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23 مليار دينار كلفة مديونيات المواطنين
»المركزي« تحفظ خالل اجتماعه مع »المالية« البرلمانية عن شرائها لمبلغها الباهظ 

 لتحديد المطلوب استرداده أو تعديله
ً
الحكومة تراجع بطلب من اللجنة 19 مشروعا

البيرو تدخل اضطرابًا 
سياسيًا بعد عزل 

اليساري كاستيو

كاظمة يستعيد ذاكرة 
االنتصارات بهزيمة 

الفحيحيل

22

دوليات

رياضة

»التمييز« تقضي بإعدام 
قاتل فرح: جريمته روعت 

المجتمع اآلمن

جيزيل خوري: الدول 
العربية لم تنجح في التحول 

إلى اإلعالم اإللكتروني

 :»KEO« رئيس مجلس إدارة
مستقبل الكويت رمادي 

لغياب إدارة حكومية فاعلة

قصر العدل 

محليات

مسك
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تراجع مؤشرات 
البورصة... والسيولة نحو 

50 مليون دينار

اقتصاد

١٨
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نائب األمير 
يستقبل 

وزير الطاقة 
السعودي ووفد 

»أوابك«

دوريات بحرية مشتركة أميركية - كويتية - عراقية
للمرة الثانية خالل 4 أشهر لتعزيز األمن البحري اإلقليمي

● ربيع كالس
ــبـــحـــري اإلقـــلـــيـــمـــي«،  »لـــتـــعـــزيـــز األمــــــن الـ
سّيرت القوات البحرية الكويتية والعراقية 

واألمــيــركــيــة دوريــــة مشتركة فــي الخليج 
للمرة الثانية خالل أربعة أشهر.

وبينما أعلنت قيادة األسطول الخامس 
األميركي، على موقعها اإللكتروني أمس، 

 مــن الــبــحــريــة األمــيــركــيــة عملت 
ً
أن »ســفــنــا

مـــع ســفــن مـــن الــبــحــريــة الــعــراقــيــة وقــــوات 
خفر السواحل الكويتية، ونفذت تدريبات 
ــري«، قـــال  ــحــ ــبــ ــاورة واألمــــــــن الــ ــنــ ــمــ عـــلـــى الــ

قــائــد الــقــيــادة الــمــركــزيــة لــلــقــوات البحرية 
األمــيــركــيــة واألســطــول الــخــامــس والــقــوات 
البحرية المشتركة األدمــيــرال بــراد كوبر 

ــن  ــ إن »الــــــشــــــراكــــــات أســـــــــاس األمــ

جانب من الدوريات البحرية المشتركة

»تعارض المصالح« وبرنامج العمل 
و»عافية« على جدول جلسة اليوم

»التشريعية« توافق على تحميل الشخصية االعتبارية المسؤولية
● محيي عامر

بينما يعقد مجلس األمـــة جلسته العادية 
اليوم المدرج على جدول أعمالها برنامج عمل 
الحكومة للسنوات المالية 2022/ 2026، وقانون 
تـــعـــارض الــمــصــالــح، وإضـــافـــة شـــرائـــح جــديــدة 

إلــى »عــافــيــة«، وتأسيس شــركــات إنــشــاء المدن 
اإلســكــانــيــة، وافــقــت لجنة الــشــؤون التشريعية 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، خـــــالل اجــتــمــاعــهــا 
أمـــــس، عــلــى مـــشـــروع بــقــانــون بــتــعــديــل بعض 
أحكام قانون الجزاء بشأن تحمل المسؤولية 

ــالــــت  لــلــشــخــصــيــة االعــــتــــبــــاريــــة، وأحــ

02

0202

فـــي وقـــت عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« مـــن مــصــادرهــا بــالــلــجــنــة الــمــالــيــة 
البرلمانية، أن تكلفة تنفيذ االقتراح بقانون المقدم من مقرر اللجنة 
النائب صالح عاشور بشأن شراء الدولة قروض المواطنين تبلغ 23 
، وسُيسدد 

ً
مليار دينار، مشيرة إلى أن أصل الدين يبلغ 14 مليارا

بموجبه الــقــرض مــن غــالء المعيشة حتى 85 ســنــة، سجل البنك 
المركزي تحفظه عن تطبيقه، خالل اجتماع اللجنة أمس.

وقــال عاشور لـ »الجريدة«، إن اللجنة أّجلت بت قراراتها حول 
المقترحات النيابية الخاصة بشراء مديونيات المواطنين، وإنشاء 
صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري، ورفع الحد 
األدنى لمعاشات المتقاعدين، إلى اجتماعها بعد غد، الذي سيشهد 
التصويت على القرارات الخاصة بهذه المقترحات، وإنجاز تقريرها 
حولها ورفعه إلى المجلس؛ لُيدَرج على جدول أعمال جلستي 20 
 إلى أن الحكومة سترسل إلى اللجنة تقريري 

ً
و21 الجاري، مشيرا

وزارتي العدل والتجارة حول »النصب العقاري«.
02وأضــــاف عــاشــور أن الــلــجــنــة نــاقــشــت الــمــقــتــرحــات 

02

فهد تركي

عاشور لـ ةديرجلا.: البنك طرح رأيه 
والقرار النهائي بيد الحكومة

المواطنون يسددون أصل المديونية 
من عالوة غالء المعيشة حتى 85 سنة

»التأمينات« أبدت مرونة في رفع 
الحد األدنى لمعاشات المتقاعدين 

»المالية« البرلمانية تصوت بعد غٍد على »شراء 
القروض« و»النصب العقاري« و»المتقاعدين«

صاحب السمو يحيي مودعيه لدى مغادرته أمس وفي وداعه نائب األمير

األمير يصل إلى إيطاليا في زيارة خاصة

٠٢

٠٢

األرجنتين تحمل أمام كرواتيا 
إرث »أميركا الجنوبية«

في نصف نهائي مونديال قطر 2022 اليوم
● عبدالعزيز التميمي

يــــــــســــــــعــــــــى الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي والـــكـــرواتـــي 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق غـــايـــتـــهـــمـــا 
بــبــلــوغ الــمــبــاراة النهائية 
لمونديال قطر 2022، وذلك 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــان الــــيــــوم عــلــى 
استاد لوسيل في نصف نهائي 

المسابقة.

وســيــكــون »راقــصــو التانغو« 
أمام فرصة لكسر احتكار »القارة 
الـــعـــجـــوز« لــلــقــب مــنــذ 2006، إذ 
هيمنت المنتخبات األوروبــيــة 
عــلــى الــنــســخ األربــــــع الــمــاضــيــة 
ــا فــــي 2006،  ــيـ ــالـ بـــتـــتـــويـــج إيـــطـ
وإسبانيا بـ 2010، وألمانيا في 
2014، وفرنسا بـــ 2018، والتي 
ال تزال تمتلك فرصة الدفاع عن 
لــقــبــهــا عــنــدمــا تـــواجـــه منتخب 
الـــمـــغـــرب )أســـــــود األطــــلــــس( فــي 

.
ً
نصف النهائي غدا

وتــــــبــــــدو الــــكــــفــــة مـــتـــســـاويـــة 
قــبــل مــواجــهــة الـــيـــوم، إذ يــقــدم 

المنتخب األرجنتيني 

               مباراة اليوم

األرجنتين x كرواتيا10.00 م

البنك المركزي: 27 شركة مشروعات صغيرة حصلت 
05على دعم »متضرري كورونا« من أصل 627

 
ً
منصور العتيبي نائبا

لوزير الخارجية

خــالل اجتماعه األسبوعي أمــس برئاسة 
ــــواف األحـــمـــد، اعــتــمــد  ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد نـ
مــجــلــس الـــــــوزراء مـــشـــروع مـــرســـوم بتعيين 
 لـــوزيـــر 

ً
الـــســـفـــيـــر مـــنـــصـــور الــعــتــيــبــي نـــائـــبـــا

الخارجية بالدرجة الممتازة.
كـــمـــا اعـــتـــمـــد الــمــجــلــس مــــشــــروع مـــرســـوم 
بتعيين عميد ركن متقاعد محمد عبدالعزيز 
 لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــأمــن 

ً
ــا بـــوعـــركـــي رئـــيـــسـ

ــرر رفــع  الــســيــبــرانــي بــدرجــة وكــيــل وزارة، وقـ
مشروعي المرسومين إلى سمو نائب األمير 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

سفير وّرط إيران بصفقة »السوخوي« 
الروسية مقابل المسّيرات

اجتماع إيراني ــ صيني رفيع اليوم للملمة صدمة »البيان الخليجي«
● طهران ــ فرزاد قاسمي

وسط انزعاج وتنديد غربي من توثيق عرى 
التحالف العسكري بين البلدين الخاضعين 
لعقوبات اقــتــصــاديــة ودبلوماسية مــشــددة، 
كــشــف مــصــدر فـــي قـــيـــادة األركـــــان اإليــرانــيــة، 
لـــ »الــجــريــدة«، أن طــهــران تسلمت بالفعل 50 
طائرة روسية الصنع من طراز »سوخوي 35« 
 تم تدريبهم على 

ً
الحديث، وأن نحو 150 طيارا

استخدامها.
وحسب المصدر، فإن العقد األساسي يشمل 
تسليم موسكو 100 طــائــرة أخــرى مــن نفس 
 أنه 

ً
الطراز لطهران، لكن موسكو زادت أخيرا

على طهران تسريع إمدادها بطائرات مسيرة 
وصواريخ بالستية.

وأشــــــار إلــــى أن صــفــقــة الـــــ »ســــوخــــوي 35« 
وقعت خالل زيارة قام بها قائد أركان القوات 
ــلــــواء الـــركـــن مــحــمــد بـــاقـــري إلــى  الــمــســلــحــة الــ
مــوســكــو مــنــذ عـــام وقــــدرت بــنــحــو 6 مــلــيــارات 
دوالر واشتملت على إمـــداد طــهــران ببعض 
األسلحة األخرى إضافة إلى تدريب 500 طيار، 

 أن السفير اإليراني في موسكو، قام بعد 
ً
كاشفا

الحرب الروسية على أوكرانيا بإبرام تفاهم 
منفصل ينص على أن تدفع طهران نصف ثمن 
الصفقة على هيئة مقايضة تسلم بموجبها 

مسيرات وصواريخ للروس، وهو ما 

منصور العتيبي 

٠٣
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»تعارض المصالح« وبرنامج العمل...23 مليار دينار تكلفة شراء...

دوريات بحرية مشتركة أميركية...

سفير وّرط إيران بصفقة »السوخوي«...
األرجنتين تحمل أمام كرواتيا...

المذكورة باستفاضة، لكنها أّجلت اتخاذ قراراتها بشأنها 
 أن ممثلي »المركزي«، الذين 

ً
بناًء على طلب الحكومة، موضحا

حــضــروا اجتماع اللجنة، أمــس، »أبـــدوا تحفظهم عــن مقترح 
ــراء مــديــونــيــات الــمــواطــنــيــن وســـدادهـــا مــن خـــال بـــدل غــاء  شـ
المعيشة، وأشاروا إلى كلفته الباهظة التي ستبلغ 14 مليار 
ديــنــار، وسيتم ســدادهــا على مــدى 25 سنة« )ال 85 سنة كما 

أفادت المصادر(.
وأوضح أن »المركزي« طرح رأيه على هذا الصعيد، لكن القرار 
النهائي سيكون بعد غد من خال رأي الحكومة التي سيمثلها 
 باللجنة المالية 

ً
 »عزم مجلس األمة ممثا

ً
وزير المالية، مؤكدا

على معالجة هذه القضية التي أرهقت المواطنين«.
وعن مقترح رفع الحد األدنى للمعاشات التقاعدية، كشف 
عــاشــور أن الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجــتــمــاعــيــة أبــدت 
مرونة كبيرة في التعاطي معه، وطلبت مهلة شهر كامل إلنجاز 
تقريرها بهذا الشأن، لكن اللجنة أصرت على ضرورة أن يكون 
 بعد غد؛ ليتسنى للجنة تضمينه في 

ً
تقرير »التأمينات« جاهزا

تقريرها النهائي لُيدَرج على جدول أعمال جلسة 20 الجاري.
إلى ذلك، علمت »الجريدة« من مصادرها، أن الحكومة كلفت 
الوزراء بتحديد مشروعات القوانين المطلوب استردادها أو 
 محااًل إلى 

ً
تقديم تعديات عليها، من قائمة تضم 19 مشروعا

»المالية« البرلمانية على مدى عدة فصول تشريعية منذ عام 
2010 وحتى 2022، ومازالت ُمدرجة على جدول أعمالها، وذلك 

بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس األمة.
وجــــاء قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء بــهــذا الــشــأن بــنــاًء عــلــى كتاب 
مذيل بتوقيع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، تطلب فيه 
»المالية« من الحكومة تحديد موقفها من المشاريع الموجودة 

على جدول أعمالها.

 لمناقشته إلــى جــانــب تقريرها 
ً
تقريرها إلــى المجلس؛ تمهيدا

الخاص بقانون تعارض المصالح في جلسة اليوم، إن أمكن.
ــظ الــمــشــروع الــحــكــومــي الــمــســؤولــيــة الــجــزائــيــة للشخص 

ّ
ويــغــل

االعتباري بحيث يعاقب بضعفي الغرامة المقررة ألي جريمة من 
كبت باسمه أو لحسابه ما لم يثبت عدم علم 

ُ
جرائم الفساد إذا ارت

ممثله القانوني بها، ويجوز الحكم بحرمان الشخص االعتباري 
مدة ال تزيد على ثاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته 
بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة أو اســتــبــعــاده مــن التعاقد مع 
الجهات الحكومية أو بإغاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب 
الــجــريــمــة، كما يــجــوز تصفية أعــمــالــه أو تعيين حـــارس قضائي 
إلدارة أمواله، وال يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص 

الطبيعي، على أن ينشر حكم اإلدانة في الجريدة الرسمية.
كما ينص على أن يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن 
20 ألف دينار وال تزيد على 100 ألف إذا تعمد تقديم بيانات غير 
صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من 
جرائم الفساد المشار إليها في المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 

2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ولــفــتــت مــصــادر إلـــى أن اللجنة التشريعية تــقــتــرب مــن إنــجــاز 
 
ً
تقريرها بشأن مشروع تجريم الرشوة في القطاع الخاص، تمهيدا
إلحالته وإقـــراره ضمن حزمة المشاريع بقوانين التي تستهدف 

مكافحة الفساد.

واالستقرار البحري في الشرق األوســط... وتعاوننا المستمر 
يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه اإلقليمية«.

ــــة مــمــاثــلــة فـــي الــخــلــيــج فـــي 25  ــــدول الـــثـــاث دوريـ ــــرت الـ وأجـ

 بأن منطقة عمليات األسطول الخامس 
ً
أغسطس الماضي، علما

األميركي تضم 21 دولة، والخليج العربي وخليج عمان والبحر 
ــزاء مــن المحيط الهندي وثــاث نقاط حرجة في  األحــمــر وأجـ

مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.
 وتأتي هذه الدورية بعد نحو أسبوعين من تجاوز 3 قطع 
بحرية عراقية المياه اإلقليمية الكويتية ومطالبة الكويت بغداد 
، وإعان القمتين الخليجية، والخليجية ـ الصينية 

ً
بسحبها فورا

دعم الكويت ضد أي تجاوزات لحدودها.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــبــنــك الــمــركــزي الــعــراقــي أمـــس تسلمه 7.9 
مايين دوالر متبقية في صندوق التعويضات بعد تسديد 
كامل التعويضات الخاصة بالكويت والناجمة عــن خسائر 

الغزو عام 1990.

أوقع الجمهورية اإلسامية في ورطة وعرضها لضغوط دولية 
وغربية آخرها العقوبات األوروبية التي فرضت عليها، أمس.

 على نقل 
ً
واتهم المصدر السفير المذكور بأنه اتفق أيضا

نحو 1500 خبير عسكري إيراني لمساعدة الروس في استخدام 
المسيرات بالعمليات ضد أوكرانيا رغم معارضة قيادة األركان 
 بالصراع ضد 

ً
 مباشرا

ً
اإليرانية للخطوة التي تمثل انخراطا

كييف.
ولفت إلى أن الطائرات التي سلمت إلى إيران صنعت في وقت 
سابق لمصلحة مصر وإندونيسيا قبل أن يتم فسخ العقود 
بسبب الضغوط والعقوبات األميركية على القاهرة وجاكارتا. 
وبين أن الطائرات التي تم تسليمها بالفعل تشمل 24 من طراز 
»سوخوي 35 إس« األحدث، وأن 26 منها من طراز »27 إم« األقدم 
والذي تم تعديله إلى »سوخوي 35«، وهو ما أثار اعتراض إيران.

وفيما تتواصل االحتجاجات في ايران التي نفذت أمس ثاني 

إعــدام بحق محتج، صرح رئيس مكتب الشؤون السياسية في 
رئاسة الجمهورية اإليرانية محمد  جمشيدي  بأن إيران والصين 
، في طهران اليوم، بحضور نائب رئيس الحكومة 

ً
تعقدان اجتماعا

الصينية هو تشون هوا، لبحث سبل تقوية مسار تنفيذ برنامج 
التعاون الشامل اإليراني ــ الصيني لألعوام الـ 25 المقبلة. 

وشدد جمشيدي على أن الجانب اإليراني سيؤكد، خال 
االجتماع الــذي يأتي في ظل صدمة إيرانية من بيان القمة 
الخليجية - الصينية، على ضـــرورة احــتــرام وحـــدة أراضــي 
البلدان. وأمس األول، استدعت طهران السفير الصيني لديها 
لاحتجاج على مطالبة بيان قمة الرياض لها بالدخول في 
مــفــاوضــات مــع اإلمــــارات لحل الــنــزاع بــشــأن 3 جــزر تحتلها 
فــي الخليج إضــافــة إلــى التعاون مــع الوكالة الدولية بشأن 

أنشطتها النووية.

مستويات ونتائج منطقية وضعته على رأس المرشحين للفوز 
بالبطولة قبل بدايتها، وقد وصل إلى نصف النهائي بعد أن أطاح 
 )هولندا( بركات الترجيح في ربع النهائي، 

ً
 كبيرا

ً
 أوروبيا

ً
منتخبا

 في نهائي 
ً
بينما أثبتت كرواتيا أنها من الكبار بعد أن كانت طرفا

مونديال النسخة الماضية، لتعود وتبلغ نصف نهائي مونديال 
الدوحة بعد إطاحتها العماق البرازيلي في ربع النهائي.

 
ً
 لذا تبقى جميع االحتماالت متاحة في مواجهة اليوم، والتي غالبا

ما تحسمها التفاصيل الصغيرة، كما هي مباريات خروج المغلوب 
التي تجمع بين الفرق المتقاربة في المستوى.

٠٥
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ــبــــاد  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــمــــو أمـ وصـــــــل ســ
ــد، مــســاء  ــمــ الــشــيــخ نـــــواف األحــ
ــك في  أمــــس، إلـــى إيــطــالــيــا، وذلــ

زيارة خاصة.
وكان في استقبال سموه على 
أرض المطار سفير الكويت لدى 
روما ناصر القحطاني وأعضاء 

السفارة.
ــادر ظهر  ــان ســمــوه قـــد غــ وكــ

ــن مــتــوجــهــا  ــوطــ أمـــــس أرض الــ
ــان فـــي وداع  ــ إلــــى إيــطــالــيــا، وكـ
ســـــمـــــوه عــــلــــى أرض الــــمــــطــــار 
سمو نــائــب األمــيــر ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد، وسمو 
الشيخ ناصر المحمد، ورئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبدالله، وسمو الشيخ 
صباح الخالد، ورئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد، ونائب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ فيصل النواف، 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الداخلية الشيخ 
طــــال الـــخـــالـــد، ووزيــــــر شـــؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد 
الــعــبــدالــلــه، وكــبــار المسؤولين 

بالدولة.

في مجال آخر، بعث صاحب 
السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس 
ــة، د. ويــلــيــم  ــقــ ــديــ كـــيـــنـــيـــا الــــصــ
ساموي روتو، عّبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
العيد الوطني لــبــاده، متمنيا 
سموه لساموي موفور الصحة 
والـــعـــافـــيـــة، ولــكــيــنــيــا وشــعــبــهــا 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

صاحب السمو لدى مغادرته 
أمس وفي وداعه ولي العهد

 صاحب السمو كبار الشيوخ والمسؤولين في وداع سموه
ً
رئيس الوزراء مودعا

األمير يصل إلى إيطاليا في زيارة خاصة
سموه هنأ رئيس كينيا بالعيد الوطني

»اليوم الوطني القطري«... ُعْرسان سياسي ورياضي
• ربيع كالس

شهد الحفل الذي أقامه السفير القطري لدى 
الباد علي بن عبدالله زيد آل محمود، مساء أمس 
األول، بمناسبة اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة 
قطر الشيخ جاسم بن محمد ثاني آل ثاني مقاليد 
الحكم، مشاركة واسعة من الشيوخ والمسؤولين 

ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمواطنين.
وكـــان فــي مقدمة الــحــضــور وزيـــر الخارجية 
الشيخ ســالــم الــصــبــاح وعـــدد مــن أبــنــاء األســـرة 
والــــوزراء السابقين والشخصيات العامة، وقد 
عكس الحفل حــرص مختلف أطــيــاف المجتمع 
على مشاركة قطر في هذه المناسبة التي تحّولت، 
وفق الحضور، إلى »ُعرسين« سياسي ورياضي.

وفي تصريحات على هامش الحفل، أكد السفير 
السعودي لــدى الباد األمير سلطان آل سعود 
أن »الفرحة هذا العام لقطر فرحتان؛ فرحة العيد 
الوطني، وفرحة نجاحهم الباهر في استضافة 
أكبر حدث رياضي دولي«، الفتا إلى ان »استضافة 
قطر لكأس العالم كانت المرآة التي عكست طبيعة 
وأصالة الشعب القطري وشعوب الخليج، وأتمنى 
المزيد من التوفيق واالزدهار والتطور لقطر في 

ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني«.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــســفــيــر الـــعـــراقـــي المنهل 
الصافي: »نأمل أن تعم األفراح قطر ومعظم دولنا 
العربية دائما«، مضيفا: »نبارك لقطر نجاحها في 
تنظيم كأس العالم، والذي تمّكنت من خاله جمع 

كل العالم على أرضها، في الجزيرة العربية وفي 
باد العرب، وهذه رفعة رأس وشرف حقيقي لألمة 

العربية، وبإذن الله، الكأس عربية«.
ــاد الــســفــيــر الفلسطيني رامـــي  ــ وبــــــــدوره، أشـ
طهبوب »بالتطور الذي تشهده قطر، والذي أّهلها 
الحتضان تظاهرة دولية كبيرة«، مشيرا إلى أن 
»فلسطين كانت البلد الـ 33 المشارك بعلمها في 
قطر، إذ رفعت معظم الفرق المشاركة علم فلسطين 
إلــى جانب علم بادها، فضا عن أن »مونديال 

2022 وّحد الشعوب العربية في قطر«.
ومــن جهته، تقدم السفير المغربي علي بن 
عيسى بالتهنئة للشعب والحكومة القطرية، 

 أن العاقات بين المغرب وقطر متميزة.
ً
مؤّكدا

 وعن أدء منتخب باده في كأس العالم أشار 
بــن عيسى إلـــى »المستوى المتميز الـــذي ظهر 
به أســود األطلس الذين أسعدوا مايين العرب 
واألفارقة على أرض عربية«، معربا عن أمله تأهل 
فريق باده »ممثل العرب« في مونديال الدوحة. 

وقـــال السفير الــجــزائــري عبدالمالك بوهدو، 
إن »قطر أصبحت محط أنظار العالم من خال 
استضافتها لمونديال 2022، الذي ُيعد من أفضل 
النسخ سواء على مستوى المشاركة العربية أو 

من ناحية التنظيم الجيد لهذا الحدث المتميز«.
وذكــر السفير االسباني ميغيل مــورو أغيار 
أن »هذه المناسبة عزيزة علينا؛ ألن قطر صديق 
موثوق به في اسبانيا بسبب العاقات القوية بين 
 على »التنظيم الجيد 

ً
البلدين الصديقين«، مثنيا

وحسن االستقبال الذي القته الفرق المشاركة في 
كأس ألعالم في الدوحة، وبالماعب التي تتمتع 
بــمــواصــفــات عالية إضــافــة إلـــى البنى التحتية 

الجيدة والفنادق المتميزة في قطر«.
وهنأت سفيرة تركيا لدى الباد طوبى نور 
سونمز قطر بعيدها الــوطــنــي، مشيرة إلـــى أن 
»العاقات بين البلدين وثيقة جدا، وهناك العديد 

من اتفاقيات التعاون بين دولتينا«.
وأوضـــحـــت ســونــمــز أن »الـــســـنـــوات األخــيــرة 
 في العاقات على المستوى 

ً
 كبيرا

ً
شهدت تطورا

االقــتــصــادي والــتــجــاري والــعــســكــري«، الفتة إلى 
»وجود استثمارات قطرية مهمة في تركيا، فضا 
عن عدد السائحين القطريين الكبير الذي يختار 

تركيا وجهة للسفر«. 

وأشــادت بالتنظيم الجيد لكأس العالم الذي 
احــتــضــنــتــه قــطــر، مــشــيــرة إلــــى أن »هــــذا الــحــدث 

العالمي المهم هو حدث خليجي«.
 وبــيــنــمــا تــقــدمــت الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة كلير 
لوفليشر بالتهاني لقطر حكومة وشعبا بمناسبة 
االحــتــفــال بالعيد الــوطــنــي، موضحة ان »عاقة 
قطر، التي استضافت حدثا عالميا مهما، ببادنا 

متميزة«. 
ووصــفــت لوفليشر قــطــر بـــ »عــاصــمــة العالم 
الستضافتها شعوب العالم ومشجعي الــدول 
المشاركة في المونديال، ومــن بينها مناصرو 
الــديــوك )فــريــق بــادهــا( الــمــشــارك فــي مونديال 

.»2022

نائب األمير يستقبل وزير الطاقة السعودي ووفد »أوابك«
استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، في قصر بيان صباح أمس، وزير 
الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
األمير عبدالعزيز بن سلمان، بمناسبة زيارته 

الرسمية للباد.
حــضــر الــمــقــابــلــة رئــيــس ديـــــوان ســمــو ولــي 
العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزيـــر شــؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الما، 
وكبار المسؤولين في الديوان األميري وديوان 
سمو ولي العهد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، وسفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سلطان 

بن سعد.
كما استقبل سمو نائب األمير رؤساء وفود 
مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول )أوابــــك(، بمناسبة زيارتهم الرسمية 

للباد.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

ــوزراء ووزيــــر النفط  ــ ونــائــب رئــيــس مجلس الــ
وكبار المسؤولين في الديوان األميري وديوان 
سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة 

البترول الكويتية.
في مجال آخر، بعث سمو ولي العهد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس الدكتور ويليم ساموي روتو 
رئيس جمهورية كينيا الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لباده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.

 وزير الطاقة السعودي أمس
ً
نائب األمير مستقبال

سفير المكسيك: الكويت فاعلة سفير المكسيك: الكويت فاعلة 
في حملة إنهاء العنف ضد المرأةفي حملة إنهاء العنف ضد المرأة

قال سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل 
آنخيل إيسيدرو، إن حملة إنهاء العنف ضد 
المرأة احتفلت خال الفترة من 25 نوفمبر 
إلـــى 10 ديسمبر 2022، مــن خـــال مــبــادرة 
األمين العام لألمم المتحدة »اتحدوا إلنهاء 
العنف ضد المرأة بحلول عام 2030« بـاأليام 
الـ )16( من تفعيل مكافحة العنف القائم على 
النوع االجتماعي تحت شعار عالمي »اتحدوا! 
لتفعيل العمل على إنهاء العنف ضد النساء 

والفتيات«.
وأضـــاف السفير إيــســيــدرو، فــي تصريح 
أمـــس، أنــه تــم تنظيم حملة »الــمــســاواة بين 
األجيال« التابعة لهيئة األمم المتحدة للمرأة 
في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الكويت 

دولة فاعلة في هذه الحملة.
 وأوضــــح أن الــغــرض الرئيسي مــن هذه 
الحملة هو توسيع نطاق الدعوة إلى العمل 
الــعــالــمــي لــســد فـــجـــوات الــتــمــويــل وضــمــان 
الــخــدمــات األســاســيــة للناجيات مــن العنف 
والتركيز على الوقاية وجمع البيانات التي 
يمكن أن تحسن الخدمات التي من شأنها 

أن تؤدي إلى إنقاذ حياة النساء والفتيات.
وأردف أن المكسيك تضطلع بمختلف 
االلـــتـــزامـــات فيما يتعلق بــحــقــوق اإلنــســان 
للنساء والفتيات والتي تم التوقيع عليها من 
خال معاهدات دولية مثل اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »اتفاقية 
سيداو« واتفاقية دول أميركا الاتينية لمنع 
العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء 
عليه »اتفاقية بيليم دو بــارا« وعليه يتعين 
على المكسيك تعزيز بيئة خالية من العنف 

للنساء والفتيات.
وأوضــح أنه »وفقا لسياستنا الخارجية 
النسوية، تؤكد المكسيك مــجــددا التزامها 
بالمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان 
لــلــنــســاء والــفــتــيــات والـــقـــضـــاء عــلــى جميع 
أشــكــال التمييز والعنف القائم على النوع 

االجتماعي«.

ميغيل آنخيل إيسيدرو

 سموه
ً
فيصل النواف مودعا

وزير الخارجية يبحث التعاون التنموي مع كندا
التقى وزيــر الخارجية، الشيخ 
ســـالـــم الـــصـــبـــاح، أمـــــس، مـــع وزيـــر 
التنمية الدولية في كندا، هارجيت 
ســجــان، فــي الــديــوان الــعــام لـــوزارة 
الخارجية، في إطار الزيارة الرسمية 
ــر الــكــنــدي  الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــــوزيــ

والوفد المرافق له لدولة الكويت.
وتناول اللقاء أطر تعزيز الشراكة 
الــثــنــائــيــة فــــي مــــجــــاالت الــتــنــمــيــة 
المتعددة، السيما اإلنسانية منها، 
وبحث سبل تفعيل تلك الشراكة 
ــهـــدف دعـــــم األوضــــــاع  الــبــيــنــيــة، بـ

اإلنسانية حول العالم.
ــر الـــخـــارجـــيـــة بما  ــ ــاد وزيــ ــ ــ وأشـ
يـــشـــهـــده الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بين 
دولــــة الــكــويــت وكـــنـــدا مـــن ازدهــــار 
وتــقــدم مستمر عــلــى كــل الصعد، 
مثنيا على ما توصل إليه التعاون 
المشترك بين البلدين الصديقين 

في المجاالت اإلنسانية والتنموية 
والمشاريع المشتركة.

من جانبه، أعرب وزير التنمية 
الـــدولـــيـــة فـــي كــنــدا الــصــديــقــة عن 
تطلعه الســتــمــرار نسق التعاون 
ــن الــــقــــائــــم بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــيـ ــتـ ــمـ الـ
الصديقين في مختلف المجاالت، 
 بحكمة دولة الكويت واتزان 

ً
مشيدا

سياستها الخارجية وبجهودها 
ــم حــفــظ األمـــن  ــائـ فـــي تــرســيــخ دعـ
ــرب  ــ والـــســـلـــم فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وأعــ
عــن التقدير للجهود والمساعي 
الحثيثة التي تقدمها دولة الكويت 
ومشاريعها اإلنسانية ومساندتها 
لـــدعـــم الــتــنــمــيــة والـــشـــعـــوب حــول 
الـــعـــالـــم، وتــجــســيــدهــا للتسمية 
األمـــمـــيـــة لـــدولـــة الـــكـــويـــت )مـــركـــزا 
للعمل اإلنساني( وأميرها الراحل 
الشيخ صباح األحمد رحمه الله 

)قائدا للعمل اإلنساني(.
كما تم خال اللقاء مناقشة أبرز 
المستجدات اإلقليمية والدولية، 
ــر الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك  وبــحــث أطــ

حيالها.

وعقب اللقاء الرسمي تم التوقيع 
على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت 
وكندا الصديقة بشأن التعاون في 
المجاالت التنموية واألمن الغذائي 

والطاقة المتجددة.

 وزير التنمية الكندي
ً
وزير الخارجية مستقبال

وزير الخارجية والسفير القطري يقطعان قالب حلوى بالمناسبة
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اعتمد مجلس الوزراء مشروَعي 
مرسومين بتعيين السفير منصور 
 لــوزيــر الخارجية 

ً
العتيبي نائبا

بالدرجة الممتازة، والعميد الركن 
 
ً
المتقاعد محمد بوعركي رئيسا

للمركز الوطني لألمن السيبراني 
بدرجة وكيل وزارة، ورفع مشروَعي 
المرسومين إلى سمو نائب األمير 

ولي العهد.
وقــــرر المجلس تكليف شركة 
الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة بــإقــامــة 
مشروع ترفيهي لتطوير حديقة 

جنوب الصباحية.
وكـــان المجلس عقد اجتماعه 

األسبوعي، صباح أمس، في المطار 
األمــيــري برئاسة رئيـس مجلـس 
الـوزراء سمو الشيخ أحمـد نـواف 
ــد، وبــعـــــد االجــتــمــاع صــرح  األحــمـــ
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الـوزراء بـراك 
 ،

ً
الشــيتان بأن المجلس أحيط علما

فــي مستهل اجــتــمــاعــه، بــمــغــادرة 
ســمــو أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ نـــواف 
األحمد، ظهر أمس، إلى العاصمة 
اإليطالية روما، إلجراء الفحوص 
 المولى 

ً
الطبية المعتادة، ســائــا

 أن يديم على سموه نعمة 
ّ

عز وجل
الصحة والعافية والعمر المديد، 
وأن يحيطه بكريم عنايته ورعايته 

في حله وترحاله.

قمم الرياض

واســـتـــعـــرض الــمــجــلــس نتائج 
مشاركة ممثل سمو أمــيــر الباد 
ســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
األحـــــمـــــد، خــــــال حــــضــــور ســمــوه 
الــقــمــتــيــن الـــعـــربـــيـــة - الــصــيــنــيــة، 
والخليجية - الصينية، والدورة الـ 
43 للمجلس األعلى لدول الخليج 
العربية، الــتــي عــقــدت بالعاصمة 
السعودية الــريــاض يــوم الجمعة 
ــم خــالــهــا مناقشة  الـــمـــاضـــي، وتــ

أبـــرز القضايا بين قـــادة ورؤســـاء 
وفــود الـــدول الخليجية والعربية 
ــيـــس الــصــيــنــي، والـــتـــي من  والـــرئـ
شــأنــهــا تــدعــيــم الــعــمــل الخليجي 
ــيـــث تــم  والــــعــــربــــي الــــمــــشــــتــــرك، حـ
تأكيد الثوابت التي تقوم عليها 
سياستهم في التعاون والتضامن 
ــاع  ــوء األوضــ فيما بينهم فــي ضـ
الراهنة بمنطقة الخليج العربي 
والمنطقة العربية، كما تم االتفاق 
على تعزيز الشراكة االستراتيجية 
القائمة بين دول مجلس التعاون 
والصين الصديقة وتأكيد دفعها 

ــاق جـــديـــدة فـــي مختلف  ــ نــحــو آفــ
الــمــجــاالت، بما يحقق المصالح 

المشتركة بينهما.
وقــد أشـــاد المجلس بالنتائج 
ــفــــرت عنها  ــيـــة الـــتـــي أســ اإليـــجـــابـ
الـــقـــمـــتـــان الـــعـــربـــيـــة - الــصــيــنــيــة 
والخليجية - الصينية، والـــدورة 
ــــدول  ــــى لـ ــلـ ــ الـــــــ 43 لــلــمــجــلــس األعـ
الــخــلــيــج، والـــتـــي عــكــســت حــرص 
قـــادة الــــدول الخليجية والعربية 
والــصــيــن على تحقيق التضامن 
والتكامل المشترك، ودفع الشراكة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نــــحــــو تــحــقــيــق 

تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب والــمــصــالــح 
المشتركة.

تطوير حقل الدرة

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أحـــــاط نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، 
 بتوقيع 

ً
د. بدر الما، المجلس علما

مذكرة تفاهم لتطوير حقل الــدّرة 
بين كل من الشركة الكويتية لنفط 
ــكـــو ألعــمــال  الــخــلــيــج وشـــركـــة أرامـ
الخليج، أمس األول، لاتفاق على 
آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحقل 

بين حكومتي الكويت والسعودية، 
 لمذكرة التفاهم المبرمة بين 

ً
تنفيذا

حكومتي البلدين في 24 ديسمبر 
.2019

كـــمـــا بـــحـــث الـــمـــجـــلـــس شــــؤون 
مجلس األمة، واطلع بهذا الصدد 
على االقــتــراحــات برغبة المقدمة 

من أعضاء »األمة«.

تهنئة البحرين

ــم بـــحـــث الــمــجــلــس الـــشـــؤون  ثــ
الــســيــاســيــة فــــي ضـــــوء الــتــقــاريــر 
ــتــــطــــورات  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــمـــل الــ
الــراهــنــة فـــي الــســاحــة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي، 
وبهذا الصدد هنأ المجلس مملكة 
البحرين بمناسبة الــذكــرى الـــ 51 
للعيد الوطني لها، الذي سيصادف 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــمـــقـــبـــل، وبـــهـــذه 
المناسبة يتقدم المجلس بخالص 
التهنئة لملك البحرين الشيخ حمد 
بن عيسى، وإلى الشعب البحريني 
 عــمــق الــعــاقــات 

ً
الــشــقــيــق، مـــؤكـــدا

األخــويــة التاريخية القائمة بين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الشقيقين، 
 بالنهضة المباركة وما 

ً
ومشيدا

تحقق من إنــجــازات متميزة على 
أرض المملكة.

● جورج عاطف
ــدة« أن وزارة الـــشـــؤون  ــ ــ ــجريـ ــ ــ عـــلـــمـــت »الـ
االجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون العضوية 
وإشهار الجمعيات واالتحادات التعاونية، 
بصدد إعادة فرز صناديق اقتراع انتخابات 
مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية التي 
أجريت 30 أكتوبر الماضي بين 3 مرشحين 
ــز الـــثـــامـــن والـــتـــاســـع  ــراكــ ــمــ هــــم أصــــحــــاب الــ

والعاشر.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون«، فـــإن مرشح 

ً
ووفــقــا

الجمعية الحاصل على المركز العاشر تقدم 
بتظلم إلى الــوزارة يطلب خاله »إعــادة فرز 
 لألخطاء التي 

ً
جميع أوارق االقــتــراع، نظرا

شابت العملية االنتخابية ومــن شأنها أن 
 على نزاهتها وتطعن في سامة 

ً
تؤثر سلبا

انعقادها وما أسفرت عنه من نتائج، ومنها 
وجــود أوراق مبطلة غير مختومة من قبل 
اللجنة المعنية باالشراف على االنتخابات«، 
موضحة أن عملية الفرز أظهرت حصوله على 
، »في حين 

ً
المركز العاشر بواقع 194 صوتا

 واحتاله 
ً
أنه يؤكد حصوله على 196 صوتا

المركز الثامن«.
وقالت المصادر إن الــوزارة، ومن منطلق 

حرصها على نزاهة العملية االنتخابية في 
»التعاونيات«، وعدم التشكيك في نتائجها، 
وعقب دراسة مستفيضة للتظلم محل الواقعة 
 لتقارب األصوات التي 

ً
، ونظرا

ً
المذكورة آنفا

حصل عليها صاحبا المركزين التاسع بواقع 
، وافقت 

ً
، والثامن بواقع 196 صوتا

ً
195 صوتا

 على إعــادة فــرز أوراق االقــتــراع بين 
ً
مبدئيا

أصحاب المراكز الثاثة األخيرة وبحضورهم 
مــع ممثل الجمعية، مشيرة إلــى أن اإلدارة 
الــمــخــتــصــة، وعــقــب مــوافــقــة وكــيــل الـــــوزارة، 
واعتماد وكيل التعاون، سوف تحدد موعدا 

العادة الفرز بالقريب العاجل.

العنف ضد المرأة

وفـــــي مــــوضــــوع اخــــــر، اجــتــمــعــت وزيـــــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيــرة الــدولــة لشؤون الــمــرأة والطفولة مي 
البغلي، ووكيلة األمين العام لألمم المتحدة، 
ــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ ــيـ األمـ
واالجتماعية لغربي آسيا )إســكــوا( د. روال 
دشـــتـــي، لــبــحــث بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تهم 
الـــمـــرأة، والـــتـــي يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا العنف 
ضدها وتبعاته على المجتمع، وكيفية العمل 

على الحد من انتشاره.
ونـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان مـــوضـــوع االعـــانـــات 
االجتماعية التي تقدم إلى المرأة، باعتباره 
 يــرتــبــط مــبــاشــرة بـــوزارة 

ً
 حــيــويــا

ً
مــوضــوعــا

الشؤون كونها المنوطة بتقديم المساعدات 
المالية للمستحقين في الكويت، كما بحثا 
إقامة ورش عمل مشتركة لتوضيح الخطط 
واإلجـــــــراءات الـــازمـــة الــتــي مــن شــأنــهــا رفــع 
مــرتــبــة الـــكـــويـــت فـــي الـــمـــؤشـــرات الــعــالــمــيــة 

المختلفة.
حضر االجــتــمــاع وكــيــل الــــوزارة باإلنابة 
مسلم السبيعي، والوكيل المساعد لشؤون 
التنمية االجتماعية سالم الرشيدي، واألمينة 
ــرة  الــعــامــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لـــشـــؤون األســ

بالتكليف فوزية الملحم.
إلى ذلك، عقد وكيل الوزارة باالنابة مسلم 
 مع وفد الرئاسة 

ً
السبيعي اجتماعا تنسيقيا

الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي لــتــوقــيــع الــخــطــة 
الزمنية لتفعيل بنود بــروتــوكــول التعاون 

المشترك بين الجهتين. 
وتم خال االجتماع التطرق إلى العديد 
مــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك، من 
ثــم اعــتــمــاد الــخــطــة الــزمــنــيــة وتوقيعها من 

الجانبين.

● حمد العبدلي
قال القائم باألعمال بالوكالة 
فـــي الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة، بــاســل 
عويدات، إن اإلعام قطاع منتج 
ومـــؤثـــر، ويـــعـــّول عــلــيــه الــكــثــيــر، 
ــى لــبــنــان بــهــذه 

ّ
إذ لــطــالــمــا تــغــن

الــصــنــاعــة، مشيرا الــى أن هناك 
أســمــاء كــبــيــرة فــي عــالــم اإلعـــام 
محليا أو على الصعيد العربي 
خرجت من لبنان، وهم من جيل 
اإلعــامــيــيــن الــمــخــضــرمــيــن من 
القدوات التي يعتز ويفتخر بها.

جـــــاء ذلـــــك خـــــال اســتــضــافــة 
مــجــلــس األعـــمـــال الــلــبــنــانــي في 
ــة جـــيـــزيـــل  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــت، اإلعـ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
خــوري في لقاء مفتوح بعنوان 
»صناعة اإلعام... فرصة مفقودة 
للبنان«، مــســاء أمــس األول، في 
مبنى السفارة اللبنانية بمنطقة 
الدعية، حيث أدار اللقاء األمين 
العام للملتقى اإلعامي العربي 

ماضي الخميس.

ولفت الى أن اللقاء الحواري 
مع اإلعامية خوري هو باكورة 
األنشطة التي تنظمها السفارة 
بعد افتتاح ديوانيتها بجهود 
مجلس األعمال اللبناني، مؤكدا 
ــفـــارة هـــي بــيــت لــبــنــانــي  أن الـــسـ

مفتوح للجميع. 
وأكد عويدات أن قطاع اإلعام 
يــحــتــاج الــــى الـــدعـــم لــمــا لـــه من 
تــأثــيــر عــلــى الــجــانــب السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي، آما 
أن ُيـــوجـــد جــيــل إعـــامـــي جــديــد 
لنقل صـــورة وهــويــة لــبــنــان في 
الــداخــل والـــخـــارج، مــشــددا على 
أهــمــيــة أن يــتــحــلــى َمــــن يــتــولــى 
ــنـــان  ــبـ صــــنــــاعــــة اإلعــــــــــــام فــــــي لـ
ــهــا أمــانــة، وأن 

ّ
بالمسؤولية، ألن

يتميز بالموضوعية والكفاءة. 

التبادل االقتصادي

بــــدوره، أشـــاد رئــيــس مجلس 
األعــمــال الــلــبــنــانــي، عــلــي خليل، 

بــالــدعــم الـــذي يشهده المجلس 
ــوام  ــ ــ ــه قــــبــــل 3 أعـ ــيـــسـ ــأسـ مــــنــــذ تـ
بهدف تشجيع وتطوير التبادل 
االقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــيــن 
الكويت ولــبــنــان، وتأكيد الــدور 
االجتماعي في الكويت واحترام 
القوانين والعمل بها، إضافة الى 
مساعدة أبناء الجالية اللبنانية.
وأوضــــــح أن هــــذا الـــلـــقـــاء هو 
ات تــتــنــاول  ضــمــن سلسلة لـــقـــاء
موضوعات اقتصادية وثقافية 
ينظمها المجلس خال المرحلة 

المقبلة. 

محاصصة سياسية

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت خــــوري 
إن اإلعـــــام الــلــبــنــانــي لـــن يــعــود 
الــى ســابــق عــهــده، مـــادام قانون 
اإلعــام يقوم على المحاصصة 
المذهبية والسياسية، حيث إن 
الــقــانــون الــحــالــي مــن العناصر 
ــة الــــتــــي أســـهـــمـــت فــي  ــيــ األســــاســ

تراجع لبنان في مجال اإلعــام 
المرئي والمسموع.

وانتقدت خوري قانون اإلعام 
اإللكتروني في لبنان، الفتة الى 
انــه »مــن المعيب ونحن في هذا 
الـــقـــرن أن يــعــطــى الــحــق لــلــدولــة 
ــام  ــ ــافـــي أمـ ــحـ ــم الـــصـ ــاكـ ــحـ بــــــأن تـ
المحاكم العسكرية«، ومؤكدة أن 
»هذه القوانين تضع حدا لتطور 
اإلعام الذي يحتاج الى تحديث 
القوانين والتشريعات الخاصة 

كخطوة أساسية«. 
ــيــــع الـــــــدول  ــمــ وقـــــالـــــت إن »جــ
الــعــربــيــة تــقــريــبــا لـــم تــنــجــح في 
التحول الى اإلعام اإللكتروني 
وتــــســــخــــيــــره لــــخــــدمــــة اإلعــــــــام 
ــلـــت فــي  الــــتــــقــــلــــيــــدي، حــــيــــث فـــشـ
مواكبة هذا التطور، على الرغم 
ــادرا على  مــن أن لدينا شبابا قـ
ــــام وانــتــشــالــه مما  تــطــويــر اإلعـ

هو عليه«.
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إيمان العمر

باسل عويدات

رئيس الوزراء مترئسًا اجتماع الحكومة أمس

خوري والخميس خال اللقاء )تصوير: مياد غالي(

حصلت مبرة العوازم الخيرية 
على جائزة املركز الثاني 

بمسابقات جائزة البغلي لابن 
البار وأبناء الكويت البررة في 
نسختها السادسة عشرة على 

التوالي، عن فئة املؤسسات 
لعام 2022. وقال رئيس مجلس 
إدارة املبرة حمد البسيس، في 

تصريح صحافي، أمس، إن 
املبرة تولي األعمال واألنشطة 
الخيرية والتطوعية اهتمامًا 

كبيرًا، دعمًا للمحتاجني، مشددًا 
على ضرورة االستمرار في دعم 

اإلنسانية التي تعزز مسيرة 
الخير الكويتي وتدعم املعوزين 

وأصحاب الحاجة.
وأوضح البسيس أن مثل 

هذه الجوائز التقديرية تدعم 
التنافس والتميز بني الجمعيات 

واملبرات الخيرية، بهدف 
 عن 

ً
التطوير املستمر، فضا

تعزيز وتشجيع روح التعاون 
بني مختلف تلك املؤسسات، 

مثمنًا دور القائمني على جائزة 
»االبن البار« في إبراز جهود 
الجمعيات واملبرات الخيرية 

الكويتية الستلهام القدوة 
وتحسني األداء وتحقيق النجاح 

والتميز والريادة.

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، مساء اليوم، 

محاضرة بعنوان »الذين يألفون 
ويؤلفون« للشيخ حمد الكوس، 

في منطقة صباح السالم بعد 
صاة العشاء.

وقالت الجمعية، في بيان، أمس، 
إنها تقيم سلسلة محاضراتها 

األسبوعية بمنطقة سعد 
العبدالله، ومنها محاضرة 

»الخبيئة الصالحة... تجارة 
رابحة« للشيخ د. سالم القطوان، 
مساء الغد في ديوانية املنطقة، 

كما يطلق مركز التنوير 
باإلسام في اللجنة النسائية 

لفرع العاصمة، التابع للجمعية، 
دورة بعنوان »تعرفي على الله«، 

تبدأ اليوم وتستمر حتى 27 
الجاري. وأشارت إلى أن لجنة 

الصباحية النسائية تنظم غدا 
درسا بعنوان »سيكولوجية 

السعادة في السنة النبوية«، كما 
تقيم لجنة الجهراء النسائية 

محاضرة عن »وسائل التواصل 
إلى أين؟«.

ذكرت جمعية النجاة الخيرية 
أنها وفرت جهاز غسيل 

كلوي لألطفال في املستشفى 
الجامعي بمدينة توزال 

بجمهورية البوسنة والهرسك، 
يستفيد منه 300 طفل سنويًا، 

بتبرع كريم من محسنني 
من الكويت، وبالتعاون مع 

املشيخة اإلسامية، ومديرية 
األوقاف البوسنية.

وقال املدير العام للجمعية 
محمد األنصاري، في تصريح 

صحافي، أمس، إن الجمعية 
تبرعت بـ37 جهاز غسيل 

كلوي للبوسنة والهرسك، 
تم توزيعها في مستشفيات 

ومراكز غسيل الكلى بمدن 
بهاتش، وتوزال، وزنيتسا، 

وتشاني، وفيسوكو، لتمكني 
مرضى الفشل الكلوي في هذه 
املدن من الحصول على أفضل 

خدمة طبية ممكنة، وتقليل 
املسافة التي يقطعها املرضى 

لتلقي العاج.
وتقدم األنصاري بالشكر إلى 
أصحاب األيادي البيضاء من 

املحسنني الذين تبرعوا لشراء 
هذه األجهزة، وكانوا سببًا في 

تخفيف آالم ومشقة املرضى.

سلة أخبار

»العوازم« تحصد المركز 
الثاني بمسابقة »االبن البار«

»التراث« تطلق دورة 
»تعرفي على الله«

»النجاة«: تبرعنا بـ 37 جهاز 
غسيل كلوي للبوسنة

عويدات: السفارة اللبنانية بيت مفتوح للجميع
• جيزيل خوري: الدول العربية لم تنجح في التحول إلى اإلعالم اإللكتروني

م لقاء »صناعة اإلعالم... فرصة مفقودة« 
ّ

• مجلس األعمال اللبناني نظ

»الصحة«: وصول شحنات أدوية إلى البالد
وقف عمل تحاليل الهرمونات في مستشفى الصباح

● عادل سامي
أعلنت وزارة الصحة، أمس، إبرام عدد من عقود 
الــتــوريــد الــجــديــدة بصفة عــاجــلــة لــحــل أزمـــة نقص 

األدوية في الباد.
وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى وصول 
بعض شحنات األدوية المتفق عليها للباد، وهي 

مها.
ّ
في طور االنتهاء من إجراءات تسل

وكشفت مصادر وزارة الصحة عن سعي الوزارة 
لجلب أحدث أدوية وعاجات السرطان خال األشهر 
القليلة المقبلة. وقــالــت إن جلب هــذه األدويـــة يمر 
بإجراءات، منها مرحلة تسجيل هذه األدوية في قسم 
الرقابة الدوائية التابع لقطاع الصيدلة في الوزارة.
من جانب آخــر، كشف خطاب رسمي صــادر عن 
قسم المختبرات الطبية في مستشفى الصباح عن 
 »FSH&SHBGو B12و D وقف عمل تحاليل فيتامين«

في مختبر الهرمونات التابع للمستشفى.

ووفقا للكتاب الذي حصلت »الجريدة« على نسخة 
منه فقد طالب رئيس قسم المختبرات الطبية في 
المستشفى »بالتعميم على المستشفيات والمراكز 
الصحية بأن وحــدة الهرمومات في قسم المختبر 
بمستشفى الــصــبــاح ســوف تــوقــف تسلم العينات 

لهذه التحاليل«.
مــن جانبها، وتعليقا على هــذا التعميم، أكــدت 
مصادر صحية مطلعة أن عددا من أقسام المختبرات 
فــي المستشفيات الــعــامــة والتخصصية التابعة 
لــلــوزارة تعاني نقص الــمــواد المخبرية منذ أكثر 

من سنة.
وأوضــحــت أن أقــســام المختبرات تعاني نقصا 
في أعداد كبيرة من التحاليل، مما يجبر المرضى 
والمراجعين على اللجوء للقطاع الخاص إلجــراء 

هذه التحاليل الضرورية. 

 للمركز الحكومي للجودة
ً
إيمان العمر وكيال

● سيد القصاص
أصدرت وزيرة األشغال العامة 
وزيــرة الكهرباء والماء د. أماني 
بـــوقـــمـــاز قـــــــرارا بــتــكــلــيــف مـــديـــرة 
إدارة التخطيط بقطاع التخطيط 
والــتــنــمــيــة فـــي الــــــوزارة م. إيــمــان 
العمر للقيام بأعمال وكيل وزارة 
مساعد لقطاع المركز الحكومي 
لـــلـــفـــحـــوصـــات وضــــبــــط الــــجــــودة 

واألبحاث، إضافة إلى عملها.
فــــي ســـيـــاق مـــنـــفـــصـــل، كــشــفــت 
مصادر مطلعة بـــوزارة األشغال 
أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة 
مــن الــوزيــرة، بشأن أعــمــال العقد 
رقـــم )ه م خ / 189( مــبــنــى األدلـــة 
ــيــــة، والــــعــــقــــد رقـــــــم )6 /  ــائــ ــنــ الــــجــ

2016-2017( الــخــاص بمشروع 
المراكز الخمسة لوزارة التجارة، 
طلبت التمديد الزمني ألعمالها 
الستكمالها، مبينة أن مدة الشهر 
الــذي حــدده قــرار الوزيرة لتقديم 

تقريرها ال تكفي.
وأضــافــت الــمــصــادر أن أعمال 
تلك اللجنة تشمل »إجراء فحص 
ات المتخذة،  شــامــل لكل اإلجــــراء
وبــــــــيــــــــان مـــــــــــدى تــــــــوافــــــــق نـــســـب 
اإلنجاز، والتحقق من الموافقات 
واالعتمادات للمواد البديلة، طبقا 
ات المتخذة في الــوزارة،  لإلجراء
والتحقق مــن األوامـــر التغييرية 
وأوامر التمديد، والتحقق من أية 
مخالفات أو أوجه قصور شابت 

المشروعين«.

»الشؤون« تعيد فرز انتخابات »تعاونية الظهر«
بين 3 مرشحين احتلوا المراكز الثامن والتاسع والعاشر مع تقارب األصوات

»التربية« لتخفيض سنوات الخبرة لـ »اإلشرافية«
»التعليم العام« حدد 464 ألف دينار للصرف على خطط التواجيه

● فهد الرمضان
عقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني اجتماًعا مع جمعية المعلمين بحضور 
المسؤولين التربويين، حيث تمت مناقشة نشرة الوظائف 
االشرافية للهيئة التعليمية، وطرح وجهات النظر من قبل 
أعضاء الجمعية وقطاع التعليم العام. وتم االتفاق على 
مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إمكانية إدراج العام 
الدراسي الحالي ضمن سنوات الخبرة المطلوبة، كما 
تمت مناقشة خفض سنوات الخبرة لبعض التخصصات 

ومدى تأثيرها على الميدان التربوي.
وفي نهاية االجتماع، أكد العدواني أن »التربية« ال تألو 
 في تقدير جهود التربويين وتعزيز مكتسباتهم 

ً
جهدا

 في الوقت ذاتــه دور 
ً
والمحافظة على حقوقهم، مثمنا

جمعية المعلمين في مد جسور التعاون مع الوزارة.
وفي موضوع آخر، حددت وزارة التربية، ممثلة في 
قطاع التعليم العام، الميزانية الازمة والمبالغ المالية 
»النثرية« المطلوبة لمكتب وكيل القطاع، إضافة إلى 
المبالغ الازمة لتنفيذ خطط التواجيه الفنية للمواد 
الدراسية للعام الدراسي 2022-2023 بمبلغ إجمالي 464 

 و800 دينار.
ً
ألفا

وفـــي الــســيــاق، خــاطــب وكــيــل قــطــاع الــمــالــيــة بــــوزارة 
التربية يوسف النجار نظيره لقطاع التعليم العام أسامة 
السلطان، في كتاب حصلت »الجريدة« على نسخة منه، 

بشأن الميزانية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2022-
2023، بأنه يراعى االستفادة من المبالغ المخصصة 
للتواجيه الفنية التابعة لقطاع التعليم العام قبل نهاية 

مارس 2023.
وفيما يخص المبالغ التي تم تحديدها لقطاع التعليم 
العام، ذكر أنه تم تخصيص 16 ألفا و800 دينار لمكتب 
التعليم الــعــام، بواقع 5 آالف لقطع غيار آالت ومعدات 
اتصال ومعدات مكتبية و1800 لعدد وأدوات صغيرة 
و5000 أغذية للموظفين، و5000 للمواد الخام المتنوعة، 
مضيفا أنه تم تخصيص 50 ألفا للتوجيه الفني العام 
لرياض األطفال لشراء معدات وأدوات خارجية متنوعة، 
و20 ألــفــا لتوجيه الموسيقى لــشــراء آالت موسيقية، 
وألفين لتوجيه العلوم لشراء معدات طبية ومختبرات 
ومعامل، و13 ألفا إلدارة التعليم الديني للصرف على 

المحات الدينية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 325 ألف دينار لتوجيه 
الــــدراســــات الــعــمــلــيــة، حــيــث تـــم تــحــديــد 75 ألــفــا للعدد 
واألدوات الصغيرة، و50 ألفا للمواد الخام المتنوعة، 
و50 ألفا لصيانة اآلالت والمعدات الميكانيكية، و150 
ألفا لشراء آالت ومعدات لتدريب الطلبة، مبينا أنــه تم 
تخصيص 19 ألفا لتوجيه البدنية بنين للصرف على بند 
المابس لغير الموظفين بـ4 آالف دينار، و5 آالف للدورات 
الرياضية، و10 آالف لبند شراء معدات رياضية، وكذلك 

تخصيص 19 ألفا لتوجيه البدنية بنات لنفس البنود.

مجلس الوزراء: مشروع ترفيهي لتطوير حديقة جنوب الصباحية

ترحيب بتوقيع االتفاق 
السياسي اإلطاري للسودان 

أعــرب مجلس الــوزراء عن ترحيب الكويت بالتوقيع على 
 
ً
االتــفــاق السياسي اإلطـــاري في جمهورية الــســودان، مشيدا
بهذا االتفاق الــذي يشّكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق 
الوطني وإنهاء األزمة السياسية في السودان، مؤكدا موقف 
الكويت الداعم لآللية الثاثية في تسهيل الحوار بين أطراف 
المرحلة االنتقالية، ولكل ما من شأنه تحقيق األمن واالستقرار 

والسام في السودان.

»قمم الرياض عكست حرص قادة الخليج والعرب والصين على التضامن ودفع الشراكة االستراتيجية«

https://www.aljarida.com/article/7708
https://www.aljarida.com/article/7724
https://www.aljarida.com/article/7735
https://www.aljarida.com/article/7730
https://www.aljarida.com/article/7823
https://www.aljarida.com/article/7821
https://www.aljarida.com/article/7818
https://www.aljarida.com/article/7815
https://www.aljarida.com/article/7810
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عادل سامي

سلة أخبار

كشف أمني سر االتحاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حسني الكندري، 

عن مناقشة وفد االتحاد مع 
عميد القبول والتسجيل د. 

مشعل املنصوري، العديد من 
القضايا الطالبية، أبرزها 

خطة الشواغر والقبول، 
والتي ستنطلق األسبوع 

املقبل.
وذكر الكندري، في تصريح 

صحافي، أمس، أن الوفد 
ناقش التحويل الخارجي 

وبني التخصصات، وقضية 
عب املغلقة، الفتًا إلى 

ُّ
الش

أن د. املنصوري وعد بطرح 
عب أمام الطلبة، 

ُّ
املزيد من الش

ملساعدتهم على التخرج.

»التطبيقي«: تسجيل شواغر 
القبول األسبوع المقبل

اختتم صباح أمس برنامج 
تأهيل القيادات العليا 

للمستوى االستراتيجي )3( 
في كلية مبارك العبدالله 

للقيادة واألركان املشتركة، 
بمشاركة ضباط من الجيش 

الكويتي ووزارة الداخلية 
والحرس الوطني. 

واستضافت الكلية، على 
مدى 3 أسابيع، نخبة من 

املحاضرين الزائرين أساتذة 
العلوم السياسية واالقتصاد 

واالتصال االستراتيجي 
من جامعة الكويت إلثراء 

البرنامج أكاديميًا.
وشاركت أكاديمية الدفاع 

البريطانية ببرنامج 
إدارة الدفاع في السياق 

األمني األوسع، الذي يعد 
من البرامج الرائدة في 

تعزيز معرفة إدارة الدفاع 
واألمن الوطني، إضافة 

إلى أكاديميني من جامعة 
كرانفيلد - اململكة املتحدة، 

لتقديم محاضرات بفن 
القيادة واإلدارة على 

املستوى االستراتيجي.

اختتام برنامج تأهيل 
القيادات العليا

أعرب رئيس اللجنة الثقافية 
في قائمة الوحدة الطالبية 

فهد الراشد عن أسفه من 
حالة التزوير التي حصلت 

في انتخابات االتحاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 

الواليات املتحدة، أثناء 
انعقاد مؤتمرها األخير في 

مدينة لوس أنجلوس.
وأكد الراشد، في تصريح 

أمس، أن التزوير يهدد 
الحركة الطالبية، وهو ليس 

أمرا مستغربا من الهيئة 
التنفيذية لالتحاد الوطني 
لطلبة الكويت، حيث إنهم 
يحاولون سنويا وبشتى 

الطرق نزع االتحاد من 
الوحدة الطالبية.

وبني أن حالة التزوير 
كانت في اللجنة النسائية، 

حني قام أحد أعضاء 
الهيئة التنفيذية املبعوثني 

للواليات املتحدة، وهي 
الجهة املطلوب منها مراقبة 

االنتخابات بحيادية، 
بافتعال مشاجرات خارج 
اللجنة األخيرة الستغالل 

حالة الفوضى بوضع 
أوراق اقتراع مختومة داخل 

صندوق االقتراع، حسب 
شهادتي مندوب قائمة 

الوحدة الطالبية املوجود 
داخل اللجنة مساعد 

الرفاعي، ومندوب الهيئة 
التنفيذية الذي كان موجودا 

من األساس في اللجنة.

»الوحدة الطالبية« تأسف 
لتزوير »انتخابات أميركا«

وزير الداخلية يوجه بقبول المتقدمات 
لقرعة طالبات ضباط االختصاص

• محمد الشرهان
ــــوزراء وزيــر  وجــه النائب األول لرئيس مجلس الـ
الداخلية الشيخ طالل الخالد بقبول جميع المتقدمات 
اللواتي تم دخول أسمائهن للقرعة ممن تقدمن للقبول 
بالدفعة الــجــديــدة مــن طالبات ضباط االختصاص 
الــدفــعــة )13( وعــددهــن )213( طالبة ممن استوفين 
الشروط العامة والخاصة للقبول، واللواتي اجتزن 
ــارات الــتــحــريــريــة والـــمـــقـــابـــالت الشخصية  ــبــ ــتــ االخــ

والفحوصات الطبية.
وبــيــنــمــا أجـــريـــت صــبــاح أمــــس بــأكــاديــمــيــة سعد 
العبدالله للعلوم األمنية القرعة العلنية الختيار دفعة 
جديدة من طالبات ضباط االختصاص وأسفرت عن 
قبول 160 مــن أصــل 213 طالبة ضابط اختصاص، 
وجه وزير الداخلية بقبول اللواتي لم يحالفهن الحظ 

في القرعة العلنية وعددهن 53 متقدمة، وعليه سيتم 
اعتماد قبولهن لاللتحاق بمعهد الهيئة المساندة 
ألكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية للعام الدراسي 

.2022-2023
ونقل وكيل الداخلية الفريق أنور البرجس تحيات 
الخالد، مؤكدا أن الــوزارة تحرص على ترسيخ مبدأ 
الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من 
أبناء الوطن، المستوفين لشروط القبول ومتطلبات 
االلتحاق بما يساهم في تحقيق اإلنصاف والحياد، 

ويخلق أجواء الرضا والقبول في نفوس الجميع.
واوضحت »الداخلية« ان مبادرة قبول الجميع تأتي 
 على اإليمان بدور المرأة الكويتية الفاعل في 

ً
تأكيدا

تعزيز إمكانيات »الداخلية« بالطاقات المتخصصة 
 للكوادر الوطنية النسائية في 

ً
الطموحة، وتشجيعا

صفوف المؤسسة األمنية.

جانب من القرعة... وفي اإلطار متقدمة تسحب األسماء

»البيئة«: تنشيط السياحة البيئية وزيادة المحميات
أكد رئيس مجلس اإلدارة المدير 
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبدالله األحمد، سعي الهيئة لزيادة 
المحميات الطبيعية فــي الــبــالد، 
ضمن التزامها بتنفيذ االتفاقيات 
 إلـــى أن مساحة 

ً
الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا

المحميات تتراوح بين 13 و15 في 
المئة مــن ُمجمل مساحة الــدولــة، 
وهي نسبة تسمح بإقامة السياحة 
البيئية في الكويت، والتي بدأتها 

الهيئة في محمية الجهراء.

ــد، فـــي كــلــمــة لــه،  ــمــ وشـــــدد األحــ
أمس، خالل افتتاح مؤتمر »كويت 
االســتــدامــة« الـــذي نظمته جمعية 
العالقات العامة في حديقة الشهيد، 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام الـــــدولـــــة بــتــنــشــيــط 
الــســيــاحــة البيئية، حــيــث تــم فتح 

محمية الجهراء للجمهور.
وأكد دعم والتزام الكويت الكامل 
بمبادرة السعودية للشرق األوسط 
األخضر، والتي أطلقتها في مؤتمر 
 إلى 

ً
، الفتا

ً
القمة بشرم الشيخ أخيرا

أن هناك مشاريع تخضير ضمن 
هــذه الــمــبــادرة تتم داخـــل الكويت 

وخارجها.
وأكد األحمد أن التنوع اإلحيائي 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ أســـــــــاس الــــعــــمــــل فـــــي الـ
 إلـــى أن »الــخــطــة 

ً
الــتــنــمــويــة، الفـــتـــا

اإلنمائية والمخطط الهيكلي للدولة 
2040 يتعلقان بمساحات خضراء 
مذكورة وواضحة المعالم نستطيع 
خاللها الحفاظ على البيئة لألجيال 

القادمة«. 

مــن جانبه، أكــد رئيس جمعية 
العالقات العامة جمال النصرالله، 
أن منظمات المجتمع المدني شريك 
 إلى أن 

ً
أساسي في التنمية، الفتا

الجمعية رأت إطالق هذا المؤتمر 
بمصاحبة حملة توعوية للحفاظ 
 إلى أن مستقبل 

ً
على البيئة، مشيرا

األجيال المقبلة على المحك، وأن 
»الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة هـــو األمـــل 
فـــي حـــيـــاة صــحــيــة مــســتــدامــة لنا 

ولألجيال المقبلة«.

وذكـــر النصرالله أن »الــتــراجــع 
البيئي وتــغــيــر الــمــنــاخ يتطلبان 
، لـــذلـــك يجتمع 

ً
وقــفــتــنــا جـــمـــيـــعـــا

اليوم خبراء ومختصون لمناقشة 

هذه القضية المهمة، آملين منهم 
الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ 

على أرض الواقع«.

جانب من افتتاح مؤتمر االستدامة

 من ذوات اإلعاقة 
ً
بورسلي: 25 ألفا

عانين خالل »كورونا«
أكـــــــدت رئـــيـــســـة مــجــلــس إدارة 
الجمعية الكويتية ألولــيــاء أمــور 
المعاقين ونادي الطموح الرياضي 
ــاب بــورســلــي، أمـــس األول، أن  رحــ
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة نــجــحــت في 
تــأمــيــن وصــــــول الــــغــــذاء والـــعـــالج 
ــة طــول  ــاقــ واإلســــعــــاف لـــــذوي اإلعــ
مدة الحظر واإلغالق الطويلة التي 

رافقت انتشار جائحة »كورونا«.
جــــــاء ذلــــــك فــــي ورقـــــــة قــدمــتــهــا 
ــام الــمــلــتــقــى الــعــربــي  ــ بــورســلــي امـ
الرابع للنساء ذوات اإلعاقة، الذي 
يــقــام تــحــت شــعــار »الــنــســاء ذوات 
اإلعاقة في مرحلة التعافي ما بعد 
كوفيد 19: من التمكين االقتصادي 
الكامل الــى المشاركة السياسية 
تــجــارب رائــــدة للفتيات والــنــســاء 

ذوات اإلعاقة« ويستمر يومين.

ــــي  ــلــ ــ ــــورســ واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت بــ
»خــصــوصــيــة« التجربة الكويتية 
خالل الجائحة، التي شهدت أطول 
مدة حظر كلي وجزئي ومناطقي 
على مستوى الدول العربية بلغت 
 رافقها إيقاف األنشطة 

ً
70 أسبوعا

والمنشآت الرياضية واالجتماعية 
لذوي اإلعاقة.

 من 
ً
وذكــرت أن أكثر من 25 ألفا

ذوات االعاقة المختلفة في الكويت 
عــانــيــن مـــن مــكــابــدة فــتــرة الحظر 
الطويلة، ومــا فرضتها من البقاء 
في المنازل والتباعد االجتماعي 
والقيود واإلجراءات الصحية التي 
تباينت من إعاقة إلى أخــرى ومن 

مرحلة سنية إلى أخرى.

حصة الصباح رئيسة لمجلس إدارة 
»األسرة لالستشارات النفسية«

اعتمدت شركة األسرة لالستشارات النفسية واالجتماعية والتدريب 
المناصب الجديدة ألعضاء مجلس اإلدارة، حيث تضمن التشكيل تعيين 
الشيخة حصة سالم الصباح رئيسة مجلس اإلدارة وشريكة في الشركة، 
ود. عبدالعزيز النجار نائبا للرئيس، وعثمان المحطب الرئيس التنفيذي.

وتمنى مجلس اإلدارة الجديد للعاملين في الشركة مزيدا من النشاط 
واالنتشار، وتنوع البرامج والخدمات االستشارية والتدريبية للشركة، 
خاصة بعد انضمام الشيخة حصة رئيسة لمجلس اإلدارة، وقيادتها 

لمشروع »اتمنى« التنموي، أحد مشاريع الشركة األساسية.
وأسست شركة األسرة لالستشارات النفسية واالجتماعية والتدريب 
عام 2007، بهدف التوعية المجتمعية حول المشاكل األسرية وتنمية 
أفرادها، حيث اتبعت في سبيل تحقيق هذا الهدف تقديم االستشارات 
النفسية واالجتماعية والتربوية، وإقامة دورات التدريب والمؤتمرات، 

حصة الصباحواإلصدارات العلمية.

بورسلي خالل مشاركتها في ملتقى ذوات اإلعاقة 

https://www.aljarida.com/article/7751
https://www.aljarida.com/article/7791
https://www.aljarida.com/article/7789
https://www.aljarida.com/article/7788
https://www.aljarida.com/article/7785
https://www.aljarida.com/article/7784
https://www.aljarida.com/article/7782
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• فهد تركي
أّجــلــت لجنة الــشــوؤن المالية 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــجــلــس األمـــة 
بــــّت قـــراراتـــهـــا حــــول الــمــقــتــرحــات 
النيابية الخاصة بشراء مديونيات 
ــا مــن خــال  الــمــواطــنــيــن وســـدادهـ
ــاء  ــ ــشـ ــ ــة وإنـ ــيـــشـ ــعـ ــمـ بـــــــدل غـــــــاء الـ
صــنــدوق لتعويض المتضررين 
من النصب العقاري، ورفــع الحد 
األدنى لمعاشات المتقاعدين الى 
اجــتــمــاع بــعــد غـــد، الـــذي سيشهد 
التصويت على القرارات الخاصة 
بـــالـــمـــقـــتـــرحـــات الـــســـالـــفـــة الــــذكــــر، 
ــاز تــقــريــر الــلــجــنــة حــولــهــا  ــجــ وإنــ
ورفعه الى مجلس األمة، كي يكون 
جاهزا على جدول أعمال جلسة 20 

و21 الجاري. 
وقـــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة الــمــالــيــة، 
النائب صالح عاشور، لـ »الجريدة« 

إن الــلــجــنــة نــاقــشــت الــمــقــتــرحــات 
المذكورة باستفاضة، ولكن أّجلت 
اتخاذ قراراتها والتصويت بناء 
على طلب الــحــكــومــة، مشيرا الى 
ــق بــمــقــتــرح شـــراء 

ّ
أنـــه فــيــمــا يــتــعــل

مديونيات المواطنين وسدادها 
مــــن خـــــال بـــــدل غـــــاء الــمــعــيــشــة، 
فـــإن البنك الــمــركــزي الـــذي حضر 
ظه 

ّ
ممثلوه االجــتــمــاع أبـــدى تحف

عن ذلك المقترح، وأشار الى الكلفة 

الباهظة لهذا المقترح، التي تبلغ 
14 مليار دينار، وسيتم سدادها 
على مــدى 25 عاما مــن بــدل غاء 

المعيشة. 
وأضــــــــــاف عـــــاشـــــور أن الــبــنــك 
ــمــــركــــزي طـــــرح رأيـــــــه عـــلـــى هـــذا  الــ
الـــصـــعـــيـــد، لـــكـــن الــــقــــرار الــنــهــائــي 
سيكون بعد غــد، من خــال الــرأي 
ــر  الــحــكــومــي الـــــذي ســيــمــثــلــه وزيـ
المالية، مؤكدا عزم مجلس األمة، 

ممثا فــي الــلــجــنــة الــمــالــيــة، على 
معالجة هذه القضية التي أرهقت 

المواطنين. 
وبشأن قضية النصب العقاري 
والمقترح النيابي بإنشاء صندوق 
لتعويض المتضررين من النصب، 
ــد عــاشــور أن الــحــكــومــة طلبت  أكـ
مـــن الــلــجــنــة الــمــالــيــة تــأجــيــل بــّت 
ــر لــحــيــن ورود الــتــقــريــر  ــ هــــذا األمـ
ــــــــــي الـــعـــدل، 

َ
الـــحـــكـــومـــي مــــن وزارت

والتجارة والصناعة، خاصة أنه 
سبق لهما تناول هذا الموضوع، 
وكـــانـــت هــنــاك لــجــنــة مــشــّكــلــة من 
عضوية الــوزارتــيــن، الفتا الــى أن 
ــاء الــلــجــنــة أكــــــدوا أن هــنــاك  أعـــضـ
أحكاما صدرت لمصلحة مواطنين 
بالتعويض، وهي نافذة، فضا عن 
وجــود أمــوال محجوزة للشركات 
الــتــي تــســبــبــت فـــي الــقــضــيــة، ولــم 
ـــرف مــنــهــا شـــــيء لــمــصــلــحــة  ــــصـ ُي

المتضررين. 
وقـــــال إن الــلــحــنــة انــتــهــت الــى 
تأجيل بّت هذا الموضوع الى بعد 
غــد انــتــظــارا للتقارير الحكومية 
كاملة، وتمهيدا إلصـــدار التقرير 
النهائي حــول النصب الــعــقــاري، 

ورفعه الى المجلس. 
وحول قضية رفع الحد األدنى 
ــة، كــشــف  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ لـــلـــمـــعـــاشـــات الـ
عــــاشــــور أن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
لــلــتــأمــيــنــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة أبــــدت 
مـــرونـــة كــبــيــرة فـــي الــتــعــاطــي مع 
هذا المقترح، وطلبت مهلة شهر 
 
ّ
إلنجاز تقريرها بهذا الشأن، لكن

ــرورة أن  ــ الــلــجــنــة أصــــرت عــلــى ضـ
يكون تقريرها جاهزا الخميس، 
ى لها تضمينه مع تقرير 

ّ
كي يتسن

الــلــجــنــة الــنــهــائــي، لــيــكــون جــاهــزا 
على جدول األعمال في جلسة 20 

الجاري. 
وزاد أن »الــتــأمــيــنــات« وعـــدت 
بالمحاولة الجادة إلنجاز تقريرها 
ــذا الـــصـــعـــيـــد، ونــنــتــظــره  ــ ــلـــى هــ عـ

بعد غد. 
وفي تصريح صحافي لرئيس 
اللجنة، النائب شعيب المويزري، 
ــال إن الــلــجــنــة نـــاقـــشـــت بعض  ــ قـ
المقترحات التي وصلت من لجنة 
الــشــؤون التشريعية والقانونية 
يـــوم األربـــعـــاء الــمــاضــي، وقــامــت 
بدعوة بعض الجهات الحكومية 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى رأيـــهـــا  الــمــعــنــّيــة لـ
بخصوص المقترحات الموجودة.

وأضـــــــــاف أنــــــه تـــمـــت مــنــاقــشــة 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا المتعلقة 
بــاخــتــصــاصــات لــجــنــة الـــشـــؤون 
المالية واالقــتــصــاديــة، مبينا أن 
هذه المقترحات مختلفة؛ ومنها 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــروض وقــضــايــا  مـ

أخرى.

جانب من اجتماع اللجنة المالية أمس

ً
الحكومة تراجع 19 مشروعا

لتحديد المطلوب استرداده أو تعديله بناًء على طلب »المالية البرلمانية«
• محيي عامر

ــا أن  ــادرهــ ــدة« مــــن مــــصــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ عـــلـــمـــت »الـ
الحكومة كلفت الــوزراء بتحديد مشروعات 
الــقــوانــيــن الــمــطــلــوب اســـتـــردادهـــا أو تقديم 
ــا، مـــــن قـــائـــمـــة تـــضـــم 19  ــهـ ــيـ ــلـ ــديــــات عـ ــعــ تــ
مشروعا محااًل الــى لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية البرلمانية على مدى فصول 
تــشــريــعــيــة مــنــذ عــــام 2010 وحـــتـــى 2022، 
ومازالت ُمدرجة على جدول أعمالها، وذلك 
بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس 

األمة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بناًء 
على كتاب مذّيل بتوقيع رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون، تطلب فيه اللجنة المالية 
من الحكومة تحديد موقفها من المشاريع 

الموجودة على جدول أعمالها.
ورأت اللجنة مخاطبة الحكومة باإلفادة 
عما إذا كــانــت ال تـــزال عند رأيــهــا بالنسبة 
إلى تلك المشاريع، ام انها ترى استردادها 
او تقديم تعديات عليها، وذلــك فــي ضوء 
الــظــروف الــتــي استجدت منذ إحالتها الى 

المجلس.
 وتضم القائمة مشروع قانون بشأن غرفة 
تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، الــمــحــال بتاريخ 
2010/3/23، ومــشــروع قــانــون بشأن إنشاء 
محفظة مالية لــدى بنك الكويت الصناعي 
ألغــــراض دعـــم ســيــاســة االئــتــمــان فــي مجال 
اإلنتاج الزراعي )المحفظة الزراعية(، المحال 
بتاريخ 2011/6/13، ومشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شــأن الخدمة المدنية )الوظائف 

القيادية(، المحال بتاريخ 2012/5/7.
كما تضمنت القائمة أيضا مشروع قانون 
بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة 
الــمــواصــات الكويتية إلــى الــدولــة، المحال 
بتاريخ 2012/9/10، ومشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 في 
شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة 
مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة، وتعديل 
القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن شركة 
مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا، 

المحال بتاريخ 2014/12/1.
ــــون بــتــعــديــل  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ ــلـــت مـ ــمـ وشـ
بعض أحــكــام المرسوم بقانون رقــم 15 
لسنة 1979 فــي شـــأن الــخــدمــة المدنية 
)الــبــديــل االســتــراتــيــجــي(، الــمــحــال بتاريخ 
4/23/ 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار 
قانون )نظام( براءات االختراع لدول مجلس 
ــتـــاريـــخ 2018/3/22،  ــمـــحـــال بـ ــعــــاون، الـ ــتــ الــ
ومـــشـــروع قـــانـــون فـــي شـــأن نـــزع الملكية 
واالســـتـــيـــاء الـــمـــؤقـــت لــلــمــنــفــعــة الــعــامــة، 
الــمــحــال بــتــاريــخ 2018/5/20، ومــشــروع 
قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 
ــاإلذن لــلــحــكــومــة فـــي تــوفــيــر تــســهــيــات  ــ بــ
ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي، 

والمحال بتاريخ 2018/9/23.
 وتضمنت أيضا مشروع قانون بإلغاء 
ــانـــون رقــــم 29 لــســنــة 2015 فـــي شــأن  ــقـ الـ

الـــتـــرخـــيـــص بــتــأســيــس شـــركـــة مــســاهــمــة 
كــويــتــيــة لــاتــجــار فــي الــمــواشــي، الــمــحــال 
بتاريخ 2019/1/2، ومشروع قانون بتعديل 
المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 
في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل فــي الــجــهــات غير الحكومية، 

المحال بتاريخ 2019/1/10. 
كما ضمت القائمة كذلك مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 
2010 فــي شـــأن تنظيم بــرامــج وعمليات 
التخصيص، المحال بتاريخ 2019/1/27، 
ومشروع قانون في شأن إنشاء المنطقة 
االقــتــصــاديــة الــشــمــالــيــة، الــمــحــال بــتــاريــخ 
ــانـــون فـــي شــأن  2019/9/22، ومــــشــــروع قـ
الــصــكــوك الــحــكــومــيــة، الــمــحــال بــتــاريــخ 
2019/9/29، ومــــشــــروع قـــانـــون بــــاإلذن 
للحكومة بعقد قــروض عامة وعمليات 
تــمــويــل مـــن األســــــواق الــمــالــيــة المحلية 
والعالمية، الــمــحــال بــتــاريــخ 2020/5/4، 
ومـــشـــروع قـــانـــون فـــي شــــأن االســـتـــيـــراد، 
الــمــحــال بــتــاريــخ 2020/9/17، ومــشــروع 
قــانــون بتعديل بعض أحــكــام المرسوم 
بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن 
احـــتـــيـــاطـــي األجــــيــــال الــــقــــادمــــة، الــمــحــال 
بــتــاريــخ 2021/2/18، ومــشــروع بقانون 
بشأن إصدار الخطة اإلنمائية للسنوات 
)2021/2020 إلــى 2025/2024(، المحال 
بــتــاريــخ 2021/4/18، ومــشــروع بقانون 
بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، 

المحال بتاريخ 2021/6/16.

كشف بنك الكويت المركزي أن 
قيمة تمويل المشاريع الصغيرة 
ــتــــوســــطــــة الــــمــــتــــضــــررة مــن  والــــمــ
جائحة كورونا بلغت 2.65 مليون 
دينار، وأن عدد الطلبات المقدمة 
للحصول على التمويل بلغ نحو 
627، ُرفـــــــض 322 مـــنـــهـــا، لــعــدم 
استكمال المستندات المطلوبة، 
ورفــضــت الــبــنــوك 278 طــلــبــا، في 

بل 27 فقط.
ُ
حين ق

جاء ذلك في رد »المركزي« على 
سؤال النائب عبدالوهاب العيسى 
بــشــأن ضــمــان قـــروض المشاريع 
 
ً
الــمــتــضــررة مـــن الــجــائــحــة، وفــقــا

للقانون رقم 2 لسنة 2021. 
وقال البنك، في رده، إن المادة 
9 من القانون المشار إليه تقضي 
بــأن تضمن الــدولــة 80 فــي المئة 
من أصل التمويل المقّدم للعماء 
الــمــتــضــرريــن، بـــحـــّد اقـــصـــى 500 
مليون دينار من المبالغ الممولة، 
ــتـــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا الـــشـــروط  والـ
الــــــــــواردة فــــي الــــقــــانــــون الـــمـــذكـــور 
وضـــوابـــط تــنــفــيــذه الـــصـــادرة عن 

»المركزي«.
وأضـــاف أن إجــمــالــي التمويل 
الـــذي قدمته الــبــنــوك تحت مظلة 
 للوضع كما في 

ً
هذا القانون وفقا

2022/9/30 )آخر بيان متاح( بلغ 
نــحــو 2.652.396 ديـــنـــارا، وبــذلــك 
يكون المبلغ المضمون من الدولة 
نــحــو 2.121.917 ديــــنــــارا، وهــو 
مــا يــعــادل 80 فــي المئة مــن أصل 
 لــمــا تــنــص عليه 

ً
الــتــمــويــل، وفــقــا

المادة 9 المشار إليها من القانون، 
حيث تتحمل البنوك الجزء غير 
المضمون الذي يشكل 20 بالمئة 
من قيمة إجمالي مبلغ التمويل 

المشار إليه.
وفيما يتعلق بحصة الخزانة 
العامة للدولة من كلفة التمويل 
 للمادة 

ً
الــمــقــّدم مــن الــبــنــوك وفــقــا

7 مــن الــقــانــون الــمــذكــور، ذكـــر أن 
الدولة تتحمل نسبة 100 بالمئة 
من كلفة التمويل الممنوح خال 
ــى والـــثـــانـــيـــة من  ــ ــ الــســنــتــيــن األولـ

تاريخ المنح، ونسبة 90 بالمئة 
خـــال الــســنــة الــثــالــثــة مـــن تــاريــخ 
الــمــنــح، ونسبة 80 بالمئة خال 

السنة الرابعة من تاريخ المنح. 
وأوضــــــــح أن حـــصـــة الـــخـــزانـــة 
العامة للدولة من كلفة التمويل 
الــمــقــدم مـــن الــبــنــوك بــلــغــت نحو 
60.531 ديــنــار منذ بــدايــة العمل 
بــالــقــانــون حــتــى 2022/9/30. أمــا 
بالنسبة للتكلفة اإلجمالية التي 
تتحملها الــدولــة خــال السنوات 
القادمة فسوف يتم الوقوف عليها 
بــعــد قــيــام »الـــمـــركـــزي« بــمــراجــعــة 
ــن الــبــنــوك  ــيـــانـــات الــــــــــواردة مــ ــبـ الـ
الــمــانــحــة والــمــدقــقــة مـــن مــراقــبــي 
حــســابــاتــهــا فــي هـــذا الــخــصــوص 

وموافاة وزارة المالية بها.
وأوضــــــح »الــــمــــركــــزي« أنــــه ظل 
على تواصل مستمر مع البنوك 
ــبــــاب تـــواضـــع  لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أســ
درجة االستفادة من القانون رقم 
2 لسنة 2021 المشار إليه، وقال 
إنــه من خــال التواصل المستمر 
مع البنوك وما قّدمته من بيانات 
وإيضاحات إلــى »الــمــركــزي«، فإن 
تواضع درجة القانون جاء نتيجة 

لمجموعة عــوامــل يمكن إبــرازهــا 
في المحاور التالية: 

- تطورات إيجابية على صعيد 
النشاط المحلي، من خال إعادة 
ــودة األنــشــطــة،  ــ ــواق وعـ ــ فــتــح األســ
األمـــر الـــذي قــد يــكــون معه الكثير 
ــمـــاء، خـــاصـــة في  ــعـ مـــن هـــــؤالء الـ
بعض القطاعات، قد توافرت لديهم 
تدفقات نقدية مّكنتهم من مواصلة 
النشاط دون استشعارهم لحاجة 
اللجوء إلى االقتراض تحت مظلة 

القانون رقم 2 المذكور.
- تـــقـــّدم بــعــض الــعــمــاء بطلب 
التمويل بغرض استرداد مبالغ تم 
 خال األزمة، وتبّين 

ً
صرفها سابقا

عدم مواجهتهم وقت طلب التمويل 
عجزا ماليا، حيث تم سداد العجز 
ك، 

ّ
عن طريق تمويل ذاتي من الما

وبالتالي ال ينطبق عليهم شروط 
االستفادة من القانون.

ــبــــعــــض اآلخـــــــــر مــن  وهـــــنـــــاك الــ
الــعــمــاء تــبــّيــن عــــدم مــواجــهــتــهــم 
عـــجـــزا مـــالـــيـــا، حــيــث كــــان غــرض 
طـــلـــب الـــتـــمـــويـــل اســـتـــخـــدامـــه فــي 
خطط توسعية، وهــذا النوع من 
التمويل ليس من أغراض القانون 

الذي حصر التمويل بالمشروعات 
الــتــي تــواجــه صــافــي عــجــز مــالــي، 
ويــمــكــن لـــهـــؤالء الــعــمــاء تــمــويــل 
خــطــطــهــم الــتــوســعــيــة مــــن خـــال 
طلب التمويل من البنوك المحلية 
ــــون، أو مــن  ــانـ ــ ــقـ ــ خـــــــارج مـــظـــلـــة الـ
خــال الصندوق الوطني لرعاية 
وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات الصغيرة 
ــــال  والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، أو مـــــــن خـ
محفظة بــنــك الــكــويــت الصناعي 
للمشروعات الصغيرة من تنطبق 

عليهم الشروط. 
كما أفـــادت البنوك بأنه خال 
الـــنـــقـــاش مـــع بــعــض الــمــبــادريــن، 
كـــان لــهــؤالء الــعــمــاء فــهــم مغاير 
للقانون المذكور، وهــو أن يكون 
لتمويل مشروعاتهم عــن طريق 
منح مالية من الدولة وليس عن 
طريق تمويات مصرفية يتعّين 
ســــــدادهــــــا، كـــمـــا أفـــــــــادت الـــبـــنـــوك 
 برغبة بعض الــعــمــاء في 

ً
أيــضــا

الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، وذلـــك 
لــســداد كــل المصروفات السابقة 
والمستقبلية، وليس لسد صافي 
 
ً
الــعــجــز، األمـــر الـــذي يــعــّد مخالفا

ألحكام القانون.

بنك الكويت المركزي

البنك المركزي: 27 شركة مشروعات صغيرة حصلت 
على دعم »متضرري كورونا« من أصل 627

ً• الرفض بسبب الفهم الخاطئ للقانون وعدم استكمال األوراق
 وآخرون اعتقدوا أن المبلغ منحة وليس قرضا

ً
 ماليا

ً
• • عمالء لم يواجهوا عجزا

بوشهري تطلب من بوقماز مستندات استجوابها
ــائــــب د. جـــنـــان  ــنــ وجــــهــــت الــ
بوشهري سؤااًل لوزيرة األشغال 
العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــدة د. أمـــانـــي 
ــأن مـــــا عـــرضـــتـــه  ــ ــــشـ بــــوقــــمــــاز بـ
ــرة خــــال مــرافــعــتــهــا في  ــوزيــ الــ
جــلــســة مــنــاقــشــة االســـتـــجـــواب 
المقدم لها مــن النائب حمدان 

العازمي من مستندات.
وطلبت بوشهري تزويدها 
بـــصـــورة ضــوئــيــة مـــن الــكــتــاب 
الوارد إلى مكتب الوزير رقم 677 
بتاريخ 2055/10/25 الذي يحمل 
إشارة رقم 511-138 والمتضمن 
ــــى الــوكــيــل  تـــأشـــيـــرة الــــوزيــــر إلـ
المساعد للجهاز االستشاري 
للوزير لإلفادة، وصورة ضوئية 
من إفادة المهندس مشاري نهار 
الــمــكــراد بــمــرفــقــاتــهــا، وصـــورة 
ضوئية مــن قـــرار لجنة الشراء 
بالموافقة على السير بإجراءات 
أمر التمديد )1( للعقد رقم هـ م 
خ/214، باإلضافة إلــى محضر 
اجتماع اللجنة رقم 32 المنعقد 

في تاريخ 31 مارس 2022.
كــمــا طــلــبــت صــــورة ضوئية 
مــن المخاطبات الموجهة إلى 
لجنة الشراء المتضمنة موافقة 
الـــجـــهـــات الــخــارجــيــة المعنية 
وقطاع الرقابة والتدقيق على 
أمر التمديد الزمني للعقد رقم 
هـــ م خ/214، وصــــورة ضوئية 
مـــــن كــــتــــابــــي وزارة األشــــغــــال 
العامة رقمي 183 – 251 بتاريخ 
2022/4/19-2022/3/22 بشأن 
طلب الموافقة على أمر التمديد 
ــــاه،  ــ ــار إلــــيــــه أعـ ــشــ ــمــ لـــلـــعـــقـــد الــ

جنان بوشهري

الطمار يستفسر عن غرامات الشركات 
المتعاقدة مع »التربية«

وجه النائب خالد الطمار سؤاال الى وزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، قال في مقدمته: للمال 
العام حرمة يجب مراعاتها، والتزام الجهات الحكومية بمطالبة 
الشركات المتعاقدة معها بما عليها من غرامات واجبة ومستحقة 
أمر البد منه لما ستحققه تلك الغرامات من فائق مالي، وما يحققه 
التزام الشركات ببنود العقود المنصوص عليها التي تلزم الشركة 

المنفذة بقوة القانون بالعمل بها.
وقال في سؤاله: ما األسباب واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لتحصيل الغرامات المالية الواجبة على الشركات؟ وما السبب 
في عدم قيام الوزارة بعرض موضوعات العقود الخاصة بإيجار 
سكن المعلمات مع بلوغها النصاب القانوني؟ وما سبب استمرار 
قبول الوزارة كفالة التأمين النهائي بما نسبته )10%( من القيمة 
اإلجمالية للعقد رقم )3 م ع/1-2015/2014( بشأن أعمال الحراسة 

لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية؟

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الخالد تسأل العجمي عن تعطل رادار الطقس
سألت النائبة عالية الخالد 
ــة لــــشــــؤون مجلس  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
األمـــــــــة وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
ــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي  ــكـ اإلسـ
عــمــار العجمي عــن تعطل رادار 
الطقس الــتــابــع إلدارة األرصـــاد 
الجوية التابعة إلدارة الطيران 
ــذا الــخــبــر،  ــ ــة هـ الـــمـــدنـــي، وصـــحـ
وإن كـــانـــت اإلجــــابــــة بــاإليــجــاب 
فما المدة التي تعطل بها؟ وما 
أسباب العطل؟ وما األسباب التي 
أدت إلـــى الــتــأخــر فــي إصــاحــه؟ 
مع تزويدها بكافة المخاطبات 
الداخلية والخارجية والتقارير 

المتعلقة بذلك.
وقــــالــــت: مـــن الــمــوظــف أو ما 
الــجــهــة الــمــســؤولــة عـــن صــيــانــة 
الرادار؟ مع تزويدي بالشهادات 
الــــدالــــة عــلــى تــخــصــصــاتــهــم في 
اصــــــاح الـــــــــــــرادارات، وتــــزويــــدي 
بـــجـــدول صــيــانــة الــــــــرادار خــال 
فـــتـــرة االشـــهـــر الــســتــة الــســابــقــة 
لـــتـــعـــطـــلـــه، وهـــــــل تــــوجــــد عـــقـــود 
صيانة سارية المفعول لصيانة 
الرادار؟ إن كانت اإلجابة بالنفي 
فما االجراءات المتبعة المتخذة 
من قبل الطيران المدني للحفاظ 
على اســتــمــراريــة خــدمــات رصد 
الطقس؟ وما أسباب عدم وجود 
عقود صيانة؟ طالبة تزويدها 

بنسخة عنها إن وجدت.
وأضــافــت: هل توجد رادارات 
طــقــس احــتــيــاطــيــة تــتــبــع إدارة 

عالية الخالد

خالد الطمار

5 نواب إللغاء االستثناء على مقاوالت
المنشآت العسكرية من قانون المناقصات

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بشأن الغاء سريان االستثناء 
على مقاوالت المنشآت العسكرية من قانون المناقصات العامة 

رقم )49( لسنة 2016. 
ويقضي االقــتــراح الــذي تقدم به النواب د. عــادل الدمخي، 
ومحمد المطير، وحمد المدلج، وعبدالله االنبعي، وعبدالكريم 
الــكــنــدري بـــأن تــعــدل الـــمـــادة )2( - الــبــنــد ثــالــثــا - الــفــقــرة )1( 
فــي السطر األخــيــر مــن الــقــانــون رقــم )49( لسنة 2016 بشأن 
المناقصات العامة، بإلغاء سريان االستثناء على مقاوالت 
المنشآت العسكرية. ويلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف 
أحكام هذا القانون. وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة 

في الجريدة الرسمية. 
عبدالله األنبعي

2.6 مليون دينار 
إجمالي تمويل

المشاريع الصغيرة 
المتضررة من 

»كورونا«

علي الصنيدح

لفة الباهظة
ُ

 بالك
ً
ظ متذرعا

َّ
لفة الباهظة: البنك المركزي تحف

ُ
 بالك

ً
ظ متذرعا

َّ
عاشور لـ عاشور لـ ةديرجلاةديرجلا●●: البنك المركزي تحف

بلغ عدد الطلبات التي استفادت 
من قانون تمويل أصحاب 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
المتضررين من جائحة كورونا 

 من أصل 627، رفض 
ً
27 طلبا

332 منها لعدم مطابقتها 
الشروط، فيما لم يبت في 

الطلبات األخرى بسبب عدم 
استكمالها األوراق المطلوبة.

األرصــــــاد الــجــويــة لــتــافــي تعطل 
رادار الطقس الرئيسي؟ إن كانت 
اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي 
بــمــواقــعــهــا ومــتــولــي الــمــســؤولــيــة 
عنها؟ وإن كانت اإلجــابــة بالنفي 
فيرجى تزويدي باألسباب، وكيف 
يتم تزويد برج المراقبة والطائرات 
والموانئ والسفن بحالة الطقس 
خال تعطل رادار الطقس؟ وكيف 
كانت إدارة األرصاد تصدر نشرات 
الطقس؟ ومن كان يشرف على ذلك؟ 

مع بيان تخصصه وشهاداته.
وتابعت: ما األسباب التي أدت 
الــى تأخر تعيين مدير باألصالة 
إلدارة االرصـــــــــاد الــــجــــويــــة؟ ومـــن 
الــمــديــر بــالــتــكــلــيــف؟ مـــع تــزويــدي 
ــه، وكــــم  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــادات اخـ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ بــ
ــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــروط  عــــدد مـ

ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة لتولي  ديــ
ــر إدارة األرصــــــاد  مــنــصــب مـــديـ
الــــجــــويــــه؟ مــــع بـــيـــان أســمــائــهــم 
ــم وشـــــــهـــــــادات  ــهــ ــاتــ وتــــخــــصــــصــ
الــخــبــرة والـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لكل 
منهم، وكم عدد محطات الرصد 
فــي الــبــاد؟ وكــم عــدد المحطات 
ــا  ــــل؟ ومــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــــة عــــــن الـ ــتــــوقــ الــــمــ
أسباب ذلــك؟ وهــل يوجد ضمن 
إدارة األرصـــــــــاد مــتــخــصــصــون 
لصيانتها؟ وكـــم عـــددهـــم؟ ومــا 
طــبــيــعــة تـــخـــصـــصـــاتـــهـــم؟ وهـــل 
هــــنــــاك عــــقــــود صـــيـــانـــة ســـاريـــة 
الـــمـــفـــعـــول لــلــمــحــطــات؟ إن كـــان 
هنالك متخصصون للصيانة، 
وإن ابرمت اإلدارة عقود صيانة 
فيرجى تزويدي بذلك، وإن كانت 
اإلجابة بالنفي فيرجى تزويدي 

باألسباب التي حالت دون ذلك.
لـــت: هـــل قــامــت إدارة  وتـــســـاء
ــة بـــتـــنـــبـــيـــه  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ األرصــــــــــــــــاد الــ
المواطنين لتعطل رادار الطقس؟ 
ــانــــت اإلجـــــابـــــة بـــاإليـــجـــاب  إن كــ
فيرجى تزويدي بها، وإن كانت 
اإلجــــابــــة بــالــنــفــي فـــيـــرجـــى ذكـــر 
أسباب ذلك، وكم عدد العواصف 
الترابية والرملية والرياح التي 
تـــتـــجـــاوز ســـرعـــتـــهـــا ٣٠ كــــم/س 
ورياح الغبار العالق التي ضربت 
الباد منذ تعطل رادار الطقس؟ 
وكيف تم التنبيه والتحذير منها 
مع تحديد تواريخها وساعات 
حدوثها؟ مع بيان كيفية رصدها.

وصــورة ضوئية من كتاب وزارة 
األشغال العامة بتاريخ 2022/4/25 
الـــمـــوجـــه إلــــى الـــجـــهـــاز الــمــركــزي 
للمناقصات العامة بطلب التمديد 

الزمني للعقد أعاه.
وكــذلــك طلبت صــورة ضوئية 
ــن قـــــرار تــشــكــيــل لــجــنــة تقصي  مـ
الــحــقــائــق الــمــشــكــلــة بــالــقــرار رقــم 
ــــى تــقــريــر  2020/20، إضــــافــــة إلــ
اللجنة، واإلجــراءات التي اتخذت 
تجاه النتائج والتوصيات الواردة 
في التقرير، وصورة ضوئية من 
جميع مخاطبات المهندس المقيم 
لمشروع مبنى الركاب الجديد في 
شـــأن اســتــبــدال مــــادة األرضــيــات 
مــــــع شـــــركـــــة »لـــــيـــــمـــــاك« ووزارة 
األشغال العامة، بما فيها الكتاب 
الـــصـــادر فـــي تـــاريـــخ 27 نوفمبر 
2022 مـــوضـــوع االســتــقــطــاعــات 
ــــورة ضوئية  غــيــر الـــمـــبـــررة، وصـ
مــن كــتــاب الــمــوافــقــة الـــصـــادر من 
الوكيل المساعد للمشاريع الكبرى 

المهندس عبد المحسن العنزي 
ــدام نــــظــــام األرضــــيــــة  ــتــــخــ ــاســ بــ
تـــيـــرازو، وصـــــورة ضــوئــيــة من 
جدول المقارنة للمادة البديلة 

واألصلية لألرضيات.
ــيــــاق آخـــــــر، وجــهــت  فــــي ســ
بوشهري سؤااًل لنائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الــوزراء براك 
الــشــيــتــان قــالــت فــي مقدمته، 
إن األمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الوزراء رفعت مذكرة متضمنة 
ــــو رئــــيــــس  ــمـ ــ ــــات سـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
مــجــلــس الــــــــــوزراء بــمــراجــعــة 
وتقييم أداء جميع القياديين 
ــاء مــجــلــس اإلدارات  ــ ــــضـ وأعـ
ــاء بــالــدولــة،  ــنـ ومــجــالــس األمـ
ــيـــم  ــاء جـــمـــيـــع الـــمـــراسـ ــ ــهــ ــ وإنــ
والــقــرارات الصادرة بتشكيل 
مــجــالــس اإلدارات ومجالس 

األمناء الحالية كافة. 
وطـــلـــبـــت بـــوشـــهـــري صــــورة 
ضوئية من مذكرة األمانة العامة 
لــمــجــلــس الــــــــوزراء المتضمنة 
إنهاء مراسيم وقــرارات تشكيل 
جميع مجالس اإلدارات واألمناء 
لــجــمــيــع الــــجــــهــــات والـــهـــيـــئـــات 
والــــمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــكــل 
ــوزراء  ــ ــرار مــجــلــس الــ ــ ــر، وقــ ــ وزيــ
فــي اجتماعه المنعقد بتاريخ 

.2022/8/29
كما وجهت سؤااًل إلى وزير 
اإلعــــام والــثــقــافــة وزيـــر الــدولــة 
لـــشـــؤون الــشــبــاب عــبــدالــرحــمــن 
المطيري بشأن ترسية أعمال 
صيانة بنادي الجهراء الرياضي 

على إحدى الشركات الزراعية.

https://www.aljarida.com/article/7809
https://www.aljarida.com/article/7806
https://www.aljarida.com/article/7805
https://www.aljarida.com/article/7804
https://www.aljarida.com/article/7803
https://www.aljarida.com/article/7803
https://www.aljarida.com/article/7819
https://www.aljarida.com/article/7812
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حسين العبدالله

محكمة الرقعي 
نموذج للفوضى!
حالة من الهرج والمرج 
تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــقـــــاعـــــات فــي 
دوائــــــــر مــحــكــمــة الـــرقـــعـــي 
قـــبـــل انـــعـــقـــاد الـــجـــلـــســـات، 
بسبب غياب النظام فيها، 
واعتماد بعض أمناء سر 
الجلسات على اجتهادات 
بعض الحجاب في توزيع 
رول الـــجـــلـــســـات الــــورقــــي 
على المعقبين، رغم وجود 
شاشات خارجية يفترض 
أن وظــيــفــتــهــا عـــرض رول 
، ولــيــس 

ً
ــلـــســـات آلـــــيـــــا الـــجـ

، فــي مشهد يعكس 
ً
ورقــيــا

غياب المنظومة اإلداريـــة 
ــد  لـــمـــحـــاكـــمـــنـــا، رغــــــم تــكــبُّ
الـــدولـــة مــاليــيــن الــدنــانــيــر 
لــبــنــاء وتــشــيــيــد الــمــبــانــي، 
ومنها مبنى الرقعي، الذي 
كلف ما يقارب 77 مليون 

دينار! 
غـــيـــاب إدارة الــمــبــانــي 
الـــقـــضـــائـــيـــة تـــركـــهـــا مــحــل 
اجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــادات لــــبــــعــــض 
ــال األمــــن  ــ ــ تـــوجـــيـــهـــات رجـ
الــــــتــــــابــــــعــــــيــــــن لـــــشـــــركـــــات 
الـــحـــراســـة، وبــعــض أمــنــاء 
ــا  ســـــر الــــجــــلــــســــات، وربــــمــ
الحجاب، وهــو ما يعكس 
ــالــــة الـــفـــوضـــى وغـــيـــاب  حــ
الــــــــنــــــــظــــــــام، فـــــهـــــنـــــا تـــجـــد 
مجموعة مــن المدخنين، 
وهناك بعض المنتظرين 
ــام الـــتـــصـــويـــر دون  ــأقـــسـ بـ
نـــظـــام، وهـــنـــاك مـــن يــدخــل 
ــى ويـــــتـــــجـــــول فـــي  ــنــ ــبــ ــمــ الــ
 عن 

ً
ـــ 15 بــاحــثــا أدواره الــ

قــســم أو مـــوظـــف، دون أن 
يــحــظــى بــشــرف الــــرد على 
استفساراته وتساؤالته، 
بل وأسباب مراجعته لهذا 

المبنى! 
ــط،  ــ ــ ــقـ ــ ــ لـــــــــيـــــــــس ذلـــــــــــــــــك فـ
فالممرات المقابلة لقاعات 
المحاكم هي األخرى تعج 
بــالــفــوضــى، فـــبـــداًل مـــن أن 
خصص المقاعد النتظار 

ُ
ت

ـــســـتـــخـــدم 
ُ
الـــمـــتـــقـــاضـــيـــن ت

ــتـــظـــار لــوضــع  مــقــاعــد االنـ
وتخزين حقائب وأكياس 
معقبي مكاتب المحاماة، 
ــة تـــوفـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ رغـــــــــم إمـ
بــعــض الــخــزانــات لــهــم من 
إدارة المبنى، أو إلزامهم 
بــحــمــلــهــا، حــتــى ال تــكــون 
ُعرضة للسرقة أو العبث، 
ــرار  لــمــا تــتــضــمــنــه مـــن أســ
وخــصــوصــيــات للقضايا 
ــكــــاتــــب  الــــــتــــــي تـــــتـــــولـــــى مــ

المحاماة الدفاع عنها. 
ــــرات الــــســــاللــــم بــيــن  ــمـ ــ مـ
األدوار هــــي األخــــــــرى لــم 
تسلم من الفوضى العارمة 
ــا مــجــمــع  ــهـ ــيـــشـ ــعـ الـــــتـــــي يـ
ــعــــي،  ــرقــ ــم فـــــي الــ ــاكــ ــمــــحــ الــ
فاإلضاءات ال تعمل فيها، 
بما يعكس حالة اإلهمال 
ــة الـــمـــبـــنـــى  ــانــ ــيــ ــاه صــ ــ ــــجـ تـ
ــــســــتــــخــــدم 

ُ
الــــــحــــــديــــــث، وت

كاستراحات للتدخين أو 
جــلــوس بــعــض العاملين 
ــنــــى  ــبــ ــمــ أو مــــــــــرتــــــــــادي الــ
لمشاهدة هواتفهم النقالة 
واستخدامها كاستراحات 

وتجمعات! 
ــاه هـــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ لــ ا دورات 
األخــــرى تعيش حــالــة من 
ــكــــشــــف عــن  اإلهـــــــمـــــــال، وتــ
غــــيــــاب الـــصـــيـــانـــة الـــتـــامـــة 
 عن 

ً
لــهــذا الــمــبــنــى، فــضــال

غياب العديد من الكراسي 
الــمــخــصــصــة لــلــمــحــامــيــن 
فــي الــقــاعــات، عـــالوة على 
حال مصاعد المبنى التي 
يعمل بعضها، وُيستخدم 
 
ً
الــبــعــض اآلخــــر مــتــجــاوزا
قــدرتــه على حمل المئات 
ــيــــن مــمــن  ــقــــاضــ ــتــ مــــــن الــــمــ
يــرتــادون مجمع المحاكم 

في الرقعي. 
ــع الــــمــــزري الـــذي  الـــوضـ
تـــعـــيـــشـــه إدارة الـــمـــبـــانـــي 
القضائية، رغم حداثتها، 
 من كبار 

ً
يستدعي تحركا

ــــي وزارة  الـــمـــســـؤولـــيـــن فـ
العدل، وسرعة العمل على 
تعيين مسؤولين لتولي 
مهمة إدارة تلك المباني، 
فترك األمور على عواهنها 
ــكـــل مــــن يــــريــــد أن يــفــعــل  لـ
مـــا يــريــد فـــي الــمــمــرات أو 
الــقــاعــات أو بــيــن الساللم 
أمر يعكس مدى الالمباالة 
فـــي إدارة هــــذه الـــمـــرافـــق، 
ــا، في  ــتـــمـــرارهـ ويـــهـــدد اسـ
ــة أحــــــــوج مــا  ــ ــدولــ ــ وقــــــت الــ
ــون الســــــتــــــمــــــرار تـــلـــك  ــ ــكــ ــ تــ

المباني.

)3 - 4(دراسة قانونية بشأن الئحة االحتراف رقم 25/ 2022 الصادرة من  الهيئة العامة للرياضة

الالعب المحترف، وفق الالئحة، 
مــلــزم بــعــدم الــلــعــب لــنــاٍد آخـــر غير 
ــادة  ــذي تــعــاقــد  مــعــه )مــ ــ الــــنــــادي الـ
5 - 10 الئحة 2022(، وعدم السفر 
ــاء الـــمـــوســـم  ــ ــنـ ــ ــكــــويــــت أثـ خـــــــارج الــ
الرياضي   )مــادة 5 - 8(، لكنه غير 
ــام لــمــمــارســة  ــتــ مـــلـــزم بـــالـــتـــفـــرغ الــ
الـــريـــاضـــة مـــع نـــاديـــه حــتــى خــالل 
 الموسم الرياضي المشمول بعقد 

االحتراف. 
فـــــإذا الـــتـــزم الـــالعـــب الــمــحــتــرف 
بالتدريبات ومواعيد المباريات 
ــم، فـــال يــمــنــعــه  عــقــد  ــمـــوسـ خــــالل الـ
االحتراف حينئذ من ممارسة عمل 
آخـــر غــيــر ريـــاضـــي، كـــل مـــا هــنــالــك 
أن قيمة  الــدعــم المالي مــن الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة ستنخفض في 
حالة عدم التفرغ الكامل لممارسة 
 الــــريــــاضــــة )مـــــــــادة 9 و10 الئـــحـــة 

 .)2022
فمن الناحية النظرية، ال يمكن 
ــت  الـــقـــول إن االحـــتـــراف الــــذي نــصَّ

عليه الالئحة هو  احتراف ُكلي. 
لــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة، قد 
ال يــســتــطــيــع الـــالعـــب الــجــمــع بين 
ممارسة الرياضة بشكل  احترافي 
وفق عقد االحتراف، وبين ممارسة 
 
ً
عمل احترافي آخر بعقد آخر، نظرا

لثقل  التزامات االحتراف على وقت 
وجــهــد الـــالعـــب. كــمــا أنـــه ال يوجد 

ــادي مـــن  الـــنـــص فــي  ــنــ مـــا يــمــنــع الــ
العقد على التفرغ التام لالعب من 
أي نـــشـــاط آخــــر؛ ريـــاضـــي أو غير 

رياضي. 

هل يمكن اعتبار قواعد االحتراف 
ــتـــظـــم« عــــبــــارة عــــن مــــراوحــــة  ــنـ »الـــمـ
ــراف  ــتـ ــــي الــــمــــكــــان  بـــالـــنـــظـــر لـــاحـ فـ

»الجزئي«؟  
ــــول إن  ــقـ ــ ، ال يـــمـــكـــن الـ

ً
ــا ــيــ ــونــ ــانــ قــ

االحــتــراف المنتظم الـــذي جــاء في 
الئحة االحتراف رقم   25/ 2022 هو 
احتراف مطابق لالحتراف الجزئي، 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــحــ ــــي الئــ كـــمـــا جــــــاء فـ
 الجزئي رقــم 713/ 2014، والسبب 
أن االحــتــراف الــجــزئــي كــان يسمح 
لــالعــب  بتخصيص جــزء مــن وقته 
فــقــط لــلــنــادي حــتــى خـــالل الموسم 
 لباقي  وقته. 

ً
الرياضي، ويبقى مالكا

أمــا إذا لــم ينص عقد االحــتــراف 
الــمــنــتــظــم عـــلـــى تـــحـــديـــد جـــــزء مــن 
وقـــت الــالعــب لــمــمــارســة  الــريــاضــة، 
فيلتزم الالعب بمنح الوقت الكافي 
ــات وفــــق  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلــــتــــدريــــبــــات والـ لــ
الــظــروف مــن دون  تخصيص جزء 
ــن مـــن الـــوقـــت خـــالل الــمــوســم،  مــعــيَّ
فــإذا تبقى لالعب وقــت بعد تنفيذ 
 الـــتـــزامـــاتـــه الـــريـــاضـــيـــة فــــي الــعــقــد 
االحترافي، عندها يمكنه استغالله 

بعمل آخر غير رياضي. 

  كــمــا أن الـــنـــادي يــمــكــن أن يــلــزم 
الـــالعـــب بــالــتــفــرغ الـــتـــام لــمــمــارســة 
الرياضة في عقد  االحــتــراف خالل 

الموسم الرياضي. 
بــنــاًء عــلــيــه، فـــإن عــقــد االحــتــراف 
المنتظم الــذي ال ينص على وقت 
ــتـــراف  ــــى  احـ مــــحــــدد، قــــد يــنــقــلــب إلـ
ُكـــلـــي، يــســتــغــرق كـــل وقـــت الــالعــب، 
بفعل الضرورة إذا احتاج النادي 
 خــالل ضغط 

ً
لــوقــت  الــالعــب كــامــال

المباريات وفق ظروف الموسم.  
بــيــنــمــا عــقــد االحـــتـــراف الــجــزئــي 
هــو عــقــد مــحــدد الــمــدة حــتــى خــالل 
الموسم الرياضي الواحد  بموجب 
الئحة االحتراف الجزئي رقم 713/ 
2014، حيث ينص هذا العقد على 
وقت  يومي محدد ال يمكن بموجبه 
للنادي أن يلزم الالعب المحترف 
 بلعب دقيقة واحدة  تتجاوز 

ً
جزئيا

الحد الزمني المحدد في العقد. 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  لـــكـــن إذا نـــظـــرنـــا مـ
ــراف الــمــنــتــظــم  ــتــ الــمــالــيــة إلــــى االحــ
وفـــق قــانــون 87/ 2017، ف سنجد 
أن الالعب قد يضطر إلى ممارسة 
عمل غير ريــاضــي خــالل الموسم، 
 أن  الــدعــم الــمــالــي قــد ال 

ً
خــصــوصــا

يكفي لتغطية التكلفة المعيشية 
الكاملة، ألن االحــتــراف المنتظم ال 
 يعني االحتراف الُكلي الذي يشمل 
كامل وقت الالعب إال إذا نص عقد 

الــالعــب عــلــى  الــتــفــرغ الــتــام بشكل 
صريح. 

ــانــــون  ــتـــطـــع قــ ــم يـــسـ ــ ــذا، لــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
ـــر مــــن طــبــيــعــة  87/ 2017 أن يـــغـــيِّ
االحـــــــــــتـــــــــــراف، فـــــهـــــو لـــــــم يــــســــاهــــم 
 بالوصول إلــى االحــتــراف الشامل 
ــيـــن فــــي األنــــديــــة،  ــبـ لــجــمــيــع الـــالعـ
 
ً
 كليا

ً
  متفرغا

ً
ولــم يفرض احترافا

فــي عــقــود الــالعــبــيــن، وهــنــا تكمن 
المراوحة في المكان بين قانوني 
  49/ 2005 و87/ 2017. كـــل ذلــك 
ــز الـــمـــالـــي  ــركــ ــمــ بـــســـبـــب ضـــعـــف الــ
لــأنــديــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا  الــقــانــون 

هيئات غير ربحية. 
وفي جميع األحوال، فإن الئحة 
االحــــتــــراف نــظــمــت بــعــض أحــكــام 
عقود الالعبين، ولم  تتركها للحرية 
التعاقدية، وهي من آليات التمهيد 
لالحتراف الشامل والُكلي، كما أن 

 الــعــقــود ستحظى بــدعــم مــالــي من 
الهيئة العامة للرياضة. 

دعم الدولة لالحتراف  والطبيعة 
القانونية الخاصة لعقود الالعبين

ما هي خصائص عقود االحتراف 
المدعوم؟  

ــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ عــنــدمــا أصــ
للرياضة الئحة االحــتــراف رقــم 25/ 
2022، فــقــد  طـــرحـــت فـــكـــرة الــمــنــهــج 
المنتظم خــالل الــمــوســم الــريــاضــي، 
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة تــعــلــم أن األنـــديـــة 
 عــلــى توفير 

ً
ــادرة مــالــيــا لــن  تــكــون قــ

مستحقات الالعبين. 
لذا، فقد كان البد من إصدار آلية 
تمويل داعمة لأندية بغرض سداد 
مستحقات  الــالعــبــيــن المحترفين، 
فكانت فكرة االحتراف المدعوم من 

الدولة. 
ونصت الئحة االحتراف على أن 
 
ً
 شهريا

ً
 ماليا

ً
الهيئة ستقدم »دعما

لعقود  الالعبين المحترفين كمكافأة 
بـــحـــد أقـــصـــى تــســعــة شـــهـــور خـــالل 
  لالعتمادات 

ً
الموسم الرياضي، وفقا

المالية الــمــدرجــة فــي ميزانيتها...« 
)مادة 8 الئحة(. 

بـــــــنـــــــاًء عـــــلـــــيـــــه، يــــمــــكــــن تــــحــــديــــد 
خصائص عقد االحتراف المدعوم، 

كما يلي: 
• دعم الدولة: تقوم الهيئة كجهة 
حــكــومــيــة راعـــيـــة لــلــريــاضــة بتقديم 
الدعم المالي من  ميزانيتها، والتي 
 مـــيـــزانـــيـــة ذات طــابــع 

ً
ــا ــ ــاسـ ــ ــي أسـ هــ

رسمي، كونها هيئة عامة )مــادة 2 

 قانون الهيئة رقم 97/ 2015(، ورغم 
الــشــخــصــيــة االعــتــبــاريــة المستقلة 
 للهيئة، فإنها تعتمد بشكل أساسي 
عــــلــــى مــــــا تـــخـــصـــصـــه الـــــــدولـــــــة مــن 
اعتمادات )مادة   12-1 قانون الهيئة(. 

• الدعم الشهري لعقود االحتراف: 
وهــو ما يظهر حجم العبء المالي 
على ميزانية  الهيئة العامة للرياضة. 

• المكافأة كطبيعة للدعم: الهيئة 
ــتــــزام  ال تـــحـــل مـــحـــل الـــــنـــــادي بــــااللــ
التعاقدي، بل تقدم الدعم على شكل 
مكافأة ال تتجاوز قيمتها 9 شهور 

من زمن الموسم  الرياضي. 
• الدعم المالي المحدود: الدولة 
تــقــدم مــكــافــآت الالعبين المحرفين 
وفق معايير  محددة، وضمن مبالغ 
 500 ديـــنـــار 

ً
ــثــــال ــــوى، وهــــــي مــ ــــصـ قـ

لــالعــبــي الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة في 
ــعــــاب الــجــمــاعــيــة، و300 ديــنــار   األلــ
لباقي العبي األلعاب الجماعية )مادة 

9 الئحة   2022(. 
• أعـــــلـــــى دعــــــــم هــــــو لــــالحــــتــــراف 
المتفرغ فــي كــرة الــقــدم: وهــي حالة 
ت عليها الئحة  االحتراف مفادها  نصَّ
أن العب كرة القدم المتفرغ لممارسة 
لعبة كرة القدم طوال  الموسم يمكن 
أن يحظى بــدعــم قيمته 800 دينار 
، وفق شــروط مرتبطة بعدد 

ً
شهريا

 أقـــصـــى لــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن فــي 
النادي، وأداء هذا النادي في الدوري 
)مادة 10  الئحة 2022(، وهنا يظهر 
أن الالئحة قد ميزت االحتراف الُكلي 
المتفرغ فــي عقد  الــالعــب، ومنحت 
العب الكرة المتفرغ بشكل تام أعلى 

دعم مالي من الدولة. 

د. بدر العتيبي

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

االحتراف الرياضي...  بين قيود القانون وحوافز االستثمار

»التمييز« تقضي بإعدام قاتل فرح: جريمته 
روعت المجتمع اآلمن

 دون وازع من ضمير أو رادع من دين«
ً
»المتهم بلغ من الفحش أرذله ومن البشاعة مدى خطيرا

حسين العبدالله

المحكمة قضت 
بإعدام المتهم جزاًء 

 لما اقترفت 
ً
وفاقا

يداه اآلثمتان

أكدت توافر جميع 
أركان الجريمة لديه 

وتوعده للمجني 
عليها بالقتل

ــيــــز  ــيــ ــتــــمــ قــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة الــ
ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة، أمـــــــــــــس، بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ـــار عــــبــــدالــــلــــه جـــاســـم  ــشـ ـــتــ ـــسـ ــمـ الــ
الــعــبــدالــلــه، بـــإعـــدام الــمــتــهــم بقتل 
ــنــــة فــــــــرح، وإلـــــغـــــاء حــكــم  الــــمــــواطــ
السجن المؤبد، بعدما انتهت إلى 
تــوافــر كــل عــنــاصــر جــريــمــة القتل 
الــعــمــد بــحــق الــمــتــهــم، مــؤكــدة أنــه 

انتوى قتل المجني عليها.
وقالت المحكمة، في حيثيات 
حكمها التي حصلت »الجريدة« 
على جــزء منها، إن األفــعــال التي 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــمـــتـــهـــم جـــمـــعـــت بــيــن 
الــخــطــف بــالــقــوة وإلـــحـــاق األذى 
بــالــمــجــنــي عليها والــقــتــل العمد 
بأبشع صورة، بقتلها أمام ابنتها 
وابــــنــــة أخـــتـــهـــا، مــــروعــــا إيــــاهــــن، 
وكـــانـــت هـــذه الــجــرائــم مـــن أخــطــر 
 بالنفس البشرية، 

ً
الجرائم مساسا

ــه، ومــن  ــ وبــلــغــت مــن الــفــحــش أرذلـ
الــقــســوة أشـــدهـــا، ومــــن الــبــشــاعــة 
مدى خطيرا دون وازع من ضمير 
أو رادع مـــن ديـــــن، مــمــا يــنــم عن 

تأصل اإلجرام في نفس المتهم.
وأضـــافـــت أن ظــــروف الــدعــوى 
ومــالبــســاتــهــا عــلــى مـــا تـــم بــيــانــه 
تــــكــــشــــف عــــــن خــــــطــــــورة الـــمـــتـــهـــم 
اإلجــــرامــــيــــة، فــالــجــريــمــة الــبــشــعــة 
ــت الــمــجــتــمــع  ــ ــام بــهــا روعـ الـــتـــي قــ
اآلمــــن، ويــحــق مــعــاقــبــتــه بعقوبة 
اإلعــدام األشــد، تطهيرا للمجتمع 
ــرا وردعـــا  مــنــه ومـــن أوزاره، وزجــ
لغيره، وفي ذلك حماية للمجتمع 
مـــن مــثــل هـــذه الـــجـــرائـــم، وتــوفــيــر 
األمن واستئصال الفساد، ووفقا 
لقوله تعالى »ولكم في القصاص 
ــاب لــعــلــكــم  ــ ــبـ ــ حـــيـــاة يــــا أولــــــي األلـ
تتقون«، فإن المحكمة تقر الحكم 
االبتدائي المستأنف فيما قضى 
به من إعدام المتهم جزاء ووفاقا 
لما اقترفت يداه اآلثمتان، وتأخذ 
بأسبابه وتحيل إليها باإلضافة 

الى ما أوردته من أسباب. 
وأكــــــدت أنــــه اســتــقــر فـــي يقين 
الــمــحــكــمــة فــــي الــــزمــــان والـــمـــكـــان 

وكــــل األدلــــــة وأقـــــــوال الــمــتــهــم في 
الــتــحــقــيــقــات أن الـــمـــتـــهـــم خــطــف 
المجني عليها عــن طــريــق القوة 
بـــأن قـــام بـــاالصـــطـــدام بمركبتها 
بالطريق العام وقفز إلى داخلها 
رغما عنها، ونقلها إلى جهة غير 
مــعــلــومــة، قــاصــدا مــن ذلـــك قتلها 
بــعــدمــا قـــرر لــهــا هـــي وشقيقتها 
)موتكم راح يكون على ايــدي ما 
راح ادخل السجن وانتو عايشين 
بره(، ووفق ما قرره الشهود بأن 
المتهم قــام بقتل المجني عليها 
عمدا مع سبق اإلصرار والترصد 
بــأن عقد الــعــزم وبيت النية على 
قتلها، وأعد لذلك الغرض سالحا 
لــلــجــريــمــة )ســكــيــن(، وتـــوجـــه الــى 
مـــكـــان يــعــلــم وجــــودهــــا فـــيـــه، ومــا 
أمـــكـــن ظـــفـــر بـــهـــا حـــتـــى اقـــتـــادهـــا 
بــعــيــدا عــن الــنــاظــريــن ووجــــه لها 
طــعــنــة نــــافــــذة بـــالـــصـــدر قـــاصـــدا 
قتلها، وخطف المجني عليهما 
الــطــفــلــتــيــن عـــن طــريــق الـــقـــوة بــأن 
ــدة  ــام بـــاالصـــطـــدام بــمــركــبــة والــ قــ
المجني عليها األولــى، وقفز الى 
داخــل المركبة عنوة ونقلها الى 

جهة غير معلومة.

توافر نية القتل

وكانت محكمة أول درجة، التي 
أصدرت الحكم برئاسة المستشار 
فــيــصــل الـــحـــربـــي، والـــــــذي أيـــدتـــه 
»الــتــمــيــيــز« أمـــس بــحــكــم اإلعـــــدام، 
أكــــــدت فــــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا أن 
المحكمة تطمئن الــى تــوافــر نية 
الــقــتــل وظـــرف ســبــق اإلصــــرار في 
حـــق الــمــتــهــم مـــن قــيــامــه بتهديد 
شقيقة الشاهدة دانــة أكبر بقتل 
المجني عليها وذويها بقوله لها 
)موتكم راح يكون على إيدي.. ما 
راح أدخل السجن وأنتم عايشين 
ــــره( لــحــمــلــهــا عــلــى الـــتـــنـــازل عن  بـ
قضية الخطف المقدمة منها ومن 
المجني عليها ضده، واعتزامها 
التقدم بشكاية جديدة إلى المخفر 

ــعــــد أن قـــــــــررت األخــــــيــــــرة قــطــع  بــ
عالقتها به وكبحه عن محاوالته 
الــدائــمــة نــحــو تملكها والتحكم 
بها، وُمضي فترة من الزمن بعد 
إطالقه لذلك التهديد تكفي بتقدير 
الــمــحــكــمــة ألن يــكــون الــمــتــهــم في 
حالة من الهدوء والسيطرة على 
ب 

ّ
النفس يــتــاح لــه فيهما أن يقل

األمر على وجوهه المختلفة قبل 
إقدامه على الجريمة.

وثبت للمحكمة حمل المتهم 
ســـكـــيـــنـــا إبـــــــان خـــطـــفـــه لــلــمــجــنــي 
عليها، وهي أداة تتسم بالخطورة 
ــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــ ــو تـ ــ فـــيـــمـــا لـ
أفــعــال االعـــتـــداء، مــمــا يــشــيــر إلــى 
إعداده المسبق لتنفيذ جريمته، 
وطعنها بها في موضع قاتل من 
صدرها وهو القلب بقصد قتلها، 
نتج عنه إصابة المجني عليها 
بطعنة نافذة في الصدر كسرت 
ضلعها واخترقت القلب محدثا 
إصابتها المبينة بتقرير الطب 
الشرعي والــتــي أودت بحياتها، 
وهو ما يكشف بجالء ال يخالجه 
شــك عــن تــوافــر نية القتل وظــرف 
ســبــق اإلصـــــرار فــي حــق المتهم، 
ويتضمن ردا على دفاعه بانتفاء 
هــذا الظرف وتلك النية، ومــن ثم 
يكون دفعه بانتفائهما تمهيدا 
لتعديل قيد ووصف االتهام إلى 
الضرب المفضي إلى موت مجرد 
منازعة فــي الــصــورة التي وقــرت 
في يقين المحكمة وال سند له في 

األوراق، متعينا الرفض.
وأضــافــت: وحيث إنــه عن دفع 
ــان جــريــمــة  ــ الــمــتــهــم بــانــتــفــاء أركــ
الــــخــــطــــف مـــــوضـــــوع الــتــهــمــتــيــن 
األولـــــى والــثــالــثــة، فــلــمــا كــــان من 
الــمــقــرر أن لــمــحــكــمــة الــمــوضــوع 
أن تستظهر الصورة الصحيحة 
لــواقــعــة الـــدعـــوى حسبما يــؤدي 
ــة  ــع األدلــ ــ إلـــيـــه اقــتــنــاعــهــا مـــن واقـ
المطروحة، وأن تطرح ما يخالفها 
من صور أخرى لم تقتنع بها، ما 
دام اســتــخــالصــهــا ســائــغــا، وهــي 
من بعد ال تلتزم بمتابعة مناحي 
دفـــاع المتهم المختلفة، بعد أن 

أوردت فــي حكمها مــا يـــدل على 
أنـــهـــا واجـــهـــت عــنــاصــر الـــدعـــوى 
وألمت بها على وجه يفصح عن 
أنها فطنت إليها ووازنت بينها، 
واستخلصت منها صورتها التي 

استقرت في يقينها.

جريمة الخطف

وتـــابـــعـــت الـــمـــحـــكـــمـــة: وكـــانـــت 
جــــريــــمــــة الــــخــــطــــف الـــمـــنـــصـــوص 
عليها في المادة 178 من قانون 
الـــجـــزاء تــتــحــقــق بــحــمــل المجني 
عــلــيــه عــلــى االنـــتـــقـــال مـــن الــمــكــان 
الذي خطف منه بغير رضاه إلى 
مكان آخر بحجزه فيه، وأن يكون 
هذا الخطف بالقوة أو بالتهديد 
أو بالحيلة، وأن القصد الجنائي 
في هذه الجريمة يتحقق بتعمد 
ــزاع الــمــجــنــي عــلــيــه  ــتــ الـــجـــانـــي انــ
وإبــعــاده عن المكان الــذي خطف 
منه - أيــا كــان غــرض الجاني من 
ــك - وال ُيــشــتــرط لــتــوافــر ركــن  ذلــ
القوة أن تكون قد استعملت قوة 
مــاديــة بــدرجــة مــعــيــنــة، بــل يكفي 
أن يـــكـــون الــفــعــل قـــد حــصــل ضد 
إرادة الــمــجــنــي عــلــيــه أيــــا كــانــت 
درجـــــة الـــقـــوة الــمــســتــعــمــلــة مــعــه، 
وكـــان تــقــديــر قــيــام ركـــن الــقــوة أو 
التهديد بالخطف وتوافر القصد 
الجنائي في تلك الجريمة مسألة 
موضوعية تفصل فيها محكمة 
ــادام  ــ الـــمـــوضـــوع بــغــيــر مــعــقــب مـ
استخالصها سائغا، وليس بالزم 
أن يــتــحــدث الــحــكــم اســتــقــالال عن 
القصد الجنائي بل يكفي أن يكون 

فيما أورده من وقائع وظروف 
ما يكفي للداللة على قيامه.

ــى أن جــريــمــة  ــ ــتـــت الــ ــفـ ولـ
ــة بــنــص  ــمــ ــؤثــ ــمــ ــطــــف الــ الــــخــ
الـــــــمـــــــادة 180 مــــــن قــــانــــون 
ــإبــــعــــاد  الـــــــجـــــــزاء تـــتـــحـــقـــق بــ

الـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــه عــــن الـــمـــكـــان 
الذي خطف منه بإحدى الطرق 

الـــتـــي حـــددتـــهـــا ومـــنـــهـــا الــحــيــلــة 
والـــقـــوة بــقــصــد ارتـــكـــاب أي فعل 
من األفعال المذكورة بها ومنها 

ابتزاز شيء منه وقتله، ويتحقق 
الــقــصــد الــجــنــائــي فــيــهــا بــاتــجــاه 
إرادة الجاني إلى إبعاد المجني 
طف منه 

ُ
عليه من المكان الذي خ

ــزازه أو قـــتـــلـــه، وكــــان  ــ ــتـ ــ بــقــصــد ابـ
تقدير تــوافــر هــذا القصد مسألة 
موضوعية تفصل فيها محكمة 
ــا دام  الـــمـــوضـــوع بــغــيــر مــعــقــب مـ
استخالصها سائغا، ويرتد إلى 

أصله في األوراق.
وبينت أن الحكم قد خلص من 
وقـــائـــع الـــدعـــوى والـــظـــروف الــتــي 
وقــعــت فــيــهــا أخــــذا بـــاألدلـــة الــمــار 
بيانها أن المتهم صــدم مركبته 
بــمــركــبــة الــمــجــنــي عــلــيــهــا أثـــنـــاء 
ســيــرهــا فـــي الـــطـــريـــق إلجــبــارهــا 
على الوقوف، األمر الذي اضطرت 
مــعــه إلـــى الــتــوقــف، ونـــزل المتهم 
من مركبته وركب مركبة المجني 
عليها عنوة، وأزاح األخــيــرة إلى 
الــمــقــعــد الــمــجــاور، مــرغــمــا إيــاهــا 
على ترك مقعد السائق للسيطرة 
عــلــى الــمــركــبــة وتـــولـــى قــيــادتــهــا، 
وانــطــلــق بها مبتعدا عــن المكان 
قــاصــدا خطفها لقتلها وخطف 

مــرافــقــتــيــهــا الــطــفــلــتــيــن ســالــفــتــي 
الذكر الجالستين آنذاك في المقعد 
الخلفي، وهو ما تحقق له عندما 
اشـــتـــد الــــحــــوار بــيــنــهــمــا فــاســتــل 
الــمــتــهــم عــلــى اثـــــره ســكــيــنــا، كــان 
يحملها مسبقا وأعدها الرتكاب 
جــــريــــمــــتــــه، طــــعــــن بــــهــــا الــمــجــنــي 
عليها طعنة واحـــدة فــي موضع 
قــاتــل مـــن جــســمــهــا، وأودت هــذه 
اإلصابة بحياتها، لتتوافر بذلك 
كــل العناصر القانونية لجريمة 
خــطــف الــمــجــنــي عــلــيــهــن بــالــقــوة 
وبقصد قتل المجني عليها فرح 
حمزة، دون أن ينال منها ما تذرع 
بــه المتهم مــن عـــدم ثــبــوت فتحه 
باب مركبة المجني عليها رغما 
عنها لسابق العالقة التي كانت 
قائمة بينهما، ولعدم إبدائها ثمة 
مقاومة باعتباره من قبيل الدفاع 
الــمــوضــوعــي تــطــرحــه الــمــحــكــمــة 
أخذا بأدلة الثبوت سالفة اإليراد، 
ويــضــحــى دفــــع الــمــتــهــم فـــي هــذا 
ــيــــر ســــديــــد مــتــعــيــنــا  الــــجــــانــــب غــ

الرفض.

https://www.aljarida.com/article/7802
https://www.aljarida.com/article/7801
https://www.aljarida.com/article/7711


tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

مسك... 7 العدد 5208 / الثالثاء 13 ديسمبر 2022م / 19 جمادى األولى 1444هـ

العيسى: مستقبل الكويت رمادي لغياب إدارة حكومية فاعلة
 ناقش شباب وشابات »الجوهر« في شؤون الريادة والتخطيط والسياسة

رأى رجل األعمال د. م. عبدالعزيز العيسى 
أن مستقبل الكويت رمادّي لغياب إدارة 
 أن »التيار الديني 

ً
حكومية فاعلة، مضيفا

 على المشهد 
ً
السياسي ال يزال مهيمنا

السياسي، والدولة تعيش أزمة إدارية حادة، 
فالوزارات والمؤسسات تخلو من أي إدارة«. 
وأوضح العيسى أن »الحل الوحيد يكمن في 

تخفيف هيمنة السلطة على إدارة الدولة 
من خالل الخصخصة، بشرط اعتماد هيكل 

تنظيمي محكم وااللتزام بمبادئ الحوكمة 
 أن 

ً
وتعيين األكفاء في اإلدارة«، معتبرا

 حتى عن االنتقال من المفهوم 
ً
»لدينا عجزا

القَبلي لإلدارة إلى مفهومها المؤسسي«.

 KEO« اعــتــبــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة
International Consultants« د. م. عبدالعزيز 
العيسى أن »مستقبل الكويت صعب جدا، وهو 
ال يــتــعــّدى الــلــون الـــرمـــادي فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ــــوأ مـــع تـــدهـــور أداء الــمــؤســســات،  وأتـــوقـــع األسـ
ــا نــشــهــده مـــن عــمــلــيــة تــكــويــت تستبق  ــراء مـ ــ جـ
التأهيل، ال سيما في المناصب الفنية، وهو ما 
يعوق رفع أداء الــوزارات، أضف إلى ذلك أهمية 
تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد فقط على 
الــنــفــط«، مــشــيــرا إلـــى أن »تحميل مجلس األمــة 
مسؤولية الــوقــوف بــوجــه التنمية، ُيــعــّد كالًما 
ا، فهو سلطة تشريعية رقابية، 

ً
 وخاطئ

ً
مضلال

ــا الــحــكــومــات فــهــي الــمــســؤولــة عـــن التنفيذ  أمــ
وفرض إرادتها. غير أننا نفتقد إدارة حكومية 
جــيــدة وفـــعـــالـــة، تــتــمــتــع بـــرؤيـــة جــديــة لترجمة 
مشروع الدولة واختيار الوزراء بناء على أهداف 
استراتيجية ووفق كفاءاتهم وخبراتهم العملية«.

ــــد خـــــص طــــــالب بـــرنـــامـــج  وكـــــــان الـــعـــيـــســـى قـ
»الــجــوهــر« لــلــتــدريــب اإلعــالمــي بحلقٍة حــواريــٍة 
استثنائيٍة، نظمتها أكاديمية لوياك للفنون - 
ــا«، بعد تــدريــبــاٍت مكثفة خضع لها شباب  »البـ
وشــابــات من الكويت ولبنان ومصر حــول »فن 
الحوار اإلعالمي«، تحت إشراف اإلعالمية القديرة 
لينا صوان، التي وصفتهم بـ »الوجوه واألصوات 
الشابة الواعدة، سواء بموهبتهم أو بحماسهم 
لـــالرتـــقـــاء بــمــهــنــة اإلعـــــــالم«. واســتــهــلــت الحلقة 
بقولها: »أظهرت الورشة التزام المشاركين بروٍح 
موحدة واالجتهاد كفريق عمٍل مثقٍف ومتعاوٍن، 

لتحقيق األفضل وإلجراء حوار قّيم«. 

استراتيجية هادفة

وفي سياق إجابته عن سؤال المشاركة رانيا 
علي، المتخصصة في الكيمياء وإدارة األعمال، 
حول المسيرة العريقة لشركة KEO، قال العيسى: 
ســس مكتبنا عــام 1964، وكــان أول مكتب في 

ُ
»أ

الكويت، قبل أن يتوسع تدريجًيا ليشمل نحو 
370 موظفا عام 1990، غير أننا واجهتنا الكثير 
مــن المشاكل والــتــحــديــات، بينها أزمـــة المناخ 
ا حينذاك مستشارين للقطاع 

ّ
واالحتالل، حيث كن

الخاص، الذي توقفت أعماله وأصبحت مشاريعه 
نــادرة، فصادفتنا صعوبة كبيرة لالنتقال من 
ــة، حيث  ــدولــ ــى مـــشـــاريـــع الــ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــ
مشاكلها الداخلية والفساد المستشري. وهو ما 
دفعنا إلى التفكير باستراتيجية أفضل لمواجهة 

كل الظروف.
واتــجــهــنــا بــالــتــالــي لــلــعــمــل خـــــارج الــكــويــت 
وتوسيع مروحة خدماتنا، كما اضطررنا إلى 
ــم مـــن »مــكــتــب الــمــهــنــدس الــكــويــتــي  تــغــيــيــر االســ

)KEO(« إلى اسمنا الحالي.
ــا فقط، 

ً
وبــعــد التحرير كــان لدينا 30 مــوظــف

لكننا خالل 15 سنة وصلنا إلى 3500 موظف، 
أمــا الــيــوم، فــالــعــدد يــقــارب 2500 بسبب األزمــة 
ــة المالية عــام 2008، ناهيك  الخليجية واألزمــ
بإلغاء وتأجيل مشاريع عديدة. فأعدنا التنظيم 
لتقليص النفقات، عبر إدارة مرنة ال بّد منها في 
الشرق األوسط، وسط الظروف غير المتوقعة«.

ولفت العيسى إلى أن »مشروع إدارة المدينة 
التعليمية في قطر ُيعتبر أكبر مشاريع الشركة، 
أمـــا الــمــشــروع الــثــانــي فــهــو قــصــر اإلمـــــارات في 
أبــوظــبــي. أمــا مشاريع الكويت فــعــديــدة، بينها 
مشروع حياة لالستثمار، الــذي شهد منافسة 
عالمية، وحظينا بالمشاركة فيه كمكتب محلي، 

حيث أعددنا التصاميم كافة.
وبالعودة إلى المشاريع األولى، بينها مشروع 
الصندوق الكويتي القديم والصندوق العربي 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر. وأخـــيـــًرا أشــرفــنــا عــلــى بــنــاء 3 
مالعب لكأس العالم، وقد قامت قطر بعمٍل ممتاز 
ومقّدر، سيؤدي إلى سمعٍة أفضل للعالم العربي 

والرياضة«.

النساء أفضل في القيادة

وإذ كشف أن الشركة بدأت بتقنية »أونالين« 
قبل جائحة كورونا، قال: »واصلنا العمل بنفس 
الوتيرة والكفاءة، وقد ساهم العمل عن ُبعد في 
خفض الكلفة وتسريع العمل والتواصل، وأعطى 

نتائج أفضل«. 
وتحدث عن »مقاييس صارمة الختيار قادة 
ذكر. فنحن ننافس 

ُ
الشركة من دون أي وساطة ت

شـــركـــات عــالــمــيــة، ونـــحـــرص عــلــى تــعــيــيــن ذوي 
الكفاءات العالية، والذين يتمتعون بالشخصية 

المناسبة وبروحية التعاون والعمل كفريق.
وقد حددنا السياسة العامة للشركة بـ 8 نقاط، 
أبــرزهــا منع تــام ألي سياسة داخــلــيــة، لكونها 
مـــضـــّرة بــالــعــمــل، ومــحــاربــة الــفــســاد، وتــكــريــس 
الحرية والديموقراطية وتقّبل أي اقتراح من أي 
موظف، كما االلتزام بالعدالة والمساواة واحترام 
جميع الموظفين«، مشيًرا إلى أن »النساء يشكلن 
20 بالمئة من الموظفين، في حين يشكلن 50 
بــالــمــئــة فــي الــمــواقــع الــقــيــاديــة. وقـــد لــمــســُت أن 

النساء أفضل من الرجال في مجال القيادة«.
ــال الـــهـــنـــدســـة  ــجــ ــــي مــ ويـــتـــمـــســـك الــــــريــــــادي فـ
واألعمال، بمواصلة المسيرة وتحقيق تطلعاته 
مــن دون أن يلتفت إلـــى الــتــقــاعــد »لــكــونــه يقتل 
ــه، غـــيـــر أنـــــه »مـــن  ــولــ ــا«، وفـــــق قــ ــ ــاًم ــمــ ــان تــ ــ ــــسـ اإلنـ
الــمــســتــحــيــل أن نــحــقــق كــــل طـــمـــوحـــاتـــنـــا. ومـــن 

 واعًدا للكويت، وهو 
ً

طموحاتي أن أرى مستقبال
ما أنتظره وأكتب عنه منذ 60 عاًما، وكذلك أن 
ا مثمًرا بين الـــدول لحل األخطار 

ً
أشهد تعاون

الوجودية«.

 
ً
»األشغال« قاطعتنا 20 عاما

وعن تعريفه النجاح من منطلق شعار شركته 
»نحن نشكل المستقبل«، قال العيسى: »نحرص 
عـــلـــى الــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم الـــجـــيـــد وتــحــديــد 
االستراتيجية واألهداف ومراجعتها وتحديثها، 
بما يعزز قدرة شركتنا على منافسة الشركات 
العالمية والتكّيف مع الظروف ومواصلة التقدم 

والتطور«.
وأضـــــــاف رًدا عـــلـــى الـــمـــشـــارك عــبــدالــحــمــيــد 
إسماعيل، )طالب اختصاص اإلعالم والصحافة 
وعــلــم النفس مــن لــبــنــان(: »لــقــد حـــازت شركتنا 
العديد من الجوائز في شتى المجاالت المعمارية 
والهندسية، وفي مجال القيادة واالستشارات 
العالمية. ولعل استمرارية النجاح في العائلة 
منذ أيام الوالد الراحل، تكمن في إيالئنا التعليم 
أهــمــيــة قــصــوى والــجــديــة فــي الــعــمــل. فجمعية 
سست عام 1979 بعد وفاة 

ُ
سلطان التعليمية، أ

الوالد الــذي حرص قبل الستينيات على الدفع 
بشكٍل سنوي للكاتبة المصرية أمينة السعيد، 
كي تختار المتفوقين لدعمهم لمتابعة دراستهم.

وهــــا هـــي الــجــمــعــيــة تـــرســـل الـــيـــوم نــحــو 40 
بعثة سنوية كمنٍح جامعية للطلبة الكويتيين 
والــعــرب والـــبـــدون، وقـــد خــّرجــنــا حــتــى تاريخه 

نحو 800 طالب«.
وعــن جــرأتــه ومواقفه الــالذعــة فــي السياسة، 
وانعكاسها على أعماله ومشاريعه، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة KEO لالستشارات الهندسية: 
 عام 1996 

ً
ني ال أهتم، فمثال

ّ
»خسرُت الكثير، لكن

ــا أحـــد الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة لــمــشــروع قصر 
ّ
كــن

بيان في مرحلته الثانية، وطلب مهندس وزارة 
األشغال من المهندس المقيم رفع قيمة التقييم، 
فكان أن قصدُت وكيل الوزارة، حيث جرى سجن 
 الــوزارة قاطعتنا مدة 20 عاًما، 

ّ
شخصين، لكن

ووضــعــتــنــا عــلــى الــالئــحــة الــــســــوداء. فــالــفــســاد 
مستشٍر فــي الــكــويــت، غير أننا واصلنا العمل 

وحققنا النجاح«.

عدد األكفاء في اإلدارة محدود

وشـــدد العيسى على »أهمية دمــج المهارات 
ــذا مـــا فعلته  ــ الــهــنــدســيــة بـــمـــهـــارات اإلدارة، وهـ
بــريــطــانــيــا لــتــحــقــيــق الــمــنــافــســة عـــالـــمـــًيـــا، كما 
خصصنا في جمعية سلطان التعليمية منحة 
كاملة للمهندسين للتخصص في أفضل كليات 

اإلدارة حول العالم«. 

وفــــي مـــعـــرض إجـــابـــتـــه عـــن ســـــؤال الــمــشــارك 
الصيدلي زيــاد أمــان، اعتبر العيسى أنه »ما من 
أكفاء في اإلدارة الكويتية، أو أن عددهم ال يتجاوز 
أصابع اليد، غير أن كليات اإلدارة قادرة على رفد 
الساحة الكويتية بهذه الكفاءات، على أن تساهم 
الشركات الــريــاديــة فــي القطاع الــخــاص بتعزيز 

خبراتهم«.
ورأى أن »مـــشـــروع الخصخصة الــــذي قــّدمــه 
مجلس التخطيط إلى مجلس الوزراء عام 2019، 
ا، ومن ضمنه التعليم 

ً
ُيعد مشروًعا جيًدا وممتاز

العالي، ال سيما أن مستوى التعليم ينحدر في 
جامعة الكويت بسبب سوء اإلدارة، في حين نشهد 

تطور الجامعات الخاصة وتقّدمها«.
وتابع: »من الضروري إصالح جامعة الكويت 
لتعزيز التعليم العالي، واعتماد النموذج القطري 
في التعليم العام، وهو نموذج استند إلى دراسة 
جدية إلصالح المناهج وتخصيص كل مدرسة 
بإدارة مستقلة، واعتمد بالتالي المؤشر القياسي 
بهدف تقييم مستوى المدرسة بشكٍل سنوي، مما 

يحفز المدارس على التنافس«.
ــة تــبــدأ عــنــدمــا يعي 

ّ
ــاف: »التنمية الــحــق ــ وأضـ

ــــة ال  ــــدولـ الـــشـــعـــب ضــــــــرورة الـــعـــمـــل لــمــصــلــحــة الـ
لمصالحهم الخاصة، وعندما تعمل الحكومة 
لــلــصــالــح الــــعــــام، وهــــــذا مــــا نـــجـــده فــــي الـــيـــابـــان 
واإلمارات العربية المتحدة. وال يمكن أن نغفل ما 
قام به األمير محمد بن سلمان، وهو أحد أفضل 
العقول داخلًيا وخارجًيا، حيث تمّكن من تحقيق 
التحوالت في المملكة العربية السعودية، وفق 
رؤيٍة واضحة ومشروع دولة من أجل المصلحة 

العامة«.
وأسف العيسى لكون »الدراسات في الكويت 
على اختالفها توضع في األدراج، ومن ضمنها 
دراســــة إعــــادة هيكلة الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة التي 
كلفت 4 ماليين دينار واستغرقت 4 سنوات عمل، 
وصــدرت في 4 كتٍب، وُوضعت في الـــُدرج. كذلك 
حال دراسة تقييم التعليم ومشاكله وسبل الحلول 

عام 1977، والتي استغرقت نحو 11 شهًرا«.

هدف اإلخوان القضاء على الديموقراطية

وتعقيًبا على ســـؤال الــمــشــارك المتخصص 
في األدب اإلنكليزي، حمد السعيد، حــول حقبة 
الــســبــعــيــنــيــات الـــحـــافـــلـــة بــــــاألحــــــداث، اســتــذكــر 
العيسى كيف كــان »الــشــارع الكويتي بمعظمه 
مــؤيــًدا للدستور واالنــتــخــابــات واالنــتــقــال نحو 
الديموقراطية. وكــيــف بــدأ االنــحــدار فــي اإلدارة 
الحكومية، وبــــرزت مشاكل عـــدة أدت إلـــى خلق 
التجمع الوطني الديموقراطي. غير أن التجمع 
والمنبر الديموقراطي الكويتي ال قاعدة شعبية 
لهما، رغم أنهما يضمان مواطنين يسعون إلى 

اإلصالح. 

ــي ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى عـــــدم تــنــظــيــم  ــبـــب فــ ــسـ والـ
صفوفهم من أجل تحقيق التأثير واالستمرارية 
ــا نــخــرج مــن اجتماعات 

ّ
وخــلــق الــبــديــل. فــقــد كــن

التجمع، ونعود إلى الديوانية، حيث ينتهي كل 
شـــيء. فــال تأثير لــهــذه التجمعات على الوضع 
العام، إنما انحصر التأثير بنشاط الشخصيات 

الوطنية التي فارق معظمها الحياة«.
وقال: »عام 1973 نبهُت إلى أزمة مرتقبة، بعد أن 
أيدت السلطة األحزاب الدينية، من حزب »اإلخوان 
المسلمين« إلى حزب »السلف«، واللذين يسيطران 
اليوم على مفاصل الدولة، حيث إن هدف اإلسالم 
السياسي واإلخوان المسلمين واضح، وهو تغيير 
الوجه السياسي والقضاء على الديموقراطية، 
لكونهم ال يؤمنون بالدولة المدنية والحريات 
العامة، ويتطلعون إلى إنشاء الدولة الدينية، دولة 

الخالفة، واعتماد القرآن كدستور«.
وعــن وصفه وزارة األوقـــاف بـ »عرين األســد«، 
ـــّول األحـــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة عــــن طــريــق  ــمـ لـــكـــونـــهـــا تــ
ا 

ً
التوظيف، أوضح العيسى أنها »تقوم بذلك أيض

عن طريق الجمعيات و»المجموعة الوسطية« التي 
خصصوا لها ميزانية بـ 50 مليون دينار. فهذه 
الوزارة التي ال جدوى لها، تشّكل لليوم أكبر هدٍر 
للمال الــعــام. وموظفوها يعملون لمصالحهم 
الخاصة ويمّولون الحركات اإلسالمية المتشددة 

في الخارج«.
واعتبر أن »الكويت بحاجة اليوم إلى انتخاباٍت 
ــم مــحــاذيــرهــا  ــقـــوائـــم، رغــ مــرحــلــيــة عـــن طـــريـــق الـ
ــزاب السياسية ليست  ومــخــاوفــهــا. كما أن األحــ
ضرورية في الوقت الحاضر، وربما يجب حصرها 
في ثالثة فقط، حيث نرى أن الدول التي تتألف من 
أحزاٍب عديدة تعاني انعداًما في االستقرار. كما 
أن األحزاب الدينية تؤدي إلى مشاكل جّمة، كما 
حصل فــي تونس ومصر وســوريــة. فالمطلوب 
حركات سياسية بمشروع دولة، أضف ذلك إلى 
تكريس الحريات، من الحرية الكاملة للصحافة 
ى 

ّ
والــحــريــة الشخصية وفــق رقــابــٍة ذاتــيــة تتحل

بالوعي واإلدراك. فال يمكن العيش من دون حرية. 
كــمــا أن الــخــالف والــنــقــد والـــحـــوار هــي الــمــحــرك 

األساسي للتنمية«.

ا دولة فاشلة
ّ
لوال استثماراتنا الخارجية لكن

وفــــي ســـيـــاق إجـــابـــتـــه عـــن الـــمـــشـــاركـــة حنين 
درويــــــــش، خـــريـــجـــة الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــالم، جـــدد 
العيسى قــولــه: »لــقــد نبهنا الــحــكــومــة مــنــذ عــام 
1970، بأن عصر النفط سينتهي قريًبا، إال في 
حال تحويل الطاقة البترولية إلى طاقة نظيفة. 
وشددنا منذ 50 عاًما على ضرورة البدء بتنويع 
مصادر الدخل في الكويت قبل فوات األوان، لكن 

مع األسف ما من خطواٍت جدية. 
 تماًما، ولوال استثماراتنا 

ٌ
فاالقتصاد مهمل

ا دولة فاشلة. فاالنقالب في االتحاد 
ّ
الخارجية لكن

السوفياتي حدث بسبب اإلفالس من جهة وسوء 
إدارة المؤسسات من جهٍة أخرى، حيث تم تعيين 
 

ّ
معظم القيادات اإلدارية من الحزب الحاكم بغض

النظر عن كفاءتها، والوضع مشابه في الكويت، 
ات، ولذلك  فالتعيينات غير مبنية على الــكــفــاء
وصلنا إلــى الــمــأزق اإلداري الــحــالــي. وسيكون 
ــا فـــي حـــال اســتــمــرارهــا 

ً
مستقبل الــكــويــت ســيــئ

باالعتماد فقط على النفط«.
وعن كونه عضًوا في مجلس إدارة المجموعة 
البترولية المستقلة، قال العيسى: »من المهم أن 
تذهب إيرادات النفط المرتقبة في لبنان لمصلحة 
البلد وشعبه، خصوًصا أنــه يعاني الكثير من 

المشاكل«.
وحول مسألة التطبيع قال: »لسُت من أقرر، لكن 
ال أؤيده حالًيا، ويجب أن يكون بشروط، وموقف 
 مشكلة في 

ّ
المملكة العربية السعودية واضح أال

االعتراف بإسرائيل بشرط حل الدولتين وتكريس 
القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ــنــي ال أعــتــقــد أن الــكــويــت ســتــتــجــه نحو 
ّ
لــكــن

التطبيع أو االعتراف بإسرائيل، وربما تكون آخر 
قدم على هذا األمر، فهي ملتزمة بالمشروع 

ُ
دولة ت

الــــعــــربــــي. وهــــنــــاك مـــعـــارضـــة قــــويــــة لــلــتــطــبــيــع، 
خصوًصا من قبل الشعب الكويتي«.

وتــطــّرقــت الــمــشــاركــة بــشــايــر الــظــفــيــري، التي 
تعمل في المجال الحكومي بالدولة، إلى الحياة 
الشخصية للضيف، فتحدث العيسى عن تمّسكه 
بـ »القراءة وممارسة الرياضة من مشي وركض 
وســبــاحــة. لــقــد كــنــُت أول مــن ركـــض فــي شـــوارع 
الــكــويــت عــــام 1970. كــمــا تــســتــهــويــنــي لــوحــات 
العديد من الفنانين، وأحتفظ بعدٍد منها منذ 
الــســبــعــيــنــيــات، وأهـــتـــم كـــذلـــك بــالــمــســرح، حيث 
كنُت أزور لندن إلعجابي بالمسرح اإلنكليزي 

االجتماعي.
وفي إحدى المرات، شاهدُت 13 مسرحية في 
غضون 9 أيام. كما تجذبني المسارح ذات النكهة 
الفلسفية، لكونها تصقل العقل. وقــد شاهدُت 
في هذا اإلطار مسرحية لممثٍل واحٍد على مدى 
7 ســاعــات«. وأعـــرب عــن حــّبــه لــأغــانــي العربية 
القديمة، مثل أغاني الفنانين الكبار من أم كلثوم 
وفيروز إلى وديع الصافي وناظم الغزالي ومحمد 

عبدالوهاب«. 

الفخر بأهداف »لوياك« التنموية 
ونشاطاتها الثقافية

وفــي حديثه لرئيسة مجلس إدارة »لــويــاك«، 
فارعة السقاف، سرد الريادي الكويتي كيف تم 
إنشاء لجنة من الوزراء عام 1972 عندما كان في 
وزارة األشغال العامة، ومن ثم تكاثرت اللجان، 
عون 

ّ
وقــال: »كان الموظفون منذ ذلك الحين يوق

ويغادرون إلى منازلهم، مما دفع الوكيل المساعد 
حينها إلى إبالغي بأنهم وصلوا إلى حل يقضي 
ه 

ُ
بتشكيل وزارة لمراقبة الوزارات الباقية، فأجبت

ممازًحا »وَمن سيراقب الوزارة الجديدة؟«.
وإذ شكرت د. العيسى على تخصيصه الوقت 
لطالب »الــجــوهــر«، أشـــادت السقاف بمخرجات 
الـــورشـــة الــتــدريــبــيــة وبــتــمــّيــز اإلعــالمــيــة صــوان 
والمشاركين. من جهته، أعرب العيسى عن فخره 
بمؤسسة لــويــاك ودورهـــا المميز وشفافيتها، 
 أن »يــحــذو المجتمع المدني حــذوهــا. فقد 

ً
آمـــال

أثبتت بأهدافها التنموية ونشاطاتها الثقافية، 
مساهمتها في إعداد الطلبة للمستقبل واالرتقاء 
بوعي اإلنسان، مما ينعكس على تنمية المجتمع 

والدولة«.
ُيذكر أن برنامج »الجوهر« للتدريب اإلعالمي، 
هو البرنامج األول من نوعه في المنطقة، ُينفذ 
في موسمه الثالث برعاية شركة المركز المالي 
الكويتي )المركز(، وجريدة »الجريدة«، وشركة 
الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة الــثــقــيــلــة وبـــنـــاء السفن 

)هيسكو(، وفندق فوربوينتس شيراتون. 
ويــقــدم البرنامج للشباب الــعــرب ورش عمٍل 
إعالمية مكثفة على أيدي أبرز اإلعالميين العرب، 
لتدريبهم على فنون ومهارات الحوار اإلعالمي، 
لمحاورة ضيوف رياديين تركوا بصمة في شتى 

المجاالت بالوطن العربي.

العيسى والسقاف يتوسطان طالب »الجوهر«

م للعيسى درع »الجوهر«
ّ
د. عبدالعزيز العيسىفارعة السقاف تسل

لقطات زووم من برنامج الجوهر بإشراف اإلعالمية لينا صوان

النساء أفضل 
من الرجال 
في القيادة 

ويشكلن %50 
بالمناصب 

القيادية 
بشركتنا 

 »KEO«

أتوقع 
األسوأ مع 

تدهور أداء 
المؤسسات 

جراء 
»التكويت« 

قبل التأهيل

»األوقاف« 
ال جدوى 

لها وتهدر 
50 مليون 

دينار لدعم 
المتشددين

يجب تنويع 
مصادر 

الدخل وعدم 
االعتماد على 

النفط فقط
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● فضة المعيلي
افتتح األمــيــن الــعــام المساعد 
لقطاع الفنون بالمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب مساعد 
الـــزامـــل، مــعــرض »الــمــرســم الــُحــر 
في عيون الفنانين التشكيليين«، 
ــة  ــانـ ــنـ  وفـ

ً
بــــمــــشــــاركــــة 25 فــــنــــانــــا

تشكيلية.
وأشــــــــــــاد الـــــــزامـــــــل بــــاألعــــمــــال 
 حرص المجلس 

ً
المشاركة، مؤكدا

ــيــــن  ــانــ ــنــ ــفــ ــن والــ ــ ــفــ ــ ــ ــــى دعـــــــــم ال ــلـ ــ عـ
والموهوبين.

ث لـــ  ــدَّ ــ ــــحـ وحـــــــول أعــــمــــالــــهــــم، تـ
»الــجــريــدة« التشكيلي د. حمود 
: »لوحتي مرسومة 

ً
المقاطع، قائال

بـــأســـلـــوب واقــــعــــي، واســتــخــدمــت 
ــوان األكــريــلــيــك فـــي تــنــفــيــذهــا،  ــ ألــ
ــارة عـــــن أحــــــد مــقــاعــد  ــبـــ وهــــــي عـــ
المرسم الُحر التي لفتت انتباهي، 
كــون المقعد تــم صبغه بــاأللــوان 
الــرئــيــســة الــثــالثــة، وهـــي: األزرق، 
واألحمر، واألصفر، وهو أسلوب 
 عند تنفيذ لوحاتي، 

ً
أتبعه دائما

ووضعت في الخلفية أحد أبواب 
المرسم الُحر، لذلك سميت اللوحة 

)ألوان رئيسية(«. 
ـــــرت فــاطــمــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــ
ــراد أنــــهــــا شــــاركــــت بــلــوحــتــيــن  ــ ــ مـ
اتبعت فيهما المدرسة الواقعية 
التأثيرية رسمتا باأللوان الزيتية؛ 
األولــــى عــن أحـــد أعــمــدة الــمــرســم 
الُحر الخشبية القديمة، واللوحة 

الثانية عبارة عن أحد الممرات. 
ــم مــن  ــمـــرسـ ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الـ

الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة بــالــكــويــت 
المسجلة في »يونسكو«.

فكرة جميلة

ـــرت الــفــنــانــة  مـــن جــانــبــهــا، عـــبَّ
ثريا البقصمي عن ُحبها للمكان 
بـــأســـلـــوب فـــنـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
أكثر ما يجذبها في المرسم هو 
شــجــرة الــســدرة، الــتــي تحمل في 
مضامينها الكثير من القصص 
في التراث الكويتي، وأنها أعطت 

العمل عنوان »سدرة المرسم«. 
وأكـــدت البقصمي أن المرسم 
الـــــُحـــــر ذو أهـــمـــيـــة فـــــي الـــحـــركـــة 
التشكيلية الكويتية، حيث خرج 
منه مجموعة رائعة من الفنانين 
الـــرواد، الذين مــازالــت بصماتهم 
موجودة. بدورها، قالت الفنانة 
ابــتــســام الــعــصــفــور إن الفنانين 

ــنــــاولــــوا الــمــرســم  الـــمـــشـــاركـــيـــن تــ
ــلـــوب تــشــكــيــلــي، الفـــتـــة إلـــى  بـــأسـ
أن هــذا المعرض توثيق للتراث 
العمراني، حيث إن مبنى المرسم 
 على 

ً
 تاريخيا

ً
الُحر ُيعد شــاهــدا

أصالة العمارة الكويتية، مشيرة 
إلـــى أنــهــا شـــاركـــت فـــي الــمــعــرض 
بعملين، منهما لوحة عن »ليوان« 

المرسم الُحر. 

غني بالتراث

ــرت الفنانة  مــن نــاحــيــتــهــا، عــبَّ
أســـمـــاء الــــصــــواغ عـــن ســعــادتــهــا 
بالمشاركة، وقــالــت إنها رسمت 
الزاوية التي تمارس فيها الفن في 
المرسم الُحر، واستخدمت األلوان 
الزيتية مع أقالم الفحم للتخطيط، 
ــقــت: »حـــاولـــت أن أبــتــعــد عن 

َّ
وعــل

الــتــفــاصــيــل، وأن أجــعــل فرشاتي 
ر عن مشاعري تجاه المكان،  تعبِّ
 بالتراث 

ً
فالمرسم الُحر غني جدا

الكويتي، وكــل زاويـــة فــي المكان 
من الممكن أن تكون لوحة فنية«. 
وشارك الفنان يعقوب الجيران 
ــبـــعـــان الـــمـــدرســـة  ــتـ بـــلـــوحـــتـــيـــن تـ
ــة،  ــيـ ــتـ ــزيـ ــوان الـ ــ ــ ــاأللـ ــ ــ ــة بـ ــيــ ــعــ ــواقــ الــ
واســتــخــدم فيهما الــلــون الــبــنــي، 

بجميع درجاته. 
ــة شــعــاع  ــانـ ــنـ ــفـ ــالــــت الـ فـــيـــمـــا قــ
الــرشــيــدي إنــهــا شـــاركـــت بلوحة 
خــــاصــــة، مــــن مــضــامــيــنــهــا أنــهــا 
رســـمـــت حـــائـــط الـــمـــرســـم الـــُحـــر، 

ُكتب عليه 1960، الذي يعني أول 
افتتاح للمرسم، ورسمت الحمام 
الــذي يعني الحرية، مشيرة إلى 
أن المرسم بمنزلة بيت الفنانين.

ــة يــــســــرى  ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ وذكــــــــــــــــرت ال
ــكــــروف، أنـــهـــا رســـمـــت الــحــوش  الــ
الــخــلــفــي لــلــمــرســم، واســتــخــدمــت 
األلــــوان الــمــائــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
أجواء المرسم الُحر تأخذها إلى 
الماضي، حيث »نرى تراث الكويت 

األصيل«.
حضر المعرض األمــيــن العام 
المساعد لقطاع الثقافة عائشة 
المحمود، والسفير المصري لدى 
البالد أسامة شلتوت، ومسؤولة 
المرسم الُحر سارة خلف، إضافة 
إلى دبلوماسيين وجمع كبير من 
الفنانين والمهتمين، بمشاركة 
التشكيليين: يــعــقــوب الــجــيــران، 
ــام  ــتــــســ وثـــــريـــــا الـــبـــقـــصـــمـــي، وابــ
الــعــصــفــور، ومــحــمــد الــشــيــبــانــي، 
ود. ولــيــد ســـــراب، وســـــارة شــيــر، 
وعبدالرضا باقر، وإسراء كلندر، 
وسهيلة النجدي، ونوف األرملي، 
وبــدر المنصور، وجاسم العمر، 
ود. مـــحـــمـــود الـــمـــقـــاطـــع، وعــنــبــر 
وليد، ومنى الغربللي، ومحمود 
أشـــكـــنـــانـــي، وشـــعـــاع الـــرشـــيـــدي، 
وســعــاد الـــزيـــدي، وفــاطــمــة مـــراد، 
ــرزوق الــقــنــاعــي، وعبدالعزيز  ومــ
آرتــــي، وفــهــد الــهــاجــري، ويــســرى 
الــكــروف، وجــاســم مـــراد، وأسماء 

الصواغ.

يعود الفنان أحمد عيد 
للدراما التلفزيونية بعد 
غياب من خالل مسلسل 

»عملة نادرة«، الذي تقوم 
ببطولته الفنانة نيللي كريم، 

إلى جانب مجموعة كبيرة 
من الفنانني، منهم جمال 

سليمان، جومانا مراد، هشام 
عاشور، إضافة إلى كمال 

أبورية.
واستقر مخرج العمل 

ماندو العدل على فريق 
العمل النهائي خالل األيام 

املاضية، تمهيدا النطالق 
التصوير السبت املقبل، بعد 
تحضيرات دامت عدة شهور 

جمعت بينه وبني نيللي 
كريم واملنتج جمال العدل، 

لالستقرار على الخطوط 
الدرامية العريضة للمسلسل 

الذي ينتمي للدراما 
الصعيدية.

ويقدم أحمد عيد في العمل 
دورا مختلفا عن تجاربه 

الدرامية السابقة، فيما يراهن 
على اختالف الشخصية التي 

يقدمها في املسلسل للعودة 
بقوة بعد غياب طويل.

يستعد املطرب الشعبي عمر 
كمال إلحياء عدة حفالت في 
مصر خالل الشهر الجاري، 

ويحيي أيضا حفلني في 
ليلة رأس السنة في بيروت، 
بجانب حفالت أخرى يقوم 
باالتفاق على إحيائها في 

دبي مطلع العام املقبل.
من ناحية أخرى، غرمت 
نقابة املوسيقيني الفنان 
عمر كمال 50 ألف جنيه، 

بسبب عدم التزامه بقرارات 
مجلس إدارة النقابة خالل 

الفترة املاضية، بشأن 
التقدم للحصول على 

تصاريح مسبقة قبل إحياء 
حفالت داخل أو خارج 

مصر.
وتوجه كمال إلى النقابة 

للتحقيق معه أمس األول، 
واالستماع إلى أقواله، 

خاصة أن التصريح الذي 
حصل عليه بالغناء كان من 
بني شروطه االلتزام بجميع 

الضوابط التي يضعها 
مجلس النقابة بشأن 

الحفالت، وهو ما لم يلتزم 
به كمال في الفترة األخيرة.

استقر املنتج أحمد 
السبكي على طرح فيلم 

»أنا لحبيبي«، الذي يقوم 
ببطولته كريم فهمي مع 

ياسمني رئيس قريبا، 
على أن يكون متاحا في 

دور العرض مطلع فبراير 
املقبل، بعدما كان من املقرر 

أن يطرح خالل موسم 
الصيف.

وجاء قرار التعجيل بطرح 
الفيلم بعد إعالن شركات 

التوزيع املصرية عن 
خريطتها الكاملة ألفالم 

نصف العام بداية األسبوع 
الجاري، حيث انتهى 

املخرج هادي الباجوري من 
تصوير الفيلم وعمليات ما 
بعد التصوير بشكل كامل 

ليكون جاهزا للعرض.
وتدور أحداث الفيلم حول 

شخصية كاتب روائي، 
وقصة الحب التي تجمعه 
مع رئيس، وكتبه محمود 

زهران، وتشارك في بطولته 
سوسن بدر، أحمد مالك، 
محمد الشرنوبي، إضافة 

إلى بيومي فؤاد، ويعرض 
الفيلم في الصاالت 

السينمائية املصرية 
والعربية بنفس التوقيت.

أحمد عيد يعود للتلفزيون 
بصحبة نيللي كريم

عمر كمال يحيي حفالت 
في بيروت ودبي

»أنا لحبيبي« قريبًا
بدور العرض

● ربيع كالس
ــمــــصــــري أســـامـــة  أكــــــد الـــســـفـــيـــر الــ
شلتوت، في كلمته بالمكتبة الوطنية 
أمس األول، أن الكويت منارة ثقافية، 
 إلى عمق العالقات المصرية 

ً
مشيرا

الكويتية، والتبادل الثقافي، وأشاد 
ــنـــي لــلــثــقــافــة  بــــــدور الــمــجــلــس الـــوطـ
والــفــنــون واآلداب فــي تنظيم نــدوة 
ــرة  ــيــ ــســ ــمــ ــان والــ ــســــــ »مـــــحـــــفـــــوظ اإلنــــــ
واإلبداع« على مسرح المكتبة، حول 
الـــروائـــي الــمــصــري الــعــالــمــي نجيب 
مـــحـــفـــوظ بـــاعـــتـــبـــاره عــــالمــــة فـــارقـــة 

فــي تــاريــخ األدب الــعــربــي الــحــديــث، 
ــاء  ــ ــة األدبـ بــحــضــور أمـــيـــن ســـر رابـــطـ
الكاتبة أمل عبدالله، وأستاذ األدب 
الــعــربــي والــنــقــد د. مصطفى عطية، 
والمستشارة نــدى عــادل، والمنسق 
الــعــام بــالــســفــارة د. إبــراهــيــم ســالم، 
ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــهــتــمــيــن 

واألدباء والمثقفين.
ــانـــب  ــجـ ــالـ ــلــــه بـ ــدالــ ــبــ وأشـــــــــــــادت عــ
اإلنــســانــي فــي حــيــاة األديــــب نجيب 
محفوظ، واستعرضت بعض مواقفه، 
وأنــه لم يتقدم لجائزة نوبل، وإنما 
الجائزة هي التي اختارته عن مجمل 

أعماله األدبية، فهو أديب الواقعية، 
وقد ولد في حي الجمالية بالقاهرة، 
 
ً
وحصوله على الجائزة ليس مكسبا
لــه وإنــمــا مكسب لــأمــة الــعــربــيــة أن 
يتوج أديب عربي بتلك الجائزة، وقد 
قسم نجيب تلك الجائزة إلى أربعة 
أقــســام بينه وبــيــن ابنتيه وزوجــتــه، 
ونصيبه هو تبرع به ألمراض الفشل 
 لنفسه، 

ً
الـــكـــلـــوي، ولــــم يــأخــذ شــيــئــا

فهو اإلنسان المعطاء، وقــد سجلت 
معه لقاء بصحبة بعض األدباء مثل 
ــروت أبـــاظـــة، فلم  أنــيــس مــنــصــور وثــ
يسأل عن مكافأة فهو اإلنسان الوفي 

المنظم الـــذي يكتب بخيال المبدع 
صاحب األمانة العلمية.

وذكر أستاذ األدب العربي والنقد 
د. مــصــطــفــى جــمــعــة أن »الـــهـــدف من 
الــنــدوة هــو تقديم رؤيـــة تجمع بين 
ــــي،  ــذاتـ ــ تـــكـــويـــن نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ الـ
والــبــيــئــة الــتــي عـــاش فــيــهــا، ونعني 
بها البيئة المكانية، في أحياء مصر 
القديمة والتراثية الجميلة، وتأثر بها 
كما تأثر بأسرته، خاصة شخصية 
 من 

ً
أمــه الــتــي كــانــت تحكي لــه كثيرا

الحكايات الشعبية التي تحفظها، 
بجانب تأثره بشخصية والده، الذي 

 تــقــالــيــد 
ً
جــــاء مـــن الــصــعــيــد، حـــامـــال

راســخــة، وصـــور محفوظ شخصية 
والـــــــده فــــي الـــثـــالثـــيـــة فــــي شــخــصــيــة 
ــاءت  الــســيــد أحــمــد عــبــدالــجــواد، وجـ
روايـــات محفوظ فــي أغلبها معبرة 
عن أحياء القاهرة القديمة، مثل بين 
القصرين، وقصر الشوق، والسكرية، 
ــلـــي، وأفــــــــــراح الـــقـــبـــة،  ــيـ ــلـ وخـــــــان الـــخـ
وغيرها، ليكون المكان هــو البطل، 
ــداث واإلنـــســـان  ــاوي لـــأحـ ــحـ وهــــو الـ

وتغيرات البشر«.

 الشيخة باسمة المبارك ود. خالد عبداللطيف
ً
صورة جماعية لحضور المتلقىالرفاعي متوسطا

جانب من المعرض

الزامل يستمع للفنانة شعاع الرشيدي بحضور عائشة المحمود وسارة خلف

انطالق »المرسم الُحر في عيون التشكيليين«

»نجيب محفوظ المسيرة واإلبداع« على مسرح المكتبة الوطنية

»أصوات سردية شبابية« في »الملتقى الثقافي«
باسمة المبارك: الكويت والدة للروائيين... و»منتدى المبدعين« ارتقى بالثقافة

قــال مؤسس ومــديــر الملتقى الثقافي 
األديب طالب الرفاعي، إن أمسية الملتقى 
انطلقت بعنوان »أصوات سردية شبابية«، 
وتــمــت بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع رابــطــة 
األدباء الكويتيين، ودور النشر الكويتية: 
دار السالسل، مكتبة صوفيا، دار الفراشة، 
بالتينيوم بوك، نوفا بلس، قرطاس، بحيث 
لها، ويتناول عوالم 

ّ
رشح كل دار أديبا يمث

ُ
ت

إصداره الجديدة.
وأشار الرفاعي إلى سعادته باستضافة 
الشيخة باسمة المبارك، الداعم والمشّجع 
لــمــنــتــدى الــمــبــدعــيــن الــشــبــاب فـــي رابــطــة 
ــك مــنــذ تــأســيــســه بــفــكــرة من  األدبــــــاء، وذلــ
الصديق العزيز وليد المسلم عام 2001، 
 إلى أنه بعد مرور عقدين من الزمن 

ً
الفتا

على تأسيس المنتدى يتوجب التوقف 
عند تقييمه، والبحث عــن أفضل السبل 

لتطويره.
وذكـــر أن احــتــضــان واهــتــمــام الملتقى 
الــثــقــافــي بــالــشــبــاب وإصــــداراتــــهــــم جــزء 
أساسي من أهداف الملتقى منذ انطالقه 
 بإنشاء اتحاد للناشرين 

ً
عام 2012، مطالبا

الكويتيين في عهد وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 

المطيري.

منصة شبابية
ــــت الــشــيــخــة بـــاســـمـــة الـــمـــبـــارك  ــاركـ ــ وبـ
للرفاعي ترجمة روايــتــه »الــنــجــدي« إلى 
اإلسبانية، وأبدت سعادتها بالوجود في 
الملتقى الثقافي، وأن جهوده المتواصلة 
ــل إضـــافـــة واضـــحـــة لــلــعــمــل الــثــقــافــي 

ّ
تــمــث

الكويتي، وأكـــدت أن دولـــة الكويت والدة 
وتمتلك روائيين منهم: بثينة العيسى، 

وعبدالله البصيص اللذان أبدعا في مجال 
الرواية، وأمل الرندي التي أبدعت في مجال 
أدب الطفل، وسارة العسكر وإيالف الريش 

اللتان أبدعتا في أدب الرحالت.
وقالت: »الكويت والدة بجهود وتضافر 
 في 

ً
ــا جـــهـــود الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، وأيــــضــ

الجانب الثقافي وغيره«. 
ــرت أن مــنــتــدى الــمــبــدعــيــن مضى  ــ وذكـ
على إنــشــائــه عــقــدان، وأنـــه قــام بــلــّم شمل 
الطاقات الشبابية، مما ساعد على االرتقاء 
بــالــمــشــهــد الــثــقــافــي الــكــويــتــي، وتــقــدمــت 
الشيخة باسمة بــاقــتــراٍح إلنــشــاء منصة 
شبابية كويتية تقدم اإلصدارات الكويتية 
 لــإبــداع 

ً
 حــاضــرا

ً
لــلــعــالــم، وتــكــون صــوتــا

الكويتي لجميع من يبحث عنه، وبشكل 
عصري يواكب حركة النشر العالمية. 

ثروة فنية
بدوره، قال األمين العام لرابطة األدباء 
د. خــالــد رمــضــان: إن »منتدى المبدعين 
 
ً
لــم يؤسس عــام 2001، لكنه كــان امــتــدادا
لملتقى الثالثاء في الرابطة منذ حوالي 
عـــام 1985، فــقــد كــنــا نــجــمــع الــشــبــاب كل 
يوم ثالثاء لقراءة قصائدهم أو قصصهم 
بحضور األدباء الكبار أمثال: د. سليمان 
الـــشـــطـــي، د. خــلــيــفــة الــــوقــــيــــان، يــعــقــوب 
السبيعي، علي السبتي، الذين يستمعون 
: »لكن 

ً
لــلــشــبــاب ويــوجــهــونــهــم«، مــضــيــفــا

تم تنظيم هذا اللقاء وإعطاؤه كيانه في 
عـــام 2001، وأصــبــح يحمل اســـم منتدى 
الشباب المبدعين، وتلقى الدعم الكريم 
من الشيخة باسمة وخصص له ميزانية 
سنوية، وتمنى رمضان أن يقدم المنتدى 
خدماته لشرائح أكبر من الشباب في مجال 

اإلبداعات األخرى، لما تملكه الكويت من 
ثروة فنية.

نزف الوردة
ــاب 

ّ
وكـــانـــت أول الــمــتــحــدثــيــن مـــن الــكــت

الكاتبة إيمان الخباز، حيث أشارت إلى أن 
روايتيها »ليلى بكى فيها القمر«، و»بريق 
 من 

ً
يـــا عــيــن أبـــــوي« القــتــا صــــدى جــمــيــال

الجمهور، وأكدت أن الكتابة بالنسبة لها 
هــي حياة وشــغــف، الفتة إلــى أننا شعب 

متعطش إلى القراءة والكتابة.
ــام الـــمـــســـلـــم تــــحــــدث عــن  الــــكــــاتــــب بــــســ
ــزف  مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة الـــثـــالـــثـــة »نــ
الــــــــوردة: وقـــصـــص أخـــــــرى«، وقـــــال »ربــمــا 
هـــذه الــمــجــمــوعــة بــخــالف المجموعتين 
السابقتين حاولت أن تتمسك بموضوع 
واحد أو خيط أساسي يربط بين 11 قصة 
مختلفة«، وذكـــر أن قصة »نـــزف الــــوردة« 
تــتــكــلــم عـــن حـــادثـــة ألــيــمــة مـــعـــروفـــة لــدي 
الكويتيين، وهــي حريق عــرس الجهراء، 
 إلــى تناولها لقضية الــمــرأة، فتلك 

ً
الفــتــا

الحادثة فيها الكثير من األوجه والمعاناة، 
وأن العنوان مستوحى من لوحة تشكيلية 
»عـــرس الــجــهــراء« للفنان نـــواف الحملي، 
 ،

ً
واللوحة عبارة عن وردة بيضاء تنزف دما

ومن ثم استعرض المسلم بقية عناوين 
مجموعته القصصية، ثم أكــد أن أغلبية 
دور النشر اليوم تعتمد على المعارض، 
والتوزيع لديها شبه معدوم، وهذه معضلة 

كبيرة تواجه الكاتب اليوم.

»رسائل يابانية«
من جانبه، قال الكاتب بدر الفيلكاوي 
عن روايته »رسائل يابانية« إنها تتحدث 

ــقــــارن بينها  ــن الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة، وتــ عـ
 
ً
وبــيــن ثقافة المجتمع الــكــويــتــي، مشيرا
إلــى أنــه فــي الــبــدء كــان بـــوده كتابة كتاب 
عن الفروقات بين الثقافتين لكن الناشر 
أشار عليه بأفضلية أن يتناول الموضوع 
كرواية، واختار أن تكون على شكل رسائل، 
ليترجم بذلك تجارب أشخاص يابانيين 
عاشوا في الكويت، أما الكاتب عبدالكريم 
ــر الــقــهــوة«،  ـ

ْ
ــف الــشــطــي فــتــنــاول كــتــابــة »ِسـ

والذي استغرق قرابة 5 سنوات من السفر 
والـــتـــرحـــل، بــيــن دول أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 

واليمن وغير ذلك من الدول. 
واختزل قصة الكتاب في الغالف ليقول 
»أنا أعتقد أن الغالف نقطة نهاية الكتاب 
بالنسبة للكاتب، وهي نقطة بداية الكتاب 
 إلــى أن الغالف 

ً
بالنسبة للقارئ«، مشيرا

أخذ منه 6 أشهر من العمل، وأنه يحاكي 
ويعكس عمق تاريخ القهوة.

تفاصيل البيوت
ــارة العسكر فتحدثت   أمـــا الكاتبة سـ
ــزلـــي: ســـفـــر في  ــنـ ــن إصـــــدارهـــــا »أنــــــت مـ عــ
ذاكرة البيوت العربية«، وانه أتى بعد 10 
ســنــوات مــن الــســفــر والــتــرحــال، لــســوريــة، 
ولبنان، واألردن، المغرب، وتونس، ومصر، 
مشيرة إلى أنها حاولت أال تتناول المدن 
بصورتها الخارجية التقليدية، بل تغوص 
في تفاصيل البيوت واألسر التي تسكنها، 
وأنها وفي جميع ترحالها كانت تواجه 
بــالــود والــتــرحــاب والــكــرم مــن األســر التي 

نزلت عندها. 
وفــي مستهل حديثها أشــادت الكاتبة 
مريم الموسوي بجهود الشيخة باسمة 
المبارك وشكرتها على جهودها الحثيثة 

في منتدى المبدعين الشباب، وأنه أضاف 
لها الكثير، فهو كان بمنزلة نقلة نوعية في 
حياتها ككتابة، لكونه كــان فرصة للقاء 
بــالــكــتــاب اآلخـــريـــن. ووصــفــت الــمــوســوي 
الكتابة بأنها رحلة في اكتشاف الذات، ومن 
ثم تحدثت عن روايتها »مــوؤودة«، والتي 
تتناول هموم ومعاناة المرأة بالمجتمع 

الكويتي والعربي. 

»شاهة امرأة من ورق«
وقالت الكاتبة منال المزيد: »فعل الكتابة 
بــدأ معي منذ ســنــوات فكنت أجــد نفسي 

بالتعبير من خالل ما أكتبه«. 
وتطرقت المزيد إلى روايتها الجديدة 
»شاهة امرأة من ورق«، وأنها مقتبسة من 
أحداث حقيقية، وتظهر قدرة اإلنسان على 
الــوقــوف بوجه الــمــرض واأللـــم االنتصار 
عليهما، بينما الكاتب الفي عبيد تحدث 
ــرأة وســتــة رجـــال« لكونها  عــن روايــتــه »امــ
تتناول قصة امـــرأة عاشت طــوال عمرها 
ــرب، والــــروايــــة توثق  ــ بــيــن مــحــارمــهــا األقــ
ــــداث حقيقية   مــن أحـ

ً
فــي أحــداثــهــا شــيــئــا

جرت في الكويت، وذكرت الكاتبة مياسة 
عبدالعزيز أن لديها 4 إصـــدارات، آخرها 
روايــة »بــدون بوتكس«، وهو عنوان الفت 
 مع  الغالف الكاريكاتيري، 

ً
للنظر خصوصا

وأهدت الرواية إلى والدتها، وتتناول قصة 
امرأة تعيش صراعات وتحديات جسيمة 
مــع بطلها، وكــيــف أن عمليات التجميل 
 يؤثر على الحياة 

ً
 ملموسا

ً
أصبحت واقعا

االجتماعية.

فضة المعيلي

الملتقى 
الثقافي 

يحرص في 
كل موسم 

على تشجيع 
اب 

ّ
ودعم الكت

الشباب
طالب الرفاعي

أقترح إنشاء 
منصة لكتب 

الشباب 
الكويتيين 
تصل إلى 

القارئ حيثما 
كان

باسمة المبارك

أمل عبدالله ومصطفى عطية
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األرجنتين وكرواتيا صراع 
المهارات والروح القتالية

مواجهة خاصة للحارسين 
ليفاكوفيتش ومارتينيز

 زاكيروني: ميسي 
معيار الجودة

 حكيمي لمبابي: أراك 
 يا صديقي!

ً
غدا

10

11

12

13

ثأر ورد اعتبار... أم إثبات تفوق؟ثأر ورد اعتبار... أم إثبات تفوق؟
 للقمة المرتقبة بين منتخب األرجنتين عبدالعزيز التميمي

ً
سيكون استاد »لوسيل« مسرحا

ونظيره كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ويدخل المنتخب الكرواتي هذه المباراة متسلحا بشخصيته الجديدة 

التي وضعته في قائمة المنتخبات العالمية الجديرة باالحترام، على 
الرغم من خلو سجله المونديالي من أية ألقاب.

واستطاعت كرواتيا بقيادة مدربها داليتش وجيلها االستثنائي الذي 
يضم مودريتش أحد افضل العبي خط الوسط في السنوات 

الماضية، الوصول الى نصف نهائي المونديال الحالي بعدما 
خاضت المباراة النهائية في مونديال روسيا 2018 

ولكنها خسرت امام فرنسا، لتثبت انها من بين 
المنتخبات التي تمتلك شخصية المنافس على 

األلقاب بعدما كانت تلعب دور الحصان األسود في السابق.
من جانبها، تسعى االرجنتين لرد اعتبارها امام كرواتيا التي هزمتها 

في النسخة الماضية 3 - صفر في دور المجموعات.
وعلى الرغم من فوز كرواتيا في اخر مواجهة جمعت الطرفين، فإن 

الظروف كانت مختلفة تماما، فالمنتخب الحالي يبدو اكثر توازنا 
وانضباطا من السابق، كما ان رغبة الفريق بقيادة 

النجم الكبير ليونيل ميسي كبيرة جدا في احراز 
اللقب العالمي الثالث، وقد تلعب الجماهير 

االرجنتينية التي اكتظت بها الدوحة، 
دورا كبيرا في ترجيح كفة الفريق 

الالتيني.

https://www.aljarida.com/article/7841
https://www.aljarida.com/article/7798
https://www.aljarida.com/article/7798
https://www.aljarida.com/article/7746
https://www.aljarida.com/article/7737


العدد 5208 / الثالثاء 13 ديسمبر 2022م / 19 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
10

األرجنتين وكرواتيا صراع المهارات والروح القتالية
يتواجهان اليوم في الدور نصف النهائي لمونديال قطر يتواجهان اليوم في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 20222022

مواجهة من العيار الثقيل 
تجمع منتخبي األرجنتين 

المتخم بالالعبين المهاريين 
وفي مقدمتهم ليونيل 

ميسي، وكرواتيا المكتظة 
بالالعبين القتاليين بقيادة لوكا 

مودريتش.

ــــب الــــــكــــــرواتــــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــف الـ ــقــ ــ يــ
»الــشــّجــاع« وقــائــده المخضرم لوكا 
مودريتش بين النجم األرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي وفــرصــتــه األخــيــرة، 
لمنح بالدها لقبها األول منذ 1986، 
حــيــن يــتــواجــهــان الــيــوم عــلــى ملعب 
لوسيل في نصف نهائي مونديال 

.2022
عندما دخــلــت كــرواتــيــا نهائيات 
الــنــســخــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن كانت 
خارج الحسابات، السيما أن معظم 
نــجــومــهــا الــــذيــــن قــــادوهــــا لــنــهــائــي 
عام 2018 تقدموا في العمر، وعلى 
.»

ً
رأسهم القائد مودريتش »37 عاما

ــو  ــ ــكـ ــ ــن رجـــــــــــال الــــــــمــــــــدرب زالتـ ــ ــكـ ــ لـ
داليتش خالفوا التوقعات وقــادوا 
الــبــالد إلـــى نــصــف الــنــهــائــي الــثــالــث 
في 6 مشاركات بعدما عرفوا كيف 
يديرون مباراتي ثمن وربع النهائي 
ــروح قــتــالــيــة عــالــيــة ســمــحــت لــهــم  ــ بـ
بتعويض تخلفهم أمــام اليابان ثم 
أمــام الــبــرازيــل فــي الــوقــت اإلضــافــي، 
قـــبـــل أن يــحــســمــوا األمــــــور بـــركـــالت 
الترجيح بفضل الــحــارس المتألق 

دومينيك ليفاكوفيتش.

طريق التأهل

فبعد مشوار »هادئ« إلى حد كبير 
فـــي دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، حــيــث تــأهــل 

ــال دالــيــتــش فــي الــمــركــز الثاني  رجـ
ضمن منافسات المجموعة السادسة 
خــلــف الــمــغــرب بتعادلين وانــتــصــار، 
جاء دور ليفاكوفيتش ليفرض نفسه 
 في الدور ثمن النهائي حين فطر 

ً
بطال

قلوب اليابانيين في ركالت الترجيح.
 ثــالث ركــالت 

ً
صــد ابــن الـــ 27 عــامــا

ترجيحية للمنتخب اآلســيــوي الذي 
سطر إنجازين في دور المجموعات 
بـــــفـــــوزه عــــلــــى الـــبـــطـــلـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن 
ــبـــانـــي  الــمــنــتــخــبــيــن األلـــمـــانـــي واإلسـ
بنتيجة واحدة 2-1، وحرمه من بلوغ 
ربع النهائي للمرة األولى في تاريخه.

ووقــعــت كــرواتــيــا »الـــَهـــِرمـــة« على 
الـــبـــرازيـــل فـــي ربــــع الــنــهــائــي، فـــرأى 
كثر أنها مباراة في متناول نيمار 

ورفاقه.
لكن العبي داليتش عرفوا كيف 

يتعاملون مع الضغط ونجحوا 
فــي جــر »سيليساو« الــى ركــالت 
ــن حـــــارس  ــيـ ــحـ ــانـ ــيــــح، مـ ــرجــ ــتــ الــ
ديــنــامــو زغــــرب فــرصــة جــديــدة 
لــلــعــب دور الــبــطــل، فــكــان على 
الموعد منذ الركلة الترجيحية 

األولــــى الــتــي نــفــذهــا نــجــم ريـــال 
مدريد اإلسباني رودريغو.
وهذه الركلة الترجيحية 

الــــضــــائــــعــــة تـــركـــت 
أثـــرهـــا الــكــبــيــر 
عــــلــــى العــــبــــي 

ــوازاة مــع نــجــاح  ــ الـــمـــدرب تــيــتــي، مـ
ــذ ركــــالتــــهــــم  ــيــ ــفــ ــنــ الـــــــــكـــــــــروات فـــــــي تــ
ــع األولــــى، فوصل  الــتــرجــيــحــيــة األربــ
ــاريـــــس ســــــان جـــرمـــان  ــ قـــلـــب دفـــــــاع بـ
ماركينيوس وهو تحت ضغط كبير، 
 مــنــه أن عليه التسجيل وإال 

ً
إدراكــــا

فسينتهي الحلم بلقب أول منذ 2002 
وسادس في تاريخ العمالق األميركي 

الجنوبي.
ـــهـــا 

ّ
ــة الــــــتــــــي خـــلـــف ــ ــبــ ــ ــرهــ ــ ــكـــــن الــ لـــ

 على 
ً
ليفاكوفيتش بدت جلية تماما

عيني المدافع البرازيلي الذي حطم 
آمال بالده بمواصلة الحلم بعدما 
 
ً
ســــدد فـــي الـــقـــائـــم األيــــســــر، مــطــلــقــا
فرحة كرواتية مجنونة، فيما غرق 

زمـــــــالؤه والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــبـــرازيـــلـــي 
بالدموع.

ً
ولألرجنتين سالحها أيضا

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم 
الـــثـــالثـــاء هـــل ســيــنــضــم مــيــســي الــى 
صــديــقــه الـــعـــزيـــز وزمـــيـــلـــه فـــي ســان 

جرمان نيمار؟
المهمة الكرواتية لن تكون سهلة 
بــالــتــأكــيــد، إذ إن جــر فــريــق الــمــدرب 
ـــــالت  ــيــــل ســــكــــالــــونــــي الـــــــى ركـ ــيــــونــ لــ
ــد ال تـــثـــمـــر ألن أبـــطـــال  الـــتـــرجـــيـــح قــ
العالم مرتين يملكون في صفوفهم 
 بشخص إميليانو 

ً
 مــمــاثــال

ً
ســالحــا

مارتينيس الذي كان بطل 
التأهل لدور األربعة 
ــده ركــلــتــيــن  بــــصــ
تـــرجـــيـــحـــيـــتـــيـــن 
لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــــهــــولــــنــــدي فــي 
ــيــــر  ــبــ انــــــــــجــــــــــاز كــ
ــان  ــــق كــ ــريـ ــ ــد فـ ــ ضــ
 لــــمــــا 

ً
مــــــســــــتــــــعــــــدا

يـــعـــتـــبـــر ركـــــــــالت الـــــحـــــظ مــــــن خــــالل 
االعتماد على التكنولوجيا والعلم.

وبـــالـــنـــســـبـــة مـــيـــســـي الـــــــذي أظـــهـــر 
 غير مألوف في 

ً
أمــام هولندا غضبا

 ما يؤكد حجم 
ً
مسيرة ابن الـ 35 عاما

اندفاعه لتحقيق حلم منح األرجنتين 
لقبها األول منذ 1986 والــثــالــث في 

تاريخها.

 سيناريو 2018 بعيد المنال

ــالــــذاكــــرة الـــى  ويــــعــــود الـــطـــرفـــان بــ
مونديال 2018 حين تواجها في دور 
المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا 
 في النسخة 

ً
 بعيد المنال تماما

ً
فوزا

ــتـــســـحـــت الـــعـــمـــالق  ــة، إذ اكـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
األمــيــركــي الجنوبي بثالثية نظيفة 
سجلها أنتي ريبيتش ومودريتش 

وإيفان راكيتيتش.
وفــــي حــيــنــهــا، تـــصـــدرت كــرواتــيــا 
ــلـــة،  ــة بـــتـــســـع نــــقــــاط كـــامـ ــمـــوعـ ــمـــجـ الـ
واضطر ميسي ورفاقه الى االنتظار 
حتى الجولة الختامية لحسم تأهلهم 

بالفوز على نيجيريا 1-2.
ــتـــظـــر  وفـــــــي هـــــــذه الــــنــــســــخــــة، انـ
 حتى الجولة 

ً
األرجنتينيون أيضا

ــم الـــــتـــــأهـــــل بـــعـــد  األخـــــــيـــــــرة لــــحــــســ
 أمـــام 

ً
الـــســـقـــوط الـــصـــادم افـــتـــتـــاحـــا

السعودية )2-1(.
ــا الـــى  ــيــ ــلــــت كــــرواتــ وعـــنـــدمـــا وصــ

ــائــــي عـــــــام 1998 فــي  ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــمـــونـــديـــالـــيـــة األولـــــى 
بــعــد االســتــقــالل عــن يــوغــوســالفــيــا، 
 بــــاألرجــــنــــتــــيــــن، لــكــن 

ً
ــا ــ ــــضــ مـــــــرت أيــ

الــنــتــيــجــة كـــانـــت حــيــنــهــا لــمــصــلــحــة 
ــهــــدف ســجــلــه  »ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــتـــســـي« بــ
إيكتور بينيدا في دور المجموعات.

ميسي ومودريتش

لكن موقعة الــثــالثــاء فــي لوسيل 
ترتدي أهمية أكبر بكثير بالنسبة 
لــلــمــنــتــخــبــيــن، ألن بــطــاقــة الــنــهــائــي 
عــلــى الــمــحــك حــيــث يــســعــى مــيــســي 
الى تكرار سيناريو 2014 حين قاد 
بالده الى المباراة الختامية للمرة 
الــخــامــســة فــي تــاريــخــهــا بــعــد 1930 
و1978 و1986 و1990، عــلــى أمــل 
أن ينجح في تعويض ما فاته قبل 
ثمانية أعوام حين سقط أمام األلمان 

صفر1-.
وعلى غرار ميسي الذي يخوض 
ــــح الــنــهــائــيــات األخـــيـــرة،  عــلــى األرجـ
يمني مودريتش النفس بــأن تكون 
مـــشـــاركـــتـــه الـــمـــونـــديـــالـــيـــة األخـــيـــرة 
ــام 2018 حـــيـــن وصـــل  ــعــ مـــمـــاثـــلـــة لــ
بــبــالده الــى النهائي قبل الخسارة 

أمام فرنسا 4-2. 
)أ ف ب(

... والعبو المنتخب االرجنتيني خالل المباراة السابقةالعبو المنتخب الكرواتي خالل المباراة السابقة

10:00م
كرواتيا x األرجنتين

كسب مدّرب كرواتيا زالتكو داليتش االحترام له ولفريقه، 
بعد قيادته منتخب »المتوهجين« إلــى وصافة مونديال 
2018، ثم بلوغ نصف نهائي نسخة قطر 2022 على حساب 

حة بقّوة الحراز اللقب.
ّ

البرازيل المرش
 محل أنتي كاتشيتش في 

ّ
( حــل

ً
كــان داليتش )56 عــامــا

خريف 2017، غداة تعادل كرواتيا على أرضها مع أيسلندا 
)1-1(، وقبل يومين من مباراة حاسمة للتأهل لكأس العالم 

الروسي وبصفة المدرب المؤقت.
اختير لعدم وجود أي شخصية أفضل لمجموعة معتادة 
على األسماء الرنانة امثال ميروسالف بالجيفيتش )كان 
 له في فارتكس فاراجدين لمدة عامين(، أو 

ً
داليتش مساعدا

سالفن بيليتش أو نيكو كوفاتش.
داليتش عضو في الجالية البوسنية الكرواتية ومتعلق 
بالمنتخب الــوطــنــي. ال يملك فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة ســوى 
منصب مساعد مدرب األشبال، العديد من األندية الكرواتية 
الصغيرة، وتجربة وجيزة في ألبانيا ثم في الخليج مع 

الهالل السعودي والعين اإلماراتي.
، لكنه كان يستعد 

ً
ولم تكن مسيرته كالعب مبهرة أيضا

لدخول معترك التدريب كما يتذكر زميله في صفوف فارتكس 
دافور فوغرينيتش »في كل مرة كنا نغادر الملعب، كان يدّون 

مالحظاته على دفتر بكل ما نقوم به خالل اليوم«.
ويــتــمــتــع دالــيــتــش بــقــوة هــائــلــة: إيـــمـــان ال يــتــزعــزع في 
مصيره، ونجح في مونديال 2018، بفرض سلطته على 
الالعبين واالتــحــاد واإلعـــالم بطرد أحــد نجوم »فاتريني« 
المهاجم نيكوال كالينيتش الذي رفض مشاركته كبديل في 

المباراة األولى.
في المباراة التالية، تفّوق فريقه على األرجنتين 3-0. كانت 
بداية قصة رائعة حتى خسر النهائي أمام فرنسا. باإلضافة 

إلى هذه الملحمة، بنى داليتش شعبيته.
 
ً
 وصيفا

ّ
عــنــدمــا عـــاد المنتخب الــكــرواتــي بــعــد أن حـــل

لمونديال 2018، استقبله 500 ألف شخص في زغــرب. لم 
يحدث هذا األمر منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 

1994 في خضم حرب االستقالل.
في عــام 2020، عندما تراجعت نتائج المنتخب، تقول 
صحيفة »يوتارنيي ليست« إن المدرب انتقل من »العشق 
المطلق، إلــى الــــدروس، عــدم الثقة، النقد وحتى التشهير 
الكامل«. لكن داليتش لم يغّير نهجه وبدأ عملية التجديد 
 بسبب التقاعد الدولي للمؤثرين المهاجم 

ً
الذي أصبح حتميا

مــاريــو ماندزوكيتش والعــب الوسط 
إيــفــان راكيتيتش أو حــارس المرمى 

دانيال سوباشيتش.
بــنــى فــريــقــه الــجــديــد حـــول كبار 
السن )مودريتش، وديــان لوفرين، 
وإيــــــفــــــان بـــيـــريـــشـــيـــتـــش(، اخــــتــــار 
 يـــدعـــى دومــيــنــيــك 

ً
ــا ــابـ  شـ

ً
حــــارســــا

ليفاكوفيتش، والمهاجمين نيكوال 
فالشيتش وبرونو بتكوفيتش، 
والمدافع يوشكو غفارديول أحد 

اكتشافات البطولة الحالية.
وفي المؤتمر الصحافي رد دالتيش 
على انتقاد أسلوب لعب فريقه مقارنة 
ــّدد عــلــى أنــه  ــ بــمــا قـــّدمـــه فـــي 2018، وشـ
ــف الــمــشــوار عند نصف 

ّ
ال يــرغــب بــتــوق

النهائي. وقـــال داليتش »نحن مــن بين 
أفضل أربعة منتخبات في العالم. هذا 
نجاح مذهل لكرواتيا لكننا نريد المزيد«.

ــــد مــنــتــخــب  ــن نـــلـــعـــب ضـ ــــع »نــــحــ ــابـ ــ وتـ
أرجنتيني عظيم، فريق رائع بقيادة ليونيل 
ميسي. قمنا بتحليل خصمنا ونعرف كيف 
يلعبون، أين يريدون الذهاب بالمباراة. أنا 

متفائل بطبيعتي وأنا أثق في العبّي. لديهم 
شخصية رائعة ولم يكن ليصلوا إلى نصف 

النهائي لوال ذلك«.
ولـــدى ســؤالــه عما إذا كــانــت الــمــبــاراة ضد 

األرجنتين ستكون األعظم في مسيرته، أجاب 
»بالنسبة لي، كانت مباراة نصف النهائي ضد 

إنكلترا )في 2018( األعظم على اإلطالق والبرازيل 
تــأتــي فـــي الــمــركــز الــثــانــي )ربــــع نــهــائــي النسخة 

الحالية(، هذه المباراة ستكون الثالثة«.
وتابع »لتكرار هذا اإلنجاز )الوصول الى النهائي( 

عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي، إذا فـــزنـــا عــلــى األرجــنــتــيــن 
فسيجعلها أعظم مباراة لكرواتيا في التاريخ«.

واعتبر أن المنتخب الكرواتي جعل الــوصــول إلى 
 يتحقق لجميع البلدان الصغيرة. أعطينا 

ً
النهائي »حلما

هذه البلدان الحق في أن تكون لديها تلك األحالم«.

داليتش بين العشق 
المطلق والتشهير

سكالوني: ستكون 
مباراة صعبة

رفــــــــــــض مـــــــــــــــدرب الــــمــــنــــتــــخــــب 
األرجــنــتــيــنــي ليونيل سكالوني 
الـــــــمـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــيــــــن الــــــخــــــســــــارة 
ــة أمـــــــــام كـــــرواتـــــيـــــا فــي  ــيــ ــاســ ــقــ الــ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات عــــام 2018، 
ــيـــوم  والــــمــــواجــــهــــة الـــمـــرتـــقـــبـــة الـ
بين الطرفين فــي نصف نهائي 

مونديال قطر.
ويعود الطرفان بالذاكرة اليوم 
)الثالثاء( على ملعب لوسيل إلى 
مونديال 2018 حين تواجها في 
دور المجموعات، ووقتها حققت 
 
ً
 بعيد المنال تماما

ً
كرواتيا فــوزا

في النسخة الحالية، إذ اكتسحت 
ــــالق األمـــــيـــــركـــــي الـــجـــنـــوبـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــي  ــا أنـ ــهـ ــلـ ــفـــة ســـجـ ــيـ بـــثـــالثـــيـــة نـــظـ
ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان 

راكيتيتش.

نقاط كاملةنقاط كاملة

فــي حينها، تــصــّدرت كرواتيا 
المجموعة بتسع نــقــاط كاملة 
في طريقها إلى النهائي الذي 
خسرته أمام فرنسا، واضطر 
لــيــونــيــل مــيــســي ورفـــاقـــه الــى 
ــار حـــــتـــــى الــــجــــولــــة  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االنـ
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــحـــســـم تــأهــلــهــم 

بالفوز على نيجيريا 1-2.

مباراة صعبةمباراة صعبة

وعشية اللقاء الذي سيكون 
 لــمــواجــهــة دور 

ً
ــادة أيـــضـــا ــ إعــ

المجموعات عام 1998 )فازت 
األرجــنــتــيــن 1 - صــفــر( حين 
وصــلــت كــرواتــيــا إلــى نصف 
ــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا  الـــنـــهـــائـــي فـ

المونديالية األولى بعد االستقالل عن 
يوغوسالفيا، قــال ســكــالــونــي: »نتوقع 
 .

ً
ــاراة صــعــبــة ضـــد فـــريـــق جــيــد حــقــا ــبـ مـ

إنــهــم فــريــق بــكــل مــا للكلمة مــن معنى. 
يــلــعــبــون كــفــريــق وســيــجــعــلــون األمــــور 

صعبة«.
 

لدينا خبرة لدينا خبرة 

لــكــن ســكــالــونــي رد عــلــى الــمــقــارنــات 
مــع المباريات السابقة بين الطرفين، 
وقــــال: »ال أعــتــقــد أنـــه يــمــكــنــنــا الــدخــول 
في مقارنات مع كأس العالم السابقة، 
 .

ً
لكنني مقتنع بأنهم فــريــق جيد حقا

ستكون مباراة صعبة«.
وعــن مــقــاربــتــه لــمــواجــهــة الــيــوم، أكــد 
سكالوني أنــه »لــن نغّير الطريقة التي 
نفكر بها. الجميع يعلم انها مباراة في 
كرة القدم، ونقدم كل شيء على أرضية 
الــمــلــعــب. فــي بــعــض األحــيــان قــد يكون 
الحظ الى جانبك وفي أحيان أخرى ال، 
إنها مــبــاراة حاسمة السيما بالنسبة 

لشعبنا«.
وعـــن قـــيـــادة مــيــســي فـــي مـــا ســيــكــون 
 الــنــهــائــيــات الــعــالــمــيــة األخـــيـــرة 

ً
غـــالـــبـــا

لــه، قــال سكالوني: »ســنــرى مــا إذا كان 
ــا إذا كــان  ســـيـــواصـــل الــلــعــب أم ال، ومــ
بــإمــكــانــنــا االســـتـــمـــرار فـــي االســتــمــتــاع 

بمشاهدته يلعب كرة القدم«.
وتــابــع »بــلــدنــا بأكمله يدعمنا، لكن 
. نـــحـــتـــاج الـــى 

ً
ــال ــويــ الـــطـــريـــق مـــا زال طــ

الــتــركــيــز بــالــكــامــل عــلــى مـــبـــاراة نصف 
النهائي، ستكون مباراة صعبة«.

https://www.aljarida.com/article/7798


ميسي الغاضب شخصية مختلفةميسي الغاضب شخصية مختلفة
قـــد يــــرى كــثــيــرون أن مـــا بــــدر عـــن لــيــونــيــل مــيــســي، بــعــد فــوز 
األرجنتين على هولندا، غير مألوف بالنسبة لالعب لطالما ُعِرف 
برباطة جأشه في أصعب الظروف، لكن يمكن تفسير ما حصل، 
الجمعة، في ملعب لوسيل، بغضب قد يغذي تعطشه لمعانقة 

الكأس، بعدما أظهر »أرجنتينيته« أكثر من أي وقت مضى.
ِخذ على ميسي أنه عجز ألعوام طويلة عن نقل تألقه 

ُ
لطالما أ

 في 
ً
على صعيد األندية إلى المنتخب الوطني، لكنه نجح أخيرا

فك النحس الذي الزمه بإحراز لقبه األول بألوان بالده من خالل 
الفوز بكوبا أميركا 2021.

لــكــن، وكــمــا حــال جميع الالعبين، تبقى كــأس الــعــالــم الحلم 
األسمى. وبما أنه في الخامسة والثالثين من ُعمره، دخل نجم 
 ،

ً
باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة اإلسباني سابقا

 أكثر من أي وقت مضى على نيل اللقب، 
ً
المونديال القطري عازما

الذي أفلت منه عام 2014، حين خسر ورفاقه النهائي أمام ألمانيا.
، نجح ميسي 

ً
وبعد صدمة السقوط أمام السعودية )1-2( افتتاحا

في إعادة منتخب بالده إلى الطريق الصحيح، وحمله إلى الدور 
من النهائي، وبعدها إلى ربع النهائي، حيث تواجهوا السبت 

ُ
ث

مع المنتخب الهولندي.
وبدا فريق المدرب ليونيل سكالوني في طريقه لحسم تأهله، 
بعدما افتتح ناهويل مولينا التسجيل بتمريرة متقنة من ميسي، 

قبل أن يضيف األخير الهدف الثاني من ركلة جزاء.
لكن الحياة عادت للهولنديين، بفضل البديل فاوت فيغهورست، 
الـــذي قلص الــفــارق )83( مــن كــرة رأســيــة رائــعــة، ثــم خطف هدف 
التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، إثر ركلة حرة ماكرة.

احــتــكــم الــفــريــقــان بــعــدهــا إلـــى الــتــمــديــد، وهــنــاك بـــدأ التشنج 
 فيها، بعدما شهدت 

ً
وااللتحامات في معركة فتح »فيفا« تحقيقا

بالمجمل 18 بطاقة صفراء طالت حتى الطاقمين التدريبيين 
والالعبين الجالسين على مقاعد البدالء، وبينهم نجم هولندا دنزل 

دامفريس، الذي نال بطاقة حمراء في الثواني األخيرة.
وبعد انتهاء المعركة البدنية على أرضية الملعب، التي شهدت 
 بركالت الترجيح، انتقلت المواجهات 

ً
 أرجنتينيا

ً
في النهاية فوزا

واالستفزازات إلى جانب الملعب، حيث توجه ميسي صوب دكة 
بــدالء هولندا، لمواجهة الــمــدرب لويس فــان غــال، ألنــه »قلل من 

احترامي«، وفق ما أفاد النجم األرجنتيني.

 »فان غال قلل من احترامي« »فان غال قلل من احترامي«

وقــال ميسي: »أشعر أن فان غال قلل من احترامي، بعد الذي 

أدلى به قبل المباراة، كما أن بعض الالعبين الهولنديين ثرثروا 
 خالل المباراة«.

ً
كثيرا

ويتحدث ميسي هنا عما قاله فان غال عشية المواجهة بشأن 
النجم األرجنتيني الــذي يفعل القليل من أجل الفريق عندما ال 

تكون الكرة بحوزته.
ــرّوج فــان غــال بــأنــه يلعب كرة  ورد ميسي، الجمعة: »يــ

جميلة، ثم يضع مهاجمين في منطقة الجزاء، ويبدأ في 
لعب الكرات الطويلة باتجاههم«.

ولــم تنتِه المناوشات واالســتــفــزازات فــي أرضية 
الملعب، بل انتقلت إلى المنطقة اإلعالمية المختلطة، 
حيث ظهر ميسي خــالل مقابلة مع قناة »تــي واي 
سي سبورتس« األرجنتينية وهو يتوجه إلى العب 

هولندي ما بالقول: »إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟ اذهب 
«، وسط ذهول الصحافي 

ً
من هنا أيها الغبي. اذهب بعيدا

: »هدئ من روعك ليو، 
ً
الذي توجه للنجم األرجنتيني، قائال

هدئ من روعك«.
ه لفيغهورست، الذي   أن كالم ميسي موجَّ

ً
ن الحقا وتبيَّ

بدا وكأنه يحاول الوصول إلى األرجنتيني من أجل تبادل 
، إذ انهال 

ً
 بتاتا

ً
السالم معه، لكن الطريق لم يكن سالكا

عليه األرجنتينيون بالشتائم، وبينهم الهداف السابق 
سيرخيو أغويرو، الذي ظهر في فيديو وهو يتوجه 

 باإلنكليزية: »اخرس، اخرس«.
ً
للهولندي قائال

وعندما فّسر الهولندي العمالق ما كان يريده، بدا 
أن مهاجم إنتر اإليطالي الوتــارو مارتينيز، صاحب 

الركلة الترجيحية التي حسمت الفوز لــبــالده، األكثر 
دبلوماسية، وقام بتهدئة الهولندي، ومد يده له 

قبل أن يلحق به. 
بالنسبة لميسي، »أظــهــرت 
األرجنتين من مباراة إلى أخرى 
أنها تعرف كيف تلعب. لعبنا 
باندفاع ورغــبــة، وعرفنا كيف 
نتعامل مع اللحظات )المهمة( 

في المباراة«.
ــن عــلــى »الـــبـــرغـــوث«  اآلن يــتــعــيَّ

 عــلــى أرض الملعب، 
ً
الــتــركــيــز مـــجـــددا

وقيادة »التانغو« إلى المجد، وتحقيق اللقب األهم 
في كرة القدم العالمية، لذا يجب تخطي عقبة كرواتيا 

أواًل، ثم انتظار المنافس في المباراة النهائية.

اعتبر قائد منتخب كرواتيا النجم 
لوكا مودريتش، أن فريقه »مستعد« 
ــــي نــصــف  ــيــــن فـ ــتــ ــنــ لـــتـــخـــطـــي األرجــ
نهائي مونديال 2022 بقطر اليوم 
 أنهم سيبذلون 

ً
)الثالثاء(، مؤكدا

ــهـــم  ــم إدراكـ ــا لـــديـــهـــم، رغــ ــــل« مـ »كـ
ــات كـــثـــيـــرة«  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ لـــــوجـــــود »صـ
إليــــقــــاف العـــــب بـــحـــجـــم الــنــجــم 

ليونيل ميسي.
ــي  وقـــــــــــــــــال مــــــــــودريــــــــــتــــــــــش، فــ

تصريحات للتلفزيون اإلسباني: 
»لديَّ رغبة كبيرة في خوض نصف 

نهائي آخر أمام فريق عظيم، هذه هي 
رغبتي الحقيقية، ليس أمام العب واحد 
 بكل تأكيد، 

ً
فحسب. ليو العب عظيم جدا

هـــو األفـــضـــل فـــي مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن، 
وسنواجه صعوبات كبيرة إليقافه، لكننا 
مستعدون، وسنقدم كل ما لدينا. نتمنى 

 لبلوغ النهائي«.
ً
أن يكون هذا كافيا

، أنـــه ال 
ً
ـــ37 عـــامـــا وأضــــاف صــاحــب الــ

يجد أي مشكلة في عدم ترشيح كثيرين 
لهم في مباريات بهذه الحجم.

وأوضـــــــــــــح: »الــــجــــمــــيــــع يــــنــــظــــر إلــــى 
ــرة، وكـــأنـــنـــا بــلــد  ــيـ ــبـ ــكـ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـ

صغير، ولم يضعنا أحد في الحسابات، 
لكن ليس لدينا أي مشكلة في هــذا األمــر. هذا 

أمر خاص بالخارج، وال يمكننا السيطرة عليه. 
ال يمكننا سوى بذل أقصى مجهود ممكن، وهذا 

سر قوتنا«.
واختتم نجم ريال مدريد اإلسباني تصريحاته 

من النهائي على 
ُ
بدهشته من خروج إسبانيا من ث

يد المغرب بركالت الترجيح. 
)إفي(

مودريتش
ميسي

مواجهة خاصة للحارسين ليفاكوفيتش ومارتينيز
بــعــدمــا كـــانـــا بــطــلــي تـــأهـــل بــلــديــهــمــا لــلــدور 
نصف النهائي لمونديال قطر 2022، ستكون 
األنظار شاخصة الثالثاء في ملعب لوسيل على 
المواجهة المرتقبة بين الحارسين األرجنتيني 
ــرواتـــي دومــيــنــيــك  ــكـ إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، والـ
لــيــفــاكــوفــيــتــش، الســيــمــا إذا وصــلــت الــمــواجــهــة 

لركالت الترجيح.
كان الجميع ينتظر أن يكون لوكا مودريتش 
النجم المطلق للمنتخب الكرواتي في مونديال 
قــطــر، فــجــاءت الــمــســانــدة مــن الــحــارس المغمور 

ليفاكوفيتش الذي خطف األضواء من الجميع.
 فــي ثمن 

ً
وفـــرض ليفاكوفيتش نفسه بــطــال

الــنــهــائــي حــيــن فــطــر قـــلـــوب الــيــابــانــيــيــن في 
 
ً
ركــالت الترجيح، حيث صد ابن الـــ27 عاما
ثالث ركــالت للمنتخب اآلسيوي، وحرمه 
مــن بلوغ ربــع النهائي للمرة األولـــى في 

تاريخه.
ثم جر العبو المدرب زالتكو داليتش 
»السيليساو« الى ركالت الترجيح، فكان 

ليفاكوفيتش على الموعد منذ الركلة الترجيحية 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي  ــــى الــتــي نــفــذهــا نــجــم ريــ األولـ
رودريــغــو، وتصدى لها ببراعة، لتترك أثرها على 
العبي الــمــدرب تيتي، وبــدت الضربة التي خلفها 
 على عيني المدافع البرازيلي 

ً
الحارس جلية تماما

الذي حطم آمال بالده بمواصلة الحلم بعدما سدد 
في القائم األيسر.

، رأى بالحارس 
ً
وعندما كان ليفاكوفيتش شابا

اإلسباني إيكر كاسياس، بطل مونديال 2010، مثله 
األعلى، من دون أن يحلم حتى بأن يكون على بعد 
خطوتين فقط من السير على خطى قائد ريال مدريد 

السابق والفوز باللقب العالمي.

 ولألرجنتين »ديبو« مارتينيز

وتـــعـــول األرجــنــتــيــن بـــدورهـــا عــلــى مــارتــيــنــيــز 
الذي رد بأفضل طريقة على ما وصفه »تعجرف« 
الهولنديين وتفاخرهم بأنهم قادرون على حسم 
المباراة في حال انتهاء وقتيها األصلي واإلضافي 

بــالــتــعــادل، مــن خــالل صــده ركلتين ترجيحيتين 
لرجال المدرب لويس فان خال.

وكــان حــارس أستون فيال اإلنكليزي البالغ من 
 بشخصية 

ً
»ديبو« تيمنا  والملقب بـ

ً
العمر 30 عاما

. ما أفعله، 
ً
كرتونية شهيرة في األرجنتين »متأثرا

( يمرون بأزمة 
ً
 )أرجنتينيا

ً
أقوم به من أجل 45 مليونا

اقتصادية سيئة«.
ولــم يحافظ الــفــوز على حلم ميسي بالحصول 
 على كأس العالم فحسب، بل جاء بعد ساعات 

ً
أخيرا

فقط من خروج البرازيل من البطولة بركالت الترجيح 
أمام الكرواتيين.

في سن الخامسة والثالثين، يعلم ميسي أنها 
ستكون كأس العالم الخامسة واألخيرة له.

ولــكــن كــان مــن الممكن أن ينتهي كــل شــيء لوال 
 فــي فوز 

ً
 رئيسيا

ً
مارتينيز الـــذي لعب أيــضــا دورا

األرجنتين ببطولة »كوبا أميركا« 2021، ما أنهى 
 في البطولة 

ً
فترة صيام عن األلقاب استمرت 28 عاما

القارية. وأنقذ مارتينيز ثالث محاوالت في الفوز في 
نصف النهائي بركالت الترجيح على كولومبيا، قبل 

أن يتم اختياره أفضل حارس في البطولة، بعد أن 
حافظ على شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على البرازيل 

المصيفة في المباراة النهائية.
وكشف ميسي بعد اللقاء المشحون الذي شهد 
 ومشادات بالجملة بين المنتخبين »قلت 

ً
18 انذارا

. كان ظاهرة«.
ً
له أنه كان وحشا

 لــلــوصــول إلــى 
ً
 ومــتــعــرجــا

ً
كــــان الــطــريــق طـــويـــال

القمة بالنسبة لالعب قضى 10 سنوات مع أرسنال 
 له في صفوف 

ً
اإلنكليزي، قبل أن يجد أخيرا مكانا

استون فيال.
وقضى مارتينيز وقته في أرسنال في الغالب 
على سبيل اإلعارة في الدرجات الدنيا اإلنكليزية، 
 نــحــو مــســيــرة هــامــشــيــة، قــبــل أن 

ً
وبــــدا مــتــجــهــا

يتعاقد معه استون فيال مقابل 24.5 مليون 
دوالر في سبتمبر 2020.

، وبحلول 
ً
وأصــبــح حــارس فيال أســاســيــا

نــــهــــايــــة ذلـــــــك الــــمــــوســــم ظــــهــــر كــــخــــيــــار أول 
ــرة بــعــد 10  ــارك ألول مــ ــ لــأرجــنــتــيــن، حــيــث شـ

سنوات من استدعائه ألول مرة.

بيتكوفيتش: تركيزنا ال يقتصر على ليو
ــر العــــب الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي  ذكــ
برونو بيتكوفيتش أنه ال يعتقد أن 
فريقه سيجهز خطة خاصة إليقاف 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــي 

نصف نهائي مونديال قطر 2022.
وقــــــــــال الــــــالعــــــب صـــــاحـــــب هـــــدف 
ــتــــعــــادل أمــــــام الــــبــــرازيــــل فــــي ربـــع  الــ
النهائي: »ليست لدينا خطة أو فكرة 
فردية عن كيفية إيقاف ميسي. لن 
نـــصـــب تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى العــــب واحـــد 
فــقــط. ال أؤمـــن بـــأن خــطــتــنــا ستقوم 
عــلــى إيــقــاف شــخــص واحــــد. تمتلك 

األرجنتين العبين جيدين جدا«.
وأشــار إلى أن السر وراء التفوق 
فـــي ركــــالت الــتــرجــيــح عــلــى الــيــابــان 
ــل فــي  ــرازيــ ــبــ فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي والــ
ربع النهائي هو التحلي بالهدوء، 

مـــتـــابـــعـــا: »يـــجـــيـــد كـــثـــيـــرون تــســديــد 
ــكـــن الــــســــر فــي  ــــالت الـــتـــرجـــيـــح، لـ ــ ركـ
الهدوء وتحمل الضغط. لدينا أيضا 

حـــارســـنـــا وهــــو شــخــص يــمــكــنــك أن 
تثق به دائما ويسهل لك حياتك«. 

واعـــتـــرف مــهــاجــم ديــنــامــو زغــرب 
مــن ناحية أخــرى بــأن الــهــدف الــذي 
ــم« فــي  ــ ســجــلــه بـــالـــبـــرازيـــل هـــو »األهــ
مسيرته، مضيفا: »اآلن وبعد مرور 
بعض الوقت، أدرك معناه. ال أعرف 
ما إذا كنت سأقدر على معادلة هذا 
الشعور. أتمنى اختباره في نصف 

النهائي وربما ما بعده«.
 )إفي(

برونو بيتكوفيتش

يورانوفيتش: سر نجاحنا 
التماسك والوحدة

أكـــد الــمــدافــع الــكــرواتــي يوسيب 
يـــورانـــوفـــيـــتـــش، أن مــنــتــخــب بـــالده 
»عــلــيــه أال يــخــشــى أي فـــريـــق« قبل 
ــتـــيـــن فــــي الــمــربــع  ــنـ ــة األرجـ ــهـ مـــواجـ

الذهبي لمونديال قطر 2022.
ــال فــي مــؤتــمــر صــحــفــي: السر  وقـ
في نجاحنا هو التماسك والوحدة، 
ــفـــريـــق، نــلــعــب  لــســنــا نــلــعــب فـــقـــط كـ
كعائلة، متحمسون للغاية لجعل 

بالدنا فخورة. 
ــد قـــوة  ــ وكـــــــان يـــورانـــوفـــيـــتـــش أكــ
وصـــــالبـــــة خـــــط وســـــــط الــمــنــتــخــب 
ــال فـــي هــــذا الـــصـــدد:  ــ الـــكـــرواتـــي، وقـ
نـــؤمـــن بــأنــفــســنــا، بــإمــكــانــي الــقــول 
إننا نملك أفضل العبي وسط على 

اإلطالق.
)د ب أ(

 لمواجهة 
ً
أورساتو حكما

األرجنتين وكرواتيا
قــرر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
)فيفا( أمــس األول إسناد مواجهة 
نصف النهائي األولى في مونديال 
2022 بقطر اليوم، بين األرجنتين 
وكــــرواتــــيــــا، إلــــى الــحــكــم اإليــطــالــي 

دانييلي أورساتو.
ــود فــي  ــ ــولــ ــ ــمــ ــ وأدار الــــحــــكــــم الــ
فــيــتــشــيــنــزا الـــمـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة 
ــــوادور  لــلــمــونــديــال بــيــن قــطــر واإلكــ
)0-2(، وكذلك األرجنتين والمكسيك 
ــات،  ــمــــوعــ ــجــ ــمــ لــ 0( فــــــي دور ا -2 (
ـــ47 عــامــا في  وســيــعــاون صــاحــب الـ
إدارة اللقاء، الذي يحتضنه ملعب 
لوسيل، مواطنيه تشيرو كاربوني 
وألـــيـــســـانـــدرو جــيــاالتــيــنــي، بينما 
سيكون اإلمــاراتــي محمد عبدالله 
حكما رابعا.                          )إفي(

مودريتش: جاهزون مودريتش: جاهزون 
وإيقاف ليونيل صعبوإيقاف ليونيل صعب

مارتينيز

دانييلي أورساتو

ليفاكوفيتش

يورانوفيتش
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أبرز مفاتيح لعب المنتخبين الكرواتي واألرجنتيني

عندما يتواجه المنتخبان 
األرجنتيني والكرواتي اليوم 
في نصف نهائي المونديال، 

سيعول الفريق األوروبي 
على نجوم خط وسطه، بينما 
سيكون لدي ماريا ودي بول 

أهمية كبيرة لترجيح كفة 
»التانغو«.

يمتلك منتخبا األرجنتين وكرواتيا 
العديد من مفاتيح اللعب يعول عليها 
 من أجل تحقيق 

ً
مدربا الفريقين كثيرا

الفوز والعبور إلى المواجهة النهائية 
ولعل أبرزها كما يلي: 

ــــور لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــــف حـــــضـ
ّ
ــث ــكــ تــ

كصانع ألعاب مبتكر يعمل خلف خط 
الــمــواجــهــة، فــي الــســنــوات األخــيــرة من 

مسيرته الرائعة.
وكشف »ليو« مدى مهارته من خالل 
تمريرة رائعة قصمت ظهر دفاع هولندا 
ــدت لــمــولــيــنــا  ــّهــ ــــع الـــنـــهـــائـــي ومــ فــــي ربـ

افتتاح التسجيل.
مــن غير المرّجح أن تعّين كرواتيا 
 لــمــراقــبــة العـــب بــاريــس 

ً
 مـــحـــددا

ً
العــبــا

سان جرمان الفرنسي، معتمدة على 
دفــــــاع صـــلـــب وأحــــــد أقــــــوى خــطــوط 

الوسط في البطولة.
األرجنتين تعتمد بشكل كبير 
عــلــى صــالبــة العــبــيــهــا فــي افــتــكــاك 

الكرة وخاصة رودريغو دي بول الذي 
يقدم مستويات الفتة في البطولة، كما 
أن مــشــاركــة انــخــل دي مـــاريـــا ستؤثر 
بشكل إيجابي على مردود »التانغو« في 
الخط الهجومي لما يملكه من سرعة 

ومهارات فنية كبيرة.

بروزوفيتش وكوفاتشيتش

يلعب مارسيلو بروزوفيتش الدور 
األعمق بين ثالثي الوسط، وسيتحّمل 
الـــعـــبء األكـــبـــر إلبـــطـــال فــاعــلــيــة ميسي 
(، لـــكـــن بـــعـــد تـــقـــديـــم مــاتــيــو 

ً
ــا ــ ــامـ ــ )35 عـ

كوفاتشيتش مستويات دفاعية مميزة 
أمام البرازيل، من المرّجح أن ُيطلب منه 

تكرار أدائه.
ــتـــحـــوذ عــــلــــى الــــكــــرة،  ــا تـــسـ ــدمــ ــنــ وعــ
تمتلك كــرواتــيــا أحـــد أفــضــل الالعبين 
 ،)

ً
في العالم، لوكا مودريتش )37 عاما

الذي بمقدروه فرض إيقاع اللعب كما 

يــشــاء، االحتفاظ بالكرة وحمل فريقه 
 
ً
إلى المناطق الخطيرة، وسيكون مجددا
العقل المدبر مــن الناحية الهجومية 
للفريق الراغب في بلوغ النهائي مرة 
ثانية فــي تــاريــخــه بعد خــســارتــه أمــام 

فرنسا في 2018.
قبل أربع سنوات في روسيا، أظهرت 
كــرواتــيــا قـــدرة الفــتــة عــلــى الــتــألــق بعد 
الــدقــائــق التسعين، فخاضت التمديد 
ثالث مرات في األدوار اإلقصائية قبل 

مواجهة فرنسا في النهائي )4-2(.
تــلــقــت كـــرواتـــيـــا الـــهـــدف األول أمـــام 
اليابان والبرازيل، لكنها قلبت الطاولة 
في المرتين فارضة ركــالت ترجيحية 
ابــتــســمــت لــهــا بــفــضــل تـــألـــق حــارســهــا 

دومينيك ليفاكوفيتش.

عقلية الفوز

عــقــلــيــة الــــفــــوز الـــمـــثـــيـــرة لــالعــجــاب 

ــّرة أخــــرى، أم أن  هــل ستلعب دورهــــا مـ
المعارك الطويلة ســتــؤدي إلــى إرهــاق 
جسدي لالعبي المدرب زالتكو داليتش؟ 
 أن األرجنتين 

ً
سيساعد كرواتيا أيضا

خاضت فــي الــيــوم ذاتــه معركة طويلة 
، عندما أهدرت 

ً
 وذهنيا

ً
مضنية جسديا

تقدمها بهدفين أمام هولندا وأنقذتها 
ركالت الترجيح من خروج مؤلم.

وإذا كانت هناك من منطقة واحــدة 
تتفّوق فيها األرجنتين بشكل واضح 
فـــهـــي الـــــمـــــدرجـــــات، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن 
ــلـــى األقـــــــل أربــــعــــيــــن ألـــف  ــا عـ ــانـــدهـ يـــسـ
أرجنتيني إلى جانب المتعاطفين معهم 
من الجاليات الموجودة في قطر... وهم 
 مع ميسي أفضل العب 

ً
كثر، خصوصا

في العالم سبع مرات والراغب بتتويج 
مسيرته الرائعة بلقب عالمي أّول.

وكأن األرجنتين تخوض مبارياتها 
على أرضــهــا، على غــرار المغرب، ففي 
الــمــبــاراة األخــيــرة ضــد هــولــنــدا، تناثر 

الــمــشــجــعــون الــبــرتــقــالــيــون بــالــمــئــات 
في ملعب اتسع لنحو 90 ألــف متفّرج 
 المباراة النهائية، 

ً
وستقام عليه أيضا

 أنها المباراة الرابعة لألرجنتين 
ً
علما

في لوسيل.
وســـيـــتـــكـــّرر الــمــشــهــد الــــيــــوم، حــيــث 
يتوقع أن يغرق المشجعون الــكــروات 
بين موج األرجنتينيين الحالمين بلقب 

ثالث بعد 1978 و1986.
هل سيؤثر ذلك على المباراة؟ بكل 
تــأكــيــد. أظــهــرت الــعــديــد مــن الــدراســات 
ان اللعب أمام جمهور داعم يؤثر على 

األداء بطريقة إيجابية.

وضع غير اعتيادي

 ،
ً
ومــع شغل ميسي لــدور أكثر عمقا

ــيـــن نــفــســهــا فــــي وضـــع  ــتـ ــنـ تـــجـــد األرجـ
غير اعتيادي دون مهاجم مــن الطراز 

العالمي، على غرار كرواتيا.

استهل دالــيــتــش ربــع النهائي ضد 
البرازيل مع أندري كراماريتش في مركز 
رأس الحربة، قبل أن يستبدله ببرونو 
بتكوفيتش، الذي سّجل هدف التعادل 

في نهاية الوقت اإلضافي.
ضــــــد هـــــولـــــنـــــدا، اســــتــــهــــل لـــيـــونـــيـــل 
ــيـــن مــع  ــتـ ــنـ ســـكـــالـــونـــي تــشــكــيــلــة األرجـ
المهاجم الشاب خوليان ألفاريس، فيما 
 بداّل منه الوتارو مارتينيز وشّكل 

ّ
حل

 في الوقت اإلضافي.
ً
 كبيرا

ً
إزعاجا

 لالهتمام معرفة ما 
ً
سيكون مثيرا

ــبــــدالء ســيــحــصــلــون  إذا كــــان هـــــؤالء الــ
عــلــى فــرصــة الــمــشــاركــة فــي التشكيلة 
ــة فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، أو  ــيــ ــاســ األســ
 مــهــمــة اإلنــقــاذ 

ً
ســتــوكــل الــيــهــم مـــجـــددا

كـــالعـــبـــيـــن احــتــيــاطــيــيــن فــــي األوقــــــات 
الحرجة.

زاكيروني: ميسي معيار الجودة
ــالــــي ألـــبـــرتـــو  ــطــ ــبـــر الـــــمـــــدرب اإليــ ــتـ اعـ
زاكــيــرونــي، عضو مجموعة الــدراســات 
الفنية لــمــونــديــال قــطــر 2022، التابعة 
للفيفا، أن األرجنتيني ليونيل ميسي هو 
»معيار الجودة في كأس العالم الحالية«، 
وهــو »العــب يقودك للفوز بالمباريات، 

ويقدم بطولة غير عادية«.
ــــالل مـــؤتـــمـــر  ــ ــــي، خـ ــرونــ ــ ــيــ ــ وقــــــــال زاكــ
صحافي من الدوحة، لتحليل مباريات 
الــبــطــولــة حــتــى اآلن والـــــــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي الـــــقـــــادم، إن الــمــنــتــخــبــات 
األربــعــة المتأهلة )فرنسا والمغرب 
واألرجــنــتــيــن وكــرواتــيــا( بلغت هــذا 
الدور »بكرة قدم مختلفة للغاية طوال 
الــبــطــولــة«، وأصـــبـــح مـــن الـــضـــروري 
الجمع بين »المواهب الفردية مع عمل 

المجموعة«.
ــر أنــــــه، خـــــالل الـــمـــونـــديـــاالت  ــبـ ــتـ واعـ
السابقة، كان »هناك عنصر آخر ساهم 
في تغيير ديناميكية المباريات، وهو 
ــه، والـــذي  ــدد الــتــبــديــالت الــمــســمــوح بـ عـ

ــة، ألن الــمــنــتــخــبــات  ــمـــسـ ــل إلــــــى خـ يـــصـ
حافظت مــن خالله على أدائــهــا البدني 
حتى النهاية«، مبينا أن كرواتيا »وصلت 
نصف النهائي بفضل الــجــودة العالية 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا فـــي مــنــتــصــف الــمــلــعــب، 
رغــم أن الــجــودة ليست كــل شـــيء، ألنها 
تــمــتــلــك أيــضــا الــمــقــاومــة والــــقــــدرة على 
ــاع بــشــكــل جــيــد والــلــعــب  ــدفـ الــتــحــمــل والـ
بين الخطوط. كرواتيا فعلت كل شيء، 
فعلى سبيل المثال، لعب مودريتش في 

كل المراكز«.
 
ً
 رائعا

ً
 قدم عمال

ً
وتابع: »المغرب أيضا

إلخــــراج أقــصــى مــا لــديــه مــن جــــودة في 
الــمــبــاراة، حيث قــام بتقليل المساحات 
في الدفاع ويخرج بالكرة على األجنحة، 
 بشكل مكثف 

ً
وهو المنتخب األكثر دفاعا

مــن بين المنتخبات األربــعــة المتأهلة، 
وبمجرد استعادته للكرة ينطلق بشكل 
 على األطراف، كما أظهر تمتعه 

ً
جيد جدا

بقدرة كبيرة على التحمل«.
أمــا بخصوص فرنسا، التي تواصل 

حملة دفاعها عن اللقب، فقال زاكيروني: 
»في هذه البطولة تؤخر خطوطها بشكل 
ــــودة كـــبـــيـــرة فــي  ــــي تــمــتــلــك جــ أكــــبــــر، وهـ
تمرير الكرة وسط الملعب، وتمتلك خط 
هجوم صاحب موهبة كبيرة مثل جيرو 
ومبابي«، لكنه أكد أن »كل شيء يبدأ من 

وسط الملعب بفضل استقراره«.
وحول األرجنتين أكد أنهم »يقومون 
ــروف كــل  ــ ــع لــلــتــأقــلــم عـــلـــى ظــ ــ بــعــمــل رائــ
 عــلــى نفس 

ً
ــا ــ ــاراة. ال يـــســـيـــرون دومــ ــبــ مــ

الــمــنــوال. يسعون بالتأكيد لكي يخرج 
أفضل العب، ليو ميسي، أفضل ما لديه، 
لكن في بعض المباريات أرى أنه يتأقلم 
بشكل جيد مع دفاعات المنافس وينجح 
في التعامل معها سواء باللعب من ظهر 
المدافع أو في أحيان أخرى بخطف الكرة 
من الخلف وتغيير مسارها بتمريرها 
إلــــى العــبــيــن يـــمـــتـــازون بــالــســرعــة على 
الجانبين، إضافة إلى قدرته على اللعب 
 بــيــن الـــخـــطـــوط، لــيــصــنــع ميسي 

ً
ــدا ــيـ جـ

الفارق«.

المدرجات تضج بـ »فاموس أرخنتينا« و»موتشاتشوس«
 للملعبين 

ً
كأن استاد لوسيل بات ملحقا

األسطوريين »ال بومبونيرا« و»مونومونتال« 
في بوينس آيــرس، بحيث تحّول إلى معقل 
ــر، بــعــدمــا  ــطــ ــــي مــــونــــديــــال قــ لـــألرجـــنـــتـــيـــن فـ
استضاف ليونيل ميسي ورفــاقــه فــي ثالث 
مــــبــــاريــــات، وســـيـــكـــون مــعــهــم عـــلـــى الــمــوعــد 
 من 

ً
 اليوم )الثالثاء( الحتضان 40 ألفا

ً
مجددا

مشجعيهم في نصف النهائي ضد كرواتيا.
وبعد الفوز على هولندا في ربع النهائي 
بركالت الترجيح، قال ميسي: »نستفيد من 
هــذه اللحظات مــع األشــخــاص الموجودين 
هنا وفــي األرجــنــتــيــن، حيث يشعر الجميع 

بنشوة« االنتصار.
ومــنــذ بـــدايـــة نــهــائــيــات الــنــســخــة الــثــانــيــة 
والعشرين، كان الجمهور األرجنتيني العالمة 

الفارقة في الدوحة.
وبحسب تقديرات السفارة األرجنتينية 
في قطر، خطط بين 35 و40 ألف أرجنتيني 
لــحــضــور كـــأس الــعــالــم، ومــســانــدة منتخب 
ــراز الــلــقــب األول منذ  بـــالده فــي مــســعــاه إلحــ
1986 والثالث في تاريخه، ما جعل جمهور 
»ألبيسيليستي« األكبر في العاصمة القطرية 

الــى جانب مشجعي المكسيك والسعودية 
واآلن المغرب.

ــمــــدرب  ــريــــق الــ وال تــنــحــصــر مــــســــانــــدة فــ
لــويــس سكالوني باألرجنتينيين فحسب، 
 للوقوف خلفه اآلالف من 

ً
بل يتهافت أيضا

الهنود والبنغالدشيين العاملين فــي قطر 
ومشجعين من المنطقة.

وتغذى ميسي ورفاقه طوال البطولة من 
الحماس الــقــادم مــن الــمــدرجــات واســتــفــادوا 
من ميزة الشعور كأنهم يلعبون على أرضهم 
، ووحــده المنتخب المغربي يتفّوق 

ً
تقريبا

عــلــيــهــم مـــن نــاحــيــة الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري في 
العاصمة القطرية من بين المنتخبات األربعة 

الموجودة في نصف النهائي.

وفي نهاية كل من المباريات التي فازوا 
بـــهـــا، بــقــي العـــبـــو األرجــنــتــيــن عــلــى أرضــيــة 
 ما 

ً
الملعب لالحتفال مع الجمهور، وغالبا

كانوا يـــرددون أنهم كانوا يلعبون من أجل 
45 مليون أرجنتيني.

ــــذي يــوحــد  ــذا الـــرابـــط الـ ــ هــــذا الــشــغــف وهـ
الشعب األرجنتيني، تعكسهما أغنيتان تضج 

بهما مــدرجــات المالعب فــي قطر بعنواني 
»فاموس أرخنتينا« و»موتشاتشوس« التي 
تعتبر من األناشيد غير الرسمية للمنتخب 
والـــتـــي تــســتــجــلــب، بـــاإلضـــافـــة الــــى مــيــســي، 
ــات مـــــارادونـــــا ووالــــديــــه دون ديــيــغــو  ــريــ ذكــ
 ذكريات جزر فوكالند 

ً
ودونا توتا، لكن أيضا

الـــمـــتـــنـــازع عــلــى ســيــادتــهــا بــيــن بــريــطــانــيــا 

 عام 1982 
ً
واألرجنتين والتي شهدت حربا

.
ً
 و255 بريطانيا

ً
 أرجنتينيا

ً
فت 649 قتيال

ّ
خل

ــتـــحـــف فــــوكــــالنــــد فــي  ــــر مـ ــــديـ وأوضــــــــــح مـ
بـــويـــنـــوس أيــــــرس، إدغــــــــاردو إســـتـــيـــبـــان، أن 
ــيـــه الـــعـــديـــد مــن  ــلـــد مـــعـــقـــد فـ ــيــــن بـ ــتــ ــنــ »األرجــ
االنقسامات السياسية. لكن جزر فوكالند هي 
مصدر إجماع، كما حال المنتخب الوطني 

 بهذا االنتماء«.
ً
لكرة القدم. نشعر جميعا

ــتـــظـــاره منذ  وبــحــلــم إحــــــراز لــقــب طــــال انـ
1986، ينشد األرجنتينيون في المدرجات 
»موتشاتشوس )أيها األوالد(، اليوم، بدأنا 
ــد أن نــفــوز بــالــثــالــث،  ــــرى. أريــ نــؤمــن مـــرة أخـ
أريد أن أكون بطل العالم! بالنسبة لدييغو، 
ــراه فــي الــســمــاء بــجــانــب دون  بإمكاننا أن نـ

دييغو وال توتا يساند ليونيل!«.
ويريد ليونيل كل المساندة الممكنة من 
زمالئه من أجل تخطي كرواتيا اليوم، ومن 
بعدها الفائز في مواجهة األربعاء بين فرنسا 
حاملة اللقب والــمــغــرب الـــذي يمني النفس 
بــمــواصــلــة الــحــلــم بــعــدمــا بـــات أول منتخب 

إفريقي يصل إلى نصف النهائي.

نيكوالس 
تاليافيكو يستذكر 

هزيمة 2018

ــع  ــدافـ ــال نــــيــــكــــوالس تـــالـــيـــافـــيـــكـــو مـ ــ قــ
منتخب األرجنتين، إنه ال يزال يستذكر 
ــا بــثــالثــيــة دون  ــيـ ــرواتـ ــام كـ ــ الـــهـــزيـــمـــة أمــ
رد فــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات بمونديال 

روسيا 2018.
وأضاف تاليافيكو أمس: »على الرغم 
من مرور أربعة أعوام على هذه المواجهة، 
، لــذلــك 

ً
ــدا ــيــ فــإنــنــا مـــا زلـــنـــا نــتــذكــرهــا جــ

سنسعى جاهدين للثأر وتحقيق الفوز«.

ــــى أن  وأشــــــــار الـــظـــهـــيـــر األيــــســــر إلــ
معسكر المنتخب األرجنتيني يعيش 
حــالــة مــمــيــزة، وأن جــمــيــع الــالعــبــيــن 
عاقدون العزم على مواصلة المشوار 

وبلوغ نهائي مونديال قطر 2022.
وقــــال بــهــذا الـــصـــدد »بــعــد الــتــأهــل 
لنصف النهائي عشنا لحظات مليئة 
بالعواطف، لقد شاركنا في المونديال 
ــد وهــو  ــ ــل تــحــقــيــق هــــدف واحـ مـــن أجــ

ــا ســنــقــاتــل  ــوز بـــالـــلـــقـــب، وهــــــذا مــ ــفــ الــ
لتحقيقه«.

وفــيــمــا يــخــص الــمــنــافــس أوضـــح 
تــالــيــافــيــكــو أن »الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 
 ،

ً
يضم العبين على مستوى عال جدا

خاصة في خط الوسط ، إضافة إلى 
حارس مرماهم فقد أثبت أنه من بين 

األفضل«.

جماهير المنتخب األرجنتيني خالل مباراة سابقة

... وآخر من تدريبات كرواتياجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

https://www.aljarida.com/article/7736
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تربط مدافع المنتخب المغربي أشرف 
حكيمي ومهاجم نظيره الفرنسي كيليان 
مبابي صداقة وطيدة منذ انضمام األول 
إلى صفوف باريس سان جرمان الموسم 
قبل الماضي، لكن هذه الزمالة ستتوقف 
لمدة 90 دقيقة على األقل غدا األربعاء 
عــنــدمــا يــتــواجــهــان بــمــلــعــب الــبــيــت في 

نصف نهائي مونديال قطر 2022.
للمصادفة، ستكون مهمة حكيمي 
رقـــابـــة مـــبـــابـــي، ألنــــه يــلــعــب فـــي مــركــز 
المدافع االيمن، فيما يشغل مبابي مركز 
الجناح األيسر، وبالتالي فإن المنافسة 
ســتــكــون عــلــى أشـــدهـــا بينهما مـــن أجــل 
هــدف واحــد هو بلوغ المباراة النهائية 
للعرس العالمي األول في الشرق األوسط.

ستكون مهمة حكيمي وقف االنطالقات 
الــســريــعــة والـــمـــراوغـــات الــرائــعــة لصديقه 
كيليان، فيما سيكون على عاتق الفرنسي 
وقف المساندة الهجومية لألخير لزمالئه 
وإيجاد الثغرة في دفاع األســود والتي لم 
ينجح أي من المنتخبات الخمسة )كرواتيا 
وبلجيكا وكندا واسبانيا والبرتغال( في 

إيجادها.

وّجه حكيمي رسالة خاصة إلى مبابي عقب 
تأهل منتخبي بلديهما إلى دور األربعة، عبر 
نــشــره تــغــريــدة عبر حسابه على تــوتــيــر، قال 
فيها »أراك قريبا يا صديقي«، رد عليها األخير 

بثالثة قلوب.
لــم يكن حكيمي مــرتــاحــا فــي ســان جرمان 
 الرحال قادما من إنتر، لكنه وجد 

ّ
عندما حط

ضــالــتــه فــي مــبــابــي أحـــد أبــنــاء جــيــلــه مــوالــيــد 
.1998

مــنــذ خــطــواتــه االولــــى فــي الــعــاصــمــة، جعل 
مبابي األمور أسهل على حكيمي بفضل إتقانه 
للغة اإلســبــانــيــة وتــقــاســم نــفــس االهــتــمــامــات 

حسبما ذكرته صحيفة »لو باريزيان«.
وجد حكيمي المنتمي إلى عائلة مغربية 
مهاجرة في إسبانيا، على غرار زميله المولود 
فــي فــرنــســا مــن أب كــامــيــرونــي وأم جــزائــريــة، 
في مبابي الصديق الوفي الــذي ساعده على 
التأقلم في العاصمة الباريسية ولغة ال يفقهها.
حتى فــي قمة التركيز والــعــزلــة عــن العالم 
الــــخــــارجــــي فــــي مــعــســكــر الــمــنــتــخــبــيــن، بــقــي 
الـــتـــواصـــل بـــيـــن الـــالعـــبـــيـــن مــســتــمــرا إن كـــان 
على أرضــيــة الملعب مــن خــالل احتفاالتهما 
بـــاألهـــداف عــلــى طــريــقــة الــبــطــريــق، أو خــارجــه 

عبر زيــارة النجم الفرنسي لزميله في فندق 
اإلقامة قبل مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، 
أو تفاعل مبابي مع ركلة الترجيح الحاسمة 
الــتــي ســجــلــهــا حــكــيــمــي فـــي مــرمــى اإلســبــانــي 

أوناي سيمون.
وخطف حكيمي األنظار برقصة البطريق، 
بعدما سجل ركلة الحسم، وهي نفس الرقصة 
التي قام بها برفقة زميله اإلسباني سيرخيو 
رامــــــوس فـــي إحـــــدى مـــبـــاريـــات بـــاريـــس ســان 

جرمان هذا الموسم.
يشترك االثــنــان فــي احتفال آخــر متطابق: 
ــام عــلــى األنــــــف، الـــيـــد على  ــهــ الـــقـــرفـــصـــاء، اإلبــ
الظهر، في وضع إبريق الشاي، والذي احتفل 
به »كيكي« عندما هز شباك بولندا )3-1( في 

ثمن النهائي.
تــجــَمــع حــكــيــمــي مـــع زمــيــلــه مــبــابــي، عــالقــة 
 
ً
صداقة وطيدة منذ سنوات، حيث عهدا دائما
 خـــارج الــمــلــعــب، كما 

ً
مــشــاركــة صــورهــمــا مــعــا

يـــســـافـــران مــعــا وأبــــرزهــــا عــنــدمــا تـــواجـــدا في 
ــر الــمــوســم الــمــاضــي،  ــ الــعــاصــمــة مـــدريـــد اواخـ
عندما كان النجم الفرنسي مرشحا لالنتقال 
الى ريال مدريد اإلسباني قبل أن يقرر البقاء 

في باريس.

وقــتــهــا وجــــد حــكــيــمــي نــفــســه أمـــــام نــيــران 
 لمبابي 

ً
االنتقادات، بين من اعتبره محّرضا

على الرحيل، ومن يرى أنه ممتعض من النادي 
الملكي الــذي رفض إعادته إلى صفوفه عقب 
انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند األلماني 

ثم إنتر ميالن اإليطالي.
ــــدس مـــبـــابـــي عـــنـــدمـــا أعـــلـــن فــي  وصــــــدق حـ
الــمــعــســكــر االعـــــــدادي لــبــاريــس ســــان جــرمــان 
في الدوحة قبل انطالق الموسم أن المغرب 

وفرنسا سيلتقيان في المونديال.
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ ــامــــة عــــريــــضــــة وبـ ــتــــســ ــابــ قــــــــال بــ

االنكليزية في فيديو نشره نادي العاصمة 
عــلــى قــنــاتــه الــرســمــيــة »ســـأضـــطـــر إلــى 
تــدمــيــر صــديــقــي«، رد عليه حكيمي بـ 

»سأضربه«.
م قلبي 

ّ
ضحك مبابي ورد: »هذا يحط

، لكن كما تعلم، كرة القدم هي كرة 
ً
قليال

القدم. يجب أن أقتله«.
ــن الـــمـــؤكـــد، ســيــضــع مــبــابــي وحــكــيــمــي  ومــ
الصداقة بينهما جانبا خالل المباراة، ولكن 

بعدها سيكون كالم اخر!

الخطوط المغربية تبرمج 
رحالت إضافية إلى قطر

أعــلــنــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــمــغــربــيــة تــأمــيــن جسر 
جوي من نحو 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثالثاء 
واألربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب »أسود 
األطــلــس« من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة 

القدم أمام فرنسا.
 بين الدار 

ً
 جويا

ً
وقالت الشركة في بيان إنها وضعت جسرا

البيضاء والعاصمة القطرية، من خالل تأمين نحو نحو 30 
رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، »من أجل تمكين الكثير 
من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، 

وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم«.
وأضافت »التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية«، 
 
ً
 تاريخيا

ً
 قياسيا

ً
مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي »يمثل رقما

بالنسبة للخطوط الملكية المغربية«.
ويــخــوض الــمــغــرب األربــعــاء أول نصف نهائي لمنتخب 
إفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.
وحظي بدعم جماهيري كبير خــالل المباريات الخمس 
التي خاضها حتى اآلن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل 
لـــدوري الثمن ثــم الــربــع نــهــائــي. وســبــق أن نظمت الخطوط 
الجوية المغربية رحالت إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين 

األخيرتين للمنتخب.
وأشار المدّرب وليد الركراكي في مؤتمر صحافي األحد إلى 
دور »هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة األفارقة والعالم العربي 
الذين يرسلون لنا هذه الموجات اإليجابية التي تجعل، في 

لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب«.
فيما أشارت الخطوط الملكية الجوية أيضا إلى تسهيالت 
استثنائية إلعادة تنظيم رحالت العودة بالنسبة للمشجعين 
ــروا إلــيــهــا عــلــى متن  ــافـ ــذيـــن سـ الــمــتــواجــديــن بـــالـــدوحـــة، والـ

رحالتها، من دون مصاريف إضافية.
)أ ف ب(

أوليسيه: إذا فاز المغرب بمونديال 
قطر فسأحتفل طوال الليل

خيري: فرنسا تختلف عن كل الفرق

أكد الالعب الدولي النيجيري 
السابق، صنداي أوجوتشيكوو 
أوليسيه، العضو في مجموعة 
االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
)فـــــيـــــفـــــا( لــــــلــــــدراســــــات الـــفـــنـــيـــة 
لــمــونــديــال قــطــر 2022، أنـــه إذا 
فــاز المغرب بكأس العالم فإنه 

سيحتفل طوال الليل.
ــال أولـــيـــســـيـــه )48 عـــامـــا(  ــ وقــ
 
ً
إن »إدارة الفرق« كانت عنصرا
 للمنتخبات األربــعــة 

ً
أســاســيــا

ــدور قــبــل  ــ ــ ــــى الـ ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
النهائي، فضال عن كونها األكثر 

تماسكا.
واعـــــتـــــبـــــر أن »قـــــطـــــر 2020 
يــعــد أفــضــل بــطــولــة كـــأس عالم 
بــالــنــســبــة إلفــريــقــيــا عــلــى مـــدار 
التاريخ، ليس فقط ألن المغرب 
بلغ نصف النهائي، ولــكــن ألن 
كل المنتخبات التي شاركت قد 
فازت بمباراة واحدة على األقل«.
ــــرف مــــا الــــذي  ــع: »ال أعــ ــابــ وتــ
سيحدث، ولكن تبين أننا جئنا 
إلى هنا لتقديم كل شــيء، ومع 
وجــود خمسة مدربين أفــارقــة، 
ألول مرة في قارتنا، أثبتوا أنهم 

قادرون«.
وأضــاف أوليسيه، الذي كان 
مـــتـــفـــائـــال بـــشـــأن بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم المقبلة، حيث ســيــزداد 

فيها عدد المنتخبات المشاركة: 
»ألول مــرة، تظهر إفريقيا حقا 

هوية« لها.
وأوضـــــح: »لــطــالــمــا أردنــــا أن 
نشارك بمزيد من الــفــرق. األمر 
أشبه باليانصيب، إذا كان لديك 
الــمــزيــد مـــن الـــتـــذاكـــر، فسيكون 
من الرائع أن يكون لديك تمثيل 
أكــبــر فــي الــمــونــديــال«، مضيفا 
»إنني متفائل بشأن كأس العالم 

.»2026
كما شدد على مسألة الفريق 
المترابط في المونديال الحالي، 
مــعــتــبــرا أن الــمــغــرب »هـــو الــذي 
قدم األفضل في هذا الصدد، ألن 

الجميع ضحى من أجل الفريق«، 
وأشـــاد بــالعــب الــوســط سفيان 
أمرابط الذي »يقدم أداء عظيما« 

بالمونديال.
ــــي الــنــيــجــيــري  ــــدولـ وأبـــــــرز الـ
السابق ضرورة »الكف عن رؤية 
الــمــغــرب كــفــريــق دفــاعــي، ألنهم 
يــلــعــبــون بــخــطــوط مــتــالصــقــة، 
لكن بمجرد أن يستعيدوا الكرة 
ال يــــصــــابــــون بـــالـــجـــنـــون، فــهــم 
يعرفون كيفية التعامل مع الكرة 
واالستفادة من المساحات التي 

يصنعونها ألنفسهم«.
)إفي(

شدد النجم المغربي السابق، 
عــبــد الــــــرزاق خـــيـــري، عــلــى قــوة 
وأهـــمـــيـــة الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة 
للمنتخب المغربي أمام نظيره 
الفرنسي في الدور قبل النهائي 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 
المقامة حاليا في قطر، مشيرا 
إلــــــى أن الـــمـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
يــخــتــلــف عــــن كــــل الــــفــــرق الــتــي 
واجــهــهــا الــمــغــرب فــي البطولة 

الحالية.
وبعد أن أصبح أول منتخب 
ــدور الــثــمــانــيــة  ــ ــ عــــربــــي يـــصـــل لـ
بــالــمــونــديــال، حــقــق المنتخب 
المغربي اإلنجاز األبــرز للقارة 
اإلفريقية في البطولة، بوصوله 
للمربع الذهبي إثــر فــوزه على 
نـــظـــيـــره الـــبـــرتـــغـــالـــي 1 - صــفــر 
الــســبــت الـــمـــاضـــي عــلــى ملعب 
استاد الثمامة في دور الثمانية. 
ويلتقي المنتخب المغربي 
)أســـــــود األطــــلــــس( فــــي الــمــربــع 
الذهبي األربعاء المقبل نظيره 
الفرنسي )الديوك( بطل مونديال 
2018، على ملعب استاد البيت. 

الحصان األسود

ــري أمــــــس األول:  ــيــ وقــــــــال خــ
ــعـــداء بـــفـــوز الــمــغــرب،  »نـــحـــن سـ
ــد أنــــنــــي تــــوقــــعــــت هــــذه  ــقــ ــتــ وأعــ
النتيجة ووصول المغرب للدور 
قــبــل الــنــهــائــي، حــيــث ذكـــرت في 

إحــــدى الــقــنــوات الــعــربــيــة الــتــي 
ــمـــل مــعــهــا حـــالـــيـــا فــــي قــطــر،  أعـ
أن الــمــغــرب ســيــكــون الــحــصــان 
ــل إلـــــــى قــبــل  ــيــــصــ األســـــــــــود وســ

النهائي«.
 وتــــــــابــــــــع: »بــــــعــــــد أن حـــقـــق 
المنتخب المغربي الحلم الذي 
كان يراودنا جميعا كمغربيين 
وكـــعـــرب، أصــبــح أمـــام مواجهة 
ــنــــى أن  ــمــ ــتــ ــلــــة، ونــ ــبــ ــقــ مــــهــــمــــة مــ
يحقق المعجزة بالوصول إلى 

النهائي«.
ــا فــي  ــن مـــواجـــهـــة فـــرنـــسـ ــ وعــ
الدور قبل النهائي قال: »أعتقد 
أن مـــواجـــهـــة فـــرنـــســـا ســتــكــون 

مختلفة عــن بــاقــي الــمــبــاريــات. 
سنواجه بطل العالم في النسخة 
الماضية، الفريق الفرنسي فريق 
قوي وأسلوب لعبه يختلف عن 
بـــاقـــي الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي لعب 
أمـــامـــهـــا الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
حــيــث يعتمد عــلــى العرضيات 
وكــذلــك على ســرعــة العبيه في 
الخط األمامي، ولديه خط وسط 

ممتاز ودفاع جيد أيضا«.
  )د ب أ(

بنزيمة يدعم رفاقه: أنا خلفكم!
نشر حــائــز الــكــرة الذهبية الغائب عــن كأس 
العالم بسبب اإلصابة، كريم بنزيمة، رسالة دعم 
لمنتخب بـــالده فــرنــســا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، أكــد فيها أنــه »خــلــف« شركائه في 
السعي إلى ثنائية تاريخية في مونديال قطر 

2022 لكرة القدم.
وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابيه على 
تويتر وإنستغرام »هيا يا رفاق، هناك مباراتان 

أخريان وبتنا قاب قوسين )...( أنا خلفكم«.
وأرفـــق بنزيمة رســالــتــه بــصــورة لالتحاد 
ــــالؤه،  الــفــرنــســي لــلــعــبــة يــظــهــر فــيــهــا زمـ
 أوريـــلـــيـــان تــشــوامــيــنــي، 

ً
خــصــوصــا

وأنطوان غريزمان، وأوليفييه 
جيرو.

ومـــنـــذ أن غــــــادر قــطــر 
إلصابة في فخذه خالل 

التدريبات قبل أيــام مــن الــمــبــاراة االفتتاحية لـ 
»الديوك« في المونديال، لم يتحدث مهاجم ريال 
 كأس العالم، على عكس العديد من 

ً
مدريد علنا

الغائبين على غرار بول بوغبا ومايك ماينان أو 
بريسنيل كيمبيمبي.

وكــان بنزيمة قــال ليلة إعــالن انسحابه »في 
، ولكن الليلة يجب أن 

ً
ــدا حياتي لــم أستسلم أبـ

، لذلك يقول 
ً
أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائما

لي المنطق أن أترك مكاني«.
ــار االتــحــاد الــدولــي )فــيــفــا( أنــه فــي حالة  وأشـ
التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل العــب، وأن 
ــدة، لكن  بنزيمة »يــحــق لــه« الــحــصــول على واحــ
قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى 

المنتخب الفرنسي.

»الطبي المغربي« يسابق الزمن لتجهيز المصابين
يبذل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي 
جهدا كبيرا لتجهيز الالعبين المصابين 
قبل خوض موقعة الدور نصف النهائي 

امام المنتخب الفرنسي حامل اللقب. 
وقــال مــدرب المنتخب المغربي وليد 
ــــي حـــظـــوظ  ــم هـ ــ ــعــــرف كـ الـــــركـــــراكـــــي: ال نــ
الــالعــبــيــن نــصــيــر مـــــزراوي ونـــايـــف أكـــرد 
والقائد رومــان سايس لخوض المباراة 

المقبلة.
وغــاب مدافع بايرن ميونيخ االلماني 
مزراوي، وقطب دفاع وست هام يونايتد 
اإلنــكــلــيــزي أكـــرد عــن مــواجــهــة البرتغال، 
ولم يكونا مسجلين على ورقة المباراة، 
فيما تعرض القائد قطب دفاع بشيكتاش 
الــتــركــي ســايــس إلصــابــة فــي الــفــخــذ كــان 
يعاني منها فــي الــمــبــاراة ضــد إسبانيا 
في ثمن النهائي، أرغمته على ترك مكانه 
لــمــدافــع بــريــســت الــفــرنــســي أشــــرف داري 

فــي الدقيقة 57، بعدما نجح فــي إكمال 
مواجهة »ال روخا« قبلها بأربعة أيام.

وأضـــــاف الـــركـــراكـــي: مــــــزراوي مــريــض 
وأكرد مصاب، اآلن أصيب سايس، مشيرا 
إلى أن »حكيمي بدأ المسابقة وهو ليس 
في حالة جيدة لكنه يقاتل وموجود في 

كل مباراة«.
وتابع »ولكن ما يتعين علي قوله هو 
ــه فـــي كـــل يــــوم تــخــســر العـــبـــا وتــكــســب  أنــ
آخـــــر. لــــدي 26 العـــبـــا وإذا أردت الــفــوز 
بهذه المسابقة فعليك أن تثق بالجميع، 
وعندما يصاب العــب أو يمرض يتعين 

عليك الدفع بالعب آخر«.
وأردف »مـــا فعله )يــحــيــى( عطية الله 
و)جواد( الياميق و)بدر( بانون و)أشرف( 
داري شيء رائع، وما قام به العبون كثر 
لم يبدأوا هذه البطولة أيضا، والحمدلله 
لحسن حظنا أن روحنا المعنوية جيدة، 

وأتمنى عودة نصير وأكرد إلى التشكيلة 
ألهميتهما الكبرى في خطتي التكتيكية 

وسايس أيضا«.
ولــم يتأثر المنتخب المغربي بغياب 
مــــزراوي وأكــــرد خـــالل مــبــاراة الــبــرتــغــال، 
ألن البديلين عطية الله والياميق أثبتا 
جـــدارتـــهـــمـــا بــتــعــويــضــهــمــا، فــــــاألول كــان 
صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل 
منها يوسف النصيري هدف الفوز، فيما 
وقــف الثاني ســدا منيعا أمــام الهجمات 
البرتغالية وخصوصا عبر المهاجمين 
غونسالو رامـــوس والبديل كريستيانو 

رونالدو.
ــال: الــحــمــدلــلــه، خــرجــنــا بــالــمــبــاراة  وقـــ
إلى بر األمان، وبما أننا حققنا النتيجة 

المرجوة فلن تكون هناك انتقادات. 
)أ ف ب(

 يا صديقي!
ً
 يا صديقي!حكيمي لمبابي: أراك غدا
ً
حكيمي لمبابي: أراك غدا
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بيبي: كريستيانو هو رايتنا
ــال بــيــبــي، مـــدافـــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال، بمجرد  قـ
وصوله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، عقب 
وداع مونديال 2022 بقطر، بالخسارة في دور 
الــثــمــانــيــة عــلــى يـــد الــمــغــرب بــهــدف نــظــيــف، إن 
نــجــم وقـــائـــد الــبــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
 مــن أهمية مــا حــدث معه 

ً
بحالة »جــيــدة«، مقلال

في البطولة.
، فـــي تــصــريــحــات 

ً
ــا ــامـ ـــ 39 عـ وأكــــد صــاحــب الــ

للصحافيين لـــدى وصــولــه لــمــطــار هومبرتو 
دلـــغـــادو فـــي لــشــبــونــة، »هـــو بحالة 

جيدة. أعتقد أنه بحالة جيدة«.
ــه حــــول  ــاتــ ــريــــحــ وتــــــابــــــع تــــصــ
»الــدون«: »هو رايتنا البرتغالية. 
هـــو يــصــل لــكــل مـــكـــان فـــي الــعــالــم. 
وقــــــــــدم مــــســــاهــــمــــتــــه فــــــي كــــــل مــــــــرة يــتــم 

استدعاؤه، ويجب أن نكون ممتنين له«.
ــو الــبــرتــغــالــي  ــورتــ ــع بــ ــدافــ كـــمـــا شـــكـــر مــ
جميع زمــالئــه على العمل الــذي قدموه 
خالل البطولة، و»محاولتهم تقديم 

األفضل«.
 مــن 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ووصــــــــل 14 العـ

إجمالي 24 ضمتهم قائمة 
ــال  ــديـ الـــبـــرتـــغـــال فــــي مـــونـ
قطر إلى لشبونة، ومن بين 
الــالعــبــيــن الـــذيـــن اســـتـــمـــروا فـــي قطر 
رونالدو، الذي كانت دموعه ورسالته 

بعد وداع المونديال حديث العالم. 
)إفي(

بيبيكريستيانو رونالدو

بيكهام يساند هاري كين
وصف األسطورة اإلنكليزي ديفيد بيكهام، مواطنه هاري كين بأنه 
»قائد حقيقي«، بعد إهداره ضربة جزاء حاسمة خالل هزيمة إنكلترا 

أمام فرنسا 1-2 السبت الماضي بدور الثمانية لمونديال قطر 2022.
وسجل كين هــدف التعادل إلنكلترا مــن ضربة جـــزاء، بعد تقدم 

أوريلين تشواميني بهدف للديوك، ثم أحرز أوليفيه جيرو الثاني 
لفرنسا )78(، بعدها بست دقائق حصلت إنكلترا على ضربة 

جزاء جديدة، لكن كين سدد فوق الشباك. 
، بعد طــرده خــالل مواجهة 

ً
 مشابها

ً
وعــانــى بيكهام موقفا

إنــكــلــتــرا أمــــام األرجــنــتــيــن بــــدور الــســتــة عــشــر لــمــونــديــال 1998، 
ات بعد هذه الواقعة، لكنه يريد هذه المرة أن  ليتعرض لإلساء

تقف الجماهير اإلنكليزية إلى جوار كين.
وكــتــب بيكهام عــبــر حــســابــه بـ 
ــغـــرام«: »يــســتــوجــب على  ــتـ »إنـــسـ
الــقــائــد الــحــقــيــقــي الــنــهــوض في 

ــذا مــــا فــعــلــه  ــ ــــذه الـــلـــحـــظـــات، وهــ هـ
قائدنا كين«. 

وأضـــــــاف: »أوالدنــــــــا ســيــواصــلــون 
 أســـــــوأ شــــعــــور أن 

ً
ــا ــنــــضــــوج، هــــو دائـــــمـــ الــ

تستيقظ بعد خروجك من بطولة، لكن العبينا 
وغاريث ساوثغيت والجهاز الفني وكل جماهيرنا 

يمكنهم أن يــشــعــروا بــالــفــخــر بــهــذا الــفــريــق. الــمــرة 
الــمــقــبــلــة ســتــكــون الــنــهــايــة مــخــتــلــفــة، نــمــضــي بــــرؤوس 

مرفوعة«. 
 )د ب أ(

الشهراني: ال أتذكر تفاصيل إصابتي أمام األرجنتين
ذكــر الالعب الــدولــي السعودي العــب فريق الهالل ياسر الشهراني أنه 
ال يتذكر تفاصيل إصابته، التي تعرض لها خــالل مــبــاراة األخــضــر أمــام 
األرجنتين، ضمن مباريات الجولة األولــى من دور المجموعات في كأس 

 أنه شاهد تلك اللحظة عبر هاتفه بعد إفاقته. 
ً
العالم 2022، مضيفا

وتعرض الشهراني إلصابة خطيرة خالل المباراة التي كسبها المنتخب 
السعودي أمام ميسي ورفاقه 2-1، حيث اصطدم بمحمد العويس زميله في 
الفريق، خالل محاولتهما تشتيت إحدى الهجمات، وفقد الوعي على إثرها 
ونقل مباشرة إلــى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخــالء طبي إلى 
مستشفى الحرس الوطني، ويخضع لعمليتين جراحيتين كللتا بالنجاح.

وقال الشهراني، خالل حديثه مع زمالئه في أول ظهور له بعد اإلصابة 
عبر فيديو بثه حساب نادي الهالل الرسمي على »تويتر«، »كنت 

أتــابــع الــكــرة، ولـــم أشــعــر لحظة اصــطــدامــي بـــشـــيء... ال أتــذكــر 
 من تفاصيل اإلصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة 

ً
شيئا

عبر الجوال«. 
وطمأن جماهير الكرة عامة والهالل بصفة خاصة على 

 إلــى انتهاء المرحلة األولــى من 
ً
صحته، مشيرا

العالج بـ »إجراء العمليات«، وقال: »اآلن 
بــــــدأت الـــمـــشـــي، وأســـيـــر 

على الخطة العالجية 
بمتابعة األطباء«. 

)د ب أ( ياسر الشهراني

الركراكي... فخر العرب
مثل الكثير من األمور االستثنائية 
التي شهدها مونديال 2022 بقطر، 
بــرز الــمــدرب المغربي الــشــاب وليد 
الركراكي باستثناء، أن يحفر اسمه 
ــــب تــــاريــــخ الــلــعــبــة،  بــــأحــــرف مــــن ذهـ
 لما تستطيع 

ً
ليكون مثااًل واضــحــا

مواهب القارة اإلفريقية تقديمه »إذا 
ما أتيحت لها الفرصة«.

ـــ 47، نــجــح الــركــراكــي  وفـــي ســن الـ
المولود في ضواحي باريس، وتلقى 
ــة الــفــرنــســيــة،  ــمـــدرسـ تــعــلــيــمــه فـــي الـ
 في ذلــك البلد، في أن 

ً
وتربى كــرويــا

ييحمل لواء قارة آبائه.
وفـــــي أول كـــــأس عــــالــــم تــــقــــام فــي 
األراضــــي الــعــربــيــة، يظهر الــركــراكــي 
كرئيس صـــوري لشعب، وال يتردد 
فـــي الـــدفـــاع عـــن قــطــر مـــن الــهــجــمــات 
»الجاهلة« التي تتلقاها اإلمارة، التي 
درب فيها لمدة موسم في 2020 مع 

الدحيل، من الغرب.
وفي النسخة األولــى التي يتولى 
فـــيـــهـــا مـــــدربـــــون مـــحـــلـــيـــون مــقــالــيــد 

األمور في منتخبات القارة السمراء 
الخمسة، كان المغربي هو الذي كسر 
كل القوالب وكل الحدود، حيث نجح 
ضــد بلجيكا فــي تسجيل أول فــوز 
لمنتخب مــغــاربــي مــنــذ عـــام 1998، 
وبعد التعادل ضــد كرواتيا وفــوزه 
على كندا أصبح أول من يصل إلى 
دور المجموعات منذ نسخة 1986 

في المكسيك.
أما في دور الـ 16، ومع هذا القدر 
الــكــبــيــر مـــن الــمــتــطــلــبــات، اســتــطــاع 
بأقدام رجاله أن يطيح بأحد أبطال 
الــعــالــم، منتخب إســبــانــيــا، بــركــالت 
الترجيح، ليصبح المغرب أول بلد 
ــع إفــريــقــي، يــجــد لنفسه  عــربــي ورابــ
مكانا بين الثمانية الكبار في العالم.

حالة النشوة حالة النشوة 

ورغـــــم حـــالـــة الـــنـــشـــوة الـــتـــي دبــت 
ــــود  ــال جــمــيــع العـــبـــي »أسـ ــ ــ فــــي أوصـ
ــم يـــكـــن لـــهـــذا األمــــــر أي  ــــس«، لــ ــلـ ــ األطـ

تأثير في مباراة دور الثمانية أمام 
الــبــرتــغــال، لتتواصل قصة النجاح 
»الــتــاريــخــيــة« فــي نسخة المونديال 

االستثنائية على األراض القطرية.
 من نوع 

ً
وها هو اآلن يدخل تحديا

خــاص، وأمــام بطل العالم وفرنسا، 
البلد الــذي يرحب بمعظم المغاربة 

من جميع أنحاء العالم.
وكالعب، خاض الركراكي العديد 
من التجارب مع األنــديــة الفرنسية، 
 قـــضـــى مــعــظــم 

ً
 جــــيــــدا

ً
ــان ظـــهـــيـــرا ــ وكــ

حياته المهنية في أجاكسيو، لكنه 
حــط الـــرحـــال بــعــد ذلـــك إلـــى الــــدوري 
ــنـــج  ــيـ ــبــــر بـــــوابـــــة راسـ ــــي عــ ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ

سانتاندير.
وكان تواصله مع المدرب الفرنسي 
الــشــهــيــر رودي جــارســيــا، وهـــو ابــن 
 فـــي تغير 

ً
آخـــر لــلــمــهــاجــريــن، ســبــبــا

مسار حياته، ووضع كرة القدم بين 
خياراته للمستقبل.

وكان لديه االستعداد، ولكن إصرار 
والــده جعل تركيزه أوال على إكمال 

مشواره الــدراســي، وانتهى به األمر 
بـــشـــهـــادة فـــي الـــعـــلـــوم االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
ــى مــعــظــم  ــد قــــضــ ــ ــيـ ــ ورغـــــــــم أن ولـ
مــشــواره كــالعــب مــع أنــديــة فرنسية 
 
ً
بــدايــة مــن ارســيــنــج بـــاريـــس، مــــرورا
بتولوز وأجاكسيو، حتى انتهى به 
المطاف مــع جــرونــوبــل، فإنه اختار 
أن يلعب بقميص المنتخب المغربي 

الذي خاض معه 45 مباراة دولية.
ــزال مـــبـــاشـــرة، عــمــل  ــتـــ وبـــعـــد االعـــ
الركراكي كمساعد في جهاز رشيد 
الــــطــــاوســــي فــــي 2012، ولـــكـــن هـــذه 
التجربة لم تدم سوى عام واحد فقط.
ومـــع عــودتــه للمغرب مــن جــديــد، 
كانت التجربة األبرز للمدرب الشاب 
مــع الـــــوداد، حــيــث تـــوج مــعــه بلقبي 
الــــــدوري الــمــغــربــي، ودوري أبــطــال 
إفريقيا هــذا الــعــام، ليكون الطريق 
 له لكي يخطو الخطوة األبرز 

ً
ممهدا

واألهم في مسيرته التدريبية حتى 
اآلن، بتولي القيادة الفنية لـ »أسود 

األطــــلــــس« بــعــد رحــيــل 
الـــــبـــــوســـــنـــــي وحــــيــــد 

خليلوزيتش.

صرامة دفاعية صرامة دفاعية 

ــر،  ــيــ ــبــ وبــــــــــذكــــــــــاء كــ
حـــافـــظ الـــركـــراكـــي عــلــى الــصــرامــة 

الدفاعية التي فرضها سلفه، بينما 
 على 

ً
من ناحية أخــرى كــان حريصا

ــور الـــمـــهـــاجـــرة« الــتــي  ــيـ ــادة »الـــطـ ــ ــ إعـ
ابــتــعــدت عـــن الــمــشــهــد خــــالل حقبة 
خليلوزيتش، أبرزها النجم الواعد 

حكيم زياش.
ولكنه لــن يكون بمفرده فــي هذه 
الـــمـــواجـــهـــة، بـــل ســيــكــون فـــي ظــهــره 
القارة اإلفريقية كلها، والعالم العربي 
بأسره، من أجل إثبات نظريته بأنه ال 
يوجد حلم مستحيل إذا كان شعارك 

في مواجهته الشجاعة والفخر.
)إفي(

تقارير: برشلونة مهتم بضم 
المغربي أوناحي

أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة مهتم 
بالتعاقد مــع المغربي عــز الــديــن أونــاحــي، أحد 
نجوم منتخب المغرب، الــذي تأهل حتى اآلن 

لنصف نهائي مونديال قطر 2022.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة مـــــونـــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
الكتالونية أن نــادي برشلونة سيستفيد من 
إمكانية ضم أوناحي، نظرا النخفاض تكلفته، 
مقارنة بارتفاع سعر ثنائي مانشستر سيتي، 
بـــرنـــاردو سيلفا وإلـــكـــاي جـــونـــدوجـــان، الــلــذيــن 
يأتيان على قمة قائمة المطلوبين، لكن تكلفة 

صفقتهما تحول دون إتمامها.
 )

ً
ويخطط النادي لضم أوناحي )22 عاما

والــمــحــتــرف فــي صــفــوف أنجيه الفرنسي، 
خــالل يناير المقبل، بعد تألقه الالفت في 
المونديال، حيث كان أبرز الالعبين الذين لفتوا 
أنظار مدرب إسبانيا السابق، لويس إنريكي، في 
ثمن النهائي الذي انتهى بفوز »أسود األطلس« 

بركالت الترجيح.

ويمتاز أوناحي بقدرته على اللعب في مركز 
الظهير األيــمــن، الـــذي يحتاج برشلونة لدعمه، 
إضــافــة بالتأكيد إلـــى خــط الــوســط الـــذي يمتاز 
باللعب فــيــه، ليكون خير بــديــل إلراحـــة الثنائي 
جافي وبــيــدري، أو ربما منافستهما على مكان 

أساسي بالفريق.
ويــعــد أونــاحــي مــن الالعبين األســاســيــيــن في 
صفوف أنجيه، الذي انضم إليه وعمره 21 عاما، 
قبل أن يجدد النادي عقده في الصيف الماضي 
ــطـــالق الـــمـــونـــديـــال بــعــدمــا أصـــبـــح أحــد  وقـــبـــل انـ

نجومه.
وخاض أوناحي الموسم الماضي 32 مباراة مع 
أنجيه، وسجل هدفين وصنع مثلهما، ووقع على 
عقد حتى 2025، قد يتم تحسينه وتمديده إلى 
2026، كما لعب 5 مباريات كأساسي مع المغرب. 
)إفي(

الظاهرة: أرشح دينيز لتدريب البرازيل
كــشــف الــظــاهــرة الــبــرازيــلــي 
رونالدو عن دخول اتحاد كرة 
القدم في بالده في مفاوضات 
ــــوال لــتــولــي  ــوارديــ ــ ــع بـــيـــب غــ مــ
تدريب منتخب السامبا، قبل 
أن يــجــدد الـــمـــدرب اإلســبــانــي 
عـــقـــده مـــع مــانــشــســتــر سيتي 

اإلنكليزي. 
ويخطط منتخب البرازيل 
للمستقبل بــعــد رحــيــل تيتي 
عــــن مـــنـــصـــب الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي، 
عقب الخروج من دور الثمانية 
ــال قـــطـــر بـــالـــهـــزيـــمـــة  ــمــــونــــديــ لــ
أمـــام كــرواتــيــا بــركــالت الــجــزاء 

الترجيحية. 
وأكـــــــد رونـــــالـــــدو الــمــهــاجــم 
ــتــــخــــب  ــنــ ــمــ ــلــ األســــــــــــــطــــــــــــــوري لــ
البرازيلي، أن اتحاد كرة القدم 
في بالده أجرى محادثات مع 
غــــوارديــــوال الــــمــــدرب الــســابــق 
لــبــرشــلــونــة وبـــايـــرن ميونيخ، 

قبل أن يجدد األخير عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2025.

وقال رونالدو عبر قناته على 
مــنــصــة »يــوتــيــوب« أمـــس األول 
»كان هناك اهتمام بغوارديوال، 

تمت مناقشة األمــر مع الجهاز 
المعاون لغوارديوال، لكنه فضل 

تمديد عقده مع سيتي«. 
وأضــــــــــــاف »ربــــــمــــــا كــــــــان مــن 
الصعب على االتحاد البرازيلي 

لكرة القدم أن يتوصل التفاق، 
 في 

ً
إنــــه الــــمــــدرب األعـــلـــى أجــــــرا

ــدو أنـــه  ــ ــالـ ــ ــالــــم«. ويــــــرى رونـ الــــعــ
يـــتـــحـــتـــم عــــلــــى اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
البرازيلي اآلن أن يحول أنظاره 
ــى »غــــــوارديــــــوال الـــبـــرازيـــلـــي«  ــ إلـ
فــــــــرنــــــــانــــــــدو ديـــــــنـــــــيـــــــز، مـــــــــدرب 

فلومينينسي. 
وتابع رونــالــدو »ربما يكون 
دينيز عنصر جــذب للمنتخب 
الــبــرازيــلــي الـــوطـــنـــي، إنــــه رجــل 
ــيـــدة، ويــقــدم  يــلــعــب بــطــريــقــة جـ

 .»
ً
عرضا

ــول »إنــــــــه قـــــرار  ــقــ ــالــ وخــــتــــم بــ
 لــــــلــــــدورة الـــتـــالـــيـــة، 

ً
مــــهــــم جــــــــدا

كلما أســرعــت فــي تقديم االســم 
الجديد، وبــدأت العمل بفلسفة 
الــمــدرب، سيكون األمـــر أفضل، 
وسنرى، أنا فضولي. أعتقد أن 
األسماء الكبيرة قادمة إلى هنا«. 
)د ب أ(

عز الدين أوناحي

أرقام خرافية لرونالدو في مسيرته الدوليةأرقام خرافية لرونالدو في مسيرته الدولية
حينما وصــل النجم البرتغالي كريستيانو رونــالــدو إلــى كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، كان يمني النفس بتقديم مونديال للذكرى 

في مسيرته بالفوز باللقب األغلى في العالم.
لــكــن مــســيــرة رونـــالـــدو فــي الــمــونــديــال انــتــهــت وهـــو فــي حــالــة من 
الذهول، وكان يبكي بحرارة بينما كان يتم اقتياده إلى غرفة تغيير 
1 في  المالبس، عقب خــســارة الفريق أمــام نظيره المغربي صفر - 

دور الثمانية بملعب الثمامة.
، إذ تم 

ً
كــانــت بــطــولــة لــلــنــســيــان بــالــنــســبــة لــلــنــجــم الــبــالــغ 37 عــامــا

استبعاده من التشكيل األساسي للفريق في دور الـ 16 أمام سويسرا، 
 أمام المغرب.

ً
قبل أن يشارك في الشوط الثاني بديال

وإضافة إلى أنه أفضل هداف بالمباريات الدولية في منافسات 
الرجال، قاد رونالدو البرتغال للفوز بأول لقب لها في بطولة كبيرة 
بكأس أمم أوروبــا عام 2016 في فرنسا، قبل أن يخطف لقب دوري 
األمم األوروبية، ويبدو أنه من غير المرجح أن تتم معادلة أرقامه 

مع منتخب بالده في أي وقت قريب.

ً
 هدفا
ً
  118118 هدفا

 
ً
ونــال رونــالــدو الكثير مــن الثناء طــوال مسيرته، إذ كــان حاسما
في الكثير من المباريات الكبيرة منذ سنوات الشباب حتى أواخر 
مسيرته الدولية، ولعب مع المنتخب البرتغالي 196 مباراة وضعته 
في صدارة األكثر مشاركة بالمنتخب، إذ يبرز اسم جواو موتينيو 

كأقرب منافس له برصيد 146 مباراة دولية. 
وإذا كان رصيد مشاركاته قد يتعرض لتهديد على المدى البعيد، 
فإن أرقامه على المستوى التهديفي تبدو أقل عرضة لذلك الخطر، 
 على المستوى الــدولــي، وهــو أكثر 

ً
حيث سجل رونــالــدو 118 هدفا

من ضعف أهداف بيدرو باوليتا، صاحب المركز الثاني في ترتيب 
، كما أنــه رقــم ال 

ً
الــهــدافــيــن التاريخيين للبرتغال برصيد 47 هــدفــا

نظير له على مستوى العالم.
وكانت السنة األفضل لرونالدو على المستوى الدولي عام 2019، 
 في 10 مشاركات دولية فقط، بمعدل هدف 

ً
حينما سجل 14 هدفا

كل 59 دقيقة. 
 عــديــدة في 

ً
وعــلــى مــســتــوى األنــديــة، ســجــل رونــالــدو أهــدافــا

دوري أبــطــال أوروبـــا لمانشستر يونايتد اإلنــكــلــيــزي وريــال 
مــدريــد اإلســبــانــي، حــيــث إنـــه الـــهـــداف الــتــاريــخــي للمسابقة 

 .
ً
برصيد 140 هدفا

كأس العالم كأس العالم 

وأصبح رونالدو أول العب في تاريخ كأس العالم يسجل في 
 في 

ً
5 نسخ مختلفة من البطولة برصيد 8 أهداف، وسجل هدفا

شباك غانا من ضربة جزاء في دور المجموعات، لكن هذا الرقم 
القياسي قد ال يعني الكثير مع فشل فريقه في أهم بطولة بالعالم. 

وربما لم يتمكن رونالدو من وضع يديه على كأس أفضل وأهم 
 مثل الهولندي 

ً
بطولة دولية، لكن عدم حدوث ذلك لم يمنع نجوما

يوهان كرويف والمجري فيرنك بوشكاش من اعتبارهم من أفضل 
وأعظم الالعبين في تاريخ تلك الرياضة.

 مــن أصــل 118 سجلها الــنــجــم الــبــرتــغــالــي في 
ً
وجـــاء 24 هــدفــا

 
ً
بطوالت كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكأس القارات، و20 هدفا
فقط فــي مــبــاريــات وديـــة، مما يــدل على مكانته الكبيرة كالعب 

يسطع ويتألق في المناسبات الكبرى. 
)د ب أ(

هاري كين

وليد الركراكي

رونالدو
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عقدة إنكلترا التاريخيةعقدة إنكلترا التاريخية

تعتبر ركالت الجزاء العقدة 
التاريخية لمنتخب إنكلترا، إذ 

أظهر ذلك بشكل كبير خالل 
مباراة إنكلترا مع فرنسا في 

الدور ربع النهائي.

سجل هاري كين ركلة جزاء وفشل 
في تسجيل أخرى أمام فرنسا. هكذا 
انتهت مغامرة منتخب إنكلترا في 

مونديال قطر 2022.
كان يرى أنها فرصته، لكنه أخفق 
 مــن أمــام نقطة الــجــزاء التي 

ً
مــجــددا

لطالما كانت مصيرية لبلد وضع 
أسس كرة القدم الحالية ولم يتوج 

بلقب منذ عام 1966.
وكــانــت انــكــلــتــرا اســتــضــافــت ذلــك 
المونديال وخاضت منذ ذلك الحين 
مـــبـــاراتـــي نــصــف نــهــائــي فـــي كــأس 
ــا فـــي الــــيــــورو حيث  الـــعـــالـــم، وأيـــضـ

حققت المركز الثاني ذات مرة.
وخسرت إنكلترا في مونديال قطر 
2022 أمام فرنسا، حاملة اللقب، رغم 
السيطرة على المباراة ووضعها في 
وضع صعب، لكن منتخب »األسود 

الــثــاثــة« أخفق مــجــددا فــي تسجيل 
ــرار مــا حـــدث في  ــزاء عــلــى غـ ركــلــة جـ
عــام 2021 عندما كــانــوا على وشك 

التتويج بلقب جديد.

كأس األمم األوروبية 

وفــي مــبــاراة النهائي فــي بطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة فــي ويمبلي، 
تــعــادلــت انــكــلــتــرا أمــــام إيــطــالــيــا في 
الوقت األساسي ولم يحسم الوقت 
اإلضافي المباراة، بينما حسمتها 

ركات الجزاء.
انطلقت ركـــات الــجــزاء باثنتين 
مــتــتــالــيــتــيــن فـــي الـــشـــبـــاك إلنــكــلــتــرا 
وإخفاق من إيطاليا. لكن ماركوس 
راشـــفـــود وجـــيـــدون ســانــشــو أخفقا 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــشــل جورجينيو 

الـــمـــتـــخـــصـــص فــــي تـــســـديـــد ركــــات 
الــجــزاء فجأة ومنح الحياة مجددا 
إلنكلترا، ومع ذلك فقد أخفق بوكايو 
ســـاكـــو. وأنـــهـــت ركـــلـــة جـــزائـــه آمـــال 
اإلنــكــلــيــز فــي الــتــتــويــج بلقب جديد 
كانوا على وشك حصده. لتعد فرصة 
ضائعة أخـــرى لجيل آخــر موهوب 
تــعــثــر فـــي الـــطـــريـــق، فــأحــيــا أشــبــاح 

الماضي.
وغابت إنكلترا عن مباراة النهائي 
ــأس األمـــــــم األوروبــــــيــــــة الــتــي  ــ فــــي كــ
استضافتها عام 1996. فقد خسرت 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام ألــمــانــيــا 
6 - 5 مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء. أيــضــا في 
ويمبلي. بينما ودعت في عام 2004 
أمام المضيفة البرتغال و2012 أمام 
إيطاليا في ربع نهائي البطولتين 

بركات الجزاء.

ــــذه الـــعـــقـــدة، بــجــانــب  وامــــتــــدت هـ
مونديال قطر 2022 الذي انتهت آمال 

اإلنكليز فيه السبت.
وخـــســـرت إنــكــلــتــرا فـــي مــونــديــال 
إيطاليا عام 1990 في نصف النهائي 
أمــام ألمانيا االتحادية في تورينو 

4 - 3 بركات الترجيح.

نهاية مصيرية 

ــة مــــصــــيــــريــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
ــــزي تــــــكــــــررت فــــــي فـــرنـــســـا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ اإلنـ
عــــام 1998 فـــي ثــمــن الــنــهــائــي أمـــام 
األرجنتين وفي مونديال ألمانيا عام 

2006 أمام البرتغال.
ــان الـــفـــوز الــوحــيــد فـــي ركـــات  وكــ
ــتـــرا فــي  ــلـ ــكـ ــيـــح لــمــنــتــخــب إنـ ــتـــرجـ الـ
مونديال عندما فاز على كولومبيا 

فـــي ثــمــن نــهــائــي مـــونـــديـــال روســيــا 
.2018

ــال قـــطـــر 2022 لــم  ــديــ ــونــ ــي مــ ــ وفــ
يتمكن المنتخب اإلنكليزي حتى من 
الوصول إلى هذه النقطة حيث سجل 
كين ركــلــة جـــزاء فــي شــبــاك منتخب 
زميله وصديقه في توتنهام هوجو 
لــــوريــــس، لــكــنــه فـــشـــل فــــي تــســجــيــل 
الركلة الثانية في الدقيقة 84 عندما 
كانت النتيجة 1 - 2 ليعيد كابوس 

ركات الجزاء مجددا.

جيل مميز 

وقال كين في المنطقة المختلطة 
عقب الــخــســارة »كنت أشعر بالثقة 
عند التسديد، لكني فقط لم أسددها 
ــد«، مــعــربــا عـــن ثقته  ــ كــمــا كــنــت أريـــ

بالجيل الحالي لمنتخب إنكلترا.
ــــي لــحــظــات  وأكـــــــد »الـــمـــنـــتـــخـــب فـ
جــيــدة يــحــظــى بــاعــبــيــن فــي أفضل 
لياقة وستكون هناك لحظات جيدة 
فــي المستقبل. اآلن نحن فــي حالة 
حـــزن شــديــد النــتــهــاء مسيرتنا في 
البطولة،ألننا كنا واثقين من إمكانية 
بلوغ النهائي، لكن يمكننا الشعور 

بالفخر لما حققناه«.
لكن الواقع اآلن أن إنكلترا فشلت 
تــحــقــيــق اآلمـــــــال بـــعـــد أن أصــبــحــت 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء بــمــثــابــة الــكــابــوس 

مجددا للمنتخب.
)إفي(

كلينسمان: الفرق تبحث اآلن عن شيء مختلف
ــن  ــ ــورغــ ــ أوضـــــــــــــح األلـــــــمـــــــانـــــــي يــ
كلينسمان، قائد مجموعة الفيفا 
ــلـــدراســـات الــفــنــيــة لـــكـــأس الــعــالــم  لـ
2022 في قطر، أن إسبانيا أحدثت 
ثورة في كرة القدم بأسلوبها وأكد 
ــك بــانــتــصــاراتــهــا فـــي بــطــولــتــي  ذلــ
كأس األمم األوروبية 2008 و2012، 
وبكأس العالم في جنوب إفريقيا 
2010، لكنه اشار إلى أن الفرق اآلن 

تبحث عن شيء مختلف.
وقال في مؤتمر صحافي أمس 
االثنين »من الواضح أننا معجبون 
بأسلوب إسبانيا في 2008 و2012 
و2010، عندما أحدثت ثورة في كرة 
الــقــدم العالمية، تبنت العديد من 

االتحادات أسلوبها، لكننا اآلن نرى 
تــوجــهــا مــخــتــلــفــا، حــيــث أصبحت 

الفرق تبحث عن شيء مختلف«.
وأشار إلى أنه بالنسبة ألسلوب 
»ال روخا«، من الصعب التغلب على 
المنافسين »المنظمين بشكل جيد 
ــدا فـــي وســـط الــمــلــعــب«، والــذيــن  جـ
من الضروري الدخول أمامهم من 
الــجــانــبــيــن عـــن طــريــق الــجــنــاحــيــن 
ووضــــع العـــب فــي مــركــز المهاجم 

الصريح من أجل التسجيل«.
وقال المهاجم األلماني السابق 
»ال نقول إن عليك التوقف عن لعب 
مــــبــــاراة جــمــاعــيــة مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
تقدمها إسبانيا، إنها رائعة، لكن 

ربما لــم تحقق النتيجة المرجوة 
ألنه من الصعب جدا خلق الفرص«.

وأكـــــــد أنــــــه بـــالـــنـــســـبـــة ألعـــضـــاء 
مجموعة الدراسة الفنية في الفيفا، 
فإن مونديال قطر 2022 »مدهش« 
في جميع جوانب كرة القدم، مبرزا 
الـــفـــرق األربـــعـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 

الدور نصف النهائي.
وقال كلينسمان إن »الفرق التي 
وصـــلـــت لــنــصــف الــنــهــائــي مــثــيــرة 
لــاهــتــمــام، هــنــاك الــمــغــرب فــي هذا 
الدور ألول مرة، واألرجنتين كانت 
تقاتل مباراة تلو األخرى، وأعتقد 
أنهم لم يصلوا بعد إلى إمكاناتهم 

الكاملة«.

 في نصف النهائي
ً
العبو »الليغا« األكثر حضورا

ــــدوري اإلســبــانــي األكــثــر  ســيــكــون الــ
 لــدى المنتخبات األربــعــة في 

ً
حــضــورا

نـــصـــف نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022 
عــيــن 

ّ
 مــوز

ً
فــي كـــرة الــقــدم، مــع 22 العــبــا

ــة، لــتــتــقــّدم الــلــيــغــا  ــديــ عــلــى ثــمــانــيــة أنــ
على الــدوري اإلنكليزي متصّدر الدور 

السابق.
ــبــــرازيــــل  ــرا، والــ ــتـ ــلـ ــكـ ـــاء إنـ بـــعـــد اقــــصـ
ــلـــو الـــــــــدوري  والـــــبـــــرتـــــغـــــال، ذاب مـــمـــثـ
 إلى 15، بفارق 

ً
اإلنكليزي من 62 العبا

العــب عــن الــــدوري اإليــطــالــي )14( رغم 
غياب ســكــوادرا أتـــزورا عــن النهائيات 

في قطر.

ــص 
ّ
وكــــــان الـــــــــدوري اإلســــبــــانــــي تــقــل

حجمه بــعــد ثــمــن الــنــهــائــي اثـــر خــروج 
إسبانيا بركات الترجيح أمام المغرب، 
لكنه تــصــّدر بعد انتهاء ربــع النهائي 

.
ً
مع 22 العبا

وبفضل منتخبي فرنسا والمغرب، 
تـــســـاوى الـــــــدوري الــفــرنــســي )14( مع 
 بــفــارق بــســيــط عن 

ً
اإليــطــالــي، مــتــقــّدمــا

الدوري األلماني )13(.
يــأتــي بعد ذلــك الـــدوريـــان الــكــرواتــي 
)6( والــمــغــربــي )3( بعد انــجــاز التأهل 
لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي. ويــتــنــافــس ديــنــامــو 
ــع نـــاد مــع أربــعــة  زغـــرب الــكــرواتــي )رابــ

العبين( والـــوداد البيضاوي المغربي 
)خامس ناد مع ثاثة العبين( مع كبرى 

األندية األوروبية.
ــتــــد  ــايــ ــر يــــونــ ــتــ ــانــــشــــســ وتــــــــراجــــــــع مــ
ومانشستر سيتي االنكليزيان لصالح 
بايرن ميونيخ األلماني )6(، ثم أتلتيكو 
مدريد وإشبيلية اإلسبانيان )5(، مقابل 
ثـــاثـــة لــكــل مـــن بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
الفرنسي، يوفنتوس اإليطالي، توتنهام 

اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني.
)أ ف ب(

موافقة مبدئية بين الفيفا و»فيفبرو« التفاق جديد
وقع االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
واالتــحــاد الــدولــي لاعبين المحترفين 
)فيفبرو( خال اجتماع في الدوحة اتفاقا 
مبدئيا، للتوصل إلى اتفاق جديد قبل 

انتهاء االتفاق المعمول به حاليا.
ــانــــي  ــيــ وصـــــــــــــــادق الــــــســــــويــــــســــــري جــ
ــد أجـــانـــثـــو رئــيــســا  ــ ــيـ ــ إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو ودابـ
االتحادين، األحد على الوثيقة اإلطارية 
ــي الـــمـــلـــفـــات  ــ ــاون جــــديــــد فـ ــ ــعـ ــ ــاق تـ ــ ــفـ ــ التـ
الــتــي تخص الــاعــبــيــن، والــتــي ستعمل 
المؤسستان على االنتهاء منها خال 

األشهر المقبلة.
 كل من نائب 

ً
وحضر االجتماع أيضا

رئيس الفيفا للشؤون اإلدارية أالسدير 
بيل، ونائب األمين العام للفيفا لشؤون 
كرة القدم ماتياس جرافستروم، إضافة 
ــــى أعــــضــــاء مــجــلــس إدارة )فــيــفــبــرو(  إلـ
الممثلين عــن إفريقيا وآســيــا وأوروبـــا 

واألمــيــركــتــيــن، واألمـــيـــن الـــعـــام للنقابة 
جوناس باير هوفمان.

وصــــرح رئــيــس »فــيــفــبــرو« بــأنــه »مــن 
الـــمـــهـــم أن تـــكـــون هـــنـــاك عـــاقـــة وثــيــقــة 

وشــفــافــة بــيــن األطـــــراف الــمــهــتــمــة بــكــرة 
القدم، وهو ما ظهر في اجتماع اليوم«.

وأضاف أجانثو »يسعدني أننا بدأنا 
العمل على اتفاق تعاون جديد التخاذ 

مــزيــد مـــن اإلجـــــــراءات لــوضــع الــاعــبــيــن 
كأولوية عند اتخاذ القرارات وتطوير كرة 
القدم للمحترفين. سنواصل إحراز تقدم 
للحفاظ على حــقــوق الــاعــبــيــن، كما أن 
هذه المفاوضات تستهدف إحداث أكبر 

قدر من التأثير والمشاركة والحماية«.
ــرو(، فــــــإن الـــنـــقـــاط  ــبــ ــفــ ــيــ وبـــحـــســـب )فــ
السبع التي سيتم التطرق إليها خال 
الــمــفــاوضــات الــجــديــدة ستكون ظــروف 
الاعبين وبطوالت المنتخبات، وتوسيع 
رقـــعـــة االحـــتـــرافـــيـــة عــالــمــيــا، وعــمــلــيــات 
اتخاذ القرارات، وفقا لحقوق الاعبين 
والـــعـــامـــلـــيـــن، وظــــــروف عــمــل الــاعــبــيــن 
الــمــحــلــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن، وتــطــويــر كــرة 
الـــقـــدم تـــجـــاريـــا، ومـــشـــروعـــات االبــتــكــار 
واالســتــفــادة منها لمصلحة الاعبين، 
وتعليم الاعبين، والتخطيط لمسيرتهم. 
)إفي(

بعد تأهل فرنسا واألرجنتين وكرواتيا والمغرب 
لنصف نهائي مــونــديــال قطر 2022 فــي كــرة الــقــدم، 
سُيتّوج األحد المقبل منتخب يترك بصمة تاريخية 
في صفحات البطولة المرموقة المقامة مّرة كل أربع 

سنوات.
فرنسا بطلة 1998 و2018 ستصبح أول منتخب 
 مــنــذ 1962 عــنــدمــا احتفظت 

ً
يـــتـــّوج مــرتــيــن تـــوالـــيـــا

البرازيل بلقب أحرزته مع األسطورة بيليه في 1958. 
إنجاز كانت إيطاليا سباقة إليه عندما حصدت لقبي 

1934 و1938 مع المدرب الداهية فيتوريو بوتسو.
أمــا األرجنتين، المتوجة مرتين مثل فرنسا في 
1978 و1986، فا شك أن تتويجها سيتمحور حول 
( مع 

ً
انفراج أزمة أسطورتها ليونيل ميسي )35 عاما

اللقب الــضــائــع بعد أربـــع مــحــاوالت فــاشــلــة، أقربها 
 أللمانيا فــي 2014. لقب يلهث 

ً
كــان الحلول وصيفا

ه، ليحظى صاحب أربعة أهداف حتى  البرغوث وراء
اآلن بمشروعية تضعه في مصاف بيليه ومواطنه 

الراحل دييغو مارادونا.

بعد بــدايــة متذبذبة وخسارتها ضــد السعودية 
1 - 2 لــلــمــرة األولــــى أمـــام منتخب آســيــوي، عــّوضــت 
»ألبيسيليستي« بــانــتــصــار تــلــو اآلخــــر كـــان آخــرهــا 
وأصــعــبــهــا أمـــام هــولــنــدا بــركــات الــتــرجــيــح فــي ربــع 
الــنــهــائــي، عــنــدمــا أهــــدرت تشكيلة أصــغــر مـــدرب في 
النهائيات، ليونيل سكالوني، تقدمها بهدفين في 

الدقائق األخيرة.

وسط كرواتيا 

وتتويج »متوّهجي« كرواتيا بقيادة صانع اللعب 
الموهوب لوكا مودريتش، سيكون األول بتاريخها، 
ــاٍد نــخــبــوي تــتــصــّدره  لــتــصــبــح ضــيــفــة جـــديـــدة فـــي نــ
الــبــرازيــل بخمسة ألــقــاب. دولـــة صــغــيــرة ال يتخطى 
عدد سكانها األربعة مايين نسمة، ناشئة عن تفكك 
يوغوسافيا السابقة المعروفة بعشقها وإبداعها 

لرياضات متنوعة.
تعّول كرواتيا على خط وسط حديدي، لكنه متقّدم 

في السن، يضم إلى جانب مودريتش، نجم ريال مدريد 
 مــن مارسيلو بــروزوفــيــتــش وماتيو 

ً
اإلســبــانــي، كــا

كوفاتشيتش.
وتتمّيز »فاتريني« بذهنية الفوز، ففي آخر تسع 
مباريات في أدوار اقصائية، خاضت تمديد الوقت 
8 مــرات. وقــال مدربها زالتكو داليتش الــذي تخطى 
الــيــابــان والــبــرازيــل الــمــرشــّحــة »عــنــدمــا تــأتــي ركــات 
حين، وكأن الخصم قد تعّرض 

ّ
الترجيح، نصبح مرش

للخسارة«.
يبقى المغرب، الضيف المفاجئ ونكهة البطولة، 
والـــــذي لـــن يـــكـــون تــتــويــجــه فــقــط األول فـــي تــاريــخــه 
 انــه راكــم 

ً
بــل األول لمنتخب إفريقي أو عــربــي، علما

االنجازات في هذه البطولة، بعد أن اصبح اول عربي 
يبلغ ربع النهائي وأول إفريقي يتأهل للمربع الذهبي.
في أول نصف نهائي الثاثاء على استاد لوسيل 
بين األرجنتين وكرواتيا، سيوّدع ميسي بعد مونديال 
« لــحــامــل ســبــع كــرات 

ً
« و«فــنــيــا

ً
هــو األفــضــل »مــعــنــويــا

 
ً
ذهبية، أو أفضل العب في 2018 لوكا مودريتش، علما

 عندما 
ً
 وتكرارا

ً
ان الاعبين الموهوبين التقيا مرارا

قاد ميسي فريق برشلونة إلى المجد وكان مودريتش 
على الطرف المقابل مع الغريم ريال مدريد.

وبعد 24 ساعة، تقام المباراة التاسعة األخيرة على 
استاد البيت الــذي يتسع لنحو 68 ألف متفرج بين 
فرنسا والمغرب في أول لقاء في بطولة كبرى بينهما.

وتــبــحــث فــرنــســا عـــن بــلــوغ الــنــهــائــي الـــرابـــع منذ 
1998، لتفرض نفسها قوة كبرى في عالم كرة القدم 
والمونديال، إلى جانب البرازيل وألمانيا وإيطاليا 

الجريحة في السنوات األخيرة واألرجنتين.
 

دفاع حديدي 

 بتصدره 
ً
 جميا

ً
في المقابل، ترك المغرب تاريخا

مجموعته في الدور األول، بتعادل سلبي مع كرواتيا، 
زفوز على بلجيكا ثالثة المونديال األخير بهدفين، 
وكـــنـــدا 2 - 1، ثـــم تــخــطــيــه إســبــانــيــا الــقــويــة بــركــات 
الترجيح في ثمن النهائي والبرتغال 1 - 0 السبت 

في ربع النهائي، في ظل دعم جماهيري ال مثيل له 
في الماعب القطرية.

والــافــت ان تشكيلة الــمــدرب وليد الركراكي التي 
 من اصابة بعض الاعبين األساسيين ، 

ً
تعاني راهنا

 في خط الدفاع، لم تتلق سوى هدف وحيد 
ً
خصوصا

وجاء بنيران صديقة عبر نايف أكرد أمام كندا.
وقــال الركراكي الــذي يتمّيز دفاعه بتألق حارس 
عرين »أســود األطلس« ياسين بونو »لسنا صاحب 
األداء األجمل، بل األجمل في قوة القلب، الرغبة وحتى 

التكتيك«.
وســتــحــمــل هــــذه الـــمـــبـــاراة نــكــهــة مــمــيــزة لبعض 
الــاعــبــيــن الــمــغــاربــة المحترفين أو الــمــولــوديــن في 

الدوري الفرنسي على غرار القائد رومان سايس.
كما تحمل مواجهة أصدقاء مميزين، عندما يحاول 
نجم الــمــغــرب أشـــرف حكيمي ايــقــاف قــاطــرة فرنسا 
ومتصدر ترتيب هدافي البطولة كيليان مبابي )5( 

على رواقه األيسر.

 للتفكير بمستقبلي
ً
ساوثغيت: أحتاج وقتا

قال غاريث ساوثغيت مدرب 
منتخب إنكلترا لكرة القدم، إنه 
لــن يستعجل فــي اتــخــاذ قــراره 
ــا يــــخــــص مـــســـتـــقـــبـــلـــه مــع  ــمـ ــيـ فـ
المنتخب، وذلــك بعد الخروج 
مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم FIFA قــطــر 
2022 إثر الخسارة أمام فرنسا 
بهدفين لــهــدف فــي الـــدور ربع 

النهائي.
وأكد ساوثغيت، في تصريح 
له أمــس، أنــه سيستغرق القدر 
الــكــافــي مــن الــوقــت، للتأكد من 
اتخاذه »القرار الصحيح« فيما 
يخص مستقبله مع المنتخب. 
وتابع: »في الوقت الراهن من 
الصعب التفكير في األمور التي 
كان بمقدورنا إنجازها بشكل 
أفــضــل، قــد تــكــون هــنــاك أجـــزاء 
صغيرة وأشياء ستنتقل معك 

إلى البطوالت التالية، هو مسار 
سنسلكه«.

وأضــــاف أنـــه »شــعــور غريب 
 ألن نهاية البطولة قاسية. 

ً
حقا

الجميع يحزم كل شيء بعد أن 

خاض سنوات من االستعدادات 
 
ً
الــصــارمــة. هــنــاك شــعــور أيضا

أنــنــا كــنــا قــريــبــيــن وبــمــقــدورنــا 
القيام بالمزيد«.

تاريخ خاص لرباعي نصف النهائيتاريخ خاص لرباعي نصف النهائي
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https://www.aljarida.com/article/7767
https://www.aljarida.com/article/7766
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https://www.aljarida.com/article/7766


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

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

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

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 ٤-٢كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

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

٤٩
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62
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ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com17

في بدايات شهر ديسمبر من كل عام، تعود 
على األحياء من بني البشر الذكرى المؤلمة 
ــا« الـــذي انــطــلــق من  لتفشي فــيــروس »كـــورونـ
مدينة »ووهــان« الصينية عام 2019 ومن ثم 
 جائحة قاتلة ما زالت 

ً
انتشر في العالم مسببا

بصمتها حاضرة إلى يومنا الحالي، وإن خف 
وقعها وخطورتها.

قبل ديسمبر 2019 لم يكن في مخيلة أي 
بشري أن يرى بأم عينه ما شهدته، في وقت 
واحد ولسبب واحد، كل مجتمعات األرض من 
أزمــات وتعطيل وإربــاك على كل المستويات 
الصحية، واالقتصادية، واالجتماعية، فلم يجد 
في حينها المتغطرس بجبروته وال المعتز 
 عنه لقدر 

ً
 مــن االســتــســالم رغــمــا

ً
بأنفته مــفــّرا

أعظم وأكبر، ال مجال لمواجهته إال بالخضوع 
وال سبيل لمعاندته إال بالخشوع.

ــا إن بـــــدأت مـــوجـــة الــجــائــحــة  ولــــأســــف، مـ
بـــاالنـــحـــســـار حــتــى اســـتـــعـــاد اإلنــــســــان فــطــرة 
النسيان التي جبل عليها وسّمي على اسمها، 
وسرعان ما نسي أو تناسى »كوفيد 19« بكل 
أهواله وعظيم تداعياته، فلم يستفد من عبر 
ودروس الــجــائــحــة إال مــن رحــمــه رّبـــي وأنـــار 
ــم االســتــحــضــار لضعفه  بصيرته لــيــكــون دائـ
ل 

ّ
 االقتصاد وعط

ّ
أمــام مخلوق مجهري شــل

المواصالت وأجبر مليارات البشر على مالزمة 
منازلهم، في حين عاد أهل السوء الى سالف 
مسيرتهم قبل الجائحة، وعــاد المنشغلون 
بالدنيا إلى متاعها ومتعتها، وكأنك »يا بو 

زيد ما غزيت«!
مــا إن تــراجــع وقــع الــوبــاء مــع مــا خلفه من 
آثار سلبية على المنظومة الصحية والنمو 
االقتصادي واالستقرار النفسي واالجتماعي، 
حــتــى عــــادت مــعــظــم األنــظــمــة والــمــجــتــمــعــات 
لــســابــق عــهــدهــا مـــن االنـــشـــغـــال بــالــتــفــاصــيــل 
السياسية والمناكفات الفئوية والصراعات 

الحزبية، متناسية واجب التطوير واالستعداد 
البنيوي لما قــد يستجد فجأة مــن أوبــئــة أو 

كوارث أو أزمات.
مــا إن هــدأ السكون الــمــدّوي حتى انشغل 
ــيــــة قــضــت على  الـــكـــون بــصــخــب حــــرب أوروبــ
أي أمــــل فـــي الـــخـــروج الــســريــع مـــن تــداعــيــات 
الوباء العالمي على منظومة األمــن الغذائي 
وسالسل اإلمــداد والطاقة، وما إن بدأ العالم 
ي شعور القلق من حصد الوباء آلالف 

ّ
بتخط

األرواح حتى استشعر الهلع من الدخول في 
حرب كونية قد ال تبقي وال تذر، ال البشر وال 

الشجر وال الحجر.
وهـــا هـــي مـــحـــاوالت الــتــعــافــي مـــن الــركــود 
االقتصادي الكوروني تتبّدد على وقع هدير 
الدبابات الروسية في أوكرانيا، ليدخل العالم 
 مع 

ً
ا مــن جــديــد فــي أزمـــة تضخم تـــزداد ســـوء

تراجع النمو في كثير من البلدان المؤثرة في 
االقتصاد العالمي.

ــا عــنــدمــا يــرقــد فـــي ســريــر الــمــرض 
ّ
مـــن مــن

 برعاية األهل واألحبة، يستذكر العزلة 
ً
محاطا

المؤلمة والطويلة للذين أصيبوا بالوباء؟! 
ــا عــنــدمــا يــدخــل الــمــقــهــى لــيــتــابــع مع 

ّ
ومـــن مــن

مــلــيــارات المشاهدين حــول الــعــالــم مباريات 
كــــأس الـــعـــالـــم، يــســتــذكــر- ولــــو لــلــحــظــة- كــآبــة 
األماكن وسكون الطرق وخلو المطاعم أيام 
 الى 

ً
ا حين يغدو صباحا

ّ
الجائحة؟! ومن من

أعماله ويعود مساء من أشغاله، يستحضر 
ا 

ّ
وحــشــة الحظر الكلي أو الــجــزئــي؟! ومــن من

عندما يصله طلبه االستهالكي إلى باب داره، 
يتفّكر بنعمة اختفاء طوابير االنتظار من أمام 
ا عند مرافقته األصدقاء 

ّ
منافذ البيع؟! من من

واألحــبــاء في رحلة أوعطلة، يحمد الله على 
نعمة الــخــروج مــن سجن العزلة اإلجــبــاريــة؟! 
ا عندما يــزور األهــل واألقــارب، تعود 

ّ
ومن من

إلــــى ذهــنــه مـــــرارة االشـــتـــيـــاق الــيــهــم فـــي زمــن 

الــحــجــر؟! ومــن مــن المسافرين والمهاجرين 
ــيـــت، يــســتــذكــر قــلــق  ــبـ عـــنـــد الــــعــــودة لــــــدفء الـ
 عــنــه؟! ومن 

ً
وحــســرة االنتظار الطويل بعيدا

م 
ّ
مــن الــطــالب الــذيــن عــانــوا األمــّريــن فــي التعل

عن بعد، يتحسس ميزة التفاعل المباشر مع 
األســاتــذة والـــزمـــالء؟! ومــن مــن الــتــجــار الذين 
سّدت الجائحة أبواب متاجرهم، يتفّكر- قبل 
اإلقدام على أي احتكار أو رفع لأسعار- بنعمة 

الرزق المستدام؟! 
الــواقــع أن حــالــة الــنــكــران للنقمة والتنّكر 
للنعمة التي يعيشها قاطنو الكرة األرضية 
ال تقتصر على الدول فقط، بل تجد أساسها 
في فطرتنا البشرية وتركيبتنا الجسدية التي 
تعجز معها أعيننا عــن الــنــظــر الـــى الخلف، 
وكـــأنـــنـــا جــبــلــنــا عــلــى الــتــطــلــع لـــلـــقـــادم وعـــدم 

االلتفات لما فات ومات. 
فلنشكر النعمة حتى ال تزول ولندفع النقمة 
قبل الحلول، ولنستفد من الرخاء لدفع البالء، 
وال نطمئن لــحــال يتحول ولــظــروف تتبّدل، 
فاأليام دول والمؤمن كّيس فطن ال يلدغ من 

جحر مّرتين.
ــام الــجــائــحــة أن الــعــالــم  شــعــرت وكــتــبــت أيــ
يتغير وعــلــى األرجـــح أنــه قــد تغير، وأنـــه قد 
ــويــــات  حـــانـــت الــلــحــظــة إلعــــــادة تــرتــيــب األولــ
وصياغة القناعات الفردية والجماعية، في 
 ،

ً
زمــن صــار فيه االنكماش االقتصادي واقعا

، وأمــســت 
ً
ــذاتــــي مـــــــالذا ــاء الــ ــفـ ــتـ وأضـــحـــى االكـ

، وتحّول كل ما كان 
ً
الحدود السياسية وهما

م والتسوق والتنقل- 
ّ
- كالعمل والتعل

ً
اعتياديا

الى استثناء نتحسس قيمته ومعناه.
وهأنذا- بعد الجائحة- أشعر وأكتب أننا 
 بين »النظام الكوروني 

ً
 محتدما

ً
نعيش صراعا

الــجــديــد« و»الــنــظــام الــكــونــي الــعــتــيــق«، فلمن 
ستكون الغلبة؟ 

* كاتب ومستشار قانوني

أصبح االقتصاد األميركي بحاجة إلى الكثير من الُعمال، فهناك نحو 
ضعف عدد الوظائف الشاغرة في مختلف أنحاء الواليات المتحدة مقارنة 
باألشخاص الــذيــن يبحثون عــن وظــائــف، وال يــزال معدل البطالة عند 
مستوى منخفض بشكل تاريخي، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة 
آخذ في االرتفاع. وقد أدى توافر عدد أكبر من فرص العمل مقارنة بعدد 
العمال إلى معدالت استقالة غير مسبوقة وزيادة في األجور تتجاوز نمو 
اإلنتاجية، األمر الذي ساهم في تضخم واسع النطاق ودفع بنك االحتياطي 
الفدرالي األميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لتهدئة 

شهية االقتصاد النهمة للعمالة.
وقد أدت سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة بايدن إلى تفاقم حاالت 
النقص في اليد العاملة، مما أجبر بنك االحتياطي الفدرالي على رفع أسعار 
الفائدة بشكل أكثر قوة مما كان ليحدث بخالف ذلك، ومن خالل تقييد عدد 
العاملين، تعمل اإلدارة على الحد من الناتج المحتمل لالقتصاد وخفض 
مستوى اإلنفاق المتوافق معه، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع معدالت 

الهجرة إلى انخفاض أسعار الفائدة وزيادة اإلنتاج وتزايد الطلب.
والواقع أن ارتفاع معدالت الهجرة وانخفاض أسعار الفائدة يصب في 
مصلحة الجميع إلى حد كبير، وعلى المستوى المحلي، سيعمل ذلك على 
تسهيل نمو الشركات الناشئة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم في العثور على عمال، وتعزيز أسعار األسهم والسندات، وخفض 
قيمة الدوالر فائق القوة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد 
وتعزيز الـــصـــادرات، ومــن شــأن انخفاض أســعــار الــفــائــدة فــي الــواليــات 
المتحدة وارتفاع الطلب أن يسهل النمو العالمي، ويمّكن البلدان الناشئة 
والنامية من خفض أسعار الفائدة الخاصة بها، وتعزيز تدفقات رأس 

المال والتحويالت المالية، وزيادة الواردات األميركية.
ومع ذلك، إذا كانت المكاسب المحتملة ضخمة إلى هذا الحد، فلماذا ال 
ترحب الواليات المتحدة بالمزيد من المهاجرين؟ يكمن جزء من المشكلة 
في قانون الهجرة األميركي غير المناسب والــذي عفا عليه الزمن لعام 
1986، والذي لم يترك سوى حيز ضئيل لتأشيرات العمال المهرة، بل لقد 
ترك مساحة أقل لما ُيسمى العمال غير المهرة، وبدون السبل القانونية 
الكافية، فليس من المستغرب أن يكون لدى الواليات المتحدة اآلن نحو 
13 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون داخل حدودها، وال يسع المرء إال 

أن يتخيل مدى صغر حجم االقتصاد األميركي بدونهم.
لقد اتخذت إدارة بايدن بعض الخطوات في االتجاه الصحيح من خالل 
مضاعفة الحد األقصى لتأشيرات H2-B للعمال المؤقتين غير الزراعيين 
ذوي المهارات المتدنية إلى نحو 130.000 عامل، لكن هذا معدل ضئيل 
للغاية بالنسبة إلى احتياجات االقتصاد. وفي حين تم تسجيل أكثر من 
300.000 طلب للحصول على تأشيرات H1-B للعمال ذوي المهارات العالية 
خالل العام الماضي، كان لبرنامج تأشيرات H1-B حد أقصى سنوي يبلغ 
85.000 موافقة منذ عام 2006، وعلى الرغم من سيطرة الديموقراطيين 
 ُيذكر على مدى العامين 

ً
على مجلسي الكونغرس، فإنهم لم يفعلوا شيئا

الماضيين لدفع تشريع ُيعدل الحد األقصى بما يتفق مع الطلب الحالي.
، فإن 

ً
ومع ذلك، حتى رفع الكونغرس الحد األقصى المسموح به قانونا

الواليات المتحدة تفتقر إلى القدرة على معالجة طلبات التأشيرة هذه، فقد 
أصدرت الواليات المتحدة تأشيرات عمل أقل بنحو 1.2 مليون تأشيرة من 
مارس 2020 إلى يوليو 2021 مما كانت عليه في الفترة من مارس 2018 
 
ً
إلى يوليو 2019، وفي حين انتعشت البطاقات الخضراء الجديدة مؤخرا

مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ال تزال التأشيرات المؤقتة أقل بكثير 
مما كانت عليه في عام 2019.

باإلضافة إلى ذلك، زاد عدد طلبات الحصول على التأشيرات بأكثر 
من 50 في المئة، من 5.7 ماليين إلى 8.8 ماليين، في ظل إدارة بايدن، كما 
زادت فترات االنتظار بشكل ملحوظ بالنسبة للعديد من أنواع التأشيرات، 

على سبيل المثال، في حين تمت معالجة نصف جميع تأشيرات البطاقة 
الخضراء للعمال المهاجرين في غضون 4.5 أشهر في عام 2012، استغرقت 
 بحلول عام 

ً
معالجة 80 في المئة من هذه التأشيرات أكثر من 30 شهرا

 إلى استمرار التحيز المناهض للهجرة 
ً
2022. يرجع هذا الجمود جزئيا

عد معاملة الالجئين 
ُ
في عهد ترامب بين ُصناع السياسات األميركيين، وت

أكبر مثال على ذلك، وفي حين رفعت إدارة بايدن السقف السنوي لبرنامج 
قبول الالجئين في الواليات المتحدة إلى مستوى ما قبل عهد ترامب البالغ 
 
ً
125 ألف شخص، بلغ متوسط قبول الالجئين الفعلي أقل من 25 ألفا

 في عهد بايدن، وهو ما ُيمثل بالكاد ثلث أولئك الذين تم قبولهم 
ً
سنويا

خالل رئاسة باراك أوباما.
يوضح التاريخ الحديث المخاطر المترتبة على أزمة الهجرة المستمرة، 
فقد فر أكثر من 7.8 ماليين أوكراني من بالدهم في أعقاب الغزو الروسي، 
 يبلغ 100.000 الجئ أوكراني 

ً
 منخفضا

ً
ومع ذلك وضعت إدارة بايدن سقفا

 من طالبي اللجوء األوكرانيين العثور 
ً
كجزء من برنامج جديد يتطلب أيضا

على كفيل خاص، وقد فر أكثر من سبعة ماليين شخص من فنزويال منذ 
 
ً
عام 2015، لكن أولئك الذين لجأوا إلى الواليات المتحدة واجهوا قيودا

 ال يتجاوز 24.000 شخص.
ً
 هزيال

ً
مماثلة وسقفا

ماذا سيحدث إذا تم السماح للمزيد من المهاجرين والالجئين بدخول 
البالد؟ لإلجابة عن هــذا التساؤل، نحتاج إلــى فحص موجات الهجرة 
السابقة، وكما أظهرت العديد من الــدراســات، فإن عملية هجرة سفينة 
مارييل عــام 1980 والــتــي جلبت 125 ألــف الجــئ كــوبــي إلــى ميامي لم 
 في فرص العمل المتاحة للسكان المحليين، على الرغم من 

ً
تؤثر سلبا

 في ذلك الوقت، كما استفادت البلدان 
ً
أن االقتصاد األميركي كان ضعيفا

األخرى من التدفقات الهائلة لالجئين، فقد أدت الهجرة الجماعية لليهود 
الروس إلى إسرائيل في أوائل التسعينيات، على سبيل المثال، إلى طفرة 

اقتصادية ساعدت في ترسيخ عالمة »الدولة الناشئة« في البالد.
وعلى نحو مماثل، فإن تدفق مليوني الجئ فنزويلي إلى كولومبيا منذ 
عام 2015 لم يكن له أي تأثير جوهري على البطالة المحلية أو األجور، 
لكنه ساعد البالد في تحقيق واحدة من أسرع حاالت التعافي بعد جائحة 
فيروس كوفيد 19 في أميركا الالتينية وخارجها. واألهم من ذلك، منحت 
كولومبيا المهاجرين الفنزويليين الوصول الكامل إلى سوق العمل ونظام 
الرعاية الصحية والتعليم، وقد أظهرت دراســة حديثة أن منح الوضع 
 في زيادة قدرة المهاجرين على ريادة 

ً
القانوني للفنزويليين كان سببا

األعمال في كولومبيا بمقدار عشرة أضعاف.
لوضع األمــور في نصابها، يبلغ عدد سكان الواليات المتحدة ستة 
أضعاف سكان كولومبيا، وناتجها المحلي اإلجمالي يبلغ 26 ضعف 
نظيره في كولومبيا، ومن المؤكد أن الواليات المتحدة لديها القدرة على 
استيعاب المزيد من الالجئين والمهاجرين إذا رغبت في ذلك، ومع ذلك، 
 فيه عدد أقل 

ً
 ديناميكيا

ً
يبدو أن الناخبين األميركيين يريدون اقتصادا

من المهاجرين وأسعار فائدة منخفضة، ولكن يبدو أن هذا العنصر غير 
موجود في القائمة، وبداًل من ذلك، يتعين على الواليات المتحدة أن تختار 
بين اقتصاد ديناميكي به معدالت فائدة منخفضة وعدد أكبر من األجانب، 
أو اقتصاد راكــد مع معدالت فائدة مرتفعة وعــدد أقــل من المهاجرين، 

ويحتاج األميركيون إلى إدراك أن كراهية األجانب خيار ُمكلف للغاية.
* ريكاردو هوسمان وزير التخطيط الفنزويلي السابق وكبير 
االقتصاديين السابق في بنك التنمية للبلدان األميركية، وأستاذ في 
كلية جون إف كينيدي لإلدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير 
مختبر هارفارد للنمو، وداني باهار أستاذ مشارك في معهد واتسون 
للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون وزميل أول في مختبر هارفارد 
للنمو.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

 COP27( انقشع الغبار اآلن بعد مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ
مؤتمر األطــــراف 27( الـــذي انعقد فــي مـصر، ولــكــن يظل عــدد كبير من 
األسئلة بال إجابة حول كيفية تمويل جهود خفض االنبعاثات والتكيف، 
ـم من تجنب المستويات الخطيرة من تغير المناخ دون 

َ
ولن يتمكن العال

زيادة كبيرة في االستثمار في البلدان النامية، وإذا ظلت هذه البلدان على 
اعتمادها على الوقود األحفوري والتكنولوجيات غير النظيفة، فستكون 

أكبر مصدر لنمو االنبعاثات في العقود القادمة.
 بخفض 

ً
مــا يــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل أن مثل هـــذا االســتــثــمــار ليس كفيال

االنبعاثات وبناء القدرة على الصمود فحسب؛ بل من الممكن أن يقود 
 من أشكال النمو والتنمية أكثر جاذبية من المسارات 

ً
 جديدا

ً
 شكال

ً
أيضا

غير النظيفة والمدمرة من الماضي، وعلى هذا فإن مساعدة هذه البلدان في 
التعجيل باالنتقال إلى اقتصادات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود 

تصب في مصلحة البلدان المتقدمة.
نحن مكلفون من الرئاسة المصرية لمؤتمر األطراف 27 ورئاسة مؤتمر 
األطراف 26 البريطانية بإجراء تحليل مستقل للتمويل الذي تحتاج إليه 
البلدان النامية )بخالف الصين( بحلول عام 2030 حتى يتسنى لها تحقيق 
ـِشـر 

ُ
األهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، وخلص تقريرنا، الذي ن

خالل األسبوع األول من مؤتمر األطراف 27، إلى أن استثمار هذه البلدان 
السنوي في العمل المناخي يجب أن يزيد على الفور، من نحو 500 مليار 
دوالر في عــام 2019 إلــى تريليون دوالر بحلول عــام 2025، ونحو 2.4 
تريليون دوالر بحلول عام 2030، ولن يقتصر هذا االستثمار على تحقيق 
 هذا الشكل الجديد من النمو ويعزز 

ً
أهداف اتفاقية باريس؛ بل سيدفع أيضا

التقدم نحو تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يحدد تقريرنا ثالث أولويات لالستثمار:

 نحو تسريع عملية تحول الطاقة، 
ً
 أواًل: يجب أن يكون التمويل موجها

وخاصة نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث يشكل هذا ضرورة أساسية 
لإلبقاء على أهداف اتفاقية باريس في المتناول.

: نحتاج إلى استثمارات متزايدة في المرونة والقدرة على الصمود 
ً
ثانيا

لحماية األرواح وسبل العيش- وبشكل خاص بين المجتمعات األكثر فقرا 
في العالم- من التأثيرات المتزايدة التدمير المترتبة على تغير المناخ، 
ـّعـالة وجيدة التمويل لمعالجة الخسائر واألضـــرار 

َ
 عن آليات ف

ً
فضال

فة على أنها تكاليف ال يمكن تجنبها من خالل جهود التخفيف  )الـُمـَعـرَّ
والتكيف(.

: نحن في احتياج عاجل إلى تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ 
ً
ثالثا

، وتمثل االستثمارات في 
ً
على النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعا

الطبيعة مساهمات بالغة األهمية لكل مــن بناء الــقــدرة على الصمود 
وخفض االنبعاثات.

الواقع أن نحو نصف تمويل هذه االستثمارات يمكن تغطيته من مصادر 
محلية عامة أو خاصة في البلدان النامية، كما يمكن توفير تريليون دوالر 
إضافية أو نحو ذلــك سنويا من مصادر خارجية، وفــي حين ستشكل 
مصادر التمويل العامة، الداخلية والخارجية، ضرورة أساسية، فإن الحصة 
األكبر من الممكن أن تأتي من القطاع الخاص، الذي سيستثمر من أجل 
تأمين عوائد جذابة من السوق المتنامية الحجم للسلع والخدمات الخالية 
من االنبعاثات والقادرة على مقاومة تغير المناخ، شريطة توافر القدرة 

على تقليل المخاطر وإدارتها بكفاءة.
إن الشراكة األقوى بين القطاعين العام والخاص قادرة عل فتح فرص 
استثمارية جديدة، وإدارة المخاطر، وتقليل تكلفة رأس المال، وحشد 
، لكن هذا التمويل يجب أن يأتي من 

ً
التمويل الالزم على نطاق أوسع كثيرا

المصادر الصحيحة، مثل المؤسسات الخيرية، وحقوق السحب الخاصة 
التي يصدرها صندوق النقد الدولي )األصل االحتياطي لصندوق النقد 

الدولي(، أو مبيعات أرصدة الكربون.

عالوة على ذلك، يجب أن تزيد المنح والقروض المنخفضة الفائدة 
التي تقدمها حكومات البلدان المتقدمة من 30 مليار دوالر عام 2019 إلى 
60 مليار دوالر عام 2025، ولن يمثل هذا التمويل سوى نسبة صغيرة من 
 بعناية نحو األولويات 

ً
المبالغ اإلجمالية الالزمة، ويجب أن يكون موجها

التي لن تجتذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، ولوضع هذا في 
المنظور الصحيح، فإن 60 مليار دوالر لن تمثل سوى %0.1 من الناتج 
االقتصادي المتوقع في البلدان المتقدمة في عام 2030، أو نحو %0.7 من 
9 تريليونات دوالر خصصتها الدول الغنية على مدار العامين الماضيين 

للتعامل مع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد 19(.
، يجب أن يضطلع البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة 

ً
أخيرا

األطـــراف بــدور حاسم في تحقيق أهــداف باريس، ويجب أن تتضاعف 
استثماراتها في العمل المناخي إلى ثالثة أمثالها لتصل إلى 180 مليار 
دوالر بحلول عام 2025، من نحو 60 مليار دوالر اليوم، لتحقيق التمويل 
المشترك مع القطاع الخاص على النطاق الالزم، على أن يقترن هذا بدعم 

البنية األساسية العامة.
يعترف القرار الذي اتخذه مؤتمر األطراف 27 بإنشاء ترتيبات تمويل 
جديدة للخسائر واألضـــرار بالحاجة إلــى استثمار إضافي من جانب 
حكومات البلدان المتقدمة لمساعدة البلدان النامية على الحد من الضرر 
الناجم عن أحداث الطقس المتزايدة التواتر والشدة، وارتفاع مستويات 
سطح البحر، والتصحر، وغير ذلك من المشاكل المرتبطة بتغير المناخ. 
تعاني كل البلدان بالفعل من خسائر وأضرار ناجمة عن تغير المناخ، لكن 
 في البلدان النامية، 

ً
العواقب االجتماعية واالقتصادية قد تكون أشد تدميرا

 
ً
 انخفاضا

ً
التي ال تواجه تكاليف اإلصالح وإعادة البناء فحسب، بل أيضا

 في الناتج االقتصادي، وتشغيل العمالة، ومستويات المعيشة.
ً
حادا

 على زيادة خطر اضطرار الناس في 
ً
تعمل الخسائر واألضــرار أيضا

المناطق الضعيفة والمعرضة بشدة للمخاطر في البلدان النامية إلى 
الهجرة، مما يزيد تعريض االستقرار االجتماعي والسياسي للخطر، 
وإذا تمكنت البلدان الفقيرة من اكتساب المزيد من المرونة والقدرة على 
الصمود في مواجهة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وإذا كان 
بوسعها التعافي من هذه التأثيرات بسرعة أكبر وفعالية، فستكون قادرة 
 
ً
على زيادة االستثمار في التنمية المنخفضة الكربون، وستشكل خطرا

أقل على األمن واالستقرار على المستويين اإلقليمي والعالمي. مرة أخرى، 
في حين زعمت البلدان النامية- وساقت مبررات مقنعة- لفترة طويلة، أن 
البلدان الغنية يجب أن تعمل على توفير تمويل منفصل للبلدان النامية 
على سبيل التعويض عن الخسائر واألضرار المرتبطة بانبعاثات الماضي، 

فإن القيام بذلك يصب أيضا في مصلحة البلدان الغنية.
سيكون عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين حاسما في 
مكافحة تغير المناخ، وسيكون المزيد من التأخير شديد الخطورة، ولكن 
كل البلدان يجب أن تعمل على دفع عجلة االنتقال إلى الحياد الكربوني، وال 
ـم الغني أن يكتفي ببذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثاته، بل 

َ
يجوز للعال

 على توليد التمويل الالزم لمساعدة اآلخرين 
ً
يتعين عليه أن يعمل أيضا

 في العالم من مشكلة لم تسهم في خلقها.
ً
وحماية البلدان األكثر فقرا

* فيرا سونجوي وكيلة األمين العام لأمم المتحدة، ونيكوالس 
ستيرن كبير خبراء االقتصاد لدى البنك الدولي )2000-2003( والرئيس 
 ،

ً
المشارك للجنة الدولية الرفيعة المستوى ألسعار الكربون سابقا

وأستاذ االقتصاد واإلدارة الحكومية ورئيس معهد غرانثام ألبحاث 
تغير المناخ والبيئة في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، وعمار 
بهاتاشاريا أستاذ الممارسة الزائر في معهد غرانثام ألبحاث تغير 
المناخ والبيئة في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
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فيرا سونجوي ونيكوالس شتيرن وعمار بهاتاشاريا*ريكاردو هوسمان وداني باهار*

تمويل المناخ... التحدي العالميارتفاع معدالت الهجرة أم ارتفاع الفائدة في أميركا؟

هل تذكرون الجائحة؟

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد * 

نسبة كبيرة ممن درسوا على نفقتهم الخاصة أو المبتعثين 
ــوان الــخــدمــة المدنية وتحصلوا على الــشــهــادات  عــن طــريــق ديـ
العليا يرغبون في العمل في سلك التدريس بجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو حق مستَحق 

لكل مستِحق. 
بكل تأكيد هناك نقص في الطواقم التدريسية والمساندة 
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم والتطبيقي في بعض 
التخصصات، ناهيك عــن حــاجــة جامعة عبدالله السالم التي 
ســتــبــدأ مــن الــصــفــر لــلــكــوادر الــتــدريــســيــة والــمــســانــدة واإلداريــــة 
لتشغيلها مع بداية العام الدراسي القادم، كما هو متوقع لها، 
لذلك ال بد من التفكير بجدية في تعيين حملة الشهادات العليا 
المميزين مــن خــالل وضــع الئحة للتوظيف تسمح بالتنافس 

وتقضي على »الواسطة«. 
المعايير واللوائح الحالية التي تعمل بها جامعة الكويت 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي فـــي اســتــقــطــاب الـــكـــوادر 
التدريسية والتدريبية تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن المعمول 
 هو اعتمادها على مجموعة من الشروط، ومنها حصول 

ً
به حاليا

 )ثالث نقاط( في البكالوريوس، وأن 
ً
الطالب على معدل جيد جدا

يكون لديه تفرغ دراسي، وأن يكون مسار الدراسة في الماجستير 
والدكتوراه على تخصص البكالوريوس ذاته، وأن تكون الشهادة 
 عن شرط 

ً
مصدقة من التعليم العالي، وقد يتم التنازل أحيانا

المعدل في بعض التخصصات في حالة نشر المتقدم بحثين 
بعد مرحلة الدكتوراه. 

 مجموعات من الخريجين يمكن ضمها إلى الكوادر 
ً
هناك أيضا

التدريسية والمساندة، المجموعة األولى لخريجي الجامعات 
الــتــي تتصدر التصنيف الــعــالــمــي، حيث إنــهــا مــؤشــر إيجابي 
لكفاءة المتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس، وبذلك يمكن 
االستغناء عن شرط الثالث نقاط، كما يمكن االستعانة بهم في 
االنتداب الكلي لمدة سنة دراسية كاملة لتجربتهم قبل المضي 

في إجراءات تعيينهم. 
المجموعة الثانية تضم اإلداريين والفنيين المبتعثين من 
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
كونهم خضعوا لشروط نظم االبتعاث المتبعة للمبتعثين من 
األقسام العلمية ذاتها، وتشرف عليهم إدارة البعثات في جامعة 

الكويت و»الهيئة«. 
حــصــول المتقدم على لقب دكــتــور ال يعني فتح الــبــاب على 
مصراعيه أمامه في الجامعات الحكومية والتطبيقي، وال يعني 
التساهل مع من حصل على اللقب بطريقة غير مستحقة من خالل 
التجاوز على النظم األكاديمية واإلدارية المعمول بها في الكويت 

ومن جامعات ركيكة غير ملتزمة بمعايير الجودة.
وهناك نقطة في غاية األهمية يدفع ثمنها بعض خريجي 
العلوم اإلدارية والعلمية بسبب مسميات البكالوريوس، بحيث 
ال تمكنهم من استكمال دراساتهم العليا في التخصص نفسه، 
إنما في مجاالت قريبة منه بعد تحول الجامعات المانحة لدرجة 
الماجستير والدكتوراه عن تقديم التخصصات نفسها التي كانت 
تدرس في مرحلة البكالوريوس، وهؤالء قد يكونون من الطاقات 
المهدرة التي يفترض باألقسام العلمية في الجامعات الحكومية 

والخاصة والهيئة النظر إلى شهاداتهم كحزمة متكاملة.
 يجب التوقف عندها بحيث ال يفهم من 

ً
مالحظة مهمة أيضا

الفقرة السابقة أن المعنيين هم أصحاب الشهادات العليا ممن 
قفزوا إلى تخصصات ال تمّت للبكالوريوس بصلة، فهؤالء بالذات 

ال يمكن قبولهم أو حتى النظر إلى شهادتهم.
ودمتم سالمين.

ــرار جــانــبــيــة« نتيجة  ــ يــتــم الــتــذكــيــر عــــادة بـــوجـــود »أضــ
الــحــروب والــكــوارث، وتتولد عن هــذه األضـــرار، في الكثير 
من الحاالت، نتائج سلبية وخطيرة تصل إلى العديد من 

البلدان!
ولعلنا نرصد بعض األضرار الجانبية الناتجة عن الغزو 
الروسي ألوكرانيا واحتالل بعض أجزاء من أراضيه والدمار 
والخراب والقصف والقتل واللجوء الذي نراه على الشاشات 
ونقرأ ونسمع عنه منذ نهاية الشهر الثاني من هذا العام.

وسيقتصر الحديث عن الدول األوروبية المجاورة وغير 
البعيدة عــن مــســرح العمليات العسكرية، ونــبــدأ بموجة 
الــنــزوح الــداخــلــي الــتــي عرفتها بعض الــمــدن األوكــرانــيــة، 
والـــلـــجـــوء مــنــهــا إلــــى عــــدة دول أوروبــــيــــة وبـــخـــاصـــة تلك 
المجاورة ألوكــرانــيــا، حيث قصد اآلالف من األوكرانيين، 
ومن الذين كانوا مقيمين في مختلف مدنها من جنسيات 
مختلفة كانوا ضحايا أضرار جانبية فليس لهم في هذه 
الحرب األوروبية ال عير وال نفير، إلى دول مثل: بولونيا، 
وسلوفاكيا، ورومانيا، ومولدافيا، وهنغاريا، ناهيك عن 
األوكرانيين والمقيمين الذين توزعوا في العديد من البلدان 

األوروبية األخرى.
كــمــا تـــضـــررت بــعــض الــمــنــاطــق الــبــولــونــيــة الــقــريــبــة من 
الــحــدود األوكــرانــيــة مــن نتائج القصف الــجــوي وأضـــراره، 
وحبست الدول األوروبية وبخاصة تلك األعضاء في منظمة 
حــلــف شــمــال حــلــف األطــلــســي )الــنــاتــو( أنــفــاســهــا بانتظار 
رحت 

ُ
التأكد من نتائج هذا القصف ومن المسؤول عنه؟ وط

تساؤالت: هل يجب تفعيل المادة )4( من ميثاق حلف شمال 
األطلسي، التي تنص على إجراء مشاورات طارئة في حالة 
تهديد إحدى الدول األعضاء في الحلف ونقصد بولونيا، أم 
يجب تفعيل المادة )5( من ميثاق هذه المنظمة، والتي تعتبر 
، وتوجب على 

ً
االعتداء على عضو فيها اعتداء عليها جميعا

أعضاء الحلف تقديم كل مساعدة ممكنة للدولة المعتدى 
عليها؟ ولكن تبددت المخاوف وتم التأكد من أن ما حدث 
هو »ضرر جانبي«، نتيجة محاولة التصدي ألحد الصواريخ 

مما نتج عنه سقوط أجزاء منه في األراضي البولونية! 
أمـــا فــي الــــدول غــيــر الــمــجــاورة ألوكــرانــيــا، مــثــل ألمانيا 
وفـــرنـــســـا، فــتــجــلــت األضــــــــرار الــجــانــبــيــة بــــأزمــــات تــتــعــلــق 
بالمحروقات وارتــفــاع أسعارها والنقص فــي اإلمـــدادات، 
باإلضافة إلــى ارتفاع حــاد في كثير من األســعــار، وبعض 
النقص فــي مــواد غذائية، ويـــدور الحديث هــذه األيـــام عن 
ضرورة ترشيد استهالك المحروقات، والعمل على توفير 
الطاقة واالقتصاد في استهالكها، بل أصبحنا نسمع عن 
إمكانية قطع الكهرباء في أوقات محددة عن بعض الخدمات 

والمدن إذا استدعت ذلك الظروف! 
وبّين الرئيس الفرنسي في الشهر الثامن من هذا العام 
 الشعب الفرنسي لم تعد 

ً
أن الوفرة التي اعتاد عليها مثال

 من 
ً
كما كانت عليها، ولعله يقصد أن ذلك يستدعي مزيدا

االنتباه والحذر وعــدم اإلهمال أو االستهتار الــذي يمكن 
 سلبية فيما يتعلق باألوضاع االقتصادية 

ً
أن يولد آثــارا

واالجتماعية والبيئية للشعب الفرنسي. 
، وتتفاقم هذه 

ً
ا تزيد »األضرار الجانبية« األوضاع سوء

األضـــرار مــع استمرار أي نــزاع أو حــرب، وكلما تــم تفادي 
االستمرار في االعتداءات واستهداف البنى التحتية وحياة 
السكان وأسباب معيشتهم تم حصر هذه األضرار والحد من 
نتائجها الخطيرة والسلبية على كل المستويات، ويجب 
أال يغيب عن األذهـــان أنــه ال مبرر ألي غــزو ألراضــي دولة 
أخرى، وال يشفع للمعتدي وقد أوقد نيران حرب أي أعذار 
أو مبررات في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي بمختلف 
دولـــه ومنظماته إلـــى إيــجــاد حــلــول سلمية وتــســويــة لما 
 لما سيلحق 

ً
ينشأ من نزاعات وصراعات بين الدول تفاديا

بمناطق الــنــزاع وسكانه، ودول غير بعيدة عنه، من قتل 
وخراب وتدمير وتشريد.

* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

لدي دكتوراه ومن حقي التعيين 
في الجامعة و»التطبيقي«

أ. د. محمد أمين الميداني*

أضرار جانبية

حصول المتقدم على لقب دكتور ال يعني فتح الباب على 
مصراعيه أمامه في الجامعات الحكومية والتطبيقي، وال يعني 
التساهل مع من حصل على اللقب بطريقة غير مستحقة من 
خالل التجاوز على النظم األكاديمية واإلدارية المعمول بها 
في الكويت ومن جامعات ركيكة غير ملتزمة بمعايير الجودة.
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مراجعة أجنبية ربع سنوية جديدة للبورصة بعد غد
من المؤسسات والصناديق األجنبية التابعة لـ »ستاندر آند بورز«

قالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، 
إن هناك مراجعة ربع سنوية جديدة 
تــحــمــل ســـيـــولـــة مــؤســســيــة إضــافــيــة 
لسوق الكويت لألوراق المالية، على 
ضــوء الــمــراجــعــة الــجــديــدة لمؤسسة 
ــد بــــورز، إذ قــــررت إعـــادة  ســتــانــدر آنـ
الموازنة لألسهم الكويتية لمؤشرات 

.»S&P«
وأوضــــــــحــــــــت الــــــمــــــصــــــادر أنـــــــــه مـــن 
المرتقب أن تــجــرى عملية المراجعة 
من المؤسسات والصناديق األجنبية 
الــتــي تتبع »ســتــانــدر آنـــد بــــورز« بعد 
غـــد، مــشــيــرة الـــى أن األمــــوال المرتقب 

دخولها إلى السوق الكويتي قليلة ولن 
تكون كبيرة.

 وأضافت أن السوق الكويتي حقق 
نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على 
مــؤشــر فوتسي وســتــانــدرد آنــد بــورز 
ومــــورغــــان ســتــانــلــي، إذ إن الــســيــولــة 
ــة مـــؤســـســـيـــة  ــيــــولــ الـــمـــتـــدفـــقـــة هـــــي ســ
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة تــــســــتــــهــــدف األســـــهـــــم 
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي الـــبـــورصـــة، وتــحــظــى 
حــالــيــا بــثــقــة مــســتــقــرة ومــتــنــامــيــة من 

المستثمرين األجانب.
ولفتت الى أن التركيز على استكمال 
خطة تطوير البورصة واالنتهاء منها 

فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن فــيــمــا يخص 
الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن الــمــرحــلــة الثالثة 
والــمــرحــلــة األخــيــرة منها، سيكون له 
مـــــردود إيـــجـــابـــي، ســــواء عــلــى صعيد 
السيولة المتدفقة او بناء مراكز مالية 

طويلة األجل.
 بأداء 

ً
 وأكدت أن هناك تفاؤاًل كبيرا

الشركات القيادية والممتازة والقطاع 
المصرفي بتحقيق نتائج جيدة هذا 
العام، سيكون لها انعكاس كبير على 
قــرارات التوزيعات، وعلى إعــادة ضخ 

سيولة جديدة في السوق.

أخبار الشركات

عيسى عبدالسالم

»تشجيع االستثمار« أتمت إجراءات
طرح »العبدلي االقتصادية«

• جراح الناصر
كشفت مصادر مطلعة أن مشروع منطقة العبدلي 
االقتصادية أصبح جاهزا للطرح خــالل بداية العام 
الــمــقــبــل، بــعــد الــحــصــول عــلــى الـــمـــوافـــقـــات الــنــهــائــيــة 

الخاصة بعقود المزايدة العلنية.
وقــالــت الــمــصــادر، لـــ »الــجــريــدة«، إن هيئة تشجيع 
ــتــــعــــدادات الـــالزمـــة  االســتــثــمــار الــمــبــاشــر اتـــمـــت االســ
لــلــمــشــروع، بــعــد حــصــولــهــا عــلــى اعــتــمــاد الــمــخــطــط 
الهيكلي النهائي لمشروع منطقة العبدلي االقتصادية، 
والــمــبــاشــرة بــطــرح هــــذا الـــمـــشـــروع كـــمـــزايـــدة علنية 

مباشرة من خاللها.
وقامت الهيئة بإنجاز اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ 
مشاريع المناطق االقتصادية حسب وضعها، وإعداد 
الئحة أسس وضوابط تخصيص واالنتفاع باألراضي 

االقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أعـــــدت خــطــة مـــشـــاريـــع الــمــنــاطــق 
االقتصادية لبرنامج عمل الحكومة.

وكـــان مجلس الـــــوزراء كــلــف الــهــيــئــة التنسيق مع 
الجهات التي تراها مناسبة للمضي قدما في طرح 
مشروع منطقة العبدلي االقتصادية بمزايدة علنية 
مباشرة مــن خــالل الهيئة، تعزيزا لمشاركة القطاع 
الخاص في المشروعات التنموية، وبما يخفف من 

األعباء المالية على الميزانية.
وســتــصــبــح مــنــطــقــة الــعــبــدلــي االقــتــصــاديــة مــركــزا 
تجاريا للصناعات المختلفة لربط الصناعات عبر 
الــــحــــدود، لــالســتــفــادة مـــن تــنــامــي الـــفـــرص المحلية 
واإلقليمية، السيما أن القيمة االقتصادية للمنطقة هي 
تطوير منطقة اقتصادية متكاملة المرافق ومتنوعة 
األنـــشـــطـــة تـــضـــم كــــل عـــنـــاصـــر الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي 

واالجتماعي.

• علي العنزي
ــكـــويـــت  ــلـــت مــــــؤشــــــرات بـــــورصـــــة الـ ســـجـ
الرئيسية تراجعات واضــحــة، أمــس، وفقد 
مؤشر السوق العام نسبة 0.6 في المئة أي 
44.41 نقطة ليقفل على مستوى 7411.6 
 اقــتــربــت من 

ً
نقطة بسيولة كــبــيــرة نسبيا

50 مليون دينار تداولت 143 مليون سهم 
نــفــذت مــن خـــالل 7714 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 ربح منها 41 بينما تراجع 71 

ً
124 سهما

واستقر 12 دون تغير.
وكانت خسارة مؤشر السوق األول أكبر 
وبــلــغــت نــســبــة 0.69 فـــي الــمــئــة أي 57.52 
نقطة ليقفل على مستوى 8252.91 نقطة 
بسيولة بيع مضاعفة لسيولة أمس األول 
32.6 مــلــيــون ديــنــار تـــداولـــت 63.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 4765 صفقة، وارتفعت 
أسعار 5 أسهم فقط بينما تراجعت أسعار 

17 واستقر 3 دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
أقــل كــانــت 0.21 فــي المئة أي 11.76 نقطة 

ليقفل على مستوى 5676.67 نقطة بسيولة 
كبيرة أمس بفضل تعامالت البنك التجاري، 
الــتــي كــانــت بقيمة 8 ماليين ديــنــار لتبلغ 
قيمة تـــداوالت الرئيسي 17 مليون دينار 
تداولت 79.2 مليون سهم عبر 2949 صفقة، 
 
ً
 ارتفع منها 36 سهما

ً
وتم تداول 99 سهما

وخسر 54 واستقر 9 دون تغير.

تراجعات خليجية

ــدأت تــعــامــالت بــورصــة الــكــويــت أمــس،  بـ
 لم 

ً
على استقرار لكن بسيولة محدودة جدا

تزد على نصف مليون دينار فقط تحسنت 
 بــدعــم مــن تعامالت أالفــكــو الــذي 

ً
تدريجيا

 وسهم التجاري 
ً
حلق إلى مستوى 219 فلسا

.
ً
النشيط بدون أن يتغير سعريا

واستمر التماسك حتى الساعة الثانية 
 فــي مــؤشــرات 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــتــي شــهــدت تـــدهـــورا

 مؤشري قطر 
ً
األسواق الخليجية خصوصا

والسعودية ليضغطا على أسعار األسهم 
 بأجيليتي 

ً
 مــن بيتك مـــرورا

ً
ا القيادية بـــدء

ووربــة والصناعات وميزان والبورصة إذ 
تجاوزت خسائر بعضها نسبة 3 في المئة 
ولــم تنفذ من الخسائر ســوى أسهم قليلة 
كان أبرزها الوطني وهيومن سوفت ومن 
األسهم المتوسطة سهما أالفكو والتجارية 
 
ً
الــعــقــاريــة لــتــتــراجــع الـــمـــؤشـــرات تــدريــجــيــا

حتى وقت المزاد الذي أعاد لبعضها بعض 
الخسائر واســتــفــاد الــوطــنــي بــدخــول جيد 

على السهم.
ــار الـــنـــفـــط، أمــــــس، فــي  ــعــ وتــــراجــــعــــت أســ
بداية تعامالت األسبوع وزاد سعر برميل 
 للبرميل للمرة 

ً
بــرنــت مــســتــوى 75 دوالرا

 التراجعات 
ً
 معمقا

ً
األولــى خــالل 11 شهرا

لـــتـــتـــداعـــى مــعــظــم الــــمــــؤشــــرات الــخــلــيــجــيــة 
 
ً
وخسر السعودي نسبة 1.5 في المئة كاسرا

مستوى 10 آالف نقطة كما خسرت مؤشرات 
قطر وأبوظبي بنسب أكبر من 1 في المئة 
بــيــنــمــا اكــتــفــى الــبــقــيــة بــخــســائــر مـــحـــدودة 
 
ً
 مستمرا

ً
وارتفع مؤشر سوق عمان مجددا

في معاكسة االتجاه.

طرح مناقصة إنتاج المياه والطاقة في 2023
تطوير مشروَعي الزور الشمالي 2 و3 والخيران 1 كعقود منفصلة

مــن الــمــتــوقــع أن تــصــدر وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة، مـــن خــــالل الــهــيــئــة الــكــويــتــيــة 
لمشاريع الشراكة، طلب تقديم العروض لمشروَعي 
الكويت المستقلين القادمين إلنتاج المياه والطاقة 
في أوائل عام 2023. وبحسب »ميد«، قالت مصادر 
مطلعة إن »هناك احتمااًل أن تصدر الكويت طلب 

تقديم العروض في يناير«.
يشار إلى أنه في سبتمبر، تقدم 6 مطوري مرافق 
 Kapp إلى شركة )SOQ( على األقل ببيان المؤهالت
للعقود الخاصة بتطوير مشروعي الزور الشمالي 

 .IWPP 1 2 و3 والخيران
وتــشــمــل الــشــركــات الــتــي قــدمــت بــيــان الــمــؤهــالت 
 من »أبوظبي الوطنية للطاقة« )طاقة، اإلمارات 

ً
كال

العربية المتحدة(، و»أكوا باور« )السعودية(، و»جيرا« 
)اليابان(، و»كيبكو« )كوريا الجنوبية(، و»ميتسوي« 
)اليابان(، و»نبراس للطاقة« )قطر(، و»سوميتومو« 

)اليابان(.
وليس من الواضح ما إذا كانت Kapp ستصدر 
قائمة مختصرة بالمزايدين المؤهلين قبل يناير أو 

ما إذا كانت تنوي تجاوز مرحلة التأهيل المسبق 
ا للشركة، سيتم 

ً
قبل إصدار طلبات العروض. ووفق

تطوير مشروعي الزور الشمالي 2 و3 والخيران 1 
كعقود منفصلة. وستدمج محطة الزور الشمالية 2 
وIWPP 3، المرحلتان الثانية والثالثة المخطط لها 
ا. وسيكون لديهما قــدرة توليد تبلغ 2700 

ً
مسبق

مــيــغــاوات وقــــدرة تحلية تبلغ 120 مــلــيــون غــالــون 
.)MIGD( إمبراطوري يومًيا

ــالــــت Kapp إن مــحــطــة الـــخـــيـــران 1 لــلــطــاقــة  وقــ
الــكــهــرومــائــيــة ستتمتع بــقــدرة تــولــيــد طــاقــة تبلغ 
1800 ميغاوات وقدرة تحلية تبلغ 33 مليون غالون 
يومًيا. وستستخدم محطات الطاقة المقترحة الغاز 
الطبيعي كمادة وسيطة، وسيكون لدى المطور أو 
المطور المختار خيار استخدام تقنية التناضح 
الحراري أو التناضح العكسي لمنشأة تحلية المياه.
وأفـــــادت تــقــاريــر بـــأن ذروة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة 
فــي الــبــالد وصــلــت إلــى مستوى قياسي بلغ 15.7 
غيغاواط في يوليو من العام الماضي. وقبل ذلك، لم 

يتجاوز الحمل األقصى أبًدا 15 غيغاواط.

بيع عقارات »رمال« 2 مارس المقبل 
أعلنت شركة رمال الكويت العقارية تأجيل دعوى مزاد لبيع 
عــقــارات إلــى جلسة 2 مـــارس 2023 لــإعــالن والــنــشــر عــن بيع 

باقي العقارات.
ضي بدعوى البيوع رقم 

ُ
وقالت الشركة، إنه في 8 الجاري ق

264/ 2017 بيوع/3 برسو المزاد بشأن العقار المملوك للشركة 
.
ً
الكائن في القبلة قطعة رقم 14 بمساحة 843 مترا

ورجحت »رمال« انخفاض قيمة الموجودات بـ 22.83 مليون 
دينار، وتسجيلها خسائر بيع بقيمة 3.08 ماليين دينار، مع 
، على أن يظهر 

ً
انخفاض التزامات الشركة بقيمة 19.75 مليونا

ذلك في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 الجاري.

تغيير اسم »السورية« 20 الجاري 
قالت الشركة الكويتية - السورية القابضة، إنه بناء على قرار 
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17 نوفمبر الماضي، 
والتأشير في السجل التجاري، تم تغيير اسم الشركة إلى الشركة 

 من تاريخ 20 الجاري.
ً
الكويتية اإلماراتية القابضة اعتبارا

ي 
َ
ي إدراج »أمريكانا« في بورصت
َ
إدراج »أمريكانا« في بورصت

السعودية وأبوظبيالسعودية وأبوظبي
ارتفع سهم »أمريكانا« بنسبة 5.6 في المئة 
عند سعر 2.83 ريااًل في مستهل أولى جلسات 
تـــداولـــه فـــي ســــوق األســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
 قــيــم وأحــجــام الـــتـــداول بنحو 146.5 

ً
مــتــصــدرا

مليون ريال عبر التداول على نحو 52.8 مليون 
سهم.

واســتــقــر ســهــم »أمــريــكــانــا« عــنــد ســعــر 2.71 
 قيم 

ً
درهــم في سوق أبوظبي المالي، متصدرا

وأحجام التداوالت بنحو 446.33 مليون درهم 
عبر التداول على نحو 213 مليون سهم.

وشــهــد ســوقــا الــســعــوديــة وأبــوظــبــي، أمــس، 
إدراج وبـــــدء تــــــداول أســـهـــم شـــركـــة »أمــريــكــانــا 
للمطاعم العالمية«، حيث يعتبر هــذا اإلدراج 
األول مــن نــوعــه فــي ســوق األســهــم السعودية، 

التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.
وكـــانـــت الــشــركــة تــلــقــت طــلــبــات بــقــيــمــة 105 
مليارات دوالر من طرحها العام الــمــزدوج في 
اإلمــارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ 
المستهدف البالغ 1.8 مليار دوالر بنحو 58 مرة.

»المركزي«: سندات وتوّرق بـ »المركزي«: سندات وتوّرق بـ 240240 مليون دينار مليون دينار
أعــلــن بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي أنـــه تــم تخصيص آخـــر إصـــدار 
لسندات وتّورق البنك بقيمة إجمالية 240 مليون دينار ألجل 3 

شهور، وبمعدل عائد %4.125.

أين تقف البنوك المركزية في مواجهة التضخم؟
بــيــنــمــا يــتــقــرب الـــعـــام الــحــالــي مـــن نــهــايــتــه ال ينفك 
التضخم يلقي بظالله على مشهد األسواق حول العالم، 
في وقت تواصل فيه البنوك المركزية الكبرى تشديد 
قبضة سياستها الــنــقــديــة، أمـــال فــي الــســيــطــرة عليه، 
 مــن دخـــول العالم فــي دائـــرة مــن الــركــود بــدأت 

ً
وخــوفــا

بعض مالمحه في الظهور بالفعل.
وتــظــهــر نــتــائــج مــســح أجـــرتـــه »أرقــــــام« لــلــســيــاســات 
النقدية ألكبر 32 بنكا مركزيا حول العالم، عدم تحقيق 
أي من تلك البنوك مستهدفها للتضخم في 2022، وفي 
مقدمتها الفدرالي األميركي الذي رفع أسعار الفائدة 
عــدة مـــرات خــالل الــعــام الحالي فــي مسعى محاوالته 

الحتواء التضخم.
ــام«، إن الــســيــاســات النقدية  »أرقـ ـــ ويــقــول محللون لـ
للبنوك المركزية، والتي اتسمت بالتشديد خالل العام 
الجاري، ربما كانت تبعاتها السلبية على بيئة األعمال 
أكبر من قدرتها على السيطرة على التضخم مع حقيقة 
مفادها أن كبريات البنوك المركزية العالمية فشلت 
في تحقيق المستهدف، وإن كان التضخم قد بدأ في 

التراجع رويدا رويدا.

تشديد السياسات
ومنذ مطلع العام الحالي، رفعت البنوك المركزية 
أسعار الفائدة على نحو مطرد، إذ تشير نتائج تحليل 
أجرته »أرقام« للبيانات المركزية لـ45 بنكا مركزيا حول 
العالم، إلى رفع أسعار الفائدة في غالبية اجتماعات 
العام، وبالتحديد منذ بدء الربع الثاني من العام حينما 

بدأ غول التضخم في الخروج عن السيطرة.

ــتــــصــــاد الـــكـــلـــي لـــدى  ــاي، مـــحـــلـــل االقــ ــ ــ ويــــقــــول بــــن مـ
ــام«، إن ســيــاســات بــعــض الــبــنــوك  »أرقــ ـــ »أوكـــســـفـــورد« لــ
المركزية الكبرى لم تتسم بالزخم الصعودي لمعدالت 
التضخم، وأن المخاطر المرتبطة بالتضخم كانت أكثر 
تهديدا في بعض بلدان األسواق الناشئة والتي كانت 

عرضة للتقلبات الشديدة.
ويــتــابــع مـــاي: إذا مــا نــظــرنــا إلـــى قــــرارات السياسة 
الــنــقــديــة ومــســتــهــدفــات الــبــنــوك الــمــركــزيــة للتضخم 
فسنعرف على الفور أن تلك السياسات لم تكن بالنجاعة 

الكافية لدرء مخاطر التضخم.
وتظهر نتائج مسح »أرقام« أن التضخم السنوي في 
أكبر 7 بنوك مركزية بالعالم كانت فوق المستهدفات 

التي حددتها تلك البنوك حول مستوى 2 في المئة.
وعــادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى حول 
العالم على غــرار الفدرالي والبنك المركزي األوروبــي 

معدالت تضخم حــول مستويات 2 في المئة لتحفيز 
النمو وتفادي االنزالق نحو الركود.

وعــادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى حول 
العالم، على غرار الفدرالي والبنك المركزي األوروبي، 
معدالت تضخم حــول مستويات 2 في المئة لتحفيز 

النمو وتفادي االنزالق نحو الركود.
ورفعت البنوك المركزية الكبرى عدا الفدرالي أسعار 
الفائدة في 8 اجتماعات بالمتوسط خــالل 2022 في 
أكبر رفع سنوي لمعدالت الفائدة منذ سبعينيات القرن 

الماضي، بحسب بيانات ريفنتيف.
بينما رفع الفدرالي األميركي أسعار الفائدة 6 مرات 
خالل اجتماعات العام الحالي من أصل 8 اجتماعات 
مــقــررة لــم ينقصها ســوى اجــتــمــاع ديسمبر الــجــاري، 
والذي تشير فيه التوقعات أيضا إلى رفع أسعار الفائدة 
ولكن بوتيرة أقل ليصبح البنك أيضا على المسار نحو 

أكبر رفع سنوي ألسعار الفائدة منذ مطلع الثمانينيات 
من القرن الماضي.

ورفع البنك المركزي األسترالي خالل العام الجاري 
أسعار الفائدة للمرة األولى في تاريخه منذ 11 عاما 
مع ابتعاد التضخم عن مستهدفات البنك حول 2.5 في 
المئة، إذ سجلت آخر قراءة لمؤشر التضخم 6 في المئة، 

وهي أعلى مستوى في عقود.

األسواق الناشئة تئن
وفي تلك األثناء، عانت األسواق الناشئة بشدة من 
ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، 
وهو األمر الذي حاولت معه البنوك المركزية التحرك 
الحتواء االرتفاع الشديد لألسعار ودفاعا عن عمالتهم 

المحلية والتي أنهكها الدوالر القوي.
وتظهر نتائج المسح الذي أجرته »أرقام« لـ16 بنكا 
مركزيا باألسواق الناشئة عدم تحقيق البنوك ألي من 
مستهدفات سياستها النقدية للتضخم على اإلطالق 
ــــدوالر فــي تــراجــع الــقــوة  فــي وقـــت تسببت فــيــه قـــوة الـ
الشرائية لعمالت لتلك البلدان، ما أسفر عنه تضخم 
لألسعار في خانة العشرات لعدد 9 دول من أصل عدد 

البلدان التي شملها المسح.
فــفــي األرجـــنـــتـــيـــن عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال بــلــغ مــعــدل 
التضخم 88 في المئة في حين يستهدف البنك المركزي 
معدالت للتضخم حول 5 في المئة في أكبر فجوة بين 

المستهدف والفعلي في األسواق الناشئة.
ويــقــول فيكتور لـــوب محلل االقــتــصــاد الــكــلــي لــدى 
»أرقام«، إن السياسات النقدية  »ستاندرد تشارترد« لـ

للبنوك المركزية في األسواق الناشئة كانت عواقبها 
أيضا أكثر من فوائدها في كثير من األحيان، إذ تسبب 
الرفع المتتالي ألسعار الفائدة في ارتفاع غير مسبوق 
في تكلفة االستدانة، في وقت ظل فيه التضخم بعيدا 

أيضا عن السيطرة.
ويضيف: »ما الحظناه باألسواق الناشئة أو النامية 
حتى هــو انــفــالت غير مسبوق فــي تكلفة االســتــدانــة، 
ــإن الــتــضــخــم ظــل أيــضــا بــعــيــدا عن  إضــافــة إلـــى ذلـــك فـ

المستهدفات«.
ويــشــيــر تــقــريــر حـــديـــث عـــن الــبــنــك الـــدولـــي إلــــى أن 
ــلــــدان الــمــنــخــفــضــة  ــبــ ــي الــ ـــن فــ ــديـ مــــدفــــوعــــات خـــدمـــة الــ
ومتوسطة الــدخــل ستصل إلــى نحو 62 مليار دوالر 
 أكثر 

ً
في عام 2022، ما يجعل تلك الــدول تنفق حاليا

من ُعشر عائدات صادراتها لخدمة الديون وهي أعلى 
نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000.

ويتابع لوب: »تسبب تآكل القوة الشرائية لعمالت 
األســــــواق الــنــاشــئــة قـــفـــزة غــيــر مــســبــوقــة فـــي مــعــدالت 
التضخم مــع مــوجــة نـــزوح لـــرؤوس األمـــوال األجنبية 

والبحث عن المالذات اآلمنة«.
)أرقام(

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة نحو 50 مليون دينار
انخفاض األسعار القيادية بعد تماسك أول ساعة ثم خسائر حادة لألسواق الخليجيةانخفاض األسعار القيادية بعد تماسك أول ساعة ثم خسائر حادة لألسواق الخليجية

معدل الفائدةالتضخم السنوي العاممستهدف التضخمالبنك %

4.0%  7.75%2.0%الفدرالي األميركي

2.0%10.0%2.0%المركزي األوروبي

4.25%6.88%2.0%بنك كندا

3.0%11.10%2.0%بنك إنكلترا

)0.10%(3.70%2.0%بنك اليابان

0.50%2.96%2.0%االتحادي السويسري

3.10%6.10%2.50%االحتياطي األسترالي
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فوضى تشابك المهن العقارية تعمق أزمة الحوكمة في السوق
تعارض مصالح بين التقييم والمتاجرة والوساطة يدفع ثمنه العميل 

تــــشــــهــــد مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
االجــتــمــاعــي بــيــن الــحــيــن واآلخـــر 
العديد من التغريدات واإلعالنات 
التي تتحدث عن مستقبل القطاع 
ــه، وبــشــكــل  ــ ــــواعـ ــقـــاري بــكــل أنـ ــعـ الـ
خـــاص عــن الــقــطــاع الــســكــنــي، من 
بعض مقيمي العقار والوسطاء، 
أو مــــن يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى أنــفــســهــم 

المختصين بالقطاع العقاري.
ـــغــــريــــدات  وتــــــنــــــذر بــــعــــض الــــتـ
بقدوم انهيار ألسعار العقارات، 
وأخرى تؤكد أن هناك المزيد من 
االرتفاعات خالل الفترة المقبلة، 
مستندين إلـــى بــعــض الصفقات 
الــعــقــاريــة أو بــعــض الــمــؤشــرات، 
متجاهلين تأثير تغريداتهم على 
قرار الراغبين في الشراء أو البيع.

ولم تلتفت أي جهة لتلك المواد 
المنشورة على مواقع التواصل، 

ومدى تأثيرها على قرار صغار 
الــمــســتــثــمــريــن والـــراغـــبـــيـــن في 
السكن، حيث إن هــنــاك العديد 

مــن المهتمين بالقطاع العقاري 
يــطــالــبــون بــإنــشــاء هــيــئــة خاصة 
تــهــتــم بـــشـــؤون الــقــطــاع، وتــصــدر 
ــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة والــــرادعــــة  ــقـ ــ الـ

للممارسات غير القانونية.
وتــــــــؤثــــــــر تـــــلـــــك الـــــتـــــغـــــريـــــدات 
واإلعالنات بشكل سلبي على أداء 
القطاع العقاري، السيما األسعار 
ــيـــيـــمـــات، مـــمـــا يــــؤثــــر عــلــى  ــقـ ــتـ والـ
عمليات البيع والــشــراء، واتخاذ 

الــقــرار خــاصــة لــدى الراغبين في 
الـــســـكـــن، األمـــــــر الـــــــذي يــســتــدعــي 
الـــتـــدخـــل بــشــكــل عـــاجـــل لــلــقــضــاء 
ــتـــي من  ــذا ســـلـــبـــيـــات، الـ ــكـ عـــلـــى هـ
شأنها أن تقلل من شفافية السوق 

ومصداقية القطاع العقاري.
وكانت »الجريدة« أثارت قضية 
تخص تقديم التحليالت المالية 
والتوقعات لألسهم المدرجة في 
بورصة الكويت لألوراق المالية، 
في وقت سابق، بعدما عاثت هذه 

 فـــي الـــســـوق، 
ً
الــتــحــلــيــالت فــــســــادا

 جــمــة، األمــر 
ً
ــرارا ــ وألــحــقــت بــه أضــ

الذي استدعى تدخل هيئة أسواق 
المال التخاذ إجــراءات وعقوبات 
صــارمــة ضــد هـــؤالء المتالعبين 
لحماية السوق، مما يجعل التفات 
الجهات الرقابية المعنية بتنظيم 
 ،

ً
 ضــروريــا

ً
ــرا الــقــطــاع الــعــقــاري أمــ

ــاذ ذات الـــنـــهـــج لــلــحــد مــن  ــ ــــخـ واتـ
إثــــــــــــــارة الــــفــــوضــــى 
والــشــائــعــات حول 
مستقبل القطاع 

العقاري.
ــة  ــ ــهـ ــ مــــــــــــــن جـ
ــرى يــعــانــي  ــ أخــ
الـــــقـــــطـــــاع مــن 
غــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاب 
الـــحـــوكـــمـــة 
العقارية، 

التي تهدف إلى تحقيق الشفافية 
وإظهار القيمة الحقيقية ألسعار 
ــارات، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال  ــقـ ــعـ الـ
بعض مقيمي العقار يمارسون 
دور الــوســاطــة الــعــقــاريــة، بالرغم 
من فصل وزارة التجارة والصناعة 
المهنتين عن بعضهما، إذ يقوم 

البعض باستخراج ترخيص 

بــمــزاولــة مهنة التقييم العقاري 
باسمه، ومن ثم يستخرج رخصة 
الـــوســـاطـــة الـــعـــقـــاريـــة بـــاســـم أحــد 
أقاربه، ويصبح بذلك هو المقيم 

والوسيط.
ــــدرج تـــحـــت هـــــذا الــقــطــاع  ــنـ ــ وتـ
العديد مــن األنشطة والمهن، 
ــم الــــعــــقــــاري  ــيــ ــقــ ــمــ ــنــــهــــا الــ مــ
والـــوســـيـــط والــمــســتــثــمــر 
والــمــطــور، إضــافــة إلى 
المسوق والمستشار 
العقاري وغيرها، 
ومـــــــــمـــــــــارســـــــــة 
الــــــشــــــخــــــص 
الـــــــــواحـــــــــد 
لــــــــــكــــــــــذا 
ر  و د

يـــعـــدم الــشــفــافــيــة والــمــصــداقــيــة 
فــــي الـــــســـــوق، ويـــعـــتـــبـــر تـــضـــارب 
مــصــالــح، وكــانــت عملية الفصل 
بين المهنتين تمت عام 2010، إال 
أن تطبيقها كان على األشخاص 
فـــقـــط ولــــــم يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا عــلــى 
البنوك، حيث إنها تعتبر مقيمة 
للعقارات، وبــذات الوقت تمارس 
عمليات البيع والشراء لها، إضافة 

الى التمويل العقاري.
وطالب اتحاد وسطاء العقار 
ــادة دمـــج  ــ ــإعـ ــ فــــي وقـــــت ســــابــــق بـ
مهنتي التقييم والوساطة، وذكر 
نائب رئيس االتحاد عماد حيدر، 
في تصريح سابق لـ »الجريدة«، أن 
عملية الفصل كان لها أثر سلبي 
على قطاع التقييم، إضــافــة إلى 
أنها ساهمت في االلتفاف على 
القوانين، فجميع مقيمي العقارات 
بــــال اســتــثــنــاء يــمــارســون 
ــرة  ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــــة الــ ـــ ــــطـ ـــ ــــشـ ـــ أنـ
ــة، إذ يـــقـــومـــون  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
ــراج رخـــــصـــــة أخــــــرى  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
بأسماء أقربائهم لممارسة أعمال 
الــســمــســرة الــعــقــاريــة، وبــالــتــالــي 
أصبح هو المقّيم والوسيط في 

ذات الوقت.
وقــامــت الــكــثــيــر مــن الـــدول 

والـــحـــكـــومـــات بــتــطــبــيــق قـــواعـــد 
الحوكمة على القطاع العقاري، 
نـــظـــرا لــمــكــانــتــه بــيــن الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة، إذ يــتــم مـــن خالله 
كـــم كــبــيــر مـــن الــصــفــقــات بــمــئــات 
ــن، فـــقـــد بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  ــيــ ــمــــاليــ الــ
التداوالت العقارية عام 2021 ما 
قيمته 3.9 مليارات دينار، بينما 
بلغت قيمتها خــالل الــعــام الــذي 

سبقه 2.4 مليار دينار.
وبــــالــــرغــــم مــــن ضـــخـــامـــة هـــذه 
المبالغ فإن القطاع يعاني فوضى 
عارمة بكل فروعة، إضافة إلى عدم 
وجود جهة معينة تشرف عليه، 
فهناك وزارة التجارة والصناعة 
وبــلــديــة الــكــويــت ووزارة الــعــدل، 
ــــذه  ــهــــات أخـــــــــرى. وهـ  جــ

ً
وأيـــــضـــــا

الفوضى جعلت من القطاع بيئة 
خصبة للتالعب وااللتفاف حول 
الــقــرارات التنظيمية، وأصبحت 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــمــمــارســات 
التي تشوبها شبهات وتعارض 
مــصــالــح، وتـــعـــدم الــشــفــافــيــة في 

السوق العقاري.
ويــجــب أن تــكــون هــنــاك هيئة 
أو جـــهـــة واحــــــــدة مـــســـؤولـــة عــن 
القطاع، وتضع القواعد وضوابط 
الحوكمة الــتــي تحقق الشفافية 
والعدالة، وتحديد المسؤوليات 
فـــي جــمــيــع الــتــعــامــالت، لتوفير 
الحماية لكل األطــراف والحد من 

استغالل البعض لمهنته.

سند الشمري

التحليالت العقارية 
على »مواقع 

التواصل« دون 
حسيب أو رقيب

»أوابك« تستعرض مفاوضات التغّير المناخي والتزاماته
• أشرف عجمي

ذكر األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة 
لــلــبــتــرول )أوابــــــــك(، عــلــي بـــن ســـبـــت، أن مــجــلــس وزراء 
المنظمة عقد اجتماعه التاسع بعد المئة، في الكويت 
ــر الــنــفــط والــثــروة  أمــــس، بــرئــاســة م. بــســام طــعــمــة وزيــ
المعدنية بسورية التي لها رئاسة الدورة لعام 2022. 

وأضاف بن سبت، أن االجتماع ناقش مجموعة من 
المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن 
بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة )األمانة 
الــعــامــة والــهــيــئــة الــقــضــائــيــة( لــعــام 2023، واســتــعــرض 
االجتماع التقّدم الُمحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل 

وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من مجلس وزراء 
المنظمة، وخاصة في مجال تفعيل العالقة بين األمانة 
العامة للمنظمة والــشــركــات العربية المنبثقة عنها، 
ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق 
مواقف الــدول األعضاء وبقية الــدول بشأن مفاوضات 
التغّير المناخي وااللــتــزامــات المترتبة عليه، ومجال 

تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره. 
لع االجتماع على التقرير الُمعّد حول عمليات 

ّ
كما اط

التحضير واإلعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المزمع 
عقده في قطر خالل الربع األخير من عام 2023، وعلى 
متها األمــانــة العامة، أو 

ّ
الفعاليات والــنــدوات التي نظ
شاركت فيها خالل عام 2022. 

ــرار مجلس  ــــداول االجــتــمــاع بــشــأن مــتــابــعــة قــ كــمــا تـ
الــوزراء الموقر 107/4 بشأن تكليف المكتب التنفيذي 
للمنظمة بالتنسيق مع السعودية بتفعيل مبادرة الشرق 
ي تطبيق مفهوم االقتصادي 

ّ
األوســـط األخــضــر، وتبن

الدائري للكربون.

العوامل االقتصادية 
ــراقـــي حــيــان  ــعـ ــر الـــنـــفـــط الـ ــ ــــال وزيــ  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
عـــبـــدالـــغـــنـــي، إن الــــعــــراق يـــأمـــل أن تـــظـــل الـــعـــوامـــل 
االقــتــصــاديــة هــي الــمــحــرك الــوحــيــد ألســعــار النفط، 
ب أزمــة في أســواق النفط 

ّ
وأنها تحرص على تجن

العالمية.

حديث عبدالغني جاء في تصريحات صحافية عقب 
االجتماع الـ 109 لـ »أوابك«.

 على ســؤال حــول تأثير فــرض الغرب حدا 
ً
وقــال ردا

أقصى ألسعار النفط الروسي وخفض روسيا المحتمل 
 يكون هناك المزيد 

ّ
لإلنتاج، رّدا على ذلك، إنه يأمل أال

من التسييس للنفط.

النفط الليبي 
من ناحيته، قال وزيــر النفط والغاز الليبي، محمد 
عــون، إن إنتاج النفط الليبي الحالي يبلغ 1.2 مليون 
 عن أمله بأن تصل الطاقة اإلنتاجية 

ً
، معربا

ً
برميل يوميا

 خالل فترة من عامين 
ً
لبالده إلى 3 ماليين برميل يوميا

 مــع تــوافــر اإلمـــكـــانـــات، ســواء 
ً
ــوام، خــصــوصــا ــ إلـــى 3 أعـ

 إلــى أن الكميات 
ً
في النفط العادي أو الصخري، الفتا

متوافرة، لكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومزيد 
 أن يصل اإلنــتــاج الليبي إلــى 1.6 

ً
مــن الــوقــت، متوقعا

 خالل عام 2023.
ً
مليون برميل يوميا

وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت نحو 34 
مليار ديــنــار ليبي ميزانية للقطاع النفطي، وهــي غير 
 أنـــه مــع تخصيص تــلــك الميزانية، 

ً
مــســبــوقــة، مــوضــحــا

فسيحتاج اإلنتاج إلى وقت وإنجاز مشاريع. وأفاد بأن 
اإلنتاج الليبي كان قد وصل إلى مستوى 1.6 مليون برميل 
 عن أمله في بذل 

ً
عام 2010 قبل األحــداث الليبية، معربا

كثير من الجهد للوصول إلى مستويات ما قبل األزمة.

https://www.aljarida.com/article/7739
https://www.aljarida.com/article/7740


أعـــلـــن الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
ــد  ــ ــعـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــد بــــــــــــدء الـ
الــتــنــازلــي للسحب على 
الــجــائــزة ربـــع الــســنــويــة 
الكبرى بقيمة 250.000 
ديـــــــــنـــــــــار لـــــــلـــــــرابـــــــح مـــن 
برنامج جوائز الحصاد 
اإلســــــــامــــــــي، والــــمــــقــــرر 
إجــــــــــــراؤه فـــــي 4 يـــنـــايـــر 
ــعــد هــذه 

ُ
الـــقـــادم، حــيــث ت

الجائزة الكبرى بمنزلة 
فرصة الُعمر للرابحين، 
حــيــث يــســتــطــيــعــون من 

خالها إعــادة رســم حياتهم وتحقيق 
أحامهم. 

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، دعـــــت هـــنـــادي  ــهــ وبــ
خــزعــل، رئــيــس إدارة قــنــوات الــتــوزيــع 
المصرفية لألفراد بـ »المتحد«، عماء 
الــبــنــك الغـــتـــنـــام هــــذه الـــفـــرصـــة لــلــفــوز 
بــــالــــجــــائــــزة ربــــــع الـــســـنـــويـــة الـــكـــبـــرى، 
واإلسراع في زيادة أرصدة حساباتهم 
فــي بــرنــامــج الــحــصــاد، مــن خـــال فتح 
الحساب بأدنى قيمة لفتحه، وهي 100 
ديــنــار، تــؤهــل العميل للحصول على 
فرصتين لدخول السحب، إضافة إلى 

الحصول على أرباح سنوية مثمرة.
 فــي 

ً
وأوضــــحــــت أن كــــل 50 ديـــــنـــــارا

حــســاب الــعــمــيــل تــتــيــح فــرصــة واحـــدة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــســــحــــب، بــــشــــرط أن 
 
ً
يحافظ على رصيده لخمسة عشر يوما
على األقــل قبل تاريخ السحب، وكلما 
زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول 

.
ً
السحب لكل 50 دينارا

ــن ســـعـــداء  ــحــ ــل: »نــ ــ ــزعـ ــ وأضـــــافـــــت خـ
بــتــمــكــنــنــا مـــن االســـتـــمـــرار فـــي تــجــاوز 
تــوقــعــات عــمــائــنــا، مــن خـــال بــرنــامــج 
الحصاد، الذي يواصل تقديم الجوائز 
الـــقـــّيـــمـــة لــعــمــائــنــا، ولـــطـــالـــمـــا حـــرص 
)المتحد( على االرتقاء بتجربة عمائه 
الــمــصــرفــيــة، وتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــأهــل 
لــدخــول السحوبات، ليحظى الجميع 

بفرصة تحقيق أحامهم معنا«.
ــدت أن »الـــمـــتـــحـــد« هــــو الــخــيــار  ــ ــ وأكـ
ــة قــيــمــة  ــفـ ــاعـ ــمـــضـ األمـــــثـــــل لـــعـــمـــائـــه لـ
مـــدخـــراتـــهـــم وتـــحـــقـــيـــق أحـــامـــهـــم مــع 
»الــحــصــاد«، والـــذي تــم تطويره ليلبي 
مــتــطــلــبــات عـــمـــاء الـــبـــنـــك، ويــــزيــــد مــن 
فــرصــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى الــجــوائــز 
الكبيرة والجذابة، إضافة إلى تمتعهم 
بأحدث المزايا المصرفية التي يوفرها 

لهم البنك.

أعلن بنك بوبيان افتتاح فرعه 
 
ً
الجديد في منطقة الرابية، مضيفا

 إلى شبكة فروعه 
ً
 جديدا

ً
بذلك فرعا

ــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  الـــمـــنـــتـــشـــرة فــ
ــرة خدماته  الــكــويــت، لــتــوســيــع دائــ
وحــلــولــه الــمــصــرفــيــة، بــاســتــخــدام 
ــب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيــ ــالــ أحــــــــدث أســ

الرقمية.
ــام  ــ ــعـ ــ ــب الـــــمـــــديـــــر الـ ــ ــائــ ــ وقـــــــــــال نــ
لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الشخصية 
فـــي »بـــوبـــيـــان« بــشــار الــــــدوب: »مــن 
خال هذه الخطوة المهمة للتوسع 
واالنتشار، نعلن افتتاح فرعنا الـ 45 
بمنطقة الــرابــيــة، ليكون )بوبيان( 
 األقــرب للعماء، السيما في 

ً
دائما

 
ً
 سكانيا

ً
المناطق التي تشهد نموا

.»
ً
ملحوظا

ــن خـــــال الـــفـــرع  وأضــــــــاف أنـــــه مــ
ــان«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــدم »بـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــد ســ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مـــن الــخــدمــات 
والمنتجات المتميزة والُمصممة 
بشكل غير تقليدي، وهو ما يميز 
 إلى 

ً
»بــوبــيــان«، كونه األقــرب دائــمــا

عــمــائــه، مــواكــبــة لما يتناسب مع 
احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.
وأوضــح الــدوب أن فــرع الرابية، 
ــمــــاء خــــدمــــات  ــعــ ــلــ الــــــــــذي يـــــقـــــدم لــ
مــصــرفــيــة ورقــمــيــة مــتــطــورة، ُيــعــد 
ــة الـــعـــمـــل  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ  الســ

ً
ــا ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ نـ

المستمر التي انتهجها البنك منذ 
ســـنـــوات نــحــو الـــتـــطـــور والــتــحــول 
 بأن التواجد في تلك 

ً
الرقمي، منوها

المنطقة الحيوية يعمل على زيادة 
قاعدة المستفيدين من المنظومة 
المصرفية والوصول بخدماتها إلى 
 لمبدأ 

ً
مختلف فئات العماء، تفعيا

الشمول المالي، الذي ُيعد أحد أهم 
استراتيجيات البنك، والذي يوليه 

البنك أهمية قصوى.
وأشار إلى أن فرع الرابية، الذي 
يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة 
 ،

ً
 حتى 3:00 عصرا

ً
من 8:30 صباحا

سيساهم في خدمة شريحة كبيرة 
ــان الــمــنــطــقــة  ــكـ مــــن عـــمـــائـــه مــــن سـ
بشكل خاص، والمناطق المجاورة، 
السيما بخدماته الرقمية المتوافرة 
عبر Boubyan Direct على مــدار 

الساعة وطيلة أيام األسبوع.
وأكــــد الـــــدوب أن الـــفـــرع ســيــوفــر 
خــدمــاتــه إلـــى جــمــيــع عــمــاء البنك 
وغــيــرهــم مـــن الــعــمــاء الـــجـــدد، من 
ــدام كـــل اإلمــكــانــيــات  ــتـــخـ خــــال اسـ
الـــتـــي تــــم وضـــعـــهـــا فــــي خــدمــتــهــم، 
 أن المنطقة تعتبر من 

ً
خــصــوصــا

المناطق سريعة النمو التي تحتاج 
إلــى خــدمــات مميزة مــن أجــل راحــة 

وتسهيل حياة جميع سكانها.
ــدأ يجني  ــيـــان« بــ ــد أن »بـــوبـ ــ وأكـ

فــي الــفــتــرة األخــيــرة ثــمــرة الجهود 
واالســـتـــثـــمـــارات الــتــي قـــام بــهــا في 
السنوات األخيرة بمجال الخدمات 
التقنية والرقمية، وهو ما يتناسب 
مع استراتيجية التوسع المستمرة 
في االستثمار بالمزيد من الخدمات 
 إلى جنب 

ً
المصرفية الرقمية، جنبا

مع توسعه في افتتاح المزيد من 
الفروع، في إطار خططه لاستحواذ 
على حصص سوقية فــي مختلف 

المجاالت.
ــعــــد تــصــمــيــم الــــفــــرع الـــجـــديـــد  ــ ُي
 ألحـــــدث الـــتـــطـــورات الــتــي 

ً
ــا ــبـ مـــواكـ

يـــشـــهـــدهـــا الـــبـــنـــك لــتــحــقــيــق أعــلــى 

مستويات الخدمة للعماء، سواء 
مـــن الـــشـــركـــات أو األفـــــــراد، فـــي ظل 
»حــــــــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى أن يــتــمــتــع 
ــا بـــتـــجـــربـــة مـــمـــيـــزة خـــال  ــمـــاؤنـ عـ
زيارتهم ألي من فروعنا، والحصول 
على مستويات عالية ومميزة من 

الخدمة«.
كما تمت مراعاة تصميم المقر 
الجديد لتقديم الخدمات المميزة 
للعماء بسهولة وُيسر، مع توفير 
مــســاحــات كــافــيــة لــحــركــة وانــتــظــار 
ــث تــــــم تــخــصــيــص  ــيــ الـــــعـــــمـــــاء، حــ
مــنــطــقــة لــخــدمــة الــــرجــــال، وأخــــرى 
لخدمة السيدات، ليبقى »بوبيان« 
 عــلــى تــطــويــر هــذه 

ً
 وقـــــادرا

ً
مــتــمــيــزا

الــفــروع، مواكبة للتطور المستمر 
 
ً
فـــي الــصــنــاعــة الــمــصــرفــيــة محليا

.
ً
وعالميا

ــا يــمــيــز الــتــصــمــيــم، أنــه  وأهـــــم مـ
يجمع بــيــن الــطــابــع التكنولوجي 
والتقني، مع المحافظة على الطابع 
الـــحـــديـــث، الـــــذي يــمــيــز »بـــوبـــيـــان«، 
للتأكيد على هوية البنك، والتعرف 
عليه بشكل فــوري أينما وجــد، من 
ــــال تــصــمــيــمــه بـــواســـطـــة أشــهــر  خـ
المصممين العالميين المختصين 
بــتــصــمــيــم الـــفـــروع بــشــكــل عــصــري 
حديث يراعي التطورات التي حدثت 

في الصناعة المصرفية.

وإلــــــى جـــانـــب ذلــــــك، فـــــإن الـــفـــرع 
يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة، 
ــــات  ــــاشـ ــاد وشـ ــ ــبـ ــ ــاآليـ ــ ــيـــزه بـ ــهـ ــتـــجـ لـ
الـــــــعـــــــرض الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــنـــتـــجـــات 
البنك، والــتــي تغني عــن استخدام 

البروشورات واألوراق المطبوعة.
في سياق متصل، أوضح الدوب 
أن الــبــنــك تــمــكــن مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الحالي مــن تحقيق إنــجــاز جديد، 
بــاالســتــمــرار فـــي تــربــعــه عــلــى قمة 
خدمة العماء في الكويت، من خال 
حــصــولــه عــلــى جـــائـــزة أفــضــل بنك 
إســامــي فــي خــدمــة الــعــمــاء للعام 
الثاني عشر على التوالي منذ عام 
2010 من مؤسسة سيرفس هيرو 

العالمية.
ولـــفـــت إلـــــى أن خـــدمـــة الــعــمــاء 
ــيـــن  ــلـ ــامـ ــعـ تـــتـــطـــلـــب مــــــن جــــمــــيــــع الـ
بالبنك االستمرار في تقديم أعلى 
مستويات الــخــدمــة، مــع تطويرها 
بصورة مستمرة تحافظ على ثقة 
 األفضلية، 

ً
العماء، وتمنحهم دائما

ــة بـــالـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة  ــارنــ ــقــ مــ
 إلــى أن التحديات 

ً
األخـــرى، مشيرا

التي تتعلق بخدمة العماء تزداد 
 بعد يــوم، وتضع على عاتق 

ً
يوما

مختلف إدارات البنك مسؤوليات 
جديدة.

ــكـــويـــت الــوطــنــي  ــاز بـــنـــك الـ ــ فـ
بجائزتي أفضل بنك في الشرق 
األوسط وأفضل بنك في الكويت 
ضمن الجوائز السنوية »أفضل 
البنوك في العالم لعام 2022«، 
الصادرة عن مؤسسة ذي بانكر، 
الــتــابــعــة لمجموعة فايننشال 

تايمز العالمية.
وتــســلــم الــمــديــر الـــعـــام لبنك 
الكويت الوطني - لــنــدن فــوزي 
الـــدجـــانـــي الـــجـــائـــزة نــيــابــة عن 
ــه  ــتـ ــامـ الــــبــــنــــك، فـــــي احــــتــــفــــال أقـ
المجلة في العاصمة البريطانية 
ــد مـــن  ــ ــــشـ لـــــــنـــــــدن، وحـــــــضـــــــره حـ
كـــبـــار الــمــصــرفــيــيــن والـــرؤســـاء 
التنفيذيين ألهـــم المؤسسات 

المالية اإلقليمية والعالمية.
وتــضــع مــؤســســة ذي بانكر 
مجموعة من المعايير الختيار 
البنوك الفائزة، والتي من شأنها 
الــوقــوف على أداء البنك خال 
الـــعـــام وفـــقـــا لـــمـــؤشـــرات مــالــيــة 
وتشغيلية، إضافة إلى تقييمات 
الــخــبــراء والمختصين لتقييم 
ما أحرزه البنك على مدار العام 
مـــن تـــقـــدم عــلــى صــعــيــد تــقــديــم 
الخدمات والمنتجات المصرفية 
الرقمية وحلول الدفع المتطورة 

التي تلبي احتياجات العماء.
الجدير بالذكر أن مجلة ذي 
بانكر، التي تأسست عام 1926، 
جري استبيانا سنويا لتحديد 

ُ
ت

أفضل المؤسسات المالية في 
قرابة 120 دولة حول العالم، من 
أجل تسليط الضوء على البنوك 
الرائدة والمتميزة في المجتمع 

المصرفي العالمي.
وتبرهن جائزة »ذي بانكر« 
على ما يتمتع به بنك الكويت 
الوطني من نموذج أعمال مرن، 
وحــصــافــة فــي إدارة المخاطر، 
وإدارة مستقرة تنعكس على 
كل ما يقدمه البنك من خدمات، 
وما يطلقه من مبادرات تساهم 
فـــي تــعــزيــز قـــدرتـــه عــلــى تلبية 
احتياجات عمائه على اختاف 
شــرائــحــهــم، وتــرســيــخ مــكــانــتــه 

الــريــاديــة فــي الــســوق الكويتي 
واألسواق الرئيسية التي يعمل 

بها »الوطني« في المنطقة.
كما تعكس الجائزة ما يتمتع 
بـــه بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي من 
مــركــز مــالــي صلب ومستويات 
رســمــلــة قــويــة وســيــولــة مريحة 
ــفـــوقـــه  تــــســــاهــــم فــــــي تــــعــــزيــــز تـ
واستمرارية نمو أعماله وتدفق 

إيراداته ونمو أرباحه.
ويــعــد بنك الــكــويــت الوطني 
أكــــــبــــــر مـــــؤســـــســـــة مـــــالـــــيـــــة فـــي 
الكويت، ويتمتع بهيمنة فعلية 
عــلــى قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة، 
ويــحــتــفــظ بــأعــلــى التصنيفات 

االئتمانية على مستوى بنوك 
ــاع وكــــــــاالت  ــ ــمـ ــ ــإجـ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة بـ
التصنيف االئتماني المعروفة: 
مـــوديـــز، وســتــانــدرد آنـــد بـــورز، 

وفيتش. 
كـــــمـــــا يــــتــــمــــيــــز »الــــــوطــــــنــــــي« 
 
ً
بــانــتــشــاره الــجــغــرافــي مــحــلــيــا
 وشــبــكــتــه المصرفية 

ً
وعــالــمــيــا

ــة الـــتـــي تــمــتــد لتشمل  ــعـ الـــواسـ
 وشركات تابعة ومكاتب 

ً
أفرعا

تمثيل فــي كــل الــمــراكــز المالية 
الــمــهــمــة حــــول الـــعـــالـــم، إضــافــة 
إلى وجوده اإلقليمي القوي في 

األسواق الرئيسية بالمنطقة.
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محافظ »المركزي« يكّرم خريجي برنامج قادة 
إدارة المخاطر - المجموعة الثانية

م محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس  كرَّ
إدارة معهد الــدراســات المصرفية، باسل الهارون، 
خريجي برنامج قــادة إدارة المخاطر )المجموعة 
الثانية(، الذي ُعقد في الفترة من 16 مايو حتى 28 
أكتوبر 2022، وهو أحد برامج مبادرة »كفاءة«، التي 
أطلقها »المركزي« بالتعاون مع البنوك الكويتية 
وإدارة المعهد، والـــذي يهدف إلــى تطوير وتنمية 
ات الــوطــنــيــة للعمل فــي إدارة الــمــخــاطــر في  الــكــفــاء

البنوك والمؤسسات المالية.
وأشار البيان إلى أن البرنامج امتد على مدى 4 
مراحل متسلسلة، بدأت األولى بتقديم برامج تدريب 
ومــحــاضــرات عملية متخصصة فــي مــجــال إدارة 
المخاطر، ثم الثانية التي تضمنت برنامج تدريب 
مكثفا لتأهيل المشاركين الجتياز امتحان شهادة 
مهنية بالتعاون مــع الجمعية الــدولــيــة لمحترفي 

إدارة المخاطر فــي الــواليــات المتحدة األميركية، 
تليها المرحلة الثالثة التي تضمنت حاالت دراسية 
 للمعايير المحددة من لجنة 

ً
ومشاريع تخرج وفقا

البرنامج. 
 في المملكة 

ً
 دوليا

ً
وشملت المرحلة الرابعة تدريبا

المتحدة، بالتعاون مع مركز الحوكمة والمخاطر 
واألنظمة في معهد لندن المصرفي والمالي لجميع 

.
ً
المشاركين في البرنامج وعددهم 15 ُمشاركا

يذكر أن مبادرة »كفاءة« هي مبادرة استراتيجية 
شاملة تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل 
وتزويدها بالمعارف الــازمــة للتقدم في مسارها 
المهني وتسليحها بالمهارات الــضــروريــة لسوق 
الــعــمــل، بــمــا يــنــاســب مـــا يــفــرضــه الــتــقــدم والــتــطــور 
الهائل والمستمر الــذي تشهده الصناعة المالية 

والمصرفية. 

ممثلو »صناعات الغانم« مع جاسم البديوي

وليد الخشتي مع فريق »زين« خال افتتاح المشروع

الدجاني يتسلم الجائزة الهارون في لقطة جماعية مع الخريجين خال التكريم

»الوطني« أفضل بنك في الشرق األوسط
ضمن الجوائز السنوية الصادرة عن »ذي بانكر« العالمية لعام 2022

»زين« الشريك االستراتيجي
لـ »ونتر وندرالند الكويت«

أعــلــنــت شـــركـــة زيــــن شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
ــكـــويـــت«، الــمــشــروع  ــد الـ ــدرالنــ ــتـــر ونــ لــفــعــالــيــة »ونـ
الترفيهي األكبر واألول من نوعه في الباد خال 
موسم الشتاء، بالتعاون مع شركة المشروعات 

السياحية.
وحرصت »زين« على أن تكون من أوائل الداعمين 
االســتــراتــيــجــيــيــن لــهــذه الــفــعــالــيــة الــعــالــمــيــة، التي 
 
ً
تأتي للمرة األولى من لندن إلى الكويت، انطاقا
من إيمانها بالدور الحيوي الــذي يلعبه القطاع 
ــم مــخــتــلــف الــمــشــاريــع  الـــخـــاص الــكــويــتــي فـــي دعــ
الترفيهية والترويحية الكبرى في الباد، والتي 
ـــقـــدم بــيــئــة تــرفــيــهــيــة آمـــنـــة وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر 

ُ
ت

سهم في تنشيط الحركتين االقتصادية 
ُ
الجودة، وت

والسياحية في الدولة.
د الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي عــلــى رؤيــــة »زيـــن«  وتـــعـــوَّ
 في أكبر الفعاليات االجتماعية والترفيهية 

ً
دائما

 بعد عــام، لتضيف 
ً
التي تستضيفها الباد عاما

إليها بصمتها الخاصة، وتعكس من خالها قيم 
عامتها التجارية »زين عالم جميل«، وتشارك فيها 

جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة.
ــتـــر ونــــدرالنــــد« على  ــن« فـــي »ونـ ــ وتـــتـــواجـــد »زيــ
طريقتها الخاصة طوال األشهر األربعة، ولديها 
العديد مــن المفاجآت والفعاليات المميزة التي 

 للجمهور.
ً
أعدتها خصيصا

 من القطاع 
ً
 كبيرا

ً
وقد لمست الشركة اهتماما

العام إلنجاح هذا المشروع الترفيهي الحيوي في 
فترة زمنية قياسية، لهذا حرصت على مد جسور 
التعاون لتثبت الــدور المهم الــذي يلعبه القطاع 

ــم مــخــتــلــف الــمــشــاريــع  الـــخـــاص الــكــويــتــي فـــي دعــ
التنموية بالدولة.

 
ً
 كبيرا

ً
وتؤمن »زيــن« بأن للقطاع الخاص دورا

 في دفع عجلة االقتصاد الوطني، وتطوير 
ً
ومهما

الحركة السياحية في الدولة، وقد حرصت الشركة 
 من قصة نجاح هذا المشروع 

ً
ا على أن تكون جزء

 أنـــه يــقــع فــي الــمــوقــع الــقــديــم 
ً
الــضــخــم، خــصــوصــا

لحديقة الشعب الترفيهية، التي لطالما رسمت 
الفرحة والبهجة على وجــوه األطــفــال والعائات 
والــشــبــاب، وصــنــعــت الــذكــريــات األجــمــل عــلــى مر 
األجيال، ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.

ــــدى الــمــؤســســات  ــن« - كـــونـــهـــا إحــ ــ ــ وتـــفـــخـــر »زيـ
الــوطــنــيــة الــــرائــــدة - بـــرؤيـــة مــثــل هــــذه الــمــشــاريــع 
الكبيرة وقد ُبنيت بسواعد أبناء الكويت، ابتداًء من 
ل للمشروع إلى الجهات المشاركة والمطاعم 

ّ
الُمشغ

والمقاهي والرعاة والمتطوعين ومقدمي الدعم 
الــلــوجــســتــي وغــيــرهــم، مــع الــحــرص عــلــى إضــافــة 
الطابع العالمي، من خال األلعاب العالمية التي 

تتسم بأعلى درجات الجودة واألمان والسامة. 
ويجمع »ونتر وندرالند الكويت« بين الترفيه 
وأسلوب الحياة االحتفالي خال موسم الشتاء، 
 
ً
ويــقــع الــمــشــروع فــي منطقة السالمية، وتــحــديــدا
حديقة الــشــعــب، ويــقــدم أجـــواء احتفالية مذهلة، 
 عن أكثر من 50 لعبة ووجهة ترفيهية، إلى 

ً
فضا

جانب عروض المأكوالت والمشروبات اللذيذة من 
المطاعم والمقاهي المميزة والعروض الترفيهية 

الحية وغيرها.

»stc« تدعم حملة »لنكن على دراية«
الجاسم: ملتزمون بالتوعية بشأن األمن السيبراني

ــــاالت  ــــصـ ــة االتـ ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ stc، دعـ لــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة  ا
ومشاركتها في حملة التوعية 
المصرفية »لنكن على درايـــة«، 
ــويـــت  ــكـ ــنــــك الـ ــــي أطـــلـــقـــهـــا بــ ــتـ ــ الـ
ــاد الــمــصــارف  الـــمـــركـــزي واتــــحــ
ــة، بــــــــهــــــــدف نــــشــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
الـــثـــقـــافـــة الـــمـــالـــيـــة لـــــدى أوســــع 
شريحة مــن المجتمع، وزيــادة 
الــــوعــــي لـــــدى الـــجـــمـــهـــور حـــول 
األنشطة االحتيالية والجرائم 
اإللكترونية، األمر الذي يتماشى 
مع استراتيجية stc للمسؤولية 

المجتمعية.
ــادرة عـــام  ــبــ ــمــ وتـــــم إطــــــاق الــ
2021 بــإشــراف البنك المركزي 
واتـــــــحـــــــاد الــــــمــــــصــــــارف، لــنــشــر 
الوعي حول األشكال المختلفة 
ــتـــي  ــرفــــي الـ ــمــــصــ ــال الــ ــيــ ــتــ لــــاحــ
يستخدمها المحتالون. واآلن 
ــــي ســـنـــتـــهـــا الــــثــــانــــيــــة، تـــهـــدف  فـ
الــحــمــلــة إلـــى تــغــطــيــة مــواضــيــع 
تشمل زيادة الوعي حول كيفية 
تـــجـــنـــب عـــمـــلـــيـــات االحــــتــــيــــال، 
وكيفية اكتشافها، وسبل تقليل 
تعرضهم للجرائم اإللكترونية. 
 stc ــارت ــ وفـــي بــيــان لــهــا، أشـ
إلـــى أنـــه بــالــنــظــر إلـــى االعــتــمــاد 
المتزايد على المنصات الرقمية 
والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، ُيـــعـــد نشر 
الوعي بأهمية حفظ التفاصيل 
الشخصية والبيانات الحساسة 
والمعلومات الخاصة األخــرى 
. وبـــاعـــتـــبـــارهـــا 

ً
ــا ــيــ ــاســ  أســ

ً
أمـــــــرا

شركة رائدة في القطاع الخاص 
بالكويت، التزمت stc بدعم هذه 
المبادرة كجزء من واجبها تجاه 

المجتمع الكويتي.
 على هذه المبادرة، 

ً
وتعليقا

ــالــــت دانـــــــة الــــجــــاســــم الـــمـــديـــر  قــ
الــعــام التــصــاالت الــشــركــات في 
stc: »يــســعــدنــا أن نــتــشــارك مع 
ــم الــكــامــل  )الـــمـــركـــزي( فـــي الـــدعـ
لـــحـــمـــلـــة )لـــنـــكـــن عـــلـــى درايـــــــــة(، 

والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز 
الـــوعـــي الــمــالــي بــيــن المجتمع 
ــى الــعــدد  الــكــويــتــي. بــالــنــظــر إلــ
ــلــــهــــجــــمــــات الـــتـــي  ــد لــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــوم عــبــر مختلف  نــشــهــدهــا الـ
التطبيقات واألنظمة األساسية 
يتم استهداف األفراد من خال 
رسائل SMS ومنصات التواصل 
االجتماعي وتطبيقات الهاتف 
ــقـــال بــهــجــمــات إلــكــتــرونــيــة  ــنـ الـ
تخترق البنية التحتية الحيوية 

وتكشف البيانات الحساسة«.
 stc وأكـــدت الــجــاســم: »تــلــتــزم
مـــن خــــال دورهــــــا كـــأحـــد رواد 
السوق في مجال تمكين التحول 
ــاالت  ــ ــــصـ ــاع االتـ ــ ــطـ ــ ــمــــي وقـ ــرقــ الــ
والحلول الرقمية، بدعم أهداف 
الحملة، السيما أنها تتماشى 
مــع الــقــيــم األســاســيــة لبرنامج 
الــــمــــســــؤولــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
 ،

ً
 رئــيــســا

ً
وبــاعــتــبــارهــا شـــريـــكـــا

stc مـــــــع جـــمـــيـــع  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
الــكــيــانــات الـــمـــشـــاركـــة، بــمــا في 
ــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  ذلـــــك الـ
ــــات الــــخــــاصــــة، لــنــشــر  ــركـ ــ ــــشـ والـ
ـــال لجميع  الـــرســـالـــة بــشــكــل فـــعَّ
األفراد، وتوعية المجتمع بشأن 

مخاطر األمن السيبراني«. 

بشار الدوب

دانة الجاسم

»صناعات الغانم« تختتم مشاركتها
 في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بأميركا

اخــتــتــمــت شــركــة صــنــاعــات الــغــانــم )مجموعة 
قتيبة الغانم( رعايتها للمؤتمر السنوي الثامن 
والــثــاثــيــن التــحــاد طلبة الــكــويــت فـــرع الــواليــات 
المتحدة، الذي عقد في مدينة لوس أنجلوس من 
24 إلى 27 نوفمبر، برعاية رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، وبحضور سفير 
الكويت لدى الواليات المتحدة جاسم البديوي، 

تحت شعار »شباب يسمو به الوطن«.
وضم برنامج المؤتمر نخبة من المتحدثين، 
منهم عدد من الشخصيات السياسية واإلعامية 
ــــددا مـــن ورش الــعــمــل  والـــريـــاضـــيـــة، كــمــا شــمــل عـ
ــــول مـــواضـــيـــع مـــتـــنـــوعـــة، مــثــل  والـــمـــحـــاضـــرات حـ
الرياضة وريــادة األعمال وتمكين المرأة، إضافة 
إلـــــى فــــقــــرات مــخــتــلــفــة عــــن الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة، 
ومسابقات ترفيهية للطلبة المغتربين بالواليات 

المتحدة.
ــول مــشــاركــة صــنــاعــات الــغــانــم فـــي رعــايــة  وحــ
هــذا المؤتمر، صــرح الرئيس التنفيذي للموارد 
البشرية فــي »صــنــاعــات الــغــانــم«، أنــس العتيقي: 
»نحن فخورون باستمرار دعمنا للمؤتمر السنوي 
التــحــاد طلبة الكويت – فــرع الــواليــات المتحدة، 
الــذي يتسق مع مساعي شركة صناعات الغانم 
ات  المستمرة لــدعــم الــشــبــاب واســتــقــطــاب الــكــفــاء
الوطنية المميزة، حيث استطعنا من خال هذه 
الرعاية أن نتفاعل بشكل مباشر مع مئات الطلبة 
الـــدارســـيـــن فـــي الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــتــعــريــفــهــم 

بالفرص التدريبية والوظيفية المتاحة لمختلف 
التخصصات فــي الــشــركــات والقطاعات التابعة 

لصناعات الغانم«.
ــــاف الــعــتــيــقــي: »لــطــالــمــا كــانــت صــنــاعــات  وأضـ
الغانم من المؤسسات الداعمة لتمكين الشباب 
الكويتي، وهي تتمتع بسجل حافل من المبادرات 
التي تستقطب القوى العاملة الوطنية، مع التركيز 
على التعليم والتطوير المهني. إن مساهمتنا 
في دعم جيل جديد من قياديي المستقبل لألخذ 
بزمام األمور وريادة القطاع الخاص ليس مجرد 
شعار نرفعه في صناعات الغانم، بل هو مسؤولية 
وطنية نحملها على عاتقنا كمؤسسة كويتية 
استطاعت أن تصبح من روافــد القطاع الخاص، 
وتــمــكــنــت مــن الــتــوســع فــي نــطــاق عملياتها إلــى 
العالمية، كما أنها تتسق مع ركائز رؤيــة كويت 
ــراك الــقــطــاع  ــ جـــديـــدة 2035، الــتــي تــهــدف الـــى إشـ
الـــخـــاص فـــي تــنــمــيــة رأس الـــمـــال الــبــشــري لــدعــم 

وتنمية االقتصاد المستدام«.
وتــأتــي مشاركة صناعات الغانم ضمن إطــار 
جهودها للتركيز على دعم التعليم واالستثمار 
بالكوادر والطاقات الوطنية، وتأتي رعاية المؤتمر 
الــســنــوي التـــحـــاد طــلــبــة الــكــويــت فــــرع الـــواليـــات 
المتحدة ضمن برنامج المسؤولية االجتماعية في 
شركة صناعات الغانم، والذي تلتزم الشركة من 
خاله بالعطاء للمجتمع، عن طريق دعم التعليم 

وتمكين الشباب وتشجيع ريادة األعمال.

»بوبيان« يفتتح فرعه الجديد في الرابية
الدوب: توسيع قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية

»المتحد«: بدء العد التنازلي لسحب
 »الحصاد« ربع السنوي
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النفط يستأنف االنخفاض
انخفضت أسعار النفط أمس لتزداد بذلك حدة التراجع المستمر 
منذ عدة أسابيع، إذ خّيم االقتصاد العالمي الضعيف على مشاكل 
اإلمدادات الناجمة عن إغالق خط أنابيب رئيسي للواليات المتحدة 
وتهديدات روسيا بخفض اإلنتاج. وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
برنت 38 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.72 دوالرا للبرميل. وسجل 
خام غرب تكساس الوسيط األميركي 70.76 دوالرا للبرميل بانخفاض 

26 سنتا أو 0.3 في المئة.
وسجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط األسبوع الماضي أكبر 
خسائر لهما منذ ديسمبر 2021، وسط مخاوف من أن يؤثر الركود 
العالمي في الطلب على النفط. وواصلت الصين، أكبر مستورد للنفط 
الخام في العالم، تخفيف سياستها الصارمة صفر كوفيد لمكافحة 
كورونا، ومع ذلك ظلت الشوارع في العاصمة بكين هادئة وبقيت 

متاجر كثيرة مغلقة خالل عطلة نهاية األسبوع.

إعادة هيكلة القطاع النفطي أمام تحدي الشفافية والكفاءة
•خبراء لـ ةديرجلا•: قرارات غير مدروسة أفرغت القطاع من الخبرات

•إعادة هيكلة الشركات تحتاج إلى إجراءات حاسمة وواضحة
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المؤسسة
بهبهاني

   القطاع 
النفطي يريد 

 
ً
أن يفعل شيئا

ما وتجاهل 
األزمة الحقيقية 

بانخفاض 
إنتاج النفط
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الهاجري  

    إعادة 
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المؤسسات 

النفطية وهو 
ما ال تستطيعه 
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أن من قرر 
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لحقول النفط
بهبهاني

بـــدايـــة، قــــال عــضــو الــمــجــلــس أشرف عجمي
األعــلــى لــلــبــتــرول ســابــقــا محمد 
حــــمــــود الـــــهـــــاجـــــري، إن اعـــــــادة 
الهيكلة تعني تصحيح وضع 
قـــائـــم، والــتــصــحــيــح هــنــا يعني 
ــع خــاطــئ مـــن واقـــع  تــعــديــل وضـ
تـــجـــربـــة وتــطــبــيــق تـــرتـــب عــلــيــه 
ــوانــــب  ــجــ ــل الــ ــ ــي كــ ــ إخـــــفـــــاقـــــات فــ
ــة والــمــالــيــة والــفــنــيــة ألي  ــ االداريـ
منشأة أو شركة واحدة، مضيفا 
»ولكن حينما نتحدث عن اعادة 
هيكلة الــقــطــاع الــنــفــطــي فــاألمــر 

أكبر وأعمق وأدق«.
 وأضــــــــــــــــاف الـــــــهـــــــاجـــــــري أن 
تــفــنــيــد هـــذا األمــــر يــتــلــخــص في 
أربـــعـــة أمــــــور، أولـــهـــا أن إنــشــاء 
الــمــؤســســة خــلــق وضـــعـــا شـــاذا 
من البداية، ولم يكن محددا لها 
دور لرئاسة الشركات النفطية 
ــــالل مــجــلــس ادارتــــهــــا  اال مــــن خـ
وكــيــانــهــا الــقــانــونــي الـــذي يتبع 
الخدمة المدنية، في حين تتبع 
الشركات النفطية قانون التجارة 
ولها استقاللية تامة بمجالس 
ادارات وأنــظــمــة مــخــتــلــفــة، ومــن 
هــنــا دبـــت الــفــوضــى فــي القطاع 
النفطي بهيمنة ادارات المؤسسة 
ال مجلس ادارتــهــا على قـــرارات 
الشركات النفطية، ومن سلطات 

أقل من تلك التي بالشركات.
 وذكــر »أمــا األمــر الثاني فإن 
إعـــــــادة الــهــيــكــلــة لــيــســت مــجــرد 
نتائج لشركات استشارية، ألن 
تنفيذ تلك النتائج يحتاج إلى 
كـــــــوادر بـــشـــريـــة مـــؤهـــلـــة تــتــمــتــع 
ــان  ــ ــــن كـ ــمـ ــ بــــــــقــــــــدرات خــــــــارقــــــــة، فـ
يــديــر شــركــة بــمــئــات اآلالف من 
الموظفين وقدرات انتاج متينة 
عليه اليوم ان يدير شركة بأعباء 
مضاعفة عن السابق«، متسائال، 
هــل يتوافر فــي القطاع النفطي 
ــيــــوم مــــن هــــو قــــــادر عـــلـــى هـــذا  الــ

التحدى؟
 وأشــار إلــى أن الجميع يعلم 
ان القطاع تم إفراغه من الخبرات 
ــرارات غــيــر مـــدروســـة،  ــ نــتــيــجــة قــ
ــود نــتــائــج  ــ ــــدم وجــ فـــضـــال عــــن عـ
على ارض الواقع إلعداد الصف 

الثاني من القيادات. 
ــالــــث  ــثــ وتـــــــابـــــــع أن األمـــــــــــر الــ
ــادة هيكلة اي  يتمثل فــي أن إعــ
كيان مرهونة بإيمان من يقوم 
ــائــــدة ذلــــــــك، وأن  ــفــ بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ بــ
يكون مشاركا في الدراسة، لكن 
مـــا يـــحـــدث أن مـــن قــــرر واعــتــمــد 
ــيـــر مـــوجـــود  اعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة غـ
لعدم االستقرار الوظيفي الذي 
يعيشه القطاع، مع مالحظة ان 

هذه الدراسة ليست االولى، ولن 
ــيـــرة، وهــــذا كــلــه يعد  تــكــون االخـ
هدرا للمال والجهد دون مردود. 
وأوضح أن الرابع يتعلق بأن 
إعادة الهيكلة تحتاج إلى قرارات 
ــمـــة، وال  مــؤلــمــة وجــــــادة وحـــاسـ
يمكن للقطاع النفطي المختطف 
ــن الــــتــــدخــــالت الـــســـيـــاســـيـــة أن  مــ
يخطو خطوة واحدة لتصحيح 
الوضع القائم، ألنه غير مستقل، 
فــضــال عــن أن السياسيين غير 
ــنــــي، بــل  ــفــ ــرأى الــ ــ ــالــ ــ مـــهـــتـــمـــيـــن بــ
بمصالح ضيقة لهم ولناخبيهم 

ومن يستفيدون منهم. 
وأكد أن الحل األسلم واألسرع 
اليوم إلنقاذ القطاع ال يخرج عن 

حلين هما:
١- إلـــغـــاء الــمــؤســســة واعــــادة 
الــــوضــــع الـــســـابـــق بــاســتــقــاللــيــة 
الــشــركــات النفطية تــحــت مظلة 
وزارة النفط، ويمكن استحداث 
شـــــــركـــــــة فــــــقــــــط لـــــبـــــيـــــع الــــنــــفــــط 
ومشتقاته محليا وعالميا. ) بيع 
توزيع ال تسويق( ليصبح عندنا 
أربــعــة انــشــطــة؛ انــتــاج وتــكــريــر، 

وبتروكيماويات، وبيع. 
٢- إنــشــاء كيان واحــد عمالق 
ــة  ــ ــعــ ــ ــل الـــــقـــــطـــــاعـــــات األربــ ــمــ ــشــ يــ
المشار إليها، االنتاج والتكرير 
والكيماويات والبيع. مع إلغاء 
كـــل كــيــانــات الــشــركــات الــحــالــيــة 
بمجالس اداراتها الشكلية وكبار 
موظفيها الخاضعين لهيمنة 
ادارة المؤسسة، وأن تكون تبعية 
ذلك الكيان لقيادة الدولة للنأي 

به عن التدخالت السياسية.
وأوضـــح الــهــاجــري أنــه بــدون 
هــذيــن الحلين سيبقى القطاع 
رهــيــنــة لــلــتــدخــالت الــســيــاســيــة 
وضحية للمنافسات التجارية 
غير الشريفة، مؤكدا أن أساس 
نجاح أحــد البديلين هــو حسن 
اخــتــيــار مــن يــقــود الــشــركــات أو 

الكيان المقترح.

توصيات الشركة االستشارية

ــر  ــيـ ــبـ ــه، قـــــــــال الـــخـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــــي د.  ــطـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ واالســــــــتــــــــشــــــــاري الـ
ــانــــي، إن  ــبــــهــ ــهــ عـــبـــدالـــســـمـــيـــع بــ
مؤسسة الــبــتــرول حصلت على 
الموافقة المبدئية من المجلس 
األعلى للبترول لدراسة مشروع 
دمـــج شـــركـــات الــنــفــط الكويتية 
ــج( مـــن 8 كــيــانــات الـــى عــدد  ــ )دمـ
أقـــــل )تـــشـــيـــر الـــتـــكـــهـــنـــات الـــــى 4 
فــقــط(، اعــتــمــادا عــلــى تــوصــيــات 
الشركة االستشارية، التي يبدو 

ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــوظــــف فـ 25 ألــــــف مــ
الـــكـــويـــتـــي يــنــتــجــون 3 مــاليــيــن 
بــرمــيــل ســهــل يــومــيــا، وهــــذا ما 
جعل الكلفة التشغيلية للبرميل 
الكويتي تصل الى أكثر من 60 
فـــي الــمــئــة عـــن الــكــلــفــة الــبــرمــيــل 
عـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة وهــــو األعــلــى 
خــلــيــجــيــا، والـــســـبـــب األســـاســـي 
ــتـــي  ــكـــويـ ــام الـ ــ ــهـ ــ ــل مـ ــيــ ــوكــ ــو تــ ــ هــ
المدرب إلى مقاول، ومستشارين 
شكليين، وموظفين في مواقع 

غير اختصاصاتهم.
ــيــــات،  ــيــــزانــ ــم الــــمــ 3 - تـــضـــخـ
فإضافة الــى الفائض الوظيفي 
الذي ال عالقة له بمشروع دمج 
الشركات، تدنت األربــاح الحرة 
)Free Cashflow( الرتفاع كلفة 
الــبــرمــيــل الــكــويــتــي التشغيلية، 
ــه األدنــــــى عــالــمــيــا )10  ــاحـ ــأربـ فـ
ــاع  ــ ــفـ ــ ــل دوالر ارتـ ــكــ ــات لــ ــتــ ــنــ ســ
للبرميل(، والعالقة السخية بين 
شركات المؤسسة والمقاولين 
في األوامـــر التغييرية التافهة، 
 )Standby( وتــعــلــيــق الـــعـــقـــود
مدفوعة الثمن التي تصل أقلها 
ــــى 2500 دوالر فــــي الــســاعــة  الـ
الـــــواحـــــدة دون عـــمـــل، وإيـــجـــار 
معدات بمشغليها دون مهمات 
وغــيــره، فبعثرة األمــــوال سهلة 
وسخية مع المقاولين وتوظيف 
متواضع للكويتيين، ومشروع 
االستدانة من البنوك المحلية 
والعالمية قـــادم رغــم أن سخاء 
ــراد الــســنــوي، الــــذي لــم يقل  ــ اإليـ
عن الـ 10 في المئة منذ 30 سنة، 
فضمان االســتــدانــة مــن البنوك 
ــــرض كــــيــــانــــات الـــمـــؤســـســـة  ــعـ ــ يـ
ــكــــارثــــي  لـــمـــخـــاطـــر الـــــــــــــدوران الــ

للديون. 
4 - نــــظــــام حــــوكــــمــــة شــكــلــي 
ومــكــلــف وال قــيــمــة لـــه، فبالرغم 
ات السخية ألعضاء  من العطاء
مجالس اإلدارات الذين يفترض 
ــهــــم  ــراتــ ــبــ أن يــــســــتــــفــــاد مـــــــن خــ
ــاتــــهــــم  فـــــــي رقـــــــابـــــــة أداء شــــركــ
ومشاريعها، نجد فشال مكلفا 
ــــب أن  ــريـ ــ ــغـ ــ ــم، والـ ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ فـــــي قــ
المشاريع العمالقة التي سقطت 
ــيـــارات لــم  ــلـ ــمـ وكـــلـــفـــت الــــدولــــة الـ
نـــجـــد مـــجـــلـــس إدارة حـــوســـب 
عليها. فمشكلة أعضاء في غير 
اختصاصاتهم حقيقة مؤلمة، 
فالتعلم أثناء اتخاذ القرار فشل، 
والعثرات يكتشفها ديــوان غير 

أن المؤسسة قــد أرسلتها على 
»شركة استراتيجي آنــد«، وذلك 
ــة ســابــقــة  ــ لــغــيــت دراســ

ُ
بــعــد أن أ

بلغت تكلفتها أكثر مــن مليون 
دوالر، من دون ذكر األسباب.

وذكــر بهبهاني أن التكهنات 
حــول جــدوى المشروع تفاوتت 
بين كتاب وتصريحات الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة آنذاك، مما 
يوحي بــأن قــرار دمــج الشركات 
 النظر عن نتائج 

ّ
قد اتخذ بغض

دراسة الشركة االستشارية.
وأضـــــــــــــــــاف انــــــــــــه مـــــــــن خــــــالل 
الـــتـــصـــريـــحـــات، فـــــإن الـــمـــشـــروع 
ــــداف خــطــة 2040  هـــو ضــمــن أهــ
ــادة إنــتــاج  ــ الـــتـــي تـــهـــدف الــــى زيــ
الزيت الخام والغاز، ومشتقاته، 
والبتروكيماويات، والصناعات 
الــنــفــطــيــة الــتــحــويــلــيــة األخـــــرى، 
ــــى أن الــــدمــــج ســيــحــقــق  ــا إلـ ــتـ الفـ
ــرى  ــ ــة أخـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــا اسـ ــ ــدافــ ــ أهــ
كخفض الكلفة التشغيلية، ومن 

ثم كلفة برميل النفط )الذي قفز 
6 دوالرات في 2020 ليصل الى 
8 دوالرات في   مـــن 

ً
12 دوالرا

2019(، وزيادة فرص التوظيف، 
والتنسيق الهيكلي للقطاع بما 
يعطي مرونة ورشاقة، وسرعة 

اتخاذ القرار.
وأوضـــــــح أن الــــدمــــج ســيــزيــد 
ــــدرة شـــركـــات الــمــؤســســة على  قـ
المنافسة مع الشركات العالمية 
الكبرى في اإلنتاج والتسويق، 
وسيتيح الــشــراكــة فــي مشاريع 
الشركات العالمية والمؤسسات 
االستثمارية، ففي الدمج عملقة 
الكيان، ومن ثم زيــادة الضمانة 
وتشجيع الــشــراكــة، ولكن يبدو 
أن المؤسسة وضــعــت األهـــداف 
والحل، ولم تترك فرصة للشركة 

االستشارية.
ولفت بهبهاني الى أن مشاكل 
القطاع الــتــي تتكرر فــي تقارير 

ديوان المحاسبة تتمثل في:

1- سوء اإلدارة التي تسببت 
ــع ذات  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــر مــ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ فـــــــي خـ
جــــــــــدوى عــــالــــيــــة مــــــن مــــصــــاف، 
وبتروكيماويات، وتردي إنتاج، 
وكــهــولــة مــبــكــرة لــحــقــول النفط، 
وبذلك فقدت السبق في األسواق، 
وانخفضت قيمتها االقتصادية 
فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي، مـــا ينتج 
عنه خسارة مليارات الــدوالرات 
ــم مـــن األفـــكـــار  ــالـــرغـ ســـنـــويـــا، وبـ
ة المالية فإننا  الجيدة والــمــالء
ننتهي إلــى الفشل نتيجة سوء 
اإلدارة، فــــال تــســتــغــرب وجــــود 
مــــديــــر فــــريــــق مــــتــــواضــــع يـــديـــر 
مــهــمــة بــثــالثــة مـــلـــيـــارات دوالر.
2 - تضخم وظيفي هامشي، 
وهو من أهم العوامل التي أثرت 
في كلفة برميل النفط الكويتي، 
وإليــضــاح المفارقة نــرى أن 33 
ألف موظف في القطاع النفطي 
األمــيــركــي يــنــتــجــون 15 مليون 
برميل نفط صعب يوميا، بينما 

غرض الدمج
ــادة الهيكلة تعني  قــال الخبير النفطي كــامــل الــحــرمــي، ان اعـ
خفض أعداد العمالة في المؤسسات النفطية، وهو ما ال تستطيعه 
مؤسسة البترول، الفتا الى انه »عندما نريد التحدث عن موضوع 
الهيكلة المشتمل على عمليات دمج الشركات النفطية البد أن نسأل 
أنفسنا ما الغرض من تلك االندماجات؟ وهل الغرض منها ضغط 
المصروفات وعدم تحميل المؤسسة مصاريف اخرى؟، وإذا كان 
هذا هو المطلوب فهل المؤسسة لديها مخطط ستستفيد منه ازاء 
تلك الهيكلة؟ وهل هي هيكلة تقنية أم عملية تقليد استراتيجيات 

أو شركات ال تؤدي في النهاية الى شيء؟«.
وأشار الحرمي الى كيفية أن يكون هناك دمج للتسويق العالمي 
مع شركات التنقيب عن النفط الخام، متسائال، هل من المنطق إذا 

أردنا دمج المصاريف ان نبيع شركة كوفبيك؟ 
وبين انه »كان من األفضل التفكير في بيع شركة وقود الطائرات، 
فهي شركة قــص ولــزق وال داعــي لها، وبــدال مــن تضييع الوقت 
في استراتيجيات يجب أن ننظر في أمر زيادة االنتاج النفطي«، 
مؤكدا ضرورة معرفة حجم انتاج النفط الكويتي مدة 5 سنوات 
مقبلة من خالل آلية محددة من المستشارين الخاصين بالقطاع.

وتساءل، هل موضوع اعادة الهيكلة ودمج الشركات سيسهم 
في تحسين اداء الموظف الكويتي مقارنة بباقي الموظفين في 
شركات نفطية خليجية أم ان القطاع النفطي المحلي يريد ان 
يفعل شيئا ما ويتجاهل االزمة الحقيقية لديه سواء بانخفاض 
انتاج النفط أو من انتاجية العامل الكويتي في القطاع النفطي؟

مــخــتــص قــبــل مــجــلــس اإلدارة.
ــه ال عـــالقـــة بـــيـــن مــا  ــ وأكــــــد انـ
يـــعـــانـــيـــه الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي مــن 
ــــروع دمـــج  ــــشـ ــن مـ ــيــ مـــشـــاكـــل وبــ
شركاته، فنجاعة دمج الشركات 
 ،)Company Merger( التجارية
ــة فــــي األزمــــــــات الــمــالــيــة،  خـــاصـ
ــقــــايــــيــــس ال تـــنـــطـــبـــق عــلــى  بــــمــ
الــشــركــات الوطنية الحكومية، 
ــا مــــقــــايــــيــــس الـــعـــمـــل  خــــصــــوصــ
ــتـــي، الفـــتـــا الـــــى ان دمـــج  ــكـــويـ الـ
الــشــركــات قــد يــحــدث تضخيما 
لميزانيات الكيانات المدمجة 
ــا يــــجــــعــــل الــــتــــحــــكــــم فـــيـــهـــا  ــ ــمـ ــ بـ
أصــعــب، فــالــخــســائــر الــمــلــيــاريــة 
في الكيانات الصغيرة ستكون 

كارثية في الكبيرة.
وأعــــرب عــن دهــشــتــه مــن ربــط 
مــشــروع الــدمــج بــعــوامــل بعيدة 
جدا كتحديات الطاقة المتجددة 
التي تجاوزت استثماراتها خالل 
الـ 30 سنة الماضية 30 تريليون 
دوالر، ولم تسلب أكثر من 1 في 
الــمــئــة مـــن الـــطـــاقـــة األحـــفـــوريـــة، 
وأيــضــا ربــط المشروع بأسعار 
ــتـــي بــال  الـــنـــفـــط الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
شــك فــي تــصــاعــد نتيجة زيـــادة 
الطلب، ونقص اإلمــداد، وتحكم 
ــــك«،  مــتــجــانــس مـــن تــحــالــف »أوبـ
إضــافــة إلـــى تــطــور تكنولوجيا 

حبس الملوثات المنبعثة.
وبين أن »أغرب ربط قرأته هو 
العالقة مع االقتصاد المستدام 
بعيدا عن النفط، إذ ال نــرى في 
األفق غير تصنيع النفط ضمانا 
لــالقــتــصــاد الـــمـــســـتـــدام، بــعــد أن 
خــســرنــا مــشــاريــع الــســيــاحــة في 
جــزرنــا الخمس، مدينة الحرير 
وطريقه، ومشروع ميناء مبارك«.
وشـــدد على أن مــشــروع دمج 
الشركات النفطية فيه مخاطرة 
ــرات فــشــلــه بّينة  كــبــيــرة، ومـــؤشـ
فــي صغير كــيــانــات المؤسسة، 
 إلى المؤسسة وللشركة 

ً
ُمهديا

االستشارية التوصيات التالية:
ــّيــــمــــوا قـــــيـــــادات الــنــفــط  1 - قــ
ــن كـــانـــت قــفــزاتــهــم  وتـــحـــاشـــوا مـ

سريعة لإلدارة.
2 - عــــــزل أعـــــضـــــاء مــجــالــس 
ــــروا مــشــاريــع  اإلدارات الـــذيـــن أقـ
مليارية فاشلة وعدم مكافأتهم.

3 - الــعــقــود الــتــي تكثر فيها 
األوامـــــــــر الـــتـــغـــيـــيـــريـــة ُيـــحـــاســـب 
وُيعاقب مصمموها وال يكافأون.
ــتـــي أهــلــكــت  4 - الــــقــــيــــادات الـ
حقول النفط )لتنتج 70 في المئة 

ماء( ال يستحقون أي منصب.
5 - الشباب األذكياء ينتقون 
ــــب »الـــــكـــــفـــــاءة  ــعـ ــ ــدا عـــــــن لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــالت  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــة« و»الــ

الشخصية«.
6- الـــــثـــــروة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
لدينا تحت األرض ال تحتاج الى 
عملقة إدارية كضمانة للشراكات.

واختتم بهبهاني بقوله: »كان 
ــــى أن يسبق  مــن األجــــدى واألولـ
مشروع دمج الشركات النفطية، 
تقييم أداء الــشــركــات الصغيرة 
للمؤسسة قبل الكبيرة، فالكفاءة 
ــــدال مــن  يـــجـــب أن تــثــبــت أوال، بـ

االستعراض المكلف«.

أكد خبراء نفطيون أن إعادة هيكلة القطاع النفطي 
تعني خفض أعداد العمالة في مؤسساته، وهو ما 

ال تستطيعه مؤسسة البترول الكويتية، الفتين 
إلى أنه قبل الحديث عن موضوع الهيكلة المشتمل 

على عمليات دمج الشركات النفطية البد من طرح 
تساؤل عن الغرض من تلك االندماجات، فهل 
هو ضغط المصروفات وعدم تحميل المؤسسة 

مصاريف أخرى؟ متسائلين: إذا كان هذا هو 

المطلوب فهل لدى المؤسسة مخطط ستستفيد 
منه إزاء تلك الهيكلة؟ وهل هي هيكلة تقنية 

أم عملية تقليد استراتيجيات أو شركات ال تؤدي 
في النهاية إلى شيء؟ وأشار الخبراء في تحقيق             

لـ »الجريدة«، إلى أن الحلول الضامنة لنجاح القطاع 
النفطي المحلي تتضمن إنشاء كيان واحد عمالق 

تكون تبعيته لقيادة الدولة للنأي به عن التدخالت 
السياسية... وفيما يلي التفاصيل:

https://www.aljarida.com/article/7808
https://www.aljarida.com/article/7807


ــم اإلشــــــــادات الـــدولـــيـــة بــانــتــهــاج  رغــ
المسار الدستوري لعزل رئيس البيرو 
الــيــســاري بـــيـــدرو كــاســتــيــو قــبــل نحو 
أسبوع، وتعيين نائبته دينا بولوارتي 
في منصب الرئيس، دخلت هذه الدولة 
الــواقــعــة على ســاحــل جــنــوب المحيط 
الــهــادئ، شمال غــرب القارة األميركية 
الــاتــيــنــيــة، فـــي اضـــطـــرابـــات سياسية 

حادة. 
ــــتــــل شـــخـــصـــان أمـــــس األول فــي 

ُ
وق

تظاهرات تطالب باستقالة بولوارتي، 
التي أصبحت أول امراة ترأس للباد، 
ــيـــس  ــرئـ وتـــــدعـــــو الـــــــى اإلفـــــــــــراج عـــــن الـ
اليساري كاستيو، وإجــراء انتخابات 
مبكرة. وأعــلــن وزيـــر الــداخــلــّيــة سيزار 
سيرفانتيس أن القتيلين سقطا في 
مدينة أنــداهــوايــاس الجنوبية على 
 

ّ
ُبعد 750 كلم من العاصمة ليما، وحض
المواطنين على التزام الهدوء. وكانت 
الشرطة تحّدثت في حصيلة سابقة عن 
مقتل مراهقة. وبحسب معلومات، سقط 
أحـــد الــقــتــيــلــيــن خـــال قــيــام محتجين 
بإغاق مطار هوانكامامبا في مقاطعة 
أنداهولياس، ما تسبب في مواجهات 

بينهم وبين الشرطة.

ــســع نــطــاق االحــتــجــاجــات التي 
ّ
وات

م منذ خمسة أيــام فــي مــدن عــّدة 
ّ
نظ

ُ
ت

في شمال الباد وجنوبها. ونزل آالف 
األشــخــاص إلـــى شــــوارع كــاخــامــاركــا، 
واريــكــيــوبــا، وتاكنا، وأنــداهــوايــاس، 

وكوسكو وبونو.
وفــــي لــيــمــا، تــظــاهــر أنـــصـــار حــزب 
»بيرو ليبري« اليساري في ساحة سان 
مــارتــن مــركــز الــتــظــاهــرات السياسية 

في الباد.
ودعـــت نــقــابــات زراعــيــة ومنظمات 
ــة الــــمــــزارعــــيــــن والـــســـكـــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
األصليين إلى »إضراب مفتوح« اعتبارا 
من اليوم الثاثاء رافضين البرلمان 
الذي يسيطر عليه اليمين، ومطالبين 
بانتخابات مبكرة وبــدســتــور جديد 
ـــ »الــجــبــهــة  ــاء فــــي بـــيـــان لــ ــ ــا جـ عـــلـــى مــ

الزراعية والريفية في البيرو«.
ورأت الجبهة الــتــي تــطــالــب أيضا 
بـ«اإلفراج الفوري« عن كاستّيو أن هذا 
األخير لم »ينفذ انقابا« عندما حاول 
حــل البرلمان وفــرض حــال الــطــوارئ.  
وكــان البرلمان عــزل الرئيس وقامت 
الشرطة بتوقيفه فــي إجـــراء اعتبرت 
ــم وفــــــق الـــمـــســـار  ــ دول غـــربـــيـــة انــــــه تـ

 
ً
الدستوري. وُبّرر عزل الرئيس قانونا
ــن مــمــارســة  ــزه األخـــــاقـــــي« عــ ــعـــجـ »بـ
السلطة، بعد سلسلة من األزمات من 
بينها ستة تحقيقات ضده وخمسة 
ــديــــات وزاريـــــــــــة واحـــتـــجـــاجـــات  ــعــ تــ
واســــعــــة. ويـــســـمـــح الـــدســـتـــور بــعــزل 
الرئيس بناء على ارتكاب مخالفات 
سياسية ولــيــس بــالــضــرورة لخرقه 
الـــقـــانـــون، مـــا جــعــل إجــــــراءات الــعــزل 
متكررة في البيرو. وصــار  كاستيو 
ثــالــث رئــيــس يــعــزل مــنــذ عـــام 2018 
بموجب بند »العجز األخاقي«. ولم 
تــدعــم أوســــاط ليما السياسية منذ 
البداية كاستّيو، وهو مدرس سابق 
فــي األريـــــاف، ورئــيــس نــقــابــة بعيدة 
عن النخب فيما كان يلقى دعما في 
مناطق جبال األنــديــز منذ انتخابه 

في 2021. 
وأوقــــف كــاســتــّيــو مــن جــانــب أحــد 
حـــراســـه عــنــدمــا كــــان مــتــوجــهــا إلــى 
ســــفــــارة الـــمـــكـــســـيـــك لـــطـــلـــب الـــلـــجـــوء 
السياسي، وهو متهم اآلن بـ«التمرد«.

ــبـــت  وشــــكــــلــــت بـــــــولـــــــوارتـــــــي، الـــسـ
الماضي، حكومة مؤلفة من مستقلين 
وتــكــنــوقــراط يــرأســهــا الــمــدعــي العام 

السابق بيدرو أنغولوا. 
ــلــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــ وقــــــالــــــت الــــمــــحــ
جيوفانا بينيافلور لوكالة »فرانس 
بـــرس«: »حــتــى اآلن لــم تكن الرئيسة 
واضــحــة حــيــال مسألة رئيسية: هل 
هي حكومة انتقالية أم حكومة تنوي 

البقاء حتى 2026؟«. 
وأضافت »يجب أن تكون واضحة 
حول دورها المتمثل بتسهيل إجراء 
انتخابات جــديــدة. هــذا هــو السبيل 

الـــذي مــن شــأنــه أن يحقق اســتــقــرارا 
ـــب الـــحـــكـــومـــة مــصــيــر 

ّ
مـــعـــيـــنـــا يـــجـــن

سابقاتها«.
وتـــتـــرافـــق الــمــطــالــبــة بــانــتــخــابــات 
ــام لــلــبــرلــمــان  ــ ــــض تــ جــــديــــدة مــــع رفــ
ــهــــرت اســتــطــاعــات  الـــحـــالـــي، إذ أظــ
الرأي في نوفمبر أن 86 في المئة من 
البيروفيين ال تؤيد تشكيلة البرلمان 
الحالي. وقالت بولوارتي، المحامية 
كمل والية 

ُ
البالغة 60 عاما، إنها ست

كاستّيو حتى يوليو 2026، لكنها 
تراجعت ليل االحد ـ االثنين على وقع 
الــتــظــاهــرات، معلنة أنــهــا ستعرض 
على البرلمان مشروع قانون يهدف 
إلـــى تــقــريــب مــوعــد االنــتــخــابــات إلــى 

أبريل 2024 بدال من 2026.
ــة مــتــلــفــزة إنــهــا  ــالـ ــالـــت فـــي رسـ وقـ
تتفهم »إرادة المواطنين«، معلنة حالة 
الـــطـــوارئ فــي الــمــنــاطــق الــتــي تشهد 

أكبر التظاهرات.
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هز انفجار حيا سكنيا يقطنه 
رجال أعمال صينيون، وسط 

العاصمة األفغانية كابول، أعقبه 
إطاق نار أمس.

وذكرت تقارير أن دوي انفجار 
قوي وإطاق نار، سمع في »بيت 
ضيافة« عادة ما ينزل فيه رجال 
أعمال صينيون في منطقة شهر 
ناو، وهي من األحياء التجارية 

الرئيسية بكابول.
ووفقا للمصادر فإن مسلحني 

حاولوا اقتحام الفندق وكان 
بعضهم يرتدي سترات ناسفة. 

ويزور عدد كبير من رجال 
األعمال الصينيني أفغانستان 
منذ عودة حركة »طالبان« إلى 

الحكم.

أعلنت بعثة االتحاد األوروبي 
للتحقق من سيادة القانون في 
كوسوفو )يوليكس(، أن قنبلة 

لقيت على إحدى 
ُ
صوتية أ

مركباتها املدرعة في شمال 
كوسوفو، مساء السبت املاضي، 

دون أن تؤدي إلى سقوط 
مصابني.

جاء ذلك مع استمرار محتجني 
صرب في إغاق الطرق املؤدية 

الى صربيا؛ احتجاجًا على 
خطوات من قبل برشتينيا 

لبسط سيادتها على املنطقة 
التي تسكنها األغلبية الصربية.
ودعت سفارتا الواليات املتحدة 
في صربيا وكوسوفو إلى إزالة 

ر جوزيب 
ّ
الحواجز، بينما حذ

بوريل، مسؤول السياسة 
الخارجية في »األوروبي«، من أن 

التكتل لن يتسامح مع العنف 
ضد أفراد بعثته.

سلة أخبار

كابول: انفجار وإطالق نار
 في مجمع للصينيين

كوسوفو: هجوم على 
بعثة االتحاد األوروبي

اتهم الرئيس التونسي قيس 
سعّيد املعارضة بأنها ال هم لها 
سوى السلطة، وقال إنها »قامت 
في السابق بإفراغ خزائن الدولة 
والتحالف مع الخارج فا وطن 

يهّمهم وال سيادة تعنيهم«.
جاء ذلك خال زيارة سعّيد 
ليل األحد ـ االثنني، لبعض 

أحياء غربي العاصمة ولقائه 
عددًا من املواطنني لاستماع 
إلى مشاكلهم. ووفق سعّيد، 

فإن »الذين يلتقون اليوم تحت 
غطاء ما يسمى باملعارضة بعد 

أن كانوا في الظاهر خصماء 
يحتّجون على مدارج وخشبة 

املسرح، شارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة«.

الرئيس التونسي: ال َهّم
 للمعارضة سوى السلطة

أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية، في بيان، مقتل 

الفتاة الفلسطينية، جنى مجدي 
عصام زكارنة البالغة من 

العمر 16 عاًما برصاص جنود 
إسرائيليني خال حملة مداهمات 

شنها الجيش اإلسرائيلي على 
جنني بالضفة الغربية املحتلة 

أمس. وقال الجيش اإلسرائيلي، 
إنه يراجع مابسات مقتل الفتاة 

»مشتبهني  خال ماحقته لـ
باإلرهاب«، مشيرًا إلى أنه اعتقل 

3 أشخاص. إلى ذلك، تشير 
تقديرات إلى أن رئيس الحكومة 

اإلسرائيلي املكلف بنيامني 
نتنياهو، يعتزم طلب مهلة ثالثة 
لتشكيل الحكومة تمتد لـ 10 أيام.

مقتل فتاة فلسطينية خالل 
مداهمة إسرائيلية في جنين

حريق غامض آخر يلتهم مركز تسوق في موسكوحريق غامض آخر يلتهم مركز تسوق في موسكو
دعم أميركي ـ فرنسي لصيغة زيلينسكي للسالم

ــر أمــيــركــي  ــــوء أخـــضـ ــــط تـــقـــاريـــر عــــن ضـ وسـ
ألوكــرانــيــا لــشــن ضــربــات فــي الــعــمــق الــروســي، 
اجتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي 
الشرقية لموسكو، أمس، في ثاني حريق غامض 

خال أربعة أيام. 
في البداية، اندلع الحريق في منطقة تخزين 
بمركز »باالشيخا« التجاري الشهير بتجارة 
ــواد الــديــكــور الــمــنــزلــي. وقـــال  ــ ــواد الــبــنــاء ومـ مــ
مسؤولون، إن الحريق نجم عن تماس كهربائي، 

وسط أمطار غزيرة في موسكو.

ــأتــــي هـــــذا الــــحــــادث بـــعـــد حـــريـــق انـــدلـــع،  ويــ
الجمعة، ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع 
لشركة »أو بي آي«، وهو جزء من مركز تسوق 
»مــيــغــا« فــي خيمكي على الــمــشــارف الشمالية 
الغربية للعاصمة الــروســيــة، على بعد سبعة 
كيلومترات عــن مطار شيريميتييفو الــدولــي. 
واشتبهت إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق 

نجم عن عمل »إجرامي«.
إلى ذلك، أجرى الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس األول، محادثات مع نظيريه 

ــايـــدن والـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــو بـ األمـــيـــركـــي جـ
مـــاكـــرون الــلــذيــن أكــــدا دعــمــهــمــا صــيــغــة كييف 
للسام، في وقت يجتمع وزراء خارجية االتحاد 
األوروبي لمناقشة حزمة تاسعة من العقوبات 
على روسيا، وتخصيص ملياري يورو إضافية 

)2.11 مليار دوالر( لتسليم أسلحة ألوكرانيا.
وافـــاد البيت األبــيــض األمــيــركــي بــأن بايدن 
رحــب بانفتاح زيلينسكي المعلن على سام 
عادل، قائم على المبادئ األساسية المنصوص 
عليها في ميثاق األمم المتحدة. وأشار بايدن 

إلــى صــرف 53 مليون دوالر لتعزيز استقرار 
 إيـــاء بــاده 

ً
شبكة الــطــاقــة األوكــرانــيــة، مــؤكــدا

األولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي األوكراني.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، إن 
ماكرون رحب بالصيغة األوكرانية للسام، وأكد 

دعم باريس الكامل لها. 
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار خـــــبـــــراء إلـــــــى أن مـــديـــنـــة 
ــا، الــتــي تسيطر  ــيـ ــرانـ مــيــلــيــتــوبــول جــنــوب أوكـ
عليها القوات الروسية والتي قصفتها القوات 
االوكــــرانــــيــــة مـــســـاء الـــســـبـــت، أصــبــحــت الــهــدف 

الــرئــيــســي الـــتـــالـــي لــكــيــيــف مــنــذ أن اســتــعــادت 
أوكرانيا مدينة خيرسون الرئيسية.

ــال أولــيــكــســي أريــســتــوفــيــتــش مــســتــشــار  ــ وقـ
الرئيس األوكراني، إن ميليتوبول، وهي مركز 
صــنــاعــي ونــقــل رئــيــســي احــتــلــتــه روســـيـــا منذ 
مـــــارس، كــانــت مــفــتــاح الـــجـــنـــوب. وإذا سقطت 
ميليتوبول، فــإن خــط الــدفــاع الــروســي بأكمله 
سينهار على طول الطريق إلى خيرسون، وقد 
 إلى 

ً
تكتسب القوات األوكرانية طريقا مباشرا

شبه جزيرة القرم.

 بعد عزل اليساري كاستيو
ً
 سياسيا

ً
البيرو تدخل اضطرابا

قتيالن في تظاهرات تطالب باإلفراج عنه وإقالة خليفته وإجراء انتخابات مبكرة

متظاهرون يفرون من قنابل الغاز في ليما أمس األول )رويترز(

إيران: ثاني إعدام لمحتج وإيقاف تمويل فصائل فلسطينية
طهران تتلقى عقوبات أوروبية مشددة... وبحريتها تهدد باستهداف أي قوارب مسّيرة بالخليج

نفذت السلطات اإليرانية ثاني 
إعدام بين المحتجين، في ظل 

تواصل تظاهرات »الحراك 
الشعبي« المطالب بالتغيير 

منذ 3 أشهر، وبالتزامن 
مع إقرار االتحاد األوروبي 

حزمة »عقوبات مشددة« على 
طهران تستهدف بشكل 

خاص »الحرس الثوري«.

رغم صيحات الغضب الداخلية 
والـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة الــمــنــددة 
ــلـــطـــات  ــــــذت الـــسـ

ّ
بــــالــــخــــطــــوة، نــــــف

اإليرانية ثاني اإلعدامات المرتبطة 
بحركة االحتجاجات المتواصلة 

في الباد منذ حوالي 3 أشهر.
وأفـــــــادت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
أمــس، بإعدام الشاب مجيد رضا 
رهـــنـــورد )23 عـــامـــا(، فـــي مشهد، 
ــه بــقــتــل عــنــصــريــن من  ــتـ بــعــد إدانـ
»الباسيج«، فيما ترددت أنباء عن 
قيام األمن بدفن جثة الشاب دون 
إخطار أسرته، التي لم يسمح لها 

بمقابلته قبل تنفيذ الحكم.
وتم إعدام رهنورد، وهو العب 
مصارعة، فجر أمــس، رغــم أنــه لم 
 على اعتقاله 

ً
يمِض سوى 23 يوما

يوم 19 نوفمبر الماضي.
وأصــدرت »محكمة الثورة« في 
 على هذا المتظاهر 

ً
مشهد حكما

باإلعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، 
ـــام مــــن إصــــــــدار الئــحــة  ـــ بـــعـــد 5 أيـ

االتهام.
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء هــرانــا أن 
تح له الفرصة لتوكيل 

ُ
رهنورد لم ت

محام، ولم ُيمنح فرصة للدفاع عن 
نفسه في المحكمة.

ــنــــورد هو  ُيـــذكـــر أن إعــــــدام رهــ
الثاني، بعد إعدام محسن شكاري 

األسبوع الماضي.
فــي سياق آخـــر، أفـــادت تقارير 
إعامية عربية، أمس، بأن طهران 
قــطــعــت مــســاعــداتــهــا الــمــالــيــة عن 
بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــنـــذ 3 أشــــهــــر، فــــي ظــــل تـــدهـــور  مـ

جـــوزيـــب بـــوريـــل، خــــال اجــتــمــاع 
وزراء خــارجــيــة دول الــتــكــتــل في 
بروكسل أمس، الذي وصف خاله 
حــزمــة الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة ضد 
الجمهورية اإلسامية بـ »الشديدة 
للغاية«. وقبيل االجتماع كشفت 
وزيرة الخارجية األلمانية، أنالينا 
ــات االتـــحـــاد  ــوبـ ــقـ بــــيــــربــــوك، أن عـ
ــي الــمــوســعــة عــلــى إيـــران  ــ ــ األوروبـ
ســتــســتــهــدف »الـــحـــرس الـــثـــوري«، 
وخاصة المسؤولين عن اإلعدامات 
والــعــنــف ضـــد األبــــريــــاء، وأولـــئـــك 
ــــذي يـــحـــاولـــون تــرهــيــب الــنــاس  الـ
أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو 

قسرية النتزاع اعترافات.
ــات هي  ــدامــ واعــتــبــرت أن »اإلعــ
محاولة ســافــرة لترهيب الشعب 
ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم، بل 
لعدم التعبير عن آرائه في الشارع، 
ألنه يريد ببساطة العيش بحرية«.

ــــك، أكــــد مــتــحــدث بــاســم  إلــــى ذلـ
وزارة الخارجية الصينية أن »كا 
من دول مجلس التعاون الخليجي 
وإيــران أصدقاء للصين، وتطوير 
العاقات بين بكين والجانبين ال 

يستهدف أي طرف ثالث«.

وقال المتحدث في بيان أمس: 
»لطالما دعمت الصين دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وإيـــــــران في 
تحسين العاقات على أساس مبدأ 
ُحسن الجوار«، مضيفا أن الجانب 
الصيني يرغب في تعزيز التواصل 
والتنسيق مــع الــجــانــب اإليــرانــي 
لمواصلة وتعزيز تقّدم جديد في 

العاقات الثنائية.
جاء ذلك غداة استدعاء طهران 
السفير الصيني لديها لاحتجاج 
عــلــى تــضــمــيــن الـــبـــيـــان الــصــيــنــي 
الخليجي المشترك مطالبة إيران 
ــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  بــالــتــعــاون مـ
لــلــطــاقــة الـــذرّيـــة بــشــأن أنشطتها 
ها على 

ّ
الــنــوويــة، إضــافــة إلــى حث

الدخول في مفاوضات مع اإلمارات 
لحل النزاع بشأن 3 جزر تحتلها 

في مياه الخليج.
وغّرد وزير الخارجية اإليراني 
حسين أمــيــر عبداللهيان، أمــس، 
باللغة الصينية، مؤكدا أن »إيران 
ــــع أي دولـــــــة حـــول  ــاوم مـ ــ ــــسـ ــــن تـ لـ
أهمية احترام السامة اإلقليمية 
ــا«. مــــن نــاحــيــتــه، جــدد  ــهــ ــيــ ألراضــ
المتحدث باسم وزارة الخارجية 

اإليــرانــيــة، ناصر كنعاني، رفض 
بــــاده لــمــا وصــفــه بــــ »االتــهــامــات 
الــــــــــواردة فــــي بـــيـــان قـــمـــة مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي بــحــضــور 

الرئيس الصيني«. 
وتابع: »نؤمن بسياسة الجوار 
عـــلـــى أســـــــاس مــــبــــادئ مــشــتــركــة، 
ــادرة فــــي هـــذا  ــ ــبـ ــ ــــب بـــــأي مـ ــرّحـ ــ ونـ
اإلطـــــار. كــمــا نــرفــض الــتــدخــل في 
شــؤونــنــا الــداخــلــيــة واالدعـــــــاءات 
بشأن وحدة أراضينا، وال نسمح 
ألحد بالتعليق على هذه األمور«.

وعـــــــن مـــــــدى لــــيــــونــــة الـــمـــوقـــف 
ــاه الــــصــــيــــن، قــــال  ــ ــــجـ اإليـــــــرانـــــــي تـ
ــا مــــع بــكــيــن  ــنـ ــاتـ كـــنـــعـــانـــي: »عـــاقـ
تـــتـــعـــزز عـــلـــى أســـــــاس الــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة، ونــســتــضــيــف الــيــوم 
 صــيــنــيــا رفـــيـــع الــمــســتــوى، 

ً
وفــــــدا

ودعــوتــنــا إلـــى الــصــيــن تــأتــي في 
إطـــار تعزيز الــعــاقــات«. فــي هذه 
األثناء، قال قائد القوات البحرية 
في »الحرس الثوري« اإليراني، علي 
تنكسيري، إن قواته بلغت مستوى 
من االستعداد يخّولها تنفيذ أي 
 على أن طهران »لن 

ً
مهمة، مشددا

تسمح لألعداء باالعتداء على متٍر 

واحد من تراب الباد«.
وفــي وقــت ســابــق، صــرح قائد 
القوة البحرية اإليرانية، األدميرال 
وقف 

ُ
شهرام إيراني، بأن قواته »ست

 
ً
أي قوارب أميركية مسّيرة«، مشيرا

 على الماحة 
ً
إلى أنها »تمثل خطرا

البحرية وناقات النفط«.
وقــال: »سفننا منعت األسبوع 
ي عبور للسفن 

َ
الماضي، محاولت

ــة فـــــي مــــيــــاه الــخــلــيــج  ــيــ ــيــــركــ األمــ
ــم بـــتـــقـــديـــم  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ ــــي وأمــ ــارســ ــ ــفــ ــ الــ
تعريف عن سفنهم«. وأضــاف أن 
»األميركيين توسلوا إلــى طهران 
لــكــي تــعــيــد إلــيــهــم قــواربــهــم التي 

جزت في البحر األحمر«.
ُ
احت

وكــــان قــائــد الــقــيــادة الــمــركــزيــة 
األميركية، الجنرال مايكل كوريا، 
أعــلــن فــي »حـــوار المنامة« الشهر 
الماضي أن »القوة 59« المخصصة 
ــر الــــمــــأهــــولــــة فــي  ــيــ لـــألنـــظـــمـــة غــ
الــخــلــيــج ســتــنــشــر أكـــثـــر مـــن 100 
سفينة مسّيرة في مياه المنطقة 
ــام  ــعـ ــول الـ ــلـ ــحـ ــة بـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
المقبل، وتسعى لبناء »برنامج 
تجريبي للتغلب على الطائرات من 

دون طيار مع شركائنا«.

صورة وزعتها صفحات إيرانية لرهنورد مع والدته عشّية 
إعــدامــه. وقــالــت الــتــقــاريــر إن السلطات سمحت لوالدته 

بزيارته، لكن دون إعامها أنه سُيعدم في اليوم التالي.

ُعــمــلــتــهــا وتـــــراجـــــع اقـــتـــصـــادهـــا.
ــق الــتــقــاريــر، فـــإن الخطوة  ووفـ
االيرانية تسببت في أزمــة مالية 
لدى الفصائل التي تعتمد بشكل 
أساسي على التمويل الذي يصل 
مــن إيــــران، ويستخدم فــي صرف 
ــا وأعـــضـــائـــهـــا  ــهــ ــيــــاداتــ رواتـــــــــب قــ
والــمــوازنــات المالية التشغيلية 

لمختلف األنشطة.
وتبعا لذلك، فإن األزمة ممتدة 
داخـــل وخــــارج فلسطين، وطالت 
مؤسسات الفصائل فــي الــخــارج 
كــمــا فــي الـــداخـــل، وخــاصــة قطاع 
غـــــــزة، وهــــنــــاك عـــجـــز واضـــــــح فــي 
توفير الموازنات التشغيلية حتى 
بالحد األدنــى لتلبية احتياجات 
تلك المؤسسات، ومنها اإلعامية.

وأشارت التقارير إلى أن بعض 
ــات الــــتــــابــــعــــة لــبــعــض  ــســ ــمــــؤســ الــ
الفصائل قــد تتوقف عــن العمل، 
بسبب عدم قدرتها حتى على دفع 
فواتير الكهرباء، وفقدانها بدائل 

الطاقة وغيرها.
وفي وقت تواصلت المسيرات 
االحتجاجات، ليل األحد ـ االثنين، 
بــمــنــاطــق إيــرانــيــة مــتــفــرقــة ضمن 
»الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي« الــمــنــاهــض 
لحكومة الجمهورية اإلسامية، 
استبقت وزارة الخارجية اإليرانية، 
ــــي« حزمة  ــرار »االتــحــاد األوروبـ إقـ
عقوبات مشددة ضدها تستهدف 
الحرس الثوري والمتورطين في 
اإلعدامات، على خلفية انتهاكاتها 
بملف حقوق اإلنسان وتعاونها 
الـــعـــســـكـــري مــــع روســــيــــا، خــاصــة 
ــا، بـــفـــرض عــقــوبــات  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
»في إطــار المعاملة بالمثل« على 
مؤسسات وشخصيات سياسية 
أوروبية، بينها مؤسسات تابعة 
للبحرية البريطانية. في المقابل، 
دان االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، بــشــدة، 
ــران  ــ ــم عــســكــري تـــقـــّدمـــه إيـ ــ أي دعـ
إلــى روســيــا، بما فيها الــطــائــرات 
ر مــن »عــواقــب أي 

ّ
المسيرة، وحـــذ

دعـــم عــســكــري إضـــافـــي لموسكو 
وخاصة الصواريخ الباليستية«، 
 طهران بـ »زعزعة استقرار 

ً
متهما

منطقة الــشــرق األوســــط وتــزويــد 
ميليشيات بالساح«.

ــاء ذلــــك عــلــى لــســان الممثل  جــ
ــيـــة  األعـــــلـــــى لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــة لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــــي،  ــيــ ــنــ واألمــ

تظاهرة في مونتريال بكندا ضد اإلعدامات )أ ف ب(
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القالف يحرز ذهبية 
الفنون القتالية 

المختلطة في لبنان

أحــــــــــــرز الـــــــاعـــــــب طـــــال 
الــــــــــقــــــــــاف، أمـــــــــــس األول، 
الميدالية الذهبية في فئة 
 
ً
وزن تــحــت 70 كــيــلــوغــرامــا
ــة مــــديــــنــــة صـــيـــدا  ــبــــطــــولــ بــ
للفنون القتالية المختلطة. 
وقــال نائب رئيس االتحاد 
اللبناني للفنون القتالية 
الــمــخــتــلــطــة حــســن جزيني 
ـــ »كــــــونــــــا«، إن »الـــبـــطـــولـــة  ــ لـ
مـــن تــنــظــيــم مــنــظــمــة صــيــدا 
فــايــتــيــنــغ شــامــبــيــونــشــيــب، 
وبـــــــــــــإشـــــــــــــراف االتــــــــــحــــــــــاد، 
وتتضمن منافسات لفئة ما 
دون الـ 18 سنة، ولفئات )أ( 

و)ب( وللمحترفين«.
ولـــفـــت جـــزيـــنـــي إلـــــى أن 
ــافـــس  ــنـ ــة تـ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ هـــــــــذه الـ
فـــيـــهـــا العــــبــــون مــــن لــبــنــان 
واألردن والكويت وسورية 

وفلسطين منهم 
الكويتيان طال القاف 
 ،

ً
تحت وزن 70 كيلوغراما

وتركي العجمي تحت وزن 
.
ً
66 كيلوغراما

وأحــــــرز الــكــويــتــي طــال 
ــقــــاف الـــذهـــبـــيـــة، بـــفـــوزه  الــ
على الــاعــب الــســوري يزن 
الـــزيـــن، ولـــم يــحــالــف الحظ 
الــكــويــتــي تـــركـــي الــعــجــمــي 

أمام السوري علي زريق.
)كونا(

• جابر الشريفي
حـــقـــق الـــفـــريـــق األول لــكــرة 
 
ً
الــســلــة بـــنـــادي الــكــويــت فــــوزا
 على نظيره القرين 

ً
مستحقا

بنتيجة 97-77 فــي الــمــبــاراة 
التي جمعتهما، أمــس األول، 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة من 
الـــدور التمهيدي لـــدوري كرة 
 تغلب 

ً
السلة، الذي شهد أيضا

كاظمة على اليرموك 78-111.
وبهذه النتيجة رفع الكويت 
وكــاظــمــة رصيديهما إلــى 12 
نقطة في صدارة الترتيب دون 
 
ً
أي هزيمة، فيما ارتفع أيضا
رصيد القرين واليرموك إلى 

8 نقاط لكل منهما.
وينص نظام البطولة على 
تأهل الفرق الستة األولى في 
ــــدور الــتــمــهــيــدي إلـــى الـــدور  الـ
الــثــانــي، الــــذي ســيــقــام بنظام 
الــدوري من ثاثة أدوار، على 
أن يــلــتــقــي بــعــدهــا األول مع 
الـــرابـــع، والــثــانــي مــع الــثــالــث، 
بنظام »بــاي أوف« مــن ثاث 
مواجهات في نصف النهائي.
في المباراة األولى، سيطر 
ــطـــاق الــربــع  الـــكـــويـــت مــنــذ انـ
األول، بفضل تحركات العبيه 
ــاعــــي  ــدفــ ــلــــى الــــجــــانــــبــــيــــن الــ عــ

والهجومي، وســط محاوالت 
يائسة مــن القرين للبقاء في 
أجـــواء الــلــقــاء، لينتهي الربع 
ــيــــض«  األول لــمــصــلــحــة »األبــ

بفارق 14 نقطة )12-26(.
ومنح الفارق الكبير الكويت 
الــفــرصــة فــي مــواصــلــة التقدم 
بــأريــحــيــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
ن فيه أداء القرين  الــذي تحسَّ
، دون أن يقلص الفارق 

ً
نسبيا

إلى أقل من 16 نقطة )38-54(.
وتــــراجــــع األداء فـــي الــربــع 
الـــــثـــــالـــــث، بــــعــــد دفــــــــع مــــــدرب 

ــي بــيــتــر  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــت، األلــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
شـــومـــرز، بــالــاعــبــيــن الــبــدالء، 
ليواصل »األبيض« تقدمه في 
نهاية الــربــع 74-55. وواصــل 
الــكــويــت أفــضــلــيــتــه فــي الــربــع 
 
ً
ــارا ــتــــصــ األخـــــيـــــر، لـــيـــحـــقـــق انــ
 بـــــفـــــارق 20 نــقــطــة 

ً
ــا ــحــ ــريــ صــ

.)77-97(
ــثــــانــــي، بـــدأ  وفـــــي الـــلـــقـــاء الــ
ــبــــاراة بـــصـــورة  الـــيـــرمـــوك الــــمــ
ــاع الــمــحــكــم  ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ مــــمــــيــــزة، بـ
ــع، لــيــحــقــق  ــريـ ــهـــجـــوم الـــسـ والـ
التقدم في الربع األول 21-22، 

إال أن كــاظــمــة عــــاد بـــقـــوة في 
الربع الثاني، وأخذ األفضلية، 
بفضل خبرة العبيه، ليتقدم 

في نهاية الربع 44-55.
وشدد »البرتقالي« قبضته 
عــلــى الـــربـــع الـــثـــالـــث، وفـــرض 
سيطرة مطلقة، ليرفع الفارق 
في نهاية الربع إلى 36 نقطة 

.)54-90(
ولـــم يــجــد كــاظــمــة صعوبة 
في إنهاء المباراة لمصلحته 
فــــي الــــربــــع األخــــيــــر بــنــتــيــجــة 

.78-111

صراع تحت السلة في مباراة كاظمة واليرموك

»الدراجات المائية« يغادر إلى تايلند للمشاركة في كأس الملك
 إلى بتايا - تايلند، 

ً
غادر الباد متوجها

وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية 
ــل مـــن الــــنــــادي الـــبـــحـــري الــريــاضــي  الــمــشــكَّ
الكويتي للمشاركة فــي بطولة كــأس ملك 
تــايــلــنــد، الــتــي تــقــام كــجــولــة ثــالــثــة وأخــيــرة 
من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 
»جولة قــارة آسيا«، التي ينظمها االتحاد 
العالمي للدراجات المائية من 12 إلى 18 

الجاري.
ويرأس الوفد عبدالله بوربيع، فيما ضم 
 للمنتخب، و14 

ً
عــبــدالــوهــاب العمر مــديــرا

، مــن بينهم عـــدد مــن أبــطــال الــعــالــم، 
ً
العـــبـــا

يــتــقــدمــهــم مــحــمــد بــوربــيــع، ومــحــمــد الــبــاز، 
إلــى جــانــب ســالــم المطوع وراشـــد عبدالله 
الراشد ويوسف البصيري ووليد العدساني 
وقاسم محمد ومحمد بن يوسف وعبدالله 
مندني ومحمد الزيد ومحمد مال الله وفهد 
ــد فيصل  ــواعــ ــيـــج الــشــايــع والــ الـــريـــس ودعـ
بوربيع، الــذي حقق درَع وميدالية المركز 
األول فـــي فــئــة الـــســـتـــوك ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة األولى- جولة أوروبا - التي أقيمت 

فــي يــولــيــو الــمــاضــي بــبــولــنــدا، فــيــمــا حقق 
محمد جاسم الباز المركز األول والميدالية 
الذهبية في فئة كبار المحترفين المحترفين 
Pro runabout Gp خــال الجولة الثانية 
الــتــي أقيمت فــي أريــزونــا األميركية مطلع 

أكتوبر الماضي، وحقق زميله بطل أبطال 
الــعــالــم وحـــامـــل الــلــقــب لــلــمــوســم الــمــاضــي 
محمد بوربيع المركز الثاني والميدالية 
الفضية في هذه الفئة، وحقق راشد الراشد 
المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة 

الــجــالــس Naturally asp ومـــركـــز مــمــاثــل 
 Amateur بميدالية فضية في فئة الجالس
Runabout Rec Lites لــلــهــواة، فيما حقق 
سالم المطوع برونزية المركز الثالث في فئة 

Pro am ski.super stock الواقف

وفد منتخب الدراجات المائية المشارك في البطولة

4 وجوه جديدة في 
مجلس إدارة الكويت

مباراتان في »أولى الطائرة«

شـــــهـــــد غـــــلـــــق بــــــــــاب الــــتــــرشــــح 
النتخابات األندية الشاملة أمس 
ــن الـــمـــفـــاجـــآت،  ــ ــيــــن عــــــــددا مـ ــنــ االثــ
ــا انـــســـحـــاب قـــائـــمـــة أبـــنـــاء  ــ ــرزهـ ــ أبـ
النادي، برئاسة ناصر الجعيدي 
من انتخابات الشباب، فيما أعلن 
رئيس نادي برقان همان الهمان 
ــه، لـــتـــضـــمـــن قــائــمــة  عــــــدم تــــرشــــحــ
الجميع، برئاسة أمين السر الحالي 

أنور العتيبي، الفوز بالتزكية.
وأعـــلـــن مــجــلــس إدارة الــكــويــت 
تزكية القائمة التي يترأسها رئيس 
النادي الحالي خالد الغانم، والتي 
شــهــدت أربــعــة وجـــوه جــديــدة هم 
وليد الجاسم وعادل عقلة وخالد 
الشريدة ووليد المنديل، في حين 
استمر فهد الغانم وبدر العصيمي 
وولـــيـــد الـــراشـــد وخـــالـــد السميط 

وبلسم األيوب وديين الديين.

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 
الثانية من دوري الدرجة األولى للكرة 
الــطــائــرة، حــيــث يلتقي فــي الخامسة 
مساء الصليبيخات مع اليرموك، تليها 
في السابعة مساء مباراة التضامن مع 
الــشــبــاب على صــالــة االتــحــاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
يــــســــعــــى  األول  لـــــــــلـــــــــقـــــــــاء  ا فــــــــــــي 
الصليبيخات، الثالث بنقطة واحــدة، 
لتعويض خسارته األولى في البطولة 
أمـــام الــتــضــامــن، وتــصــحــيــح أوضــاعــه 
ــــوك بـــالـــمـــركـــز  ــرمــ ــ ــيــ ــ عــــلــــى حـــــســـــاب الــ
األخير من دون رصيد، والساعي إلى 
تحقيق فــوزه األول فــي البطولة على 

الصليبيخات.
ــة يـــدخـــل  ــيــ ــانــ ــثــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ وفـــــــي ال
فريقا الــشــبــاب، المتصدر بـــ 3 نقاط، 
والتضامن، الثاني بنقطتين، بهدف 
واحــد، وهو المحافظة على سجلهما 
 من الهزائم، والظفر بنقاط اللقاء.

ً
خاليا

فوز الكويت و»البرتقالي« 
في »السلة«

»الميناء العراقي« يدعو »األبيض«
 مــن نظيره فــي نــادي 

ً
تلقى مجلس إدارة نـــادي الــكــويــت كــتــابــا

الميناء العراقي، طلب من خاله األخير إقامة مباراة ودية يوم 25 
الجاري بالبصرة.

ــرة، الــــذي  ــبـــصـ ــاراة، بــمــنــاســبــة افـــتـــتـــاح اســــتــــاد الـ ــبــ ــمــ وتــــأتــــي الــ
سيستضيف إحــدى مجموعتي بطولة »خليجي 25« المقرر لها 

خال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.
وتتجه النية داخل مجلس إدارة نادي الكويت، إلى الموافقة على 
طلب نادي الميناء الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة 
األولى بالعراق، السيما أن المباراة تقام خال توقف النشاط بسبب 

استعدادات منتخبنا الوطني لبطولة »خليجي 25«.

األصفر لالبتعاد بقمة »اليد« أمام القرين
خيطان لتكرار الفوز على النصر في دوري »األولى«

• محمد عبدالعزيز
يختتم القسم األول من الــدوري الممتاز 
لكرة اليد اليوم بإقامة مباراتين، إذ يلتقي 
فــي الخامسة مساء القادسية مــع القرين، 
تليها في السابعة مساء مباراة أخرى تجمع 
بين الكويت وبــرقــان، وتــجــرى المباراتين 
على صالة الشيخ سعد العبدالله بصباح 

السالم.
وفـــي الــمــبــاراة األولــــى ســتــكــون الــفــرصــة 
سانحة أمام القادسية المتصدر بـ 16 نقطة 
لابتعاد بقمة الترتيب عبر بوابة القرين 
 للفارق الفني الواضح 

ً
األخير بنقطتين نظرا

بين مستوى الفريقين.

الكويت وبرقان 

وفـــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة يــتــطــلــع الــكــويــت 
الثاني بـــ 14 نقطة الســتــعــادة نغمة الفوز 
 بــعــد خــســارتــه أمــــام الــقــادســيــة في 

ً
مـــجـــددا

الجولة الماضية على حساب برقان الرابع 
بــفــارق األهـــــداف عــن الــعــربــي والفيحيحل 
ولــــكــــا مـــنـــهـــم 7 نــــقــــاط والــــســــاعــــي كـــذلـــك 
لاستفادة من عدم اتزان األبيض وتحقيق 
نتيجة إيجابية رغم أن يدرك مدى صعوبة 

اللقاء.

إيقاف الدوري 

مـــن الــمــقــرر أن يــتــوقــف بــطــولــة الــــدوري 

عقب نهاية الجولة التاسعة على أن تعود 
مطلع شهر فبراير المقبل بسبب مشاركة 
المحترفين األجانب الموجودين في الدوري 
الكويتي مع منتخبات بادهم في النسخة 
الثامنة والعشرين من كأس العالم لكرة اليد 
المقرر إقامتها في بولندا والسويد خال 

الفترة من 11 وحتى 29 يناير2023.

مباراتان في »األولى«

مــن جــهــة أخــــرى، يختتم الــقــســم الــثــانــي 
المرحلة العاشرة من دوري الدرجة األولى 
لكرة اليد، بإقامة مباراتين، إذ يلتقي في 
الثامنة مساء خيطان مع النصر، تسبقها 
فــي الــســادســة وخــمــس عــشــرة دقيقة مساء 
مباراة الشباب والتضامن، وتقام المباراتان 

على صالة االتحاد بالدعية.
ويــتــطــلــع خــيــطــان الــمــتــصــدر بـــواقـــع 14 
نقطة، لابتعاد بقمة الترتيب، وتكرار الفوز 
على وصيفه النصر )11 نقطة(، والطامح 
ــثـــأر مـــن هــزيــمــتــه فـــي الــقــســم األول،  إلــــى الـ
وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في مباراة 
من المتوقع أن تكون صعبة على الفريقين.

ـــ 6 نـــقـــاط،  ويـــســـعـــى الـــشـــبـــاب، الـــثـــالـــث بــ
لتحقيق الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي على 
التضامن، األخــيــر بنقطتين، والطامع في 
تــعــويــض خــســارتــه الــســابــقــة والـــهـــروب من 

قاع الترتيب.

اســــــتــــــعــــــاد كـــــاظـــــمـــــة ذاكــــــــــرة 
ــارات فــــي دوري زيـــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ االنـ
ــد 5  ــعـ ــــدم بـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــاز لــ ــتـ ــمـ ــمـ الـ
جـــــوالت عـــجـــاف، وذلـــــك بــفــوزه 
على الفحيحيل بهدف من دون 
رد، تحت قيادة مدربه الجديد 

الروماني ايلي ستان.
بــهــذه النتيجة، ارتــفــع رصد 
كاظمة إلى 16 نقطة وما زال في 
المركز الثالث، وتــوقــف رصيد 
الــفــحــيــحــيــل عــنــد 12 نــقــطــة في 

المركز السادس.
جاء الشوط األول من المباراة 
دون المستوى، من قبل الفريقين 
دون مــــبــــرر، بـــســـبـــب انـــحـــســـار 
اللعب في وسط الملعب وندرة 
الــهــجــمــات، ال سيما مــن جانب 

الفحيحيل.
ــهــــدت الـــدقـــيـــقـــتـــان 8 و9  وشــ

ــتـــرف كــاظــمــة  ــمـــحـ ــن لـ ــ ــراديـ ــ ــفـ ــ انـ
األردنــــــي أحـــمـــد عـــرســـان، الـــذي 
سدد األولى بعيدا عن المرمى، 
فيما نجح فــي الثانية بوضع 
فريقه فــي المقدمة، بعد تلقيه 
تمريرة طولية من ناصر فرج، 
انفرد على أثرها بالكرة ونجح 

في هز الشباك.
ودانت األفضلية في الشوط 
الثانية للفحيحيل الذي سيطر 
على مــجــريــات األمــــور، لكنه لم 
يــهــدد مــرمــى الـــحـــارس حسين 
كــنــكــونــي، عــبــر تــســديــدة قــويــة 
ــيـــدي فـــي الــدقــيــقــة  لـــفـــواز الـــرشـ
84 تــصــّدى لــهــا الــقــائــم األيــمــن، 
ــفـــوز كــاظــمــة  لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بـ

بهدف من دون رد.

تضميد الجراح

وضـــمـــن مــنــافــســات الــجــولــة 
ــيـــة  ــقـــادسـ الــــعــــاشــــرة يـــلـــتـــقـــي الـ
مــع الــســاحــل الــيــوم، فــي مــبــاراة 
ســتــجــمــع بــيــنــهــمــا عــلــى اســتــاد 
محمد الحمد عند الرابعة مساء، 
وكان األصفر قد تلقى هزيمتين 
مــتــتــالــيــتــيــن أمـــــام الـــعـــربـــي في 
ــــدوري فــي الــجــولــة الــتــاســعــة،  الـ
ومــــن ثـــم فـــي كــــاس ولــــي الــعــهــد 
ــــدور قــبــل الــنــهــائــي، وهــو  فـــي الـ
 
ً
 مــلــّحــا

ً
مــا يــجــعــل الــفــوز مــطــلــبــا

لــلــخــروج مـــن دوامـــــة الــخــســارة 
ــي دخـــــــــل الـــــفـــــريـــــق فـــيـــهـــا.  ــ ــتــ ــ ــ ال
ويعاني األصفر، الذي فاز على 
الساحل في مباراة الدور األول 

بــشــق األنــفــس 3/2 فــي الدقيقة 
السابعة من الوقت المحتسب 
بـــــــــــــداًل مــــــــن الــــــضــــــائــــــع بــــهــــدف 
لــلــبــوركــيــنــي بــاتــريــك مــالــو، من 
غيابات مؤثرة للحارس خالد 
الــرشــيــدي، وعبدالعزيز وادي، 
ومحمد خليل، وخالد إبراهيم، 
وعبدالله مــاوي، ونايف زويــد، 
وهــــو مـــا يــضــع الــجــهــاز الــفــنــي 
أمام خيارات محدودة في أكثر 

من مركز.
ويدرك مدرب الفريق الصربي 
بونياك أن المهة أمــام الساحل 
 أن 

ً
لــن تــكــون سهلة، خــصــوصــا

كتيبة المدرب محمد دهيليس، 
 
ً
تقدم في الفترة األخيرة عروضا

ــفـــوز عـــلـــى كــاظــمــة  ــالـ ــيـــزة، بـ ــمـ مـ
فــي الــجــولــة الــتــاســعــة لــلــدوري، 

والــوصــول لــلــدور قبل النهائي 
بكاس ولي العهد.

ويــمــلــك األصــفــر الــســابــع في 
ــدول الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 12  ــ ــ جـ
 من األوراق الرابحة، 

ً
نقطة، عددا

ــدر الـــمـــطـــوع، وعــيــد  ــ الســـيـــمـــا بـ
الـــرشـــيـــدي، وســلــمــان الـــبـــوص، 
واإليــــفــــواري ســــورو، ومــواطــنــه 

سيدرك هنري.
فــي المقابل، يدخل الساحل 
بـــ »5 نــقــاط« فــي المركز األخير 
ــلـــى أمــــــل تــحــقــيــق  ــاراة، عـ ــ ــبـ ــمـــ ــ الـ
الفوز أو نقطة التعادل على أقل 
تقدير، وسط جاهزية كبيرة في 
صفوف الفريق من دون غيابات 

مؤثرة.
ويبرز في كتيبة أبــو حليفة 
ــن، أمــــثــــال  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــاعـ عــــــــدد مــــــن الـ

الحارس حمد الخالدي، وطارق 
بـــن عـــجـــون، وحـــمـــزة بـــن عــبــده، 
ــيــــونــــاردو، وحـــســـن حــســون،  ولــ
ــــواف ثـــامـــر، وفــيــصــل عــجــب،  ونـ
وحمد الحبسي، وعبد المحسن 

العجمي.

عقدة النصر

وفــــي ثــانــي مـــبـــاريـــات الــيــوم 
ضمن الجولة العاشرة، يدخل 
الــعــربــي الــوصــيــف »16« نقطة، 
مـــواجـــهـــة الــنــصــر عــلــى اســتــاد 
 
ً
الشباب »6.40« مساء، منتشيا
بالفوز العريض على القادسية 
في كأس ولي العهد، والوصول 
ــة، وســــط  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ لــــلــــمــــبــــاراة الــ
جــاهــزيــة كــبــيــرة فــي الــصــفــوف، 

وحــالــة فنية ومــعــنــويــة مميزة 
ــربــــي  ــدرب الــــصــ ــمــــــ لـــكـــتـــيـــبـــة الــــــ

روسمير سفيكو.
ويأمل األخضر تجاوز عقدة 
ــل، الـــتـــي لـــم يــتــكــمــن من  ــاحـ الـــسـ
حلها في الدور األول، إذ انتهت 
ــاراة بـــالـــتـــعـــادل اإليــجــابــي  ــبـ ــمـ الـ
بــهــدف لــكــل فـــريـــق، مـــعـــواًل على 
عدد من األوراق الرابحة، السيما 
الليبي محمد صولة، ومواطنه 
السنوسي الهادي، والنيجيري 
ايدو، غلى جانب سيف الحشان، 
وسلطان الــعــنــزي، وغيرهم من 

الاعبين.
فــي الــمــقــابــل، يــعــول النصر 
»10 نقاط« في المركز الثامن، 
عـــلـــى مــحــمــد دحـــــــام، ومــشــعــل 
فــواز، والنيجيري سيسوجو، 

وعـــــــدد مــــن الـــاعـــبـــيـــن، الـــذيـــن 
ــدون فــــــــي الــــحــــالــــتــــيــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
الهجومية والدفاعية، ويــدرك 
مــــــــــــــدرب الـــــــفـــــــريـــــــق د.مـــــحـــــمـــــد 
الـــمـــشـــعـــان، أن الـــحـــالـــة الــفــنــيــة 
ــركــــون  ــربـــي، تـــســـتـــدعـــي الــ ــعـ ــلـ لـ
للدفاع، واالعتماد على االرتداد 
الــســريــع إلــى الــهــجــوم، وهــو ما 
، ونجح فيه 

ً
يجيده الفريق أيضا

في عدد من المباريات السيما 
التي جمعته مع فرق المقدمة.

ويـــمـــثـــل خــــــروج الـــنـــصـــر مــن 
الــمــنــصــوريــة بــنــقــطــة الــتــعــادل، 
 لكتيبة العنابي، للتقدم 

ً
مكسبا

 عن المراكز 
ً
خطوة لألمام، بعيدا

ــتــــي اقــــتــــرب مــنــهــا  ــرة، الــ ــ ــيــ ــ األخــ
الــفــريــق، رغــم عــروضــه المميزة 

في الدور األول.

جانب من مباراة كاظمة والفحيحيل

حازم ماهر وأحمد حامد

العربي يواجه النصر... والقادسية أمام الساحل اليومالعربي يواجه النصر... والقادسية أمام الساحل اليوم

كاظمة يستعيد ذاكرة 
االنتصارات بهزيمة الفحيحيل 
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

محمد هليل بندر المطيري
، شيع، ت: 67017070

ً
38 عاما

فاطمة ناصر غلوم  أرملة: علي عبدالله حجي حسين 
، شــيــعــت، الــحــســيــنــيــة األشــكــنــانــيــة، مـــيـــدان حـــولـــي، ت: 

ً
89 عـــامـــا

50882225 ،97150600
عائشة خلف عوض الشنفا  زوجة: أحمد عبدالوهاب بن خلف

، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 98884418
ً
50 عاما

فهد إبراهيم محمد الردهان
، شيع، الرجال: الفنطاس، ق2، ش13، م15، ديوان الردهان، 

ً
77 عاما

النساء: الزهراء، ق4، ش411، م9، ت: 99393824
وليد عبدالله فريج الفريج

، شــيــع، الــعــمــريــة، ق3، شـــارع مــحــمــدالــمــال، م49، ديـــوان 
ً
53 عــامــا

الفريج، ت: 66696820
عبدالله محمد يوسف الكندري

، شيع، الرجال: بيان، ق8، ش1، ج7، م7، النساء: المسايل، 
ً
53 عاما

ق4، ش410، م36، ت: 94401155
راجح سالم فالح الهاجري 

، شيع، أم الهيمان، ق7، ش20، م5، ت:99615016   
ً
72 عاما

غالية فهد مبارك زوجة: مسفر عبدالهادي ال شمالن الدوسري
، شــيــعــت، صـــبـــاح األحــــمــــد، قD4، ش412، م152، ت: 

ً
ــا 74 عــــامــ

66654320
خديجة محمد إسماعيل مال الله  أرملة: عيسى غانم طاهر الفيلكاوي

71 عاما، شيعت، الرجال: السرة، ق4، ش10، مA 11، النساء: مدينة 
جابر األحمد ق5، ش522، م9، ت: 99014142

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:08

 06:33

 11:42

   02:32

  04:51 

     06:13

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

   09

 
ً
 01:19 صبـــاحــــــا

 04:23 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
09:01 صبـــاحــــــا

09:05 مــــــســــــــــــــــاًء

»أبو كيان لجميع أنواع المكيفات«... إعالن لبيع المخدرات!
كــشــفــت وزارة الــداخــلــيــة الــمــصــريــة مــالبــســات واقــعــة 
»أبــو كيان«، التي أثــارت موجة من السخرية على مواقع 
التواصل، من جــراء إعــالن لترويج بيع الــمــواد المخدرة 

 به أرقام هواتف محمولة »محددة«.
ً
المتنوعة، مرفقا

ونــشــرت »الــداخــلــيــة«، فــي صفحتها عــلــى »فــيــســبــوك«، 
تفاصيل الــواقــعــة الــتــي نقلها مــوقــع ســكــاي نــيــوز أمــس، 
إضــافــة إلـــى اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي جـــرى اتــخــاذهــا 

حيالها.
 لشخص 

ً
وتداول رواد مواقع التواصل في مصر إعالنا

يدعى أبــو كيان عــن تــرويــج للمخدرات بجميع أنواعها 
وتخصيص أرقام هاتفية لراغبي الشراء.

ــــن الـــعـــام، بــمــشــاركــة إدارة الــبــحــث  وتــمــكــن قـــطـــاع األمـ
الجنائي فــي مديرية أمــن المنوفية، مــن تحديد وضبط 
ــد الــعــنــاصــر اإلجــرامــيــة  ــه أحـ مــرتــكــب الـــواقـــعـــة، وتــبــيــن أنـ
الخطيرة، وشهرته أبوكيان، ويقيم بدائرة مركز شرطة 

قويسنا بالمنوفية.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىال أحد يقلق

 بــنــهــايــة زمـــن الــنــقــود الــرخــيــصــة... الــمــســتــثــمــرون يــجــدون 
ً
»أهــــال

أنفسهم في عالم جديد وعليهم أن يتأقلموا ويضعوا قواعد جديدة 
لهذه التغيرات... األلم شديد في األسواق المالية فلم تعد السندات 
 واقية لتقلبات األسهم... 

ً
التي تصدرها الدولة األميركية تمثل درعا

الخزانة العامة تشهد أســوأ فترة لها منذ عــام 1948...«، كانت تلك 
عبارات مجتزأة من مقال افتتاحي لمجلة اإليكونوميست الرصينة.
، نشرت هذه الجريدة هذا الخبر المتوقع »أكــدت الهيئة 

ً
 محليا

العامة تأثر الصندوق السيادي الكويتي... )أسباب الحرب األوكرانية 
وغيرها(، مشيرة إلى انخفاض أداء الصندوق من بداية السنة المالية 
 أسعار النفط انخفضت ألكثر من ثالثة دوالرات في 

ً
الحالية«. أيضا

األيام القليلة الماضية، وقد تصل )أو ربما وصلت( إلى سعر التعادل 
في الميزانية...

يــا الــلــه تــخــلــف... مــــاذا تــمــلــك هـــذه الـــدولـــة مــن مــقــومــات الــوجــود 
االقتصادي غير بايب النفط، وصندوقها السيادي الــذي ال نعرف 
ات والــوســاطــات والمحسوبيات في تعيين  كيف يــدار؟ وأي الكفاء
 مــن مقومات 

ً
... ربــمــا نسينا بــعــضــا

ً
ــا ــمـ جــمــاعــتــه...؟ هــم أبــخــص دائـ

االستدامة المالية، مثل ونتر الند القادمة التي ستبتلع كل األماكن 
السياحية في دول الخليج، والتي تتسابق بدورها على االنفتاحات 
االســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة، بينما هنا فــي دولـــة المجلس النيابي 
الوحيد بالمنطقة الجماعة غارقون في هموم شعار »انت مو مثلي«، 
وشجرة الكريسماس في الموالت، ولباس المرأة في األسواق... وتوفير 
 بالمرأة فذلك آخر همومهم، 

ً
معاشات لربات البيوت، ليس اهتماما

وإنما القصد ديمومة بقائها في المنزل لتكون الست أمينة في خدمة 
»سي السيد« حسب ثالثية نجيب محفوظ. 

الحكومة التي تسير في ظالل مرضاة نواب النخب الفكرية العميقة 
 غير الزيارات التفقدية لمعالي وزير 

ً
للمجلس ال نسمع منها شيئا

الداخلية، وتأكيده لهويتنا العربية واإلسالمية وعاداتنا وتقاليدنا، 
والحمد لله... لدينا صوت في المجلس وصداه في الحكومة.

مـــاذا عــن قضايا األوضـــاع االقــتــصــاديــة الخطيرة الــتــي يمر بها 
العالم؟ مــاذا عن 100 ألــف خريج في تخصصات معظمها ال تلبي 
احتياجات الــســوق ســوف يتقدمون للعمل خــالل الــســنــوات األربــع 
 منهم؟ 

ً
القادمة في وظائف حكومية لن تستوعب أكثر من 24 ألفا

 للنائب عبدالوهاب العيسى على السؤال البرلماني وللوزير 
ً
)شكرا

الشيتان على إجابته الصريحة(.
ماذا عن سباق االقتراحات البرلمانية بالمزيد من اإلنفاق المالي 
دون مردود اقتصادي غير المزيد والمزيد من االستهالك...؟ هل فكر 
أحد في المجلسين البرلماني والحكومي ما العمل للغد؟ هل هناك 
من يقلق عند الفريقين النائمين في العسل...؟ ال إجابة غير الصمت.

سبق أن كتبنا أن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم ُيعّد 
 يحمل رسالة مدوية لالعتزاز بالهوية بقوة وثقة، 

ً
حدثا

والجهر بالفضيلة وإعالء الدين وتأكيد التالحم العربي 
فــي صعيد واحــــد، وهـــو تجسيد فعلي لــآيــة الكريمة 

.»
ً
»واعتصموا بحبل الله جميعا

وهــا نحن نعيش في ظل األجــواء المعتصمة بحبل 
الله المتين، فنشعر بالوحدة والتعاضد ونفخر بوشائج 
القوة من عقيدة وتــراث ولغة وأمجاد، وهو ما تمكنت 

قطر من إحيائه.
 حتى 

ً
ــل حلمنا الــعــربــي واإلســـالمـــي طــويــال

ُ
ولـــم يــط

ق ذلــك، بانتصارات كروية 
ُّ
توالت رمزية إمكانية تحق

مذهلة لـ »أســود المغرب«، وكــأن لسان حالها يقول ها 
نحن قادمون إلى قطر من علياء جبال األطلس، لنعلن 
قدرتنا على أن نتجاوز عقبات التاريخ والواقع، فقبل 
أيام بلجيكا، وباألمس القريب إسبانيا، واليوم لحقت 
بهما الــبــرتــغــال، وهـــو لــيــس ســـوى الــمــســار الــتــاريــخــي 
والمجد البطولي والتفوق الحضاري الذي كّرسته قطر 
في حدث فريد وحاضر لم يكن أن نبلغه من دون اعتصام 

بحبل الله المتين.
وها هي رمزية فوز المغرب تعبر بنا من الشرق إلى 
الــغــرب، لنستعيد فــي قــطــر وحـــدث نجاحها مــا حفزه 
ومــّهــد لــه، فكان ال محالة مــن استعادة التاريخ وكيف 
كانت اإلرادة الملهمة لفتوحات مدخلها جبال األطلس 
ا خاللها من إقامة أمجاد لحضارة 

ّ
من المغرب، وقد تمكن

عربية إسالمية ومنارة متحضرة بمدنيتها وبعلومها 
وعمرانها وتفّوقها اإلنساني وتسامحها الديني، لتقيم 
دولة مترامية األطــراف وسط أوروبــا، تشّع من خاللها 
حــالــة فــريــدة لــالرتــقــاء الــديــنــي والــحــضــاري والــثــقــافــي 
والــعــلــمــي يــنــدر وجــــود شــبــيــه لـــه، فــي مــقــابــل صفحات 
لتدافعات استعمارية وعدائية كانت تسعى إلى التوسع 
والتدمير ونهب الثروات لدى األمم والشعوب األخرى، 
لتتفّرد رسالتنا اإلسالمية بتفّوقها وارتقائها اإلنساني 
والحضاري، الــذي أخــرج الناس من عبادة العباد إلى 

عبادة رب العباد.
وما أشبه اليوم بالبارحة، فقد جاء حدث نجاح قطر 
الــمــذهــل بهويته وتــوحــيــده لــأمــة، ليكون نقطة بداية 
ــا انــتــصــارات الــمــغــرب الــمــتــوالــيــة  الســتــعــادة الــثــقــة، ومـ
في بطولة كــأس العالم، إال تلك الرمزية لبعث الحياة 
من جديد في عــودة أمجاد العرب والمسلمين، ليست 
، بل لكونها حقيقة للتدليل 

ً
 وحلما

ً
باعتبارها تاريخا

على الــقــدرة واإلمكانية والتجسيد الــواقــعــي، وأن ذلك 
الطموح واألمل في استعادة ريادة العالم وقيادته ليس 
بعيد الــمــنــال، بــل إنــه فــي مــتــنــاول الــعــرب والمسلمين، 
فها هي قطر جّسدت ذلك، وال تزال اإلمكانات متوافرة 
واألمــجــاد ماثلة، ومالمح المستقبل ترتسم من جديد 
بــلــوحــة غــّيــرت الــيــأس والــعــجــز والــمــســتــحــيــل إلـــى أمــل 
 يبعث على 

ً
ز وإرادة. مــا أجــمــل أن تعيش حــدثــا

ُّ
وتحف

التفاؤل ويفتح اآلفاق التي تظن أنها قد أغلقت أو ذهبت 
أدراج الرياح.

إن حبل الله المتين الــذي اعتصمت بــه قطر ومــّدت 
أطرافه لكل العرب والمسلمين لاللتقاء بصعيد دوحة 
الخير، وأكمله المغرب بزئير أســوده، وجلجلة صوت 
ذلك الزئير في آذان كل العرب والمسلمين وفي قلوبهم 
وتــالحــمــهــم، بــدمــوع حـــزن ســابــق لــغــســل آالم الــمــاضــي 
ودمـــوع فــرح قـــادم بــشــروق تبعث بــه إمكانية تــواُصــل 
األمــجــاد، إلهاُمه بداية أجــواء جّسدتها قطر ورمزّيته 

حققها المغرب، وسّيان إن فاز أو خسر بعد اليوم.

بين قطر والمغرب 
وأمجاد العرب 

والمسلمين
أ. د. محمد المقاطع 

 »alternative medicine« الطب البديل
بجميع أنــواعــه مــا لــم يستند إلــى األدلــة 
الــعــلــمــيــة، فـــإن اســتــخــدامــه كــعــالج ينتفي 
حتى وإن نجح كعالج في بعض الحاالت...

من أمثلة الطب البديل األعشاب الطبية، 
الطب الصيني، اإلبــر الصينية، اليوجا، 
التنويم المغناطيسي، وغيرها من الطرق 

واألساليب!
ــنـــواب بــإنــشــاء هيئة  ــتـــراح بــعــض الـ اقـ
الطب البديل يعطي االنطباع بأن الطب 
الحديث الذي يستند إلى الدالئل العلمية 
 ،

ً
باإلمكان استبداله، وهذا مستحيل جدا

 بوجود هذا التقدم الهائل في 
ً
خصوصا

تشخيص وعــالج معظم األمـــراض إن لم 
يكن كل األمراض...

ال بـــأس أن يــقــتــرح الـــنـــواب طــريــقــة أو 
 لتنظيم الطب البديل واستخداماته، 

ً
طرقا

ولــكــن إنـــشـــاء هــيــئــة إمـــبـــراطـــوريـــة كاملة 
كهيئة عامة لذلك تضاف إلى الكثير من 
اإلمــبــراطــوريــات اإلداريـــة التي في معظم 
 على 

ً
الــوقــت بــال فـــائـــدة، بــل تــشــكــل عــبــئــا

 ال 
ً
، يعتبر ترفا

ً
جهاز إداري متضخم جدا

فائدة من ورائه!
نعم، هناك طــرق تعتبر ناجحة ولكن 

ينقصها الدليل العلمي الواضح لتعميم 
استخداماتها...

الرجاء ثم الرجاء التركيز على األساس 
العلمي، لكي ال يتجنب المرضى الطب 
الحديث واستخدام الطب البديل كعالج، 
 لم يمنعه 

ً
ومن يؤمن بغير ذلك، فإن أحدا

من استخدام الطب البديل، ولكن وجود 
هــيــئــة عــامــة لــذلــك قـــد يــوحــي بـــأن الــطــب 
الحديث عــاجــز ولــيــس بــه منفعة وبذلك 

هناك ضرر كبير على المرضى...
لذلك يكفي أن تكون العملية تنظيمية 

فقط، وهو ما هو مطلوب.

ْ
د. ناجي سعود الزيد الدليل العلمي هو المحك

الله بالنور

لعبة كرة القدم ما هي إال وسيلة أظهرت كل ذلك 
الوهج الذي كان يعتلج في نفوس العرب، وكان أقرب 
ما يكون إلــى اللهب الُمختزن في براكين أنفسهم، 
ــر، لــيــحــطــم تــلــك الــمــقــولــة الــتــي كــــان الــبــعــض  فــتــفــجَّ
يرددها، حتى غدت وكأنها حقيقة مطلقة، وهي أن 
»العرب اتفقوا على أال يتفقوا«، فهل لعبة كرة القدم 

دت مشاعر العرب؟!  في الدوحة هي التي وحَّ
 يعتقد ذلك يبّسط األمر إلى درجة التسطيح، 

ْ
َمن

ألن العرب منذ حلف الفضول - قبل اإلسالم - وحتى 
انتصارهم على خصومهم في الدوحة، وهم يشعرون 
بالفخر واالعتزاز باالنتصارات التي يحققونها على 

أولئك الخصوم، في أي منافسة، وال يتسع المجال 
لإلتيان على ذكر وقائع يحفل بها التاريخ كان العرب 
فيها على قلب واحد، مثلما هم عليه هذه األيام بعد 

انتصارهم في المنافسات التي تدور في قطر.
***

 مــع عــنــوان الــمــقــال »إنــهــا الــعــروبــة... 
ً
• تــمــاشــيــا

ر أن  ولــيــســت كـــرة الـــقـــدم«، فـــإن الــبــعــض كـــان يــتــصــوَّ
ُعد لها األولوية 

َ
قضية فلسطين قد تراجعت، ولم ت

 ،
ً
 حثيثا

ً
عند العرب، وأن مشاريع التطبيع تسير سيرا

 مشاعر العرب في الدوحة جعلت من القضية 
ّ
لكن

الفلسطينية تحتل مكان الصدارة، مما دفع اإلعالم 

الــصــهــيــونــي إلـــى أن ينشر أن الـــدوحـــة أظــهــرت لنا 
 ال يحبوننا، وأن 

ً
الحقيقة، حيث إن العرب جميعا

محاوالت التطبيع ما هي إال أكاذيب، وال يمكن أن 
تكون هناك عالقات بيننا وبين هؤالء العرب الذين 

يكرهوننا.
***

 واإلبداع في لعبة كرة القدم بالمغرب ليس بمعزٍل 
عن نشاطات إبداعية كثيرة ينعم بها هذا البلد، الذي 
أسست فيه جامعة منذ ألف عام، وفي الزمن الراهن 
يحفل بالعديد من الجامعات والصروح األكاديمية 
الضخمة، وفي المغرب عدٌد ال ُيحصى من المفكرين 

ح لجائزة نوبل أكثر 
ّ

واألدباء والشعراء، فلحبابي ُرش
 عن 

ً
من مرة، وكذلك المفكر عبدالله العروي، فضال

محمد عابد الجابري، وغيرهم... وغيرهم.
 فاإلبداع في لعبة كرة القدم ما هو إال انعكاس 

لحياة حضارية، وليس نسيج وحده. 
***

 ال أعـــرف مـــاذا ستسفر عنه نهايات المباريات 
األخــرى، ألنني كتبت هذا المقال بعد فوز المغرب 
على البرتغال يوم السبت... وهذا في حد ذاته ُيعّد 

.
ً
انتصارا

د. نجم عبدالكريمإنها العروبة... وليست كرة القدم

شرارات »الفرح« تصيب المحتفلين
تحّول احتفال باأللعاب النارية في سيدني إلى 
حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة 

في إصابة 9 أشخاص على األقل.
ــال مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، إن الــمــئــات   وقــ
تجمعوا على شاطئ أالمبي هايتس في سيدني؛ 
لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات 
خاصة بعيد الميالد، وبينما كانوا يستمتعون 
بمشاهدة الــعــرض، خــرجــت األلــعــاب الــنــاريــة عن 
الــســيــطــرة، وبــــدأت تــتــســاقــط نــحــو األســفــل تجاه 

الجالسين على الشاطئ.
دعيت على الفور فرق اإلسعاف والطوارئ 

ُ
واست

لــلــتــعــامــل مـــع الـــحـــادث الــــذي أســفــر عـــن إصــابــات 
 
ً
وحروق لعدة أشخاص، وفتحت السلطات تحقيقا

لمعرفة أسباب ذلك.

ج شبحي يحيط  توهُّ
بالنظام الشمسي

ج شبحي« غامض  عثر علماء فلك على »توهُّ
يحيط بالنظام الشمسي، وهم غير متأكدين 

من مصدره حتى اآلن.
وتوصل العلماء إلى هذا االكتشاف الذي 
نشر في المجلة الفلكية، ونقله موقع روسيا 
اليوم، أمس، عندما بدأوا رؤية كيف يمكن أن 
 مــن خــالل فحص 200 

ً
يــكــون الفضاء مظلما

قطت بواسطة تلسكوب هابل 
ُ
ألف صورة الت

ــا«، وقـــامـــوا بــإزالــة  ــاسـ الــفــضــائــي الــتــابــع لـــ »نـ
مصادر الضوء المتوقعة )النجوم والكواكب(، 
والبحث عن أي توّهج في الخلفية، ووجدوا 

 من الضوء.
ً
 سائدا

ً
 ضئيال

ً
فائضا
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