقة بينهما من 

ً
 جــديــدا

ً
الــيــوم امــتــحــانــا

المفترض أن تظهر نتائجه في التصويت.

شقيقة خامنئي تتبرأ منه وتدعو »الحرس« إلى إلقاء السالح
رئيسي يلقي كلمة بجامعة طهران رغم تحذيره ويشتكي من »ديكتاتورية« المحتجين في »حادثة الشوكوالته«

ــد نـــحـــو عــــشــــرة أيـــــــام مــن  ــعـ بـ
اعتقال السلطات ابنتها فريدة 
ــي عـــقـــب تــســجــيــلــهــا  ــ ــانـ ــ ــرادخـ ــ مـ
مقطع فيديو تصف فيه النظام، 
الـــذي يــقــوده خالها بـــ »المجرم 
وقاتل األطفال«، أصــدرت بدري 
ــئــــي، شــقــيــقــة  ــنــ ــامــ ــنـــي خــ ــيـ حـــسـ
المرشد اإليراني علي خامنئي، 
 
ً
الــتــي تعيش فــي طــهــران، بيانا

أعلنت فيه براءتها منه، وكتبت 
أن مرشد الجمهورية اإلسالمية: 
»ليس له آذان صاغية، ويواصل 
طــريــق روح الــلــه الــخــمــيــنــي في 

قمع وقتل األبرياء«.
ــي رســـالـــة  ــ وكـــتـــبـــت بــــــــدري فـ
مفتوحة لــخــامــنــئــي، باللغتين 
الفارسية واالنكليزية، نشرها 
نجلها محمد مرادخاني: »أخي 
ال يستمع إلـــى صـــوت الــشــعــب، 
ويــظــن أن صـــوت مــرتــزقــتــه هو 
ــق مــا  ــلــ ــطــ ــــب، ويــ ــعـ ــ ــــشـ صــــــــوت الـ
يناسبه على الشعب المضطهد«.
وأكــدت أنها قطعت عالقتها 
ــئــــي، لـــكـــنـــهـــا فــي  ــنــ ــامــ بـــعـــلـــي خــ
ــابـــق »وكـــــواجـــــب إنـــســـانـــي،  الـــسـ
أوصــــلــــت إلــــيــــه صـــــوت الــشــعــب 
 
ً
الــــمــــطــــالــــب بــــحــــقــــوقــــه، مــــــــــرارا

.»
ً
وتكرارا

وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة إلــــــــــى مـــقـــتـــل 
الــمــراهــقــيــن والـــشـــبـــاب عــلــى يد 
ــة واعـــتـــقـــال  ــيــ ــنــ الـــعـــنـــاصـــر األمــ
المتظاهرين في فترات مختلفة، 
ــــدان األبـــنـــاء  ــقـ ــ ــول: »فـ ــقــ كــتــبــت تــ
واالبتعاد عنهم حزن كبير على 
كل أم، وقد أصبحت العديد من 
ــــالل الــعــقــود  األمــــهــــات ثــكــلــى خـ

األربعة الماضية«.
وتـــــابـــــعـــــت: »رأيـــــــــــت أنــــــــه مــن 
المناسب، إلى جانب براءتي من 
أخـــي، أن أعــبــر عــن تعاطفي مع 
جميع األمــهــات اللواتي يعشن 
عــلــى جــرائــم نــظــام الجمهورية 
اإلســالمــيــة، ومــثــل كــل األمــهــات 
اإليـــرانـــيـــات الـــحـــزيـــنـــات، أشــعــر 

بالحزن البتعادي عن ابنتي«.
وأضــــــــافــــــــت والــــــــــــــدة فـــــريـــــدة 
مـــرادخـــانـــي: »عــنــدمــا يعتقلون 
ابـــنـــتـــي بـــعـــنـــف، فـــمـــن الـــواضـــح 
 
ً
أنهم يمارسون عنفا مضاعفا
آالف الــمــرات على أبــنــاء وبنات 

اآلخرين المضطهدين«.
وأشارت إلى تاريخ معارضة 
بـــعـــض أفـــــــراد عـــائـــلـــة خــامــنــئــي 

لــنــظــام الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
ــة عــائــلــتــنــا  ــعــــارضــ ــقــــول: »مــ ــالــ بــ
ــد هــــــذا الـــنـــظـــام  ــ ونـــضـــالـــهـــم ضـ
اإلجــرامــي بــدأ بعد أشهر قليلة 
ــورة، 1979، ألن  ــ ــثــ ــ ــ ــقـــط مــــن ال فـ
جـــرائـــم هــــذا الـــنـــظـــام وقـــمـــع أي 
صــــوت مـــعـــارض وســـجـــن أكــثــر 
 وشفقة في هذا 

ً
الشباب تعليما

البلد، وأقسى حاالت التعذيب، 
واإلعدامات الواسعة النطاق، قد 

بدأت منذ بداية الثورة«. 
ولــفــتــت بـــدري إلـــى معارضة 
ــل الـــشـــيـــخ عــلــي  ــ ــراحـ ــ زوجــــهــــا الـ
طـــهـــرانـــي لـــنـــظـــام الــجــمــهــوريــة 

اإلسالمية. 
ــــوري  ــثـ ــ ــــرس الـ ــ ــحـ ــ ــ ودعـــــــــت »الـ
ومـــرتـــزقـــة خــامــنــئــي إلــــى إلــقــاء 
ــا يــمــكــن،  أســلــحــتــهــم بــــأســــرع مــ
ــــى الـــشـــعـــب قــبــل  واالنــــضــــمــــام إلـ
فوات األوان«. وكتبت: »يؤسفني 
أنه ألسباب جسدية ال أستطيع 
المشاركة في االحتجاجات كما 
ينبغي، لكن قلبي وروحـــي مع 

الشعب حتى يصل إلى الحرية 
والديموقراطية«.

 رئيسي في الجامعة 

ــــك، وبــمــواكــبــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
امــنــيــة، ألــقــى الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
ــيـــســـي، كــلــمــة أمـــس  إبـــراهـــيـــم رئـ
ــعـــة طـــــهـــــران، مــتــعــهــدا  ــــي جـــامـ فـ
بــاإلصــغــاء الــى االحــتــجــاجــات ال 
ــع رئــيــســي  ــ إلــــى الــتــخــريــب. ودافــ
عــن فــرض قــيــود على اإلنترنت، 
مــعــتــبــرا ان الــســبــب »هـــو انــعــدام 
األمـــن واالضـــطـــراب الـــذي سببه 

العدو«. 
ودافــــــــع عــــن ســـجـــل حــكــومــتــه 
االقتصادي، وأقر بوجود مشاكل 
اقتصادية، إال أنه رفض اعتبارها 
سبب التظاهرات المتواصلة في 
إيــران منذ مقتل الشابة الكردية 
مــهــســا أمــيــنــي بــعــد احــتــجــازهــا 
من قبل شرطة اآلداب المنحلة، 
ــد  ــواعــ ــقــ ــبــــب مــــخــــالــــفــــتــــهــــا لــ ــســ بــ

ــذي قــالــت  ــ ــي الـ ــزامــ الـــحـــجـــاب اإللــ
السلطات انها تعيد النظر فيه.

ــأن أغــلــبــيــة  ــرار مــنــه بــ ــ وفــــي إقــ
مـــن طــــالب الــجــامــعــات يـــؤيـــدون 
ــــات، قــــــال رئـــيـــســـي:  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
»البعض أوصاني أال آتي اليوم 
ــــي إلـــى  ــى أال آتـ ــ ــ أو بـــالـــحـــد األدنـ
جـــامـــعـــة طــــهــــران، لــكــنــنــي جــئــت 

ألنني أبحث عن فرصة«.
 الــى 

ً
وتــطــرق رئــيــســي مـــجـــددا

الحادثة التي وقعت معه خالل 
زيـــارتـــه لــكــردســتــان عــنــدمــا قــدم 
لــه أحــد أصــحــاب الــمــحــال قطعة 
من الشوكوالته أمام الكاميرات. 
وتـــعـــرض الـــرجـــل الـــى انــتــقــادات 
الذعة من المعارضين، وقام بعد 
ذلك باالعتذار والتصريح بأنه لم 
يقصد أن يجرح مشاعر أي أحد. 
ــام الـــطـــالب:  ــ ــال رئــيــســي امـ ــ وقـ
ــــي كـــردســـتـــان أعـــطـــانـــي رجـــل  »فـ
شــوكــوالتــه فــي الــســوق، انــظــروا 
مـــاذا فعلوا بــهــذا الــرجــل الفقير! 

وبرأيكم من هو الديكتاتور؟«.

ــــي  ــرانــ ــ ــيـــــس اإليــ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــهــ ــ واتــ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة 
ــالـــســـعـــي إلــــــى تـــدمـــيـــر »إيــــــــران  بـ
ــران  ــإيــ ــبــــدالــــهــــا بــ ــتــ ــة واســ ــقــــويــ الــ
ضعيفة، وجعلها مــثــل ســوريــة 
وأفغانستان«، معتبرا أن »أكثر 
نــظــام مــســتــبــد عــلــى وجـــه الــكــرة 
ــة هــــو نــــظــــام الــــواليــــات  ــ ــيـ ــ األرضـ

المتحدة«.

إضراب واحتجاجات

ــٍت تــواصــل  وجــــاء ذلـــك فــي وقــ
المتاجر إغـــالق أبــوابــهــا، أمــس، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــدن اإليـ ــمــ ــن الــ ــي عـــــدد مــ فــ
لليوم الثالث على الــتــوالــي، في 
أعقاب دعوات من محتجين إلى 
إضراب عام في أنحاء البالد مدة 

ثالثة أيام.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت الــــقــــيــــادة 
الــوســطــى لــلــقــوات األمــيــركــيــة أن 
 تابعا لـــ »الحرس 

ً
 حربيا

ً
زورقـــا

الثوري« اإليراني اقترب لمسافة 

خــــطــــيــــرة مــــــن ســــفــــن الـــبـــحـــريـــة 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي مــضــيــق هـــرمـــز، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــتـــهـــمـــة الــــبــــحــــريــــة االيـ
بـــالـــتـــصـــرف بــشــكــل غـــيـــر مــهــنــي 

وغير آمن.
وفـــــــي ظـــــل تــــقــــاريــــر عـــــن نــيــة 
االتحاد االوروبي فرض عقوبات 
ــدة عـــلـــى أفـــــــــراد وهـــيـــئـــات  ــ ــديـ ــ جـ
إيـــرانـــيـــة بــســبــب مــســألــة حــقــوق 
اإلنـــســـان والـــطـــائـــرات الــمــســّيــرة 
لروسيا، جدد المبعوث االميركي 
ــران روبــــــرت مــالــي  ــإيــ الـــخـــاص بــ
ــول، إن الـــخـــيـــار الــعــســكــري  ــ ــقـ ــ الـ
مطروح على الطاولة لمنع إيران 
 
ً
من امتالك سالح نــووي، مشيرا
الــى أن طهران لم تظهر رغبتها 

في العودة إلى االتفاق النووي.
في السياق نفسه، ذكرت القناة 
13 فــي الــتــلــفــزيــون اإلســرائــيــلــي، 
 رسائل 

ً
 إسرائيل تلقت أخيرا

ّ
أن

 
ّ
أوروبــيــة وأميركية مفادها بأن

التوقيع على االتفاق النووي مع 
.
ً
إيران لم يعد مطروحا

رئيسي خالل حوار جانبي على هامش 
زيارته لجامعة طهران أمس )إرنا(

في ما يشير إلى مستوى 
األزمة التي تسببت فيها 

االحتجاجات المستمرة 
منذ سبتمبر في إيران وسط 
مطالبات بتعديل الدستور 
وإنهاء نظام الجمهورية 
اإلسالمية، نددت شقيقة 

المرشد علي خامنئي بالقمع، 
ودعت »الحرس الثوري« إلى 

إلقاء السالح، معلنة التبرؤ من 
شقيقها.

احتكاك أميركي ـ 
إيراني في هرمز 

 
ً
ح مجددا ومالي يلوِّ
بالخيار العسكري 

وأوروبا تعد حزمة 
عقوبات

 
ً
 انتخابيا

ً
ًجورجيا تهدي لبايدن انتصارا

والحزب الجمهوري ينزف سياسيا
ز الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن أغلبيته في 

ّ
عـــز

مجلس الشيوخ مع فوز المرشح الديموقراطي رافايل 
وارنوك في جولة اإلعادة لالنتخابات النصفية في 
واليـــة جــورجــيــا على منافسه الــجــمــهــوري هيرشل 
ووكر المدعوم من دونالد ترامب، في انتكاسة قاسية 
للحزب الجمهوري، الذي بدا كأنه يعيش حالة نزيف 

سياسي.
وقال بايدن، الذي أصبح يتمتع مع حزبه بحرية 
أكبر في تطبيق أجندته: »هذه الليلة، دافع الناخبون 
في جورجيا عن ديموقراطيتنا ورفضوا تيار ماغا 
 
ً
 صالحا

ً
المتطرف واألهم من ذلك أنهم أعادوا رجال

إلى مجلس الشيوخ«.
ويشير بايدن بذلك إلى شعار سلفه دونالد ترامب 
»لنعيد ألميركا عظمتها« )ميك أميركا غريت أغين(.

ــرج الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي، الـــــــذي كـــان  ــ وبــــذلــــك خــ
المراقبون يتوقعون هزيمة قاسية له في انتخابات 
 وبــاتــت رئــاســتــه محّصنة 

ً
منتصف الـــواليـــة، قــويــا

ضد الشلل.
ففي مجلس الشيوخ، أصبحت األكثرية للحزب 

الديموقراطي بصوتين )51 مقابل 49(، بعد أن كانت 
المقاعد قبل االنتخابات مقسومة بالمناصفة )50 - 
50( بين الديموقراطيين والجمهوريين. وفي مجلس 
النواب، خرج »الجمهوري« بنزيف سياسي من شأنه 
إطاحة األكثرية العددية )9 مقاعد(، التي حققها في 
االنتخابات، التي لن تقوى في هذه الحالة على إرباك 
 في شقها الخارجي.

ً
أجندة البيت األبيض، خصوصا

ومن بين ما سيتيحه للديموقراطيين، السماح 
لــهــم بــمــمــارســة تــأثــيــر أكــبــر فــي الــلــجــان البرلمانية 
الرئيسية. كما سيحد بشكل كبير من نفوذ سناتور 
ديــمــوقــراطــي مــعــتــدل هــو جــو مانشين الـــذي أفشل 
 مــن المشاريع الكبرى إلدارة بــايــدن. وحملت 

ً
عـــددا

نتيجة انتخابات جورجيا رسالة قاتمة ليس فقط 
لتيار ترامب بل للحزب الجمهوري بأكمله الذي نزل 
بثقله وراء ووكــر وفي واليــة تقع في عمق الجنوب 

 على الجمهوريين.
ً
المحسوب تقليديا

)واشنطن ـ أ ف ب(

ألمانيا تفكك خلية انقالبية بقيادة »أمير« وجنرال متقاعد

ــت الــســلــطــات األلــمــانــيــة، أمــــس، حملة 
ّ
شــن

 بينها ثكنات 
ً
مداهمات استهدفت 130 موقعا

لــلــجــيــش، وشــــارك فــيــهــا 3 آالف عــنــصــر أمــن 
فــي 11 واليــــة ألــمــانــيــة، وألــقــت الــقــبــض على 
أشــخــاص قــالــت إنــهــم ضــالــعــون فــي مــؤامــرة 
تهدف الى اإلطاحة بالحكومة الديموقراطية، 
رضت 

ُ
وإعادة التفاوض بشأن التسوية التي ف

على ألمانيا النازية بعد خسارتها الحرب 
عت 

ّ
العالمية الثانية والــمــعــاهــدات الــتــي وق

مع الحلفاء.
 هم 22 المانيا 

ً
واعتقلت السلطات 25 فردا

يشتبه في »عضويتهم في منظمة إرهابية«، 
و3 أجانب يدعمون التنظيم، بينهم مواطنة 
روسية. وتم القبض على اثنين من الموقوفين 
فـــي الــنــمــســا وإيـــطـــالـــيـــا، والـــبـــاقـــون فـــي عــدة 

واليات داخل ألمانيا.
ووفــق المعلومات، فإنه بين الموقوفين 
الزعيم السياسي للتنظيم، األمير هاينريش 

 ،)
ً
الــثــالــث عــشــر أو األمـــيـــر رويــــس )71 عـــامـــا

وهــو سليل عائلة ملكية كانت تحكم واليــة 
تورينغن اإلقليمية )شرق(، والزعيم العسكري 
الـــجـــنـــرال روديـــغـــيـــر فــــون بــــي، وهــــو جــنــرال 
ميداني كبير في كتيبة المظليين بالجيش، 
تــم استبعاده فــي وقــت ســابــق بسبب خرقه 
قانون السالح، إضافة الــى ضابط صف في 
 فـــي وحـــدة 

ً
 قـــيـــاديـــا

ً
الــخــدمــة يــشــغــل مــنــصــبــا

الــقــوات الــخــاصــة )KSK(، وعـــدد مــن الجنود 
االحتياطيين، وبيرغيت مالساك- وينكمان 
النائبة السابقة عــن حــزب »الــبــديــل مــن أجل 

 .)AFD( المانيا« اليميني المتشدد
وأعـــلـــن الـــمـــدعـــون، فـــي بـــيـــان، أنــــه ُيشتبه 
 في أن هؤالء »قاموا باستعدادات 

ً
خصوصا

ملموسة القتحام البرلمان األلماني بعنف 
مــع مجموعة صغيرة مسلحة«، واختطاف 
سياسيين واســتــمــالــة عــنــاصــر فــي الجهات 

األمنية.

وقــالــوا إن الموقوفين شكلوا »مجموعة 
إرهــابــيــة بــنــهــايــة نــوفــمــبــر 2021 عــلــى أبــعــد 
تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب 
على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله 
بشكل من دولة خاصة بها«، وهو مخطط ال 
يمكن تحقيقه »إال عبر اســتــخــدام الوسائل 

العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة«.
وتــابــعــوا أن أعــضــاء التنظيم الـــذي أطلق 
عليه اسم »مواطنو الرايخ« كانوا على دراية 
هم قبلوا 

ّ
بأنه سيسقط خالل ذلك قتلى، »لكن

هــذا السيناريو كخطوة انتقالية ضــروريــة 
للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على 

كل المستويات«. 
وشكل التنظيم هيئة مركزية أطلق عليها 
ــــوزراء في  »الــمــجــلــس«، عــلــى غــــرار مــجــلــس الــ
الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات، مثل 

العدل والخارجية والصحة.
فت السلطات األلمانية في السنوات 

ّ
وصن

األخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من 
التهديدات األولــى للنظام العام، قبل الخطر 

الجهادي.
وأجرى االدعاء العام األلماني اتصاالت مع 
السفارة الروسية. ووفق وسائل إعالم المانية، 

فــقــد بــــذل هــايــنــريــش الـــثـــالـــث عــشــر جـــهـــوًدا 
للتواصل مع ممثلي موسكو في المانيا، إال 
أن المدعين العامين قالوا إنــه »ال يوجد ما 
يشير إلى أن جهات االتصال قد تفاعلت بشكل 
إيجابي مع مقاربته«. ونفت السفارة الروسية 

في برلين أي عالقة مع المجموعة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء 
عـــن الــمــتــحــدث بــاســم »الــكــرمــلــيــن« دمــيــتــري 
بيسكوف القول »ال يوجد مجال للحديث عن 

ل روسي هنا«.
ّ

تدخ

خططت لمهاجمة البرلمان واختطاف سياسيين وموسكو تنفي عالقتها بهاخططت لمهاجمة البرلمان واختطاف سياسيين وموسكو تنفي عالقتها بها

اعتقال األمير رويس من قصره في فرانكفورت أمس )د ب أ(
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https://www.aljarida.com/article/7139
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مباراتان في 
»ممتاز الطائرة«

تقام اليوم مباراتان ضمن 
الجولة الخامسة من الدوري 
ــكــــرة الــــطــــائــــرة،  ــلــ ــتــــاز لــ ــمــ ــمــ الــ
حــيــث يــلــتــقــي فــــي الــخــامــســة 
وخــمــس عــشــرة دقــيــقــة مــســاًء 
الساحل مع القادسية، تليها 
فــي الــســابــعــة وخــمــس عشرة 
ــاراة أخــــرى تجمع  ــبـ دقــيــقــة مـ
بين العربي وبرقان، وتجرى 
المباراتان على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 

الرياضي.
ســتــكــون الــفــرصــة سانحة 
أمام القادسية، ثاني الترتيب 
خلف العربي المتصدر بفارق 
األشــــــــــــــواط ورصــــــيــــــد واحــــــد 
)6 نــــقــــاط(، لــلــمــنــافــســة عــلــى 
الصدارة عبر بوابة الساحل، 
ــر من  ــيـ صـــاحـــب الـــمـــركـــز األخـ

دون رصيد.

العربي والقادسية للعبور لنهائي كأس ولي العهدالعربي والقادسية للعبور لنهائي كأس ولي العهد
 عن بطاقة التأهل

ً
السالمية يواجه الساحل بحثا

تــقــام الــيــوم مــواجــهــتــا الـــدور 
ــكــــأس ولـــي  نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــ
الـــعـــهـــد، حــيــث يــلــتــقــي الــعــربــي 
والــقــادســيــة عــلــى اســتــاد نــادي 
الشباب باألحمدي عند السابعة 
ــاء، والــســالــمــيــة والــســاحــل  مـــسـ

عند الرابعة مساء على استاد 
ــادي  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــفــ ــيــ ــلــ ــه الــــخــ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ

اليرموك.
وتأهل فريق العربي بصفته 
حامل اللقب، وبعد الفوز في ربع 
نهائي البطولة على الفحيحيل، 
ــيـــة  ــقـــادسـ ــاوز الـ ــ ــجـ ــ ــــي حـــيـــن تـ فـ
الصليبيخات وكاظمة، ونجح 
الــســالــمــيــة فـــي إقـــصـــاء الــكــويــت 
وبــرقــان، على الترتيب، وتأهل 
الساحل بعد تجاوز النصر ثم 

التضامن.
وحــــظــــيــــت الــــــفــــــرق األربـــــعـــــة 
بــفــرصــة اســتــعــداد لمواجهتي 
الــيــوم لــفــتــرة امــتــدت ألكــثــر من 
شهر، بعد أن توقفت المنافسات 
الرسمية بداعي إقامة مباريات 
كأس العالم، وهو ما ساهم في 
اكتمال الصفوف بصورة كبيرة.

ويـــشـــهـــد ســـجـــل الـــبـــطـــوالت 
لكأس ولي العهد فوز القادسية 
ــدارة  ــ بــالــلــقــب 9 مـــــــرات، فــــي صـ

الترتيب بالتساوي مع الكويت، 
كما نجح العربي في التتويج 8 
مرات، والسالمية في مناسبتين، 

وكاظمة في مناسبة واحدة.

مواجهة ثأرية

وتـــــفـــــوح رائـــــحـــــة الـــــثـــــأر مــن 
مــواجــهــة الــعــربــي والــقــادســيــة، 
ــكـــن األخـــــضـــــر فــي  ــمـ بــــعــــد أن تـ
آخـــر الــمــواجــهــات الــتــي جمعت 
الفريقين، في الجولة التاسعة 
من الدوري الممتاز، من تحقيق 
الفوز بنتيجة عريضة 3-1، وهو 

ــا تــطــمــح جــمــاهــيــر األخـــضـــر  مــ
إلـــــى تــــكــــراره الــــيــــوم، فــــي حــيــن 
يتطلع الجانب القدساوي إلى 

التعويض والثأر.
ــربـــي  ــعـ ــفـــــوف الـ ــ وتــــشــــهــــد صـ
ــاهــــزيــــة كــــبــــيــــرة بــــعــــد عـــــودة  جــ
ــنـــوســـي الــــهــــادي،  الـــلـــيـــبـــي الـــسـ
وتعافيه من اإلصابة، ليكون إلى 
جــانــب مــواطــنــه محمد صــولــة، 
والنيجيري ايــدو، وعلي خلف 

القوة الضاربة للفريق.
ويــــــدرك روســـمـــيـــر أن تــكــرار 
الفوز على األصفر ليس باألمر 
الـــســـهـــل، وســــط تـــنـــوع الــحــلــول 

فــي القادسية، وجـــودة الجهاز 
الفني وقدرته على تالفي أخطاء 
الــمــبــاراة الــتــي جمعت بينهما 

في الممتاز.
ويـــــــــــعـــــــــــول عــــــــلــــــــى تــــــــواجــــــــد 
الــــنــــيــــجــــيــــري ايـــــــــــدو كـــمـــحـــطـــة 
هــجــومــيــة، يــعــاونــه عــلــي خلف، 
ومــــن األطـــــــراف مــحــمــد صــولــة، 
وبــــــدر طـــــــارق، عـــلـــى أن يــشــغــل 
منطقة العمق سيف الحشان، 
ــيــــن  وخــــــــالــــــــد الــــــمــــــرشــــــد »حــــســ
أشـــكـــنـــانـــي«، عـــلـــى أن يــتــمــركــز 
طــــــــــارق بــــوعــــبــــطــــة، ويـــعـــقـــوبـــا 
ــا، يـــعـــاونـــهـــمـــا جــمــعــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ دومـ
عبود، وعيسى وليد في الدفاع، 
وفــي حــراســة الــمــرمــى سليمان 

عبدالغفور.
عــلــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر، يـــدرك 
مـــــــــدرب الــــقــــادســــيــــة الـــصـــربـــي 
بـــورســـي بــونــيــاك أن الــخــســارة 
ــام الــعــربــي فــي غــضــون فترة  أمـ
زمنية قصيرة، قد يكون ضربة 

قاسمة لألصفر، خالل مشواره 
في الموسم الجاري.

وانــتــعــشــت صــفــوف األصــفــر 
في اليومين الماضيين بعودة 
الــالعــبــيــن الــدولــيــيــن، وتــعــافــي 
ــدي مــن  ــ ــيـ ــ ـــرشـ ــد الــ ــيــ الـــــالعـــــب عــ
الـــوعـــكـــة الــصــحــيــة الـــتـــي الــمــت 
بـــــــه، لــــيــــكــــون إلـــــــى جــــانــــب بــــدر 
ــفــــواري مــامــادو  الــمــطــوع، واإليــ
ســـورو، وأيــضــا عــدي الصيفي، 
ــز وادي، أوراق  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ وعــ

األصفر الرابحة في المباراة.
ويــــــــجــــــــد بـــــــونـــــــيـــــــاك مـــــــــدرب 
ــة وفــــــــرة كــــبــــيــــرة فــي  ــيــ ــادســ ــقــ الــ
الــالعــبــيــن الــجــاهــزيــن، الختيار 
الـــتـــولـــيـــفـــة األنــــــســــــب، وتــــالفــــي 
سلبيات الفترة الماضية، التي 
كــلــفــت الــفــريــق خـــســـارة قــاســيــة 

أمام العربي.
ــد أن يـــفـــرض  ــ ــؤكـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
بـــونـــيـــاك رقــــابــــة لــصــيــقــة عــلــى 
ــة، خـــصـــوصـــا أن  ــولــ مــحــمــد صــ

ــفــــر  األخـــــيـــــر لـــــــدغ شــــبــــاك األصــ
بــهــدفــيــن مـــن أصــــل 3، فـــي آخــر 

المواجهات.

السالمية والساحل

ويــتــمــســك كـــل مـــن الــســالــمــيــة 
ــل، بـــفـــرصـــتـــه لــبــلــوغ  ــ ــاحـ ــ ــــسـ والـ
المباراة النهائية، وسط حضور 
ــة  ــدايــ ــلـــفـــريـــقـــيـــن مـــــن بــ مـــمـــيـــز لـ

منافسات البطولة.
وسبق أن تواجه السالمية مع 
الساحل بالموسم الحالي، في 
مسابقة الدوري الممتاز، حيث 
نجح السماوي وبصعوبة في 

تحقيق الفوز بهدفين لهدف.
فــي الــمــقــابــل، يتسلح مــدرب 
الساحل محمد دهيليس بعدد 
مــن الالعبين المميزين، الذين 
يـــمـــلـــكـــون الـــرغـــبـــة والـــحـــمـــاس، 
لتحقيق انــجــاز غــيــر مــســبــوق، 
بالوصول إلى المباراة النهائية.

جانب من لقاء السالمية والساحل األخير محاولة عبور في لقاء العربي والقادسية

السماوي يلتقي الفحيحيل في »ممتاز اليد«
3 مباريات في المرحلة الثامنة من الدوري

• محمد عبدالعزيز
تنطلق اليوم المرحلة الثامنة 
من الــدوري الممتاز لكرة اليد، 
ــبــــاريــــات عــلــى  بـــإقـــامـــة ثـــــالث مــ
صــالــة االتــحــاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي، حيث 
يــلــتــقــي فـــي الـــرابـــعـــة والــنــصــف 
 الفحيحيل مع السالمية، 

ً
عصرا

تــلــيــهــا فـــي الـــســـادســـة وخــمــس 
ــاراة  ــبــ ــاًء مــ ــ ــــسـ ــة مـ ــقـ ــيـ عــــشــــرة دقـ
الصليبيخات مع العربي، وفي 
الــثــامــنــة مــســاًء يلعب الــيــرمــوك 

مع القرين.
فــي الــمــبــاراة األولــــى، يتطلع 
ــاوي«، صـــاحـــب الــمــركــز  ــمــ ــســ »الــ
الثالث بـــ 10 نــقــاط، للمحافظة 
على تقدمه في البطولة وتخطي 

عــقــبــة الــفــحــيــحــيــل )الــــســــادس( 
بـــفـــارق األهـــــــداف خــلــف بــرقــان 
ــع( والــعــربــي )الــخــامــس(،  ــرابـ )الـ
ولكل منهم 7 نــقــاط، والساعي 
ــلـــة زحــــفــــه نــحــو  كــــذلــــك لـــمـــواصـ
المراكز األولــى من دون عقبات 
في مباراة من المرجح أن تكون 

صعبة على الطرفين.
وسيحاول مدرب »السماوي«، 
الـــتـــونـــســـي الــمــنــجــي الــبــنــانــي، 
ــات العــبــيــه  ــويـ ــنـ ــعـ ــتــــغــــالل مـ اســ
ــم الـــمـــرتـــفـــع لــحــســم  ــواهـ ــتـ ومـــسـ
 على 

ً
ــاء، مــعــتــمــدا ــقـ ــلـ نــتــيــجــة الـ

الــثــنــائــي حــيــدر دشــتــي وبــنــدر 
الشمري والمحترف التونسي 
 مهمة 

ً
ــا ــاركـ نـــورالـــديـــن مـــــاوه، تـ

ــاتـــق  ــى عـ ــلــ ــاه عــ ــراســــــة مــــــرمــــ حــــ
الجزائري يحيى زموشي.

ــر، يأمل  وعــلــى الــجــانــب اآلخــ
ــيـــروز تخطي  الـــوطـــنـــي ولـــيـــد فـ
ــاف  ــقــ ــاوي«، وإيــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ عـــقـــبـــة »الــ
 على دفاعه الجيد 

ً
تقدمه، مرتكزا

والهجوم المنظم.

العربي والصليبيخات

وفي المباراة الثانية، يسعى 
الــعــربــي )الـــخـــامـــس( لتعويض 
ســقــوطــه فـــي فـــخ الــتــعــادل أمـــام 
بـــرقـــان فـــي الـــجـــولـــة الــمــاضــيــة، 
وتعميق جـــراح الصليبيخات 
ــداف عن  ــ )الـــســـابـــع( بـــفـــارق األهــ
ــن( بــرصــيــد  ــــثـــــامـــ الــــيــــرمــــوك )الـ
واحـــد )4 نــقــاط(، والــطــامــح إلى 
استعادة تــوازنــه المفقود منذ 
ثــالث جـــوالت تلقى فيها ثالث 

هزائم متتالية على يد القادسية 
وبرقان والفحيحيل.

اليرموك والقرين

ــل الـــيـــرمـــوك  ، يــــدخــ
ً
وأخـــــــيـــــــرا

)الثامن( المباراة الثالثة بطموح 
ــم الــــمــــواجــــهــــة  ــســ كـــبـــيـــر فــــــي حــ
لــمــصــلــحــتــه، والــظــفــر بنقطتي 
 فـــــي االرتـــــقـــــاء 

ً
ــا ــاء، طــــمــــعــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ

لـــمـــنـــطـــقـــة األمــــــــــان عــــبــــر بــــوابــــة 
القرين )األخير من دون رصيد( 
والساعي لتحقيق فــوزه األول 
 في الهروب من 

ً
بالبطولة، طمعا

قاع الترتيب.
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يومية سياسية مستقلة

األزرق يتجمع 22 الجاري 
 لـ »خليجي 25«

ً
استعدادا

• حازم ماهر
قررت اإلدارة الفنية باتحاد كرة القدم بالتنسيق مع الجهاز 
الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو 
ومساعده أحمد عبدالكريم تجمع األزرق يــوم 22 الجاري؛ 
استعدادا لبطولة »خليجي 25« المقرر إقامتها في البصرة 

خالل الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.
وجــاء قــرار التجمع في هذا التوقيت، بعد تأجيل نهائي 
كأس سمو ولي العهد، والذي كان مقررا له أحد يومي 25 أو 

26 الجاري، على أن يقام بعد »خليجي 25«.
ومــن المقرر، أن يعلن الجهاز الفني يــوم 20 الجاري عن 
 للدخول فــي التجمع، على أن يتم 

ً
قائمة تضمن 26 العــبــا

استبعاد 3 العبين قبل انطالق بطولة »خليجي 25« مباشرة، 
وتردد أن النية داخل الجهاز الفني تتوجه الستدعاء المخضرم 

بدر المطوع.
إلى ذلــك، تبحث اإلدارة الفنية االتفاق على إقامة مباراة 
ودية في الكويت يوم 25 الجاري، مع أحد المنتخبات، وذلك 
بناء على رغبة بينتو، وستتم مخاطبة العديد من االتحادات 

األهلية للوصول إلى اتفاق خالل األيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، وافق مسؤولو االتحاد على إقامة مباراة 
ودية بين منتخبنا الوطني ونظيره العراقي يوم 30 الجاري.

ــة الــــــــشــــــــراع  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــم لــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ تــ
والتجديف والكاياك في النادي 
الــبــحــري الــريــاضــي الــكــويــتــي، 
السبت المقبل، بطولة الكويت 
المفتوحة للقوارب الشراعية، 
بــمــشــاركــة مـــا ال يــقــل عـــن 100 
العب والعبة سيتنافسون عبر 
ثالث فئات )األوبتمست صغار 
- إلكا 4 - الهوبي كات زوجي(.
وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة أحمد 
الــفــيــلــكــاوي إن الــبــطــولــة تأتي 
فـــي إطــــار فــتــح الــمــجــال ألكــبــر 
عدد من العبي والعبات الشراع 
 
ً
لــــخــــوض مـــنـــافـــســـاتـــهـــا، وفـــقـــا
لـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة، 
ــة طـــاقـــم تــحــكــيــمــي  ــاركـ ــشـ ــمـ وبـ
ــاد الـــدولـــي،  مــعــتــمــد مـــن االتـــحـ
ــا تــــأتــــي ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج  كـــمـ

ــم كــبــيــر  ــدعــ ــام لـــلـــجـــنـــة، وبــ ــعــ الــ
وغــيــر مــســبــوق قــدمــتــه الهيئة 
ــلــــريــــاضــــة، وبـــهـــدف  ــة لــ ــامــ ــعــ الــ
تشجيع الشباب الكويتي من 
الجنسين لمزاولة الرياضات 
البحرية بشكل عــام، ورياضة 

الشراع بشكل خاص، ولتعزيز 
جهود النادي في صقل قدرات 
وإمكانات الالعبين والالعبات، 
وتـــأهـــيـــلـــهـــم لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــمــقــبــلــة، وخـــــوض مــنــافــســات 

التصفيات األولمبية.

وذكـــــــــــــــر الــــــفــــــيــــــلــــــكــــــاوي أن 
مــنــافــســات الــبــطــولــة ستنطلق 
، فيما سيقام 

ً
الساعة 9 صباحا

الحفل الختامي ومراسم توزيع 
 في 

ً
الــكــؤوس الساعة 4 عصرا

مقر النادي بالسالمية.

جانب من منافسات سابقة وفي اإلطار أحمد الفيلكاوي

100100 مشارك في البطولة المفتوحة مشارك في البطولة المفتوحة
للشراع بالنادي البحريللشراع بالنادي البحري

• جابر الشريفي
تغلب الفريق األول لكرة السلة بنادي الصليبيخات على نظيره 
التضامن بنتيجة 79-63 في المباراة التي جمعتهما أمس األول على 
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، ضمن منافسات 

األسبوع السادس من الدوري التمهيدي لكرة السلة.
وبذلك رفع الصليبيخات رصيده إلى 9 نقاط، في حين بات رصيد 

التضامن 6 نقاط.
وينص نظام البطولة على تأهل أول 6 فرق في الترتيب العام بجدول 

الدوري التمهيدي مباشرة إلى الدور الثاني للمنافسة على اللقب.
وقد جاءت المباراة قوية في البداية تبادل فيها الفريقان التقدم، 

حتى أنهى الصليبيخات الربع األول لمصلحته 20-22.
ونجح الصليبيخات في تعزيز تقدمه بالربع الثاني، عبر تألق 
محترفيه األميركيين بلير وسايكس، إضافة إلى اختراقات عادل نافع، 
وسط تسرع العبي التضامن في إنهاء الهجمات، لينتهي الربع الثاني 

بتقدم الصليبيخات 31-42.
واستطاع التضامن تقليص الفارق في الربع الثالث، بعد لجوئه إلى 
اللعب السريع المعاكس، لينتهي الربع الثالث بفارق 5 نقاط )57-52(، 
وترجم الصليبيخات أفضليته في الربع الرابع، بعد تألق محترفيه في 
االختراق والتسجيل، في الوقت الذي عجز دفاع التضامن عن إيقافهما، 

تسجيل في سلة الصليبيخاتلتنتهي المباراة بفوز الصليبيخات 63-79.

الصليبيخات يتخطى التضامن في »السلة«الصليبيخات يتخطى التضامن في »السلة«

الروماني أيلي ستان 
 لكاظمة

ً
مدربا

تـــوصـــل مـــســـؤولـــو كــاظــمــة إلــى 
اتفاق رسمي مع المدرب الروماني 
ايــلــي ســتــان لتولي مهمة تدريب 

الفريق األول لكرة القدم.
وكــان مجلس إدارة النادي، قد 
أنهى عقد المدرب السابق للفريق، 
الصربي زيلكو ماركوف والجهاز 

المعاون له بالتراضي.
ويــمــتــلــك ســـتـــان ســـيـــرة ذاتـــيـــة، 
ـــــدا  ـــ ـــ ـــــل مــســاعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا بــالــعــمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دشــنــهـــ
لفــريـــــق العين اإلماراتي في موسم 
2001 - 2002، لكنه غادر اإلمارات 
لتولي المنصب نفسه مع منتخب 
بالده، ثم تولى مسؤولية تدريب 
ــــــــانــي فـــي مــــــــوســـــــــــم  ـــ ـــــب الــعــمـــ الــســيـــ
2003 - 2004، والتي لم يكتب لها 
النجاح، ثم قاد نادي اتحاد جدة 

موسم 2005 - 2006. 

مباراتا اليوم
الملعبالمباراةالتوقيت

استاد عبدالله الخليفة السالمية × الساحل4:00 مساء

استاد نادي الشباب العربي × القادسية7:00 مساء

الشاهين يحث الجماهير على الحضور
حث رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين 
الجماهير الرياضية على حضور مباراتي القادسية مع العربي، 
والسالمية مع الساحل، اليوم، )الخميس( ضمن مرحلة نصف 

النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله.
وأكد الشاهين، في تصريح صحافي، أن مجلس إدارة االتحاد 
ســعــى إلـــى تسخير كــل طــاقــاتــه وإمــكــانــاتــه لــضــمــان استكمال 
 
ً
منافسات البطولة الغالية بأفضل صــورة ممكنة، خصوصا

أنها تحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، الداعم 
الرئيسي للحركة الرياضية والرياضيين، ولما تمثله البطولة 

من أهمية خاصة لدى الجماهير الرياضية الكويتية قاطبة.

https://www.aljarida.com/article/7232
https://www.aljarida.com/article/7230
https://www.aljarida.com/article/7229
https://www.aljarida.com/article/7227
https://www.aljarida.com/article/7224
https://www.aljarida.com/article/7221
https://www.aljarida.com/article/7220
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

عبدالله محمد علي العطار 
42 عاما، شيع، الحسينية الجعفرية، العزاء ابتداء من اليوم،

 ) صباحا ومساء(، ت: 94041779
هاشم السيد حسين عبدالله الكبسي

74 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: جابر 
األحمد، ق5، ش505، م1221، ت: 60001451، 55808086

حمد عبدالعزيز الحمد الصقر
88 عــامــا، يشيع التاسعة مــن صــبــاح الــيــوم، الــرجــال: الــعــزاء 
فــي الــمــقــبــرة أو عــبــر الــهــاتــف أو الــرســائــل أو الــواتــســاب، ت: 
92244444، نساء: الشويخ، ق4، ش عبدالعزيز إبراهيم الفليج، 

م 16، ت: 24810154، 99012773، 60666686
ملحوظة: عزاء النساء لمدة يوم واحد )الخميس(

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:05

 06:30

 11:40

   02:31

  04:50 

     06:11

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  22

     10

  
ً
 01:14 ظــــــــــــهـــــــــرا

 11:15 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
06:38 صبـــاحــــــا

06:14 مــــــســــــــــــــــاًء

إلقاء بيضة على تشارلز الثالثإلقاء بيضة على تشارلز الثالث
 لالشتباه في تورطه بحادث 

ً
اعتقلت الشرطة البريطانية رجال

إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خالل زيارة لبلدته.
وقــالــت شرطة بيدفوردشير، فــي بيان نقله »ســكــاي نيوز« 
 فــي العشرينيات يخضع لالستجواب 

ً
أمـــس األول، إن رجـــال

بشأن االعتداء.
 شمال لندن، عندما ألقيت 

ً
وكان الملك تشارلز يلتقي أفرادا

البيضة، ونقل إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه، واستأنف 
مصافحة الجمهور.

 
ً
وسافر الملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا منذ أن أصبح ملكا

بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بسبتمبر.

 للعناية المركزة
ً
معركة بالبرلمان تنقل نائبا

قل نائب تركي معارض إلى المستشفى، 
ُ
ن

وُوضع بالعناية المركزة بأنقرة، أمس األول، 
بــعــدمــا تــلــقــى ضــربــة عــلــى رأســــه خـــالل عــراك 

بالبرلمان، وفق ما أفادت برلمانية بحزبه.

وقــالــت إيــلــيــن جــســور، الــنــائــبــة فــي حــزب 
الــخــيــر )قـــومـــي(، الــــذي ينتمي إلــيــه الــنــائــب 
المصاب حسين أورس: »تبين لنا أن وضعه 
تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس«.

 )
ً
وأوضحت جسور أن أورس )58 عاما

في قسم العناية المركزة، ووضعه »حرج«.
وتظهر المشاهد الــتــي بثتها وسائل 
إعالم تركية، ونقلها »سكاي نيوز«، أمس، 
النائب عن طرابزون، على البحر األسود 
بشمال شرق البالد، يتلقى ضربة من نائب 

في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونــشــب الــعــراك خــالل مناقشة ميزانية 
ــق الــحــزب، الـــذي يتزعمه 

ِّ
2023، ولـــم يــعــل

 على 
ً
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، فـــورا

الحادث.
وقــال الناطق باسم »الخير«، كورشات 
زورلــو: »تعرض نائبنا لهجوم قوي. هذا 
يوم خزي للبرلمان التركي وكل من ارتكبوا 

هذا االعتداء«.
وعــــادة مــا تــشــهــد مــنــاقــشــات الــبــرلــمــان 
التركي مشادات قد تصل إلى حد العراك 

وتبادل اللكمات.

حسافة 
حسن العيسىعليك يا بلد

رغم أن »كال األخوين.... ولكن شهاب الدين..... من أخيه«... 
فــإنــنــا فــي الــوضــع التعليمي الــكــويــتــي ال نــعــرف عــلــى وجــه 
اليقين َمن يكون شهاب الدين الذي هو أسوأ من أخيه، هل 
هو التعليم العام الذي ندرك أن أمره منتٍه منذ زمن طويل، 
وال جـــدوى مــن الــكــالم عــن إصــالحــه، مــادامــت العقلية التي 
تدير هــذه المؤسسة وبقية مؤسسات الــدولــة على »طمام 
الــمــرحــوم«؛ فهذا التعليم من الــروضــة حتى الجامعة يدور 
 مع نظرية أينشتاين الكويتية »مع حمد قلم«، 

ً
 وعدما

ً
وجودا

أم هو التعليم الخاص.
 في عدد محدد 

ً
األخير، لم يعد كما كان حين كان محصورا

من المدارس األجنبية أيام السبعينيات والثمانينيات، وهي 
ال تخضع في األغلب لهيمنة سلطة وطرق تدريس الدولة، وقد 
أصبح اليوم دكاكين لبيع المكسرات والحلويات التعليمية 
الــمــنــتــهــيــة الــصــالحــيــة، وأضـــحـــى وســيــلــة لــلــكــســب الـــمـــادي 
الرخيص، فإذا كنت تملك رخصة مدرسة أو كلية أو روضة، 
فأبواب الخير والثراء مفتوحة أمامك، مادمت تعرف مسالك 
ودروب الحصول على رخصة من الــوالة التعليميين، وفي 
النهاية مادام أولياء األمور »يدفعون األقساط«، فالنجاح في 
الغالب مضمون، ال توجد دولــة في العالم ينجح العشرات 

بها بمعدالت مئة بالمئة غير هذا البلد.
ولــــم يــقــف األمـــــر عــنــد هــــذا الــــخــــراب الــكــبــيــر، وهــــو دمـــار 
المستقبل العلمي عند أجيالنا، حتى طالعنا أمس مانشيت 
»الــجــريــدة« الــذي يحمل عــنــوان »أقــفــاص الــوصــايــة تحاصر 
التعليم«، فوزارة التربية حالها من حال بقية مؤسسات الدولة 
التي تسير بإيقاعات مايسترو »هيئة األمــر بالمعروف«، 
 للمدارس الخاصة بضرورة »توقيع معلميها 

ً
أصدرت تعميما

 بالعلم وااللـــتـــزام بتعاليم الــديــن اإلســالمــي 
ً
 وتــعــهــدا

ً
إقــــرارا

وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم... إلخ«!
مــا هــذا يــا وزارة الــظــالم التعليمي؟ مــاذا يعرف المدرس 
الهندي أو الكندي عــن الــديــن اإلســالمــي وتقاليد المجتمع 
الكويتي، الذين تفرضون عليه الهوية التي تريدون تفسيرها 
 فاقدين للحرية واإلبداع يفكرون 

ً
كما تشاؤون؟ تريدون بشرا

ملون عليه، 
ُ
كما تفكرون، يتكلمون ويتحركون كما تتكلمون وت

يطيعونكم ويلتزمون أوامركم ونواهيكم، الفرد ال يخرج عن 
القطيع، وهو قطيع العصبيات والوالءات العرقية والدينية.

كيف لمدرس هندي أو كندي أن يعرف عاداتنا وتقاليدنا 
اإلسالمية؟ وما حاجة وزارة التربية إلى هذه المزايدة والرياء 
السياسي على حساب نوعية التعليم؟ وهل انتهت أزمة رداءة 

التعليم بهذا التعميم األجوف؟
ال جــــدوى مـــن الـــكـــالم مــعــكــم أو مـــع مــؤســســات ومجتمع 
»مــخــرجــات التعليم« ومــخــرجــات الــديــمــوقــراطــيــة«... االثــنــان 
يعودان بنا إلى حكمة »كال األخوين... ولكن شهاب الدين...« 

حسافة عليك يا بلد.

كيف فات على المكتب العسكري في سفارتنا بواشنطن 
فــي أميركا توظيف مــحــاٍم أميركي، واتــضــح أنــه ال يملك 

؟!
ً
شهادة في الحقوق والقانون، وليس بمحاٍم أبدا

واستمر توظيفه لفترة طويلة لمدة 8 سنوات دون أن 
تكتشف السفارة ذلك. وهذا رغم وجود مكتب ثقافي في 
السفارة، وإحــدى مهامه معادلة الشهادات الصادرة من 
الجامعات األمــيــركــيــة، ومــع ذلــك اســتــطــاع ذلــك الشخص 
خداع المكتب العسكري، وأدلى بآرائه القانونية دون أن 
 أو يحمل الشهادة المناسبة لذلك المنصب 

ً
يكون مؤهال

ولفترة 8 سنوات!!!
 intelligence( »التقرير نشرته »انتيليجنس أونالين

!)online
 أليس من حق البعض أن يسأل: 

ً
إذا كان الخبر صحيحا

ماذا سيحدث لمن أجاز توظيف هذا المزور دون تدقيق 
في شهاداته؟!!

وهــل تمت مقابلته قبل قبوله ليعمل فــي مركز أمني 
وحساس؟ وهل اجتاز أية اختبارات تؤهله لهذه المهنة؟!
وهل أدلى بأية آراء قانونية تسببت في عرقلة العمل، 
أو فشلت في أية مهام تحتاج إلى استشارات قانونية؟! 
ة أو  واتضح بعدها أن ذلك الشخص لم يكن يملك الكفاء

الخبرة الالزمة إلبداء الرأي!
 كــيــف تــعــامــلــت وزارة الـــدفـــاع الــمــســؤولــة عــن المكتب 

العسكري في واشنطن مع ما حدث؟
 ومن المسؤول عن هذا اإلهمال الواضح؟

 وهــل ســنــرى خــطــوات لتصحيح الــوضــع؟ أم أن األمــر 
سيمر مرور الكرام دون نتائج؟!!!

 وها نحن بانتظار اإلجابة.

د. ناجي سعود الزيدتتملكنا الحيرة!

الله بالنور

إذا انزعجت إذا انزعجت 
الخفافيش... تهدرالخفافيش... تهدر

تشتهر الخفافيش بإجراء تواصل عالي النبرة 
تستخدمه لتحديد الموقع بالصدى، لكنها قادرة 

على إنتاج أصوات هدير منخفضة.
وقال جوناس هاكانسون، وهو باحث ما بعد 
الدكتوراه، الذي يدرس نطق الخفافيش بجامعة 
جنوب الدنمارك بأودينس وجامعة كــولــورادو، 
في الدراسة التي نشرتها مجلة »بلس بيولوجي«، 
ونــقــلــهــا مـــوقـــع »أنـــيـــمـــال ديــفــرســيــتــي ويــــــب«، إن 
»الــخــفــافــيــش تــحــقــق هـــذه الـــتـــرددات المنخفضة 
بــاســتــخــدام مـــا ُيـــعـــرف بــاســم الــطــيــات الــصــوتــيــة 
 إلى أن »ما يساعدها على الهدير 

ً
الزائفة«، مشيرا

 الطيات 
ً
هو الطيات البطينية، والتي تسمى أيضا

الصوتية الزائفة«. التي تقع فوق الطيات الصوتية 
الحقيقية. 

وذكر »روسيا اليوم«، أمس األول، أن هاكانسون 
أوضح أن »هذه االهتزازات تهتز بتردد منخفض 
 .»)

ً
 مسموعة )هديرا

ً
، وبالتالي تنتج أصواتا

ً
نسبيا

 والحظ هاكانسون وزمالؤه أن الخفافيش تبدأ 
 أنه 

ً
، مبينا

ً
في الهدير عندما تكون مزدحمة معا

»إذا تعاملت مع الخفافيش، كما هو الحال عند 
وضــع الــشــبــاك، فإنها ستصدر هــذه األنــــواع من 
 .

ً
األصوات«، رغم أن السبب الدقيق اليزال غامضا

المريخ يحتجب وراء القمر اليوم
سكان بعض الدول سيكونون على موعد 
مــع حــدث فلكي، وســيــكــون بإمكانهم رؤيته 
بالعين المجردة، إذ سيختفي كوكب المريخ 

خلف القمر المكتمل.
وفي الساعات األولى من اليوم، سيختفي 
المريخ خلف القمر المكتمل، في حدث ُيعرف 

بـ »االحتجاب«.
وذكرت »ديلي ميل« اإلنكليزية، في الخبر 

الــــذي نــقــلــه »ســـكـــاي نـــيـــوز«، أمــــس، أن الــقــمــر 
اقترب من المريخ الليلة الماضية، وقد تبدأ 
الظاهرة المنتظرة الحدوث الساعة 4:30 من 
صباح اليوم بتوقيت غرينتش. وفي نحو الـ 
، سيختفي المريخ خلف النصف 

ً
4:58 صباحا

الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد نحو 
ساعة من خلف الطرف الشرقي.

 عبر شمال أوروبا 
ً
وسيكون االختفاء مرئيا

وغرينالند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف 
شمال إفريقيا.

وبـــإمـــكـــان الــراغــبــيــن فـــي مــتــابــعــة الــحــدث، 
البحث عن التوقيتات المحلية عبر اإلنترنت، 
إذ يمكن أن يختلف عدد الساعات وفق البلد.
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