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األمير: قطر 
حققت إنجازات 

تنموية بارزة 
ارتقت بمكانتها 

الرفيعة

أي مشروع إلصالح التعليم 
العالي بمستوى المدخالت 

الحالية مجرد وهم

 بالتعليم 
ً
 مقبوال

ً
الغش أصبح واقعا

بدليل خروج تظاهرة علنية إلعادة 
المراقبين المتساهلين

 
ً
التعليم يتطلب إصالحا

 بعدما بات في وضع 
ً
ثوريا

 ومستوى 
ً
مزٍر قيما

االمتياز المالي شجع الكثيرين 
على االلتحاق بالقطاع العام بشهادات 

مزورة وبعضهم معلمون
قال تقرير الشال االقتصادي األسبوعي إن 
استمرار انفالت السياسة المالية للدولة نتيجة 
االرتــفــاع الــمــؤقــت ألســعــار النفط سيضطرها 
 إمـــــا إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى االقـــــتـــــراض أو 

ً
حـــتـــمـــا

استهالك مدخراتها، وهو ما يحدث دون أدنى 
شعور بالمسؤولية تجاه األغلبية من صغار 

المواطنين، »إنه لبيع رخيص لمستقبلهم«.
وأكد »الشال« أن النهوض بمستوى التعليم 
 في كل أدبيات 

ً
بشقيه العام والعالي كان حاضرا

خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة، 
ة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  وأســــــــوة بـــالـــفـــســـاد ورداء
ــكـــان وتــركــيــبــة الــســكــان والــعــمــالــة، ســار  واإلسـ

 للنوايا المعلنة. 
ً
 خالفا

ً
 عكسيا

ً
اإلصالح مسارا

وأضــاف أنه ضمن محور آخر خاص بالتعليم 
في برنامج الحكومة، هناك نوايا إلصالحه، بعد 
 ومستوى، مما جعله 

ً
أن أصبح في وضع مزٍر، قيما

، ولكن نوايا إصالحه في 
ً
 ثــوريــا

ً
يتطلب إصالحا

البرنامج الحالي مــازالــت في حــدود »الــهــون أبرك 
ما يكون«.

 مقبواًل بدليل خروج 
ً
وذكر أن الغش أصبح واقعا

 في تظاهرة احتجاج على 
ً
أولياء أمور الطلبة علنا

تغيير طــاقــم مــراقــبــة االمــتــحــانــات المتسامح مع 
 
ً
 إلى أن المناهج مازالت متخلفة كثيرا

ً
الغش، الفتا

عما حدث للتعليم في العالم من تطور جوهري.

وأوضح أن مخرجات التعليم العام هي مدخالت 
التعليم الــعــالــي، وبمستوى الــطــمــوح المتواضع 
 أن أي مشروع إلصالح 

ً
إلصالحه، إن تحقق، مؤكدا

التعليم العالي بمستوى تلك المدخالت مجرد وهم. 
 ما بين مزايا 

ً
 خاطئا

ً
وشدد على أن هناك ربطا

وظيفة القطاع العام، والشهادة التعليمية، ولذلك 
بلغت نسبة العاملين في القطاع العام من حملة 
الشهادة الثانوية وما فوق نحو 85 في المئة، وال 
: »كلنا 

ً
توجد أي نسبة تضاهيها في العالم، مضيفا

نعرف المستوى الضعيف إلنتاجية ذلك القطاع، 
ليس ذلك فقط، وإنما شجع امتياز الشهادة الكثير 
عــلــى الــتــقــدم للعمل فــي الــقــطــاع الــعــام بــشــهــادات 

م 
ّ
مضروبة أو مزورة، وال شك أن بعضهم بات ُيعل
في قطاعي التعليم العام والعالي الحكوميين«.

ــال«: »لـــم نـــَر فــي بــرنــامــج الحكومة  وتــابــع »الـــشـ
 لفك االرتباط بين الشهادة والوظيفة، وال 

ً
مقترحا

إخضاع الوظيفة للتخصص المرغوب والتفوق 
 أن »التعليم يعني 

ً
وحــاجــة ســوق الــعــمــل«، مــؤكــدا

بناء رأس المال البشري ال تخريبه، وأي إصالح 
اقتصادي حقيقي ال يمكن أن ينجح دون رأسمال 

.»
ً
 وقيما

ً
بشري متفوق تعليما

تراجع سيولة البورصة 
صداع في رأس 

»مديري المحافظ« 

 من 
ً
، تبدأ »الجريدة« اعتبارا

ً
كعادتها في النصف الثاني من ديسمبر سنويا

اب العالميين استقراًء منهم لمالمح العام 
ّ
ت

ُ
اليوم نشر مقاالت لثلة من أبرز الك

المنصرم، وقراءة إلرهاصات العام الجديد، في ضوء الوضع العالمي الراهن.

٢٠

موافقة »الداخلية« و»الدفاع« شرط 
ح منتسبيهما لـ »التعاونيات«

ّ
لترش

● جورج عاطف
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون االجتماعية، 
استبعاد أي مرشح لمجلس إدارة أي جمعية تعاونية 
 إلى قوة وزارتي الداخلية أو الدفاع، »مالم 

ً
مازال منتسبا

ن له بالترشح بخطاب رسمي صادر عن جهة عمله، 
َ
ُيؤذ

وموجه إلى وزارة الشؤون«.
وقالت المصادر لـ »الــجــريــدة«، إن خــوض أي مرشح 
النـــتـــخـــابـــات الـــتـــعـــاونـــيـــات وهــــو عــلــى قــــوة الـــوزارتـــيـــن 
المذكورتين، دون إذن من جهة عمله، يعّرض العملية 
االنتخابية برمتها للبطالن، كاشفة أن إدارة شــؤون 

 مرشح 
ً
العضوية بــالــوزارة، استبعدت أخــيــرا

أنالينا بيربوك *

متحدون 
من أجل اإلنسانية

كيف يمكن أن نتفاءل بقدوم عام 2023؟ 
مع اقترابنا من دخول العام الجديد، تدور رحى حرب مدمرة على 
أرض القارة األوروبية، والواقع أن حرب العدوان التي تشنها روسيا 
 يمتد إلى خارج حدود أوروبا، مما أدى إلى تفاقم 

ً
 ُمهِلكا

ً
أحدثت جرحا

أزمة الغذاء والطاقة في أجزاء كبيرة من إفريقيا، والشرق األوسط، 
وآسيا، وفي كل ليلة، يخلد إلى النوم 800 مليون رجل وامرأة وطفل 
وهم جوعى، وتعمل حالة الطوارئ المناخية على تعميق هذا األلم، 
وتأجيج الصراعات في مختلف أنحاء العالم، وسلب الناس أراضيهم 

ومساكنهم وأمنهم.
كيف لنا أن نتفاءل في مثل هذه األوقات المخيفة من عدم اليقين؟! 
أعتقد جازمة أننا، بصفتنا قادة عالميين مسؤولين، ليس لدينا 
ببساطة خيار آخر غير استقبال العام اآلتي بشعور راسخ من الثقة 
بقدرتنا على دفع عجلة التغيير بغرض تحسين حياة الناس، مما 

سببته هذه »العاصفة الكاملة« من األزمات.
02فــذات يــوم قــال نيلسون مانديال خــالل اللحظات التي 

 مقال الكاتب سيرجي جورييف
ً
غدا

»نزاهة«: 456 بالغ فساد خالل عام
 تخلفوا في 2021 / 2022 عن تقديم إقرارات ذممهم المالية 

ً
• 117 شخصا

• 71% من البالغات قدمها أشخاص طبيعيون
● فهد تركي

كشف التقرير السنوي للهيئة العامة لمكافحة 
الفساد )نــزاهــة( عن عــام 2021 - 2022، أن إجمالي 
الشكاوى والبالغات الواردة إلى الهيئة عن حاالت 

.
ً
الفساد خالل الفترة المذكورة بلغ 456 بالغا

ــالــــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي تـــقـــريـــرهـــا، الــــــذي حــصــلــت  وقــ
»الــجــريــدة« على نسخة منه، إنها بحثت وراجعت 
البالغات المقدمة إليها وقامت بجمع االستدالالت 

عنها للتأكد مــن تــوافــر شبهة جــريــمــة مــن جــرائــم 
الفساد فيها، بما في ذلك المخالفة المالية الجسيمة، 
 25 ،

ً
موضحة أنه خالل فترة التقرير تم قيد 35 بالغا

منها )أي 71 في المئة( وردت من أشخاص طبيعيين، 
بينما قدم البقية شخصيات اعتبارية.

وأوضحت أن 20 في المئة من البالغات كانت ضد 
خاضعين في وزارتي الصحة واإلعالم، مشيرة إلى 
 إلــى النيابة العامة بنسبة 16 في 

ً
إحالة 11 بالغا

المئة مــن إجمالي مــا تلقته خــالل الفترة 

لبنان: مساٍع سعودية إلحياء المبادرة الكويتية
كالم إيراني من بيروت حول احتمال استئناف المفاوضات مع الرياض

● بيروت - منير الربيع 
       طهران - فرزاد قاسمي

أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت، 
ــاع الــــســــعــــودي- الــفــرنــســي  ــمـ ــتـ ــــأن االجـ بـ
األخير حول لبنان، الذي ُعِقد في باريس 

 
ً
 متجددا

ً
 سعوديا

ً
قبل أيام، شهد كالما

ــرحــت 
ُ
عـــن الـــمـــبـــادرة الــكــويــتــيــة، الــتــي ط

يناير الماضي، وعاد بموجبها سفراء 
دول الــخــلــيــج إلــــى بـــيـــروت بــعــد »أزمــــة 
 مرتبطة 

ً
قرداحي«، والتي تضمنت بنودا

 الطائف 
َ

بـــضـــرورة الـــتـــزام لــبــنــان اتـــفـــاق

والقرارات الدولية، والنأي بالنفس عن 
الصراعات الخارجية.

 وقالت المصادر إن الجانب الفرنسي كرر، 
خالل اجتماع اللجنة الفرنسية - السعودية 
المشتركة التي تتابع الملف اللبناني، مطلَبه 

للمملكة بضرورة المساعدة على 

مشاركة »باهتة« مشاركة »باهتة« 
في انتخابات في انتخابات 

تونس تونس 

265 ألف طالب يبدأون اليوم
اختبارات الفصل األول

● فهد الرمضان
تدشن وزارة التربية اليوم اختبارات نهاية الفصل 
 في 

ً
الـــدراســـي األول مــن الــعــام الــحــالــي لـــ 85937 طــالــبــا

ــادي عــشــر بقسميهما العلمي  ــحـ الــصــفــيــن الــعــاشــر والـ
واألدبي، إضافة إلى التعليم الديني بالمدارس الحكومية 
والخاصة، في حين تنطلق اختبارات الصف الثاني عشر 

.
ً
في 4 يناير المقبل، والتي تشمل 45384 طالبا

 اخــتــبــارات طــلــبــة المرحلة 
ً
كــمــا تنطلق الــيــوم أيــضــا

 ،
ً
الــمــتــوســطــة، الـــذيـــن يــصــل عـــددهـــم إلـــى نــحــو 180 ألــفــا

والتي تكون على مستوى المناطق التعليمية، 

ًاألردن: توقيف العشرات 
وإصابة 40 شرطيا

تراجعت أعــمــال الشغب الدامية فــي األردن، 
والتي اندلعت خالل احتجاجات على رفع أسعار 
مشتقات النفط، وأسفرت عن مقتل نائب مدير 
شرطة معان عبدالرزاق الدالبيح مساء الخميس 

الماضي.
وأعلنت مديرية األمن العام األردني، في بيان 
أمــس، تكثيف انتشارها األمني في محافظات 
المملكة؛ لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ 

على أمن المواطنين.
وأضافت المديرية أن »قــوات األمــن تعاملت 
مع أحــداث شغب في عدد من مناطق المملكة، 
وألقت القبض على 44 شاركوا فيها، وأحالتهم 
لقي القبض 

ُ
ن أ  عمَّ

ً
إلى الجهات المختصة، فضال

عليهم في األيام السابقة«. 0202
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٦ ٠٠ فرنسااألرجنتين

بعد يوٍم انتخابي بطيء، أغلقت صناديق االقتراع في االنتخابات التشريعية في تونس، والتي تميزت 
علن، فإن رئيس 

ُ
بمقاطعة أحزاب وهيئات أهلية، وبنسبة إقبال باهتة. ومع أن نسبة المشاركة الرسمية لم ت

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر، قال إن النسبة بلغت 7.19% بحلول الساعة الثالثة 
. وفي تصريح بعد إغالق الصناديق، توقع رئيس هيئة االنتخابات أن تكون نسبة التصويت أقل 

ً
عصرا

من نسب المشاركة في االستفتاء التي بلغت ٢٧.٥٤%.

األرجنتين وفرنسا... من يتسيد العالم؟
ــوم، ســيــكــون ملعب  ــيــ ــة مـــن مـــســـاء الــ ــادسـ فـــي الـــسـ
»لوسيل« محط أنظار العالم، عندما يستضيف نهائي 
مــونــديــال قــطــر 2022، الـــذي يجمع بــيــن المنتخبين 

األرجنتيني والفرنسي.
وتحمل المباراة أكثر من طابع، إذ يسعى منتخب 
»التانغو« إلى وضع حد لسيطرة المنتخبات األوروبية 
عــلــى الــلــقــب مــنــذ تــتــويــج إيــطــالــيــا بلقب كـــأس العالم 
2006، كما يهدف إلى الثأر من فرنسا التي أقصته من 

مونديال روسيا 2018.
مــن جانبه، يــحــاول المنتخب الفرنسي االحتفاظ 

باللقب وتتويج حــارس مرماه هوغو لــوريــس، الذي 
.
ً
قد يصبح أول قائد يحمل كأس العالم مرتين تواليا

كما يحظى النجمان ليونيل ميسي، وكليان مبابي، 
باهتمام عشاق الساحرة المستديرة، في انتظار معرفة 
َمــن منهما سيتمكن مــن قــيــادة منتخب بــالده للظفر 

باللقب الثالث في تاريخه بالمونديال.
من جهته، حقق المنتخب الكرواتي أمس، الميدالية 
البرونزية بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف، 

ليكتفي »أسود األطلس« بالمركز الرابع.
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»نزاهة«: 456 بالغ فساد خالل...

لبنان: مساٍع سعودية إلحياء المبادرة...

265 ألف طالب يبدأون اليوم...

موافقة »الداخلية« و»الدفاع«...

األردن: توقيف العشرات وإصابة...

ِبر فيها إيمانه باإلنسانية، لكنه مع ذلك لم يكن ليستسلم لليأس: 
ُ
اخت

 نحو الشمس، 
ً
»يتمثل جزء من التفاؤل في أن ُيبقي المرء رأسه متجها

وقدماه تخطوان إلى األمام«. 
وفي اعتقادي أن تطلعنا إلى األمام وثباتنا على المسار، وكلنا ثقة 
في ما يمكننا تحقيقه إذا تكاتفنا، هو ما يجب أن يرشدنا إلى العام 
الجديد، وأنا ال أقول هذا من موقع األمل الساذج، بل أقوله من منطلق 
 على 

ً
َمت في كثير من المناسبات العصيبة غالبا

َّ
َعل

َ
ِثقة وزيرة خارجية ت

مدار األشهر االثني عشر األخيرة حجم اإلنجاز الذي يمكننا تحقيقه إذا 
سمحنا للتضامن واإلنسانية بتوجيه أفعالنا وإذا دافعنا عما نؤمن به.
هــكــذا كــانــت استجابتنا على وجــه التحديد لــحــرب الــعــدوان التي 
تشنها روسيا ضد أوكرانيا »متحدون في أوروبـــا، وعبر األطلسي، 
وفي مختلف أنحاء العالم« من خالل اتخاذ موقف واضح ضد وحشية 
الحرب، وتقديم الدعم ألوكرانيا، وفرض عقوبات استهدفت آلة الحرب 

الروسية، واالستثمار في أمننا.
مات، لقد دانت أكثر من 140 

َّ
لم تكن هذه الوحدة المتميزة من الُمَسل

دولة العدوان الروسي في الجمعية العامة لألمم المتحدة في مارس 
من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب جميعنا مختلفون في 
تاريخنا، وسياستنا، وثقافتنا، لكن ما يوحدنا قضية مشتركة وأن 
نفعل ما يتوقعه منا مواطنونا فيها، وأن نؤكد على نحو ال يتزعزع 
أننا في مواقف الظلم لن نلتزم الحياد، بل سننحاز إلــى العدالة من 
 
ً
ِتل رميا

ُ
ِصَبت في بوتشا، وقائد األوركسترا الذي ق

ُ
أجل المرأة التي اغت

 من منزله 
ً
ِخذ قسرا

ُ
بالرصاص في خيرسون، والطفل الصغير الذي أ

في شرق أوكرانيا... ألننا قد نصبح في مكانهم، وقد يصبحون هم في 
مكاننا، ألننا إذا تركنا هذه الحرب العدوانية تمر دون عقاب، فلن ينام 
أحد في أي مكان بسالم وهو يعيش في خوف دائم من هجوم جار أكبر 
عليه، وإن قوتنا تكمن في وحدتنا، متحدون من أجل اإلنسانية، هذا 

اإليمان الراسخ هو الذي يمنحنا الثقة في العام المقبل.
لهذا السبب يتعين علينا أن نستمع بشكل أفضل إلى اآلخرين، هذا 
درس آخر بالغ األهمية استخلصته من األشهر القليلة األخيرة، ليس 
عندما نتحاور مع شركائنا في أوروبــا فقط، بل في إفريقيا، وآسيا، 

.
ً
وأميركا الالتينية، والشرق األدنى، والشرق األوسط أيضا

وعــنــد مناقشة الــحــرب الــتــي تشنها روســيــا مــع الــعــديــد مــن هــؤالء 
 ما كنت أسمع الرأي التالي: »تريدون منا أن نقف معكم 

ً
الشركاء، كثيرا

ــا، فأين كنتم في السنوات األخيرة  اآلن وقــد اندلعت حــرب في أوروبـ
عندما كنا نحن في خضم صراع مهلك؟«. أستمع إلى هذه المخاوف، 
وأنا أعتقد عن صدق أننا يجب أن نكون على استعداد إلعادة النظر 
م، 

َ
بشكل انتقادي في تصرفاتنا وأفعالنا ومشاركاتنا السابقة في العال

 أن ننصت عن كثب عندما يخبرنا شركاؤنا عن مدى 
ً
وينبغي لنا أيضا

 
ً
 أو سياسيا

ً
صعوبة تقليص اعتمادهم على روسيا ســواء عسكريا

، هذا تحد هائل، وفي ألمانيا، نرى كيف قد تؤثر تكلفة 
ً
أو اقتصاديا

التغلب على التبعية على دخول مواطنينا، الواقع أن جروح شركائنا 

أعمق، ومن الواضح أن قدرتهم على إقامة دروع واقية باالستعانة بعدة 
مليارات من اليورو في حكم المستحيل ببساطة.

يجب أن يعلم شركاؤنا أنــه يمكنهم االعتماد علينا، فقد قــال لي 
: »نحن في احتياج إلى شركاء 

ً
أحد وزراء الخارجية من زمالئي مؤخرا

ملتزمين، ال شركاء يريدون إرضاءنا فحسب«، يجب أن يكون هذا هو 
المبدأ الذي نسترشد به، ويجب أن تكون رسالتنا الواضحة هي أننا 
 تستعر في جيرتنا، وعلى العكس من 

ً
ال ندير ظهورنا للعالم، ألن حربا

ذلك، نحن نرى كيف تتسبب هذه الحرب بالذات في نشر المعاناة إلى 
مختلف أنحاء العالم، ألن روسيا كانت حريصة على تقليص القدرة 
على الوصول إلى صــادرات الحبوب األوكرانية ونشر األكاذيب حول 

من يستحق اللوم عن هذا النقص.
 
ً
كــانــت استجابتنا هــي األكــثــر فاعلية عندما كــانــت األكــثــر ترابطا

، كانت األمم المتحدة، مع شركائنا األتراك، هي التي تفاوضت 
ً
واتحادا

على إعادة فتح موانئ الحبوب األوكرانية، والتزمت مجموعة الدول 
، بتخصيص 

ً
السبع، التي تضم عضويتها ديموقراطيات قوية اقتصاديا

أكثر من 14 مليار دوالر بحلول يونيو 2022 للمساعدة في تخفيف اآلالم 
، وتظل ألمانيا ثاني أكبر مانح للمساعدات 

ً
عن أولئك األشد احتياجا

م، فهذا التضامن يمنحني الثقة، لكنه 
َ
اإلنسانية على مستوى العال

.
ً
ليس كافيا

 على برنامج الغذاء العالمي أن يخفض الحصص الغذائية 
ً
كان لزاما

ع 
َ
ط

َ
المخصصة لليمن، والــصــومــال، ومنطقة الساحل، وكــل جــزء ُيقت

 آخــر سينهشه الــجــوع، فـــإذا رأيــت 
ً
مــن هــذه الحصص يعني أن طــفــال

، فلن يكون بوسعك أن تناضل من أجل 
ً
ابنتك أو ابنك يتضور جوعا

الديموقراطية، أو الحقوق، أو الحرية، ولهذا السبب ال يجوز لنا ونحن 
ندخل العام الجديد أن نتوانى عن تقديم دعمنا المشترك.

في الوقت ذاته، سنعمل على حشد الشركاء للتصدي ألحد األسباب 
األساسية األشد خطورة وراء أزمة الغذاء، وهو حالة الطوارئ المناخية؛ 
 
ً
 ملموسا

ً
فمن منظور الماليين حول العالم، تشكل هذه األزمة تهديدا

لــحــيــاتــهــم، ســمــعــت مــن نــســاء فــي شــمــالــي مــالــي كــيــف يــدمــر الــجــفــاف 
محاصيلهن، وُيخِرج المزارعين من بيوتهم، وكيف يؤدي إلى تفاقم 
الصراعات حول األرض والموارد، وفي باالو اصطحبني أحد صيادي 
األسماك إلى شاطئه المحلي، وأراني كيف قد تبتلع مستويات سطح 
ــل مـــن عــشــر ســـنـــوات، فتسلبه بيته،  الــبــحــر الــمــرتــفــعــة مــســكــنــه فـــي أقـ

وسالمته، ومصدر رزقه.
في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ )مؤتمر األطراف27(، التقيت 
أحد الناشطين من تشاد، والذي قال لي: »بينما نتحدث، تغمر المياه 
بلدي، وقد فقدت أمي بيتها، وفقدت أختي مسكنها، وفقد أبناء عمومتي 

مساكنهم«.
 
ً
 مباشرا

ً
إن أزمــة المناخ تضر، وتقتل، وتشرد، إنها تشكل تهديدا

لحياة البشر، وإنه لظلم صارخ أن تعاني بلدان مثل تشاد وباالو بشدة 
هذه األزمة برغم أنها لم تساهم بأي شيء في خلقها، وبصفتنا دواًل 

صناعية مسؤولة إلى حد كبير عن األزمة، يجب أن نتحمل مسؤولية 
خاصة عــن المساعدة فــي التخفيف مــن حدتها، وتقليل االنبعاثات 
والحفاظ على المسار الذي يكفل عدم تجاوز الزيادة في درجات حرارة 
األرض 1.5 درجة مئوية، وألن كل ُعشر درجة أقل في االحتباس الحراري 
الكوكبي يعني عواصف وفيضانات وموجات جفاف أقل ِحدة وبالتالي 

المزيد من األمن.
لهذا السبب، كــان فتح فصل جديد للعدالة المناخية في »مؤتمر 
األطـــراف 27« خطوة بالغة األهمية إلــى األمـــام، واآلن يقع على عاتق 
كبار المسؤولين عن االنبعاثات أن يدفعوا نصيبهم في التعويض عن 
الخسائر واألضرار المرتبطة بتغير المناخ، التي تسببوا في إحداثها 
 وُعرضة للخطر، وهذا ليس من قبيل اإلحسان، 

ً
في البلدان األكثر ضعفا

بل هو العدالة التي كانت الدول الجزرية الصغيرة بشكل خاص تطالب 
 من الزمن وهــي محقة في هــذه المطالبة، وفــي عامنا هذا 

ً
بها عقودا

 برسالة واضحة: »لقد سمعناكم، وفهمنا، واآلن سنعمل«.
ً
بعثنا أخيرا

فــي ظـــروف الــطــوارئ المناخية، وكـــذا فــي الــنــزاعــات وغــيــر ذلــك من 
 هي األشد معاناة: أعني النساء، 

ً
األزمــات، تكون الفئات األكثر ضعفا

واألطــفــال، والمسنين، والمجموعات المهمشة، وأنــا أعتقد عن يقين 
أن حقوق المرأة هي المعيار لقياس حالة مجتمعاتنا، ففي األنظمة 
 هن أول من يخضع، وإذا حدث هذا، فإنه 

ّ
 ما يكن

ً
االستبدادية، كثيرا

يعني انتظار األســـوأ، وإن أشــد ما تخشاه األنظمة االستبدادية هو 
عندما ترتفع أصوات النساء.

عندما يقمع أي مجتمع نصف سكانه، فمن المستحيل أن يزدهر أو 
يتقدم اقتصاديا، ولهذا السبب، ترى حكومتي أن السياسة الخارجية 
النسوية التي تعمل على تعزيز الحقوق المتساوية لكل فرد منا في 
مجتمعاتنا قضية أساسية في جلب األمن الحقيقي، وستحتل هذه 
القضية مكانة بــارزة في استراتيجيتنا لألمن الوطني التي نعكف 

على صياغتها اآلن.
»النساء هن أول ضحايا الحرب، لكنهن وحدهن يحملن المفتاح 
ــَرت الناشطة الكونغولية في مجال حقوق  الفريد للسالم«، هكذا َعــبَّ
اإلنسان جوليان لوسينج عن القضية، ففي أوكرانيا التقيت بنساء 

جسورات قلن لي: »ما لم تكن النساء آمنات، فال أحد في مأمن«.
»المرأة، الحياة، الحرية«، هذه هي الكلمات التي تتغنى بها النساء في 
إيران، ولقد أصبحت هتافاتهن التي يتردد صداها في مختلف أنحاء 
العالم نشيد الشجاعة، فإذا كان لي أن أستمد القوة لعام 2023، فأنا 
أستمدها من نساء جسورات من أمثالهن، سواء كن يهتفن في الكونغو، 
أو إيران، أو أفغانستان، أو أوكرانيا، فهتافاتهن نشيد لنا، وشجاعتهن 
هي معيارنا، وقضيتهن هي دعوتنا، ليس لكي نتحلى بالثقة فقط، بل 

لنتخذ تدابير جريئة ونتحد من أجل اإلنسانية.
*»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع »الجريدة«
*وزيرة خارجية ألمانيا*

متحدون من أجل اإلنسانية

المذكورة.
 وأوضــحــت أن إجمالي الــبــالغــات الــتــي أحالتها إلــى النيابة منذ 
 صدر فيها حكم براءة لوزير من 

ً
صدور قانون إنشاء »نزاهة« 58 بالغا

محكمة الوزراء، و4 أحكام  تمييز إدانة، بينما ال تزال البقية منظورة 
أمام القضاء.

وبينت أنه بموجب المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن 
منح بعض موظفي الهيئة سلطة الضبطية القضائية للمخالفات، 
أجرت »نزاهة« 10 ضبطيات خالل فترة التقرير، الفتة إلى أن إجمالي 
إقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون المقدمة خالل تلك الفترة 
 خاضعين للقانون عن 

ً
، في حين تخلف 117 شخصا

ً
بلغ 2762 إقرارا

تقديمها، ووصل إجمالي اإلقرارات التي تسلمتها منذ صدور الالئحة 
التنفيذية للقانون 27896.

إذ تباشر المدارس المتوسطة عقد االختبارات لطلبتها بحسب 
الجدول المعتمد من المنطقة التعليمية، وتختلف مادة االختبار 

في كل منطقة عن األخرى.
 مع االختبارات، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي 

ً
وتزامنا

والبحث العلمي د. حمد العدواني، حرص »التربية« بكل قطاعاتها 
على تهيئة األجواء المناسبة للطلبة، وتسخير جميع اإلمكانات 

لتجهيز لجان االختبارات.
وحــث العدواني الطلبة على تحقيق أهدافهم بالحصول على 
أعلى مراتب اإلنجاز والنجاح؛ للمشاركة في بناء نهضة الوطن 
 أن الطلبة هم ركيزة المستقبل والثروة الحقيقية 

ً
وتنميته، مؤكدا

للكويت، واالستثمار الحقيقي لها.
 بدورها، أكدت مصادر تربوية لـ »الجريدة«، أن الوزارة استعدت 
لعقد االخـــتـــبـــارات، بتهيئة الــقــاعــات، وتــجــهــيــز الــلــجــان، وتوفير 
متطلبات االخــتــبــارات مــن طــبــاعــة وتــجــهــيــزات وســـيـــارات للنقل، 
إضافة إلى وضع الخطة واآللية الالزمتين لضمان سالمة نقل أوراق 

االختبارات وسرّيتها.

»تعاونية« تتبع محافظة العاصمة، عقب التأكد من استمرارية انتسابه 
لجهة عسكرية، وعدم تمكنه من الحصول على إذن مسبق يسمح له 

بخوض االنتخابات.
وأضافت أن بعض مرشحي الجمعية قدموا شكاوى لإلدارة أكدوا 
فيها أن المرشح المذكور ما زال على رأس عمله، ما حدا بـ »الشؤون« 
إلى مخاطبة التأمينات االجتماعية التي أكدت ما تضمنته الشكاوى.

 
ً
ولــفــتــت إلـــى أنـــه عــقــب الــتــواصــل مـــع الــمــرشــح، قـــدم األخـــيـــر طلبا
باالنسحاب من خــوض االنتخابات؛ لعدم تمّكنه من الحصول على 

موافقة مسبقة من جهة عمله.

 
ً
وأكدت تراجع أعمال الشغب في المحافظات، مضيفة أن 40 ضابطا

وضابط صف من الشرطة أصيبوا بطلقات نارية ليل الجمعة ــ السبت، 
وأن بعض المحتجين حطموا سيارات.

وأشارت إلى تراجع ملحوظ، أمس، في أعداد المشاركين في أعمال 
الشغب، ال سّيما بمحافظات الجنوب.

وأكــــدت أن »الــتــحــقــيــقــات فــي حــادثــة اســتــشــهــاد الــعــقــيــد الــدالبــيــح 
مــســتــمــرة، ولـــن تــتــوقــف حــتــى الــقــبــض عــلــى الــفــاعــل، وتــســلــيــمــه ليد 
العدالة لينال عقابه الرادع، ولن نتوانى عن حماية األرواح واألعراض 

والممتلكات«.
ودعــت الجميع إلــى »االلــتــزام واالبتعاد عن مواقع أعمال الشغب، 
وعـــدم االشــتــراك فــيــهــا«، معربة عــن شكرها لـــ »كــل المواطنين الذين 
ات   لالعتداء

ً
 مع المديرية، والتفوا حول رجالها رفضا

ً
أبــدوا تعاونا

 على الوطن«.
ً
وحرصا

انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن يتم بعد ذلك البحث في 
مسألة تشكيل الحكومة الــجــديــدة، لكن الجانب السعودي تمسك 
برفض الدخول في أي تفاصيل، والتركيز على برنامج عمل واضح 

ألي تسوية ُيفتَرض االتفاق عليها. 
واعتبر السعوديون أن األســـاس يبقى الــتــزام لبنان بالمواقف 
الدولية، وأن تقوم التسوية على مرتكزات المبادرة الكويتية التي 
تتناول الملفات السياسية واإلصالحية االقتصادية، باإلضافة إلى 

القرارات الدولية، والعالقات مع المجتمَعين العربي والدولي. 
إلى ذلك، برزت تصريحات للسفير اإليراني لدى بيروت مجتبى 
أماني، خالل لقائه مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، أشار فيها 
إلــى إمكانية أن يشهد »مؤتمر بغداد 2«، المقرر عقده بالعاصمة 
 بين ممثلي إيــران والسعودية 

ً
األردنية عّمان بعد غــٍد، لقاًء ثنائيا

 لعودة المحادثات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن 
ً
يشكل منطلقا

إيران ال تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتحترم رأي الشعب 
اللبناني.

وجاءت تصريحات السفير اإليراني بعد تقرير لموقع لبناني أشار 
إلى لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية األمير محمد بن سلمان 
والرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر بغداد 2 بعمان، الذي 

يجري برئاسة مشتركة بين بغداد وباريس.
وعلى مستوى لبنانّي داخلّي، ال تزال حادثة االعتداء على دورية 
قــوة األمـــم المتحدة المؤقتة فــي لبنان )يونيفيل( ومقتل جندي 
أيرلندي بإطالق نار في جنوب لبنان تتفاعل وسط ضغوط دولية 

٠٩

٠٨

األمير: قطر حققت إنجازات تنموية 
بارزة ارتقت بمكانتها الرفيعة

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن 
حمد، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى 
تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
الحكم في البالد. وأشاد سموه باإلنجازات التنموية البارزة، 
التي حققتها قطر في جميع المجاالت، وبــصــورة ارتقت 

بمكانتها الرفيعة على الصعد كافة.
كما أشاد سموه بالعالقات األخوية الوطيدة والتاريخية 
الـــراســـخـــة الـــتـــي تــجــمــع األســـرتـــيـــن الــكــريــمــتــيــن والــبــلــديــن 
 الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــزهــا 

ً
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، مـــؤكـــدا

واالرتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجاالت.
وسأل سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور 
الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الكريم 

كل الرقي واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. 
من جانب آخر، بعث سموه، ببرقية تهنئة إلى ملك بوتان 
جيغمي وانغتشوك، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
 سموه له موفور 

ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا

الصحة والعافية ولمملكة بــوتــان وشعبها الصديق كل 
التقدم واالزدهار.

 تميم: المزيد
ً
نائب األمير مهنئا

من التقدم والنماء لقطر
بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة 
إلى أمير دولة قطر الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد، ضمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى 
تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم 
بن محمد بن ثاني الحكم في البالد.

وأشـــــــــــــــاد ســــــمــــــوه بـــــــاإلنـــــــجـــــــازات 
الــتــنــمــويــة، الــتــي حققتها دولـــة قطر 
عــلــى الــصــعــد كــافــة وبـــصـــورة ارتــقــت 
 سموه 

ً
بمكانتها الــرفــيــعــة، مــتــمــنــيــا

لدولة قطر المزيد من التقدم والنماء 
في ظل قيادة سموه الحكيمة. 

من جهة أخرى، بعث سموه ببرقية 
تهنئة إلى ملك مملكة بوتان الصديقة 
جيغمي وانغتشوك، ضمنها سموه 
ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بـــمـــنـــاســـبـــة الــعــيــد  خــ
 له وافر الصحة 

ً
الوطني لبالده، راجيا

والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ
أمير قطر وملك بوتان

بعث رئيس مجلس الـــوزراء سمو الشيخ أحمد 
نـــواف األحــمــد، ببرقية تهنئة إلــى أمــيــر دولـــة قطر 
الــشــقــيــقــة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، 
ضّمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي 
مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد 
بن ثاني الحكم في البالد. كما بعث سموه، ببرقية 
تهنئة إلـــى مــلــك مملكة بــوتــان الــصــديــقــة جيغمي 

وانغتشوك، بمناسبة العيد الوطني لبالده.
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وخــالل تقديمه العزاء في الدالبيح، رفــض العاهل األردنـــي، الملك 
عبدالله الثاني، أمس األول، التطاول أو االعتداء على األجهزة األمنية، 
 بالتعامل »بــحــزم مــع كــل َمــن يــرفــع الــســالح فــي وجــه الــدولــة 

ً
متعهدا

ويتعدى على الممتلكات«.
)عّمان - وكاالت(

إلنــجــاز التحقيق ومحاسبة مرتكبي االعــتــداء، يقابلها محاوالت 
حثيثة لـــ »حــزب الــلــه« للتنصل مــن أي مسؤولية عــن الــحــادث، كان 
آخرها تسريبه معلومات عن اعتقال عدد من عناصره الذين كانوا 

موجودين في موقع الجريمة الستجوابهم.
 ويــصــل فــريــق أمــنــي أيــرلــنــدي إلــى بــيــروت لمتابعة التحقيقات 
ومواكبتها، في حين يجري التحقيق على مستويين؛ األول يجريه 

الجيش اللبناني، واآلخر تقوم به قوات اليونيفيل نفسها.
جـــاء ذلــــك، وســـط تــلــمــيــح أمــيــركــي إلـــى فـــرض عــقــوبــات جــديــدة، 
بــالــتــعــاون مــع أوروبــــا، بحق مــن »يــقــّوضــون الــمــؤســســات وســيــادة 
الــقــانــون«، حسبما طالبت لجنة الــعــالقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الشيوخ األميركي في رسالة إلى وزيِر الخارجية أنطوني بلينكن، 
التي حثت كذلك إدارة الرئيس جو بايدن على استخدام كل الوسائل 
لدفع المشّرعين اللبنانيين النتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة 

بأسرع ما يمكن.

https://www.aljarida.com/article/8337
https://www.aljarida.com/article/8338
https://www.aljarida.com/article/8336
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العوضي لـ ةديرجلا•: خطة متكاملة لمكافحة 
المخدرات ترى النور خالل أيام

إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية داخل البالد
كــشــف وزيــــر الــصــحــة د. أحمد عادل سامي

العوضي عن إعــداد وزارتـــه خطة 
مــتــكــامــلــة لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات 
واإلدمـــــــــــــــان، وســـتـــقـــدمـــهـــا خــــال 
األيــــام الــمــقــبــلــة، فــي إطــــار الخطة 
الوطنية المتكاملة لمحاربة تلك 
اآلفة.وأكد العوضي لـ »الجريدة«، 
ــوزارات  ــ أهــمــيــة تــضــافــر جــهــود الــ
والمؤسسات المختلفة في الدولة 

لمكافحتها.
وأضاف، أن هناك اللجنة العليا 
لمكافحة المخدرات برئاسة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة، ومــنــهــا انبثقت لجان 
فــرعــيــة مــثــل تــلــك الـــمـــوجـــودة في 
وزارات الصحة واإلعام واألوقاف 

وغيرها.
ــر أن الــلــجــنــة الــفــرعــيــة في  وذكــ
وزارة الــصــحــة ســتــقــدم خطتها 
ــقـــادمـــة لــمــكــافــحــة  خــــال األيــــــام الـ
اإلدمان والمخدرات، بهدف إعداد 

خطة وطنية متكاملة.
وأكد العوضي اهتمام الحكومة 

بدعم جميع سبل مكافحة اإلدمان 
والــمــخــدرات، والــوقــوف ضــد هذه 
ــم وزارة  ــ  عـــلـــى دعـ

ً
اآلفـــــــة، مــــشــــددا

الصحة لكل الخطوات التي تهم 
صحة الفرد والمجتمع.

من جانب آخر، علمت »الجريدة« 
أن وزارة الصحة ستتسلم الشهر 
 من العاجات الحديثة 

ً
المقبل عددا

لمرض السرطان. وأكدت مصادر 
صحية مطلعة أن توفير األدوية، 
 لـــمـــرضـــى الـــســـرطـــان 

ً
خـــصـــوصـــا

واألطفال يأتي في مقدمة أولويات 
الوزارة في الوقت الراهن.

فــي مــوضــوع منفصل، كشفت 
مصادر مالية في وزارة الصحة أن 
القطاعات المختلفة داخل الوزارة 
تعمل اآلن على مراجعة والتدقيق 
ــقــــدي  ــنــ عــــلــــى طــــلــــبــــات الــــــبــــــدل الــ

للموظفين الكويتيين.
وكانت وزارة الصحة خاطبت 
ــر  جـــــمـــــيـــــع قـــــطـــــاعـــــاتـــــهـــــا لـــحـــصـ
طلبات البدل النقدي للموظفين 
الكويتيين، تمهيدا لصرفها خال 

األسابيع القليلة المقبلة.
ودعــــــــت الـــــــــــــوزارة قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
لــتــســلــيــم طــلــبــات الــــبــــدل الــنــقــدي 
لموظفيها الكويتيين بحد أقصى 

يوم الخميس المقبل.
ــاز طــبــي  ــجــ ــك، وفـــــي إنــ ــ ــ إلـــــى ذلـ
جديد، أعلنت وزارة الصحة إجراء 
ــة قــلــب طبيعي  ــ أول عــمــلــيــة زراعــ
ــة كـــويـــتـــيـــة فـــــي الـــعـــقـــد  ــنــ ــمــــواطــ لــ
السادس من العمر، كانت تعاني 
 فـــي الــقــلــب، وغــيــر 

ً
 مــتــقــدمــا

ً
فــشــا

مستجيبة للعاج.
وأكــــــــــدت الــــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
ــي، أن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ
تــعــد الــثــانــيــة فــي الــبــاد واألولــــى 
لمواطنة كويتية، أجــراهــا فريق 
طبي »كــويــتــي - ســعــودي« مكون 
من البروفيسور ريــاض الطرزي، 
بالتعاون مــع اســتــشــاري جراحة 
وزراعة القلب في مستشفى الملك 
فــيــصــل الــتــخــصــصــي بــالــمــمــلــكــة 
ــراس  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، د. فــ
خليل، وبعمل مشترك مــع فريق 

أحمد العوضي

الــــعــــمــــل بــــبــــرنــــامــــج فــــشــــل الــقــلــب 
ــة القلب فــي مركز  المتقدم وزراعــ
سلمان الدبوس برئاسة د. خلدون 
الحمود، وفريق التخدير، وطاقم 
التمريض، والصيدلة اإلكلينيكية، 
وقــســم الــمــنــاعــة، وقــســم التأهيل 

والعاج الطبيعي.

صرف البدل النقدي 
لموظفي »الصحة« 

الكويتيين خال 
أسابيع

رئيس الوزراء يرعى حفل بدء تنفيذ مشروع 
توسعة الربط الكهربائي الخليجي

• يقام الخميس المقبل ويهدف إلى  تبادل الطاقة بين دول »التعاون«

• يرفع السعة االستيعابية الداعمة للشبكة المحلية حوالي ٣٥٠٠ ميغاواط
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، ســمــو  بـــرعـــايـــة رئـ
الشيخ أحمد نواف األحمد، وبحضور وزير 
الخارجية، رئيس مجلس إدارة الصندوق 
الكويتي للتنمية، الشيخ سالم الصباح، تقيم 
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 
حفل البدء في تنفيذ مشروع توسعة الربط 
الــكــهــربــائــي الــخــلــيــجــي مـــع الـــكـــويـــت، ضمن 
مشروع توسعة الربط الخليجي، وذلك يوم 

الخميس 22 الجاري.
ويهدف المشروع الى تعزيز نقل وتبادل 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــيــن دول »الـــتـــعـــاون«، 
ويسهم كذلك بشكل كبير في تقوية شبكة 
كهرباء الكويت وزيادة اعتماديتها لضمان 
اســتــدامــة أمـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وتجنب 

انقطاعها في جميع األوقات.
وستكون الكويت أكبر المستفيدين من 
المشروع، إذ سيتم رفع السعة االستيعابية 
الــداعــمــة لشبكة الــكــهــربــاء فــي الــكــويــت إلــى 
ة  حـــوالـــي ٣٥٠٠ مـــيـــغـــاواط، مــمــا يــرفــع كــفــاء

الشبكة الكويتية التشغيلية.

كـــمـــا ســـيـــمـــكـــن الــــمــــشــــروع هـــيـــئـــة الـــربـــط 
الــكــهــربــائــي مــن تــزويــد الــطــاقــة الكهربائية 
من دول مجلس التعاون الى جنوب العراق، 
إذ ســيــتــم تــزويــدهــا بـــقـــدرة كــهــربــائــيــة 500 

ميغاواط.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، سيسهم الــمــشــروع في 
تــحــقــيــق عـــدد مـــن األهـــــداف الــمــســتــدامــة في 
مجال الصحة البيئية، والرفاه االجتماعي، 
وتــوفــيــر الــطــاقــة النظيفة بــأســعــار معقولة، 
والعمل الائق ونمو االقتصاد، والصناعة 
واالبتكار وتقوية البنية التحتية، وتطوير 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
ع 

ّ
ُيذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية وق

اتفاقية قــرض بـ 35 مليون دينار مع هيئة 
الــربــط الــكــهــربــائــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون، 
بتاريخ 24 مارس الماضي، لتمويل مشروع 
تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي 

والربط بشبكة جنوب العراق.

»كان« تنظم أول حملة توعية 
بسرطان بطانة الرحم بالكويت

●   عادل سامي
نظمت الحملة الوطنية للتوعية من السرطان )كان(، 
أول حملة توعية بسرطان بطانة الرحم في الكويت. 
وقــالــت اســتــشــاريــة طــب األورام، عــضــوة اللجنة 
التنفيذية لحملة »كــان«، ومسؤولة مبادرة التوعية 
بسرطان بطانة الرحم في الحملة د. مريم العتيبي،  

ــه فــي  ــ ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إنــ  فــــي كــلــمــة لـــهـــا خــ
 
ً
ــِشــــف ســــرطــــان بـــطـــانـــة الــــرحــــم مـــبـــكـــرا ــ

ُ
ــت حــــــال اكــ

 ،
ً
ــا ــيـ ــا يـــكـــون اســـتـــئـــصـــال الــــرحــــم جـــراحـ  مــ

ً
ــا ــبـ ــالـ غـ

ــام. ــتــ ــاء الــ ــفــ وهــــــو األمــــــــر الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــــى الــــشــ
مـــن جــانــبــه، أكــــد اســتــشــاري طـــب األورام د. محمد 
 ضمن 

ً
عاشور، أن سرطان بطانة الرحم األكثر شيوعا

 إلى أنه تم 
ً
سرطانات الجهاز التناسلي األنثوي، الفتا

تشخيص نحو 306 حاالت من السيدات الكويتيات، 
و171 من السيدات غير الكويتيات، من عام 2014 حتى 
2018 في الكويت. وقال إن الكويت فيها 13.4 إصابة 
لكل 100.000 امرأة كويتية، و7.1 لكل 100.000 امرأة 
غير كويتية من عام 2014 حتى 2018. وأكد أن نسبة 
.
ً
الشفاء تفوق الـ 80 في المئة إذا تم االكتشاف مبكرا

الشاهين والعتيبي وبعض الحضور )تصوير مياد غالي(

»الهجرة الدولية« تثمن دعم 
الكويت للعمليات اإلنسانية

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن 
أبوالحسن دعم دولة الكويت على مدى عقود للعمليات اإلنسانية 

للمنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أبوالحسن، في بيان صحافي أمس، أن الكويت دعمت 
بسخاء العمليات اإلنسانية للمنظمة في أفغانستان وأوكرانيا 

.
ً
وباكستان للوصول إلى آالف المهاجرين والنازحين داخليا

وأوضـــح أن الــكــويــت شــاركــت فــي مــايــو الــمــاضــي بالمنتدى 
الدولي األول لمراجعة الهجرة الذي عقد في مقر األمم المتحدة 
 أنه كان فرصة لاحتفال بالنجاحات ومناقشة 

ً
بنيويورك، مبينا

التحديات الــتــي واجهتها الـــدول فــي تنفيذ الميثاق العالمي 
للهجرة منذ اعتماده في عام 2018.

وأشار إلى التزام الكويت بتحقيق أهداف الميثاق العالمي 
 مع أولوياتها وسياساتها الوطنية.

ً
للهجرة تماشيا

وتحتفل المنظمة الدولية للهجرة في الكويت باليوم العالمي 
للمهاجرين من خال تنظيم حدثين لعرض األفام للطاب، تحت 

مظلة مهرجان أفام الهجرة العالمية لزيادة الوعي بالهجرة.
كما تدعم المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مبادرة حملة 
تبرع بالدم ينفذها متطوعون ومنظمات المجتمع المدني بهدف 
تشجيع المهاجرين على التبرع لبنك الــدم الوطني لمساعدة 

المرضى المحتاجين لعمليات نقل الدم.
ــام االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الـــدولـــي  ويـــتـــم فـــي 18 ديــســمــبــر كـــل عــ
 بإسهامات 

ً
 وتــقــديــرا

ً
للمهاجرين مــن األمـــم المتحدة؛ اعــتــرافــا

المهاجرين في جميع أنحاء العالم.

الكويت تستنكر استهداف 
»يونيفيل« في جنوب لبنان

 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم 
الــــذي اســتــهــدف قــــوات حــفــظ الـــســـام الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة 
في جنوب لبنان )يونيفيل(، وأدى إلــى مقتل جندي أيرلندي 

وإصابة آخرين.
ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى فتح تحقيق حول مابسات 

الهجوم ومحاسبة مرتكبيه.
وشـــددت على موقف الكويت المبدئي والــثــابــت المناهض 
للعنف واإلرهـــاب، متقدمة بخالص تعازي ومــواســاة الكويت 
إلــى حكومة وشعب أيرلندا، وإلــى أســرة الجندي، وتمنياتها 

للمصابين بالشفاء العاجل.

»األوروبي«: نقدر دور الكويت
ودبلوماسية الوساطة ونهج الحوار

 فوق العادة 
ً
قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيرا

 لدولة الكويت لدى االتحاد األوروبــي إلى رئيس 
ً
ومفوضا

المجلس األوروبي شارل ميشيل.
وذكرت بعثة الكويت لدى االتحاد، في بيان أوردته »كونا« 
أمــس، ان السفير العنزي نقل تحيات صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ نواف األحمد، وتحيات سمو نائب األمير ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وتحيات سمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس ميشيل.
وأعرب العنزي، بهذه المناسبة، عن تطلعه إلى العمل مع 
الجانب األوروبــي لتعزيز العاقات الثنائية على مختلف 
الصعد، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز العاقات بين 

الشعب الكويتي والشعوب األوروبية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب ميشيل عــن تقدير الــجــانــب األوروبـــي 
لدور الكويت المحوري في المنطقة، ودبلوماسية الوساطة، 
ونهج الحوار الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف القضايا 

واألحداث الدولية.
ورافق العنزي خال مراسم تقديم أوراق اعتماده عضوا 
البعثة الدبلوماسية الكويتية فــي بروكسل، نائب رئيس 
البعثة المستشار عبدالعزيز سعود القدفان، والسكرتير 

األول عماد الكندري.

السفير العنزي قدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس
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● فهد تركي
ــة الــــصــــحــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـ
 ،

ً
 مهما

ً
البرلمانية اليوم اجتماعا

لــمــنــاقــشــة تكليف الــمــجــلــس لها 
مــنــاقــشــة قــضــيــة نــقــص األدويـــــة 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ ــيــــاتــــهــــا وانـ وتــــداعــ
بحضور وزراء الصحة والمالية 

والتجارة والصناعة.
ــة هـــانـــي  ــنـ ــلـــجـ وأكــــــــد مــــقــــرر الـ
شمس، في تصريح لـ »الجريدة«، 
ــه  ــاع؛ ألنــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة هـــــــذا االجــ ــيــ ــمــ أهــ
سيبحث قضية فائقة الخطورة 
تتعلق بــاألمــن الصحي وأرواح 
 إلـــــــى أن 

ً
ــن، مــــشــــيــــرا ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ

قــضــيــة نــقــص األدويـــــــة ال يمكن 
السكوت عنها، وهــي من صميم 
أعمال مجلس الــوزراء، وكان من 
المفترض إنجازها ومعالجتها 
ــن خـــــــال الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــ مــ
بالحكومة، التي ال تــزال عاجزة 
ــك صــــــدر تــكــلــيــف  ــذلــ ــن ذلــــــــك، لــ ــ عـ
مـــن الــمــجــلــس لــلــجــنــة الــصــحــيــة 
بمناقشة الموضوع مع الــوزراء 

المعنيين.
ــر  ــيـ وقــــــــــــــال شـــــــمـــــــس: »مـــــــــــن غـ
الطبيعي أن تكون هــذه القضية 
الخطيرة في الكويت التي تمتلك 
كل اإلمكانيات المادية والعقول 
 »أننا ال نقبل أن 

ً
البشرية«، مؤكدا

تكون أرواح المواطنين ضحية 
التخبط والتقاعس الحكومي«.

وأوضـــح »سنبحث مــع وزراء 
ــتــــجــــارة  ــيــــة والــ ــالــ الـــصـــحـــة والــــمــ
كــل أســبــاب المشكلة وعــوائــقــهــا 
واإلســــــــــــــــــراع فـــــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، 
ســـــواء عــبــر تــدبــيــر الــمــيــزانــيــات 
المخصصة أو الشراء الموحد مع 
دول مجلس التعاون أو االستيراد 
 
ً
ــركـــات«، الفــتــا الــمــبــاشــر مـــن الـــشـ
إلى أن »الصحية« ستضع خطة 
لمعالجة هذه القضية المهمة وال 

تهاون في أرواح الناس.
وذكــــر أن الــلــجــنــة استعجلت 
عقد هذا االجتماع، لوضع النقاط 
عـــلـــى الـــــحـــــروف، ورؤيـــــــة مــوقــف 
 إلــــى أن تــدخــل 

ً
ــا الــحــكــومــة، الفـــتـ

المجلس لحل هذه القضية نابع 
من خطورتها.

ــيـــصـــل  ــنـــــــائـــــــب فـ تـــــــقـــــــدم الـــــ
ــنـــدري بـــســـؤال إلــــى وزيـــر  ــكـ الـ
المالية وزير الدولة للشؤون 
االقــــتــــصــــاديــــة واالســــتــــثــــمــــار 
عبدالوهاب الرشيد، جاء فيه: 
 
ً
»تناقلت وسائل اإلعام خبرا

 عـــن الــبــنــك الــمــركــزي 
ً
ــادرا ــ ــ صـ

الـــكـــويـــتـــي، مــــفــــاده ان عــمــلــيــة 
ــــروض الــمــواطــنــيــن  ــقـــاط قـ إسـ
الــمــديــنــيــن لــلــبــنــوك المحلية 
قــد تــصــل كلفتها مــن 14 الــى 
23 مليار ديــنــار، وهــذه أرقــام 

مبالغ فيها«.
وقــال الكندري، في سؤاله، 
»مــــــا قـــيـــمـــة الـــــقـــــرض الـــكـــامـــل 
لــمــجــمــل قــــروض الــمــواطــنــيــن 
االستهاكية األفــــراد للبنوك 
المحلية وهي قيد التسديد؟ 
ويــــــرجــــــى تـــــــزويـــــــدي بــكــشــف 
مــفــصــل عـــن أنــــــواع الـــقـــروض 
الــمــمــنــوحــة مــــن اســتــهــاكــيــة 
وغـــيـــرهـــا، وعــــدد الــمــواطــنــيــن 
الــــمــــقــــتــــرضــــيــــن، وكـــــــــم تـــبـــلـــغ 
ــل بـــنـــك مـــنـــهـــا عــلــى  ــ حـــصـــة كـ
ــا عــــدد الــمــواطــنــيــن  ــــدة؟ ومــ حـ
الملتزمين بــالــســداد عــن تلك 

الــــــقــــــروض حــــتــــى اآلن؟ ومــــا 
عــدد المقترضين المسجلين 
بــــصــــنــــدوق األســـــــــــرة وقـــيـــمـــة 

قروضهم؟«.
ــدد  وتـــــــابـــــــع: »كــــــــم يـــبـــلـــغ عــ
الــمــواطــنــيــن الــمــتــعــثــريــن عن 
ــنـــوك الــمــحــلــيــة  ــبـ ــلـ الــــــســــــداد لـ
الــمــقــرضــة ومــســجــل بحقهم 
قضايا تعثر؟ يرجى تزويدنا 
بــــكــــشــــف مــــفــــصــــل عــــــــن عـــــدد 
ــن رفـــعـــت  ــ ــذيــ ــ ــن الــ ــيــ ــنــ ــمــــواطــ الــ

عليهم البنوك قضايا تخلف 
عن السداد وقيمة قروضهم، 
ــة بـــكـــشـــف بــــأعــــداد  ــفـــوعـ مـــشـ
المواطنين الذين قاموا برفع 
قضايا على تلك البنوك مع 
ذكـــــر قـــيـــمـــة قــــروضــــهــــم، ومـــا 
صاحيات البنك المركزي في 
الفصل بشكاوى المقترضين 
ضـــد الـــبـــنـــوك الــمــقــرضــة في 
الــحــاالت الــعــاديــة والــقــروض 
ــل بـــــهـــــا أمــــــــام  ــ ــــصـ ــفـ ــ الـــــــتـــــــي يـ

المحاكم؟«.
وأضــاف: »هل يوجد سند 
قــانــونــي للبنوك فــي الحجز 
على ممتلكات المدينين في 
التزامهم بالسداد التنفيذي 
بعد صدور االحكام؟ ويعتزم 
البنك المركزي السماح للبنوك 
بــرفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــلــمــرة 
الثانية خال هذا العام لتبلغ 
6.5%، فما أسباب هذا القرار 
وجـــــــدواه االقـــتـــصـــاديـــة؟ وكــم 
يبلغ عدد المواطنين المدانين 
في صندوق المتعثرين؟ وكم 

؟«.
ً
المبلغ المتبقي حاليا

ــى مـــــــا أثــــــيــــــر عـــن  ــ ــلـ ــ  عـ
ً
ردا

استبعاد قانون شراء قروض 
المواطنين مــن جــدول أعمال 
ــد الــــثــــاثــــاء،  ــ ــد غــ ــعــ جـــلـــســـة بــ
نــفــى أمــيــن ســر مــجــلــس األمــة 
الــنــائــب أســـامـــة الــشــاهــيــن أن 
يــكــون مكتب المجلس رفض 
إدراج عــدد من القوانين على 
جلستي الــثــاثــاء واألربـــعـــاء، 
 إلى أن المكتب ال يناقش 

ً
الفتا

جـــدول اعــمــال الــجــلــســات، ألن 
قانون الائحة الداخلية حدد 
اختصاصاته، التي تتضمن 
 إدارية ومالية ليس من 

ً
أمورا

بينها تــحــديــد جــــدول أعــمــال 
الجلسة.

وأوضح الشاهين أن جدول 
الـــجـــلـــســـات تــــحــــدده الــائــحــة 
الــداخــلــيــة وقـــــرارات المجلس 
بـــشـــأن اســـتـــعـــجـــال الـــتـــقـــاريـــر 
والقوانين أو تقديم أي منها.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة 
التشريعية البرلمانية النائب 
مـــهـــنـــد الــــســــايــــر، إن الــلــجــنــة 
 من أصل 

ً
أنجزت 56 مقترحا

مــــت لـــهـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  270 قــــدِّ
 أن 

ً
دور االنــــعــــقــــاد، مـــضـــيـــفـــا

نــظــر الــلــجــنــة إلـــى هـــذا الــعــدد 

، وأن 
ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  كـ

ً
يـــعـــتـــبـــر رقـــــمـــــا

اللجان البرلمانية تعمل على 
اســتــعــجــال االقـــتـــراحـــات التي 

قدمت لها.
 207 أن  لـــــــــــــــى  إ ولــــــــــفــــــــــت 
اقتراحات أحيلت إلــى رئيس 
مجلس األمــة لــإشــارة عليها 
ــان  ــجــ ــلــ وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــــى الــ
 أنـــــه مــن 

ً
الـــمـــخـــتـــصـــة، مـــبـــيـــنـــا

تــاريــخ نــشــر تــعــديــل الــائــحــة 
الداخلية فيما يخص إحالة 
ــات إلــــــــى الــــلــــجــــان  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
ــة بــقــيــة  ــالــ الــمــعــنــيــة تـــمـــت إحــ

المقترحات إليها، لذا ستعمل 
جــمــيــع الــلــجــان دون انــتــظــار 
تــقــاريــر »الــتــشــريــعــيــة«، وهـــذا 
هو الهدف من تعديل الائحة 
بشأن إحالة المقترحات كي ال 
تحتكر المؤسسة التشريعية 
بمزاج أو أهواء شخص واحد.

● فهد تركي
كــشــف مــقــرر لــجــنــة اإلســكــان 
والــــعــــقــــار الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الــنــائــب 
عبدالعزيز الصقعبي عن موافقة 
الــلــجــنــة بــاإلجــمــاع عــلــى قــانــون 
تأسيس شــركــات إنــشــاء المدن 

السكنية على أراضي الدولة. 
وقال الصفعبي لـ »الجريدة«: 
»نتطلع إلــى إقــرار هــذا القانون 
فــي الجلسة المقبلة ألهميته«، 
 مع 

ً
 إلـــى أن هــنــاك تــوافــقــا

ً
الفــتــا

ــواد  ــ ــــب مــ ــلـ ــ ــلــــى أغـ ــة عــ ــكــــومــ الــــحــ
الـــقـــانـــون، الــــذي ســيــحــدث نقلة 
نـــــوعـــــيـــــة فــــــــي دعــــــــــم الــــقــــضــــيــــة 
اإلســـــــكـــــــانـــــــيـــــــة، واســـــتـــــقـــــطـــــاب 
المستثمر األجنبي للمساهمة 

في توفير السكن للمواطنين. 
وأكد أن وزير الدولة لشؤون 
ــة  ــ ــــدولـ مـــجـــلـــس األمـــــــــة وزيـــــــــر الـ

ــان والـــتـــطـــويـــر  ــ ــكـ ــ لــــشــــؤون اإلسـ
العمراني عمار العجمي، داعم 
كــبــيــر لـــلـــقـــانـــون ومـــتـــعـــاون مــع 
مجلس االمة على هذا الصعيد، 
 إلــــــــى أن »الـــــشـــــركـــــات 

ً
مـــــشـــــيـــــرا

 
ً
 لــلــقــانــون ســتــكــون شريكا

ً
وفــقــا

 في المشروع إلى 
ً
استراتيجيا

جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة، ونــعــمــل في 
خــطــيــن مـــتـــوازيـــيـــن مــــع قـــانـــون 
ــــون الـــشـــركـــات  ــانــ ــ ــان وقــ ــ ــكــ ــ اإلســ
 نــــحــــو تـــوفـــيـــر 

ً
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــا

المسكن المائم للكويتيين«.
ــمـــشـــروع جــزء  ــأن »الـ ــاد بــ ــ وأفــ
ــة،  ــيـ ــيـــسـ مــــــن ثــــــــاث مــــــراحــــــل رئـ
تكلمنا عنها في هذا المجلس، 
وهــي عــبــارة عــن خريطة طريق 
 نـــحـــو مــعــالــجــة 

ً
ــا لــلــمــضــي قــــدمــ

الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة، وقــلــنــا إن 
المرحلة األولــى تقتضي زيــادة 
الــمــعــروض، إذ إن 90 فــي المئة 

من حل القضية تتمثل في زيادة 
الـــمـــعـــروض لــمــواكــبــة الــطــلــبــات 
االسكانية المرتفعة والــتــعــداد 

السكاني المتصاعد«. 
ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى أن ســــــــد شـــح 

الــمــعــروض، إمــا بسبب احتكار 
ــفـــوضـــى الــعــقــاريــة  شـــركـــات والـ
أو ســـــــوء اإلدارة الـــحـــكـــومـــيـــة 
للمشاريع اإلسكانية الجديدة، 
لذلك تكون زيادة المعروض من 
خــال قانون المدن اإلسكانية، 
 
ً
ــانــــون مـــقـــابـــا ــقــ ويــــأتــــي هـــــذا الــ
لقانون المطور الــعــقــاري الــذي 
 ،

ً
تـــقـــدمـــت بــــه الـــحـــكـــومـــة ســـابـــقـــا

ــه فـــي  ــ ــنـ ــ »والـــــــــــــــذي تـــحـــفـــظـــنـــا عـ
المجلس الماضي، وكــان هناك 
ــلـــى كـــثـــيـــر مــــن مـــــواده  خـــــاف عـ
 أن المطور العقاري 

ً
خصوصا

يــتــضــمــن تـــهـــرب الــحــكــومــة من 
الـــمـــســـؤولـــيـــة، ويـــمـــنـــح الــقــطــاع 
ــــي، ويــكــون في  الــخــاص األراضــ
مواجهة المواطن، وهذا بالنسبة 
لـــنـــا غـــيـــر مـــقـــبـــول، إذ ســيــكــون 
المواطن وبيته رهن المصلحة 

التجارية«.

نواب لتكويت 60% من »التعاونيات«
تــقــدم 5 نــــواب، هـــم: سعود 
الــــعــــصــــفــــور وأســــــامــــــة الــــزيــــد 
وعــــــبــــــدالــــــلــــــه فـــــــهـــــــاد وفــــــــاح 
الهاجري وشعيب المويزري، 
ــانــــون بــتــعــديــل  ــقــ بــــاقــــتــــراح بــ
بـــــعـــــض أحـــــــكـــــــام الـــــمـــــرســـــوم 
بالقانون 24 لسنة 1979 بشأن 

الجمعيات التعاونية.
ــلـــى أن  ــراح عـ ــ ــتــ ــ ــــص االقــ ونــ
يستبدل بنص المادة 16 من 
الــقــانــون رقــم 24 لسنة 1979 
ــار إلـــيـــه الـــنـــص اآلتـــــي:  ــمـــشـ الـ
»يــــجــــوز لــمــجــلــس اإلدارة أن 
 من أعضاء 

ً
 كويتيا

ً
يعين مديرا

الــجــمــعــيــة أو غـــيـــرهـــم، يــقــوم 
بــتــصــريــف شــؤونــهــا الــمــالــيــة 
ــة، عــلــى أن يــكــون من  ــ واإلداريــ
غير أعضاء المجلس، ويحدد 
مجلس اإلدارة اختصاصات 
ــــه وأجــــــره  ــاتـ ــ ــبـ ــ الــــمــــديــــر وواجـ
ومــكــافــأتــه، ويــحــظــر عــلــيــه أن 
يـــقـــوم لـــحـــســـابـــه أو لــحــســاب 

غــيــره بـــأي عــمــل مـــن األعــمــال 
ــتـــي تـــزاولـــهـــا الــجــمــعــيــة أو  الـ
ــارض مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــا،  ــعــ ــتــ تــ
ويكون مجلس اإلدارة مسؤواًل 
عن أعمال المدير في مواجهة 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وعــلــى 
مجلس اإلدارة أن يوافي وزارة 

الشؤون االجتماعية بنسخة 
ــن الـــمـــديـــر  ــيـ ــيـ ــعـ مــــــن قـــــــــرار تـ
واالختصاصات المخولة له 
والواجبات المفروضة عليه«.
كما نص االقتراح على أن 
تضاف إلى المادة الخامسة 
مــن الــمــرســوم بــالــقــانــون رقم 
24 لسنة 1979 المشار إليه 
فــقــرة أخـــيـــرة جـــديـــدة نصها 
اآلتــــــــي: »ويــــجــــب الــــنــــص فــي 
عقد تأسيس الجمعية على 
ــدد من  الــتــزامــهــا بــتــعــيــيــن عــ
الــكــويــتــيــيــن فــيــهــا بــنــســبــة ال 
تــقــل عـــن 60% مـــن مــجــمــوع 
مــوظــفــيــهــا، عــلــى أســـــاس ما 
ال يــقــل عـــن 30% مــنــهــم من 
الــمــتــقــاعــديــن، وتـــكـــون عــقــود 
الــمــوظــفــيــن الــكــويــتــيــيــن غير 

محددة المدة«.

5 نواب لتجريم الرشوة في القطاع الخاص
مهلهل المضف يسأل العدواني عن جودة التعليم

قدم النواب مهلهل المضف، 
ــيـــــب شـــــعـــــبـــــان، وحــــمــــد  ــ ــعـ ــ وشـ
ــر،  ــ ــوهـ ــ الــــــمــــــدلــــــج، وحــــــســــــن جـ
 
ً
ــرزوق الــحــبــيــنــي اقـــتـــراحـــا ــ ــ ومـ

بقانون في شأن »تعديل بعض 
أحــكــام الــقــانــون رقــم 31 لسنة 
1970 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
ــانـــون الــــجــــزاء لــســنــة 1960«  قـ
بما يجرم الرشوة في القطاع 

الخاص.
ونــــــص االقــــــتــــــراح عـــلـــى أن 
يــســتــبــدل بـــعـــنـــوان »الـــجـــرائـــم 
ــات الــوظــيــفــة  ــبـ الــمــخــلــة بـــواجـ
الـــعـــامـــة« والـــــــواردة فـــي الــبــاب 
الــثــانــي مــن الــقــانــون رقــم )31( 
لـــســـنـــة 1970 الــــمــــشــــار إلـــيـــه 
العنوان اآلتي »الجرائم المخلة 

بواجبات الوظيفة«.
كــمــا نـــص عــلــى أن تــضــاف 
مـــادة جــديــدة )43( مــكــرر( إلى 
القانون رقم )31( لسنة 1970 
الـــمـــشـــار إلــــيــــه نـــصـــهـــا اآلتـــــي: 
»تــــــســــــري وتــــطــــبــــق األحـــــكـــــام 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي هــذا 
الفصل على كل موظف عمومي 
أجـــنـــبـــي أو مـــوظـــف مــؤســســة 

دولية عمومية«. 
ويقصد بالموظف العمومي 
األجـــنـــبـــي فـــي تــطــبــيــق أحــكــام 
ــــن يــشــغــل  ــل مـ ــ هــــــذا الـــفـــصـــل كـ
 
ً
 أو تنفيذيا

ً
 تشريعيا

ً
منصبا

 لدى بلد 
ً
 أو قضائيا

ً
أو إداريــا

 أو 
ً
أجنبي، ســواء أكــان معينا

، وأي شخص يمارس 
ً
منتخبا

وظــيــفــة عــمــومــيــة لــصــالــح بلد 
أجــنــبــي، أمـــا مــوظــف مؤسسة 
ــيــــة عــمــومــيــة فــيــقــصــد بــه  دولــ
كــل مستخدم مــدنــي دولـــي أو 
أي شــخــص تـــأذن لــه مؤسسة 
مــن هـــذا القبيل بـــأن يتصرف 

نيابة عنها. 
وقالت مذكرته اإليضاحية: 
ــــى إقـــصـــاء  يــجــنــح الـــمـــشـــرع إلـ
 
ً
مــظــاهــر الـــفـــســـاد وخــصــوصــا
 
ً
جــــــريــــــمــــــة الـــــــــــرشـــــــــــوة نــــــظــــــرا
لــخــطــورتــهــا ويــهــدف الــقــانــون 
المرافق إلــى استكمال تنظيم 
الــتــشــريــع الــوطــنــي بــمــا يائم 
ــام االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة،  ــكـ أحـ
الـــتـــي اقـــرتـــهـــا دولــــــة الــكــويــت 
ــيــــة األمـــــم  ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــمــ ــهــ وأخــــصــ

الـــمـــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
واالتــفــاقــيــة العربية لمكافحة 
الفساد، واللتان تضمنتا حث 
الدول األعضاء بما فيها دولة 
الـــكـــويـــت عـــلـــى إجـــــــراء تــعــديــل 
تشريعي على قــانــون الــجــزاء، 
ــــوة  ــرشــ ــ ــن الــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــم كـ ــريــ ــجــ ــتــ بــ
اإليجابية والسلبية للموظفين 
ــــب، ومـــن  ــانـ ــ الــعــمــومــيــيــن األجـ
ــم مـــــــن مــــوظــــفــــي  ــهــ ــمــ ــكــ فـــــــي حــ
الــمــؤســســات الــدولــيــة عــلــى أن 
يــســري عليهم - بــمــوجــب هــذا 
ــكـــام  ــانــــون - نــــصــــوص أحـ ــقــ الــ
الـــفـــصـــل األول الـــــــــوارد بــبــاب 
الــــجــــرائــــم الـــمـــخـــلـــة بـــواجـــبـــات 
الــوظــيــفــة الــعــامــة مــن الــقــانــون 
رقـــم 31 لــســنــة 1970 بتعديل 
بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الـــجـــزاء 
رقــم 16 لسنة 1960 ويتطلب 
ذلك الهدف تعديل عنوان هذا 
الباب ليصبح »الجرائم المخلة 
ــبـــات الـــوظـــيـــفـــة« لــيــكــون  بـــواجـ
مـــة لــإضــافــة الــتــي  اكـــثـــر مـــاء
طــــرأت عــلــى الـــقـــانـــون الــمــشــار 
إليه بموجب هذا القانون نحو 
مــا قــررتــه الـــمـــادة األولــــي منه 
 بما سلف ايراده، فكان 

ً
وهديا

مـــن الــــــازم تــعــريــف الــمــوظــف 
العمومي األجنبي.

إلى ذلك، وجه النائب مهلهل 
 إلى 

ً
المضف ســـؤااًل برلمانيا

وزير التربية والتعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي د. حــمــد 
الـــعـــدوانـــي، طــلــب فــيــه إجــابــتــه 
ــم يـــبـــلـــغ تــقــديــر  ــ ــــن اآلتـــــــــي: كـ عـ
جودة التعليم في دولة الكويت 

بالنسبة لدول الخليج العربي؟ 
وهــل لديكم إحصائيات حول 
ـــــودة الــتــعــلــيــم فــــي الــكــويــت  جـ
بالنسبة لـــدول منظمة الــدول 
العربية أو المنظمات الدولية 
الــخــاصــة فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
أو وفق المؤشرات التنافسية 

العالمية؟
وتـــابـــع: إذا كـــانـــت اإلجـــابـــة 
ــزويــــدي  بــــاإليــــجــــاب يــــرجــــى تــ
بــهــا مــع تــحــديــد تــرتــيــب دولــة 
 لكل منظمة 

ً
الكويت بينها وفقا

أو فــي كــل دراســــة، وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي فما األسباب؟ 
وكــــم تــرتــيــب جــامــعــة الــكــويــت 
ــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــيــــن الــ بــ
 آلخر إحصائية نشرتها 

ً
وفقا

الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الــمــعــتــمــدة 
لديكم أو منظمة دولة الكويت 
 فيها؟ وكم بلغ إجمالي 

ً
عضوا

الميزانية المخصصة لــوزارة 
التربية فــي الميزانية العامة 

للدولة؟ 
كــمــا طــلــب تـــزويـــده بــجــدول 
يبين تكلفة الطالب الكويتي 
ــة تــعــلــيــمــيــة عــلــى  ــلـ ــكـــل مـــرحـ لـ
الــمــســتــوى الـــحـــكـــومـــي، وذلـــك 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: المرحلة 
التعليمية، والمبلغ المخصص 
لكل طالب، سواء كانت المرحلة 
االبــتــدائــيــة او الــمــتــوســطــة او 

الثانوية او الجامعية.
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»المحاسبة« للحكومة: ضعوا استراتيجية طويلة 
األجل للتعامل مع العجوزات المستقبلية

»الميزانيات« للديوان: زّودونا بالمالحظات المستبعدة من تقاريركم

ــلـــس األمـــــــــة جـــلـــســـتـــه الــــعــــاديــــة  ــقـــد مـــجـ ــعـ يـ
والتكميلية الثاثاء واألربعاء المقبلين للنظر 
في بنود جــدول األعمال المكون من 10 بنود 
و15 فقرة، والمدرج عليه 4 رسائل واردة و27 
شــكــوى، وتــقــريــرا لجنة الــشــؤون التشريعية 
والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع 
تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما 
يتعلق بتجريم الشخصية االعتبارية، وتقريرا 
ــاع فـــي حــال  ــدفــ لــجــنــة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والــ
إنجازهما بشأن »القوائم النسبية« و«المفوضية 

العليا لانتخابات«.
 على تقرير لجنة 

ً
ويحتوي الجدول أيضا

شؤون اإلسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء 
المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة.

ووجــــه رئــيــس الــمــجــلــس أحــمــد الــســعــدون 
 لنص 

ً
الـــدعـــوة إلـــى عــقــد جلسة خــاصــة طــبــقــا

المادة 72 من الائحة الداخلية ظهر األربعاء 
المقبل، لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان 
المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة 
عــلــى تــنــفــيــذ مــيــزانــيــات الــــــــوزارات واإلدارات 
الحكومية وحساباتها الختامية والجهات 
الملحقة والمستقلة وتقرير أهــم المؤشرات 
المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة 

المالية 2021 / 2022.
إلــى ذلـــك، علمت »الــجــريــدة« مــن مصادرها 
النيابية بلجنة الميزانيات والحساب الختامي 
البرلمانية، أن اللجنة أرسلت كتابين إلى ديوان 
المحاسبة؛ األول في 30 نوفمبر الماضي تطلب 
 على 6 استيضاحات، ضمنها 

ً
فيه الرد كتابيا

أسباب استبعاد بعض الماحظات من تقاريره 

الــســنــويــة، واآلخــــر فــي 13 الـــجـــاري تــؤكــد فيه 
ضرورة الرد، رغم أن الديوان طلب االجتماع مع 

اللجنة الستيضاح ما ورد في كتابها.
وأبدت اللجنة، التي طلبت إرسال الردود قبل 
جلسة 21 الجاري، فى كتابها األول رغبتها في 
موافاتها ببيان بجميع الماحظات الواردة في 
التقارير الدورية لـ »المحاسبة« لجميع الجهات 
الحكومية المشمولة برقابته، والتي تم إباغها 
بها، وتم استبعاد إدراجها بالتقرير السنوي 
آلخر سنتين ماليتين )2021/2020- 2022/2021( 
بعد تأكيد الديوان عليها في تعقيبه المرسل 
إلى الجهات الحكومية، على أن يتضمن البيان 
ردود هذه الجهات على تلك الماحظات، وبيان 
أسباب استبعادها مع إرفــاق كل المستندات 
ذات الـــصـــلـــة، وبــــيــــان بــــــإجــــــراءات اســتــبــعــاد 
الــمــاحــظــات مــن الــتــقــاريــر الـــدوريـــة لــلــديــوان، 

والمعنيين باستبعادها. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، جــــدد ديـــــوان المحاسبة 
ــرورة أن تــتــحــّمــل الــحــكــومــة  ــ تــأكــيــده عــلــى ضــ
مسؤوليتها فــي اإلصــــاح الهيكلي للمالية 
الـــعـــامـــة وإصــــــاح االخــــتــــاالت الــهــيــكــلــيــة في 
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، والــمــتــمــثــلــة فـــي اعــتــمــاد 
الـــدولـــة عــلــى مــصــدر وحــيــد لــلــدخــل، وهيمنة 
الحكومة على القطاعات االقتصادية، وضعف 
دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية 
 إلـــى »وضـــع استراتيجية 

ً
الــمــســتــدامــة، داعــيــا

طويلة األجـــل تــأخــذ فــي االعــتــبــار السياسات 
المالية للدولة واإلصاحات، التي من المفترض 
إجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية 

المتوقعة في الموازنة العامة للدولة«.

جــاء ذلــك فــي تقرير ديـــوان المحاسبة عن 
الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2021/ 
2022، بموجب التكليف الصادر عن المجلس 
بموجب كتاب رئاسة المجلس رقــم 1/4/1/ب 
20112 فـــي 24/ 1/ 1996 لــتــزويــد المجلس 

بتقرير دوري.
وقال: في ضوء ما أظهره الحساب الختامي 
لإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 
2022 من عجز بلغ 2.991 مليون دينار، مقارنة 
بعجز عن السنة المالية 2020/ 2021 بـ 10.772 
مايين، فــإن ديــوان المحاسبة يشدد على أن 
تتحمل الحكومة مسؤوليتها في وقفة جادة 
في اإلصــاح الهيكلي للمالية العامة، ووضع 
ــــع حــلــول  اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األجـــــل، ووضـ
فــي حالة انخفاض أســعــار النفط واستخدام 
األسلوب األمثل لضمان المحافظة على المال 

العام. 
ورأى الديوان ضــرورة إلــزام الهيئة العامة 
لاستثمار بتبني معايير التقارير المالية 
الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية 
لاحتياطي العام واحتياطي األجيال القادمة 
ــيـــاطـــيـــات  ــتـ ــذه االحـ ــهــ ــيـــة لــ ــفـــافـ لــتــحــقــيــق الـــشـ
ــزام  ، كـــذلـــك إلــ

ً
ــا ــيـــاديـ  سـ

ً
بــاعــتــبــارهــا صـــنـــدوقـــا

المؤسسات المالية األخرى، لما لذلك من تأثير 
جوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي، 
والتي وافق مجلس األمة على توصية ديوان 
المحاسبة حيالها بجلسة المجلس لعرض 
الحالة المالية للدولة بتاريخ 3 /7/ 2019، ولم 

تطّبق بعد.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

شعيب شعبان مهلهل المضف

هاني شمس

فيصل الكندري

مهند السايرأسامة الشاهين

عبدالعزيز الصقعبي

سعود العصفور

جلسة سابقة لمجلس األمة

علي الصنيدح

الصقعبي عن »الشركات اإلسكانية«: توافق
مع الحكومة على أغلب مواد القانون

الشاهين: مكتب المجلس ال يضع 
جدول أعمال الجلسات

 منذ بداية دور االنعقاد
ً
الساير: »التشريعية« أنجزت 56 مقترحا

الكندري يسأل عن قيمة قروض المواطنين

جلسة عادية
لـ »مكافحة الفساد« 

و»االنتخابات« 
وخاصة

لـ »المحاسبة«

»الصحية« تبحث مع وزراء الصحة 
والمالية والتجارة نقص األدوية

فــــي خـــبـــر »الـــجـــريـــدة« 
ــنــــشــــور فـــــي عــــددهــــا  الــــمــ
الـــــــــــصـــــــــــادر الــــخــــمــــيــــس 
الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي بــــــعــــــنــــــوان 
»العوضي: أسعار األدوية 
ــفــــضــــة«، ورد خــطــأ  مــــخــ
مــطــبــعــي غـــيـــر مــقــصــود 
يتمثل بـ »إضافة ضاحية 
ــه الــــســــالــــم إلــــى  ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
مستشفى جابر األحمد 
«، والصحيح كما 

ً
قــريــبــا

ــبـــر  ورد فــــــي نــــــص الـــخـ
»إضــافــة ضاحية صباح 
ــــى مــســتــشــفــى  الـــســـالـــم إلـ
 ،»

ً
ــا ــبـ ــمــــد قـــريـ ــر األحــ ــابـ جـ

لــــذا اقــتــضــى الــتــوضــيــح 
واالعتذار.

إضافة ضاحية إضافة ضاحية 
صباح السالم صباح السالم 

ًإلى مستشفى جابر إلى مستشفى جابر 
األحمد... قريبا
ً
األحمد... قريبا
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د. فرانسيسكو: ضرورة تحقيق التوازن بين القطاعين      العام والخاص في مجال التعليم العالي

 Qatar Foundation في كلمة شارك بها رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر
د. فرانسيسكو مارموليجو، بقمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام 2022، التي ُعقدت في 

مركز جامعة الشرق األوسط األميركية )AUM( للمؤتمرات، عّبر عن شكره وتقديره لرئيس 
مجلس أمناء الجامعة فهد العثمان، الستضافته في القمة.

 :»AUM« رئيس التعليم العالي بمؤسسة قطر في كلمته خالل قمة التعليم بـ
يمكننا إحداث فرق كبير في تأسيس مؤسسات محلية موّجهة نحو مواكبة العالم

التعليم العالي أصبح أداة حقيقية لتمكين أجيال المستقبل
 

 إن »التعليم العالي أصبح أداة حقيقية لتمكين األجيال القادمة في 
ً
بدأ مارموليجو حديثه، قائال

 متعدد المستويات، حيث 
ً
 وكبيرا

ً
 سريعا

ً
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وقد شهدنا نموا

يمكن للتعليم العالي في المنطقة أن يسهم بشكٍل ملموس في نمو العالم بأسره«.
وأضاف أن »محاور التعليم العالي ليست معنية فقط بالتعليم، بل تتخطى ذلك لتكون كيانات 

تخدم المجتمع كله، وتساعد على التغلغل في النسيج االجتماعي واالقتصادي للمنطقة«.

التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في المنطقة

أمــا بالنسبة للتحديات التي يواجهها قطاع 
التعليم العالي في المنطقة، فقد أشار إلى أهمها: 
»أواًل، تفضيل قــوي تجاه الجامعات، وذلــك عبر 
اســتــبــعــاد الــمــكــونــات األخـــــرى لــلــتــعــلــيــم مـــا بعد 
، مستويات الجودة ما زالت ضعيفة 

ً
الثانوي. ثانيا

، هناك تباينات واضحة في إتاحة 
ً
. ثالثا

ً
نسبيا

: المساهمة في 
ً
الوصول إلى التعليم العالي. رابعا

.»
ً
المجتمعات مازالت ضعيفة نسبيا

وأضــاف: »فيما يخص االستثمار في التعليم 
العالي - على المستوى اإلقليمي - نجد أنه غير 
عد مصدر 

ُ
كــاٍف نسبيا. وهــنــاك عناصر أخــرى ت

تحدٍّ للمنطقة، كالتغيرات الطفيفة التي تطرأ على 
المناهج، نظرا للمنظومة غير المرنة في قطاع 

التعليم العالي«.

الدخول في اقتصاد يتزايد فيه التحول الرقمي
ألقى مارموليجو الضوء على مجموعة من الفرص المهمة 
والمتاحة أمامنا، وقال: »أواًل، بما أننا جزء من عالم مترابط، 
فــالــدخــول فــي اقتصاد ومجتمع يتزايد فيه التحول الرقمي 
سيتيح فرصة كبيرة للقفز إلى األمام في الطريقة التي نعمل 

بها في قطاع التعليم العالي بالمنطقة«.

ً
توفير فرص للتعليم العالي األكثر شموال

، لدينا فرص أكبر لتوفير فرص للتعليم العالي 
ً
وتابع »ثانيا

 بشأن 
ً
األكثر شمواًل، مع األخذ في االعتبار أننا قد تعلمنا كثيرا

خيارات التعلم عن بعد، والتعلم الحضوري والمزج بينهما«.

التعامل مع التحول في التركيبة السكانية 
وزيادة الطلب على التعليم العالي

وأضاف: »األمر الثالث، كيفية التعامل مع التحول في التركيبة 
السكانية، باإلضافة إلى زيادة الطلب على التعليم العالي الذي 
شهدناه في المنطقة، والذي هو أكثر حدة من أي مكان آخر في 

العالم«.

ضرورة تحقيق التوازن بين القطاعين 
العام والخاص في مجال التعليم العالي

: »رابًعا، إن التحدي الذي نجد فيه 
ً

واسترسل في حديثه قائال
فرص كبيرة للغاية هو تحقيق التوازن بين القطاعين العام 
والــخــاص في مجاالت التعليم العالي. وقــد شّكل ذلــك تحدًيا 
ة بغيرها. كما شهدنا في المنطقة أن 

ً
في بعض الــدول مقارن

هناك بعض الـــدول التي استطاعت أن تحقق قـــدًرا كبيًرا من 
النجاح في التعامل مع هذا األمــر لخلق نظام أكثر انسجاًما 
بما يشمل القطاعين العام والخاص في مجال التعليم العالي. 
ولدينا الكثير لنتعلمه من هذه التجارب كوسيلة لزيادة تأثير 

التعليم العالي«.

يمكننا إحداث فرق كبير في تأسيس 
مؤسسات محلية موجهة نحو مواكبة العالم

األمر الخامس الذي ذكره هو كيف أصبحت الجامعات أكثر 
عالمية في زمن انخراطها في األمور المحلية؛ معبًرا عنه أنه تحٍد، 
إال أنه يراه فرصة كبيرة. وقال: »أعتقد أننا نحن كمنطقة يمكننا 
ا كبيًرا في تأسيس مؤسسات محلية؛ مؤسسات 

ً
أن نحدث فرق

موجهة نحو فهم ومــواكــبــة الــعــالــم، إال أن جــذورهــا عميقة في 
مجتمعاتها«.

أمامنا تحٍد لجعل جامعاتنا مؤسسات للتعليم األكثر قابلية للتكيف والمرونة
: »هــنــاك تــحــٍد، ولكنه فرصة 

ً
وأخــيــرا

ذات قيمة كبيرة لنا، وهو كيف نجعل 
جامعاتنا مــؤســســات للتعليم األكثر 

قابلية للتكيف والمرونة؛ كيف نحرص 
ــكـــون جــامــعــاتــنــا عـــلـــى قـــدر  عـــلـــى أن تـ
مـــن الــمــســتــويــات الــالئــقــة والــمــطــلــوبــة 

للتعامل مــع مختلف التحديات التي 
سبق ذكرها«.

 مهمة لتطوير 
ً
تحديات تتيح فرصا

التعليم العالي في المنطقة

 يجب أن تكون فرص التعليم متاحة للجميع
 إلى مجموع التعداد السكاني، فإن عدد المنتسبين لمسارات التعليم 

ً
: »نسبة

ً
واستطرد حديثه قائال

العالي المختلفة ال يمثلون سوى نسبة 3% من مجموع التعداد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
عد أحد أعظم التحديات التي تواجهنا، وهي كيفية توفير فرص التعلم للجميع. فأهم 

ُ
أفريقيا. وإن هذه ت

أصولنا، وهم الشباب، من الممكن أن تتحول إلى عبء كبير علينا إن ظل التعليم العالي مجرد حلم«.

 لجعل التعليم العالي ذي صلة وأهمية 
ً
إذا لم نجد طرقا

فنحن نعد طالبنا من أجل واقع غير موجود
وأضاف: »هناك موضوعان محوريان يجب أن 
يتم االنتباه لهما في المنطقة. الموضوع األول 
هــو وجـــود عـــدد ال ُيــســتــهــان بــه مــن المتسربين 
من منظومة التعليم العالي. والموضوع الثاني 
هــو أن لدينا مشكلة فــي عــدد المتعلمين الذين 
ال يستكملون تعليمهم في الزمن المحدد لذلك. 
وبالطبع ِكــال األمــريــن يعتبران مــن األمـــور التي 
تعكس عدم الفاعلية في المنظومة، والتي يجب أن 
نكون قادرين على معالجتها لكي نستطيع توفير 
المزيد من الفرص لعدد أكبر من المستفيدين، 

حتى يتوفر لهم فرصة تلقي تعليمهم. والسؤال 
األهم هو: ما الذي يتعلمه طالبنا. نحن بحاجة 
إلـــى أن نــــدرك الــحــقــيــقــة بـــأن مــؤســســات التعليم 
العالي على مستوى العالم يميلون إلــى فصل 
أو تــحــلــيــل الــمــعــرفــة، بــطــريــقــة ال تــعــكــس بــشــكــٍل 
حقيقي الــواقــع الـــراهـــن. وإذا لــم نــجــد طـــرق لكي 
يصبح هــذا التعليم ذا صلة وأهــمــيــة - كما هو 
الالعب«ميسي»بالنسبة لكرة القدم - فنحن نعد 

طالبنا من أجل واقع غير موجود«.

 ضرورة تعاون الجامعات مع سوق العمل لمعالجة الفجوات في المهارات
ق د. مارموليجو: »إن 

ّ
وتعقيًبا على العالقة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، عل

هناك الكثير من الدراسات التي تحاول تحليل الفجوة بين توقعات أصحاب العمل وواقع المهارات 
التي يتمتع بها الخريجون من أنظمة التعليم العالي. ولسد هذه الفجوة بشكٍل أساسي، يجب أن 
تتحلى أساليبنا التعليمية بتوفير فــرص مميزة لطالبنا لكي يخوضوا تــجــارب تكون غاية في 
األهمية في حياتهم، وتضمن حصولهم على المهارات الفنية؛ ذلك باإلضافة إلى الجودة العالية في 

المجاالت األكاديمية«.
 

هناك حاجة لمعايشة التجربة التعليمية
 مع التركيز على المهارات الشخصية والقدرة على التكيف

: »وعند الحديث عن المهارات 
ً

واستطرد قائال
ــلـــقـــة بـــالـــذكـــاء  ــة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، والـــمـــتـــعـ ــوبـ ــلـ ــطـ ــمـ الـ
ــة لــمــعــايــشــة الــتــجــربــة  ــاجـ ــاك حـ ــنـ ــاعـــي، هـ ــمـ ــتـ االجـ
التعليمية بطريقة تتخطى األســلــوب االعتيادي 
الــذي كان سائًدا. كما يجب أن يكون هناك تركيز 
أكبر على المهارات الشخصية والقدرة على التكيف. 
 ،

ً
وباختصار، علينا أن نفكر في مثلث الفضيلة: أوال

الحرص على أن فرص التعليم العالي متاحة بشكل 

أكبر لألفراد في منطقتنا؛ ثانًيا، الحرص على أن 
ا، 

ً
يبقى الطلبة منخرطين في التعليم العالي؛ وثالث

ا ذا معنى 
ً
التأكد مــن أن الطلبة سيتعلمون شيئ

وقيمة، وذا صلة بهم؛ وبشكٍل أهــم، عبر أسلوب 
مرن. وأنهم في النهاية سوف ينتهون من تعليمهم 
الجامعي في الزمن المحدد لذلك. وكل ذلك يحتاج 
إلــى بناء ثقافة قوية مبنية على ثبوت األدلــة في 

مؤسسات التعليم العالي«. 

االستثمار في 
التعليم العالي 

 
ً
غير كاٍف نسبيا
على المستوى 

اإلقليمي... 
ومنظومته غير 

مرنة

التحدي األبرز 
هو كيف نجعل 

جامعاتنا 
مؤسسات 

للتعليم األكثر 
قابلية للتكيف 

والمرونة

نعاني وجود 
عدد ال ُيستهان 

به من المتسربين 
من التعليم 

العالي ومتعلمين 
ال يستكملون 
تعليمهم في 

الزمن المحدد 
لذلك
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د. فرانسيسكو: ضرورة تحقيق التوازن بين القطاعين      العام والخاص في مجال التعليم العالي
• 4 تحديات أمام التعليم العالي بالمنطقة أبرزها تفضيل قوي تجاه الجامعات وضعف مستويات الجودة 

• الدخول في اقتصاد ومجتمع يتزايد فيه التحول الرقمي سيتيح فرصة كبيرة للقفز إلى األمام 

 أسئلة وحوار
 ضرورة تطبيق مفهوم المرونة في قطاع التعليم العالي

تـــنـــاول د. مــارمــولــيــجــو بــالــشــرح وجــهــة 
نظره بالمرونة في قطاع التعليم، وتساءل 
: »كيف نتأكد من أن برنامج التعليم 

ً
قائال

الــعــام فــي مــؤســســاتــنــا مـــرن بــالــفــعــل؟ كيف 
يمكن قياس المهارات األساسية قبل التدخل 
الــتــربــوي وبــعــده؟ وكــيــف يمكن الــتــأكــد من 
حصول األفــراد على المهارات؟ إن برنامج 
»مسارك أنت« يضع مسارات للطالب، حيث 
ــاح لـــه بــشــكــٍل حــقــيــقــي فـــرصـــة الــمــرونــة  ــتـ ُيـ
فـــي الــتــعــلــم. وكــمــثــال عــلــى ذلــــك، أنـــه يمكن 
 النظر 

ّ
لكل الطالب بمؤسسة قطر - بغض

عــن الــمــؤســســة األكــاديــمــيــة الــتــي انــخــرطــوا 
بــهــا - أن يــحــصــلــوا عــلــى بـــرامـــج تعليمية 
من أي من المؤسسات األكاديمية األخــرى 
الــتــابــعــة لــمــؤســســة قــطــر، دون الــعــقــبــات أو 

البيروقراطية، أو سداد أية مبالغ إضافية أو 
أي شيء مماثل لذلك. وعليه، فالطالب لديه 
فرص كبيرة للتعلم والحصول على فرصة 
تعليمية من أفضل عضو هيئة تدريس في 
جامعة جورج تاون، أو جامعة كورنيل، أو 
أي من المؤسسات األخــرى. فسهولة تنقل 
الطلبة بين كل هذه المؤسسات التعليمية، 
هــو جــزء مــن الحمض الــنــووي للمؤسسة. 
ــافـــة إلــــى تــوســيــع محفظة  كـــل ذلــــك بـــاإلضـ
البرامج األكاديمية المشتركة. هذا كما يتم 
التركيز على الطالب الذين قد يكون لديهم 
تفضيل أو برنامج أكاديمي محدد واحــد، 
ودراسة إمكانية تيسير التعليم لهم من أجل 
الحصول على برنامج أكاديمي للتخصص 

الذي يفضلونه«.

دور برامج التعلم عبر اإلنترنت والتعليم 
البديل في تحسين التعلم 
خالل اإلجابة عن سؤال حول دور برامج 
ــرنـــت والــتــعــلــيــم الــبــديــل  ــتـ الــتــعــلــم عـــبـــر اإلنـ
لتحسين التعلم واالســتــعــداد للعمل، قــال 
د. مــارمــولــيــجــو: »ال تــنــســوا أنــنــا قــد عشنا 
تجربة مختلفة بسبب جائحة كوفيد - 19. 
لقد تعلمنا منها الكثير. أواًل، تعلمنا أننا 
لــســنــا مــســتــعــديــن لــلــتــعــامــل مــعــهــا. تعلمنا 
ــانـــوا قـــادريـــن على  ــا أن الــمــدرســيــن كـ ـ

ً
أيـــض

التكيف على الــوضــع الجديد بشكٍل أســرع 
مما كنا نتخيل. كما تعلمنا أن الطالب في 
البداية كانوا متحمسين للغاية، ألنه لم يكن 
عليهم االستيقاظ والذهاب إلى الجامعة، إال 
أنهم سرعان ما أصبحوا بعد ذلك يشعرون 
بالملل الشديد. ثم أصبحوا مشتتين للغاية. 
كما أننا واجهنا مشكلة الحضور الحقيقي 
لـــلـــمـــحـــاضـــرة. نـــحـــن نــشــهــد أحـــــد الــــــدروس 
الرئيسية التي تعلمناها من الوباء، وهو أن 
هناك مستويات كبيرة من القلق، ومشاكل 

الــصــحــة العقلية الــتــي يعانيها لــيــس فقط 
الطالب، ولكن حتى أعضاء هيئة التدريس 
والــمــوظــفــون فــي كلياتنا وجامعاتنا. كما 
تعلمنا أن هناك أشياء معينة يمكننا القيام 
بها لجعل تجربة التعلم أكثر فائدة، وإليكم 
بعض األمثلة مثل تقصير وقت المحاضرة 
وخــلــق تــعــلــم هــــادف - وهــــذه أشــيــاء ليست 
بجديدة - لكن الوباء دفعنا إلى إدراك مدى 
أهــمــيــة هـــذه الــعــنــاصــر. وغــالــًبــا مــا ستكون 
هــنــاك تــحــديــات كــبــيــرة فــي المستقبل مثل 
كيفية تقليل عجز تعلم الطالب المتراكم لمدة 
عامين؛ كيفية تقليل أوجـــه عــدم المساواة 
الذي كان واضًحا جًدا بسبب نقص الوصول 
إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا؛ وكــيــفــيــة الــحــفــاظ على 
تحفيز الــطــالب إذا اســتــمــروا فــي التعرض 
لبعض تجارب التعلم المدمج؛ وكيفية إجراء 
االختبار والتقييم »أونالين«؛ وكيفية تحقيق 

التعلم المدمج الذكي«.

استعداد الطالب لإلبداع والتميز ال يقل أهمية 
عن استعدادهم للعثور على وظائف 

تساءل د. مارموليجو: »كيف نضمن أن تتماشى الخيارات المتاحة مع احتياجات 
سوق العمل؟ وذلك في غياب أجوبة واضحة عن الحاجة في سوق العمل، هذه حقيقة 
نواجهها في عالمنا وليس فقط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بل إنها 
مشكلة يواجهها العالم بأكمله. نحن بحاجة إلى تركيز أعمق على قابلية التوظيف 
وريادة األعمال، كما أننا نحتاج إلى التأكد من أن الطالب ليسوا مستعدين فقط للعثور 
على وظائف، بل واإلبداع والتميز كذلك. نحن بحاجة إلى إنشاء المزيد من برنامج 
الجسر األكاديمي بين المستويات السابقة للتعليم ونظام التعليم العالي كما هو الحال 
في مؤسسة قطر، فلدينا برنامج الجسر األكاديمي الذي يهدف بشكٍل أساسي إلى 
االنتقال السلس بين مرحلة ما قبل الجامعة والجامعة؛ نحتاج إلى معرفة ما يحدث مع 
الخريجين، هل يقومون بتطبيق ما تعلموه، وبأي طريقة كانت تجربتهم في التعليم 
مفيدة في حياتهم المهنية. وكذلك بالطبع نحن نعلم أن الحكومات يمكنها القيام 
ا على مؤسسات التعليم العالي أن تفعل المزيد ألننا إذا 

ً
بالعديد من األشياء، ولكن أيض

كنا نتوقع أن تظهر هذه المعلومات بطريقة سحرية لكي نتعلم منها، فلن يحدث ذلك«.

أهمية قمة 2022 في وضع الخطط المناسبة 
للنهوض بالتعليم العالي في المنطقة

قال د. مارموليجو: »باختصار، لدينا فرصة فريدة من نوعها اليوم لمراقبة التعليم العالي، أال وهي 
هذه القمة لعام 2022. وهــذا هو السبب في أنني ممتن للغاية بتفاعلي معكم اليوم ألنكم ستكونون 
قادرين على االستفادة من ذلك. وهو ما لم يكن متاًحا من قبل. ففي كثير من األحيان في التعليم العالي 

نلوم مرحلة ما قبل التعليم الجامعي على أنها الجاني في كل شيء«. 

 اكتساب المهارات يجب أن يتحقق قبل الوصول
إلى مرحلة التعليم العالي 

»عندما نتحدث عن المهارات التي ستكون مطلوبة للمستقبل، فقد أظهرت األدلة أنه بحلول الوقت 
الذي يصل فيه الطالب إلى التعليم العالي، يكون قد فات األوان بالنسبة لهم الكتساب المهارات. ألن 
الطالب في عمر الثمانية عشر عاًما، يكون قد اكتسب بالفعل سلوًكا، ووقتها لن يكون قادًرا على 
وقف وتغيير هذا السلوك. ولكن، إذا بدأنا بمستويات تعليمية سابقة، بحلول الوقت الذي يصلون 

ا«. 
ً
فيه إلى مستويات أعلى من التعليم الجامعي، سيكون الوضع مختلف

التجربة التعليمية الحقيقية تساعد الطالب 
على التحليل والتقييم وخلق المعرفة

»يجب أن ندرك أن هناك الكثير مما يجب القيام 
بــه فــي مــؤســســات التعليم الــعــالــي لــديــنــا فــي إدراك 
أن الطالب يتعلمون ليس فقط داخــل الفصل ولكن 
ا. علينا أن نبتعد عن تلك الفكرة التي 

ً
خارجه أيض

ــه ال يــمــكــنــك أن تــحــصــل عــلــى الــتــعــلــيــم إال  تـــقـــول أنــ
مــن خــالل المعلم، هــذه فكرة خاطئة. الــيــوم نحتاج 
إلــى المرونة الحقيقية في عــروض التعليم العالي 
لــديــنــا؛ نــحــتــاج إلـــى االســتــفــادة فــي تــقــديــم التعليم 
المختلط؛ نحتاج إلــى ربــط الجامعات بشكٍل أكثر 
فاعلية بالمجتمع وبالجامعات؛ وإلــى بــذل المزيد 
مــن الجهد لتمكين الــطــالب وتشجيعهم على تعلم 
المزيد بأنفسهم؛ نحن بحاجة إلى بذل المزيد من 
 
ً
الجهد لالستفادة من التكنولوجيا، ولدينا أيضا
فــرصــة لــمــراجــعــة وإدراك أهــمــيــة الــمــنــهــج؛ فالطالب 
في مؤسساتنا يتم تدريبهم على الحفظ والتذكر 
ــا. يجب 

ً
 لــالخــتــبــار الـــذي سينسونه الحــق

ً
تــحــضــيــرا

علينا أن ندرك أن التجربة التعليمية الحقيقية تساعد 
 تحليل 

ً
الــطــالــب لــيــس فــقــط عــلــى الــتــذكــر، بــل أيــضــا

وتقييم وخلق المعرفة. علينا أن نحرص على ربط 
الطالب مع الواقع من حولهم«. 

: »أنا أحلم بمؤسسات أكثر 
ً

واختتم حديثه قائال
تنوًعا؛ مؤسسات قادرة على تحّمل المخاطر؛ قادرة 
على التعاون فيما بينها. وأنصحكم بــأن تقوموا 
بالتعاون بشكٍل أكبر. وهذا يختلف عن مجرد تقديم 
المساعدة. فتقديم المساعدة يعني فقط أن نستمر 
جميعنا في فعل ما نريده. أما التعاون، فهو الوصول 
وتوضيح وخــلــق أو ابتكار أمـــور جــديــدة. وهـــذا ما 
علينا أن نــقــوم بــه فــي الــشــرق األوســــط، يمكننا أن 
نتعاون بهذه الطريقة. وفي حالتنا، نحن نسعى لعقد 
قمة للتعليم لالتفاق على أن التعليم العالي سوف 
يكون له معنى وقيمة أكبر في المستقبل. وسيكون 
أكثر فاعلية، ال سيما في ظل التحديات التي سوف 
ــا. وســوف أختم بهذا 

ً
نواجهها فــي المستقبل أيــض

االقتباس »العالم لم يعد كما كان«. ويمكنني أن أؤكد 
لكم أن المستقبل لن يكون بأي حال من األحوال مثل 

.»
ً
الماضي، لذا علينا أن نتعاون معا

ِعد طالبنا من أجل واقع غير موجود وتجب 
ُ
ن

معالجة الفجوة بين توقعات أصحاب العمل 
وواقع المهارات

مثلث الفضيلة يتضمن توفير فرص التعليم العالي 
م أشياء ذات 

ّ
واالستمرار في االنخراط به وتعل

معنى وقيمة
 

أحد دروس »كورونا« وجود مستويات كبيرة 
من القلق ومشاكل الصحة العقلية بين الطالب 

والمدرسين والموظفين في الجامعات

المستقبل لن يكون بأي حال من األحوال مثل 
 
ً
الماضي... لذا علينا أن نتعاون معا

 

ل   وقادرة على تحمُّ
ً
نحتاج إلى مؤسسات أكثر تنوعا

المخاطر وابتكار أمور جديدة

https://www.aljarida.com/article/8328


العدد 5212 / األحد 18 ديسمبر 2022م / 24 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 8

جورج عاطف

سلة أخبار

أعلنت جمعية الصفا الخيرية 
اإلنسانية انطالق رحلتها 

اإلغاثية الثامنة 20 الجاري، 
تحت شعار »بعطائكم 

نغيثهم 8«، والتي جاءت 
تلبية للنداء اإلنساني في ظل 
األزمة واملعاناة التي يعيشها 

الالجئون السوريون في تركيا 
ولبنان.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية محمد الشايع، في 
تصريح، أمس، إن وفدا من 

الجمعية برئاسته سيتواجد 
في امليدان لتنفيذ أعمال 
اإلغاثة التي ساهم بها 

املحسنون في حملة دفء 
وأمان، مشيرا إلى أنه سيتم 

توزيع مواد التدفئة من 
الفحم واملازوت والبطانيات 

وكوبونات الكسوة الشتوية، 
إضافة إلى الطرود والسالل 

الغذائية.
وأوضح الشايع أن الحاجة 

ما زالت قائمة، فأعداد 
الالجئني كبيرة، ومعاناتهم 

تفاقمت بعد تضرر خيامهم، 
فهم بأمس الحاجة إلى مد 

يد العون؛ لحمايتهم من 
برد الشتاء القارس وسد 

احتياجاتهم، داعيا املحسنني 
إلى إغاثة الالجئني السوريني 

وإخوانهم في لبنان.

»الصفا« تطلق »بعطائكم 
نغيثهم« 20 الجاري

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي أن 109 مهتدين 

جدد دخلوا اإلسالم هذا 
العام، في محافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير، منهم 30 
رجال، و79 امرأة، من خالل 

مشروع »بلغني اإلسالم«، الذي 
ينظمه مركز الهداية للتعريف 
باإلسالم. وقالت الجمعية، في 

بيان، إن اإلقبال من النساء 
كان أكبر من الرجال، وأكثر 

الجنسيات إقباال على التعرف 
على اإلسالم واعتناقه هي 

الفلبينية، ثم الهندية.
وأوضحت أن عدد املهتدين 
خالل عام 2021، وفي نفس 
املركز، بلغ 114 من الرجال 

والنساء، مقارنة بما تم 
تحقيقه هذا العام )2022(.

من جهة أخرى، نظمت 
الجمعية سلسلة من الدروس 
التوجيهية لألسرة والنشء، 
تحت شعار »أفال يبصرون«، 
والتي تناولت أهمية الدور 
التربوي والحلول األسرية 

في مواجهة ما قد يعرض من 
مشاكل تهم األسرة.

»إحياء التراث«: 109 
مهتدين لإلسالم هذا العام

وزعت جمعية تراحم لألعمال 
الخيرية واإلنسانية مساعدات 
إغاثية وشتوية متنوعة على 

الالجئني والنازحني السوريني 
في عدة مناطق ومخيمات.

وقال املدير التنفيذي للجمعية 
عبدالحميد الدوسري، في 

تصريح صحافي، أمس، إن 
الجمعية بدأت تنفيذ اإلغاثة 
الشتوية للنازحني السوريني 

بتقديم مساعدات إنسانية 
ضرورية، اشتملت على مواد 

التدفئة »صوب وخيام وفحم«، 
إضافة إلى توزيع الخبز على 
العائالت النازحة، إلى جانب 

السالل الغذائية التي تكفي 
األسرة الواحدة لفترة مناسبة.
وأوضح الدوسري أن الجمعية 

عملت خالل الفترة املاضية 
على متابعة أوضاع النازحني 

والالجئني السوريني، سواء 
في مخيمات الشمال السوري 

أو بالداخل التركي، بهدف 
التفاعل مع احتياجاتهم 

ومتطلباتهم العاجلة، وهو 
ما ترجمته الجمعية لواقع 

تنفيذي بإرسال وفد من 
الجمعية لإلشراف على 

تقديم املساعدات واإلغاثات 
إلى النازحني والالجئني 

السوريني.

»تراحم« توزع مساعدات 
على الالجئين السوريين

ح منتسبي »الداخلية« و»الدفاع« لمجالس 
ّ

»الشؤون«: ترش
»التعاونيات« يعّرض انتخاباتها للبطالن

• »ما لم يؤذن لهم بخوض االنتخابات بخطاب رسمي صادر عن جهة عملهم« 
رت عمل مخازن اتحاد الجمعيات 7 سنوات!

ّ
• 1.70 متر أخ

كشف رئيس اتحاد الجمعيات 
 
ً
أن »البلدية« وافقت أخيرا

على تثبيت الحدود الخاصة 
بمخازن »االتحاد« البالغة 6 
آالف متر مربع، عقب خالف 

امتد منذ 2015، على انحراف 
في المساحة بواقع 1.70 متر 

مربع.

علمت »الجريدة« أن وزارة الشؤون 
االجتماعية، ممثلة فــي إدارة شــؤون 
ــيـــات  الــــعــــضــــويــــة وإشـــــــهـــــــار الـــجـــمـــعـ
واالتحادات التعاونية بقطاع التعاون، 
 مرشح مجلس إدارة 

ً
استبعدت أخيرا

جمعية تعاونية تتبع إحــدى مناطق 
عمل محافظة العاصمة، عقب التأكد 
من استمرارية انتسابه لجهة عسكرية 
تابعة لــوزارة الدفاع، وعدم تمكنه من 
الحصول على إذن مسبق من الــوزارة 
ُيسمح له بموجبه خــوض انتخابات 

الجمعية.
 لمصادر »الشؤون« فإن بعض 

ً
ووفقا

مــرشــحــي الجمعية تــقــدمــوا بشكوى 
رسمية إلـــى اإلدارة المختصة أكـــدوا 
خاللها أن »المرشح المذكور، مايزال 
على رأس عمله بالسلك العسكري«، ما 
حدا بالوزارة إلى مخاطبة المؤسسة 
الــعــامــة للتأمينات االجتماعية التي 
أكدت ما تضمنته الشكوى من أن هذا 
المرشح مفروز للعمل بإحدى الجهات 
ــوزارة الـــدفـــاع، مــشــيــرة إلــى  ــ الــتــابــعــة لــ
أنـــه عقب الــتــواصــل مــع الــمــرشــح، قام 
بتقديم طلب لـ »الشؤون« باالنسحاب 
مــن خـــوض االنــتــخــابــات لــعــدم تمّكنه 
من الحصول على موافقة جهة عمله 
بـــالـــتـــرشـــح لــعــضــويــة مــجــلــس إدارة 

الجمعية.
وشــددت المصادر على أن الــوزارة 

ستقوم باستبعاد أي مرشح »تعاوني« 
 عــلــى قــــوة وزارتــــي 

ً
ــزال مــحــســوبــا ــايـ مـ

الداخلية أو الدفاع، ما لم يؤذن له بذلك 
بخطاب رسمي موجه إلى »الشؤون« 
وصادر عن جهة عمله، مهيبة بجميع 
مرشحي الجمعيات، حال وجود شكوك 
بأي مرشح بهذا الصدد، التقدم بشكوى 
إلى اإلدارة المختصة للتحقق من األمر 
واتخاذ الالزم حياله، السيما أن خوض 
أي مرشح االنتخابات التعاونية وهو 
 على قوة »الداخلية« 

ً
مايزال محسوبا

أو »الــدفــاع«، دون إذن من جهة عمله، 
يــعــّرض العملية االنتخابية برمتها 

للبطالن. 

مخازن اتحاد الجمعيات
من جهة أخرى، كشف رئيس اتحاد 
الجمعيات التعاونية علي الفهد أن 
 على تثبيت 

ً
»الــبــلــديــة« وافــقــت أخــيــرا

الــحــدود الخاصة بمساحة المخازن 
التابعة لالتحاد البالغة 6 آالف متر 
مربع، عقب خالف امتد نحو 7 سنوات 
منذ 2015، على انحراف في المساحة 
 إلى أنه 

ً
بواقع 1.70 متر مربع، مشيرا

ستتم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء 
.
ً
اليصال التيار قريبا

وقــال الفهد، في تصريح صحافي، 
إن »هناك 7 شركات كبرى يتم تأهيلها 
 لالستثمار في هذه المخازن عبر 

ً
حاليا

طرحها كمناقصة، حيث سيتم طرح 
كراسة الشروط األسبوع الجاري، على 
أن يتم البدء باستثمار المخازن التي 
لــالســف مـــّرت عليها جائحة كــورونــا 
 أن المخازن 

ً
دون استغاللها«، موضحا

تشتمل على 1000 متر مربع »فريزرات« 
بــارتــفــاع 9 أمــتــار للتخزين، وأن هذه 
المساحة الهائلة »سنجني من ورائها، 
حــــال اســتــثــمــارهــا مـــع قــبــل الــشــركــات 
المتخصصة، إيــرادات كبيرة لالتحاد 
الذي يفتقر للمالءة المالية، كما ستكون 
لــهــا انــعــكــاســات ايــجــابــيــة كــبــيــرة في 
توفير المخزون االستراتيجي الغذائي 

واالستهالكي في الكويت«.
ــاد قــام  ــ ــــحـ وأضـــــــاف الــفــهــد أن »االتـ

بــتــوقــيــع عــقــديــن مــع كــبــرى الــشــركــات 
المتخصصة بالمحارم والمياه، لتكون 
ضمن أصناف التعاون، وجار التواصل 
مع مصانع المنظفات والمواد الغذائية 
لتوفير شريحة جــديــدة مــن أصناف 
التعاون«، موضحا أن الفترة المقبلة 
عيد أصنافنا إلـــى الــســوق بقوة 

ُ
»ست

 
ً
وبــأســعــار مناسبة ومــنــافــســة«، الفتا
إلــى أن لجنة تطوير العمل التعاوني 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون شارفت 
على االنتهاء من التعديالت الخاصة 
بقانون الــتــعــاون، ومــن ثــم رفعها إلى 
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية 

البرلمانية.

وزارة الشؤون االجتماعية

»األشغال«: باكورة بيع اإلجازات
 للشروط

ً
 مستوفيا

ً
لـ 50 موظفا

توضع في حساباتهم خالل أيام 

• سيد القصاص
كشفت مصادر مطلعة بوزارة األشغال 
العامة أن بــاكــورة بيع اإلجـــازات ستكون 
لـ50 موظفا، وهم أصحاب »الدفعة األولى« 
مــمــن تــقــدمــوا لــبــيــع إجـــازاتـــهـــم، وتــنــطــبــق 
ــوان  ــ عــلــيــهــم الــــشــــروط الـــتـــي وضـــعـــهـــا ديـ
الخدمة المدنية، مبينة أن الدفعة األولى 
تليها دفعات قادمة، وفقا ألسبقية التقدم 

لبيع اإلجازات في الوزارة.
»الجريدة«، إن وكيلة  وقالت المصادر، لـ
وزارة األشــغــال مــي الــمــســعــد وجــهــت بــأن 
يــتــم صــــرف بــيــع اإلجـــــــازات عــلــى دفــعــات 
ات المنظمة،  متتالية بعد تطبيق اإلجراء
مــضــيــفــة أن الــدفــعــة األولــــى تــتــم مــراجــعــة 
ات صــرف قيمة إجــازاتــهــا فــي قسم  إجـــراء
ــوزارة، بـــعـــد أن تــــم رفــعــهــا  ــ ــالــ ــ ــــب بــ ــرواتـ ــ الـ
ومــراجــعــتــهــا مـــن الــمــراجــعــيــن الــمــالــيــيــن، 
وتــوقــيــعــهــا مـــن وكـــيـــل الــــشــــؤون الــمــالــيــة 

واإلدارية في الوزارة. 
وبينت أن صــرف »بيع اإلجــازات« ألول 
دفــعــة سيكون فــي حساباتهم خــالل أيــام 
بعد انتهاء المراجعات الالزمة، الفتة إلى 
أن صرف بيع اإلجازات لإلشرافيين ممن 
تقدموا لبيع إجازاتهم يكون بعد مراجعة 
وكيلة الـــوزارة وتوقيعها على طلباتهم 
بــخــالف بــاقــي مــوظــفــي الـــــوزارة أصــحــاب 

الدرجات الوظيفية األقل.
يــذكــر أن الــمــتــحــدث الــرســمــي فــي وزارة 
األشــــغــــال الـــعـــامـــة أحـــمـــد الـــصـــالـــح أعــلــن 
األسبوع الماضي أن هناك 8 آالف موظف 
ــع تــلــك  ــم رفــ تـــقـــدمـــوا لــبــيــع إجـــازاتـــهـــم، وتــ
الطلبات لمراقب شؤون التوظيف التخاذ 

ات المتبعة بشأنها. اإلجراء

د القوة المشاركة بتأمين »المونديال«
ّ
المكراد تفق

• محمد الشرهان
ــد رئــيــس قـــوة اإلطــفــاء 

ّ
تــفــق

العام، الفريق خالد المكراد، 
ــــوة الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــقـ ــ فــــــرق الـ
تــأمــيــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
2022، بــدولــة قــطــر الشقيقة، 
لـــالطـــالع عــلــى جـــهـــود الــقــوة 
ــن الــعــام  ــ وخـــطـــة حــمــايــة األمـ

هناك.
ــــرق  ــفـ ــ ونـــــــقـــــــل الـــــــمـــــــكـــــــراد لـ
الــقــوة الــمــوجــوديــن فــي قطر 
تحيات وتقدير النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طالل الخالد.

وعــــلــــى هــــامــــش الــــــزيــــــارة، 
الــتــقــى الـــمـــكـــراد مـــديـــر األمـــن 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــــــعــــــام بـــــــــــــوزارة الــ
ــــق الــــركــــن  ــريـ ــ ــفـ ــ ــة، الـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــر  ــ ــديـ ــ ــد الــــخــــلــــيــــفــــي، ومـ ــ ــعـ ــ سـ
الــدفــاع الــمــدنــي، الــلــواء حمد 
ــــن خــاللــهــا  ــــم مـ الــــدهــــيــــمــــي، تـ
مناقشة أطر التعاون الثنائي 
والـــمـــواضـــيـــع ذات االهــتــمــام 
ــتـــرك، مــهــنــئــا الــجــانــب  الـــمـــشـ
ــاح تـــنـــظـــيـــم  ــ ــــجـ ــنـ ــ الـــــقـــــطـــــري بـ

البطولة.

وزاررئــــــــيــــــــس الـــــقـــــوة عــــدة 
ــدا بــــجــــهــــود  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مــــــــواقــــــــع، مـ
والــــتــــزام الـــقـــوة بــــرا وبـــحـــرا، 
ــوات الـــدفـــاع  ــ بــمــشــاركــتــهــم قــ
المدني القطري وقوات خفر 
السواحل وفرق أمن البطولة 
ومساهمتهم الفعالة بإنجاح 

ــوة  ــقــ  الــ
ً
ــا ــ ــهـ ــ ــــوجـ الــــبــــطــــولــــة، مـ

الـــمـــشـــاركـــة إلــــى اســـتـــمـــراريـــة 
الـــعـــمـــل بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة، 
ــهــــود  وتـــــقـــــديـــــم أقـــــصـــــى الــــجــ
والــتــعــاون وتــوفــيــر اإلســنــاد 

والدعم الالزم.
رافـــــــــــق الـــــفـــــريـــــق والــــــوفــــــد 

الــمــرافــق فـــي الــــزيــــارات قــائــد 
قــــــــوة الـــــــواجـــــــب الــــمــــشــــاركــــة 
بـــتـــأمـــيـــن الـــبـــطـــولـــة، الـــمـــقـــدم 

عبدالله غريب.

 أفراد القوة
ً
 المكراد متوسطا

ضبط حارس يسرق مركبات المصلين
• محمد الشرهان

تمكن رجـــال األمـــن فــي اإلدارة العامة لشرطة 
النجدة بإدارة نجدة محافظة االحمدي من ضبط 
شخص ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض 
مواقع التواصل االجتماعي، يتضمن محاولته 
ســرقــة الــمــركــبــات المتوقفة امـــام احـــد المساجد 

في منطقة صباح األحمد لتأدية صالة الجمعة.
»الجريدة« إن التحقيقات  وقال مصدر أمني لـ
األولـــيـــة مــع الــمــتــهــم، والــــذي تــبــيــن انـــه مــقــيــم من 
جنسية عربية ويعمل موظف أمن بإحدى شركات 
الــحــراســة، اعــتــرف بــمــحــاولــتــه ســرقــة محتويات 
الــمــركــبــات اثــنــاء تــواجــد المصلين فــي المسجد 

ألداء الصالة.
وأضـــــاف الــمــصــدر انــــه تـــم اتـــخـــاذ اإلجــــــراءات 

 إلبعاده عن البالد، مشيرا 
ً
الالزمة بحقه، تمهيدا

الى ان »الداخلية« تقدمت بالشكر للمواطن الذي 
صور المقطع، على حسه األمني الذي جسد مقولة 

»كل مواطن خفير«.

المتهم أثناء محاولته سرقة إحدى 
المركبات... وبعد إلقاء القبض عليه

 لإلقامة والعمل 
ً
ضبط 79 مخالفا

وشبكة منافية لآلداب
في حمالت أمنية لقطاَعي شؤون اإلقامة واألمن الجنائي

• محمد الشرهان
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــزة األمــنــيــة بــــ ــهـ واصـــلـــت األجـ
مالحقة مخالفي قانون اإلقامة والعمل ومزاولي 
األعــمــال المنافية لــــآداب الــعــامــة، وتــمــكــنــوا من 
ضبط 79 مخالفا لقانون اإلقــامــة والعمل، ومن 
العاملين في أعمال منافية لآداب العامة من خالل 
حمالت التفتيش والمداهمات لقطاَعي شــؤون 

األمن الجنائي وشؤون اإلقامة.
ــال مــصــدر أمــنــي لــــ »الـــجـــريـــدة«: تــمــّكــن رجـــال  وقــ
مباحث قطاع األمن الجنائي؛ اإلدارة العامة للمباحث 
الــجــنــائــيــة، إدارة حــمــايــة اآلداب الــعــامــة ومكافحة 
 
ً
االتجار باألشخاص، من ضبط شبكة من 12 شخصا
متخصصين في الترويج لألعمال المنافية لآداب 

العامة مقابل مبالغ مالية في محافظة األحمدي.
وأضاف المصدر أن المتابعة األمنية المكثفة، 
إضافة الى رصد رجــال المباحث مواقع إباحية 
على الشبكة العنكبوتية، أشارت الى وجود شبكة 
لألعمال المنافية لـــآداب فــي منطقة المهبولة، 
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص يدير 
الشبكة بإحدى البنايات، فتمت مداهمة الموقع، 

، )3 رجال و9 نساء(، 
ً
حيث تم ضبط 12 شخصا

والـــعـــثـــور عــلــى الـــعـــديـــد مـــن كـــامـــيـــرات الــمــراقــبــة 
واألجــهــزة الذكية المستخدمة في إدارة الشبكة 
عن طريق برامج التواصل، فأحال رجال المباحث 
جميع المتهمين الى جهة االختصاص، التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أســـفـــرت الـــحـــمـــالت األمــنــيــة 
المكثفة لـــإلدارة العامة لمباحث شــؤون االقامة 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة عـــن ضــبــط 58 
 لقانون اإلقامة والعمل في منطقة العبدلي 

ً
مخالفا

مــن جنسيات مختلفة، وتــم تحرير 58 مخالفة 
عامل بغير مركز عمل محدد من قبل الهيئة العامة 
للقوى العاملة، وإغالق المتاجر غير المرخصة 

وإزالة التجاوزات من قبل بلدية الكويت.
وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 4 أشخاص 
ي 

َ
مخالفين لــقــانــون اإلقــامــة والــعــمــل فــي منطقت

صباح األحــمــد وإشبيلية، وكــذلــك ضبط مكتب 
خدم وهمي في منطقة الجهراء يديره 5 أشخاص 
مخالفين لقانون اإلقامة والعمل، مشيرا الى أن 
رجــال مباحث اإلقامة أحالوا جميع المخالفين 

لجهات االختصاص التخاذ الالزم بحقهم.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بحوادث مرور
خالل عطلة نهاية األسبوع

• محمد الشرهان
لقي رجالن وامرأة مصرعهم، 
مــســاء أمــــس األول، وأصـــيـــب 7 
ــن جــــــراء 3  بــــجــــروح مـــتـــفـــرقـــة مــ
حـــوادث مـــرور منفصلة وقعت 
مــســاء أمــس األول بالفحيحيل 
والسالمي وعلى طريق الوفرة.

وفي تفاصيل الحادث األول، 
قـــالـــت إدارة الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
واإلعالم بقوة اإلطفاء، إن ادارة 
العمليات تلقت بــالغــا بــوقــوع 
حــــادث تـــصـــادم بــيــن مركبتين 
فــــي شــــــارع الــــدبــــوس بــمــنــطــقــة 
الفحيحيل، فــتــم تــحــريــك مركز 
ــاء الـــفـــحـــيـــحـــيـــل، وتـــبـــيـــن  ــ ــفــ ــ إطــ
ــع بـــيـــن مــركــبــة  ــ أن الــــحــــادث وقـ
رباعية الدفع وأخــرى صالون، 
وتــســبــب فــي انــحــشــار ومــصــرع 
رجـــل وامــــــرأة، وقـــد عــمــل رجـــال 
اإلطــفــاء على انتشال الجثتين 
وتسليمهما الــى رجـــال اإلدارة 

العامة لألدلة الجنائية.
وفي تفاصيل الحادث الثاني، 

ذكـــــــرت اإلدارة أن الــعــمــلــيــات 
المركزية تلقت بالغا عن حادث 
ــقــــالب عــلــى طــريــق  تـــصـــادم وانــ
الـــســـالـــمـــي، فـــتـــم تـــوجـــيـــه مــركــز 
إطفاء الشقايا الى موقع البالغ 
الـــذي تبين أنـــه حـــادث تــصــادم 
وانقالب بين مركبتين وانحشار 
7 أشخاص، وعملت الفرقة على 
إخـــراج المصابين وتسليمهم 

الى الطوارئ الطبية.

ــي الــــحــــادث الـــثـــالـــث، لقي  وفــ
ــد آســـيـــوي مــصــرعــه دهــســا  ــ وافـ
مــســاء أمـــس األول عــلــى طــريــق 
الوفرة باتجاه مدينة األحمدي، 
أثــنــاء محاولته عبور الطريق، 
وتم نقل الجثة الى إدارة الطب 
ــم الــداهــس 

ّ
الـــشـــرعـــي، فــيــمــا ســل

نفسه الى رجال األمن.

حادث شارع الدبوس في الفحيحيل
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قــــال آمــــر ســــاح اإلشــــــارة في 
ــلــــواء ركــن  الــجــيــش الــكــويــتــي الــ
ــنــــزي، إن  ــعــ ــنـــدس مـــحـــمـــد الــ ــهـ مـ
ــــع تــأمــيــن  ــكــــويــــت تـــتـــعـــامـــل مـ الــ
ــــي عـــلـــى  ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الـــــفـــــضـــــاء اإللــ
 بأن مجلس 

ً
محمل الجد، مذكرا

الــوزراء قرر بجلسته في نهاية 
ــــو 2021 الــــمــــوافــــقــــة عــلــى  ــايـ ــ مـ
إنـــشـــاء الــمــركــز الــوطــنــي لــأمــن 
ــر  ــ ــلـــيـــف وزيـ الــــســــيــــبــــرانــــي، وتـــكـ
الخارجية وزير الدولة لشؤون 

مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــنــســيــق مع 
العديد من وزارات ومؤسسات 
الــدولــة الفاعلة في هــذا المجال 
إلعداد مشروع مرسوم لإلعان 

عن المركز.
ــــاف الــعــنــزي، فـــي حـــوار  وأضـ
مع مجلة »يونيباث« األميركية 
الــمــخــصــصــة لــحــمــايــة الــفــضــاء 
ــذا الـــمـــركـــز  ــ الـــســـيـــبـــرانـــي، أن هــ
يـــــتـــــولـــــى تــــنــــســــيــــق وتــــضــــافــــر 
جهود جميع مؤسسات الدولة 

لحماية فضائها اإللكتروني من 
الهجمات الــتــي يمكن حدوثها 
فـــي ظـــل الــفــوضــى اإللــكــتــرونــيــة 

العالمية.
وأوضح أن المركز فرض على 
ــمـــؤســـســـات الــمــحــلــيــة  جــمــيــع الـ
ــــدف تــكــتــيــكــي  ــا هــ أن يــــكــــون لـــهـ
عــبــر تــأمــيــن الــشــبــكــات الــتــابــعــة 
لــهــا، وهــــدف اســتــراتــيــجــي وهــو 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي حـــمـــايـــة فــضــاء 
الــدولــة، والعمل ككيان مشترك 

تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لأمن السيبراني.

مثال للتعاون

وأوضـــــــــح أن الــــشــــراكــــة بــيــن 
ــادة  ــيــ ــقــ الـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي والــ
الــمــركــزيــة األمــيــركــيــة فــي مجال 
تــكــنــولــوجــيــا أمــــن الــمــعــلــومــات 
ــلـــتـــعـــاون الــــدولــــي  تـــعـــد مــــثــــااًل لـ
الــمــأمــول، حــيــث تعقد بانتظام 
دورات تــدريــبــيــة وورش عمل 
وأنــــشــــطــــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــحـــد مــن 
المخاطر وحماية منظومات أمن 
المعلومات والشبكات المحلية.

ــــزي أن األمــــــن  ــنـ ــ ــعـ ــ  وبـــــيـــــن الـ
الــســيــبــرانــي لــيــس مــهــمــة دولـــة 
واحـــدة فقط، بــل مهمة يضطلع 
بـــــهـــــا تـــــحـــــالـــــف مـــــــن الـــــشـــــركـــــاء 
الدوليين، يمتلكون التكنولوجيا 
ــل مـــواجـــهـــة  ــ والـــمـــعـــرفـــة مــــن أجــ
التهديدات دائمة التطور ألنظمة 
الكمبيوتر الــتــي يعتمد عليها 
الــعــالــم والـــحـــضـــارة اإلنــســانــيــة 

المشتركة.
وذكـــر أن الــحــرب السيبرانية 

ــدول،  ــ تــشــمــل الــتــجــســس عــلــى الـ
ــتــــجــــاريــــة  وســــــرقــــــة األســـــــــــــرار الــ
والــعــســكــريــة، ومهاجمة أجهزة 
الكمبيوتر المسؤولة عن تشغيل 
البنية التحتية الحيوية وأنظمة 
األسلحة، واخــتــراق المعلومات 
األمنية واالقتصادية الحيوية، 
كما تستهدف مرافق الخدمات 
الحيوية أو تلك المتعلقة باألمن 
الــقــومــي لـــلـــدول الــتــي تعتبرها 

معادية.

أشـــــاد ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــدى 
الــكــويــت عــلــي آل مــحــمــود بعمق 
ــعــــاقــــات الــتــاريــخــيــة  ومـــتـــانـــة الــ
ــيــــدة والـــراســـخـــة  ــة الــــوطــ ــ ــويـ ــ األخـ
التي تربط قطر بالكويت وأنها 
ــدارة اهــتــمــامــاتــنــا  ــ ــأتـــي فـــي صــ »تـ
وبتوجيهات سامية من القيادة 
السياسية«، مــؤكــدا حــرص قطر، 
، على تقوية 

ً
 وشعبا

ً
 وحكومة

ً
أميرا

وتعزيز هــذه العاقات المتميزة 
الــتــي تــقــوم عــلــى روابـــــط اإلخــــوة 
ــخ الــمــشــتــرك فـــي جميع  ــاريـ ــتـ والـ
ــل الــقــيــادتــيــن  ــمــــجــــاالت، فــــي ظــ الــ
الــســيــاســيــتــيــن فـــي كـــا الــبــلــديــن، 
صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
حــــمــــد، وأخــــيــــه صــــاحــــب الــســمــو 
الــشــيــخ نـــــواف األحــــمــــد، لــمــا فيه 
خير ومصلحة الشعبين والبلدين 
 
ً
 للبلدين مزيدا

ً
الشقيقين، متمنيا

من التقدم والتطور واالزدهار. 
وتقدم السفير آل محمود، في 
تصريح صحافي أمس، بمناسبة 
الــيــوم الــوطــنــي لــدولــة قــطــر الــذي 
يصادف 18 ديسمبر من كل عام، 
بجزيل الشكر، وعظيم االمتنان 
للكويت الشقيقة، أميرا وحكومة 
وشــعــبــا، عــلــى وقــوفــهــا مــع دولــة 
قطر في استضافتها لبطولة كأس 
العالم )قطر 2022(، واستعدادها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــع إمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لـــــــوضـــــــع جـ
إلنجاحها، موجها الشكر أيضا 
إلى الجهات الحكومية والخاصة 
التي تضامنت مــع قطر فــي هذه 
النسخة المتميزة من المونديال.

وقـــــال إن قــطــر تــحــتــفــل الــيــوم 
ــرى تـــولـــي مـــؤســـس الـــدولـــة  ــذكــ بــ

الــــشــــيــــخ جــــاســــم بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
ثــانــي مــقــالــيــد الــحــكــم فــي الــبــاد، 
مشيرا إلى أنها »مناسبة تعكس 
تـــمـــاســـك أهـــــل قـــطـــر وتــاحــمــهــم، 
وتـــتـــجـــلـــى فــيــهــا مـــعـــانـــي الــفــخــر 
بالوطن، والوفاء لأجداد واآلباء 
ولتضحياتهم الخالدة، واالعتزاز 
بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد«. 
وأوضح آل محمود أن فعاليات 
االحتفال في العام الحالي تتضمن 
4500 نشاط ثقافي وتراثي على 
، بــدأت مع انطاق 

ً
مــدى 24 يــومــا

فــعــالــيــات »درب الــســاعــي« خــال 
ــن 25 نـــوفـــمـــبـــر حــتــى  ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ الــ
ــــوالء  18 ديــســمــبــر، بــمــا يـــعـــزز الـ
والــتــكــاتــف والــــوحــــدة واالعـــتـــزاز 

بالهوية الوطنية. 
وبــيــن أن الــنــهــج الــــذي تتبعه 
دولة قطر على الدوام هو االلتزام 
ــي، وانـــتـــهـــاج  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــانــــون الـ ــقــ ــالــ بــ

الــدبــلــومــاســيــة الــوقــائــيــة فــي نــزع 
ــــات قــبــل استفحالها،  فتيل األزمـ
الفـــتـــا إلــــى أن دولـــــة قــطــر حققت 
نتائج إيجابية فــي هــذا الصدد، 
مــمــا جــعــلــهــا تــلــعــب دورا فــاعــا 
ــــؤوال فــــي الــمــنــطــقــة وعــلــى  ــــسـ ومـ
مستوى العالم، مؤكدا أن االلتزام 
بهذه المبادئ جعل من دولة قطر 
شريكا يعتد به في صناعة السام 

ودعم االستقرار. 
ولفت إلى أن »االحتفال بذكرى 
اليوم الوطني لهذا العام يكتسب 
ــه مــع  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــاصــ ــ ــــة خــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
استضافة دولة قطر لبطولة كأس 
العالم، وهو حدث استثنائي فريد 
مــن نــوعــه فــي منطقتنا العربية، 
والحدثان يشكان فرصة إلبــراز 
وحـــدة وثــقــافــة أهـــل قــطــر للعالم، 
حيث يتعرف زوار قطر خال هذه 
الــفــتــرة عــلــى الــجــوانــب المضيئة 
فــــي تـــاريـــخـــنـــا وثــقــافــتــنــا ومــــدى 
إيماننا بالتفاعل الحضاري مع 
سائر الثقافات واعتزازنا بقيمنا 

العربية اإلسامية«. 
ــــى أن بـــطـــولـــة كـــأس  وأشـــــــار إلـ
العالم أظهرت الهوية الحضارية 
لدولة قطر، باإلضافة إلى قدرتها 
االقتصادية واألمنية واإلداريــــة، 
ــا الـــواضـــحـــة فـــي كل  ــهـ ــازاتـ وإنـــجـ
المجاالت، مردفا: ونحن ممتنون 
لــلــدعــم واإلشـــــــادة بــنــجــاحــنــا في 
تــنــظــيــم هـــــذا الــــحــــدث اإلنـــســـانـــي 
الــعــالــمــي الــكــبــيــر، مــؤكــدا أن هــذه 
التجربة الفريدة الملهمة هي ملك 

لإلنسانية جمعاء.

احتفلت عــضــوات لجنة المرأة 
الدبلوماسية بحلول العام الجديد 
وعـــيـــد الـــمـــيـــاد بــفــنــدق الــنــخــيــل، 
بمشاركة مجموعة من السفيرات 

وعقيات السفراء والصديقات.
بـــدأ الــحــفــل بكلمة لمستشارة 
الــلــجــنــة نـــرجـــس الـــشـــطـــي، حــيــث 
ــتــــهــــانــــي والـــتـــبـــريـــكـــات  قــــدمــــت الــ
لــلــجــمــيــع، وتــمــنــت لــلــجــنــة مــزيــدا 
مــن الــنــجــاح واالزدهــــــار، وشــكــرت 
العضوات القائمات على تنظيم 
الحفل على جهودهن ومتابعتهن 
ــدول  ــ ــ ــه، كــــمــــا شــــكــــرت الـ ــ ــــاحـ ــــجـ إلنـ
الـــتـــي ســاهــمــت بـــعـــرض فــقــراتــهــا 
ــلـــكـــلـــور الــــشــــعــــبــــي، الـــــذي  مـــــن الـــفـ
يــمــثــل بـــادهـــا، وتــمــنــت للجميع 
ــج الـــلـــيـــلـــة  ــامــ ــرنــ ــبــ االســــتــــمــــتــــاع بــ

السعيدة.
بعدها بــدأ عــرض فــقــرات فنية 

ــــن دول أمـــيـــركـــا  ــــل مـ ــــن تـــــــراث كـ مـ
الــاتــيــنــيــة، وعــــرض فــنــي شعبي 
لمملكة إسواتيني، وعــرض فني 
لجمهورية النيبال، وكذلك عرض 

تـــراثـــى فــنــي لــجــمــهــوريــة كــيــنــيــا، 
وعــرض فني شرقي لمصر، وفي 
ــــدول  نـــهـــايـــة الـــحـــفـــل تــــم تـــكـــريـــم الـ
ــهـــادات تــقــديــريــة،  الـــمـــشـــاركـــة بـــشـ

كما شاركت شخصية بابا نويل 
فــي تــوزيــع الــهــدايــا عــلــى الجميع 
مــع تــبــادل التهاني بحلول العام 

الجديد 2023.

احتفل قسم اللغة العربية 
بــكــلــيــة الـــتـــربـــيـــة األســـاســـيـــة، 
باليوم العالمي للغة العربية، 
والـــذي يــصــادف 18 ديسمبر 
من كل عام، تحت رعاية عميد 
»التربية األساسية« في الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
والــتــدريــب د. فــريــح الــعــنــزي، 
والــــــــــذي أنــــــــاب عــــنــــه مـــســـاعـــد 
الـــعـــمـــيـــد د. خـــالـــد الــشــعــيــب، 
بــحــضــور كــوكــبــة مـــن أعــضــاء 
هيئتي التدريس والتدريب، 

وعدد من طلبة الكلية.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أعــربــت 
رئيس قسم اللغة العربية د. 
فاطمة العازمي عن سعادتها، 

بــــإقــــامــــة هـــــــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة، 
 للغة القرآن 

ً
احتفاًء وتكريما

الــكــريــم، »هـــذه اللغة الجميلة 
الــتــي أعطتنا مكانة مرموقة 
ــم«، مــؤكــدة أن اللغة  ــ بــيــن األمـ
الــــعــــربــــيــــة ســــاهــــمــــت بــشــكــل 
كبير في الحفاظ على التراث 
الــعــالــمــي، مـــن خــــال حفظها 
لأحداث والمناسبات، كما أن 
»لغتنا العربية الجميلة نقلت 
الــمــعــارف والــعــلــوم وتــرجــمــة 
الـــكـــتـــب الـــقـــديـــمـــة الــيــونــانــيــة 
والــــــــرومــــــــانــــــــيــــــــة لـــمـــخـــتـــلـــف 

الحضارات«. 
مـــن جــانــبــه، أكــــد د. محمد 
الــــحــــمــــصــــي أهـــــمـــــيـــــة الــــلــــغــــة 

الــعــربــيــة، وضــــــرورة الــحــفــاظ 
ــا، ومــكــانــتــهــا  ــهـ ــرداتـ ــفـ عـــلـــى مـ
 
ً
العالية عند كل عربي، مشيرا

م اللغة العربية  إلى أن الله كرَّ
بجعلها لغة القرآن، ومدحها 
الــكــثــيــر مــن الــشــعــراء عــلــى مر 

الزمان، بسبب ما تتميز به من 
عبارات ودالالت ال توجد في 

غيرها من لغات العالم.

العدد 5212 / األحد 18 ديسمبر 2022م / 24 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
محليات local@aljarida●com٩

131 ألف طالب يبدأون اختبارات الفصل الدراسي األول
ين الـ 10 و11 اليوم... و45384 بالـ 12 في 4 يناير 

ّ
منهم 85937 بالصف

ــوم  ــ ــ ـــيـ ـــ تـــــنـــــطـــــلـــــق صــــــــبــــــــاح الـ
اختبارات نهاية الفصل الدراسي 
األول من العام الحالي لـ 85937 
 فــــي الـــصـــفـــيـــن الـــعـــاشـــر 

ً
طـــالـــبـــا

والحادي عشر بقسميه العلمي 
واألدبــــــي، إضـــافـــة إلـــى التعليم 
الــديــنــي بــالــمــدارس الحكومية 
والخاصة، فيما تبدأ اختبارات 
طلبة الصف الثاني عشر في 4 
يــنــايــر الــمــقــبــل وتــشــمــل 45384 

طالبا.
ــر  ــ ــ وبــــالــــمــــنــــاســــبــــة أكـــــــــد وزيـ
الــتــربــيــة وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــــث الــــعــــلــــمــــي، د. حــمــد  ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
الــعــدوانــي، حــرص التربية بكل 
قطاعاتها على تهيئة األجــواء 
الــمــنــاســبــة للطلبة والــطــالــبــات 
ألداء االمتحانات، والعمل على 
تسخير اإلمكانات لتجهيز لجان 
االخــتــبــارات، والــتــأكــد مــن سير 
االختبارات بكل ساسة ويسر.

»ثروة الكويت«

ودعا العدواني، في تصريح، 
الــطــلــبــة إلــــى أهــمــيــة االجــتــهــاد 
والتركيز والمثابرة، وأن يكونوا 
واثـــقـــيـــن بـــقـــدراتـــهـــم، مــبــتــعــديــن 
عــن كــل مــا مــن شــأنــه أن يشتت 
انــتــبــاهــهــم ويــثــيــر قلقهم خــال 
فترة االختبارات، حتى يحققوا 
هدفهم في الحصول على أعلى 
مراتب اإلنــجــاز والنجاح خال 
مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة، لــيــكــونــوا 
أعــضــاء فاعلين فــي المستقبل 
للمشاركة في بناء نهضة الوطن 
وتـــنـــمـــيـــتـــه، مــــؤكــــدا أن الــطــلــبــة 
هــم ركــيــزة المستقبل والــثــروة 

الحقيقية للكويت واالستثمار 
الحقيقي لها.

وأشاد وزير التربية بالجهود 
الــمــبــذولــة واالســـتـــعـــدادات التي 
قامت بها جميع قطاعات الوزارة 
من الهيئة اإلدارية والتعليمية، 
من خال التعاون والتكامل في 
الــعــمــل كـــل مـــن مــوقــعــه لتهيئة 
بيئة سليمة للطلبة، وضــمــان 
حسن سير عملية االختبارات، 
مــؤكــدا متابعته لكل مــا يتعلق 
باالختبارات عن كثب، انطاقا 
من حرصه وقيادات الوزارة على 

سامة سير االختبارات.

 
ً
85937 طالبا

بدوره، أعلن الناطق الرسمي 
باسم »التربية«، أحمد الوهيدة، 
بـــدء االخـــتـــبـــارات الــيــوم لطاب 
ــيـــن الـــعـــاشـــر  ــفـ وطــــالــــبــــات الـــصـ
والــــــــحــــــــادي عــــشــــر فــــــي جــمــيــع 
الـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة، الــبــالــغ 
 وطالبة، 

ً
عــددهــم 85937 طالبا

ــا أن طـــــــــاب الــــصــــف  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
الــعــاشــر عــددهــم 44717، منهم 
 و21742 طالبة، 

ً
22975 طــالــبــا

سيؤدون اختبار مادة الفيزياء، 
أمـــــا طـــــاب الـــقـــســـم األدبــــــــي مــن 
الــصــف الــحــادي عشر وعــددهــم 
 
ً
7375 طـــالـــبـــا 14387، مـــنـــهـــم 

و7012 طالبة، فسيؤدون اختبار 
مادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم 
االقــتــصــاد، كما ســيــؤدي طاب 
القسم العلمي وعددهم 26833 
 
ً
، مــنــهــم 13851 طــالــبــا

ً
مــتــعــلــمــا

و12982 طــالــبــة اخــتــبــار مـــادة 
الرياضيات.

وأشار الوهيدة الى أن لجان 
ــارات الـــتـــربـــيـــة الــخــاصــة  ــبــ ــتــ اخــ
ــل طـــــــــــاب الــــصــــف  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــتــ ســ
 
ً
الــعــاشــر وعــددهــم 9699 طالبا
وطــالــبــة، كــمــا ســيــتــوجــه طــاب 
الصف الــحــادي عشر، وعددهم 
 وطالبة إلــى لجان 

ً
8247 طالبا
االختبارات.

 بالـ 12 
ً
45384 طالبا

وأوضح الوهيدة أن اختبارات 
الــصــف الــثــانــي عــشــر ستنطلق 
فـــي الــــرابــــع مـــن يــنــايــر الــمــقــبــل، 
 وطالبة 

ً
وسيتوجه 45384 طالبا

من طاب الصف الثاني عشر من 
التعليم العام والتعليم الخاص 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــديـــنـــي والـــتـــربـــيـــة 
ــارات،  ــبــ ــتــ الــــخــــاصــــة، ألداء االخــ
منهم 35809 طاب وطالبات من 
التعليم العام و8409 من التعليم 
الخاص و1075 من طلبة الصف 
الثاني عشر للتعليم الديني و91 
 وطالبة من طاب الصف 

ً
طالبا

الثاني عشر للتربية الخاصة.

تجهيز لالختبارات

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
تربوية لـ »الجريدة« أن الــوزارة 
ــارات،  ــبــ ــتــ ــعـــدت لــعــقــد االخــ ــتـ اسـ
حــــيــــث تــــمــــت تـــهـــيـــئـــة الــــقــــاعــــات 
ــر  ــيــ ــز الـــــلـــــجـــــان وتــــوفــ ــيــ ــهــ ــجــ وتــ
متطلبات عقد االخــتــبــارات من 
طــبــاعــة وتــجــهــيــزات وســـيـــارات 
للنقل، إضافة الى وضع الخطة 
واآللــيــة الــازمــة لضمان سامة 
وسرّية نقل أوراق االختبارات، 

مبينة أنــه سيتم إجـــراء تدوير 
رؤساء وأعضاء لجان اختبارات 
ــو  ــر، وهــ ــ ــشـ ــ ــــي عـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــف الـ ــــصـ الـ
اإلجـــراء الـــذي تطّبقه »التربية« 
منذ سنوات لمنع ظاهرة الغش 
فـــي االخـــتـــبـــارات، حــيــث يــجــري 
تدوير مديري المدارس الثانوية 
وأعــضــاء اللجان بين المدارس 
لضمان حيادية اللجان، ومنع 

محاوالت الغش.
ــادر إن وكــيــل  ــمـــصـ وقـــالـــت الـ
التعليم العام، أسامة السلطان، 
سيعتمد كشوف التدوير للجان 
اختبارات الثانوية العامة قريبا، 
الفتة الــى أن الـــوزارة تتبع عدة 
ــوات لــمــنــع  ــنــ إجــــــــــراءات مـــنـــذ ســ
الغش، ومنها وضع أرقام سرية 
ــارات،  ــبــ ــتــ لـــصـــنـــاديـــق نـــقـــل االخــ
حيث تــرســل هــذه األرقــــام لفتح 
ــبــــل مــــوعــــد بــــدء  ــق قــ ــاديــ ــنــ الــــصــ
االختبار بـــ 10 دقــائــق، لضمان 
عدم تسريبها، وموضحة أن هذه 
ات ســاهــمــت فــي تقليل  ــراء ــ اإلجــ

الظاهرة.
وأشـــــــارت إلــــى أن تــعــلــيــمــات 
ــديــــري  صـــــــــدرت الـــــــى جـــمـــيـــع مــ
المرحلة الثانوية بضرورة عدم 
إرباك الطلبة أو تفتيشهم أثناء 
االختبارات داخل اللجان، وإنما 
االكــتــفــاء بالتدقيق عليهم قبل 
الدخول الى اللجان، والتأكد من 
عدم حملهم األجهزة اإللكترونية 
ــــف أو  ــــواتـ ــهـ ــ ــة؛ ســــــــواء الـ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ الـ
الساعات أو السماعات، الفتة الى 
أن على رؤســـاء اللجان مراعاة 
مصلحة الطالب وعدم تشتيته 

داخل قاعات االختبار.

فهد الرمضان

مشاركات في الحفل

العقيد الركن فهد المطيري

اللواء   ركن    محمد    العنزي  للوزارة
ً
المطيري متحدثا رسميا

ــاع أمــــس، تــعــيــيــن الــعــقــيــد الـــركـــن فهد  ــدفـ أعــلــنــت وزارة الـ
 للوزارة لتعزيز التواصل وإيصال 

ً
 رسميا

ً
المطيري متحدثا

المعلومات لوسائل اإلعام.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن تعيين العقيد الركن 
 على تعزيز التواصل والــرد على كل 

ً
المطيري يأتي حرصا

االستفسارات وإيصال المعلومات واالستيضاحات الدقيقة 
لــوســائــل اإلعـــام بمختلف أنــواعــهــا وأن يــكــون حلقة وصل 

للتواصل مع وزارة الدفاع.

»المرأة الدبلوماسية« تحتفل بالعام الجديد

»أمن الجامعة« ينجز
2098 إخالء طرف

كشف مدير إدارة األمن والسامة في جامعة الكويت، م. يوسف 
الخميس، عن إنجاز 2098 معاملة إخاء طرف للطاب، وذلك وفقا 

إلحصائية الخدمات المقدمة في نوفمبر الماضي. 
ولفت الخميس، في تصريح لـ »الجريدة«، الى ان العيادة الطبية 
التابعة لإلدارة استقبلت 9130 حالة خال نوفمبر الماضي، فيما 

أصدرت اإلدارة 863 هوية طابية للدارسين في الكلية.
وبـــيـــن أن اإلدارة اســتــقــبــلــت 254 اســتــفــســارا عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل و79 اتــصــاال لمختلف االســتــفــســارات، وتــم التعامل 
معها بشكل سريع. كما قامت بتسليم المفقودات في الجامعة 
ألصحابها )269 غرضا مفقودا(، كما أصدرت تصاريح الدخول 
لـــ 12 شخصا، إضــافــة إلــى انها قامت بالتفاعل لمساعدة 63 
شخصا مــن االســاتــذة والطلبة الــذيــن طلبوا مساعدتهم على 

الطريق.

● حمد العبدلي
أطلقت جمعية طلبة كلية 
الــحــقــوق بــجــامــعــة الــكــويــت 
ــــب«، التي  حملة »حـــق وواجـ
 من المطالبات 

ً
تتبنى عــددا

الـــمـــهـــمـــة، وتـــــحـــــاول إقـــنـــاع 
الجهات المعنية في اإلدارة 
الـــجـــامـــعـــيـــة بـــــاألخـــــذ بـــهـــا، 
لارتقاء بالجانب األكاديمي 
ــــة  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــــــي الـــــكـــــلـــــيـــــة ومـ
السلبيات، وتحقيق الحقوق 
 
ً
الطابية باعتبار ذلك واجبا

على أعضاء الجمعية.
ــيــــس الــجــمــعــيــة  وقـــــــال رئــ
مــــــــبــــــــارك الــــــنــــــصــــــافــــــي، فـــي 
تصريح، إن الجمعية تبنت 
مطالبات، أهمها تمديد فترة 
ــبــــارات الــنــهــائــيــة في  ــتــ االخــ
التقويم الجامعي، السيما أن 
الفترة ال تتناسب مع المقرر 
، إلــى 

ً
الـــدراســـي الــكــبــيــر جــــدا

جانب عدم عقد االختبارات 
الــــفــــصــــلــــيــــة أيــــــــــام الــــســــبــــت؛ 
ليستغله الــطــالــب مــهــم في 

االستعداد لاختبارات.
وأضـــــــــــاف أن الـــجـــمـــعـــيـــة 
طالبت أيضا بإقرار مكافأة 
لــطــلــبــة الـــتـــدريـــب الــمــيــدانــي 
الـــعـــمـــلـــي بـــكـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق، 
لـــــمـــــســـــاواتـــــهـــــم مــــــــع طـــلـــبـــة 
الــتــدريــب العملي فــي باقي 
كليات الجامعة، كما طالبت 
بـــزيـــادة الــمــكــافــأة الطابية 
ــع الـــتـــضـــخـــم  ــ  مــ

ً
خــــصــــوصــــا

ــار، لتلبية  ــعــ ــاع األســ ــفــ وارتــ
احتياجات الطلبة المعيشية 
والـــــدراســـــيـــــة ومـــســـاواتـــهـــم 
بــالــمــبــتــعــثــيــن فـــي الـــخـــارج، 
بــعــدمــا اقـــر مجلس الــــوزراء 

 رفعها لهم.
ً
أخيرا

وأشــــار الــنــصــافــي إلـــى أن 
الجمعية طالبت برفع درجة 
الــســمــاح بـــإعـــادة الــمــقــررات 
الــدراســيــة ألكــثــر مــن 69 في 
ــة أكــبــر  ــة لـــمـــنـــح فــــرصــ ــئـ ــمـ الـ
لــلــطــالــب لــتــحــســيــن درجــتــه 
أســــوة بــبــاقــي طــلــبــة كليات 
جـــــامـــــعـــــة الــــــكــــــويــــــت حـــيـــث 
يستطيع الطالب بها إعادة 

المقرر في حال حصل على 
درجة »C« بما يساوي سلم 
الــدرجــات فــي كلية الحقوق 

73 - 76 في المئة.

صورة جماعية للمشاركين في االحتفالية

»التربية األساسية« احتفلت باليوم العالمي لـ »العربية«

جمعية الحقوق: ضرورة تعديل تقويم 
االختبارات وإقرار مكافأة »الميداني«

»البيئة« ترصد مخالفات 
على طريق الوفرة 306

رصــدت الهيئة العامة للبيئة، أمــس، عــددا من 
المخالفات البيئية على طريق الوفرة )306(، وتم 

تحرير مخالفات وفق قانون حماية البيئة.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة، فــي بــيــان صــحــافــي، أن فريقا 
منها قام بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل حملة 
تفتيش على المخيمات بالمناطق غير المسموح 

التخييم فيها، وذلك على طريق الوفرة )306(.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير مخالفات، 
وفقا للمادة 40 من القانون، وعقوبتها غرامة ال تقل 

عن 250 دينارا وال تزيد على 5 آالف دينار.
وأوضــــح الــبــيــان أن الـــمـــادة 40 تــنــص عــلــى أنــه 
»يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد 
إقــامــة المخيمات أو ألي غـــرض آخـــر الــقــيــام بــأي 
نشاط من شأنه اإلضــرار بالتربة أو التأثير على 
خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر 
على قدرتها اإلنتاجية، وتحدد الائحة التنفيذية 
لــهــذا الــقــانــون االشـــتـــراطـــات والــمــعــايــيــر الــواجــب 

التقيد بها«.

لجنة التحقيق في انتخابات »طلبة 
أميركا« تثبت صحة نتائجها

كشفت الهيئة التنفيذية لاتحاد الوطني لطلبة الكويت عن 
ــــداث انــتــخــابــات فـــرع الـــواليـــات  نــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق بــشــأن أحـ
جريت نهاية نوفمبر الماضي، معلنة 

ُ
المتحدة األميركية، والتي أ

تجميد عضوية مرتكب واقعة الغش والتزوير في االنتخابات في 
كل المنظمات والجهات التابعة لاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
وفروعه في الداخل والخارج، وحرمانه من المشاركة في أي فعاليات 
ينظمها االتــحــاد، بــاإلضــافــة إلــى تكليف رئــيــس الهيئة بتحريك 
شكوى قضائية بالواقعة أمام جهات التحقيق الرسمية المختصة.
وأعلنت لجنة التحقيق فــي تقريرها صحة النتائج المعلنة 

لانتخابات بفوز قائمة المستقبل الطابي.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة بالتوسع في دعوة جهات 
النفع العام لفعاليات االنتخابات؛ لتوفير أكبر قــدر من النزاهة 
والشفافية، واإلســراع في إقرار قانون إشهار االتحادات الطابية 
ليقنن العمل النقابي الطابي، ويحتفظ له بأدواره التاريخية التي 
أثرت في المجتمع الكويتي، مبينة أنها كانت تأمل حضور ممثلي 
قائمة الوحدة الطابية أمامها لتقديم ما لديها من حيثيات، ولكنهم 

.
ً
امتنعوا عن الحضور رغم دعوتهم رسميا

سفير قطر: إنجازاتنا تعكس التكاتف
بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي

آل محمود: نشكر الكويت على وقوفها إلى جانبنا إلنجاح كأس العالم

طلبتنا ركيزة 
المستقبل 

والثروة 
الحقيقية 

وهيأنا 
األجواء 

المناسبة لهم
العدواني

مبارك النصافي

السفير القطري

»الدفاع«: جادون في تأمين الفضاء اإللكتروني
العنزي: الشراكة الكويتية - األميركية بتكنولوجيا أمن المعلومات مثال للتعاون
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قــالــت المذيعة وروود حيات، 
إن تــقــديــمــهــا »حـــلـــقـــة الــبــحــريــن« 
فــي بــرنــامــج »مــســاء الــخــيــر« على 
تــلــفــزيــون الـــكـــويـــت مـــع زمــيــلــتــهــا 
اإلعالمية البحرينية القديرة هيا 
الــقــاســم بــــادرة تستحق االحــتــرام 
ــر، وفـــســـحـــة ومـــســـاحـــة  ــديــ ــقــ ــتــ والــ
إعالمية »لنعبر عن نبض الشارع 
الـــخـــلـــيـــجـــي أنـــــنـــــا إعــــــــــالم واحــــــد 
ــة مـــــن خــــالل  ــركـ ــتـ وفــــرحــــتــــنــــا مـــشـ
الــحــديــث بــتــســامــح واســتــعــراض 
ــم أوطـــانـــنـــا في  بــــطــــوالت ومــــالحــ

االستقالل«.
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــات، إن مـ ــ ــيــ ــ ــــت حــ ــالــ ــ وقــ
تلفزيون الكويت بتقديم الحلقة، 
أمــس األول، على الــهــواء مباشرة 
مــع اإلعالمية البحرينية القاسم 
هي من األفكار الرائعة التي تحظى 
باهتمام من وزير اإلعالم والثقافة 
ــة لــــشــــؤون الــشــبــاب  ــ ــدولـ ــ وزيـــــــر الـ
عــبــدالــرحــمــن الـــمـــطـــيـــري، وبــدعــم 
مباشر من وكيل اإلعالم بالتكليف 
محمد بــن نــاجــي، ووكــيــل شــؤون 
التلفزيون تــركــي الــمــطــيــري، مما 
يعبر عن أن تلفزيون الكويت تاريخ 

زاخر بالعطاء واإلنجاز.

تاريخ عريق

ــالـــت الــمــذيــعــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــــم، إن:  ــــاسـ ــقـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة هـــيـــا الـ
ــتـــفـــاالت الــوطــنــيــة  »تــقــديــمــي االحـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي تــلــفــزيــون 
 
ً
 أو مستغربا

ً
الكويت ليس غريبا

مــن أهلنا فــي الــكــويــت، فالتعاون 
بين التلفزيون في كل من الكويت 
والــبــحــريــن لـــه تـــاريـــخ وامــــتــــداد... 
 لتلفزيون الكويت والقائمين 

ً
»شكرا

ــبـــادارات وهـــذا  ــمـ عــلــيــه فـــي هـــذه الـ
 وليس قواًل نحن 

ً
التعاون ألنه فعال

خليجنا واحــــد وهــــذا أنـــا مذيعة 
بحرينية حضرت بــدعــوة كريمة 
من تلفزيون الكويت ألن الكويتيين 
والــبــحــريــنــيــيــن أخــــــوة تجمعهم 
أواصر المحبة واألخوة عبر تاريخ 
عتيد... نحن في البحرين نفتخر 
بالكويت فهم أهلنا تجمعنا أواصر 

.»
ً
 وأبدا

ً
المحبه واألخوة دائما

ــة  ــالـــت الـــقـــاســـم: »الــــيــــوم دولـ وقـ
الكويت توشحت بالعلم البحرين 
في أسواقها ومجمعاتها التجارية 
 بالعيد 

ً
 وابتهاجا

ً
»موالتها« فرحا

الوطني الـــ 51 لمملكة البحرين، 
وهــذي هي األبـــراج تعلن من قلب 
 
ً
 وابتهاجا

ً
العاصمة الكويت فرحا

 يستذكر مملكة البحرين 
ً
ــزا ــ ورمـ

بعيدها، وهــذا ما جبل عليه أهل 

الكويت وتــوارثــه اآلبــاء واألجـــداد، 
 بــــعــــد جــيــل 

ً
وأصـــــبـــــح لــــنــــا جــــيــــال

)الــكــويــتــي بــحــريــنــي والبحريني 
كـــويـــتـــي(، واخــتــتــمــت قــولــهــا بــأن 
تــلــفــزيــون الــكــويــت يعتبر لــنــا في 
الخليج التاريخ اإلعالمي الخليجي 

الذي نعتز ونفتخر فيه.
من ناحيتها، قالت رئيسة قسم 
المؤسسات الخليجية بإدارة إعالم 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
ــوزارة اإلعــــالم الكويتية جــايــزة  ــ بـ
النومسي، إن هــذه المبادرات من 
وزارة اإلعــــالم تعبر عــن التعاون 
المثمر بين مــؤســســات ووزارات 
اإلعــالم بين دول مجلس التعاون 
ــي تـــؤكـــد أن أهـــل  ــتـ الــخــلــيــحــي، الـ
الخليج تجمعهم األلفة والمودة 
فــي كــل المناسبات، ألن شعوبنا 
الــخــلــيــجــيــة قـــريـــبـــة فــــي كــــل شــي 

وتربطهم أواصر األخوة والدم.
بدورها، قالت آالء باقر من فريق 
ــداد، إن حلقة العيد الوطني  ــ اإلعـ
بــبــرنــامــج مـــســـاء الــخــيــر حظيت 
باهتمام وكيل وزارة اإلعالم محمد 
بن ناجي، ومن وضع آلية التنفيذ 
بــأن تكون بــجــودة عالية وفقرات 
متنوعة وفواصل وكليبات خاصة 
عن مملكة البحرين وأن تحمل في 
 يستعرض 

ً
طياتها محتوى مهنيا

جمال وإنجازات مملكة البحرين 
الشقيقة، 

وذلـــــــك بـــجـــهـــود جـــمـــيـــع فــريــق 
اإلعــــداد بقيادة مدير اإلنــتــاج في 
تلفزيون الكويت خالد بو حيمد، 
ــة الــمــخــرج سليمان الــخــراز  ورؤيــ

وفهد الرشيدي وأحمد السعيد.

استقالت أنجلينا جولي من مهمتها كمبعوثة 
خاصة للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم 
 منها في 

ً
 من العمل، رغبة

ً
المتحدة، بعد 20 عاما

»العمل مع أطراف مختلفة« وعلى قضايا إنسانية 
أوسع، وفق ما شرحت.

وقالت الممثلة، في بيان صــدر عن المفوضية 
 مــن العمل إلــى جانب 

ً
أمــس األول: »بــعــد 20 عــامــا

 الوقت حــان للعمل مع 
ّ
األمــم المتحدة، أشعر بــأن

جهات أخرى، واالنخراط بشكل مباشر مع الالجئين 
والمنظمات المحلية«.

وأكـــد رئــيــس المفوضية، فيليبو غـــرانـــدي، أن 

»جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية 
 »نحن ممتنون لها 

ً
في المسائل اإلنسانية«، مضيفا

اللتزامها معنا مــدى عقود وللفرق الــذي أحدثته 
لالجئين وَمن اضطروا إلى الفرار من بالدهم، كما 
أدرك أن قضية الالجئين ستبقى عزيزة على قلبها، 
ها ستحمل الشغف نفسه لجهة 

ّ
وأنا متأكد من أن

تعمل على القضايا اإلنسانية«.
وأنــجــزت جــولــي، وهــي إحـــدى أشهر النجمات 
في »هوليوود«، أكثر من 60 مهمة ميدانية على مّر 
السنين، مستفيدة من شهرتها واستقطابها وسائل 

اإلعالم خالل مهامها، لمصلحة قضية الالجئين.

وأوضح البيان أن جولي »زارت في اآلونة األخيرة 
اليمن وبوركينا فاسو مع المفوضية بهدف مقابلة 
ي طوارئ 

َ
النازحين الذين تضرروا من »أكثر حالت

 في التمويل وال تلقى تغطية كافية 
ً
تواجه نقصا

فــي الــعــالــم«. وفــي الــيــوم العالمي لالجئين، 
خالل يونيو 2021، دعت جولي إلى مزيد 
 إلى 

ً
من التضامن مع الالجئين، متطرقة

ما وصفته باألعذار غير المبررة لعدم 
اتخاذ مزيد من الخطوات خالل زيارتها 

لمخيم في بوركينا فاسو.
)أ ف ب(

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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مهرجان األغنية الليبية 
استعاد بريقه بعد نحو عقدين

سهرت العاصمة الليبية )طرابلس(، الخميس الماضي، على وقع 
األنغام واأللحان، مع انطالق الــدورة الخامسة لمهرجان األغنية 

.
ً
الليبية، الذي استعاد بريقه، بعدما توقف طيلة 18 عاما

قيم ألول مرة عام 1956 في طرابلس، ثم أقيمت دورته 
ُ
المهرجان أ

الثانية عام 2002، وجــاءت دورتــه الثالثة في بنغازي عام 2003، 
بعدها الدورة الرابعة في 2004 بمنطقة الجفرة.

 
ً
 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا

ً
وبعد توقف دام 18 عاما

بعودة المهرجان، ضمن فعاليات »طرابلس عاصمة اإلعالم العربي«، 
بهدف إعادة إحياء الفن في ليبيا.

ويهدي المهرجان هذه الدورة، التي تقام على مدى 3 أيام، لروح 
الفنان الراحل محمد حسن )1946-2017(، أحد أبرز نجوم األغنية 
الشعبية الليبية، واختتمت فعاليات المهرجان أمس، بمشاركة 20 

 ضمن مسابقة للمواهب الليبية في مجال الغناء.
ً
فنانا

واســتــمــع الــحــضــور فــي حــفــل االفــتــتــاح، الــذيــن كـــان مــن بينهم 
مجموعة من الفنانين العرب، إلى 10 متسابقين، منهم: جمعة نجم، 

وعلي الشريف، وانتصار عطية، وأيوب العربي.
وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الموسيقار علي الغناي، 
وعضوية: الملحن والمطرب رمــضــان كـــازوز، والشاعر محمد 

الدنقلي، والمغني حسين الجيالني.

معرض الكتاب من فعاليات االحتفال

المطيري يتفقد المعرض

ورود حيات وهيا القاسم عبر الشاشة

جولي في إحدى جوالتها اإلنسانية

من المهرجان

أنجلينا جولي

تفاعل رواد مواقع التواصل 
االجتماعي مع األغنية 
الجديدة التي طرحها 

حساب االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، مع اقتراب 

نهاية نسخة مونديال قطر 
.2022

واألغنية الجديدة يؤديها 
مطرب الراب املصري ويجز، 

وجاءت باسم »عز العرب«، 
وقد تجاوزت مشاهداتها 
املليون األول بعد يوم من 

طرحها على »يوتيوب«.
وكان مغني الراب الشهير 

ويجز نشر عبر حسابه في 
»إنستغرام« مقطعا قصيرا 
من األغنية الجديدة، وعلق 

عليها قائال: »عز العرب 
التراك الرسمي ملونديال 

كأس العالم، انتظروا 
الفيديو الرسمي قريبا«.

وعلى مواقع التواصل أثيرت 
تكهنات خالل الساعات 

األخيرة بني جمهور ويجز 
عن إحيائه للحفل النهائي 
لختام مونديال قطر اليوم، 

وعن قيامه بغناء »عز 
العرب« أمام آالف املشجعني، 
وهو ما تناقلته العديد من 

الصحف.

بدأت الفنانة منة شلبي، 
خالل الساعات املاضية، 

التحضيرات الجادة 
ملسلسلها الرمضاني الجديد 

الذي اختير اسم مبدئي له 
هو »تغيير جو«، من أجل 

املشاركة به في السباق 
الرمضاني.

واملسلسل الجديد بديل 
للمسلسل املتوقف من قبل 

»عالج طبيعي«، وتم االتفاق 
مع الفنان إياد نصار على 

تقديم دور البطولة أمامها، 
واتفقت الشركة املنتجة 

مع فريق العمل على بدء 
التصوير بداية العام 

املقبل ألخذ وقت مميز في 
التصوير.

وتحاول منة التغلب على 
كل األزمات بداية من تغيير 

املسلسل، مرورا باألزمة 
القضائية التي تعرضت لها 

حني تم إيقافها في مطار 
القاهرة بتهمة حيازة مواد 

مخدرة، وتحاول إنجاز 
عملها الجديد في أقرب وقت.

أطلق مغردون مصريون 
حملة بعنوان #إلغاء_حفل_
كيفن_هارت عبر »تويتر«، 

للمطالبة بإلغاء عرض 
»ستاند أب كوميدي« باستاد 

القاهرة األربعاء املقبل 
للممثل الكوميدي األميركي 

كيفن هارت.
وتداول املغردون تصريحات 

سابقة منسوبة لكيفن، 
قال فيها: »يجب أن نعلم 

أوالدنا تاريخ األفارقة 
السود الحقيقي عندما كانوا 

ملوكا في مصر، وليس 
فقط حقبة العبودية التي 

يتم ترسيخها في التعليم 
بأميركا تتذكرون الوقت 
الذي كنا فيه ملوكًا؟«، ما 

اعتبره البعض ومن بينهم 
شخصيات عامة »تزويرا 

للتاريخ املصري«، واتهموا 
هارت بـ »العنصرية«، 

وأنه يعتنق أفكار حركة 
»أفروسينتريك«، التي تروج 
عدة نظريات بينها أن أصل 

الحضارة املصرية إفريقي 
ر املغردون من 

ّ
فقط، ولهذا حذ

هذه الحركة التي قالوا إنها 
تحاول سرقة حضارة مصر، 
مؤكدين أن تاريخ مصر خط 

أحمر.

خبريات

ويجز يغني »عز العرب« 
في نهائي كأس العالم

منة شلبي في »رمضان«
 رغم األزمات

حملة إللغاء حفل كيفن 
هارت بالقاهرة

تلفزيون الكويت شارك البحرين فرحتها بالعيد الوطني
في مبادرة لتعزيز مفهوم اإلعالم الخليجي الموحد

احتفى تلفزيون الكويت 
بالذكرى الـ 51 للعيد الوطني 
لمملكة البحرين الشقيقة في 
حلقة مميزة توشحت بفرحة 

البحرين بالتعاون بين المذيعة 
الكويتية ورود حيات وزميلتها 

البحرينية هيا القاسم عبر 
شاشة التلفزيون، في ليلة 

اتسمت بالفخر وتبادل أواصر 
المحبة بين البلدين.

كرة القدمكرة القدم
شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

كينونٍة صغيرْه                كاألرِض ُمستديرْه

 لكنها                  لم ترتكب جريرْه
ٌ
ساحرة

ها شعوَرْه
ُّ
 يشدو باسمها          يبث

ُّ
والُكل

ُه الكبيرْه  بها          وأمُّ
ٌ

 مشغول
ُ

فالطفل

              كذلَك العشيرْه
ٌ
ُه مهووسة

ُ
سرت

ُ
أ

والشعُب أضحى واحًدا     يتابُع المسيرْه

ٍة خبيرْه منتخباٌت شاركْت            بهمَّ

بْت لركلها               بدقٍة قديرْه وُدرِّ

واجتمعْت ألجلها            في ملعِب الجزيرْه

 حولنا            عن غيرها، خطيرْه
ٌ
فال شؤون

 بعدها            يحلو بقلِب الصورْه
ٌ
وال حديث

رْت            ومن أقاصي الديرْه فطائراٌت ُسيِّ

مؤسساٌت قد غدْت          لخدمِة األميرْه

 سافروا           ليشهدوا األثيرْه
َ
ُمشجعون

                 قد ُجِهزت قريرْه
ٌ
 فاخرة

ٌ
فنادق

 الحصيرْه
َ

ومنهُم َمن لم يجْد           فافترش

ُمدرجاٌت ُملئْت              بأمٍة غفيرْه

فيا لها من لعبٍة              فائقٍة مثيرْه!

في عالٍم يهفو لكي          يهرُب من مصيرْه

نا             عليك يا بشيَرْه صلى اإللُه ربُّ

نا                   وِعترٍة منيرْه محمٍد نبيِّ

مكتبة البابطين احتفلت باليوم العالمي للغة العربية
بالتعاون مع »جود الخيرية« ومشروع »صغيرك سفيرك«

● فضة المعيلي
صــــرحــــت مــــديــــرة مــكــتــبــة الــبــابــطــيــن 
ــاد  ــعـ ــر الـــــعـــــربـــــي، سـ ــعـ ــلـــشـ الــــمــــركــــزيــــة لـ
العتيقي، بأنه »احتفاال باليوم العالمي 
للغة العربية، فالمكتبة كعادتها دائما 
ــيــــوم وتـــقـــيـــم مــعــرضــا  ــذا الــ ــ تــهــتــم فــــي هـ
للكتاب العربي تكون فيه أسعار الكتب 
رمزية )ربع دينار(، ويحتوي على آالف 
العناوين«، وذلــك بالتعاون مع جمعية 
جود الخيرية ومشروع صغيرك سفيرك 
فــي نــشــاط خــاص لألطفال تحت شعار 
»الــعــربــيــة لــغــتــي«، وذلـــك الــشــعــار ليعزز 
اللغة العربية عند األطــفــال، باعتبارها 

لغتهم األم.
وأوضــحــت أن فعاليات اليوم )أمــس( 
ــراءة قــصــص بــالــلــغــة  ــ تــتــضــمــن أيـــضـــا قــ
العربية لمن هم فوق 4 سنوات، ومعرضا 
لـــلـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي لــلــطــفــل تــــشــــارك فــيــه 

عــدة دور نشر؛ منها دار ذات السالسل 
وغــيــرهــا، بــنــســبــة خــصــم تــصــل إلـــى 50 

بالمئة«. 
وأكدت العتيقي، في كلمتها، أن مكتبة 
البابطين دائما تهتم بجميع الشرائح 
بالنسبة لــطــالب وزارة الــتــربــيــة، وذلــك 
مــن خـــالل تنظيم الـــزيـــارات المستمرة، 
الــتــي تــهــدف إلــى توضيح أهمية اللغة 
العربية، وتشجيع األطفال على تنمية 
مهاراتهم، موضحة أن مكتبة البابطين 
الــمــركــزيــة لــلــشــعــر الــعــربــي أقـــامـــت عــدة 
ي االبتدائية 

َ
دورات للغة العربية لمرحلت

والمتوسطة، وشاركت فيها أكثر من 200 
طالبة و200 طالب، الفته إلى أنها تقام 
سنويا ويستفيد منها الكثير من الطلبة، 

خاصة طالب المدارس األجنبية.
وتــابــعــت الــعــتــيــقــي: نــحــرص فــي هــذا 
ــكـــون الــلــغــة  ــيــــوم الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى أن تـ الــ
العربية هي اللغة األم، وليس اللغة التي 

ُيترجم لها، كما نحرص على أن اللغة 
 محل اللغة العربية، 

ّ
اإلنكليزية ال تحل

 اآلباء واألمهات على التحدث مع 
ّ
ونحث

أبنائهم باللغة العربية في البيوت، حتى 
تكون ثقافة الطفل عربية، خصوصا في 
الــوقــت الــحــالــي الـــذي نــرى فيه هجمات 

مستمرة على اللغة العربية.
من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة 
جمعية جود، عبدالعزيز الزايد، بضيوف 
االحتفال باليوم العالمي للغة العربية، 
ــــن حـــمـــاســـه لـــلـــتـــعـــاون األول  مـــعـــربـــا عـ
للجمعية مع مكتبة البابطين المركزية، 
والفتا إلى أن االحتفالية تتضمن العديد 
ـــن األنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف الــطــفــل  مـ
وتحقق الــفــائــدة الــمــرجــوة، ضمن إطــار 
أنشطة الجمعية المستمرة على مــدار 
العام، والتي تشمل 70 دولة حول العالم 
لنشر وتعليم اللغة العربية للطلبة عن 
طريق االنترنت، الفتا إلى أن نجاح تلك 

الدورات التي استفاد منها الطلبة حول 
العالم، مؤكدا ترحيبه وتشجيعه لألسر 
لــمــشــاركــة أبـــنـــاءهـــم فـــي الـــــــدورات الــتــي 

تقيمها الجمعية.
بدورها قالت رئيسة مشروع صغيرك 
ســفــيــرك الـــتـــربـــوي أســـمـــاء الــمــيــمــنــي إن 
هدفهم من احتفالية أمــس هو تشجيع 
األطفال على حب اللغة العربية لتعزيز 
هويتهم اإلسالمية والعربية، وذلك من 
خالل فعاليات مختلفة كجلسات القراءة 
التفاعلية مع القارئتين شيماء القالف 
وسلمى الميمني، وورشة ألعب الحروف 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات،  ــا مــ ــيـــرهـ والـــكـــلـــمـــات، وغـ
مضيفة أن رؤيــة المشروع هو تأسيس 
الصغير ليكون خير سفير ألهله ووطنه، 
وإيجاد جيل فعال من خالل برامج هادفة 
لتثقيف األطفال وتأهيل الناشئة ودعم 

األسرة.

المطيري يفتتح »كلمة طيبة... 
معنى ومنزل« بدار اآلثار

أكد وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
المطيري، الخميس، اهتمام الكويت بتنمية الجوانب الثقافية والفنية 

لدى األطفال.
وقال المطيري، الذي ناب عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد خالل افتتاح معرض »كلمة طيبة... معنى ومنزل« 
الــذي ينظمه دار اآلثـــار اإلســالمــيــة برعاية ســمــوه، إن بناء الهوية 

الوطنية يبدأ من رعاية الطفولة.
ونــــوه بــحــرص الــحــكــومــة عــلــى تــضــمــيــن اســتــراتــيــجــيــة التنمية 
الثقافية الشاملة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب فعاليات 
 ينهل منه الطفل في المجال الثقافي وينمي 

ً
ومبادرات تشكل رافدا

حسه الفني.
وذكــــر أن تــوجــيــه الــطــفــولــة مــهــمــة تــربــويــة وطــنــيــة ومــســؤولــيــة 
مجتمعية تستهدف إعداد جيل المستقبل الستكمال مسيرة البناء 
والتنمية وتعزيز مكانة الوطن وتطلعاته، لذا فإن »اهتمام الدولة 
بالطفولة مــن أولـــى األولـــويـــات، فــهــم االســتــثــمــار للمستقبل الــذي 

.»
ً
نرجوه مشرقا

ودعا المطيري أولياء األمور إلى المشاركة في توسيع وتفعيل 
الرسالة الثقافية الموجهة للطفل، إلــى جانب تقديم االقتراحات 
ة المستقبل  واألفــكــار والــتــصــورات، التي »تسهم وتساعد فــي قـــراء

بأحسن صورة«.
ويعد المعرض المقام في المركز الثقافي األميركاني بمشاركة 
مجموعة من األطــفــال المبدعين الثالث لنتاج مواسم »دار اآلثــار« 
ويركز على الخط العربي المستخدم في القطع المشمولة بمجموعة 
.
ً
 تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما

ً
الصباح األثرية، بمشاركة 15 طفال

الكويتي 
- بحريني 

والبحريني - 
كويتي نحن 
أخوة ورفقة 
وبيت واحد

هيا القاسم

ً
جولي تستقيل من مفوضية الالجئين بعد 20 عاما
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»كرواتيا« »كرواتيا« ثالث العالمثالث العالم
كأس المونديال اليوم بين المد األوروبي والحد الالتينيكأس المونديال اليوم بين المد األوروبي والحد الالتيني

صراع النجمة المونديالية 
 الثالثة بين راقصي 

التانغو والديوك

ميسي ومارادونا... 
»ديجا فو«!

ً»اإلعالميين الخليجيين«: 
مونديال قطر كان استثنائيا

13-12

14

15

16

 يحددون مصير 
ً
11 العبا

نهائي مونديال 2022
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سكالوني: سكالوني: 
خطتنا واضحةخطتنا واضحة

أعرب مدّرب المنتخب األرجنتيني ليونيل سكالوني أمس، عن 
أمله أن يرفع قائد »ألبيسيليستي« ليونيل ميسي كأس العالم 
في ختام مواجهة فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 

2022 اليوم األحد.
وفــي مؤتمر صحافي عشية الــمــبــاراة المنتظرة على ملعب 
لوسيل، قال سكالوني إن »هذه المباراة ستكون األخيرة لميسي، 
ونتمنى أن يرفع الكأس اليوم، ولكن األهم أن نستمتع بأدائه، وأن 

 بالمباراة«.
ً
يستمتع هو أيضا

وعــن تحضيراته لهذه المواجهة، أكــد سكالوني أن »خطتنا 
للعب الــيــوم واضــحــة. نــعــرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، 

.»
ً
 كبيرا

ً
ونعرف نقاط قوته وسنوليها اهتماما

وأضــاف: »سنحاول أال نصل إلى ركالت الترجيح« على غرار 
ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن 

»إن وقعت، فسنختار األفضل لحسمها«.
وعن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا في 
نصف النهائي، قال المدّرب الشاب إن »الدموع جزء من ثقافتنا، 
نحن مولعون بكرة القدم، وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول 
العالم على اإلطالق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا«.
م الــمــهــام مؤقتا فــي عام 

ّ
وكـــان سكالوني )44 عــامــا( قــد تسل

2018 خلفا لخورخي سامباولي، قبل أن يتم تثبيته بعد النتائج 
التي حققها.

ولم يكن لدى سكالوني خبرة سابقة كمدرب رئيسي، وكان من 
ى المسؤولية مدة شهرين فقط، بينما يبحث 

ّ
المفترض أن يتول

االتحاد عن خليفة سامباولي.
ورث سكالوني منتخبا عانى سلسلة خيبات؛ خسارة نهائي 
مونديال 2014 أمام ألمانيا، ونهائي كوبا أميركا أمام تشيلي 
بــركــالت الترجيح فــي 2015 و2016، مــا أدى الــى إعــالن ليونيل 

ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن قراره بعد شهرين.
وأعجب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات برؤية سكالوني 
للفريق، باإلضافة إلى وجود مثله األعلى بابلو أيمار في الجهاز 
الفني، إلى جانب زميليه الدوليين السابقين روبرتو أياال ووالتر 

صامويل.
واآلن أصبح سكالوني بالنسبة للكثيرين، المدرب الذي يجمع 

مزيجا من الحنكة التكتيكية لمينوتي وواقعية بيالردو.
وقد يشهد استاد لوسيل تحقيق سكالوني إنجازا لم يصل 

إليه مينوتي أو بيالردو، بإكماله ثنائية كوبا 
أميركا وكأس العالم.

)أ ف ب(

صراع النجمة المونديالية الثالثة     بين »راقصي التانغو« و»الديوك« 
• ُيحسم اليوم على استاد لوسيل• ُيحسم اليوم على استاد لوسيل

تتجه أنــظــار عــشــاق الــســاحــرة المستديرة في 
العالم إلــى ملعب »لوسيل«، الــذي سيكون الليلة 
مسرحا للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم، االستثنائية المقامة حاليا في قطر، 

بين منتخَبي األرجنتين وفرنسا.
ويتطلع المنتخبان األرجــنــتــيــنــي والفرنسي 
إلى تتويج مشواريهما الطويل خالل المونديال 
ــالـــم لــلــمــرة  ــأس الـــعـ ــ ــقـــطـــري بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كـ الـ
الثالثة في تاريخ كل منهما. وبينما توج منتخب 
األرجنتين باللقب عامي 1978، حينما استضاف 
المونديال على مالعبه، و1986 بالمكسيك، فقد 
أحرز منتخب فرنسا البطولة، عامي 1998، عندما 

نظمها على أرضه، و2018 في روسيا. 
وستكون هذه هي المواجهة الـ11 بين منتخبات 
قـــارتـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وأوروبـــــــا فـــي نــهــائــي 

ات الـ 10 السابقة  المونديال، حيث شهدت اللقاء
تفوقا ساحقا للمنتخبات الالتينية التي حققت 
الــلــقــب 7 مـــــرات عــلــى حـــســـاب مــنــتــخــبــات الـــقـــارة 
العجوز، التي فازت بثالثة ألقاب فقط على حساب 
منتخبات أميركا الجنوبية. ورغم ذلك، فإنه خالل 
ـــ21 الــســابــقــة فــي كـــأس الــعــالــم، حصلت  الــنــســخ الــ
المنتخبات األوروبية على 12 لقبا في المونديال، 
في حين نالت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 فقط.

وقدم المنتخبان األرجنتيني والفرنسي مسيرة 
رائــعــة فــي الــمــونــديــال، الــذي يجرى للمرة األولــى 
في الوطن العربي، استمرت على مدار األيام الـ28 
الماضية، وأصبح كل منهما على بعد لقاء وحيد 
من أجــل معانقة لقب البطولة األهــم واألقــوى في 

عالم كرة القدم. 
وتصدر كال المنتخبين ترتيب مجموعتيهما 

برصيد 6 نقاط، حيث صعدا لــأدوار اإلقصائية 
بعدما حقق كل منهما انتصارين وتلقى خسارة 

وحيدة في الدور األول. 

ميسي وحلم اللقب

ويتطلع »الساحر األرجنتيني« ليونيل ميسي 
لــلــســيــر عـــلـــى نـــهـــج أســــطــــورة مــنــتــخــب »راقـــصـــو 
التانغو«، الــراحــل دييغو مــارادونــا، حينما ألهم 

محبي المنتخب الالتيني، وقاده للتتويج 
بالمونديال آلخر مرة منذ 36 عاما. 

ولعب ميسي )35 عاما( 
دور »المنقذ« لمنتخب 

األرجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــن 
فــــــــي كــــثــــيــــر مـــن 

المواجهات، حيث ساهم بـ 8 أهداف من إجمالي 
12 هدفا أحرزها الفريق طوال مشواره في البطولة 

الحالية. 
وأحرز ميسي، الذي صرح قبل انطالق البطولة 
بأن هذا المونديال سيكون األخير له في مسيرته 
مع منتخب األرجنتين، 5 أهــداف مع الفريق في 
النسخة الحالية لكأس العالم، التي يترّبع على 
قمة الهدافين بها، باالشتراك مع النجم الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي، زميله في فريق باريس سان 
جرمان الفرنسي، كما قــام أيضا 
بـ 3 تمريرات حاسمة لزمالئه. 

وأذهـــــــــل مـــيـــســـي الــجــمــيــع 
بــتــمــريــرتــه الــحــاســمــة الــتــي 
ــرز مــن خــاللــهــا زميله  أحـ
ــز،  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــان ألـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ

سجل المباريات النهائية
تشهد المباراة النهائية لمونديال قطر صراعا محتدما بين المنتخبين األرجنتيني والفرنسي 

على حصد اللقب الثالث، حيث سبق لهما الفوز بالبطولة األغلى مرتين.
وفيما يأتي سجل المباريات النهائية:

1930: فازت األوروغواي على األرجنتين 4-2 )في األوروغواي(.
1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد )في إيطاليا(.

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 )في فرنسا(.
1950: فازت األوروغواي على البرازيل 2-1* )في البرازيل(.

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 )في سويسرا(.
1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 )في السويد(.

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 )في تشيلي(.
1966: فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد )في إنكلترا(.

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 )في المكسيك(.
1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 )في ألمانيا الغربية(.

1978: فازت األرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد )في األرجنتين(.
1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 )في إسبانيا(.

1986: فازت األرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 )في المكسيك(.
1990: فازت ألمانيا على األرجنتين 1-صفر )في إيطاليا(.

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركالت الترجيح 
3-2 بعد تعادل سلبي )في الواليات المتحدة(.

1998: فازت فرنسا على البرازيل 
3-صفر )في فرنسا(.

2002: فــازت الــبــرازيــل على 
ألــمــانــيــا 2-صـــفـــر )كـــوريـــا 

الجنوبية واليابان(.
2006: فازت إيطاليا على 
فرنسا بــركــالت الترجيح 
5-3 بعد تعادلهما 1-1 في 
الوقتين األصلي واإلضافي 

)في ألمانيا(.
2010: فــــازت إســبــانــيــا على 

هولندا 1-صفر بعد التمديد 
)في جنوب إفريقيا(.

ــا عــلــى  ــيــ ــانــ ــمــ 2014: فـــــــــازت ألــ
األرجـــنـــتـــيـــن 1-صـــفـــر بعد 

التمديد )في البرازيل(.
2018: فــــــــازت فــــرنــــســــا عــلــى 

كرواتيا 4-2 )في روسيا(.
2022: األرجنتين - فرنسا )في قطر(.

يذكر أنــه فــي كــأس العالم 1950، انتهت 
الــنــســخــة بــمــجــمــوعــة مــن أربــعــة منتخبات، 

ــبـــرازيـــل 2-1 في  ــازت األوروغـــــــــواي عــلــى الـ ــ وفــ
المباراة األخيرة التي ُعّدت بمنزلة نهائي.

طريق »التانغو« للنهائيطريق »التانغو« للنهائي
استهل المنتخب األرجنتيني مشواره في البطولة بهزيمة غير متوقعة أمام المنتخب السعودي 
بنتيجة 1-2، وأحرز للخاسر قائده ليونيل ميسي، بينما أحرز للفائز صالح الشهري وسالم الدوسري.
واستعاد منتخب التانغو توازنه بفوز ثمين في الجولة الثانية على المنتخب المكسيكي 0-2، 

أحرزهما ليونيل ميسي، وإنسو فرنانديس، ثم حقق النتيجة ذاتها أمام المنتخب البولندي في 
الجولة الثالثة، وأحرز الهدفين أليكسيس ماك أليستر، وخوليان ألفاريس. 

وفــي الــدور السادس عشر تمكن المنتخب األرجنتيني من تحقيق الفوز على المنتخب 
األسترالي 2-1، أحرزهما ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس، وللخاسر إنسو فرنانديس 

بالخطأ في مرماه.
وفي دور الثمانية، فاز المنتخب األرجنتيني على نظيره الهولندي بركالت الترجيح 
4-3 بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 2-2، سجل لأرجنتين ليونيل 

ميسي، وخوليان ألفاريس، ولهولندا فاوت فيخهور )هدفان(.
وفــي الــدور نصف النهائي تغلب المنتخب األرجنتيني على منتخب كرواتيا 0-3، 

أحرزها ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس.

٠٠ األرجنتين

https://www.aljarida.com/article/8329


ديشامب: ديشامب: 
منافسنا ليس في المدرجاتمنافسنا ليس في المدرجات
قــــال ديـــديـــه ديـــشـــامـــب الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب 
الفرنسي لــكــرة الــقــدم، إن فريقه يــحــاول أال يتشتت 
ــدء الــعــد  ــع بــ تـــركـــيـــزه بـــمـــرض الـــعـــديـــد مـــن العــبــيــه مـ
التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم »قطر 
2022« التي تقام اليوم أمام المنتخب األرجنتيني. 

ودخل جميع العبي المنتخب الفرنسي في المران 
األخير قبل مباراة النهائي بعد عودة رافائيل فاران 
وإبراهيما كوناتيه للمجموعة عقب ظهور أعراض 

فيروس اإلنفلونزا عليهما في المعسكر الفرنسي.
وذكر ديشامب للصحافيين: »نحاول أن نتعامل مع 
الموقف بأفضل طريقة ممكنة، نحافظ على هدوئنا 
: »بالطبع كنا نفضل أال نواجه 

ً
وتركيزنا«، مضيفا

هذه الصعوبات، ولكننا نحاول تدبر األمر بأفضل 
طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي«. 

 تــحــديــد مـــن ســيــكــون 
ً
ــدا وتـــابـــع أنـــه مـــن الــمــبــكــر جــ

 لــلــمــشــاركــة مــع المنتخب الــفــرنــســي. نــحــاول 
ً
جــاهــزا

التعايش مع هذا األمر وأن نفعل ما هو ضروري«. 
وزاد: »نعلم أن هــنــاك الكثير مــن الــنــاس يتمنون 
فوز ميسي، ولكننا سنفعل أي شي لتحقيق هدفنا«، 
 أجواء احتفالية في ملعب لوسيل، وهو يعلم 

ً
متوقعا

 وســتــدعــم 
ً
ــدا أن الــجــمــاهــيــر األرجــنــتــيــنــيــة شــغــوفــة جـ

فريقها. 
وقــال: »سيصنعون أجــواء إيجابية وسيشجعون 
فريقهم. من الجيد أن تحظى بمثل هذه األجواء في 
مباراة نهائية بكأس العالم«، لكنه أكد أن »منافسنا 

ليس في المدرجات، ولكن في أرض الملعب«. 
ــن مــســتــقــبــلــه مـــع الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي، أوضـــح  وعـ
المدّرب الذي تسلم مهامه قبل عشرة أعوام ويخوض 
 أن »المنتخب هو أفضل شيء 

ً
ثاني نهائي له تواليا

حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على 
 
ً
أعلى المستويات وأنــا سعيد جــدا

لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. 
ــا فــــي خــدمــتــه.  ــ ــــيء وأنــ ــــوق كــــل شـ هــــو فـ

نتيجة النهائي لن تؤثر على قراري. ما 
يدور في ذهني هو المباراة فقط«.

صراع النجمة المونديالية الثالثة     بين »راقصي التانغو« و»الديوك« 
• • األرجنتين تتسلح بميسي وفرنسا بمبابي األرجنتين تتسلح بميسي وفرنسا بمبابي 

الهدف الثالث لألرجنتين في شباك كرواتيا، حيث 
انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الناحية 
اليمنى، مراوغا أكثر من العب بمهارة رائعة، قبل 
أن يصل بها إلى منطقة الجزاء، ويمرر كرة عرضية 
زاحــفــة لنجم مانشستر سيتي اإلنكليزي، الــذي 

سدد مباشرة في الشباك. 
ويرغب ميسي في عدم تكرار خيبة األمل التي 
تعّرض لها في مونديال 2014 بالبرازيل، الذي 
شهد خــســارة منتخب األرجــنــتــيــن صــفــر- 1 أمــام 
منتخب ألــمــانــيــا فــي الــوقــت اإلضـــافـــي لــلــمــبــاراة 

النهائية بالبطولة.
ورفـــــع ميسي 

رصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــده 
ــــي  ــفـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ــدأت بــنــســخــة عــام  مــســيــرتــه بــالــمــونــديــال، الــتــي بــ
2006 فــي ألمانيا، إلــى 11 هــدفــا، ليبتعد بفارق 
هدف وحيد عن معادلة رقم األسطورة البرازيلي 
بيليه في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال. 
وسيكون ميسي على موعد مع صناعة التاريخ 
حال مشاركته في المباراة النهائية، حيث سينفرد 
بالرقم القياسي كأكثر الاعبين خوضا للمباريات 
 شراكته 

ّ
في تاريخ كأس العالم. ويستعد ليو لفض

مع النجم األلماني السابق لوثر ماتيوس، حيث 
ه الـ 26 في  يخوض قائد منتخب األرجنتين لقاء

مسيرته بالمونديال.

مبابي وجيرو

في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل كبير 

فـــي بــلــوغــه لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــلــثــنــائــي مــبــابــي 
وأوليفييه جيرو، اللذين أحرزا مجتمعين 9 أهداف 
من مجموع 13 هدفا أحرزها الفريق بمسيرته في 

كأس العالم الحالية.
ــّدم مــبــابــي أداء الفــتــا خـــال مــشــواره  وبينما قـ
بـــالـــبـــطـــولـــة، عـــقـــب تــســجــيــلــه 5 أهــــــــداف وقــيــامــه 
بتمريرتين حاسمتين، فقد كان جيرو )36 عاما( 
عــنــد ُحــســن الــظــن بـــه، بــعــدمــا نــجــح فــي تعويض 
غياب كريم بنزيمة، الفائز بجائزة )الكرة الذهبية( 
كأفضل العــب فــي العالم هــذا الــعــام، الـــذي حالت 
اإلصابة دون مشاركته في أي مباراة مع الفريق 

بالمونديال.
وأعاد جيرو اكتشاف نفسه في مونديال قطر، 
عقب تسجيله 4 أهــداف، رفع من خالها رصيده 
التهديفي طوال مشواره مع المنتخب الفرنسي إلى 

53 هدفا في 119 مباراة لعبها مع الفريق، ليصبح 
الهداف التاريخي لمنتخب »الديوك« اآلن. 

وكان مبابي على موعد مع إنجاز غير مسبوق 
خال البطولة، عقب تسجيله 9 أهداف في مسيرته 
بكأس العالم، بواقع 5 أهداف في المونديال الحالي 
ــداف فــي الــمــاضــي بــروســيــا، لــيــتــفــوق على  و4 أهــ
بيليه، كأكثر الاعبين تسجيا لألهداف بكأس 
العالم قبل بلوغ 24 عاما، حيث أحرز أيقونة الكرة 

البرازيلية 7 أهداف في هذا العمر. 
وقــرر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم إسناد إدارة 
المباراة للحكم البولندي شيمون مارتشينياك )41 
عاما(، الذي يعاونه كل من باول سوكولينسكي، 
وتوماش ليستكيفيش، وتوماش كفياتكوفسكي. 
)د ب أ(

طريق »الديوك« للنهائيطريق »الديوك« للنهائي

نسى«... 
ُ
نسى«... »ليلة ال ت
ُ
»ليلة ال ت

عنوان حفل الختامعنوان حفل الختام

تـــجـــاوز الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي دور 
المجموعات بالفوز على المنتخب 
األسترالي 4-1، أحــرزهــا أدريــان 
ــيـــرو  ــه جـ ــيــ ــيــ ــفــ ــيــ رابـــــــيـــــــو، وأولــ
ــان(، وكــيــلــيــان مــبــابــي،  ــدفــ )هــ
وللخاسر كريغ غودوين، ثم 
فاز على منتخب الدنمارك 
ــا كــيــلــيــان  ــ ــمـ ــ ــــرزهـ 2-1، أحـ

مــبــابــي )هــــدفــــان(، ولــلــخــاســر أنـــدريـــاس 
كريستنسن، وخسر مباراته الثالثة أمام 
المنتخب الــتــونــســي 0-1، أحــــرزه وهبي 

الخزري.
وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره 
البولندي في الــدور الــســادس عشر 1-3، 
أحرزها أوليفييه جيرو، وكيليان مبابي 
)هدفان(، وللخاسر روبرت ليفاندوفسكي، 

ــاز مــنــتــخــب الـــديـــوك على  وبــصــعــوبــة، فــ
المنتخب اإلنكليزي في دور الثمانية 1-2، 
أحرزهما أوريليان تشواميني، وأوليفييه 

جيرو، وللخاسر هاري كين.
ثـــم تــغــلــب الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي على 
ــــدور نصف  مــنــتــخــب الــمــغــرب 2-0 فـــي الـ
النهائي، أحرزهما تيو هرنانديز، وراندال 

كولو مواني.

يحمل حفل ختام مونديال 2022 في قطر الذي سيقام 
اليوم قبل النهائي الذي يجمع بين فرنسا حاملة اللقب 

واألرجنتين، عنوان: »ليلة ال تنسى«.
وستقام الــمــبــاراة الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي 
في ملعب )لوسيل(، وقبلها سيقام حفل الختام الذي 

سيستمر 15 دقيقة.

ووفق المنظمين، سيرمز الحفل من خال الموسيقى 
والشعر إلى الطريقة التي اتحد بها العالم على مدار 

29 يوما في البطولة.
وســيــخــتــتــم الــحــفــل بــأغــنــيــات الــمــونــديــال الــرســمــيــة، 
 Hayya(« حيث سيغني مباشرة دافيدو وعائشة أغنية
Hayya( Better Together« وأوزونـــــا وجــيــمــز أغنية 
»Arhbo« ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال 

.»Light the Sky«
ومن المنتظر أن يحضر النهائي نحو 88 ألف مشجع.
)إفي(

فرنسا6

https://www.aljarida.com/article/8329
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األرجنتين
• حارس المرمى

ــتــــون فيال  إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــس )أســ
اإلنكليزي( 2-9-1992، 25 مباراة دولية، فرض 
 خالل التتويج بلقب 

ً
 أساسيا

ً
نفسه حارسا

»كوبا أميركا« األخير، وأنقذ ركلتي ترجيح 
في ربع النهائي ضد هولندا.

• الدفاع
ناهويل مولينا )أتلتيكو مدريد اإلسباني( 
6-4-1998، 26 مباراة دولية، اخترق التشكيلة 
 
ً
في »كوبا أميركا« األخــيــرة، وأصبح العبا
 فــي مــركــز الظهير األيـــمـــن. صنع 

ً
أســاســيــا

الهدف االفتتاحي في مباراة بولندا الحاسمة 
بــدور المجموعات، وافتتح التسجيل ضد 

هولندا في ربع النهائي.
 كريستيان روميرو )توتنهام اإلنكليزي( 
27-4-1998، 18 مباراة دولية، عانى بداية 
البطولة، إلصابة في عضالت فخذه. فقدت 
 بعد استبداله عندما 

ً
 أساسيا

ً
األرجنتين ركنا

كانت متقدمة بهدفين ضد هولندا.
 نيكوالس أوتامندي )بنفيكا البرتغالي( 
12-2-1988، 99 مباراة دولية، يخوض ثالث 
نسخة من كأس العالم بعد غيابه عن 2014، 
خاض كل مباريات األرجنتين في البطولة، 

ويملك خبرة كبيرة في خط الظهر.

ماركوس أكونيا )إشبيلية اإلسباني( 28-
10-1991، 48 مباراة دولية، شارك في 2018، 
 بعد الخسارة االفتتاحية 

ً
وأصبح أساسيا

أمام السعودية. غاب عن نصف النهائي ضد 
كرواتيا لإليقاف.

• الوسط
رودريـــــغـــــو دي بـــــول )أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اإلسباني( 24-5-1994، 50 مباراة دولية، العب 
محوري في خط الوسط استهل المباريات 
الست فــي الطريق نحو النهائي، رّد الثقة 
لــلــمــدرب ليونيل ســكــالــونــي، بعد تعرضه 

النتقادات في الخسارة االفتتاحية.
 لياندرو باريديس )يوفنتوس اإليطالي( 
29-6-1994، 50 مباراة دولية، لم يكن حضوره 
، لكنه لعب أول ساعة من 

ً
األســاســي دائــمــا

 ،
ً
نصف النهائي ضد كرواتيا، كان محظوظا

 ركلة 
ً
لعدم طرده ضد هولندا، ثم ترجم أخيرا

ترجيحية.
 إنــســو فــرنــانــديــس )بنفيكا البرتغالي(
17-1-2001، 9 مباريات دولية، حصل على 
م  مباراته الدولية األولــى في سبتمبر، وقدَّ
أوراق اعــتــمــاده بــهــدف جــمــيــل كــبــديــل في 
المباراة الثانية من دور المجموعات ضد 

المكسيك.

ــر )بــــرايــــتــــون  ــتـ ــيـــسـ ألـــيـــكـــســـيـــس مـــــــاك الـ
اإلنكليزي( 14-12-1998، 13 مباراة دولية 
لم يشارك في الخسارة ضد السعودية، لكنه 
ل الهدف  استهل كل مباراة بعد ذلك، وسجَّ
االفتتاحي فــي مــرمــى بــولــنــدا. حمل والـــده 

.
ً
كارلوس ألوان األرجنتين سابقا

• الهجوم
لــيــونــيــل مــيــســي )بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
الفرنسي( 24-6-1987، 171 مــبــاراة دولية، 
يملك العبقري، حامل 7 كرات ذهبية، طلقة 
أخيرة في عملية البحث عن لقبه العالمي 
األول، بعد تسجيله 5 أهداف حتى اآلن. 37 
 مع األندية، كوبا أميركا وذهبية أولمبية، 

ً
لقبا

 لم تغب عنه سوى 
ً
لكن النجم البالغ 35 عاما
الكأس الذهبية الجميلة.

خــولــيــان ألـــفـــاريـــس )مــانــشــســتــر سيتي 
اإلنكليزي( 31-1-2000، 18 مــبــاراة دولية، 
 في عملية 

ً
ل أربعة أهداف، وكان محوريا سجَّ

عــودة األرجنتين للمنافسة، بعد الخسارة 
.
ً
 بديال

ً
االفتتاحية عندما كان العبا

ألفاريس... »الرجل العنكبوت«
كان خوليان ألفاريس مصدر إلهام 
لألرجنتين فــي مــونــديــال قــطــر، لكن 
في قريته الصغيرة، يحتفى بالالعب 
ـــ »الـــعـــنـــكـــبـــوت« لــتــواضــعــه  الــمــلــقــب بــ

ويوصف بالبطل والسفير.
بــعــد أن بــــدأ الـــمـــونـــديـــال الــقــطــري 
كـــبـــديـــل، شـــق ألـــفـــاريـــس طــريــقــه إلــى 
التشكيلة األساسية من خالل سلسلة 
من العروض الرائعة التي اسهمت في 
انــتــصــارات بــــالده، كما ســّجــل اربعة 

اهداف حاسمة.
من شبه المؤكد أن الالعب البالغ 
من العمر 22 عاما سيبدأ في التشكيلة 
االساسية في نهائي اليوم ضد فرنسا، 

ال بل سيحظى بدور قيادي ومتقدم.
طلق على خوليان ألفاريس لقب 

ُ
أ

العنكبوت بسبب قدرته على التحكم 
بــالــكــرة وإرســالــهــا الـــى الــمــرمــى، مثل 
العنكبوت الذي يمسك ذبابة ويمزقها 

داخل شبكته.
نجح الفاريس في تسجيل هدفين 
فــــي الــــفــــوز 3 - صــفــر عــلــى كــرواتــيــا 
الــثــالثــاء فــي نصف النهائي، إضافة 
إلــــى هــدفــيــه الــســابــقــيــن ضـــد بــولــنــدا 

وأستراليا.

بدأ اللعب لنادي أتلتيكو كالتشين 
الــمــحــلــي الــــذي يــضــم ملعبه مــدرجــا 
رئيسيا واحدا فقط يسع 150 شخصا 

فقط.
أمـــا الـــيـــوم، فيلعب ألــفــاريــس أمــام 
مــا يــقــارب 89 ألــف متفرج فــي استاد 

لوسيل بالدوحة.
يــــبــــرز الـــــمـــــدرج الـــخـــرســـانـــي بــيــن 
الــبــامــبــا األرجنتينية الــشــاســعــة في 
هــذه المنطقة الرطبة، على بعد 800 

كيلومتر من بوينوس آيرس.
يلعب كالتشين بنفس ألــوان ريفر 
ــنـــادي الــــذي أطــلــق مسيرة  بـــاليـــت، الـ
ألفاريس االحترافية قبل انتقاله إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي االنــكــلــيــزي. على 
الرغم من تحوله الكبير إلــى الــدوري 
اإلنكليزي الممتاز، أغنى دوري في 
ا بقريته 

ً
العالم، ال يزال ألفاريس مرتبط

األم. قبل بضع سنوات، اشترى شاحنة 
لمدربه األول، رافايل فاراس، لمساعدته 

في وظيفته كرجل توصيل.
وقال فاراس في مقابلة تلفزيونية 
حــديــثــة »لــقــد كــانــت لــفــتــة كــبــيــرة من 
خوليان أن يعطيني الشاحنة. لم أكن 
أتوقع ذلك، لكن مع معرفتي بالشخص 

الـــذي هــو عليه، لــم أتــوقــع أقـــل من 
ذلك«.

قالت دي باربيريس »خوليان 
يــجــعــلــنــا فـــخـــوريـــن. أتـــذكـــر أنــنــي 
علمته الرياضيات واللغة والعلوم 

االجتماعية«.
ــافــــت »لـــكـــن قـــوتـــه كــانــت  وأضــ
الرياضة، حيث كــان يتألق. أنا 

أعشقه«.
تتذكر ممازحة ألفاريس أن 
ا 

ً
الصحافيين سيأتون بحث

عـــن مــقــابــلــتــه »وقـــــد أصــيــب 
بالحرج«.

وقـــــــــال رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة 
المحلي كالوديو غورغيرينو 
»إنه أفضل سفير لدينا. إنه 
مــثــال ألطــفــالــنــا، لــيــس فقط 
لصفاته كالعب ولكن أيضا 

كشخص«.
بدوره يقول عّراب ألفاريس، 

راوول كامبولي »كانت كرة القدم 
دائما أولــويــة خوليان« لكنه كان 

أيضا في الطليعة مدرسيا، مردفا 
»كان حامل علم المدرسة«. 

)أ ف ب(

ليونيل ميسيليونيل ميسي

رودريغو دي بولرودريغو دي بول

خوليان ألفاريسخوليان ألفاريس

ماك اليسترماك اليستر

إنسو فرنانديسإنسو فرنانديس

لياندرو باريديسلياندرو باريديس

ناهويل موليناناهويل مولينا

كريستيان روميروكريستيان روميرو هوغو لوريسهوغو لوريسإيميليانو مارتينيسإيميليانو مارتينيس

نيكوالس أوتامندينيكوالس أوتامندي

ماركوس أكونياماركوس أكونيا

أوليفييه جيروأوليفييه جيرو

عثمان ديمبيليهعثمان ديمبيليه
أوريليان تشوامينيأوريليان تشواميني

كيليان مبابيكيليان مبابي

أدريان رابيوأدريان رابيو

أنطوان غريزمانأنطوان غريزمان
تيو هرنانديزتيو هرنانديز

دايو أوباميكانودايو أوباميكانو

رافايل فارانرافايل فاران

جول كونديهجول كونديه

فيما يلي التشكيلتان األساسيتان المحتملتان لألرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، المقرر اليوم )األحد( على استاد لوسيل.

فرنسا
• حارس المرمى

هــــوغــــو لــــوريــــس )تـــوتـــنـــهـــام اإلنـــكـــلـــيـــزي( 
26-12-1986، 144 مــبــاراة دولــيــة، أكثر العب 
 للمباريات الدولية في تاريخ فرنسا، 

ً
خوضا

 
ً
ر حضورا

َّ
م مستويات مميزة في قطر، ووف قدَّ

 بين الخشبات وأمام دفاع عانى 
ً
 وواثقا

ً
هادئا

اإلصابات.
• الدفاع

جول كونديه )برشلونة اإلسباني( 11-12-
1998، 17 مباراة دولية، ُدفــع إلى التشكيلة 
األساسية بعد أداء مهزوز من بنجامان بافار 
على الجهة اليمنى في المباراة االفتتاحية 
ضــد أســتــرالــيــا. قلب دفـــاع فــي الــعــادة، لكنه 
قـــادر على االنــتــقــال إلــى الممر مــع نــاديــه أو 

المنتخب.
رافايل فاران )مانشستر يونايتد اإلنكليزي( 
25-4-1993، 92 مباراة دولية، قلب دفاع أنيق 
ومــتــمــاســك، أظــهــر صــالبــتــه بــعــد تعافيه من 
اإلصــابــة وعــودتــه إلــى التشكيلة في المباراة 
الثانية، بعد أن كانت مشاركته في البطولة 

مهددة.
دايو أوباميكانو )بايرن ميونيخ األلماني( 
 
ً
27-10-1998، 11 مباراة دولية أصبح أساسيا
بــعــد اســتــبــعــاد بريسنيل كيمبيمبي عشية 

انطالق البطولة. غاب عن نصف النهائي ضد 
المغرب بسبب المرض، لكن يتوقع أن يشارك 

في النهائي.
تيو هرنانديز )ميالن اإليطالي( 1997-10-6، 
12 مــبــاراة دولــيــة حــل بـــداًل مــن شقيقه لوكا، 
الظهير األيسر الــذي تعرض إلصابة خطيرة 
 
ً
بركبته في النهائيات الحالية. يكشف أحيانا
موقعه، ويعرض دفاعه للخطر، لكنه يتمتع 
بــديــنــامــيــة هــجــومــيــة جــعــلــتــه يــســجــل هــدف 

االفتتاح ضد المغرب.
• الوسط

أوريليان تشواميني )ريال مدريد اإلسباني( 
27-1-2000، 20 مباراة دولية العــب في غاية 
التأثير بخط الــوســط المنقوص مــن نغولو 
 بعيد المدى 

ً
ل هدفا كانتي وبول بوغبا. سجَّ

أمام إنكلترا في ربع النهائي، قبل أن يتسبب 
بركلة جزاء.

أدريــــان رابــيــو )يوفنتوس اإليــطــالــي( 4-3-
1995، 34 مباراة دولية رفض اعتماده ضمن 
تشكيلة احتياطية في 2018. العــب وســط ال 
يتعب وحظي بمونديال الفــت، لكنه غاب عن 
نصف النهائي، بسبب فيروس ضرب المنتخب 

األزرق.
أنطوان غريزمان )أتلتيكو مدريد اإلسباني( 

21-3-1991، 116 مباراة دولية أحد اكتشافات 
الــمــونــديــال فــي مــركــز مــتــأخــر بــخــط الــوســط، 
مقارنة مع قدراته ومواقعه الهجومية السابقة. 
 منذ أكثر من سنة، لكنه صنع 

ً
لم يسجل دوليا

هدف الفوز أمام إنكلترا، وكان مصدر نجاعة 
أمام المغرب.
• الهجوم

 عــثــمــان ديمبيليه )بــرشــلــونــة اإلســبــانــي(
15-5-1997، 34 مباراة دولية سرعته ومهارته 
على الجبهة اليمنى تقلقان دفـــاع الخصوم 
باستمرار. استهل كل المباريات، باستثناء 

واحدة.
ــان جـــرمـــان( ــ  كــيــلــيــان مـــبـــابـــي )بــــاريــــس سـ

20-12-1998، 65 مباراة دولية، متصدر ترتيب 
الهدافين بالتساوي مع ميسي )5(، ويأمل أن 
يصبح أصغر العــب يحرز اللقب مرتين منذ 
األسطورة البرازيلية بيليه في 1962. لم ينجح 
أحد نجوم 2018 في الوصول إلى الشباك أمام 

إنكلترا والمغرب.
أوليفييه جيرو )ميالن اإليطالي( 1986-9-30، 
119 مباراة دولية أفضل مسجل بتاريخ فرنسا 
)53(. نقطة االرتكاز في خط الهجوم، ويسمح 
لمبابي بإجراء المناورات. سجل أربعة أهداف 

حتى اآلن، ويبحث عن لقبه الثاني.

 يحددون مصير نهائي مونديال 20222022  
ً
 يحددون مصير نهائي مونديال          العبا
ً
1111           العبا

هرنانديز المحارب غير المتوقع
استدعي بداية كبديل ألخيه األكبر 
فــي مــركــز الظهير األيـــســـر، لكن 
بــعــد إصـــابـــة لــوكــا لــبــس تيو 
هرنانديز زي المحارب لقيادة 
فرنسا إلى نهائي كأس العالم 
2022 في قطر، مظهرا صفات هجومية 
مهمة وهــدف االفتتاح في نصف النهائي ضد 

المغرب.
وكــأن تسجيل مدافع فرنسي في مــبــاراة نصف 
نــهــائــيــة مـــن بــطــولــة كــبــرى بـــات تــقــلــيــدا فـــي منتخب 
»الديوك«: جان فرانسوا دوميرغ في كأس أوروبا 1984، 
ليليان تورام في كأس العالم 1998، صامويل أومتيتي 

قبل 4 سنوات في روسيا.
في قطر، ساهم ظهير ميالن اإليطالي في قيادة 
الزرق إلى النهائي الثاني تواليا، لمواجهة األرجنتين 
ــــد فـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة عــشــرة فــقــط مع  الـــيـــوم االحـ

المنتخب.
أمام شاشته، استمتع لوكا بكرة نصف أكروباتية 
سددها تيو بقدمه اليسرى في الدقيقة الخامسة، عندما 
استغل كرة مرتدة من المدافع أشرف داري إثر تسديدة 

لكيليان مبابي.
بالنسبة ألبطال العالم، كان هذا هو السيناريو المثالي: 
َمن غير المدافع الختراق الجدار المغربي؟ كان هذا 
الهدف األول في مرمى »أسود األطلس« في البطولة 
من قــدم العــب خصم، والثاني بعد األول الذي 

سجله مدافعه نايف أكرد بالخطأ في مرماه في المباراة 
ضد كندا 1-2 بالجولة الثالثة.

وبتسجيله بعد 4 دقائق و39 ثانية، أصبح تيو أسرع 
هــــداف فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم مــنــذ عـــام 1958، 
وتحديدا منذ البرازيلي فافا بعد دقيقتين ضد فرنسا 

بالذات، وفق موقع »أوبتا« لإلحصاءات.
ويتمتع الــالعــب، البالغ 25 عــامــا، بــقــدرة هائلة على 
إحــداث فــارق في الهجوم، على عكس شقيقه، الــذي نشأ 

في مركز قلب الدفاع.
في 12 مباراة، شارك تيو في ثمانية أهــداف، مسجال 
هدفين و6 تمريرات حاسمة، بما فيها اثنتان في مونديال 

قطر، ألدريان رابيو ومبابي.
ويعتبر ذلك رقما قياسيا، إذ لم يتمكن أي مدافع فرنسي 
أبــدا من تحقيق هــذه الفعالية الهجومية خــالل أول 12 

مباراة له بقيمص المنتخب.
ومنذ وصوله إلى ميالن في 2019، سجل 20 هدفا و19 
تمريرة حاسمة، ويقر بأنه يتعلم من أخيه لتحسين أدائه 

الدفاعي، نقطة ضعفه.
وللتعويض عن تمركز غير مثالي في كثير من األحيان 
وبعض األخطاء، يظهر تيو عن شجاعة وعدوانية في 
جميع المبارزات الثنائية، ويعّبر عن غضبه على أرض 

الملعب وال يخشى المواجهة.
)أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/8329


 مـــضـــت مـــنـــذ آخـــر 
ً
ــا 36 عــــامــ

مـــرة هيمنت فيها األرجنتين 
عــلــى الــمــونــديــال، كـــان ذلـــك في 
الــمــكــســيــك عـــام 1986، بــقــيــادة 
ــالــــدة ديــيــغــو  ــــورة الــــخــ ــطــ ــ األســ
أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، أشــهــر من 
 على ظهر 

ً
حمل رقم 10 مطبوعا

قميصه. 
ويتكرر الــتــاريــخ بحذافيره 
ــي قـــطـــر 2022 مــثــل   فــ

ً
ــــددا ــــجـ مـ

»ديــجــا فــو« )مصطلح فرنسي 
يعني سبق الرؤية( مع وجود 
أســـطـــورة أرجــنــتــيــنــيــة أخــــرى؛ 
 قميص 

ً
ليونيل ميسي، مرتديا

الحسم والقيادة فيما يخوض 
نهائي كأس العالم وفي جعبته 
خمسة أهــداف وصناعة ثالثة 
أخرى على مدار ست مباريات.
لــم يكن ميسي قــد ُولـــد بعد 
ــا  ــ ــارادونــ ــ فـــيـــمـــا كــــــان يـــكـــتـــب مــ
 باسمه في كتاب تاريخ 

ً
فصال

كـــــــرة الـــــقـــــدم خـــــــالل مــــونــــديــــال 
المكسيك 1986 حين كان يقود 
»األلـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« ويـــحـــرز 
ــمــحــى مــن الـــذاكـــرة، 

ُ
 ال ت

ً
أهـــدافـــا

وتتجاوز كل حــدود المعقول، 
مثل ذلك الهدف الخرافي حين 
راوغ الـــمـــنـــتـــخـــب اإلنـــكـــلـــيـــزي 
 دون أن يتمكن 

ً
بالكامل تقريبا

أحــد مــن إيــقــافــه، ويختتم تلك 
الهجمة بهدف ال تسقط روعته 
بـــالـــتـــقـــادم فـــي شـــبـــاك إنــكــلــتــرا 
ــاء الــفــريــقــيــن  ــقــ ــــالل لــ )2-1( خــ
بــربــع نهائي تلك النسخة من 

المونديال.
يحمل ميسي في قطر 2022 
ــا فــي  ــ ــارادونــ ــ نـــفـــس جـــيـــنـــات مــ
المكسيك 1986، روح القيادة 
والــمــســؤولــيــة وحــتــى الضغط 
نفسه الــواقــع على نجمين من 
الطراز العالمي داخل الملعب. 
بل يتشاركان في قصر القامة 
ــك؛ كــــــان طــــــول مـــــارادونـــــا  ــ ــذلـ ــ كـ
1.67 متر، أقصر بسنتيمترات 
معدودة من ابن روساريو، الذي 
تــبــلــغ قــامــتــه 1.70 مــتــر. وهما 
، رغم إجادتهما 

ً
أعسران أيضا

اللعب بكلتا القدمين. واالثنان 
ال غبار عليهما بالطبع.

الملحمة مع األرجنتين

ث األرقـــام عــن نفسها،  تتحدَّ
لــــــتــــــســــــرد قــــــصــــــة مـــــــــــارادونـــــــــــا 
ـــرهـــا مع 

َّ
والــمــلــحــمــة الـــتـــي ســـط

األرجــنــتــيــن. مـــن دونــــه لـــم يكن 
ــذهـــب  ــيـ ــي« لـ ــتــ ــســ ــيــ ــلــ ــســ ــيــ ــبــ »األلــ
أبــــعــــد مــــن دور الـــمـــجـــمـــوعـــات. 
منح مــارادونــا زميله خورخي 
فــالــدانــو تمريرتين سحريتين 
ــــرز مــنــهــمــا هــدفــيــن، وثــالــثــة  أحـ
ــيــــري كـــي يــفــوز  ــكــــار روجــ ألوســ
األرجنتينيون 3-1 على كوريا 
الجنوبية، وأمام بلغاريا صنع 
الهدف الثاني، الذي حمل توقيع 
خورخي بوروتشاغا، ثم أحرز 
 في شباك إيطاليا، ليدرك 

ً
هدفا

»األلبيسليستي« التعادل بعد 
ــانــــدرو  ــيــــســ ــــدف ألــ ــهـ ــ الــــتــــأخــــر بـ
ألتوبيلي، لينتزع الفريق صدارة 
المجموعة األولــى، بعد أن كان 

في الوصافة.
 مع 

ً
وكما كان مارادونا فارقا

األرجنتين، فعل ميسي الشيء 
ذاته خالل دور المجموعات من 
قطر 2022. لــم يستأثر لنفسه 
ــــوى ذلـــك  بــــإحــــراز األهـــــــــداف، سـ
الـــذي هــز بــه شــبــاك الــســعــوديــة 
)1-2( في أول جولة. وحتى بعد 
الــهــزيــمــة مـــن الــفــريــق الــعــربــي، 
أظهر حس القيادة، بعد تصاعد 
حـــــدة الـــضـــغـــط وثــــقــــل الـــخـــوف 
من الفشل، قبل أن يفك شيفرة 
دفاعات المكسيك بهدف )64(، 
ثم أهدى إنزو فرنانديز تمريرة 

الهدف الثاني )87(.
ــاوز دور  ــ ــجــ ــ ــد تــ ــعــ ــــى بــ ــتـ ــ وحـ
ــــول إلـــى  ــــوصـ الـــمـــجـــمـــوعـــات والـ
األدوار اإلقـــصـــائـــيـــة، حـــيـــث ال 
مــجــال للخطأ، أثــبــت مــارادونــا 
وميسي أنهما ينتميان إلى فئة 
خاصة من الالعبين. مارادونا 
في المكسيك 1986 وميسي في 
قطر 2022. أحرز مارادونا أربعة 

من 
ُ
 بين ث

ً
أهـــداف وصــنــع هــدفــا

النهائي إلى المباراة الفاصلة، 
ـــل مــيــســي ثـــالثـــة أهــــداف  وســـجَّ
)منها اثنان من نقطة الجزاء(، 
وصــنــع هدفين منذ الــفــوز 1-2 
على أستراليا حتى التغلب على 
كرواتيا 3-0 في نصف النهائي.

المكسيك 1986

الزمان: المكسيك 1986، ربع 
النهائي. المكان: ملعب أزتيكا. 
بعد انتصار عصيب 1-0 على 
ـــمـــن الــنــهــائــي 

ُ
أوروغــــــــواي فـــي ث

بــهــدف بـــدرو بــاســكــولــي، كانت 
األرجنتين بصدد اختبار قوي 
 أمـــام 

ً
ومــواجــهــة حــســاســة جــــدا

ــــع دقـــائـــق فحسب  إنــكــلــتــرا. أربـ
ــا يـــحـــتـــاجـــه  ــ ــل مــ ــ ــي كــ ــ ــــت هــ ــانـ ــ كـ
مـــــارادونـــــا كــــي يــصــعــق شــبــاك 
اإلنكليز بهدفه األول واألشهر 
فــي الــتــاريــخ بــيــده، أو مــا أطلق 
 لقب »يــد الــرب« في 

ً
عليه الحقا

الــدقــيــقــة 51، ثـــم هــدفــه الــثــانــي 
الــرائــع الـــذي مــر فيه مــن جميع 
، قبل أن 

ً
العبي إنكلترا تقريبا

ُيودع الكرة داخل الشباك وسط 
ذهول الكل.

وتــكــررت ثنائيات مــارادونــا 
 في نصف النهائي أمام 

ً
مجددا

63(، لــيــضــع  52( و) بــلــجــيــكــا )

منتخب بالده في النهائي على 
مسافة خطوة واحدة من اللقب. 
وفي المباراة النهائية كان يوم 
 على 

ً
29 يــونــيــو 1986 شـــاهـــدا

تفرد ابــن مدينة النــوس، فبعد 
تقدم الفريق الالتيني بثنائية، 
تــدرك ألمانيا الغربية التعادل 
بــهــدفــي كـــارل هــايــنــز رومنيغه 
ورودي فولر في الوقت القاتل 
)74( و)82( على الترتيب، لكن 
مارادونا أبى حتى لعب الوقت 
ــدأ الــهــجــمــة الــتــي  ــافـــي، وبــ اإلضـ
أنــهــاهــا خــورخــي بــوروتــشــاجــا 
فـــي مـــرمـــى الــــحــــارس األلــمــانــي 

شوماخر )85(.
وضـــــــع مـــــــارادونـــــــا بــصــمــتــه 
 
ً
على 10 مــن إجــمــالــي 14 هدفا

ــا األرجــــــنــــــتــــــيــــــن فـــي  ــهــ ــتــ ــلــ ســــجــ
مــونــديــال 1986 بــواقــع 71 في 
 
ً
المئة، ليصبح بالتالي عنصرا
 فــي خمسة مــن سبعة 

ً
حــاســمــا

ــريـــق فــي  ــفـ لــــقــــاءات خـــاضـــهـــا الـ
ــمــــونــــديــــال، ســــــواء مــــن حــيــث  الــ
إحراز أو صناعة األهداف التي 
منحت األرجنتين فرصة التقدم 
أو حسمت النتيجة لمصلحتها. 
ــر، حتى  فــعــل ميسي نــفــس األمــ
اآلن، فــي ثــمــاٍن مــن إجمالي 12 

مناسبة بمعدل 66 في المئة.
فقد أحرز ميسي الهدف األول 
لــأرجــنــتــيــن بــمــرمــى أســتــرالــيــا 

من النهائي، ولواله 
ُ
)2-1( في ث

، أو ربما 
ً
لكان الفوز تأخر كثيرا

. وفي 
ً
ر سير المباراة تماما تغيَّ

مـــواجـــهـــة هـــولـــنـــدا خـــــالل دور 
ربـــع الــنــهــائــي، أكـــد »الــبــرغــوث« 
أهــــمــــيــــتــــه، بــــتــــمــــريــــرة ســـحـــريـــة 
لـــنـــاويـــل مــولــيــنــا، الـــــذي وضــع 
األرجنتينيين في المقدمة، قبل 
أن يــســجــل لــيــو الـــهـــدف الــثــانــي 
من ضربة جــزاء. وأثــنــاء نصف 
النهائي أمام كرواتيا، افتتح ابن 
روساريو التسجيل بهدف أول 
، وصنع 

ً
من ضربة جــزاء أيــضــا

الهدف الثالث، الذي حمل توقيع 
 عــن 

ً
ــز، فـــضـــال ــاريــ ــفــ ــيـــان ألــ خـــولـ

مشاركته فــي الهجمة المرتدة 
التي جاء منها الهدف الثاني.

ــااًل، وبــالــمــقــارنــة بين  ــمــ وإجــ
مــــــارادونــــــا بــالــمــكــســيــك 1986 
وميسي في قطر 2022، يتساوى 
 فـــي مــحــاوالت 

ً
ــنـــان تــقــريــبــا االثـ

الــتــســديــد عــلــى الــمــرمــى )4.25 
مــرات للمباراة لميسي، و4.29 
مرات لمارادونا(، لكن من حيث 
المساهمات الهجومية وتوزيع 
الكرة، فإن الكفة تميل لمصلحة 
 فيما يتعلق 

ً
دييغو، خصوصا

بــــالــــمــــراوغــــات، بــــواقــــع 12.86 
مراوغة للمباراة الواحدة، مقابل 
3.93 لميسي، ومعدل نجاح تلك 
الـــمـــراوغـــات )7.57 لـــمـــارادونـــا، 

مــقــارنــة بــــ 2.36 لــمــيــســي(. لكن 
األخـــيـــر يــتــفــوق مـــن حــيــث عــدد 
مـــحـــاوالت الـــمـــراوغـــة، رغـــم ذلــك 

فإن نسبة نجاحه في ذلك أقل.

تفوق في التمريرات

ويتفوق ميسي على مواطنه 
حــتــى اآلن فــي عـــدد الــتــمــريــرات 
ــــالل مـــونـــديـــال قـــطـــر بــمــعــدل  خـ
39.18 محاولة تمرير لكل لقاء، 
مقابل 29.86 محاولة لمارادونا 
أثــــــنــــــاء مـــــونـــــديـــــال الـــمـــكـــســـيـــك 
1986، لــكــن نــجــم الثمانينيات 
والتسعينيات يمتاز من حيث 
الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة، بــواقــع 
3.86 لــكــل مـــبـــاراة، مــقــابــل 2.83 
تمريرة حاسمة لميسي. كما أن 
مــارادونــا فــاز في الــصــراع على 
الكرة بمعدل 17.86 مرة، مقارنة 

بـ 6.45 مرات لميسي اآلن.
ُيعد »قطر 2022« هو خامس 
مونديال يخوضه ميسي منذ 
أول ظهور له في ألمانيا 2006 
 ،

ً
ــان ُعـــمـــره وقــتــهــا 18 عـــامـــا ــ وكـ

ـــ 19 تــحــت إمــرة  ويــقــتــرب مــن الـ
خوسيه بيكرمان، لكن الفريق 
ع البطولة من ربع النهائي،  ودَّ
وفـــي جــنــوب إفــريــقــيــا 2010 لم 
يـــســـتـــطـــع »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« 
، بعد 

ً
تجاوز ربع النهائي أيضا

الــخــســارة الكبيرة 4-0 على يد 
ألــمــانــيــا، وفـــي الـــبـــرازيـــل 2014 
اضــطــر ميسي ورفــاقــه للقبول 
ــة، بــــعــــد الــــخــــســــارة  ــ ــافـ ــ ــالـــــوصـ ــ بـ
ــام ألــمــانــيــا مــرة  فــي الــنــهــائــي أمـ
أخرى 0-1 بهدف ماريو غوتزه، 
وخـــرج المنتخب الالتيني من 
الــمــونــديــال الــروســي فــي 2018 
ــمــن النهائي بنتيجة 4-3 

ُ
مــن ث

لــفــرنــســا، الــتــي تــوجــت باللقب 
، والتي تجمعه بها مباراة 

ً
الحقا

النهائي اليوم )األحد( في ملعب 
لــوســيــل. خـــاض مــيــســي جميع 

المباريات كاملة )570 دقيقة(.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــارادونــــا، 
فـــقـــد كــــــان »الـــمـــكـــســـيـــك 1986« 
هــــو ثــــانــــي مــــونــــديــــال لـــــه، بــعــد 
إسبانيا 1982 حين شــارك في 
خــمــســة لـــقـــاءات عــلــى األراضــــي 
اإلســبــانــيــة، قــبــل أن ينفجر في 
النسخة التالية، ويتخطى كل 
التوقعات منذ المباراة األولــى 
فـــي دور الــمــجــمــوعــات وحــتــى 
الــمــبــاراة النهائية. خــاض 630 

.
ً
دقيقة أساسيا

ــان مـــــارادونـــــا هــــو الـــفـــارق  ــ كـ
الذي نقل األرجنتين إلى منصة 
ــد ميسي  الــتــتــويــج، فــهــل يــجــسِّ

ملحمة مارادونا 1986؟
 )إفي(

 نستحق اللقب
ً
لوريس: نحن أيضا

قد يصبح هوغو لوريس، اليوم، أول قائد 
يرفع كأس العالم مرتين، وهو شرف يضعه 
الحارس الفرنسي في خدمة فريقه الــذي أكد 
أنــــه مــســتــعــد لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب عــلــى حــســاب 
ــــذي يــعــتــقــد  األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي الــ

الجميع أنه يستحق الفوز به.
وقــال لوريس: »ميسي العب عظيم، نعرف 
كلنا ما الذي يعنيه في تاريخ هذه الرياضة. 
ــاراة بـــيـــن مـــنـــتـــخـــَبـــي فــرنــســا  ــ ــبــ ــ لـــكـــن هــــــذه مــ
واألرجنتين، هناك العبون آخرون. نحن أيضا 

نريد كتابة تاريخنا«.
وأضـــاف حـــارس »تــوتــنــهــام« اإلنــكــلــيــزي أن 
األرجنتين لديها »فريق منظم للغاية، ويتمتع 
بالقوة البدنية والشراسة على حامل الكرة، 

ويلعب بشكل رائع في الشطر الهجومي«.
وأكد: »لطالما كانت لديهم أسماء بارزة على 
مــدار تاريخهم، مثل مــارادونــا واآلن ميسي، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى رفــع سقف التوقعات. إال 
أنه من المهم أن تلعب نهائي المونديال حين 

تكون فرنسيا كذلك«.
واعتبر الحارس المخضرم أن الفوز على 
من نهائي مونديال 2018 يجب 

ُ
األرجنتين في ث

أن يكون مصدر إلهام ليس أكثر، ألن »التوقيت 
وكذلك الموقف مختلف«.

ــــرف الــتــتــويــج  وتـــابـــع: »أحـــظـــى بــمــزيــة وشـ
ــــز اآلن على  بــالــلــقــب فـــي 2018، إال أنـــنـــي أركـ

الحاضر، ما حدث في السابق لم يعد له وجود. 
نريد إنهاء هذه المغامرة على أكمل وجه«. 

وأكد: »نعلم أن الشعب الفرنسي سيدعمنا، 
وال نهتم بأي شيء آخر. لم يثق بنا الكثير من 
الــنــاس، ولكننا عدنا للمشاركة فــي المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. ســنــفــعــل أي شـــــيء لـــلـــفـــوز بــهــذه 

المباراة«.
ــاف: »أعــتــقــد أنـــه بــفــضــل األدريــنــالــيــن  ــ وأضـ

واإلثارة، سنشعر أننا جاهزون كلنا للمشاركة 
فــي الــمــبــاراة، وسنشعر أنــنــا جــاهــزون لبذل 
أقصى ما عندنا لكي ننتصر في هذه المعركة 

األخيرة«.
وأكـــد: »ال تــكــون مستعدا دائــمــا لمثل هذه 
األمور، ولكننا نحاول أن نستعد للقاء بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة... وبــالــطــبــع نــحــن متحمسون 
للعب في نهائي كأس العالم«.       )إفي(

ميسي ومارادونا... ميسي ومارادونا... 
    »ديجا فو«!»ديجا فو«!

لوحة جدارية تجمع مارادونا وميسي في العاصمة األرجنتينية »بوينس آيرس«

ميسي في قطر 
2022 يحمل نفس 

جينات مارادونا في 
المكسيك 1986

ليونيل أظهر حس 
القيادة بعد تصاعد 

حدة الضغط 
جراء الهزيمة من 

السعودية

ساهم في 66% من 
 أهداف األرجنتين 

الـ 12 بهذا المونديال 
حتى اآلن

ً
إيميليانو مارتينيز: المشوار كان وعرا

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى 
المنتخب األرجنتيني ليونيل سكالوني، 
أن مشوار الفريق في هذا المونديال كان 
مصحوبا بالعديد من الصعوبات وذلك 
قبل مواجهة فرنسا بــالــمــبــاراة النهائية 

لمونديال قطر 2022 اليوم.
وفــي مؤتمر صحافي عشية الــمــبــاراة 
ــلــــعــــب لــــوســــيــــل فــي  ــرة عــــلــــى مــ ــظــ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
العاصمة القطرية الدوحة، قال مارتينيز 
 ،»

ً
إن »ما نمر به هو تجربة مجنونة جــدا

 أمام السعودية، 
ً
: »خسرنا افتتاحا

ً
مضيفا

لــكــن بــقــيــنــا عــلــى حــمــاســتــنــا وتصميمنا 
ا من مباراة إلى أخرى. 

ّ
ومثابرتنا، وتحسن

أمام وبولندا والمكسيك لعبنا كأننا في 
 
ً
الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، وأمــــام هــولــنــدا أيــضــا
ولــكــن أخــذونــا إلــى الــركــالت الترجيحية، 

.»
ً
وبالتالي فالمشوار كان وعرا

وتابع »لكننا أردنا أن نناضل ونكافح 
مـــا بــعــد الـــســـعـــوديـــة وأن نـــبـــذل قــصــارى 
جهدنا لنلعب المباراة النهائية، وها نحن 

 من الخطوة األخيرة«.
ً
اآلن قريبون جدا

ويــعــتــبــر مـــشـــوار مــارتــيــنــيــز الــريــاضــي 
غــريــبــا نــوعــا مـــا، فــحــارس الــمــرمــى قضى 
وقته فــي أرســنــال فــي الغالب على سبيل 
ــارة فــي الـــدرجـــات الــدنــيــا اإلنكليزية  ــ اإلعـ
 نحو مسيرة هامشية، قبل أن 

ً
وبدا متجها

يتعاقد معه أستون فيال مقابل 20 مليون 
جنيه إسترليني )24.5 مليون دوالر( في 

سبتمبر 2020.
 وبحلول 

ً
وأصبح حارس فيال أساسيا

ــم ظـــهـــر كـــخـــيـــار أول  ــمـــوسـ نـــهـــايـــة ذلـــــك الـ
لــأرجــنــتــيــن، حــيــث شـــارك ألول مـــرة بعد 
ــه ألول مــــرة. ــائـ ــدعـ ــتـ 10 ســــنــــوات مــــن اسـ

على مدار الموسم الماضي، رسخ نفسه 

الـــحـــارس االول لــأرجــنــتــيــن بـــال مـــنـــازع. 
ويبقى ان يساهم في احراز منتخب بالده 
الى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 
1978 و1986 ليرسخ اسمه باحرف ذهبية 

في صفوف منتخب بالده.

https://www.aljarida.com/article/8320
https://www.aljarida.com/article/8318
https://www.aljarida.com/article/8316
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ً
»اإلعالميين الخليجيين«: مونديال قطر كان استثنائيا

الشمالي: مكاسب ال يمكن حصرها... وأعظم تجربة يعيشها إعالمي رياضي

أجمع المتحدثون في ندوة »مكاسب 
اإلعـــــــــــــــام الــــخــــلــــيــــجــــي مـــن 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022«، 
الــتــي نظمها االتــحــاد 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــإعـــام 
الرياضي، الخميس، 
بـــالـــمـــركـــز اإلعـــامـــي 
لــلــدولــة المستضيفة 
بمنطقة مشيرب، أن 
مونديال قطر كان 

استثنائيا من جميع النواحي، ويفخر 
به كل عربي ومسلم. وأكد المتحدثون؛ 
رئـــيـــس االتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لـــإعـــام 
الــريــاضــي، الــعــمــانــي ســالــم الحبسي، 
ورئيس تحرير جريدة لوسيل، نائب 
رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــة 
الـــريـــاضـــيـــة، مــحــمــد حـــجـــي، والــمــديــر 
الــعــام للقنوات الرياضية السعودية، 
غانم القحطاني، والمؤرخ واإلعامي 
الــريــاضــي الــقــطــري ســلــطــان الــجــاســم، 
ورئيس القسم الرياضي بـ »الجريدة«، 
المحلل بقناة بي إن سبورت، الزميل 
عبدالكريم الشمالي، أن مكاسب اإلعام 
الــخــلــيــجــي مـــن مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
كانت عديدة بفضل التسهيات التي 
قّدمتها قطر لإعاميين، ووجود 
ــلــــى أعـــلـــى  مـــــراكـــــز إعــــامــــيــــة عــ

مــســتــوى، وتــوفــيــر األجــــواء المناسبة 
والمريحة لعمل اإلعاميين.

أدار الندوة عضو المكتب التنفيذي 
لاتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية، 
المذيع والمعلق بقناة عمان الرياضية، 
الــعــمــانــي أحــمــد الــكــعــبــي، الــــذي رحــب 
ــال »إنــنــا  ــ ــة، وقـ ــدايـ ــبـ بــالــحــضــور فـــي الـ
ــذا  ــلـــى هـ ــــارك ألنـــفـــســـنـــا عـ ــبـ ــ جـــمـــيـــعـــا نـ
ــتـــاريـــخـــي  ــالــــي الـ ــمــــونــــديــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
واالستثنائي، الذي أشاد به الجميع من 
العبين وإعاميين«، مؤكدا أنه »شرف 
كبير لنا أن تنظم دولة قطر حدثا كبيرا 

بهذه الروعة«. 
وقــال الحبسي إن »منظومة العمل 
ــامــــت بــتــغــطــيــة الـــحـــدث  الـــخـــلـــيـــجـــي قــ
الــعــالــمــي بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة، وقــد 
ــة الـــتـــي  ــرســ ــشــ تــــصــــدت لـــلـــهـــجـــمـــات الــ

انطلقت عام 2010 مع فوز قطر بتنظيم 
مــونــديــال 2022، واستطعنا التعامل 

برقي، ورددنا عليها بالوقائع«.
وقـــال حــجــي: لــم نشهد بطولة كرة 
قدم فقط، لكن شهدنا مهرجانا كرويا 
ــانــــات تـــغـــطـــي مــعــظــم  ــيـــرا ومــــهــــرجــ ــبـ كـ

مناطق الدوحة.
ــاد  ــائــــا: الــجــمــيــع أشــ واســـتـــطـــرد قــ
بالتنظيم القطري االستثنائي، وهذا 

 على المشككين والحاقدين.
ً
كان ردا

وأكد الجاسم أن قطر منارة رياضية 
كبيرة، جــاهــزة الستضافة أي بطولة 

عالمية في أي وقت.
وقـــال: استقبلت قطر حــشــدا كبيرا 
من الجماهير من جميع أنحاء العالم، 
وقد انبهروا باألخاق العربية السمحة 

وحسن االستقبال وكرم الضيافة.

ــد الــقــحــطــانــي أن قــطــر تــفــوقــت  ــ وأكـ
تــفــوقــا كــبــيــرا ورائـــعـــا وفـــي الــبــطــوالت 
القادمة سيقولون »وين أيام مونديال 
ــواء مــــن حـــيـــث الــتــنــظــيــم أو  ــ قــــطــــر«، ســ

المستويات الفنية.

الشمالي: مكاسب عديدة

مــن جانبه، قــال الزميل عبدالكريم 
الشمالي: »إذا كنا نريد ذكر المكاسب 
لـــإعـــام الــخــلــيــجــي مـــن تــنــظــيــم قطر 
للمونديال، فهي عديدة، ولن نستطيع 
حصرها في مدة قصيرة المدى؛ فعلى 
مستوى الشارع الرياضي؛ هذه أعظم 
ــــي، ألنـــك  ــــامـ تـــجـــربـــة يــعــيــشــهــا أي إعـ
لــن تشعر بـــأي غــربــة، فعندما نغطي 
بطولة أخرى نحتاج إلى وقت للتأقلم 

مــع الــواقــع المجتمعي الــريــاضــي، إال 
أن وجودنا في هذه البطولة، أشعرنا 
كأننا في بيتنا، فا فرق بين أي دولة 
خليجية وعربية، وحــاولــت أن أعيش 
تــجــربــة الــجــمــاهــيــر، وعــنــدمــا أتــحــدث 
عن تجربتي الشخصية فــإن الصورة 
تكون أوقع من خال تنقاتي بمختلف 
وســائــل الــمــواصــات، حتى أعـــرف هل 
كــان اإلعـــام القطري أو نحن نتحدث 
بالعاطفة أم نعيش التجربة بإيجابية، 
وذهـــلـــت مــمــا شـــاهـــدتـــه، فــنــحــن الــيــوم 
ــاقــون، والكثيرون  دولــة متقدمة، وســبَّ
سيحاولون اللحاق بنا، وهذا ُيحسب 

لقطر«.

»الفيفا« يعيد النظر في توزيع المنتخبات بمونديال 2026
أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فــيــفــا( الــســويــســري جــانــي إنفانتينو 
أمس األول أن الهيئة الناظمة للعبة ال 
تــزال فــي طــور مناقشة عملية تقسيم 
المجموعات في مونديال 2026، الذي 

سيضم للمرة األولى 48 منتخبا.
وكــــان »فــيــفــا« أشــــار ســابــقــا إلـــى أن 
النهائيات المقبلة التي تستضيفها 
الــواليــات المتحدة وكندا والمكسيك، 
ستشهد توزيعا للمنتخبات على 16 
مجموعة، تضم كــل منها ثــاثــة، على 
أن يتأهل الفريقان األوالن للدور الثاني 
اإلقصائي الذي سيكون من 32 فريقا.

لـــكـــن إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أكـــــد أمـــــس األول 
ــــدور  ــنــــجــــاح الـــمـــثـــيـــر لـ الـــجـــمـــعـــة أن الــ
المجموعات في مونديال قطر 2022 
بــمــجــمــوعــاتــه الــثــمــانــي الــتــقــلــيــديــة من 
أربعة منتخبات، دفع االتحاد إلى إعادة 
التفكير باألمر، ذلك أن عملية التأهل 
بــقــيــت غــيــر مــحــســومــة حــتــى األنــفــاس 

األخيرة من الجولة الثالثة.
وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحافي 
بــقــطــر، إن »الــمــجــمــوعــات الــمــكــونــة من 
أربــــعــــة مــنــتــخــبــات كـــانـــت رائــــعــــة جـــدا 
حــتــى الــلــحــظــة األخـــيـــرة مـــن الــمــبــاراة 
ــرة«، مــضــيــفــا: »عــلــيــنــا أن نعيد  ــيــ األخــ
النظر فــي الشكل أو على األقـــل نعيد 
مناقشته، سواء حيال 16 مجموعة من 
3 منتخبات أو 12 مجموعة من 4. هذا 
شيء سيكون على جــدول األعمال في 

األسابيع القليلة المقبلة«.
وأوضح أن شكل كأس العالم المقبلة 
ونــظــامــهــا قـــد يــكــون عــلــى غــــرار كــأس 
أوروبا، التي تضم 6 مجموعات من 4 
فــرق، مع تأهل أفضل 4 أندية احتلت 
الــمــركــز الــثــالــث لــــــأدوار اإلقــصــائــيــة، 

معتبرا أن المنافسة الموسعة عــددا 
ستعود بأرباح مادية أكبر لـ »فيفا«.

زيادة اإليرادات

وأفاد إنفانتينو بأنه من المتوقع 

أن تزيد اإليرادات في الدورة المقبلة 
حتى عام 2026 إلى 11 مليار دوالر 
مــقــارنــة بـــــ7.5 مــلــيــارات فــي الــــدورة 
المنتهية مع عام 2022، الفتا إلى أن 
ذلك سيكون نتيجة العدد المتزايد 
للفرق والبنية التحتية لاستادات 

ــم ســـــــوق أمـــيـــركـــا  ــ ــــجـ ــيــــة وحـ ــالــ الــــحــ
الشمالية.

وأردف: »نــحــن مــتــفــائــلــون حيال 
قوة كرة القدم. مقتنعون بأن تأثير 
. لـــقـــد كـــان 

ً
الــلــعــبــة ســـيـــكـــون هــــائــــا

 فــي 
ً
ــائــــا ــيـــكـــون هــ ــا، وسـ ــنـ ــائـــا هـ هـ

أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 3 دول ضخمة، 
ــع  «، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »مـ

ً
ــا ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ 48 مـ

مــبــاريــات أكــثــر، سترتفع اإليــــرادات 
من حيث النقل التلفزيوني والرعاية 
والــضــيــافــة. ســنــلــعــب فـــي الــمــاعــب 
الضخمة المستخدمة في كرة القدم 
األمــيــركــيــة، بــســعــة 80 إلـــى 90 ألــف 
متفرج. نتوقع أن يسافر 5.5 مايين 

مشجع لذلك الحدث«.
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وتــــــــطــــــــرق إلـــــــــــى كـــــــــــأس الـ
الحالية في قطر مشيدا بالتنظيم 
والمتطوعين، ومتحدثا عــن 3.27 
مــايــيــن مــشــجــع حــضــروا إلـــى قطر 
على مــدار البطولة، بمعّدل 52760 
 للمباراة الــواحــدة، وأعلى 

ً
شخصا

حضور جماهيري بالبطولة كان في 
مباراة األرجنتين والمكسيك، ضمن 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
)88966 متفرجا(، الفتا إلى أن أكثر 
الـــقـــادمـــيـــن كــــانــــوا مــــن الـــســـعـــوديـــة، 
الهند، الواليات المتحدة، بريطانيا، 

المكسيك تواليا. 
)أ ف ب(

ماكرون وزوجته يحضران النهائي
يــســافــر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وزوجــتــه 
بريجيت إلى الدوحة لحضور مباراة نهائي مونديال قطر 
بين منتخَبي األرجنتين وفرنسا، التي سيشاهدانها اليوم من 
مقصورة الشرف في ملعب لوسيل، حسبما ذكرت الصحافة 

أمس.
وكان الرئيس الفرنسي قد توّجه بالفعل إلى قطر لحضور 
مباراة نصف النهائي يــوم األربــعــاء الماضي، التي فــاز بها 

منتخب »الديوك« على المغرب 0-2.
ويــبــرز مــن بين المدعوين الرئاسيين لحضور الــمــبــاراة 
النهائية أمام األرجنتين بطل الجودو الفرنسي الحاصل على 

الميدالية األوليمبية، تيدي رينر.

المباراة النهائية دون تشفير
ســـتـــنـــقـــل قـــــنـــــوات »بـــــــي إن 
سبورتس« الرياضية نهائي 
مــونــديــال قطر 2022 فــي كرة 
القدم بين األرجنتين وفرنسا 
اليوم دون تشفير في الشرق 
األوســــــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا، 

حسبما أعلنت في بيان.
وكتبت المجموعة بصفتها 
الناقل الرسمي للبطولة في 
24 دولــــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــــــــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا 
»يــتــوفــر الـــبـــث عــلــى قـــنـــاة بي 
إن سبورتس المفتوحة، في 
إطار التزام المجموعة بضمان 
ــمــــشــــاهــــديــــن فــي  مــــشــــاركــــة الــ

جميع أنحاء الشرق األوسط 
وشـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــا فـــــي هــــذه 
البطولة األولى من نوعها في 
عرض 

ُ
العالم العربي. كما ست

المباراة، إلى جانب التغطية 
المتواصلة طوال اليوم، على 
ــاة بــــي إن الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــنـ قـ

يوتيوب«.
وكـــــانـــــت الـــشـــبـــكـــة أعـــلـــنـــت 
مطلع الــبــطــولــة انــهــا ستنقل 
22 مــبــاراة ضــمــن النهائيات 
 انها أعلنت 

ً
دون تشفير، علما

عن خطوة مماثلة في نسخة 
2018 التي أقيمت في روسيا.
)أ ف ب(

باتيستوتا: أسعدني تحطيم 
ميسي لرقمي القياسي

يــــــــحــــــــمــــــــل غـــــــابـــــــريـــــــيـــــــل  ال 
ــب الــمــنــتــخــب  بــاتــيــســتــوتــا، العــ
األرجنتيني لكرة القدم السابق، 
أي ضغينة تجاه ليونيل ميسي، 
م رقمه القياسي من 

َّ
بعدما حط

ــداف المسجلة  ــ حــيــث عـــدد األهـ
لــــاعــــب أرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي كـــأس 

العالم. 
 في 

ً
وسجل ميسي 11 هــدفــا

خــمــس بــطــوالت لــكــأس الــعــالــم، 
كــان آخــرهــا فــي مونديال »قطر 
2022« مــــــن ركـــــلـــــة جــــــــــزاء فــي 
مرمى المنتخب الكرواتي، في 
المباراة التي فاز بها المنتخب 
األرجنتيني 3 - صفر في الدور 
قبل الــنــهــائــي. هــذا الــهــدف رفع 
رصيد أهداف ميسي إلى خمسة 
في المونديال الحالي، ليتعادل 
مــع زميله بفريق بــاريــس سان 
جــــرمــــان كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، قــبــل 

المباراة النهائية. 
وأكد باتيستوتا، الذي سجل 
10 أهــداف في ثاث نسخ، هي: 
كــــأس الـــعـــالـــم 1994 بــأمــيــركــا، 
و1998 بفرنسا، و2002 بكوريا 
 لرؤية 

ً
واليابان، أنه كان سعيدا

ــال  ــ ــه. وقــ ــ ــمــ ــ مـــيـــســـي يـــحـــطـــم رقــ
بــاتــيــســتــوتــا لصحيفة كــاريــن 
األرجــنــتــيــنــيــة: »)مــيــســي يحطم 
الرقم القياسي( هذا لم يؤلمني 
على اإلطــاق، ألنني استمتعت 

بــــه عـــنـــدمـــا كـــنـــت أحـــمـــلـــه. لــيــو 
ــان هــنــاك  ــ ــذا. إذا كـ ــ يــســتــحــق هــ
شـــخـــص يـــســـتـــحـــق هـــــــذا، فـــإنـــه 

ميسي«. 
ــيـــــســـــي لـــيـــس  وأضــــــــــــــــاف: »مـــ
، إنـــه بــشــر يــلــعــب كــرة 

ً
فــضــائــيــا

ــكـــل أفــــضــــل مـــــن أي  الـــــقـــــدم بـــشـ
ــر. عــنــدمــا يتخطاك  شــخــص آخـ
ميسي، ال يمكنك أن تتألم، إنه 

فقط يمنحك السرور«. 
ــيـــســـي  وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أن مـ
ــادة الــمــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ قـــــــادر عـــلـــى قـ

األرجنتيني للتتويج باللقب. 
وتابع باتيستوتا: »توقعت 
، لــكــنــه 

ً
ا أن يـــكـــون أكـــثـــر هـــــــــدوء

، ألنه 
ً
يلعب وكأنه يبلغ 20 عاما

مــتــعــطــش لــلــفــوز، هـــو مــوجــود 
هــنــا لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم. هــذا 
مــا تحتاجه كــرة الــقــدم، هــذا ما 

ينشره ليو للفريق كله«. 
واخــــــتــــــتــــــم: »كـــــــــل الــــــظــــــروف 
مواتية للمنتخب األرجنتيني 
لكي يتوج باللقب. هناك طاقة 
إيجابية لتحقيق هذا، من أجل 

 .»
ً
ميسي والجماهير أيضا

)د ب أ(

السويسري جاني إنفانتينو

عبدالكريم الشمالي

الخليفي: فخور بما قّدمته الدوحة 
أعــرب رئيس نــادي باريس ســان جرمان، ناصر 
الخليفي، عــن فــخــره الــشــديــد بــكــل مــا قــّدمــتــه دولــة 
قطر مــن أجــل تنظيم أفــضــل نسخة مــونــديــال على 
اإلطـــاق. وأدلــى الخليفي بتصريحاته عندما حل 
 على برنامج »روتــن يتحّمس«، الــذي يقّدمه 

ً
ضيفا

الــاعــب الــســابــق فــي صــفــوف بــاريــس ومنتخب 
فرنسا، جيروم روتن.

وقــــال الــخــلــيــفــي: فــيــمــا يــخــص الــلــحــظــات 
األخـــيـــرة قــبــل خــتــام مــونــديــال 2022: منذ 
تكليفها بــشــرف اســتــضــافــة الــمــونــديــال، 
ــع مــعــهــا الــقــطــريــون 

ّ
ــعــت قــطــر وتــطــل

ّ
تــطــل

لتنظيم أفــضــل مــونــديــال فــي الــتــاريــخ. 
بــصــفــتــي مـــواطـــنـــا قـــطـــريـــا، أنــــا فــخــور 
 الــى حــّد كبير 

ّ
للغاية وفــخــور وُمــعــتــز

بــجــودة الــمــاعــب، وفــخــور بمشاهدة 
ــاق الــــكــــرة،  ــ

ّ
ــش ــعــ ــمــــاعــــب مـــلـــيـــئـــة بــ الــ

وفخور بمستوى مردود المباريات. 
أنــــا فــخــور كــذلــك بــمــشــاهــدة حجم 
ـــاق 

ّ
ــنـــاصـــري الــمــنــتــخــبــات وعـــش مـ

وا في قطر لمعايشة 
ّ
اللعبة الذين حل

الحدث. 
وتــابــع: احــتــضــان مــونــديــال 2022 
ـــة الــتــنــظــيــمــيــة شــــيء رائـــع 

ّ
بـــهـــذه الـــحـــل

بالنسبة لنا كقطريين. شخصّيا، كنت 
نسى، قبل مونديال 

ُ
شاهدا على تجربة ال ت

ــول وأرّدد أن أفـــضـــل حــــدث كـــروي  ــ 2022، كــنــت أقـ
حضرته وعشت أجواءه هو بطولة اليورو عام 2004 
 مع شاهدته وعشته منذ 

ّ
 في ظل

ّ
في البرتغال، لكن

20 نوفمبر الماضي، الحدث األفضل لم يعد يورو 
2004، وإنّما مونديال 2022.

ــذه الــحــلــقــة فــــي مــســلــســل حــلــقــات  لـــقـــد كـــانـــت هـــ
المونديال حلقة استثنائّية ال مثيل لها. ال أعتقد 
ني كنت أتطلع إلى مشاهدة أفضل من ما شاهدته 

ّ
أن

وعــشــتــه عــلــى مــــدار شــهــر كـــامـــل. كــنــت حـــاضـــرا في 
عدد كبير من المباريات. عشت أجواء ومجريات 7 
مباريات في ظرف 48 ساعة، ولم يسبق لي حضور 
هــــذا الـــكـــّم فـــي ظــــرف يــومــيــن. لــقــد عــشــت تــجــربــة ال 

مثيل لها. 

الرد على االنتقادات

وقبل افتتاح نسخة 2022، انتقد عدد من وسائل 
اإلعام، وأثارت تساؤالت حول استضافة قطر، وعلى 
ذكر هــذا، قال الخليفي: »أود أن أقــول شيئا؛ جميع 
مين لهذا المونديال. 

ّ
القطريين والمقيمين كانوا منظ

هذه ميزة استثنائّية ال مثيل لها في تاريخ تنظيم 
دورات كأس العالم. قبل انطاق المسابقة، الجميع 
كان ينتقد قطر ويتحّدثون عن مونديال سيئ. جاء 
الــمــنــاصــرون والــصــحــافــيــون، حــضــروا الــمــبــاريــات 
وطافوا في ربوع البلد. واآلن ما أقرأه وما أسمعه عن 
جميع وسائل اإلعام هو عبارة )إيجابي للغاية(«. 

ـــب: يــــرى الــجــمــيــع عــلــى ضــــوء مـــا شـــاهـــدوه 
ّ
وعـــق

وعــاشــوه أن القطريين أنـــاس طــّيــبــون. لقد فتحنا 
لجماهير وزّوار المونديال قلوبنا، وفتحت أبواب 
بلدنا في وجه الجميع. هذه الضيافة وهذا الترحيب 

نابعان من ثقافتنا. 
وتابع: في وقت سابق سألني أحد الصحافيين 
 هكذا مع ضيوفكم، 

ً
األجانب: هل أنتم تتعاملون دوما

أم ان هذا الوضع فقط خال كأس العالم؟، فأجبته: 
ا هكذا قبل كأس العالم، وسنبقى 

ّ
نحن دوما هكذا، ُكن

هكذا بعد كأس العالم، هذه ميزة في غاية األهمية، 
نــحــن كقطريين فـــخـــورون بــبــلــدنــا، وفـــخـــورون بما 

قناه في سبيل المونديال.
ّ
أنجزناه وحق

ق بــدورة متمّيزة، وال غبار 
ّ
أعتقد أن األمــر يتعل

عليها من حيث التنظيم، ودورة متميزة من حيث 
مستوى المباريات.

ــبـــي »بــــاريــــس ســـان  وبـــخـــصـــوص مـــونـــديـــال العـ
جــرمــان« الــذي يــرأســه، قــال: المربع األخير من عمر 
المونديال )نصف النهائي( شهد حضور 3 العبين 
من نادي باريس سان جرمان؛ كيليان مبابي وأشرف 
حكيمي وليونيل ميسي، المباراة النهائية ستقام في 
حضور مبابي وليو ميسي، كاهما سّجل 5 أهداف، 
الـ »بي إس جي« سّجل 13 هدفا. نحن أحسن ناد في 

هذا المونديال.

مستقبل تنظيم األحداث

وعلى ذكــر ما بعد المونديال ومستقبل تنظيم 
األحداث الرياضية في قطر، قال: »كأس آسيا لأمم 
ستقام هنا عام 2024. وستقام كذلك كأس العرب. 
فعالّيات رياضية أخرى ستقام في قطر. الدوحة هي 
مدينة وعاصمة الرياضة، على سبيل المسارح التي 
احتضنت مباريات هذا المونديال، ملعب لوسيل. إنه 
ملعب رائع وإنه في عيوني أفضل ملعب في العالم. 
الــقــطــريــون فــخــورون بجميع الــمــاعــب الــتــي كانت 

مسرحا لمباريات المونديال.
وعــلــى ذكـــر رهـــان قــطــر فــي اســتــضــافــة األحــــداث، 
وسعيها إلــى احــتــضــان خــيــرة األحــــداث الرياضية 
الدولية، قــال: »القطريون يتطلعون إلــى استضافة 

خيرة األحداث«.
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الدور:  مباراة تحديد المركز الثالث
الحكم: القطري عبد الرحمن الجاسم

األهداف:
المغرب: أشرف داري )9(

كرواتيا: يوشكو غفاريدول )7(، ميسالف 
أورشيتش )42(

اإلنذارات:
المغرب: عز الدين أوناحي )69(، سليم 

أمالح )84(

التشكيلتان:
المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي، 
أشــــرف داري )بــــدر بـــانـــون، 64(، جـــواد 
الياميق )سليم أمالح، 67(، يحيى عطية 
ــرابـــط - عــبــد الحميد  الــلــه - ســفــيــان أمـ
ــيــــاس شــــاعــــر، 46(، بـــالل  صـــابـــيـــري )إلــ
الخنوس )عز الدين أوناحي، 56( - حكيم 
زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال 

)أنس زروري، 64(
المدرب: وليد الركراكي

ــا: دومـــيـــنـــيـــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش -  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ
يوسيب ستانيشيتش، يوسيب سوتالو، 
يوشكو غفارديول - ميسالف أورشيتش 
)كريستيان ياكيتش 90+5(، لوفرو ماير 
)ماريو باشااليتش، 66(، لوكا مودريتش، 
ماتيو كوفاتشيتش، إيــفــان بيريشيتش 
- أنــدري كراماريتش )نيكوال فالشيتش، 
61(، ماركو ليفايا )برونو بتكوفيتش، 66(

المدرب: زالتكو داليتش
)أ ف ب(

خسر المنتخب المغربي أمام 
نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، 
خالل مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع في مونديال 
قطر 2022.

انتهت الرحلة التاريخية لمنتخب 
المغرب فــي النسخة الثانية والعشرين 

من كأس العالم من دون الصعود إلى منصة 
التتويج، وذلك بخسارته مباراة المركز الثالث 
لمونديال قطر أمام كرواتيا 1 - 2 أمس السبت 

على استاد خليفة في الدوحة.
وبعد مشوار تاريخي أسقط خالله بلجيكا 
في دور المجموعات ثم إسبانيا والبرتغال في 
الدورين ثمن وربع النهائي ليصبح بذلك أول 
منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس 
العالم، انتهى مشوار المغرب على يد فرنسا 
صفر - 2 فــي دور األربــعــة، مما جعله يكتفي 

بمحاوله نيل برونزية المركز الثالث.
وفي المقابل، فشل الكروات في الوصول إلى 
 بسقوطهم القاسي 

ً
النهائي الثاني لهم تواليا

في نصف النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي 
صفر - 3، ليخوضوا مباراة المركز الثالث للمرة 
الثانية في تاريخهم بعد عام 1998 حين نالوا 
البرونزية في مشاركتهم األولى منذ االستقالل 

عن يوغوسالفيا.
وسبق لمدرب المغرب وليد الركراكي أن أقر 
عشية تجديد الموعد مع كرواتيا بعدما تعادال 
 في دور المجموعات، أن خوض مباراة 

ً
سلبا

تحديد المركز الثالث هي »أسوأ مباراة يمكن أن 
نلعبها« ألن الطموح كان الوجود في النهائي.

، يواجه المدربون صعوبة 
ً
وكما الحال دائما

فــي تحفيز العبيهم مــن أجــل خــوض مــبــاراة 
تعتبر بمثابة »جائزة ترضية«، لكن الركراكي 
حاول »تجميل« المركز الثالث لتحفيز العبيه.
إال أن هذا األمر لم يتحقق وخسر المغرب 
لــقــاء أمـــس بــهــدف ألشــــرف داري )9(، مقابل 
هــدفــيــن لــيــوشــكــو غــفــاريــدول )7( ومــيــســالف 

أورشيتش )42(.
وبــدا المنتخب الــكــرواتــي ومــدربــه زالتكو 
 على توديع النهائيات 

ً
داليتش أكثر تصميما

بميدالية المركز الثالث بعدما عاد من روسيا 
قبل أربعة أعــوام بالوصافة، وقد أفاد عشية 
الــلــقــاء بــأنــه »بالنسبة لــنــا هـــذا نــهــائــي كبير 

ومباراة كبيرة. إنه صراع على ميدالية«.

 وداع مودريتش 

وكـــانـــت مـــبـــاراة ودعـــايـــة لــقــائــد كــرواتــيــا 
ونــجــمــهــا الــمــطــلــق لـــوكـــا مـــودريـــتـــش الـــذي 
ه األخــيــر فــي النهائيات ودخــل  خــاض لــقــاء
 وثالثة 

ً
الــتــاريــخ فيها، إذ بــات عــن 37 عــامــا

أشهر أكبر العب يخوض سبع مباريات 
في نسخة واحدة.

وأجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثالثة 
تغييرات عن المباراة األخيرة ودفع بالعب 

.
ً
الوسط اليافع بالل الخنوس أساسيا

وإلــــــى جـــانـــب الـــخـــنـــوس الــــــذي يــخــوض 
أولــى دقائقه في المونديال القطري والذي 
 أصــغــر العب 

ً
 و221 يــومــا

ً
بــات عــن 18 عــامــا

مــغــربــي يــخــوض الــنــهــائــيــات عــلــى اإلطـــالق، 
 الظهير األيسر يحيى عطية 

ً
شارك أساسيا

الله والعــب الوسط الهجومي عبد الحميد 
صابيري، فيما جلس عز الدين أوناحي على 

مقاعد البدالء.
ــة قـــائـــد الــــدفــــاع رومـــــان  ــابــ وفـــــي ظــــل إصــ
ســايــس، لعب أشــرف داري وجـــواد الياميق 
في قلب الدفاع ونجم باريس سان جرمان 
الفرنسي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى.

وبــخــطــة 4-3-3، مــنــح الــركــراكــي الفرصة 
للخنوس العــب غنك البلجيكي إلــى جانب 
صابيري، فيما بقي نجم الوسط وأحد أبرز 
العبي البطولة سفيان أمرابط في مركز العب 

الوسط الدفاعي.
ــم يـــشـــهـــد هــــجــــوم »أســــــــــود األطــــلــــس«  ــ ــ ولـ
تــغــيــيــرات، فلعب يــوســف النصيري بمركز 
رأس الحربة وإلى يمينه القائد حكيم زياش 

ويساره سفيان بوفال.
ــمــــدرب زالتــكــو  ــيـــا أجـــــرى الــ ولـــــدى كـــرواتـ
داليتش خمسة تغييرات، حيث بدأ بيوسيب 
ستانيشيتش ويوسيب شوتالو أساسيين 
في خط الدفاع، وميسالف أورشيتش ولوفرو 
ماير في الوسط وماركو ليفايا في الهجوم.

 تبادل للتهديف في دقيقتين 

وجـــاءت بــدايــة الــمــبــاراة لصالح كرواتيا 
التي كاد أن يهديها الحارس ياسين بونو 
 من كرة »مّيتة« حاول أن يلعبها لزميله 

ً
هدفا

من الجهة اليمنى فمرت من أمام باب المرمى 
وواصلت طريقها الى الخارج )3(.

ولــــم تــمــض دقـــائـــق كــثــيــرة حــتــى افــتــتــح 
الــــكــــروات الــتــســجــيــل مـــن ركــلــة حــــرة نــفــذهــا 
ــــان  ــفـ ــ ــر إليـ ــ ــايــ ــ ــرو مــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــة بــــحــــنــــكــــة لـ ــ ــ ــادعـ ــ ــ خـ
بيريشيتش الـــذي عكسها خلفية بــالــرأس 
لتصل الى يوشكو غفارديول، فانقض عليها 

األخير وحولها برأسه في الشباك )7(.
 مــن ركلة 

ً
ــرد الــمــغــربــي جـــاء ســريــعــا لــكــن الـ

 نفذها حكيم زياش، فحاول لوفرو 
ً
حرة أيضا

ــا بــــرأســــه، فـــأوصـــلـــهـــا عــــن طــريــق  ــتـــراضـــهـ اعـ
الخطأ إلــى أشــرف داري الــذي سبق الجميع 
إلــيــهــا وحــولــهــا رأســيــة فــي شــبــاك دومينيك 
 هدفه 

ً
ليفاكوفيتش )9(، ليسجل ابن الـ23 عاما

الدولي األول في ثامن مباراة.
 في 

ً
ورفع داري رصيد المغرب إلى 20 هدفا

ســـادس نهائيات لــه، ليصبح ثــالــث منتخب 
إفريقي يصل الــى 20 أو أكثر بعد نيجيريا 

)23( والكاميرون )22(.
 من إعــادة كرواتيا 

ً
وكــان مودريتش قريبا

الــى المقدمة بتسديدة أرضــيــة مــن مشارف 
المنطقة لكن بونو تدخل وأنقذ الموقف على 
 الكرة في الوقت المناسب 

ً
دفعتين، مبعدا

قبل أن يصل اليها ماركو ليفايا )24(.
ــراكـــي بــمــرحــلــة ضــيــاع  ــال الـــركـ ــ ــرَّ رجـ ــ ومـ
وعانوا إلخراج الكرة من منطقتهم، إال أنهم 
 في االنطالق نحو 

ً
صمدوا ثم بدأوا تدريجيا

المرمى الــكــرواتــي بفضل تــوغــالت سفيان 
بوفال بشكل خاص.

إال أن الــشــوط األول انتهى بتقدم فريق 
داليتش الذي استفاد من خطأ لبالل الخنوس 
في الخروج بالكرة، فوصلت الى ليفايا الذي 
حولها لميسالف أورشيتش فسددها األخير 
 عن متناول بونو لترتد 

ً
قوسية رائعة بعيدا

من القائم األيسر الى داخــل الشباك )42(، ثم 
كـــاد أن يــضــيــف الــثــالــث لـــبـــالده فـــي مستهل 
ــرة هـــــزت الــشــبــاك  ــكــ ــشــــوط الـــثـــانـــي لـــكـــن الــ الــ

الجانبية )47(.
ــات فــي صفوف  ــابـ ومـــع الــتــبــديــالت واإلصـ
الطرفين، بدا الطرفان عاجزين عن الوصول 
الــــى الــمــرمــى بــاســتــثــنــاء بــعــض الــمــحــاوالت 
ــــاص، قـــبـــل أن  الـــبـــعـــيـــدة لـــكـــرواتـــيـــا بــشــكــل خــ
ــوره أمــــــــام الـــمـــرمـــى  ــ ــــضـ ــغــــرب حـ ــمــ يـــســـجـــل الــ
الكرواتي بتسديدة ليوسف النصيري تألق 

ليفاكوفيتش في صدها )75(.
ثم بقي الوضع على حاله رغم الضغط 

ــــذي كــــاد أن يثمر  الــمــغــربــي الـ
عن تعادل قاتل لكن رأسية 
الــنــصــيــري عــلــت الــعــارضــة 

بقليل )90+6(.
)أ ف ب(

كرواتيا تنهي رحلتها بالميدالية البرونزيةكرواتيا تنهي رحلتها بالميدالية البرونزية

https://www.aljarida.com/article/8271
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

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
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العدد 5212 / األحد 18 ديسمبر 2022م / 24 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com١٩

أول العمود:

 ماذا تفعلون بكتب قرأتموها ولم تعودوا بحاجة لها؟ لنفكر 
في توظيف جديد لها.

 ***
مــاذا نعرف عن طبيعة ما يفكر فيه أبناؤنا اليافعون ممن 
تجاوزوا سن الثامنة ولم يتعدوا الثامنة عشرة؟ كيف يفسرون 
ما يجري حولهم بفعل )سياسات الراشدين( الذين يديرون لهم 
شؤونهم من تعليم وصحة وترفيه وتوجيه؟ كم مرة شاهدناهم 

يتحدثون بحرية في منصة إعالمية؟
 هذه الفئة )يتجاوز تعدادها 400 ألف نسمة بقليل( تميل في 
العادة إلى دوائرها االجتماعية الخاصة كاألصدقاء المحليين أو 
الفضاء الخارجي باستخدام شبكات اإلنترنت، وتحاول أن تتكتم 
عن التعبير أمام أي كان من الكبار عما يعتبرونه خصوصيات 

المرحلة الِسنية بمن فيهم- نحن اآلباء واألمهات.
أثــــارت نـــدوة رابــطــة األدبــــاء األخــيــرة بــعــنــوان »أدب األطــفــال 
واليافعين« التي استضافت ناشطات في المجال وهن: أ.باسمة 
الوزان، وأ.هبة مندني، وأ.وفاء شهاب، ولكل منهن تجارب عملية 
فــي التعامل مــع هــذه الفئة كتابة ومــواجــهــة مــبــاشــرة، طرحن 
فــي مداخالتهن مسائل فــي غاية األهمية منها: ضعف الميل 
للقراءة، وتحدي األجهزة الذكية، واالغتراب عن المحيط، وتعثر 
السياسات التربوية في سد الفجوة بين ما يتعلمونه وما يحيط 

بهم في الواقع العملي، وغيرها من األمور.
االستماع لهؤالء يمثل أهمية كبيرة، وتأسيس منبر إعالمي 
لهم لمعرفة أفكارهم تجاه األسرة والمؤسسات التي تؤثر عليهم 
 وفرصة الكتشافهم، وقد نكتشف- نحن الكبار- 

ً
وفيهم يعد مطلبا

أننا مغفلون تجاه هذه الشريحة، أو أننا نظلمهم في تشريعنا 
لقوانين معينة أو تجاهل رغبات فترتهم العمرية وما أكثرها.

مطلوب من مؤسسات اإلعالم الرسمية واألهلية االلتفات إلى 
هذه الفئة، وتدشين منبر للتعبير عن رؤاهم، ببساطة يجب أن 

نعرف رأيهم في ما نقدمه لهم.

جاءت األزمات الجيوسياسية المتالحقة هذه السنة لتفرض 
 هائلة على عالقات الهند ودول آسيا الوسطى وتختبر 

ً
ضغوطا

قوة التعاون بينهما عبر التزامات متعددة األطراف، ويسعى 
الفريقان إلــى إيجاد شركاء آخرين، باإلضافة إلــى حلفائهما 
الــتــقــلــيــديــيــن، لــلــتــصــدي لــلــضــغــوط الــجــيــوســيــاســيــة وتــوســيــع 
نفوذهما خــارج محيطهما المجاور، حيث ستستفيد الهند 
 من أي عالقة ناشئة ومبنية على 

ً
ودول آسيا الوسطى حتما

مبادرات مثمرة في مختلف القطاعات.
ال تزال المخاوف األمنية أساس العالقات الثنائية بين الهند 
وطاجيكستان، ولــهــذا السبب، سيكون تطوير هــذه الــروابــط 
 على استعداد 

ً
كي تشمل دواًل أخرى من آسيا الوسطى دليال

نيودلهي لضّم المنطقة كلها إلى أجندة السياسة الخارجية 
التي تتبناها، وتتواصل الواليات المتحدة بانتظام مع بلدان 
آسيا الوسطى عبر اجتماعات مع وزراء خارجية كازاخستان، 
وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، 
 مع دول آسيا الوسطى في عام 2004 

ً
كذلك، أطلقت اليابان حوارا

لتقوية تعاونها الدبلوماسي واالقتصادي مع هذه المنطقة، 
ومـــن خـــالل إنـــشـــاء نــســخــة مــشــابــهــة مـــن الــمــنــتــديــات مــتــعــددة 
حّسن الهند انطالقتها 

ُ
 من قمة عام 2022، ست

ً
األطراف، انطالقا

لتكثيف التواصل مع شركائها في آسيا الوسطى.
على المستوى االقــتــصــادي، يجب أن تطرح الهند نفسها 
كمركز لريادة األعمال أمام نظرائها في آسيا الوسطى، وتشمل 
الهند أكثر من 38 ألف شركة ناشئة ورسمية، وقد أصبحت ثالث 
، وتستطيع 

ً
أكبر مصدر لشركات التكنولوجيا الناشئة عالميا

نيودلهي أن تستعمل مكانتها كمعقل للتكنولوجيا لربط 
قطاعها التكنولوجي الناشئ بقطاعات دول آسيا الوسطى. وفي 
شهر نوفمبر الماضي، استضاف البلد »هاكاثون اليونسكو 
 ذات توجهات متشابهة 

ً
بين الهند وإفريقيا«، وقد شمل أفرادا

مــن الهند والــقــارة اإلفريقية الستعمال البرمجة المحوسبة 
لحل المشاكل االجتماعية، كذلك، شارك طالب من عشرة بلدان 
في جنوب شرق آسيا في »هاكاثون الهند ورابطة أمم جنوب 
شــرق آســيــا«، إلــى جــانــب الــهــنــود، فــي عــام 2021، وفــي الوقت 
 مــن الــمــبــادرات، مثل 

ً
نفسه، أطلقت دول آســيــا الوسطى عـــددا

االستراتيجية الرقمية لعام 2030 عبر التعاون االقتصادي 
 للتكنولوجيا الرقمية 

ً
اإلقــلــيــمــي فــي آســيــا الــوســطــى، دعــمــا

ومحو األمية الرقمية في أنحاء المنطقة، وتستطيع قطاعات 
التكنولوجيا الهندية أن تقّدم المساعدات والخبرات لدعم دول 

آسيا الوسطى.
 من أهــداف 

ً
ا ين جــزء

َ
قد يكون تحسين التواصل بين الطرف

 عدائية باكستان وأفغانستان 
ّ
نيودلهي وآسيا الوسطى، لكن

التي تحكمها حركة »طالبان« تكبح هذه الطموحات، ومع ذلك، 
تستطيع الهند أن تنشئ ممرات جوية مع دول آسيا الوسطى 
لتسهيل حركة الناس والسلع بين الطرفين، وقد تسمح هذه 
 بزيادة العمليات التجارية ودعم العالقات بين 

ً
المقاربة أيضا

الشعَبين، واستأنفت شركة طيران أستانا الرحالت المباشرة 
بين ألــمــاتــي ونيودلهي فــي ديسمبر 2021، كــذلــك، استأنفت 
طاجيكستان رحالتها بين دوشانبي ونيودلهي في شهر أبريل 

بعد تعليقها لفترة بسبب جائحة كورونا.
في غضون ذلك، يسمح تحسين التواصل بتبسيط اإلجراءات 
التي يمّر بها آالف الناس من سكان آسيا الوسطى لتلقي العالج 
الطبي فــي الــهــنــد، وفــي منتدى األعــمــال المشترك بين الهند 
وآسيا الوسطى، تكلم وزيــر الخارجية الهندي سوبرامانيام 
جايشانكار عن أهمية السياحة العالجية وضـــرورة توسيع 
ات الــســيــاحــة العالجية  نــطــاقــهــا، ولـــن يــســمــح تبسيط إجــــــراء
بتشجيع التواصل بين الهند وآسيا الوسطى فحسب، بل إنه 
 ،

ً
ين أيضا

َ
يعزز تبادل المعلومات الطبية والتدريبات بين الطرف

ي طالب 
َ
 مقاعد في جامعاتها على ألف

ً
فعرضت أوزبكستان مثال

طب هندي بعدما اضطر هؤالء الطالب لترك أوكرانيا بسبب 
الغزو الروسي.

األمن هو أساس العالقات الهندية مع دول آسيا الوسطى، 
 لربط نيودلهي بالمنطقة كلها، 

ً
وسيبقى العامل األكثر تأثيرا

لكن يجب أن ينّوع الطرفان روابطهما كي تشمل مجموعة أخرى 
من القطاعات ووسائل التعاون لزيادة قوة العالقات الثنائية 

وإنشاء شراكات متعددة الجوانب في المرحلة المقبلة.
* »دبلومات«

عندما وصل اإلسالميون إلى السلطة في إيــران بقيادة آية 
 
ً
الله الخميني في فبراير عام 1979، طرح قائدهم نفسه مرشدا
، انتظره الكثير من المسلمين بفارغ الصبر، 

ً
 تاريخيا

ً
وإماما

كالمهدي المنتظر، وأعلن المرشد جمهورية إيران اإلسالمية 
دولــة رائــدة قائدة تجتذب وتقود كل المسلمين نحو الوحدة 
 يــعــدون 

ً
ــزال اإلســالمــيــون جميعا والــقــوة واالزدهــــــار، كــمــا ال يـ

أتباعهم. 
ــا الـــيـــوم، وبــعــد ســنــيــن طــويــلــة، فـــإيـــران تــقــف عــلــى قــارعــة  أمـ
الطريق وحيدة رغم إعالمها الصاخب والعشرات من محطاتها 
التلفزيونية واإلذاعــيــة وصحافتها فقيرة رغم ما في أرضها 
وخزائنها مــن ثـــروات، معزولة عــن معظم دول العالم بسبب 
سياساتها وتخبطها حتى مع دول الجوار الخليجي والمحيط 
العربي واإلسالمي، ومن يتودد إليها ويتقرب اليها ويسكت 

 ألغراض مادية أو سياسية.
ً
عن سياساتها، يفعل ذلك مكرها

 زالت عن محيا النظام منذ فترة طويلة هالة المجد والقداسة 
الدينية، وبرزت المالمح المنفرة وغموض السياسات وأعواد 
المشانق وأسلحة الدمار الشامل والميليشيات وألوان البؤس، 
بل بهتت مالمح الشعراء أو األدباء والموسيقيين، وضاع أعالم 
الــفــكــر ومــبــدعــو الــمــالحــم والــقــصــائــد وســـط ســيــاســات النظام 
ومغامراته و»قعقعة« سالحه، الذي تنقله إلى ساحات المعارك 

في كل مكان الشاحنات والقطارات والطائرات والسفن.
ــــل ديـــن  ــــدى الـــنـــظـــام نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون رجـ صــحــيــح أن لـ
الــكــثــيــر مــنــهــم مــجــبــر ال حــيــلــة لـــه، وأضـــعـــاف هــــؤالء مــن رجــال 
األمـــن والــشــرطــة واالســتــخــبــارات والــقــمــع مــن »الباسيجيين« 
و»السباهيين«، واألخطر مهنم أحيانا كثيرة من رجال البوليس 
السري ممن يرتدون »المالبس العادية«، لينغمسوا في نشاطات 

غير عادية على اإلطالق!
ة السياسية والبريق  ثورة إيران وجمهوريتها فقدت البراء
الثوري »وشرعية 1979«، وباتت دولة قائمة على أسنة الرماح 
وعلى الدم والحديد والنار، وامتألت سجونها بالمعارضين، 
وباتت تقدم بال تــردد على كل الممنوعات، وتتحالف مع كل 

األنظمة المعزولة.
ــران أن تــفــســر لــلــعــالــم لـــمـــاذا تــقــمــع بالعنف  ــ ال تستطيع إيـ
، دون عــنــف أو حــمــل ســالح؟ 

ً
والـــســـالح مــن يــعــارضــهــا ســلــمــيــا

والــمــفــاجــأة أن الــمــســيــرات الــســلــمــيــة مــشــروعــة بــمــوجــب مــواد 
 تقول المادة )27( من 

ً
الدستور اإليراني اإلسالمي نفسه! فمثال

الدستور: »يجوز عقد االجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل 
السالح وبشرط أال تكون مخلة باألسس اإلسالمية«.

ويتسامح الدستور اإليراني فيما يبدو، مع مختلف العقائد 
 في عقائدهم! فتقول المادة 

ً
واالتجاهات، ويعتبر الناس أحرارا

)23( من الدستور: »تمنع محاسبة الناس على عقائدهم وال 
يجوز التعرض ألحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة«، 
وتشير مواد أخرى من الدستور إلى الصحافة والمطبوعات 
ــرة«، وتــشــيــر إلـــى »الــرســائــل والــمــكــالــمــات الهاتفية  ــ وأنــهــا »حـ
والبرقيات والتلكس«. وفي نص الدستور في المادة )24( تؤكد 

أنه »ال يجوز فرض الرقابة عليها«.
 عام 1979 لشملته هذه الحريات 

ً
ولو كان »اإلنترنت« رائجا

الموعودة، التي لم يكن الجميع يشكون أنها »كالم في كالم«، 
ولكن الكثير من المتحمسين للثورة، أو المتحالفين مع قادة 
الثورة يومذاك، كانوا يصدقون وربما ال يــزال بعضهم، ومن 
الصعوبة بمكان أن نقتنع بأن آية الله الخميني والمتشددين 
معه كانوا بهذه الدرجة من الليبرالية واإليمان بحرية الفكر 
والعقيدة! وربما كان إدراج هذه المواد من اقتراحات »بازركان« 

أو آخرين.
ولــو كــان اإلســالمــيــون المصريون أو الــســوريــون قــد ظفروا 
ــام 2011 خـــالل »الــربــيــع الــعــربــي« فــلــربــمــا أضــافــوا  بــالــحــكــم عـ
مواد دستورية كهذه، وبخاصة إن تأكدوا أنها ستبقى مجرد 
نصوص دستورية قابلة للتفسير والتأويل وفــق ما يناسب 

»النظام اإلسالمي« الذي سيقام.
وتزيد اليوم سياسة اإلعدامات المتعجلة واالنتقامية في 
إيـــران عزلتها ومــعــارضــة دول العالم وبخاصة الغربية لها، 
وترد السلطات اإليرانية بأن من يتم إعدامهم كانوا يحملون 
 بالمعارضة السلمية 

ً
السالح، ولكن هل كانت إيران تسمح يوما

والنقد العلني لسياساتها، أو بوصول المعارضة إلى ما يسمى 
»المجلس« في طهران؟ المعارضة ال يسمح لها حتى بانتخاب 
رئيس جمهورية مستقل الفكر والتوجه، دع عنك أن يكون مثال 

من دين أو مذهب آخر!

إيران تتجاهل دستورها

خليل علي حيدر

عقوبات أوروبا على روسيا ضربة قوية

يجب أن تلحق العقوبات- التي تعد وسيلة متزايدة 
 
ً
 كبيرا

ً
األهمية في السياسة الخارجية الغربية- ضــررا

بالهدف دون فرض تكاليف باهظة ال يمكن أن تتحملها 
الدولة التي تفرضها، وهــذا أمــر واضــح، ولكن عقوبات 
االتحاد األوروبي على روسيا- التي تهدف إلى معاقبة 
البالد على حربها العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا- ال 

تفي بهذا الشرط.
ــاد األوروبــــــــي لــمــعــاقــبــة روســيــا  وتـــركـــز خــطــة االتــــحــ
على مــحــاولــة الــحــد مــن اعــتــمــاده على الــطــاقــة الروسية 
المنخفضة التكلفة التي دعمت نموه لفترة طويلة، بما 
في ذلــك عن طريق زيــادة اعتماده على الغاز الطبيعي 
الــمــســال الــمــســتــورد مــن الــواليــات المتحدة ومــن أماكن 
 
ً
أخــرى، ولكن الغاز الطبيعي المسال لطالما كان بديال
باهظ الثمن )وكثيف الكربون( لغاز األنابيب، فقبل غزو 
روسيا ألوكرانيا، كان سعره أعلى 4 إلى 5 مرات من الغاز 
الطبيعي، واآلن، أصبح سعره باهظا، إذ منذ بدء الحرب، 

زادت تكلفة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف.
ولكن، بما أن الكرملين خفض من تدفقات الغاز إلى 
أوروبــا، ليضمن أن يكون هو من ُيملي الجدول الزمني 
ــداًل من  للتخلص الــتــدريــجــي مــن اإلمـــــدادات الــروســيــة بـ
االتــحــاد األوروبــــي، لــم يكن أمــام الـــدول األوروبــيــة خيار 
ســـوى االعــتــمــاد بـــصـــورة مــتــزايــدة عــلــى واردات الــغــاز 
الطبيعي الــمــســال. ويخلق هــذا األمـــر تحديات خطيرة 
لقاعدة التصنيع في أوروبا، لدرجة أن بعض الشركات 
األوروبــيــة تفكر اآلن فــي تحويل اإلنــتــاج إلــى الــواليــات 
 أقل تكلفة فحسب، بل تقدم 

ً
المتحدة، التي ال تقدم وقودا

 إعانات ضخمة وائتمانات ضريبية بموجب قانون 
ً
أيضا

خفض التضخم الجديد. 
وبالفعل، أدى قرار أوروبا بتخليها عن الغاز الروسي 
إلى زيادة احتمالية حدوث ركود عميق، إذ أدى االرتفاع 
الصاروخي في أسعار الغاز- التي ارتفعت 14 مرة مقارنة 
بمستوياتها قبل عامين- إلــى زيــادة التضخم وزعزعة 
استقرار األسواق المالية في منطقة اليورو، لذلك، عندما 
تكون اقتصادات أوروبا على شفا االنكماش، ترتفع تكلفة 
المعيشة، ويلوح خطر انقطاع التيار الكهربائي في األفق.

إن اتــخــاذ صــانــعــي الــســيــاســة األوروبــيــيــن إلجــــراءات 
يائسة مثل وضع حد أقصى لألسعار والرسوم الجمركية 
المنظمة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، ومن أجل أن 
تحافظ الحكومات األوروبية على الغاز، تحول بعضها 
إلى الفحم، وفضال عن ذلك، ناشد القادة األوروبيون مثل 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس األميركي، 
جو بايدن، لتخفيف الضغط على اقتصاداتهم من خالل 
تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم المثير 
للجدل، وبعد أشهر من التوصل إلى اتفاق لتقوية الناتو 

وتوسيعه، بدأت العالقات عبر األطلسي في التدهور.
إن الشيء الوحيد الذي يبدو أن االتحاد األوروبي غير 

راغب في التفكير فيه هو تغيير مسار العقوبات، فخالل 
هذا الشهر فقط، فرضت حظرا على واردات الخام الروسي 
وانضمت إلى شركائها في مجموعة الدول السبع الكبرى 

.
ً
في وضع سقف لسعر البرميل قدره 60 دوالرا

ذكرنا عقوبات أوروبــا بقانون تعريفات »سموت 
ُ
وت

هاولي« للتعريفة الجمركية األميركية لعام 1930، الذي 
رفع رسوم االستيراد إلى مستويات كبيرة على أكثر من 
20000 سلعة، إذ بــدال من أن تحمي الرسوم الجمركية 
الصناعة األميركية، دفعت الــدول األخــرى إلى االنتقام، 
مما أدى إلى تعميق الكساد الكبير والمساهمة في صعود 

التطرف السياسي، خاصة في أوروبا.
والـــيـــوم، أيـــضـــا، تــتــجــه ســيــاســات الــعــديــد مـــن الـــدول 
األوروبــيــة إلــى اليمين، إذ تــعــود جـــذور الــحــزب الحاكم 
الــحــالــي فــي إيــطــالــيــا إلـــى حــركــة »بينيتو موسوليني« 
الفاشية، كذلك، فإن الديموقراطيين في السويد لهم جذور 
نــازيــة جــديــدة، ففي بــولــنــدا والــمــجــر، تظهر الحكومات 
اليمينية نزعات استبدادية متزايدة، وإذا أدى ارتفاع 
أســعــار الطاقة والتضخم الجامح إلــى تفاقم األوضــاع 
االقتصادية- وهو سيناريو محتمل على المدى القصير- 
فقد تكتسب قوى اليمين المتطرف مزيدا من األرض في 

جميع أنحاء القارة.
وقــد يجادل المرء بــأن التكاليف الباهظة للعقوبات 
كانت تستحق عناء تحملها إذا كانت تعرقل إلــى حد 
كبير المجهود الحربي الــروســي، ولكن رغــم أن روسيا 
عــانــت بالتأكيد، وحققت أوكــرانــيــا بعض االنــتــصــارات 
ــمــس 

ُ
ــبــــارزة، فــإنــه ال يــــزال مـــا يــقــرب مـــن خ الــعــســكــريــة الــ

األراضـــي األوكــرانــيــة تحت االحــتــالل الــروســي، وإذا كان 
االتحاد األوروبي يعاني كثيرا، في حين يتقدم العدوان 
الروسي على قدم وساق، فإن العقوبات تصبح بمنزلة 
ــلـــذات، ولـــهـــذا يــجــب أال يــقــود الــغــضــب األخــالقــي  جــلــد لـ

السياسة أبدا مهما كانت مبرراته. 
ومــن المؤكد أن الــصــورة الدولية لالتحاد األوروبـــي 
طالما استندت إلى سمعته كقوة للديموقراطية وحقوق 
اإلنسان ونظام قائم على القواعد، مما يعزز قضية الرد 
، ولكن 

ً
الجريء على العدوان الروسي، وإن كان ذلك مكلفا

 أن االنتقال 
ً
لو كان لألشخاص الهادئة تأثير لكان واضحا

السريع من االعتماد على إمــدادات الطاقة الروسية من 
شأنه أن يقوض مكانة االتحاد األوروبـــي العالمية من 
خالل تقويض أوراق اعتماده في مجال االستدامة- وخير 
مثال على ذلك هو التحول إلى الفحم- ومن خالل التسبب 

في أزمة طاقة عالمية، وهو ما يضر بالدول الفقيرة.
 إلى أن االتحاد األوروبي يمثل 11 في المئة من 

ً
ونظرا

استهالك الطاقة العالمي، فإن سعيه إلى تأمين إمدادات 
بديلة كان البد أن يعطل االقتصاد العالمي بأكمله، وعلى 
أي حـــال، لــم تكن اإلمــــدادات البديلة الــتــي حصل عليها 
االتــحــاد األوروبــــي مضطربة، إذ كــانــت إمــــدادات النفط 

والغاز الطبيعي المسال الدولية شحيحة بالفعل، ولم 
تكن هناك قدرة إنتاج كافية لتعويض خسارة اإلمدادات 

الروسية.
ونتيجة لذلك، عندما رفض االتحاد األوروبي الطاقة 
الروسية، واجه العالم فجأة ندرة في الطاقة، حيث فقدت 
بلدان في آسيا وأميركا الالتينية وأماكن أخرى إمكانية 
الوصول إلى بعض اإلمــدادات التي كانت تعتمد عليها 
في السابق، وفي الواقع، شجعت أسعار الغاز األوروبية 
المرتفعة بعض الشاحنين على تحويل شحنات الغاز 

الطبيعي المسال من آسيا إلى أوروبا.
، اعــتــقــد االتـــحـــاد األوروبــــــي أنــه 

ً
ــدا ــ ولــفــتــرة طــويــلــة جـ

يمكن إدارة العالقات االقتصادية والتجارية دون مراعاة 
السياسة الخارجية واألمن، وبسبب حرب أوكرانيا أصبح 
هذا النهج غير مقبول، إال أن هذا كان ينبغي أن يخلق 
مناقشة أكثر مرونة بشأن اإلجراءات التي يجب اتخاذها 
لمواجهة الحرب، بداًل من االنتقال المفاجئ عن إمدادات 
 أثر بصورة مباشرة 

ً
 كبيرا

ً
الطاقة الروسية، وكان هذا قرارا

على األمن االجتماعي واالقتصادي ألوروبا، وباتخاذه 
.
ً
 فادحا

ً
 استراتيجيا

ً
بتهور، ارتكب االتحاد األوروبي خطأ

ومــن الــواضــح أن تصرفات روسيا في أوكرانيا غير 
ــا أن   ألوروبــ

ً
مــبــررة وغــيــر معقولة، ولــكــن ليس منطقيا

تستجيب من خالل اإلضرار بقدرتها التنافسية ومكانتها 
العالمية، إذ ستستغرق أوروبا سنوات حتى تتعافى من 

أزمة الطاقة غير المسبوقة التي ساعدت في اندالعها.

* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز أبحاث 
السياسات ومقره نيودلهي، وزميل في أكاديمية 
»روبرت بوش« في برلين.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

في 18 ديسمبر من كل عام تقرر االحتفال 
 للتاريخ 

ً
باليوم العالمي للغة العربية تخليدا

الــــذي أصـــــدرت فــيــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم 
المتحدة، عام 1973، قرارها رقم 3190 الذي أقر 
إدخــال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية 

ولغات العمل في األمم المتحدة.
وبالمناسبة ينتابني شعوران متناقضان: 
 
ً
 واعـــتـــزازا

ً
ــد يــهــتــز لـــه وجـــدانـــي افـــتـــخـــارا واحــ

بانتمائي إلى أّمة خّصها الله بلغة حّية وغنية 
ة، وآخر يتملكني 

ّ
ومباركة كونها لغة أهل الجن

 على مــا آلــت اليه أوضـــاع لغتنا 
ً
 وقلقا

ً
حــزنــا

ومجتمعاتنا مــن تــرّهــل ووهــن وتخّبط بين 
التمسك بأمجاد الماضي وضـــرورة مجاراة 

متطلبات العصر.
***

في معرض شرحي لمفهوم »التأميم« في 
محاضرة أكــاديــمــيــة، ذكـــرت كمثال على ذلك 
قــيــام جــمــال عــبــدالــنــاصــر- الــرئــيــس المصري 
والــزعــيــم الــعــربــي- بـــاإلعـــالن عــن تــأمــيــم قناة 
السويس من ميدان المنشّية في اإلسكندرية 
 
ً
عا

ّ
في عام 1956، وقد دخلت المحاضرة متوق

أن تكون كلمة »التأميم« غريبة على مسامع 
الكثيرين من جيل الشباب، إال أني فوجئت- 
وهـــذه حقيقة صــادمــة- بجهل جــزء ملحوظ 

منهم بالشخصية التي ذكرتها!
وبــعــد عــودتــي الـــى مكتبي الـــخـــاص، وقــع 
تها  نــاظــري على وثيقة- كنت قــد أّجــلــت قراء
لــعــدم الــتــفــرغ- سّميت »وثــيــقــة بــيــروت للعام 
2012« وعــنــوانــهــا »الــلــغــة العربية فــي خطر: 
الجميع شــركــاء فــي حمايتها«، وهــي إحــدى 
منشورات »المجلس الــدولــي للغة العربية«، 
وهــذا ما فتح في وجداني جــروح الكثير من 
الهموم والشجون المرتبطة ليس بلغتنا األم 
 
ّ
فقط بل بالكم الكبير من المخاطر التي تهز

أواصر مجتمعاتنا وتهدد كيانه وثوابته.
الــــواقــــع أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ال تــســبــح فــي 
المنظومة التعليمية والمجتمعية بمفردها، 
بل هي- رغم أهميتها المعروفة- تشّكل أحد 
مــكــونــات الــمــجــمــوعــة الــقــيــمــيــة الــتــي يفقدها 
 عــن أصالتها 

ً
 مستغنيا

ً
مجتمعنا تدريجيا

 آخر مداميك ركائزها، فالتعليم برمته 
ً
وهادما

فــي خــطــر، وقيمنا الــديــنــيــة فــي مــهــّب الــريــح، 
والثقافة مفقودة، واألسر مفككة، ونزعة العنف 
متفشية، والــفــســاد مــتــجــذر، ونــزعــة االنتماء 
لــغــيــر ثــقــافــات هـــي الــســائــدة لـــدى شــبــابــنــا... 

واخــتــصــار كـــل مـــا ســبــق فـــي أن الــســلــوكــيــات 
الفردية والمجتمعية تبتعد أكثر من أي وقت 
مضى عن تكويننا المجتمعي بما يتضمنه 
من غزير وجدانية وجزيل إنسانية ومخزون 
كبير من الحضارة والتراث والقيم واألخالق.

كيف ألي شعب أن يستمّر بالتباهي في 
أصالته إذا ما فقد لغته؟! وكيف ألي مجتمع 
أن يــراهــن على إنــجــازات مــأمــولــة إذا مــا ترك 
 في بحر عولمة ال يأخذ منها إال 

ً
شبابه تائها

سلبياتها؟! وكيف ألي وطن أن يطمئن على 
ي على 

ّ
مستقبل أجياله إذا اعتمد بشكل كل

قــيــم مستحدثة ال تشبهه وعــلــى منتوجات 
مــســتــوردة ال تكفيه وال تــغــنــيــه؟! وكــيــف ألي 
حـــاضـــر أن يـــراهـــن عــلــى مــســتــقــبــل ال يــعــرف 
المحسوبون عليه ماضي أسالفهم وتاريخ 

أمجادهم؟!
الــواقــع أن هــذه االستفهامات الكيانية، ال 
تطول انعكاساتها مجتمعنا العربي فقط، بل 
هي أسئلة محورية في كثير من مجتمعات 
ــــدوده- باسم  الــعــالــم، فــعــنــدمــا فــتــح الــغــرب حـ
حــقــوق اإلنـــســـان- لــلــمــهــاجــريــن والــفــاريــن من 
ــنـــوب تـــبـــّدلـــت مــالمــحــه  جـــهـــات الـــشـــرق والـــجـ
وتغيرت قيمه وأصبح قاب قوسين أو أدنى 
من التفكك المجتمعي أو االنجراف أكثر نحو 
اليمينية المتطرفة والعنصرية القاتلة، وفي 
الــمــقــابــل، عــنــدمــا اجــتــاحــت الــثــقــافــة الغربية، 
األمــيــركــيــة بشكل عـــام، شــعــوب األرض- بما 
فيها الشعوب العربية- تغّيرت المجتمعات 
وتــشــّوهــت الــثــقــافــات وأصبحنا نعيش بين 
نقيضين: واحد يدفعنا نحو التمّسك بأمجاد 
األســـالف وآخـــر ينحو بنا لــالنــجــراف وربما 

اإلسفاف.
ــــدق مــــا ســـبـــق هــــي الــنــســبــة  ــــل صـ أول دالئــ
المتدنية لمن يقرأ هذه السطور، وثاني دالئل 
صوابيته أن البعض- وربما الكثير- من القراء 
تنتابهم مشاعر اإلحباط واالستسالم ويتبادر 
الى أذهانهم االستفهام: كيف للعين أن تقاوم 
الــمــخــرز؟ وكــيــف لــلــشــواطــئ أن تــجــابــه الــمــد؟ 
وثالثة الحقائق هي اتهام صاحب السطور 
بالرجعية والتخلف من بعض المنجرفين في 
تيارات فكرية أو نزعات سلوكية أو قناعات 
مجتمعية ال تشبه المالمح الرئيسة لمحيطنا 

الشرقي، العربي واإلسالمي.
***

لـــّب الــمــســألــة يكمن فــي الــمــوازنــة الدقيقة 

بين القوقعة االنعزالية من جهة واالنفتاح 
غير المنضبط مــن جهة أخـــرى، فــال أحد 
يــنــكــر أهــمــيــة تـــبـــادل الــثــقــافــات واخــتــالط 
الـــحـــضـــارات، ولــكــن االعـــتـــدال فــي كــل ذلــك 
هو السبيل للخالص من كل اآلفــات التي 

فرضتها العولمة في أرجاء العالم كافة.
ال يــجــوز- تــحــت أي ذريــعــة اقــتــصــاديــة 
أو عملية- أن يـــؤدي اســتــخــدامــنــا للغات 
العولمة إلــى االستغناء عن لغة أسالفنا 
المرتبطة بموروثاتنا الدينية والثقافية 
ــال من  ــأي حــ والـــحـــضـــاريـــة، وال يــصــلــح بــ
األحــوال أن تتنكر مجتمعاتنا ألصالتها 
ــار الــقــيــم  ــيــ ــــي تــ ــــال هـــــــــوادة فـ ــنــــجــــرف بـ وتــ
الــمــســتــوردة، كما ال يستقيم أن نستلهم 
ممارساتنا مــن »السينما« التي ال تشبه 
يومياتنا، وال أن ينحصر مصدر ثقافتنا 
بــعــشــوائــيــة »الـــيـــوتـــيـــوب«، وال أن تصبح 
ديــوانــيــتــنــا »تـــويـــتـــريـــة«، وال أن تــمــارس 
الــســيــاســة- مــــواالة ومــعــارضــة- مــن خــالل 
حسابات »إلكترونية« وهمية، وفي المقابل 
ال يجوز أن تبقى انتخاباتنا صورة عاكسة 
لنزعتنا القبلية ونــزعــاتــنــا الــفــئــويــة، وال 
أن نــحــصــر أو نــشــوه ديــنــنــا بــالــمــظــهــر ال 
الجوهر، وال أن نبقى أسرى أمجاد األجداد 

دون العمل لألبناء واألحفاد!
***

وكما خلصت »وثيقة بيروت« بالنسبة 
إلــى هموم اللغة العربية، نخلص للقول 
إن الــمــحــافــظــة عــلــى تـــــوازن مجتمعاتنا 
تـــحـــت ســـقـــف الــــمــــعــــادلــــة بـــيـــن االنـــفـــتـــاح 
واالنغالق يوجب إعادة النظر- بمسؤولية 
وموضوعية وشفافية ومصداقية عالية- 
في حقيقة مجتمعاتنا وقضاياه الحساسة 
والوجودية بما فيها قضية اللغة العربية، 
وهنا تعّم المسؤولية على الجميع وفي 
مقدمتهم صناع القرار والمسؤولون في 
المؤسسات الحكومية واألهلية إضافة إلى 
وجهاء وأفراد مجتمعاتنا، وذلك على كل 
المستويات المرتبطة بالعمل الدستوري 
والــتــشــريــعــي وفــــي الـــمـــجـــاالت الــتــربــويــة 
واألكاديمية، وفي الممارسات الوظيفية، 
والعالقات االجتماعية، وميادين اإلعالم 

والثقافة وغيرها من المجاالت الحيوية.

* كاتب ومستشار قانوني

من الواضح أن تصرفات 
روسيا في أوكرانيا غير 

مبررة وغير معقولة، 
 
ً
ولكن ليس منطقيا

ألوروبا أن تستجيب من 
خالل اإلضرار بقدرتها 

التنافسية ومكانتها 
العالمية، إذ ستستغرق 

أوروبا سنوات حتى تتعافى 
من أزمة الطاقة غير 

المسبوقة التي ساعدت في 
اندالعها.

االستماع ألبنائنا اليافعين يمثل أهمية كبيرة، وتأسيس منبر 
إعالمي لهم لمعرفة أفكارهم تجاه األسرة والمؤسسات التي 

 وفرصة الكتشافهم.
ً
تؤثر عليهم وفيهم يعد مطلبا

األمن هو أساس العالقات الهندية مع دول آسيا الوسطى، 
 لربط نيودلهي بالمنطقة كلها، 

ً
وسيبقى العامل األكثر تأثيرا

لكن يجب أن ينّوع الطرفان روابطهما كي تشمل مجموعة 
أخرى من القطاعات ووسائل التعاون لزيادة قوة العالقات 

الثنائية وإنشاء شراكات متعددة الجوانب في المرحلة المقبلة.

400 ألف بال »مايك«

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

التضخم الحالي

الهند تتجه إلى توسيع 
عالقاتها مع دول آسيا الوسطى

براهما تشيالني*

دانتي شولز *

لغتنا والمجتمع في خطر

د. بالل عقل الصنديد*

رغم أن روسيا عانت 
وحققت أوكرانيا 

انتصارات عسكرية 
بارزة فإنه ال يزال 

مس األراضي 
ُ

خ
 
ً
األوكرانية تقريبا

تحت االحتالل 
الروسي

إمدادات النفط والغاز الطبيعي 
المسال الروسي ألوروبا كانت 

شحيحة ولم تكن هناك قدرة 
إنتاج كافية لتعويض خسارة هذه 

اإلمدادات
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تــراجــعــت مــســتــويــات السيولة 
على مدار بعض الجلسات األخيرة 
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــورصـ ــــن تــــــــــداوالت بـ مـ
ــــأوراق الــمــالــيــة الـــى مستويات  لــ
مــتــدنــيــة زادت عــنــد مــســتــوى 61 
مليون دينار في جلسة تــداوالت 
الخميس الماضي، بفضل تنفيذ 
مــؤســســة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز« 
مـــراجـــعـــتـــهـــا لـــأســـهـــم الــكــويــتــيــة 
المدرجة على مؤشرها لأسواق 
ــة، مـــمـــا دفـــــع بــالــســيــولــة  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
المتداولة فــي البورصة إلــى هذه 

المستويات.
وتــشــهــد األســـــــواق الخليجية 
زيادة في معدالت السيولة بشكل 
يومي عكس ما يجري في بورصة 
الكويت لــأوراق المالية، إذ تدنت 
مستويات السيولة إلى مستويات 
قريبة من أدنى مستوياتها خالل 
هـــذه الــفــتــرة وبلغت 26.4 مليون 

دينار. 
ــة                ــعـ ــلـ ــطـ وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـ
ــام بــعــض  ــيــ ــدة«، إن قــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ـــ »الــ ــ لـ
الشركات بإقرار توزيعات سنويات 
بـــصـــفـــة ربــــــع ســـنـــويـــة أو نــصــف 
سنوية خالل العام، أدى إلى تراجع 
اإلقــبــال على اقــتــنــاء واالستثمار 
في بعض األسهم، بسبب حصول 
مساهميها على جزء من األربــاح 
بشكل مسبق، وعــدم وجــود حافز 
جديد لزيادة التركز االستثماري 
فــي بعض األســهــم بعد وصولها 

إلى مستويات سعرية متشبعة.
وأوضحت المصادر، أن بعض 
ــامــــت خــــــالل الـــفـــتـــرة  الــــشــــركــــات قــ
الماضية بزيادة رأسمالها وطرح 
ــادة معدالت  الــصــكــوك بــغــرض زيــ
الكاش والسيولة المتوفرة لديها، 

دون وجــــود خــطــط لــديــهــا للقيام 
بزيادة رقعتها االستثمارية، مما 
أدى الى سحب جزء من مستويات 
الــســيــولــة الـــمـــتـــداولـــة فـــي الــســوق 

المالي. 
ورأت أن عـــدم جــاذبــيــة السوق 
الــرئــيــســي أدى إلـــى عـــدم سيولته 
ــــي أفــضــل  ــة فـ ــئـ ــمـ ــــي الـ نـــحـــو 20 فـ
حـــاالتـــهـــا مــــن مــــعــــدالت الــســيــولــة 
اليومية فــي بــورصــة الــكــويــت، إذ 
تستقطب الشركات المدرجة في 
السوق النسبة األكبر من السيولة 

 أن أسهمه 
ً
الــمــتــداولــة، خــصــوصــا

المستفيد األكبر من الترقية.
ومع األخذ بعين االعتبار مؤشر 
السيولة العالية ألسهم الشركات 
المدرجة في السوق األول واتساع 
قــاعــدة المستثمرين واستقطاب 
معدالت سيولة جيدة خالل األيام 
األخــــــيــــــرة، نــــالحــــظ عــــــــزوف عـــدد 
كبير مــن الــمــحــافــظ والــصــنــاديــق 
 
ً
االستثمارية والمتداولين عموما

عــلــى أســـهـــم الـــشـــركـــات الــمــدرجــة 
فــي الــســوق الرئيسي، على الرغم 

ــا، وتــمــيــز  ــارهــ ــعــ ــيـــة أســ مــــن جـــاذبـ
مـــؤشـــراتـــهـــا الـــمـــالـــيـــة والــربــحــيــة 
إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن الــشــركــات 
 
ً
 آمنا

ً
األخــرى، التي ال تعتبر مالذا

لــالســتــثــمــار فــيــهــا، ألنــهــا تعاني 
مشكالت إدارية أو مالية أو ألسباب 
أخــرى، مما يجعل سيولة السوق 
الرئيسي بمنزلة الصداع للبورصة 

ومستثمريها.
وأكــــــدت الـــمـــصـــادر أن الــتــأثــيــر 
المباشر لرفع معدل الفائدة هو 
ارتفاع تكلفة االقتراض على البنوك 

من البنك المركزي، ونتيجة لذلك 
تقوم البنوك برفع تكلفة االقتراض 
ــن األفــــــــراد  ــ ــى الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن مـ ــلـ عـ
والشركات، مما يقلل حجم األموال 
الــمــتــاحــة لــالســتــثــمــار، وكنتيجة 
طبيعية تتأثر إيـــرادات الشركات 

وأرباحها.
من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع 
ــتــــراض إلــــى انــخــفــاض  تــكــلــفــة االقــ
اإلنـــفـــاق اإلســتــثــمــاري التوسعي 
من الشركات، وهذا ما قد ينعكس 
ــاح، إضــافــة  ــ  عــلــى نــمــو األربــ

ً
ســلــبــا

إلــــى أن ربــحــيــة الـــشـــركـــات تــتــأثــر 
 مــن رفـــع معدل 

ً
وتنخفض أيــضــا

الفائدة في حال تحملها لقروض 
ذات فــائــدة متغيرة، إذ إن ارتفاع 
ــيـــف الــــتــــمــــويــــل ســيــنــعــكــس  ــالـ ــكـ تـ

مباشرة على األرباح.
ويضاف إلــى ذلــك، أن ضبابية 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــبــالد من 
جــهــة عـــدم مــعــرفــة اتــجــاهــات رفــع 
سعر الــفــائــدة مــن عــدمــه أدت إلى 
إحجام مديري االستثمار عن ضخ 
السيولة في السوق لحين وضوح 

الرؤية.
وبينت المصادر أنه على الرغم 
من النتائج اإليجابية لفترة األشهر 
ــــدد من  الــتــســعــة الــمــاضــيــة فــــي عـ
الشركات والمؤسسات المدرجة في 
البورصة، فإن هناك مؤشرات تشير 
إلى قيام بعض الشركات بخفض 
توزيعات األرباح بغرض االحتفاظ 
بــالــكــاش وإعـــــــادة اســتــثــمــاره في 
قــنــوات اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة، مما 
يقلل من جاذبية هذه األسهم في 

الوقت الراهن.
وقالت إن هناك حالة من الترقب 
لدى بعض المستثمرين في السوق 
المالي لخطط الحكومة الجديدة 
ــيـــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا لــلــمــلــفــات  ــفـ ــيـ وكـ
ــمــــعــــدالت الــتــضــخــم  ـــقـــة، كــ

ّ
الـــمـــعـــل

والـــقـــرارات االقتصادية المتعلقة 
بها، مما دفع بعض المستثمرين 
إلى إرجاء زيادة استثمارتهم إلى 
ــة واضــحــة  ــرؤيــ حــيــن انـــكـــشـــاف الــ
أمامهم التخاذ القرار االستثماري 

السليم.
 من 

ً
ــــبــــا

ّ
وبـــيـــنـــت أن هـــنـــاك تــــرق

 لــبــعــض 
ً
ــمـــريـــن أيــــــضــــــا ــثـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

عمليات االكتتابات التي ستطرح 

 ســواء من خالل 
ً
في السوق قريبا

طــرح حصص لشركات حكومية 
عــلــى الــمــســتــثــمــريــن أو عــمــلــيــات 
اســتــحــواذات أو انــدمــاجــات، مما 
ــد يـــأتـــي عــلــى حـــســـاب الــســيــولــة  قـ

المتداولة في السوق.
وأشـــــــــــارت الــــمــــصــــادر إلــــــى أن 
تراجع العوائد االستثمارية لعدد 
من األسهم وسط ارتفاع مكررات 
الربحية للعديد مــن األســهــم في 
ــع بـــعـــض الــمــحــافــظ  ــ الـــــســـــوق، دفــ
ــى الـــــدخـــــول فــي  ــ ــنــــاديــــق إلــ والــــصــ
مرحلة تجميع على أسهم محددة 
ــة إلـــــى لـــجـــوء عـــدد  ــافــ بــــحــــذر، إضــ
كبير من العمالء إلى إعادة هيكلة 
محافظهم، نتيجة حالة عدم اليقين 

ب األسواق.
ّ
وترق

ولــفــتــت الــمــصــادر إلـــى انــتــهــاء 
المراجعات الدورية التي تقوم بها 
بــعــض الــمــؤســســات والــصــنــاديــق 
األجنبية بشأن الــســوق الكويتي 
لهذا العام، أدى إلى تراجع البعض 
عــن زيـــادة االســتــثــمــارات، السيما 
بــعــد مــا انــتــهــت دورة رأس الــمــال 
 
ً
 رئيسيا

ً
األجنبي والتي كانت سببا

في زيادة حافز السوق.
 وأفــادت المصادر بأنه ال يزال 
ــام مــــن شـــركـــات  ــ هــــنــــاك ضـــعـــف عــ
االستثمار لالستفادة من األدوات 
 في السوق، 

ً
التي تم طرحها أخيرا

التي تدعم زيادة معدالت السيولة، 
مثل المارجن أو إقراض واقتراض 
األسهم، أو على صعيد المنتجات 
قة لدى هيئة أسواق 

ّ
الجديدة المعل

ها الستكمال 
ّ
المال، وفي انتظار بت

مرحلة التطوير.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3507.350

السوق العامالسوق العام

8.1768.176

السوق األولالسوق األول

5.6535.653

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2583.0782.683

 في رأس »مديري المحافظ«
ً
تراجع سيولة البورصة يسبب صداعا

• ألسباب تتعلق بشح األدوات وضعف الجاذبية والتوزيعات المرحلية 
• ضبابية السياسة النقدية حجمت ضخ السيولة في السوق لحين وضوح الرؤية

تباين األداء وخسارة كبيرة جديدة لمؤشر قطر بنسبة %4.46
ارتفاع 4 مؤشرات بقيادة عمان بنمو 1.51% وخسائر متوسطة في الكويت والبحرين

● علي العنزي
تـــبـــايـــنـــت مــحــصــلــة أداء مــــؤشــــرات 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
خــالل تعامالت األســبــوع الماضي، إذ 
ربحت أربعة مؤشرات مقابل تراجعات 
ــــان أكـــبـــر الــرابــحــيــن  لــثــالثــة أخـــــرى، وكـ
ــــأوراق الــمــالــيــة  مــؤشــر ســـوق عــمــان لــ
ولأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 
ــر ســـوق  ــــي الـــمـــئـــة تــــــاله مــــؤشــ 1.51 فـ
أبوظبي بارتفاع بنسبة 0.74 في المئة. 
 مــؤشــر ســـوق المملكة 

ً
وحـــل ثــالــثــا

العربية السعودية بنمو محدود بلغ 
نسبة 0.43 فــي المئة، واكتفى مؤشر 
دبي بمكاسب بلغت ُعشر نقطة مئوية 
فقط، وكان أبرز الخاسرين مؤشر سوق 
قطر إذ سجل خسارة كبيرة بنسبة 4.4 
فــي الــمــئــة، كــذلــك تــراجــع مــؤشــر ســوق 
ــــأوراق الــمــالــيــة بنسبة 1.3  الــكــويــت لـ
 استقر سوق المنامة 

ً
في المئة، وأخيرا

على خــســارة مــحــدودة بــأقــل مــن عشر 
نقطة مئوية.

مكاسب متفاوتة

ــبـــوع الـــثـــالـــث عــلــى الــتــوالــي  ولـــأسـ
يــتــصــدر مــؤشــر ســـوق عــمــان لــــأوراق 

ــن بــــيــــن مــــؤشــــرات  ــيــ ــحــ ــرابــ الــــمــــالــــيــــة الــ
األسواق المالية بدول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، إذ ارتـــفـــع بــنــســبــة 1.5 في 
المئة أي ما يعادل 72.05 نقطة ليقفل 
على مستوى 4856.2 نقطة، ليواصل 
التقدم بمكاسب هذا العام ويصبح في 
 من مؤشر 

ً
 جدا

ً
المرتبة الثانية مقتربا

أبـــوظـــبـــي لـــــــأوراق الــمــالــيــة إذ بلغت 
مكاسب مؤشر سوق عمان بنسبة 17.8 
في المئة بينما استقر مؤشر أبوظبي 
على مكاسب بلغت 18.5 في المئة وكان 
لـــإعـــالن األخـــيـــر عـــن مـــوازنـــة بفائض 
للمرة األولى في سلطنة عمان أثر جيد 
في تعامالت األسهم ومواصلة المؤشر 
 كذلك 

ً
تحقيق المكاسب الكبيرة وترقبا

 
ً
لنهايات الــعــام وتغيير الــمــراكــز تبعا
لــأربــاح المعلنة للشركات الــمــدرجــة، 
 خــالل األشهر 

ً
 جــيــدا

ً
التي حققت نــمــوا
التسعة الماضية.

وكانت أسعار النفط استقرت على 
 لـــبـــرمـــيـــل بــرنــت 

ً
مـــســـتـــوى 82 دوالرا

ــقـــيـــاســـي بـــنـــهـــايـــة تـــعـــامـــالت مــعــظــم  الـ
األســـــــــــواق الـــمـــالـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة يـــوم 
الخميس الماضي، ومــن أهــم العوامل 
المؤثرة في االقتصاد خــالل األسبوع 
الـــمـــاضـــي إعـــــالن نــســبــة الــتــضــخــم في 
االقتصاد األميركي، التي جــاءت بأقل 

من التقديرات وبشكل إيجابي للشهر 
الخامس على التوالي إذ تراجعت من 

9.1 في المئة إلى 7.1 في المئة.
كذلك تاله إعالن نسبة الفائدة التي 
أعلنها المجلس االحتياطي الفدرالي، 
التي بلغت نصف نقطة مئوية أي 50 
نقطة أســاس ليصل سعر الفائدة في 
االقتصاد األميركي إلــى 4.5 في المئة 
وكانت أقــل من طموحات المتفائلين، 
الــذيــن كــانــوا يمنون النفس بــأال تزيد 

عن ربع نقطة مئوية.
وحقق مؤشر سوق أبوظبي لأوراق 
 كذلك، لكن بنسبة أقل 

ً
 جيدا

ً
المالية نموا

بلغت فقط سبعة أعشار النقطة المئوية 
أي مـــا يـــعـــادل 76 نــقــطــة لــيــقــفــل على 
مستوى10327.57 نقطة حااًل في المركز 
 مكاسبه لهذا العام 

ً
 أيضا

ً
الثاني ورافعا

إلى مستوى كما أسلفنا 18.5 في المئة 
في صدارة األسواق المالية الخليجية.

وارتـــــــد مـــؤشـــر الــــســــوق الـــســـعـــودي 
الــرئــيــســي »تــــاســــي« بــنــســبــة 0.43 في 
المئة أي مــا يــعــادل 43.81 ليصل إلى 
مستوى 10290.42 نقطة، بعد أن كانت 
هــنــاك ضــغــوط واضــحــة عــلــى المؤشر 
خالل منتصف األسبوع كسر خاللها 
مستوى 10.000 نقطة وزار مستوى 
9000 نقطة للمرة األولى منذ ما يقارب 

الــعــام ونصف الــعــام ليرتد مــرة أخــرى 
بنهاية األسبوع ويقفل فــوق مستوى 
10.000 نقطة لكنه بقي فــي المنطقة 
الحمراء وبخسارة بلغت نسبة 9 في 

المئة لهذا العام 2022.
وتماسك مؤشر ســوق دبــي المالي 
بنهاية تعامالت األسبوع إذ أقفل في 
المنطقة الخضراء وبمكاسب محدودة 
 كــانــت عــشــر نــقــطــة مــئــويــة أي ما 

ً
ــدا جــ

يعادل 3.97 نقاط ليقفل على مستوى 
 باللون 

ً
3328.97 نقطة ويبقى محتفظا

األخــضــر لــهــذا الــعــام وبــنــســبــة ارتــفــاع 
تراجعت إلــى 3.4 فــي المئة فقط لعام 

.2022

تراجعات وخسارة كبيرة في مؤشر قطر

واصــــل مــؤشــر ســـوق قــطــر لــــأوراق 
المالية تراجعاته لأسبوع الثاني على 
 
ً
التوالي، لكن كان هذا األسبوع مختلفا

 بلغت 
ً
حيث نسبة الخسارة كبيرة جدا

4.4% أي أكثر من 512.4 نقطة ليتراجع 
المؤشر ويكسر مستوى أحد عشر ألف 
نقطة للمرة األولى ومنذ ما يقارب العام 
ونصف العام ليقفل دون مستوى أحد 
عشر ألف نقطة وعلى مستوى 10.976 
نقطة قبيل انتهاء مونديال عام 2022 

المنتظر في قطر والعالم أجمع الذي 
شهد بنجاح قطر بالتنظيم وبالدرجة 
الكاملة، لكن واكب هذا النجاح تسجيل 
الــســوق أســــوأ أداء خــاللــهــا خـــالل هــذا 
العام عام المونديال. وقد يكون انشغال 
الــجــمــيــع بــمــتــابــعــة تنظيم الــمــونــديــال 
وتعطيل معظم مــؤســســات الــدولــة قد 
دفع البعض للبيع مما أربك تعامالت 
الـــســـوق لــيــفــقــد هــــذه الــنــســب الــكــبــيــرة 
ويــعــمــق خــســائــره لــهــذا الــعــام لتقترب 

من 5 في المئة.

فتور تعامالت بورصة الكويت

في سجل التعامالت بورصة الكويت 
 
ً
 هــذا األســبــوع أيضا

ً
 واضــحــا

ً
تــراجــعــا

وخسر مؤشر السوق العام نسبة 1.33 
في المئة ليخسر 99.06 نقطة ويتراجع 
إلى مستوى 7350.82 نقطة بينما خسر 
مؤشر السوق األول نسبة أكبر بلغت 
1.73 فــي الــمــئــة أي مــا يــعــادل 143.68 
نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8176.73 
نقطة، بينما ربح مؤشر السوق رئيسي 
50 0.81 في المئة أي ما يعادل 46.56 
نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5804.29 

نقطة.
وتــراجــع النشاط بشكل واضــح في 

بورصة الكويت، وأشار إلى ذلك تقلص 
عــدد األسهم المتداولة بنسبة 26 في 
المئة مقارنة مع األسبوع السابق، كذلك 
تراجع عدد الصفقات بنسبة قريبة من 
20 في المئة، لكن في المقابل ارتفعت 
الــســيــولــة بــنــســبــة 6 فـــي الــمــئــة وكــانــت 
مـــدعـــومـــة بــســيــولــة الــــمــــزاد فـــي نــهــايــة 
الـــتـــعـــامـــالت وهــــي الــســيــولــة الــخــاصــة 
ــواق  ــ بــتــنــفــيــذ مـــراجـــعـــة مــــؤشــــرات األسـ
الــنــاشــئــة »ســتــانــدرز آنـــد بــــورز« و»داو 
جونز« إذ تدفقت سيولة كبيرة تتجاوز 
40 مليون دينار خالل فترة المزاد في 
آخر تعامالت السوق، وخسرت معظم 
ــبـــوع الــمــاضــي  األســـهـــم الــقــيــاديــة األسـ
بنسب واضحة، كما تراجعت األسهم 
ــو األكـــثـــر  ــتـــور هــ ــفـ الـــصـــغـــيـــرة وكــــــان الـ

.
ً
وضوحا

واستقر مؤشر سوق البحرين على 
 كانت أقل من ُعشر 

ً
خسارة محدود جدا

نقطة مــئــويــة، أي مــا يــعــادل 1.4 نقطة 
 من مستواه 

ً
فقط ليقفل المؤشر قريبا
السابق عند 1854 نقطة.

عيسى عبدالسالم

رسوم القسائم غير المنتجة 100 فلس لكل متر
»المالية«: إعفاء الشركات الحكومية المملوكة للدولة من سداد بدل االنتفاع

● جراح الناصر
أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
 بشأن تعديل 

ً
واالستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قــرارا

ــبـــدل االنـــتـــفـــاع بــقــســائــم  بـــعـــض األحــــكــــام الــمــتــعــلــقــة بـ
االستغالل الزراعي والحيواني، حيث فرضت رسوما 
100 فلس لكل متر مربع لجميع القسائم غير المنتجة.
ــم 106 لــســنــة 2022  ــ وتـــضـــمـــن الــــقــــرار الـــــــــوزاري رقـ
تــعــديــالت بــأمــالك الــدولــة الــخــاصــة الــعــقــاريــة فــي شأن 
قسائم االســتــغــالل الــزراعــي والــحــيــوانــي، حيث قــررت 
المادة األولى أنه تستبدل البنود 1، 2، 3، 4 من قسائم 
االستغالل الزراعي والحيواني الواردة في فقرة القسائم 
واألسواق من الئحة بدل االنتفاع بأمالك الدولة الخاصة 
العقارية ورســوم الخدمات الــصــادرة بالقرار الــوزاري 
رقــم 40 لسنة 2016 بالنص الــوارد في المادة الثانية 

من هذا القرار.
ونصت المادة الثانية على أنه يستحق بدل االنتفاع 

بأمالك الدولة الخاصة العقارية بشأن قسائم االستغالل 
الــزراعــي والــحــيــوانــي على النحو اإليــجــاري السنوي 
لقسائم اإلنتاج الزراعي 6.55 فلوس لكل متر مربع، أما 
قسائم اإلنتاج الحيواني فقد بلغت 3.25 فلوس لكل 
متر مربع، ومثلها لقسائم األمــن الغذائي، أما قسائم 
النحل فقيمة اإليجار السنوي 6.55 فلوس لكل متر مربع 
 للمتر المربع الواحد في حالة قسائم 

ً
وصلت 12 فلسا

الخيل العربي األصيل، فيما بلغ تسعير إيجار المتر 
، و1.25 دينار للمتر 

ً
المربع للمشاتل 6.5 دنانير سنويا

المربع بقسائم العيادات البيطرية أو المستشفيات 
 عن تحديد رسم إيجار بواحد دينار عن 

ً
البيطرية، فضال

المتر المربع في قسائم المسلخ بداخل حيازة زراعية، 
أما قسائم الدواجن فـ 5.00 فلوس لكل متر مربع، فيما 

بلغت جميع القسائم غير المنتجة 100 فلس.
وفــي قــرار آخــر أصـــدره الــوزيــر بشأن تعديل بعض 
االحكام المتعلقة ببدل االنتفاع الخاصة باالستغالل 
من الباطن، والـــواردة في الــقــرار، فقد استبدلت عبارة 

30 بــالــمــئــة مـــن عــقــود االســتــثــمــار الــســنــوي الــخــاصــة 
باالستغالل مــن الباطن أينما وجـــدت فــي الئــحــة بدل 
االنــتــفــاع بـــأمـــالك الـــدولـــة الــخــاصــة الــعــقــاريــة ورســـوم 
ــوزاري رقــــم 40 لسنة  ــ ــ الـــخـــدمـــات الــــصــــادرة بـــالـــقـــرار الـ
2016 بالنص الـــوارد فــي الــمــادة الثانية، الـــذي ينص 
على تحصل نسبة 30 بالمئة من قيمة االستغالل من 
الباطن لمصلحة وزارة المالية والمبرمة بعد موافقة 

الوزارة عليها. 
ــرارا بــعــدم ســريــان الئــحــة بدل  كما أصـــدر الــرشــيــد قـ
االنــتــفــاع بـــأمـــالك الـــدولـــة الــخــاصــة الــعــقــاريــة ورســـوم 
الــخــدمــات عــلــى الــشــركــات المملوكة لــلــدولــة بالكامل، 
حــيــث قـــررت الــمــادة األولــــى مــن الــقــرار رقـــم 108 لسنة 
 تسري أحكام القرار بشأن الئحة بدل االنتفاع 

ّ
2022 أال

بأمالك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات على 
عفى الشركات 

ُ
الشركات المملوكة للدولة بالكامل، حيث ت

الحكومية المملوكة لــلــدولــة بــالــكــامــل مــن ســـداد بــدل 
االنتفاع بأمالك الدولة الخاصة العقارية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

استثناء شركات »تشجيع االستثمار« 
من رسوم إلغاء الترخيص

● جراح الناصر
أصــدر وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مازن 
 يستثنى من خالله الشركات 

ً
 وزاريا

ً
الناهض قرارا

المؤسسة عبر قانون هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر مــن رســوم إلــغــاء التراخيص والشطب 
والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات 
والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص 

التجاري لها بقوة القانون.
وجاء القرار رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار 
الــــوزاري رقــم 580 لسنة 2018 بــإصــدار الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018، إذ أضافت 
المادة األولى الفقرة السابقة بنهاية المادة 11 من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في 
 ألحكام المادة 11 من 

ً
شأن السجل التجاري، ووفقا

قانون تراخيص المحالت التجارية رقم 111 لسنة 
 ألحكام المادة 32 من القانون رقم 

ً
2013 أو وفقا

116 لسنة 2013، وبناًء على كتاب المدير العام 
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر.

من جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة 
ــر الــدولــة لــشــؤون االتـــصـــاالت وتكنولوجيا  وزيـ
المعلومات مازن الناهض، قــرارا بتشكيل لجنة 
التظلمات بوحدة تنظيم التأمين لمدة 3 سنوات 

تبدأ من ديسمبر الجاري. 
وقــضــى قــــرار الــنــاهــض الــــذي حــمــل رقــــم 175 
لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات 
المقدمة من ذوي الشأن على الــقــرارات الصادرة 
مــن اللجنة العليا ووحـــدة تنظيم التأمين، كما 
حدد اختصاصات اللجنة في دراســة التظلمات 
التي يتقدم بها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة 
من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكل 
القرارات األخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي 

من قطاعات الوحدة األخرى.

تأثيرات لزيادة 
رؤوس أموال 

مرتقبة وانتهاء 
المراجعات وعدم 

جاذبية السوق 
الرئيسي وترقب 

االكتتابات

بيانات التضخم 
دعمت األسواق 

ورفع سعر الفائدة 
خفف حالة التفاؤل 

الكبيرة 

https://www.aljarida.com/article/8264
https://www.aljarida.com/article/8263
https://www.aljarida.com/article/8262
https://www.aljarida.com/article/8261
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برنامج الحكومة لم يتضمن فك االرتباط بين الشهادة والوظيفة
أي مشروع إلصالح التعليم العالي بمستوى المدخالت الحالية... مجرد وهم

يـــســـتـــمـــر تــــقــــريــــر »الـــــشـــــال« 
االقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي تــــــنــــــاول 
بــرنــامــج الــحــكــومــة، ويــتــطــرق 
ــوع الــــــــى مـــحـــور  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذا األسـ هــــــ
التعليم، مــؤكــدا أن النهوض 
بـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم بــشــقــيــه 
 
ً
الـــعـــام والـــعـــالـــي كــــان حــاضــرا
في كل أدبيات خطط التنمية 
وبرامج الحكومات المتعاقبة، 
وأسوة بالفساد ورداءة البنى 
التحتية واإلســكــان وتركيبة 
ــار  ــ ــة، سـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الـــــســـــكـــــان والــ
 
ً
 خالفا

ً
 عكسيا

ً
اإلصالح مسارا
للنوايا المعلنة.

وضــمــن مــحــور الــتــحــديــات، 
ومحور آخر خاص بالتعليم 
ضمن برنامج الحكومة، هناك 
نوايا إلصالحه، بعد أن أصبح 
 ومستوى، 

ً
في وضع مزٍر، قيما

 
ً
مــمــا جــعــلــه يــتــطــلــب إصــالحــا

، ولكن نوايا إصالحه في 
ً
ثوريا

البرنامج الحكومي الحالي ال 
تزالت في حدود »الهون أبرك 

ما يكون«. 
ــعـــدل تــكــلــفــة الـــطـــالـــب فــي  مـ
ــي مــراحــلــه  ــام فــ ــعــ الــتــعــلــيــم الــ
األربــــــــــــــــــع - الـــــــــــروضـــــــــــة إلــــــى 

ــة - بـــــحـــــدود 3800  ــويــ ــانــ ــثــ الــ
، وهــــــــي مــن 

ً
ديــــــنــــــار ســـــنـــــويـــــا

أعـــلـــى الــتــكــالــيــف فـــي الــعــالــم، 
ومـــســـتـــوى خـــريـــج الـــثـــانـــويـــة 
الــعــامــة ضــمــنــه دون مستوى 
طالب الرابع المتوسط، وبلغت 
 لــبــرامــج 

ً
فــجــوة تعليمه وفــقــا

الحكومات السابقة نحو 4.8 
سنوات، وقيمه تؤكد انتشار 
 
ً
ــغــــش، الــــــذي أصـــبـــح واقـــعـــا الــ

ــاء  ــيــ ــأن يــــخــــرج أولــ ــ ــبـــوال كــ ــقـ مـ
 في تظاهرة 

ً
أمور الطلبة علنا

احـــتـــجـــاج عــلــى تــغــيــيــر طــاقــم 
مراقبة االمتحانات المتسامح 
مــع الــغــش، ومناهجه ال تــزال 
 عــمــا يتطلبه 

ً
ــفــة كــثــيــرا

ّ
مــتــخــل

ما طال التعليم في العالم من 
 من 

ً
تــطــور جـــوهـــري، مــدفــوعــا

اخــتــالف الــوظــائــف المطلوبة 
في سوق العمل.

وفـــــــــــي بــــــنــــــد الـــــتـــــحـــــديـــــات 
ببرنامج الحكومة، ومن دون 
الـــتـــعـــّرض لــلــعــالقــة الــعــكــســيــة 
بين ارتــفــاع تكاليف التعليم 
ــتــــــواه، تـــأمـــل  ــســــ وتـــــــدهـــــــور مــــ
ــفــــض فـــجـــوة  الــــحــــكــــومــــة بــــخــ
فه إلى 3 سنوات أو أدنى 

ّ
تخل

 343.5 مليون دينار التداوالت العقارية بنوفمبر
ذكـــر »الـــشـــال« أن آخـــر الــبــيــانــات الــمــتــوفــرة فــي وزارة الــعــدل -إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق- )بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي 
ونظام الشريط الساحلي( تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في 
نوفمبر 2022 مقارنة بسيولة أكتوبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة 
تــداوالت العقود والوكاالت لشهر نوفمبر نحو 343.5 مليون دينار، 
وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.3% عن مستوى سيولة أكتوبر 2022 
البالغة نحو 305.8 ماليين، وأعلى بما نسبته 9% مقارنة بسيولة 

نوفمبر 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 315.1 مليونا.
 ،

ً
وتوزعت تداوالت نوفمبر 2022 بين نحو 336.9 مليون دينار عقودا

ونحو 6.6 ماليين دينار وكــاالت، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا 
 و18 وكاالت.

ً
الشهر 586 صفقة، توزعت بين 568 عقودا

وحصدت محافظة األحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ185 صفقة، 
ممثلة بنحو 31.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة 
حولي بـــ168 صفقة، وتمثل نحو 28.7%، في حين حظيت محافظة 
الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ28 صفقة ممثلة بنحو %4.8.

وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن الخاص نحو 216.9 مليون دينار، 
مرتفعة بنحو 34.3% مقارنة بأكتوبر 2022 عندما بلغت نحو 161.6 
مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.1% من جملة 

قيمة تداوالت العقار مقارنة بما نسبته 52.8% في أكتوبر.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن الخاص خالل آخر 12 
 نحو 174.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداوالت نوفمبر 2022 أعلى 

ً
شهرا

بما نسبته 24.2% مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط 
إلى 426 صفقة مقارنة بـ351 صفقة في أكتوبر 2022، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 509.2 آالف مقارنة 

بنحو 460.3 ألفا في أكتوبر 2022، أي بارتفاع بحدود %10.6.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن االستثماري نحو 110.8 ماليين 
دينار بارتفاع بنحو 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 حين بلغت 

 مساهمتها في جملة السيولة 
ً
نحو 100.1 مليون، بينما انخفضت قليال

إلى نحو 32.3% مقارنة بما نسبته 32.7% في أكتوبر.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تـــداوالت نشاط السكن االستثماري 
 نحو 93.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداوالت شهر 

ً
خالل آخر 12 شهرا

، وارتفع 
ً
نوفمبر أعلى بما نسبته 18.6% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا

عدد صفقاته إلى 155 صفقة مقارنة بـ116 صفقة في أكتوبر، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الــواحــدة لنشاط السكن االستثماري نحو 
715.1 ألفا مقارنة بنحو 862.9 ألفا في أكتوبر 2022، أي بانخفاض 

بحدود -%17.1.
وانخفضت قيمة تـــداوالت النشاط التجاري ببلوغها نحو 14.3 
مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 64-% مقارنة بأكتوبر 2022 حين 
بلغت نحو 39.7 مليونا، وانخفضت مساهمته في قيمة التداوالت 

العقارية إلى نحو 4.2% مقابل 13% ألكتوبر 2022.
 
ً
وبلغ معدل قيمة تـــداوالت النشاط التجاري خــالل آخــر 12 شهرا

نحو 49 مليون دينار، أي أن قيمة تداوالت نوفمبر أدنى بنحو -%70.8 
. وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بـ11 

ً
عن متوسط آخر 12 شهرا

صفقة لشهر أكتوبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 
لشهر نوفمبر 2022 نحو 3.58 ماليين مقارنة بمعدل أكتوبر 2022 
والبالغ نحو 3.61 ماليين، أي بانخفاض بحدود -0.9%، كما تمت 
صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون خالل نوفمبر، مقارنة 
بصفقتين بقيمة 4.5 ماليين في أكتوبر، أي بانخفاض بنحو -%67.1.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من 
 من نحو 315.1 

ً
السنة الفائتة )نوفمبر 2021( نالحظ أنها حققت ارتفاعا

مليون دينار إلى نحو 343.5 مليونا، أي بما نسبته 9% كما أسلفنا، 
وشــمــل االرتــفــاع سيولة نــشــاط السكن االســتــثــمــاري بنسبة %55.9، 
وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 2.1%، بينما انخفضت سيولة 

النشاط التجاري بنسبة -%49.5.

2.6% نمو موجودات »المتحد« لتصل    
إلى 4.59 مليارات دينار

أشار »الشال« إلى أن البنك األهلي المتحد أعلن نتائج أعماله لألشهر 
التسعة األولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي 
أرباح )بعد خصم الضرائب( بلغ نحو 30.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 
 
ً
27.1 مليونا خالل الفترة نفسها من عام 2021، أي أنه سجل ارتفاعا

في  ربحيته بنحو 3.3 ماليين دينار أو بنحو 12.2 في المئة.
وأوضح »الشال« أن هذا االرتفاع في مستوى األرباح الصافية يعزى 
إلــى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى مــن انخفاض الربح 
التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 3.7 ماليين 
دينار أو بنسبة 26.9 في المئة، بينما انخفض الربح التشغيلي بنحو 

200 ألف دينار بنسبة 0.5 في المئة.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنحو 2 مليون 
دينار أي بنسبة 3 في المئة، وصواًل إلى نحو 70 مليونا مقارنة بنحو 

68 مليونا.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند أرباح تحويل عمالت أجنبية بنحو 
4.7 ماليين دينار، وصواًل إلى نحو 7 ماليين مقارنة بنحو 2.3 مليون 
دينار، بينما انخفض بند صافي إيــرادات التمويل بنحو 364 ألفا، 
، بند 

ً
ليصل إلى 57.3 مليونا مقارنة مع 57.6 مليونا، وانخفض أيضا

صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.5 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 2.2 
مليون دينار أو ما نسبته 8.5 في المئة، لتصل إلى نحو 28.3 مليونا 
مقارنة بنحو 26.1 مليونا للفترة نفسها من عام 2021، وتحقق ذلك 
نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وارتفعت نسبة 
جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة اإليرادات التشغيلية ببلوغها 

نحو 40.4 في المئة مقارنة بنحو 38.3 في المئة.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 3.7 ماليين دينار أو ما نسبته 
26.9 في المئة كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 10 ماليين مقارنة بنحو 

13.7 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 43.4 
في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 39.8 في المئة 

خالل الفترة المماثلة من عام 2021.
 وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.594 مليارات دينار، بارتفاع 
بلغت نسبته 0.5 في المئة أو ما قيمته 20.8 مليونا مقارنة بنحو 
4.573 مليارات بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 2.6 في المئة أو نحو 
114.4 مليونا عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من 

عام 2021 عندما بلغ نحو 4.480 مليارات دينار.
 بلغ قــدره 22.7 مليون دينار 

ً
وسجل بند مديني تمويل ارتــفــاعــا

ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إلى نحو 3.365 مليارات )73.2 في المئة 
من إجمالي الــمــوجــودات( مقابل 3.342 مليارات )73.1 في المئة من 
إجمالي الموجودات( كما في نهاية ديسمبر 2021، وارتفع بنحو 107.4 
ماليين دينار أو ما نسبته 3.3 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها 
من عام 2021 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.257 مليارات )72.7 في المئة 
من إجمالي الــمــوجــودات(. وبلغت نسبة مديني تمويل إلــى إجمالي 
 ،

ً
الودائع نحو 87.7 في المئة مقارنة بنحو 88 في المئة، وارتفع أيضا

بند ودائــع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 110.1 ماليين دينار أو 
بنحو 59.7 في المئة، حين بلغ نحو 294.4 مليونا )6.4 في المئة من 
إجمالي الموجودات( مقارنة مع نحو 184.3 مليونا )4 في المئة من 
إجمالي الموجودات( في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 62 مليونا أو 
بنسبة 26.7 في المئة، إذ بلغ حينها نحو 232.4 مليونا )5.2 في المئة 
من إجمالي الموجودات( عند المقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
 وتشير األرقــام إلــى أن مطلوبات البنك )مــن غير احتساب حقوق 
الملكية( قــد سجلت ارتــفــاعــا بلغت قيمته 4.7 ماليين ديــنــار أي ما 
نسبته 0.1 في المئة، لتصل إلى نحو 3.931 مليارات مقارنة بنحو 

3.926 مليارات بنهاية عام 2021.

الـــحـــالـــي مـــن قــائــمــة الـــــ 1000 
ــالـــم، وهــنــاك  األفـــضـــل فـــي الـــعـ
جامعتان محليتان فقط ضمن 
تلك الــقــائــمــة، ولــيــس للكويت 
أي جامعة ضمن أفــضــل 700 
جامعة، في المقابل، هناك 14 
جامعة سعودية و11 إماراتية، 
و8 لــبــنــانــيــة، و4 أردنـــيـــة، و3 
ــات بـــحـــريـــنـــيـــة ضــمــن  ــعــ ــامــ جــ
أفضل 1000 جامعة في العالم.

ونوايا اإلصالح في برنامج 
الـــحـــكـــومـــة هــــي فــــي تــأســيــس 
مؤسسات تعليمية حكومية 
جـــديـــدة، وتــفــعــيــل مــؤســســات 
ــاٍل حــكــومــيــة قــائــمــة،  تــعــلــيــم عــ
وفتح جامعة حكومية مسائية 
فـــي مــبــانــي جــامــعــة الــكــويــت، 
وإكمال مدينة صباح السالم 
الجامعية، أي مزيد من تعليم 
حكومي يتخلف، وزيادة غير 
محتملة فــي الــتــكــالــيــف. وفــي 
ــة، هـــنـــاك ربــــط خــاطــئ  خـــالصـ
بـــيـــن مــــزايــــا وظـــيـــفـــة الـــقـــطـــاع 
الــعــام، والــشــهــادة التعليمية، 
أي شهادة، لذلك بلغت نسبة 
الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــعــام 
مــن حملة الــشــهــادة الثانوية 
وما فوق نحو 85 بالمئة، وال 
توجد أي نسبة تضاهيها في 
العالم، وكلنا نعرف المستوى 
ــيــــف إلنــــتــــاجــــيــــة ذلــــك  ــعــ الــــضــ
القطاع، ليس ذلك فقط، وإنما 
شجع امتياز الشهادة الكثير 
على التقدم للعمل في القطاع 
الــعــام بــشــهــادات مــضــروبــة أو 
مزورة، وال شك في أن بعضهم 
م في قطاعي التعليم 

ّ
بات ُيعل

العام والعالي الحكوميين.
ولم نَر في البرنامج مقترحا 
لفك ذلك االرتباط بين الشهادة 
ــاع  ــ ــــضـ والــــــوظــــــيــــــفــــــة، وال إخـ
الوظيفة للتخصص المرغوب 
والتفوق وحاجة سوق العمل، 
التعليم يعني بناء رأس المال 
البشري وليس تخريبه، وأي 
إصـــالح اقــتــصــادي حقيقي ال 
يمكن أن ينجح دون رأسمال 
.
ً
 وقيما

ً
بشري متفوق تعليما

استمرار االنفالت المالي سيضطر الدولة إلى اللجوء لالقتراض أو استهالك مدخراتها
أفاد »الشال« بأن حركة أسعار النفط خارج نطاق تأثير أي حكومة 
في بلد مصدر للنفط، والواقع أن تأثير التكتالت عليها مثل أوبك أو 
أوبك+ له حدود، وربما األقوى في التأثير هي تكتالت المستهلكين، 
مثل الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة والــقــوى الــداعــمــة لها، ويظل تأثيرها 

.
ً
ليس مطلقا

وما بين أواخر فبراير 2022 ومنتصف ديسمبر الجاري، تحركت 
أســعــار النفط بتذبذب حــاد ألســبــاب جيوسياسية، أهمها الحرب 
الــروســيــة األوكـــرانـــيـــة، وتـــذبـــذب األســـعـــار، وألن عــامــل الــتــأثــيــر على 
األسعار استثنائي، ما لبث أن خف تأثيره وعاودت األسعار الهبوط 

بوتيرة سريعة.
ولم يمنع هبوط أسعار النفط مجموعة من العوامل التي كان من 
المفترض أن تشكل دعما الرتفاع األسعار، أولها كان قرار أوبك+ في 
5 أكتوبر 2022 بخفض إنتاجها بالحد األعلى المتوقع، أي 2 مليون 
، وكانت أسعار النفط في 6 أكتوبر 2022 نحو 97.11 

ً
برميل يوميا

دوالرا، وبلغت في 14 ديسمبر الجاري 79.95 دوالرا، أي فقدت 17.7-%.

ثانيها اشتداد وليس خفوت الحرب الروسية األوكرانية ونفاذ 
عــقــوبــة تــحــديــد ســقــف أســـعـــار أوروبـــيـــة مــنــخــفــض لــلــنــفــط الــروســي 

 مع فصل شتاء بارد.
ً
وضغوطه على جانب العرض متزامنا

وثــالــثــهــا خــطــاب رئــيــس الــبــنــك الــفــدرالــي األمــيــركــي بــدايــة الشهر 
 
ً
الجاري بما يوحي بخفوت القلق حول التضخم الذي انخفض فعال

األسبوع الفائت إلى 7.1% لشهر نوفمبر مقابل 7.7% لشهر أكتوبر. 
وانخفاض ذلك القلق أدى بالفدرالي األميركي األربعاء الفائت إلى 
رفع أسعار الفائدة األساس على الدوالر بـ0.50% بداًل من 0.75%، ما 
يعني ارتخاء في سياسات التشدد النقدي وانحسار مخاوف ولوج 

االقتصاد العالمي حقبة من الركود العميق.
وفــي الكويت، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي فــي أبريل 
2022، أي بــدايــة الــســنــة الــمــالــيــة الــحــالــيــة 2022-2023 نــحــو 107.3 
 بحدود 26.9 دوالرا عن سعر 

ً
دوالرات، أي حقق سعر البرميل فائضا

التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80.4 دوالرا، بعدها بثمانية أشهر، 
حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف األول من ديسمبر 

 عن سعر التعادل بحدود 
ً
الجاري 79.9 دوالرا للبرميل، أي حقق عجزا

0.5 دوالر.
وبتاريخ 21 أبريل 2020 بلغ سعر مزيج برنت 9.12 دوالرات، أي 
أقل من تكلفة إنتاج البرميل في الكويت، وفي يوم 9 مارس 2022 بلغ 
سعر برميل النفط الكويتي أعلى مستوياته أو 130.31 دوالرا، وفي 
المستقبل، سوف يبقى معدل سعر برميل النفط دون سعر التعادل 
الرسمي للموازنة العامة، أي سوف تتكرر تجربة عجوزات السنوات 

المالية 2014-2015 إلى 2022-2021.
ومع بداية السنة المالية الحالية واالرتفاع المؤقت ألسعار النفط، 
تم نسيان تلك التجربة األليمة وانفلتت السياسة المالية لتعود بالبلد 
ذي االعتماد األعلى في العالم على النفط بأسعاره المتأرجحة إلى 
األدنى، وغير المستدامة، واستمرار ذلك االنفالت سوف يضطره حتما 
إما إلى اللجوء إلى االقتراض أو استهالك مدخراته، وذلك يحدث دون 
أدنى شعور بالمسؤولية تجاه األغلبية من صغار المواطنين، إنه 

لبيع رخيص لمستقبلهم.

بحلول عــام 2026، أي أننا ال 
ــى نــحــو 6  ــزال فـــي حـــاجـــة إلــ ــ نـ
سنوات إضافية للعودة به إلى 

المستوى المتواضع السابق 
لتعليمنا.

ومـــــــــخـــــــــرجـــــــــات الــــتــــعــــلــــيــــم 

الـــعـــام هـــي مـــدخـــالت التعليم 
الــعــالــي، وبــمــســتــوى الطموح 
ــه، إن  ــ ــ ــــالحـ ــ الــــمــــتــــواضــــع إلصـ

تحقق، وأي مشروع إلصالح 
التعليم العالي بمستوى تلك 
ف 

ّ
المدخالت مجرد وهم، وتخل

التعليم الــعــام أكــثــر حـــدة في 
التخصصات العلمية، وهي 
مستقبل التعليم وسوق العمل 

في المستقبل.
وفــــــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
الحكومي نحو 77 ألف طالب 
مواطن، أو نحو 66 بالمئة من 
إجمالي طلبة التعليم العالي 
ويــدرســون في كل من جامعة 
الكويت والمعهد التطبيقي، 
وتــكــلــفــة الـــطـــالـــب فـــي جــامــعــة 
الـــكـــويـــت تــبــلــغ نــحــو 13 ألــف 
، وفي حين تبلغ 

ً
دينار سنويا

تكلفة طالب المعهد التطبيقي 
 .

ً
نحو 8 آالف سنويا

وتــبــلــغ تــكــلــفــة الــطــالــب في 
جــامــعــة الــكــويــت نــحــو ضعف 
معّدل تكلفة الطالب الجامعي 
ــة  ــاصــ ــخــ فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات الــ
ــرج  ــ الــــمــــحــــلــــيــــة، وبــــيــــنــــمــــا خـ
تصنيف جامعة الكويت للعام 

https://www.aljarida.com/article/8249
https://www.aljarida.com/article/8247
https://www.aljarida.com/article/8246
https://www.aljarida.com/article/8244
https://www.aljarida.com/article/8244
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إطالق بعض 
المنتجات المالية 

 
ً
يتم تدريجيا

وبعضها يحتاج 
إلى منظومة 

مخاطر متكاملة

عيسى عبدالسالم

… و»التجاري« يستضيف الخبير االقتصادي
 للحملة

ً
جمال عبدالرحيم دعما

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على 
دعــم حملة »لنكن على درايـــة«، التي أطلقها بنك 
الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف 
الكويت، استضاف البنك د. جمال عبدالرحيم، من 
خالل عدة فيديوهات سيتم بثها على منصات 
البنك على مواقع التواصل االجتماعي، وحرص 
»التجاري« على دعم هذه الحملة من خالل مواقع 
ــتـــواصـــل الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك عــبــر نــشــر الـــمـــواد  الـ
التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة المصرفية.

وتـــأتـــي اســتــضــافــة الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي 
للخبير االقتصادي د. عبدالرحيم، وهو المستشار 
فــي عمليات تمويل الــتــجــارة الــدولــيــة ومكافحة 
الجرائم المالية والتجارية، وله العديد من الكتب 
والمؤلفات المهمة، حيث يلقي الضوء، في مقابلة 
له مع »التجاري«، على أهمية االدخار واالستثمار 

ومكافحة غسل األموال واالحتيال المالي.
ويأتي إعداد البنك لهذه المادة التعريفية على 
شــكــل بــودكــاســت مــرئــي ومــســمــوع بــهــدف زيـــادة 
الوعي عند المجتمع لتفادي عمليات االحتيال 
وتجنب الدخول في عمليات غسل األمــوال التي 

ــواع. مــن جــانــب آخـــر، يسلط  لها عــدة أشــكــال وأنــ
البودكاست الضوء على فوائد االدخار للمجتمع 
وأهميته فــي إنــعــاش االقتصاد القومي للدولة، 
عــلــمــا أنـــــه ســيــتــم بــــث الـــمـــقـــابـــلـــة عـــلـــى مــنــصــات 
وحسابات البنك التجاري على مواقع التواصل. 

ويدعو البنك التجاري الكويتي جمهور العمالء 

إلـــى متابعة حــســابــاتــه عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
االجتماعي، واالستفادة من التحذيرات والنصائح 
األمنية التي تأتي تحت مظلة حملة »لنكن على 
دراية«، لما لها من أهمية كبيرة في تسليط الضوء 
على حقوقهم المصرفية وتوعيتهم بكل ما يتعلق 

بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

ماني الورع مع فريق قطاع التواصل المٔوسسي
ٔ
جمال عبدالرحيم وا

»حوكمة« تختتم برنامج الشهادة 
الدولية ألخصائي الحوكمة

أعلنت شــركــة الحوكمة وااللــتــزام 
لــــالســــتــــشــــارات »حــــوكــــمــــة« اخـــتـــتـــام 
البرنامج التدريبي »الشهادة الدولية 
ألخـــصـــائـــي حـــوكـــمـــة شــــركــــات دولــــي 
ــــذي يــعــقــد ألول مــــرة في  مــعــتــمــد«، الـ
الكويت، والمقدم من أكاديمية لندن 
للحوكمة وااللـــتـــزام، والمعتمدة من 
االتــحــاد الــدولــي للحوكمة وااللــتــزام 

في المملكة المتحدة.
وشـــــارك فـــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
مسؤولون من بيت التمويل الكويتي 
والشركة األهلية للتأمين والخليج 
للتأمين وكيفيك لالستثمار والتمويل 
وشــــركــــة الـــمـــبـــانـــي ورمــــــــال الـــكـــويـــت 

العقارية.
وصــرح الرئيس التنفيذي لشركة 
»حوكمة« عماد الحسين بأن البرنامج 
ــع الـــشـــريـــك  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ــم عــــقــــده بــ ــ تـ
ــك الــحــصــري  ــالـ ــمـ االســـتـــراتـــيـــجـــي والـ
للشهادة في السعودية معهد خبراء 

ــال لـــلـــتـــدريـــب الــــــــذي قــــــدم كـــامـــل  ــ ــمـ ــ الـ
التسهيالت التمام البرنامج وتخريج 

الدفعة األولى في الكويت.
ويعتبر البرنامج الفريد من نوعه 
من المنهج البريطاني في الحوكمة 
الــدولــيــة، وتـــم تــطــويــره لــيــتــوافــق مع 

تعليمات الجهات الرقابية واإلشرافية 
ــع قـــانـــون  ــ ــي الــــكــــويــــت، ويـــتـــســـق مـ ــ فـ
الشركات الكويتي وتعليمات هيئة 
أسواق المال وبنك الكويت المركزي 
ووحدة تنظيم التأمين في الكويت في 

مجال الحوكمة.

اختتام البرنامج التدريبي

»الخليج«: دور رئيسي في دعم حملة
»لنكن على دراية« خالل 2022

ذكر مساعد مدير االتصاالت المؤسسية في 
بنك الخليج حمزة التيلجي أن البنك قام بدور 
رئيسي خالل عام 2022، في دعم حملة »لنكن 
على درايــــة«، التي يشرف عليها بنك الكويت 
المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، 
وســـاهـــم بــــدور مــلــمــوس فـــي تحقيق أهــدافــهــا 
المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، 
وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية 
االستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها 

البنوك على الوجه األمثل لعمالئها.
 
ً
وقال التيلجي، إن بنك الخليج لم يدخر جهدا
فــي سبيل دعـــم الحملة، وتــوفــيــر كــل مقومات 
النجاح لها، مــن خــالل نشر الــمــواد التوعوية 
في كل الوسائل والقنوات المتاحة، سواء عبر 
قنوات التواصل االجتماعي، أو وسائل اإلعالم 
المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، بهدف 
الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور 

المستهدف.
وأضاف أن بنك الخليج حرص على المشاركة 
بشكل فــاعــل فــي مختلف الــمــوضــوعــات التي 
تبنتها الحملة، وفي مقدمتها التوعية بحقوق 
الــعــمــالء عــنــد الــتــعــامــل مـــع الــبــنــوك، فـــي إطـــار 
تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية 
بياناتهم وحساباتهم المصرفية، واالستخدام 
اآلمــــن لبطاقاتهم الــمــصــرفــيــة، وســـط التطور 
الــمــتــســارع الـــــذي تــشــهــده الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 

والــمــصــرفــيــة مـــن نـــاحـــيـــة، وزيـــــــادة مـــحـــاوالت 
االحتيال التي يتعرض لها العمالء من ناحية 

أخرى.
ولفت إلى حرص البنك على توعية العمالء 
ــواردة فــي دليل حماية  بالمبادئ الرئيسية الــ
العمالء الصادر عن البنك المركزي، ودوره في 
تعزيز حماية عمالء القطاع المصرفي وإقامة 
 
ً
عالقة متوازنة بين المصارف وعمالئها، وفقا

ألفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

عمليات االحتيال
وحـــذر التيلجي عــمــالء البنوك مــن الــوقــوع 
ضحية عمليات االحتيال، من خالل تطبيقات 
التحكم عن بعد في األجهزة الذكية التي انتشرت 
، بــهــدف ســرقــة الــبــيــانــات المصرفية، 

ً
مـــؤخـــرا

لتضاف إلى الوسائل األخرى التي باتت معروفة 
كالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو البريد 

اإللكتروني.
ــا عــمــالء الــبــنــوك إلـــى ضــــرورة التعامل  ودعـ
بـــحـــذر مـــع الـــرســـائـــل اإللــكــتــرونــيــة والــنــصــيــة 
والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير 
معلومة، التي قد تنتحل صفة موظف مصرفي 
 على ضرورة عدم التعامل 

ً
على األغلب، مشددا

، والحفاظ 
ً
مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا

على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى ال 
تتعرض للسرقة دون أن تــدري، من عصابات 

دولية تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.
كما حذر العمالء من الولوج إلى االستثمارات 
العالية المخاطر، التي ال تخضع لجهة رقابية 
تنظم عملها، وال تقع تحت مظلة قانون يحمي 
المستثمرين فيها، ومن بين تلك االستثمارات في 
العمالت االفتراضية، التي ال تخضع لرقابة بنك 
الكويت المركزي، وال لرقابة أي مؤسسة؛ سواء 

على المستويين الوطني أو العالمي. 

االستثمارات اآلمنة
فـــي الـــمـــقـــابـــل، حــــرص الــبــنــك عــلــى تــعــريــف 
العمالء بالمنتجات االستثمارية اآلمنة التي 
توفرها البنوك لمساعدة العمالء على إدارة 
ــادة عائداتهم، وهــي تتنوع  استثماراتهم وزيـ
بين الودائع االستثمارية المختلفة وحسابات 
التوفير االستثمارية وخطط االستثمار قصيرة 

وطويلة األجل.
يذكر أن بنك الخليج أنتج الفيديو الشهير 
 بين مختلف 

ً
 واسعا

ً
»قوله ال«، الذي حقق انتشارا

شرائح المجتمع، بهدف تسليط الضوء على 
دور العمالء في الحفاظ على سرية معلوماتهم 
المصرفية، وتجنب الوقوع ضحية لالحتيال 
اإللكتروني، كما حرص على التعريف بحملة 
ــة، مــن خـــالل جــنــاح خـــاص في  ــ لنكن على درايـ
ماراثون بنك الخليج 642 نهاية الشهر الماضي، 

والذي شارك فيه أكثر من 11 ألف متسابق.

حمزة التيلجي

 
ً
ن حمد الفوزان رئيسا »وربة« يعيِّ
لمجموعة التخطيط االستراتيجي

ـــن بــنــك وربـــــة حــمــد فــــوزان  عـــيَّ
 لـــمـــجـــمـــوعـــة 

ً
الـــــــــفـــــــــوزان رئـــــيـــــســـــا

الــتــخــطــيــط االســـتـــراتـــيـــجـــي، بعد 
ــة بــنــك  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــول عــــلــــى مـ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الكويت الــمــركــزي، وبــمــا ينسجم 
مع التعليمات الرقابية الصادرة 
في يناير 2020 بشأن إنشاء قطاع 
مــســتــقــل فـــي الـــبـــنـــوك للتخطيط 
 عــلــى أن 

ً
ــا االســتــراتــيــجــي، حـــرصـ

يكون القطاع المصرفي الكويتي 
 
ً
 للمستقبل، ومواكبا

ً
أكثر استعدادا

ــتــــي قــــد تــفــرضــهــا  لـــلـــتـــحـــديـــات الــ
أوضاع االقتصاد العالمي. وترفع 
هذه الخطوة القدرات المصرفية 
على التنبؤ بالتحديات الداخلية 
والخارجية التي فرضتها تطورات 
ــاد الـــعـــالـــمـــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ أوضــــــــــاع االقـ
 إلى أن تعيينه يأتي ضمن 

ً
مشيرا

استراتيجية البنك، التي تهدف إلى 
تعزيز قياداته التي تسهم في نمو 
وازدهار أعماله، وتمكين الطاقات 

الوطنية.
ــيــــان  ولــــــفــــــت »وربـــــــــــــــــــة«، فـــــــي بــ
صحافي، إلــى أن تعيينه يعكس 
مبادرات البنك ورؤيته الثاقبة في 
تدعيم موارده البشرية بالكفاءات 
الوطنية، وفــي مقدمتهم المراكز 

القيادية.

ــح الــبــنــك أن استقطاب  ــ وأوضـ
الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادات الـــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة مــــن 
االستراتيجيات الرئيسية التي 
ينتهجها »وربــــــة«، حــيــث يعتبر 
الفوزان، الحاصل على الماجستير 
 Imperial« فــي إدارة األعــمــال مــن
College London« الـــذي يتمتع 
بـــخـــبـــرة مـــصـــرفـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
مـــجـــال الـــعـــمـــل الـــمـــصـــرفـــي لــمــدة 
 في قيادة 

ً
، متمكنا

ً
تتجاوز 17 عاما

تكنولوجيا المعلومات والتحول 
الـــرقـــمـــي واالبـــتـــكـــار والــتــخــطــيــط 
االستراتيجي والتنفيذ فــي عدة 

قطاعات. 
ولفت إلى أنه حصل على دورات 
عديدة في القيادة واالستراتيجية 
ــــارد ووارتـــــــون  ــارفـ ــ مـــن جــامــعــة هـ
وبوث لألعمال، وممارس معتمد 
في مجال التكنولوجيا السحابية. 
بــــدأ حــيــاتــه الــمــهــنــيــة عــــام 2005 
كمهندس مشاريع في شركة زين، 
وفي عام 2006 انتقل إلى القطاع 
المصرفي، بالتحاقه ببنك بوبيان، 
 فـــي الــعــديــد من 

ً
وتـــــدرج وظــيــفــيــا

اإلدارات، حيث بدأ العمل كمهندس 
أنظمة في قسم النظم األساسية، 
ــــرات، حتى  وتــمــت تــرقــيــتــه عـــدة مـ
 إلدارة 

ً
 تـــنـــفـــيـــذيـــا

ً
ــرا ــ ــــديـ أصـــبـــح مـ

األنظمة في مجموعة تكنولوجيا 
المعلومات. 

وذكــر أنــه بعد ذلــك تــم تعيينه 
 لــالبــتــكــار والـــشـــراكـــة عــام 

ً
رئــيــســا

2019، حتى أصبح مساعد المدير 
العام في قطاع االبتكار والشراكات 
عــام 2020، وشـــارك فــي عديد من 
اإلنــــجــــازات، مــنــهــا مــشــاركــتــه في 
بناء بنك نومو الرقمي البريطاني 
التابع لبنك لندن والشرق األوسط، 
حتى انــضــم الــفــوزان إلــى »وربـــة« 
كنائب رئيس مجموعة التخطيط 

االستراتيجي.

حمد الفوزان

هيئة األسواق: طرح »التسجيل البيني« خالل 3 سنوات

حظي تقرير جريدة »الجريدة« 
في عددها 5207 الصادر االثنين 
الموافق 2022/12/12 تحت عنوان 
»تـــأخـــر الــمــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة 
 »

ً
يقيد منافسة البورصة خليجيا

ــفـــاعـــل أطـــــــراف عـــدة  بـــاهـــتـــمـــام وتـ
في منظومة أســـواق المال وعلى 
رأســهــا هيئة أســـواق الــمــال، التي 
أفادت مصادرها بأنها وإن اتفقت 
مــــع بـــعـــض مــــا تــضــمــنــه الـــمـــقـــال 
المذكور فــي بعض جوانبه، فإن 
 أخرى افتقدت الدقة التامة 

ً
نقاطا

وتطلبت تقديم إيضاحات بشأنها.
وأفـــــــادت الــهــيــئــة بــأنــهــا تتفق 
 مـــع مـــا ذهـــب إلــيــه الــمــقــال 

ً
تــمــامــا

بـــشـــأن أهــمــيــة تـــوافـــر الــمــنــتــجــات 
االستثمارية وتنوعها بالنسبة 
 لما 

ً
ــا ألســـــــواق الــــمــــال، خـــصـــوصـ

تمثله على صعيد زيــادة الفرص 
االستثمارية المتاحة أمام جمهور 
المتداولين، وجذب االستثمارات 
الخارجية وتعزيز سيولة السوق، 
ــتــــالــــي تـــمـــكـــيـــنـــه مـــــن امــــتــــالك  ــالــ بــ
مــقــومــات المنافسة مــع األســـواق 

األخرى، السيما اإلقليمية منها.
وأكدت المصادر، أن هذه النقطة 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد كــانــت محط 
اهتمام هيئة أسواق المال منذ عام 
2014 عندما أخــذت على عاتقها 
الــتــخــطــيــط واإلعـــــــــــداد لـــمـــشـــروع 

تطوير منظومة سوق المال بشكل 
كــامــل ووضــــع أولــــى مـــراحـــل هــذا 

المشروع موضع التطبيق.
ــة أن الـــبـــنـــى  ــئــ ــيــ ــهــ وأكــــــــــــدت الــ
 
ً
 وتــنــظــيــمــا

ً
ــا ــعـ ــريـ الــتــحــتــيــة »تـــشـ

« لم 
ً
 وتــشــغــيــلــيــا

ً
 وفـــنـــيـــا

ً
وتــقــنــيــا

تكن مهيأة على اإلطالق لتطبيق 
تــلــك الــمــنــتــجــات، وكــــان البــــد من 
ــة تـــأســـيـــســـيـــة اســـتـــغـــرقـــت  ــلـ ــرحـ مـ
ــر  ــويــ ــطــ مـــــرحـــــلـــــتـــــي مــــــــشــــــــروع تــ
منظومة السوق األولى والثانية، 
ــم االنـــتـــهـــاء مــنــهــمــا، إذ  الــلــتــيــن تـ
شــمــلــتــا تــغــيــيــرات جـــذريـــة عـــدة، 
ــيـــد دورة  كــــــان مــــن بــيــنــهــا تـــوحـ
التسوية، وتطبيق مبدأ التسليم 
ــع، واعـــتـــمـــاد مــفــهــوم  ــدفـ مــقــابــل الـ
الـــضـــمـــانـــات الـــمـــالـــيـــة لــمــواجــهــة 
مخاطر اإلخفاقات، كذلك تغيير 
آلية تحديد مواعيد استحقاقات 
األسهم، وتطوير أنظمة التقاص 
والتسوية، وتوفير النظم المالئمة 
لعمل صانع السوق، واستحداث 
 إلــى 

ً
اإلغــــالق الــعــشــوائــي، إضــافــة

تــقــســيــم الـــســـوق إلــــى مــســتــويــاٍت 
ــارج  ــتـــحـــداث ســــوق خـ ــدة، واسـ عـــ
المنصة لألسهم غير المدرجة، 
ــراٍت جـــديـــدة  ــ ــــؤشـ ــتــــحــــداث مـ واســ
للسوق وجلسة للشراء اإلجباري، 
كذلك فواصل للتداول، وتسهيل 
ــقـــات الـــخـــاصـــة  ــفـ إجـــــــــــراءات الـــصـ

والـــتـــوزيـــع اإللــكــتــرونــي لــألربــاح 
النقدية، وغير ذلك الكثير.

ولفتت فــي هــذا اإلطـــار إلــى أن 
حــــرص الــهــيــئــة وشــركــائــهــا على 
ات المتبعة بشأن  توافق اإلجــــراء
التغييرات آنفة الذكر مع المعايير 
الدولية أسهم في الحصول على 
الترقيات المتتالية لدولة الكويت 
وفق مؤشرات وكــاالت التصنيف 
الدولية لــألســواق الناشئة، التي 
بدأتها مع شركة »فوتسي راسل« 
فـــي ســبــتــمــبــر عــــام 2017، تلتها 
شــركــة »ســتــانــدر آنــــدر بــــورز« في 
 شركة 

ً
ــرا ــيـ ــام 2018 وأخـ يــنــايــر عـ

»مــورغــان ستانلي كابيتال إنتر 
ناشيونال« في ديسمبر عام 2019، 
تلك الترقيات كانت نتيجتها رفع 
مستوى الثقة لدى المستثمرين، 
مــمــا أدى إلــــى ضـــخ اســتــثــمــارات 
أجنبية ومحلية جديدة وتداوالت 

قياسية تاريخية للبورصة.
بالمحصلة، فإن الهيئة إذ تتفق 
مع افتقاد السوق المحلي إلحدى 
، فإنها 

ً
أدوات المنافسة خليجيا

تــؤكــد أن هـــذا الــجــانــب على وجه 
التحديد مرحلي مؤقت ال أكثر كما 
تؤكد على تفرد الــســوق المحلي 
بمبادرات عدة سواء على صعيد 
اإلدراج الــــذاتــــي أو عــلــى صعيد 
بعض المنتجات المالية والتي 
ستتضح نتائجها مع استكمال 
 أن 

ً
مراحل المشروع كاملة، علما

أي الئحة للتسجيل البيني خاصة 
بالمنتجات لن تطرح على طاولة 
المناقشة لرؤساء هيئات أسواق 
الــمــال فــي بــدايــة االنـــطـــالق مــا لم 
تكن هذه المنتجات موجودة في 
جميع دول المجلس، وهــذا بحد 
ذاتـــــــه قــــد يـــســـتـــغـــرق زهـــــــاء ثـــالث 
سنوات، ثم يصار إلى المنتجات 
المالية الموجودة في أغلبية دول 

المجلس وهكذا.

تطبيق تدريجي متسلسل... 
وتكامل مطلوب

أوضحت »الهيئة« أنه من غير 
الممكن تطبيق المنتجات المالية 
 واحدة، إذ البد من 

ً
المزمعة دفعة

التطبيق التدريجي لبعضها، وأنه 

»اليوجد هناك أدوات استثمارية 
ــا بـــشـــكـــل مـــنـــقـــوص«  ــ ــ ــرارهـ ــ ــ تـــــم إقـ
كــمــا ورد فــي الــمــقــال، إذ البـــد من 
أن يـــســـبـــق تـــطـــبـــيـــق بـــعـــض تــلــك 
المنتجات مــراحــل إعــــداد معينة 
تتضمن تطبيق أدوات وإجراءات 
معينة وفق تسلسل زمني محدد 
وال يمكن بحاٍل من األحوال الحكم 
على مدى نجاح التطبيق المرحلي 
.
ً
إال بعد استكمال المنظومة كاملة

، تؤكد 
ً
بــصــورٍة أكــثــر تــحــديــدا

ــة بــــاعــــتــــمــــادهــــا اإلطــــــــار  ــئــ ــيــ ــهــ الــ
ــتـــراض  الــتــشــريــعــي إلقــــــراض واقـ
األســـهـــم فـــي أبـــريـــل 2019 ضمن 
ــــوق وفـــق  ــــسـ ــــروع تـــطـــويـــر الـ ــــشـ مـ
ــمــــوذج الـــمـــقـــدم مــــن الـــشـــركـــة  ــنــ الــ
ــلـــمـــقـــاصـــة وشــــركــــة  الـــكـــويـــتـــيـــة لـ
 
ً
بـــورصـــة الـــكـــويـــت، وجـــــاٍر حــالــيــا

ــمــــوذج  ــلــــى اعــــتــــمــــاد نــ ــمــــل عــ ــعــ الــ
إضافي إلقراض واقتراض األسهم 
لتوفير بدائل تتيح مرونة أكثر 

للمستثمرين. 
كـــمـــا قــــامــــت الـــهـــيـــئـــة فــــي ذات 
الوقت باعتماد منتج الصناديق 
 .REITs الــعــقــاريــة الــمــدرة لــلــدخــل
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، قــامــت الهيئة 

قبل فترة ليست بوجيزة باعتماد 
إطار عمل التداول على الهامش. 
في اإلطار ذاته، تضيف الهيئة 
بأنه ال يوجد لــدى أســواق المال 
أمور معلقة )كما ورد في التقرير( 
بـــل هــنــاك نــقــاشــات وتـــبـــادل آراء 
ــات يـــومـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــالل اجــ ــ مـــــن خـ
وأسبوعية مــع كــل مــن البورصة 
والــــمــــقــــاصــــة وأطــــــــــــراف الــــســــوق 
لــلــوصــول إلــــى الــتــطــبــيــق األمــثــل 
والمتماشي مع أفضل الممارسات 
الدولية فهناك منتجات معينة، 
كصناديق المؤشرات المتداولة 
ETFs والمشتقات المالية عادة ما 
ة معينة  تتطلب مستويات كفاء
 ،

ً
ألصـــوٍل أخــرى كـــ )األســهــم( مثال

 مـــطـــواًل من 
ً
ــا ــتـ مــمــا اســـتـــغـــرق وقـ

مــراحــل تــطــويــر الــســوق للتركيز 
ــاءة ســــوق األســهــم  ــفـ عــلــى رفــــع كـ
لتشكل القاعدة المطلوبة لتطبيق 
ــتــــهــــا  تــــلــــك الــــمــــنــــتــــجــــات، وإتــــاحــ
لجمهور متداولي السوق بالتالي 
تنويع قاعدة مستثمريه وزيادة 
 
ً
سيولته، وهـــذا مــا تــؤكــده- وفقا
ــتـــداول  لـــمـــصـــادر الــهــيــئــة- قــيــم الـ
 
ً
الــيــومــيــة، الــتــي شــهــدت صــعــودا

 خــالل السنوات 
ً
 تدريجيا

ً
مطردا

ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ ــنـ األخــــــــيــــــــرة وصــــــــــــــواًل لـ
المنصرم.

بعبارٍة أخرى، تشير المصادر 
إلــى نجاح الــمــراحــل المنفذة من 
الـــمـــشـــروع فــــي تـــعـــزيـــز مــســتــوى 
ســيــولــة الـــســـوق بـــصـــورٍة تؤهله 
لــــطــــرح مـــنـــتـــج ETF وهـــــو مــــا تــم 
 بـــأن يكون 

ً
التخطيط لــه مسبقا

ــمـــن  ــذا الـــتـــســـلـــســـل وضـ وفــــــــق هــــــ
المرحلة الثالثة – الجزء الثاني 

)المرحلة القادمة(. 

منظومة متكاملة إلدارة المخاطر
 بـــأن 

ً
وأفـــــــــادت الـــهـــيـــئـــة أيــــضــــا

المنظومة المتكاملة المطلوبة 
ــيــــة  ــالــ ــمــ إلقـــــــــــــرار الــــمــــشــــتــــقــــات الــ
ــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ )الـ
ــة( الــتــي تم  ــيـ ــرائـ والــتــقــنــيــة واإلجـ
و- يتم- العمل للتوصل إليها في 
مشروع الهيئة لتطوير منظومة 
ســـوق الــمــال تقتضي فــي جانب 
مــنــهــا تـــوافـــر مــنــظــومــة متكاملة 
إلدارة المخاطر، إذ إن المنتجات 
المالية التي تتوافر على فــرٍص 
اســتــثــمــاريــة غــنــيــة تــتــضــمــن في 

الوقت ذاتــه مخاطر عدة السيما 
ما يتعلق منها باحتمال إخفاق 
أحد أطرافها، مما يتطلب إعداد 
الــعــدة الـــالزمـــة لــتــوفــيــر منظومة 
متكاملة للمخاطر تتضمن توافر 
حدود األمان المطلوبة، بالنتيجة 
فإن طرح المشتقات المالية يجب 
أن يــتــم بـــوجـــود مــنــظــومــة إدارة 
مـــخـــاطـــر مـــتـــكـــامـــلـــة، تــتــمــثــل فــي 
وجود الوسيط المركزي وأعضاء 
الـــتـــقـــاص وســلــســلــة الــضــمــانــات 

لتغطية اإلخفاقات.
وعليه، ارتأت الهيئة أن يكون 
تطبيق المشتقات فــي المرحلة 
التي تلي إطالق الوسيط المركزي 
لألسهم بحيث يتم إطالق وسيط 
مــــركــــزي لــلــمــشــتــقــات مــــع وجــــود 
المشتقات المالية، مــع العلم أن 
الهيئة قامت باستشارة أطــراف 
السوق للتعرف على رؤاهم بشأن 
األنــــــــواع الــمــخــتــلــفــة لــلــمــشــتــقــات 
وكانت الرغبة تتجه نحو العقود 
الــمــســتــقــبــلــيــة Futures، وعــلــيــه 
سيتم طرح هذا النوع كبداية ومن 
 .

ً
ثم طرح األنواع األخرى مستقبال

تطوير السوق... وفق الخطة المعتمدةتطوير السوق... وفق الخطة المعتمدة
تــؤكــد هيئة أســـواق الــمــال أن قناعتها التامة 
ــــع اإلطـــــــار الــتــنــظــيــمــي لــلــتــرخــيــص  بــأهــمــيــة وضـ
البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون 
لــن تدفعها للتسرع فــي اســتــكــمــال مــا تبقى من 
مــرحــلــتــي مــشــروعــهــا لــتــطــويــر الـــســـوق )الــثــالــثــة 
والرابعة( )التي تسير وفق الخطة المحددة دون 
إغفال المرونة التي يتطلبها التطبيق العملي( 
 لما تتضمنه كل منهما من تغييراٍت جذرية 

ً
نظرا

، كذلك 
ً
ومنتجات مبتكرة البد من اإلعداد لها جيدا

قيام أطــراف المنظومة بإجراء ما يلزم لوضعها 
موضع التطبيق.

كما تشير إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تسير 
 لمتطلبات النجاح 

ً
وفــق البرامج المقررة ووفــقــا

المطلوبة السيما على صعيد إجراء االختبارات 
التجريبية لكٍل منها للتأكد من سالمة اإلجراءات 
المتبعة، فــالــتــســرع هــنــا يعني عــشــوائــيــة عالية 
ر تطبيق األولويات، وفشل 

ّ
التكلفة تتمثل في تأخ

طــرح بعض المنتجات، وتشتيت جهود أطــراف 
المنظومة بال مبرر. 

بالمحصلة، تختم الهيئة بأن الحكم النهائي 
على نجاح منظومة األدوات االستثمارية ومنها 
المشتقات المالية التي تضعها المنظومة موضع 
 لـــن يــتــم قــبــل اســتــكــمــال مــراحــل 

ً
الــتــطــبــيــق تــبــاعــا

مشروع تطوير منظومة سوق المال واالنتهاء مما 
 -

ً
تبقى من مرحلتيه الثالثة -قيد التطبيق حاليا

لتليها المرحلة الرابعة واألخيرة.

• بعد توفر كل المنتجات باألسواق الخليجية وإتمام اإلجراءات 
 مع تقرير ةديرجلا• الذي حظي باهتمام وتفاعل منظومة أسواق المال

ً
• تفاعال

https://www.aljarida.com/article/8250
https://www.aljarida.com/article/8243
https://www.aljarida.com/article/8245
https://www.aljarida.com/article/8242
https://www.aljarida.com/article/8252
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أميركا تبدأ 
إعادة شراء النفط 

لالحتياطي 
االستراتيجي

stc: شراكة مع قسم اإلعالم بجامعة الكويت
الجاسم: تمكين الطالب أثناء دراستهم واالستعداد لتولي وظائف قيادية

 ،stc أعــلــنــت شـــركـــة االتــــصــــاالت الــكــويــتــيــة
شراكة استراتيجية مع قسم اإلعــام في كلية 
اآلداب بجامعة الكويت، حيث إن هذه الشراكة 
سوف تشتمل على التعاون المستدام ورعاية 
الصالة المخصصة لطاب قسم اإلعام، إضافة 
إلى التعاون من أجل تنظيم أنشطة وفعاليات 

مشتركة. 
وتـــم إطــــاق الــمــبــادرة تــحــت مظلة برنامج 
 ،stc المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل من
والذي يركز على العديد من المجاالت الرئيسة، 

بما في ذلك دعم الشباب وتمكينهم.
وفي بيان لها، أوضحت stc أن هذه الشراكة 
الجديدة تشمل رعاية صالة مخصصة للطاب، 
والتي أطلق عليها »ديوانية stc«، إضافة إلى 
أشكال أخرى من األنشطة والفعاليات التي تدعم 

الطاب طوال فترة دراستهم. 
وتم فتح »ديوانية stc« لطاب قسم اإلعام 
بالكويت، وهي بمنزلة منطقة ترفيهية للطاب 
لاسترخاء والراحة بين أو بعد المحاضرات. 
كما تم تجهيز الصالة بمجموعة من وسائل 
الراحة، بما في ذلك جميع المتطلبات المتفق 

عليها بالتعاون مع قسم اإلعام. 
 عن ذلك، ستستضيف stc سلسلة من 

ً
فضا

الفعاليات واألنشطة التي تهدف إلــى تمكين 
الـــطـــاب وإشـــراكـــهـــم فـــي بــرنــامــج الــمــســؤولــيــة 
ــشـــراكـــة  ــن الـ ــ ــزء مـ ــجــ الــمــجــتــمــعــيــة لـــلـــشـــركـــة كــ

االستراتيجية.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين stc وجامعة 
الـــكـــويـــت بــحــضــور دانــــــة الـــجـــاســـم مـــديـــر عــام 
اتــصــاالت الــشــركــات فــي stc، وأحــمــد النويبت 
مدير العاقات العامة والتواصل االجتماعي في 
الشركة والمسؤول المباشر عن هذا المشروع، 
ود. هبة المسلم عضو هيئة تدريس ورئيس 
قسم اإلعــــام، ومــريــم الــكــنــدري طالبة وعضو 
اللجنة الثقافية بــــإدارة اإلعــــام، وكــذلــك أحمد 

العوضي رئيس نادي اإلبداع بقسم اإلعام. 
حضر حفل افتتاح »ديوانية stc« طاب قسم 
اإلعام، إضافة إلى الخريجين السابقين الذين 
أصبحوا مؤثرين ولهم حضورهم في اإلعام 
الــكــويــتــي ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
 باسم حمد 

ً
مثل: حمد العلي المعروف أيضا

قــلــم، وســلــمــان الــنــجــدي، وبــيــبــي الــخــضــيــري، 
وعبدالرحمن الدين.

 على الشراكة، قالت دانة الجاسم 
ً
وتعليقا

مدير عام اتصاالت الشركات في stc: »سعداء 
وحـــريـــصـــون عــلــى هــــذه الـــشـــراكـــة مـــع قسم 
اإلعام في الكويت، ألننا نؤمن بأن االتصال، 
 في إرسال 

ً
 كبيرا

ً
بجميع أشكاله، يلعب دورا

الـــرســـالـــة الــصــحــيــحــة كـــجـــزء مـــن الــتــزامــنــا 
المستمر لدعم وتمكين الشباب، حيث تهدف 
األنشطة والفعاليات المنظمة في إطار هذه 
المبادرة إلــى تمكين الطاب ومساعدتهم 
أثناء متابعة دراستهم واالستعداد لتولي 
وظائف قيادية في المستقبل. كما سنعمل 
عــلــى تــنــظــيــم الـــمـــبـــادرات واألنـــشـــطـــة الــتــي 
ستزود الطاب بالخبرة التي تمكنهم من 

تطويعها بعد ذلك في حياتهم العملية«.
 لهذا التعاون المثمر، تقدمت الجاسم 

ً
وتقديرا

بالشكر للدكتورة هبة المسلم، وفريق جامعة 
الكويت على تعاونهم والتزامهم بإنجاح هذا 
الــشــراكــة، وكــذلــك للخريجين والــطــاب الذين 
حضروا حفل االفتتاح. والشكر موصول إلى 
فريق عمل stc على عملهم الدؤوب وجهودهم في 
استكمال الديوانية التي حازت قبول الحضور 

وإشادتهم.
واختتمت الجاسم: »تسعى stc إلــى تعزيز 
دورها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي 
لدعم نظام التعليم المحلي، واستهداف جيل 
الــشــبــاب على وجـــه الــتــحــديــد، ألنــهــم يبحثون 
 في التكنولوجيا 

ً
 عن األدوات األكثر تقدما

ً
دائما

ــيـــاتـــهـــم الــعــمــلــيــة  لــتــطــبــيــقــهــا فـــــي كـــــل مـــــن حـ
واالجتماعية. ستواصل stc مشاركتها الفعالة 
في المبادرات التي تدفع التعليم والمتعلمين 
نحو التقدم، من خال تمكين الطاب، وتزويدهم 
بــالــمــوارد واألدوات الــتــي تمكنهم مــن النمو 
واالزدهـــــار بشكل إيــجــابــي، مــن خــال برنامج 

المسؤولية المجتمعية للشركات«.

د. هبة المسلم ودانة الجاسم مع خريجي جامعة الكويت

»مارمور« تشارك في مؤتمر االستثمار 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اختتمت شــركــة مــارمــور مينا إنتليغنس، 
التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المركز المالي 
الكويتي )المركز(، مشاركتها في مؤتمر الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لاستثمار، الذي ُعقد 

بأبوظبي في 24 نوفمبر. 
واكتسبت مشاركة »مـــارمـــور« فــي المؤتمر 
أهمية خاصة مدعومة بتحلياتها الموضوعية 
لــأحــداث العالمية، والــتــي تمكن »الــمــركــز« من 
اتخاذ قـــرارات أكثر فاعلية مبنية على معرفة 

متعمقة في األعمال. 
ــر، الـــــــذي نــظــمــتــه جمعية  ــمـ ــمـــؤتـ وشـــهـــد الـ
المحللين الماليين المعتمدين فــي اإلمــــارات، 
بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، مشاركة 
أكــثــر مــن 300 شخصية عالمية الستكشاف 
استراتيجيات استثمارية جديدة، ودراسة حلول 
التكنولوجيا المالية الناشئة، ومناقشة المشهد 

اإلقليمي لاستثمار.
وشارك إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة 
مارمور، في أعمال المؤتمر عبر جلسة حوارية 
بعنوان »توقعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
م رؤى حول تطور البورصات  2023«، حيث قدَّ
الخليجية، ودورها في دعم التنويع االقتصادي 
والتنمية، وفـــرص جلب االســتــثــمــار األجنبي 
للمنطقة، مــن خـــال الــدخــل الــثــابــت واألســهــم 

واالستثمارات البديلة.
وتــحــدث راغـــو فــي الجلسة النقاشية التي 
ــا حسين سيد، المحلل المالي المعتمد  أدارهـ
ومقدم البرامج في قناة سي إن بي سي عربية، 
إلى جانب كبار ممثلي شركتي نومورا إلدارة 

األصول وسانت جوتهارد إيه جي. 
واستدل راغــو خــال مشاركته بالعديد من 
األرقام ذات الداللة، والتي ترسم نظرة مستقبلية 
إيجابية ألسواق األسهم اإلقليمية، بما في ذلك 
 بدول الخليج خال العام 

ً
 أوليا

ً
اكتمال 27 اكتتابا

الحالي، بقيمة بلغت 14.5 مليار دوالر، وما يزيد 
على 7 مليارات من رأس المال األجنبي المستثمر 
في بورصات الشرق األوسط في مارس 2022، 

وفق بيانات شركة فرانكلين تمبلتون. 
وأوضح الفرق بين جذب الشركات العائلية 
والشركات المملوكة من الــدولــة إلــى االكتتاب 
 إلى أن األخيرة أكثر سهولة، وتحمل 

ً
العام، مشيرا

مكاسب أكثر للسوق.
د راغو األحداث الجيوسياسية المهمة  وحدَّ
والتحوالت االقتصادية الكلية التي يمكن أن 
تستمر فــي التأثير على أســــواق دول مجلس 
 إلــــى أن الــحــرب 

ً
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، مـــشـــيـــرا

بين روســيــا وأوكــرانــيــا، والــســيــاســات النقدية 
المتشددة، وارتفاع معدالت التضخم، وتزايد 
عد من أبــرز أسباب 

ُ
المخاوف بشأن الــركــود، ت

التغيرات في األســواق العالمية، فيما تواصل 
دول مجلس التعاون الخليجي رحلة التحول 

من االقتصادات المعتمدة على النفط. 
وأضــــاف أنــه مــع ارتــفــاع أســعــار النفط، فإن 

النظرة المستقبلية األوسع لمنطقة دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي تظل قوية وفــق حسابات 
الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي ورصــيــد الــمــوازنــة 
 إلى أن القطاع العام سوف يلعب 

ً
العامة، مشيرا

 في هذا التحول.
ً
 رئيسا

ً
دورا

ولفت راغو إلى أن التطور الكبير الذي شهدته 
أسواق المال الخليجية خال السنوات الماضية 
أدى إلى زيادة عمليات اإلدراج ومعدالت السيولة 
والمنتجات والتقييم. وأشار إلى أن اإلصاحات 
المختلفة التي اتخذتها تلك األسواق يتوقع أن 

تجتذب المزيد من التدفقات األجنبية. 
ورأى راغو أنه من المرجح أن ترتفع حصة 
دول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر مورغان 
ســتــانــلــي كــابــيــتــال إنــتــرنــاشــيــونــال لــأســواق 
الناشئة )MSCI EM( في السنوات القادمة نتيجة 

لهذه العوامل.

جانب من مشاركة »مارمور« في المؤتمر

 للعمليات
ً
 تنفيذيا

ً
»رساميل«: علي الفليج رئيسا

 لرئيس إدارة تطوير األعمال
ً
النّصار نائبة لرئيس إدارة الثروات والشيخ مساعد نائبا

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة رســـــامـــــيـــــل 
لاستثمار، ترقية نائب الرئيس 
ــثــــروات علي  الــتــنــفــيــذي إلدارة الــ
ــى مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــلـــيـــج، إلــ ــفـ الـ
الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات، عـــلـــى أن 
تتولى دانة النصار مهامه السابقة 
تـــحـــت اســـــم نـــائـــب رئـــيـــس إدارة 
 
ً
الــثــروات وخــدمــة الــعــمــاء، فضا

عـــن تــعــيــيــن حــمــد نـــاصـــر الــشــيــخ 
مساعد في منصب نائب رئيس 

إدارة تطوير األعمال.
ــرار فــــي إطــــار  ــقــ ــذا الــ ــ ويــــأتــــي هـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة الــقــائــمــة 
عــلــى الــثــقــة بـــالـــقـــدرات الــوطــنــيــة 

فــي صــفــوفــهــا، وبــالــكــفــاءات التي 
يملكونها، وقدرتهم على االرتقاء 
بنجاحاتها في جميع القطاعات 

واألسواق التي توجد فيها.
وأشـــارت »رســامــيــل«، فــي بيان 
لها، إلى ترقية الفليج والنصار، 
وتعيين الشيخ مساعد، في إطار 
سياستها إلعداد أجيال متتالية 
من القياديين، وتجهيزهم لشغل 
ــن أجـــل  ــ ــيــــاديــــة مـ ــقــ الـــمـــنـــاصـــب الــ
تحقيق تطلعات نموها، وتوفير 
بيئة عمل جريئة وفّعالة لجميع 

أفراد طاقم العمل لديها.
وأكــــــدت أن الــفــلــيــج والــنــصــار 

والــــشــــيــــخ مــــســــاعــــد ســيــشــكــلــون 
بمناصبهم الجديدة إضافة كبيرة 
ومهمة، ضمن خطتها المستقبلية 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا واســــتــــمــــرار  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ

نجاحاتها.
ولــفــتــت إلـــى أن الفليج يتمتع 
بأكثر من 22 سنة من الخبرة في 
األسواق المحلية واإلقليمية، شغل 
خالها مناصب قيادية كثيرة في 
شركات استثمارية، ومن أبرزها 
بيت االستثمار العالمي »غلوبل« 

وبنك الخليج.
 
ً
وبـــــيـــــنـــــت أنــــــــــه شـــــغـــــل أيـــــضـــــا
مـــنـــصـــب عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة 

ــن الــــشــــركــــات  ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــي مــ ــ ــ فـ
ــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــاريـــة في  والـــصـ
ــة، وأمــضــى  ــعـــوديـ الـــكـــويـــت والـــسـ
نحو 15 سنة فــي إدارة الــثــروات 
مـــــســـــؤواًل عــــن الــــعــــمــــاء مــــن فــئــة 
الشركات والمؤسسات في الكويت 
والـــمـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا تـــولـــى مــنــصــب 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــالـــوكـــالـــة  الــــرئــ
لشركة »بيت االستثمار العالمي 

– السعودية«.
وذكــــــــــــرت أن الــــفــــلــــيــــج، الــــــذي 
ــهــــى دراســـــتـــــه الـــجـــامـــعـــيـــة فــي  أنــ
جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، 
وهـــــو مـــديـــر ثـــــــروات مــعــتــمــد مــن 

األكــاديــمــيــة األمــيــركــيــة للخدمات 
الــــمــــالــــيــــة، ســـيـــتـــولـــى مـــــن خــــال 
ــراف على  ــ منصبه الــجــديــد، اإلشـ
جـــمـــيـــع اإلدارات فـــــي الــــشــــركــــة، 
ــة األعــــــــمــــــــال اإلداريــــــــــــــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ وأنــ
ــزة  ــمــ ــة، وســــيــــشــــكــــل هــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الوصل بين أعضاء فريق العمل 
لضمان تحقيق أهـــداف الشركة، 
إلـــــى جـــانـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
خططها االستراتيجية في جميع 
األسواق التي تعمل بها، ودراسة 
الــجــدوى والــفــرص االستثمارية 
الــتــي تناسب رؤيــتــهــا فــي جميع 

المجاالت.

وتابعت الشركة أن دانة النصار 
 من 

ً
تــتــمــتــع بــأكــثــر مـــن 15 عـــامـــا

الخبرة، إذ بدأت حياتها المهنية 
فـــي شـــركـــة الـــوطـــنـــي لــاســتــثــمــار 
كــمــحــلــلــة، كــمــا عــمــلــت فـــي »بــيــت 
ــالـــمـــي« بــقــســمــي  ــعـ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
الــوســاطــة وإدارة الـــثـــروات، الفتة 
إلى أنها ساهمت خال مسيرتها 

المهنية في مجموعة مختلفة من 
الــمــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة، وهــي 
 بخبرة ومعرفة كبيرة 

ً
تتمتع أيضا

في األسواق المحلية والدولية. 
وعـــن الــشــيــخ مــســاعــد، كشفت 
الشركة أنه انضم إلى فريق عملها 
منذ أكثر من 5 سنوات، وقد أظهر 
احترافية كبيرة في إدارة العاقات، 

ة  ــمـــاء وخــــدمــــة الـــعـــمـــاء ذوي الـ
الــمــالــيــة الــعــالــيــة، والمستثمرين 
المؤسسيين، مبينة أنه بدأ حياته 
المهنية فــي الــقــطــاع المصرفي، 
قــبــل انــتــقــالــه إلـــى االســتــثــمــارات، 
بعدما تخرج في جامعة والية نيو 
مكسيكو مع تخصص مزدوج في 

التمويل والبنوك.

علي الفليج دانة النصار حمد الشيخ

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
 في 

ً
79.78 دوالرا 1.24 دوالر ليبلغ 

تـــــداوالت أمـــس األول الــجــمــعــة مقابل 
 في تداوالت يوم الخميس 

ً
81.02 دوالرا

ــق الـــســـعـــر الــمــعــلــن مــن  الـــمـــاضـــي، وفـــ
مؤسسة البترول الكويتية.

ــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، هــبــطــت  ــــي األســــــ وفـ
أسعار النفط أكثر من دوالرين للبرميل 
مساء الجمعة وسط اضطراب عام في 
ــواق العالمية بفعل مــخــاوف من  األسـ
ــــارت الــبــنــوك  ركــــود وشــيــك بــعــدمــا أشـ
الــمــركــزيــة فــي أنــحــاء أوروبــــا وأميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى أنــــهــــا ســتــســتــمــر فــي 

مكافحة التضخم بقوة.
وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام 
بــرنــت 2.17 دوالر، أي 2.4 فــي المئة، 
 لــلــبــرمــيــل عند 

ً
لــتــبــلــغ 79.04 دوالرا

التسوية، بينما هبطت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
1.82 دوالر، أي 2.4 فــي الــمــئــة، لتبلغ 

 للبرميل.
ً
74.29 دوالرا

وأشـــار مجلس االحتياطي االتــحــادي 
ــى أنـــه  ــ ــركــــزي األمــــيــــركــــي« إلــ ــمــ »الـــبـــنـــك الــ
سيواصل رفــع أســعــار الــفــائــدة فــي العام 
المقبل، حتى مــع انـــزالق االقتصاد نحو 
ركــود محتمل. ورفــع بنك إنكلترا والبنك 
المركزي األوروبي أسعار الفائدة الخميس 

الماضي لمكافحة التضخم.
وأنهى الخامان القياسيان تعامات 
األســـــــبـــــــوع عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع مـــدعـــومـــيـــن 
ــام مــنــه.  ــ بــصــعــودهــمــا فـــي أول ثـــاثـــة أيـ
وسجلت العقود اآلجلة لخام برنت أكبر 
زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر، لكن 

ت بعد تكبدها أكبر  تلك المكاسب جــاء
خسارة أسبوعية منذ أغسطس. 

»االستراتيجي األميركي« 
ــر، قـــالـــت وزارة الــطــاقــة  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
األميركية أمس األول الجمعة، إنها ستبدأ 
ــمـــلء االحــتــيــاطــي  إعـــــــادة شــــــراء الـــنـــفـــط لـ
البترولي االستراتيجي، فــي أول عملية 
شراء منذ اإلفــراج القياسي هذا العام عن 

180 مليون برميل من المخزون.
وذكـــر مــســؤول كبير للصحافيين أن 
الـــــوزارة ستشتري ثــاثــة مايين برميل 
للتسليم فــي فبراير. ودفــعــت عملية بيع 
180 مليون برميل مستويات االحتياطي 
االستراتيجي إلى أدنى مستوياتها منذ 
عــام 1984، مما أثـــار مــخــاوف بشأن أمن 

الطاقة.
 لشراء 

ً
وقــال المسؤول: »سنطرح طلبا

ثاثة مايين برميل من النفط للتسليم في 
 أن 

ً
فبراير من العام المقبل، 2023«، مضيفا

 عندما 
ً
»هذا النهج سيحدد السعر مقدما

تقدم الشركات عروضها«.
ولـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــخـــفـــيـــف نــقــص 
اإلمــــــــدادات فـــي الــمــصــافــي بــعــد تسرب 
نفطي في األسبوع الماضي أغلق خط 
األنابيب كيستون، ستجري وزارة الطاقة 
 مبادلة لحوالي مليوني برميل 

ً
أيــضــا

مــن احتياطي الــبــتــرول االستراتيجي، 
سيتعين عــلــى الــشــركــات إعــادتــهــا في 

وقت الحق.
وقــال المسؤول: »نحن قـــادرون على 
القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم 
فيه بإعادة شراء الثاثة مايين برميل«.

البرميل الكويتي ينخفض 1.24 دوالر إلى 79.78

النفط يواصل التراجع مع تنامي المخاوف من ركود وشيك

»نفط الكويت« تتمكن من ربط »نفط الكويت« تتمكن من ربط 23002300  
بئر تحت مظلة التحول الرقميبئر تحت مظلة التحول الرقمي

• أشرف عجمي
أفاد مصدر نفطي مطلع بأن شركة 
نفط الكويت نجحت مؤخرا في اعتماد 
أشــكــال جــديــدة مــن التكنولوجيا في 
جميع عملياتها، الفتا الى انها تمكنت 
من خال تقنية »النانو للحلول الدقيقة« 
من تحقيق إنجاز جديد تمثل في ربط 
أكثر من 2300 بئر نفطية للشركة بمركز 
حقل الكويت الرقمي المتكامل خال 
العام الحالي، وبذلك اصبحت أغلبية 
اآلبار التابعة للشركة تعمل تحت مظلة 

التحول الرقمي.
 وأضاف المصدر أن هذا األمر ساهم 
بشكل كبير فــي تحسين اآلبــــار ورفــع 
مستوى إنــتــاجــهــا، مشيرا فــي الوقت 
ضت 

ّ
نفسه الى ان تلك التكنولوجيا خف

ــار، وتقليل  ــ تكاليف معالجة تــلــك اآلبـ
الـــوقـــت الــــذي تــســتــغــرقــه كـــل المهمات 

المرتبطة بأعمال الشركة.
وقال إن »نفط الكويت« تطمح خال 
العام المقبل إلى تنفيذ مشاريع زيادة 
الطاقة االنتاجية واالستمرار في تنفيذ 
مشاريع معالجة المياه، ورفــع ضغط 
المكامن مــن اجـــل المساهمة فــي رفع 
الطاقة االنتاجية من الخام، موضحا 

ان الــشــركــة أيــضــا مستمرة فــي تنفيذ 
االعـــمـــال االنــشــائــيــة لــمــركــز التجميع 
»32« في منطقة عمليات جنوب وشرق 
الباد، بهدف التعامل مع انتاج النفط 
الحمضي من مكمن المناقيش في حقل 
برقان، فضا عن تزويد مشروع مصفاة 
الـــزور بالكميات المطلوبة مــن النفط 

الثقيل ونفط التصدير الكويتي.
ــه الــحــالــي  ــتـــوجـ  وأشــــــــار الـــــى ان الـ
لــلــشــركــة يــتــركــز فـــي تــطــويــر الــمــكــامــن 
النفطية المكلفة تجاريا، ألن مصادر 
االنتاج المستقبلية ستكون من النفط 
الثقيل والعمليات البحرية، مبينا ان 
هذا التوجه يدخل ضمن استراتيجية 

»نفط الكويت«.
وذكــر أن المكامن النفطية الجديدة 
سيتطلب استغالها تطبيق تقنيات 
ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ جـــــديـــــدة وتـ
وتجارية اقتصادية سليمة، االمر الذي 
سيتطلب تطوير نظم إلعـــداد تقارير 
ــع التكاليف  ــاج وتـــوزيـ ــتـ تــوقــعــات االنـ
لتمكين التقييم االقتصادي وتحليل 
ــارات، وكـــذلـــك لتحديد  ــيـ مختلف الـــخـ
أولــويــات االستثمار فــي هــذه الــمــوارد 
ــيـــة وحـــصـــر الـــفـــرص  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـ

االستثمارية ذات التكلفة العالية.

أحجام تداول البورصات المشفرة تهوي %50
ــي بـــورصـــات  ــام الـــــتـــــداول فــ ــجــ هـــــوت أحــ
األصول الرقمية إلى النصف، وسط انهيار 
الثقة بقطاع العمات المشفرة، إثر سقوط 
منصة »إف تي إكــس« )FTX( التابعة لسام 

بانكمان فريد.
وانخفض متوسط حجم التداول اليومي 
إلى 13.1 مليار دوالر باألسبوع المنتهي 
 في األيام 

ً
في 11 الجاري، مقابل 26.7 مليارا

السبعة المنتهية في 30 أكتوبر الماضي، 
 إلى 

ً
 لحسابات »بــلــومــبــرغ«، اســتــنــادا

ً
وفــقــا

.)Kaiko( »بيانات من شركة األبحاث »كايكو
أحدث انحدار »إف تي إكس« إلى هاوية 
اإلفــــاس هـــزة بــقــطــاع التشفير مــنــذ أوائـــل 

نوفمبر، وما زالت العدوى تسري بالقطاع 
لقي القبض على بانكمان فريد، 

ُ
حتى اآلن. أ

وُوّجهت إليه تهمة االحتيال، بزعم اختاس 
مليارات الدوالرات من أموال العماء.

قد يعكس االنخفاض في أحجام التداول 
 إقــدام المستثمرين الخائفين على 

ً
جزئيا

ــن مـــنـــصـــات الــعــمــات  ســـحـــب عـــمـــاتـــهـــم مــ
المشفرة، ويتوقعون فترة راحة قليلة بعد 
خسائر لأصول الرقمية بتريليوني دوالر 
منذ الذروة التي وصلت إليها في نوفمبر 

.2021
وقـــال هــايــدن هــيــوز، الــرئــيــس التنفيذي 
لمنصة التداول االجتماعي »ألفا إمباكت« 

)Alpha Impact(: »تنتاب الجمهور حالة 
خوف من فشل المزيد من هذه المنصات، 
وســـحـــب األصــــــول مـــن الـــبـــورصـــات بشكل 
جماعي. وسحبت شركات التداول وُصناع 
 األصــول، ما يعني انخفاض 

ً
السوق أيضا

الحجم بشكل عام«.
تمثل األرقام الصادرة من المنصات التي 
رصــدتــهــا »كــايــكــو« غالبية تـــداول األصــول 
االفتراضية، بما في ذلك أمثال »بينانس« 
 )Bitfinex( »و»بــيــت فينيكس )Binance(
و»كوين بيس« )Coinbase( و»أو كيه إكس« 

 .)Kraken( »و»كراكن )OKX(
)أرقام(

األسواق العالمية تسجل خسائر أسبوعية
أنهت مؤشرات األسهم األميركية جلسة 
تداوالت الجمعة على هبوط، مع المخاوف 
ــــود االقـــتـــصـــاد وســط  الـــمـــتـــزايـــدة بـــشـــأن ركـ

استمرار تشديد السياسة النقدية.
وتصاعدت مخاوف األســواق من اتجاه 
االقتصاد األميركي للركود في العام المقبل، 
مع إشارة مجلس االحتياطي الفدرالي إلى 
استمرار رفع معدالت الفائدة لفترة أطول 

.
ً
من المتوقع سابقا

وتــوقــع الــفــدرالــي وصـــول مــعــدل الفائدة 
إلى 5.1% في العام المقبل مقابل تقديرات 
ــع تــوقــعــاتــه  ــ ســـابـــقـــة بــلــغــت 4.6%، مــــع رفـ

للتضخم في الواليات المتحدة. 

وفــيــمــا يتعلق بــاألســهــم الــفــرديــة، هبط 
ســهــم »تـــســـا« بــنــحــو 4.7%، بــعــد مطالبة 
»كوغوان ليو« ثالث أكبر مساهم فردي في 
 للشركة 

ً
 جديدا

ً
 تنفيذيا

ً
»تسا« بتولي مديرا

بداًل من »إيلون ماسك«. 
بينما صعد سهم »ميتا« بنسبة %2.8، 
مع رفع »جيه بي مورغان« توصيته للسهم 

.
ً
إلى »زيادة الوزن« من »الحياد« سابقا

وفـــي خــتــام الــجــلــســة، هــبــط مــؤشــر »داو 
جونز« الصناعي بنسبة 0.8% أو 281 نقطة 
عند 32.920 ألف نقطة، لتبلغ خسائره %1.6 

في إجمالي هذا األسبوع.
كما انخفض »S&P 500« بنحو 1.1% أو 

43 نقطة إلى 3852 نقطة، ليسجل خسائر 
.
ً
أسبوعية 2.1% تقريبا

وتراجع مؤشر »ناسداك« بنسبة 1% ما 
 10.705 آالف نقطة، 

ً
يعادل 105 نقاط مسجا

ليفقد 2.7% من قيمته خال األسبوع.
وفي األسواق األوروبية، انخفض مؤشر 
»ستوكس 600« األوروبي بنسبة 1.2% أو 
ما يعادل 5 نقاط ليغلق عند 424.7 نقطة، 

ليشهد خسائر أسبوعية %3.2. 
كما هبط »فوتسي 100« البريطاني بنحو 
1.3%، وانخفض »داكــس« األلماني %0.7، 

وتراجع »كاك« الفرنسي %1.08.

»األداء الحكومي« يطلب وقف 
التجديد التلقائي ألراضي التخزين

• طالب »التجارة« 
بطرح األراضي عبر 

مزايدة عامة بين 
الشركات المتخصصة 

 للمساواة
ً
تحقيقا

• عدم تخصيص أراٍض 
ألغراض التخزين 

إال بعد التنسيق مع 
الجهاز

طـــــــــالـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس جــــــهــــــاز 
لـــحـــكـــومـــي  ا ــعــــة األداء  ــابــ ــتــ مــ
الشيخ أحمد مشعل األحمد، 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
ــنــــــاهــــــض بـــتـــعـــمـــيـــم  مـــــــــــازن الــــ
قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى 
الجهات التابعة له، والمتعلق 
بـــعـــدم الــتــجــديــد أو الــتــمــديــد 
بالتخزين  لمتعلقة  ا للعقود 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الــــــمــــــســــــانــــــدة 
 بعد 

ً
الــمــرتــبــطــة بــهــا تــلــقــائــيــا

انـــتـــهـــاء مـــدتـــهـــا، بـــحـــيـــث يــتــم 
ــــال  طـــــــــرح األراضـــــــــــــــي مـــــــن خـ
مـــزايـــدة عــامــة بــيــن الــشــركــات 
لمبدأ   

ً
تطبيقا ؛  لمتخصصة ا

العدالة والمساواة وتحسين 
الحوكمة.

وتــــــضــــــمــــــن الــــــــــقــــــــــرار عــــــدم 
تــخــصــيــص أي مـــن األراضـــــي 
ــتـــخـــزيـــن إال بــعــد  ألغــــــــراض الـ
ــق مـــع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــــرجـــــــــوع والـ
الجهاز، الــذي تأتي مطالبته 
بناء على تقريره بشأن توفير 
مناطق تخزينية استراتيجية 
إلقــامــة مــخــازن ومــســتــودعــات 
ــراض الــتــخــزيــن الــغــذائــي  ــ ألغــ

وغيرها.
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»الوطني«... سجل حافل من العطاء المجتمعي في 2022
 مع خطة التنمية الوطنية

ً
البنك يواصل تعزيز مساهماته في التنمية المستدامة تماشيا

واصل بنك الكويت الوطني خالل عام 2022 
إطــالق ورعــايــة البرامج االجتماعية الهادفة 
في مجاالت الصحة ورعاية األطفال والتنمية 
االجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية، 
ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في 
مجال المسؤولية االجتماعية بالكويت، بهدف 
 مع 

ً
ترسيخ أسس التنمية المستدامة، تماشيا

خطة التنمية الوطنية.
ونجح بنك الكويت الوطني عام 2022 في 
تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده 
ــة فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــتــــدامــ تـــجـــاه تــحــقــيــق االســ
ــبـــادرات الــتــي  ــمـ الــخــدمــات والــمــســاهــمــات والـ
شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية 

واالجتماعية والتعليمية والرياضية. 
وبــهــذه المناسبة، قالت رئيسة مجموعة 
االتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني 
منال المطر: »االستدامة مسؤولية الجميع، 
ــنـــي يــــواصــــل مــســؤولــيــتــه فــــي تــعــزيــز  والـــوطـ

مساهمات االستدامة في مجتمعنا«.

مستشفى الوطني التخصصي لألطفال

وأشارت المطر إلى أن مشروع بناء مبنى 
جديد تقدر تكلفته بنحو 13 مليون دينار، 
وعــلــى مساحة 8 آالف مــتــر، لمستشفى بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي التخصصي ألمـــراض الــدم 
والسرطان وزراعة الخاليا الجذعية لألطفال، 
يــســيــر وفـــق مـــا هـــو مــخــطــط لـــه، تــمــاشــيــا مع 
استراتيجيتنا في تطوير خدماته وتطبيق 
 إلى 

ً
معايير السالمة وتطوير األبحاث جنبا

جــنــب مـــع االلـــتـــزام بــتــوفــيــر أفــضــل مقاييس 
الرعاية العالمية للمرضى وعائالتهم. 

ولفتت إلى مواصلة البنك هذا العام دعمه 
لنشاطات بيت عبدالله )BACCH( وجمعية 
 ،)KACCH( رعــايــة األطــفــال فــي المستشفيات
في إطار مبادراتنا الصحية الداعمة لألطفال 

مرضى السرطان.

»Bankee« برنامج

ــام كـــذلـــك إطــــــالق بــرنــامــج  ــعــ شـــهـــد هـــــذا الــ
»Bankee« األول من نوعه، وذلــك في مدارس 
مختارة بالكويت، بالتعاون مع وزارة التربية، 
وهــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد »نـــزاهـــة«، 
والـــذي يهدف إلــى زيـــادة الــوعــي المالي لدى 
طالب وطالبات المدارس، من خالل تعريفهم 

بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.
ويعد »Bankee« البرنامج األول من نوعه 
الذي ابتكره بنك الكويت الوطني لتقديمه إلى 
المجتمع، وإثراء الشمول المالي خاصة بين 
الطلبة في المدارس، لضمان تحسن مستويات 
الــثــقــافــة الــمــالــيــة بــيــن أبــنــاء المجتمع بشكل 

مستدام في المستقبل.
ويـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلــــى تــعــريــف الــطــالب 
ــات بـــالـــمـــفـــاهـــيـــم والــــمــــمــــارســــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والـ
االقــتــصــاديــة األســاســيــة، كالكسب والــصــرف 
والتوفير وااللتزامات المالية، من خالل تطبيق 
نــظــام فــي الــفــصــل الــمــدرســي يــحــاكــي النظام 
االقتصادي الواقعي من خالل أساليب عملية 

وبيئة تفاعلية.

سباق الوطني للجري

احتفل البنك الوطني بإطالق سباق الجري 
الثامن والعشرين، ولفتت المطر إلى أن نسخة 
عــام 2022 كانت مغايرة من جميع النواحي 
من حيث االستعدادات والنتائج، حيث أتاح 
للمتبارين التنافس في مسافتين مختلفتين 
10 و5 كم، كما أن فعاليات الحفل كانت حافلة 

بالمكافآت والجوائز غير المسبوقة. 
ونجح السباق على غرار كل عام في تحويل 
الكويت إلى مهرجان رياضي وصحي ضخم، 
السيما بعد انقطاع قسري بسبب الظروف 
ــودة بــنــفــس الــزخــم  ــعــ الــوبــائــيــة الـــطـــارئـــة والــ

والتنافسية واالقبال الجماهيري الكثيف.

افعل الخير

وقالت المطر إن من أبرز البرامج السنوية 
التي دأب »الوطني« على تنظيمها وااللتزام 
بــهــا بــرنــامــجــه الـــســـنـــوي الــمــخــصــص لشهر 
رمضان، وشمل البرنامج توزيع 12 ألف وجبة 
إفطار في قصر نايف والمباركية والمستشفى 
الميداني ومنطقة الصباح الطبية والمرافق 
العامة والمناطق السكنية، وتوزيع 500 كسرة 
صيام، محققا برنامج هذا العام عالمة فارقة 
تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم 
المادي إلى االستثمار في األعمال والمبادرات 
االجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء 

لألسر واألفراد المحتاجين.
وللعام الرابع، شارك بنك الكويت الوطني 
فــي بــرنــامــج مــدفــع اإلفـــطـــار، الــــذي يــبــث على 
 إلفطار 

ً
تلفزيون الكويت، كما تواجد يوميا

الصائمين في قصر نايف، حيث قام بتوزيع 
ــلـــى الـــصـــائـــمـــيـــن الـــذيـــن  وجــــبــــات اإلفـــــطـــــار عـ
يــــتــــوافــــدون لــمــتــابــعــة لــحــظــة انــــطــــالق مــدفــع 
اإلفــطــار فــي هــذا القصر، الــذي يتمتع بداللة 
تراثية وتاريخية، وكذلك االحتفال مع األطفال 

بمناسبة قرقيعان.
كذلك وزع بنك الكويت الوطني 500 كسرة 
صــائــم عــلــى السائقين عــنــد إشــــارات الــمــرور 
ــيـــة، وتـــتـــمـــيـــز هـــذه  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــوارع االسـ ــشــ ــالــ بــ
الـــمـــبـــادرة بــأنــهــا تــهــدف لــلــحــد مـــن الـــحـــوادث 
الــمــروريــة خــالل الشهر الفضيل، السيما مع 
ــــاوالت بــعــض  ــــحـ اقــــتــــراب مـــوعـــد اإلفــــطــــار ومـ
السائقين اللحاق بإفطارهم من خالل السرعة 

والتجاوزات المرورية.

ــــراءات االحــتــرازيــة بعد  ومــع انــحــســار اإلجـ
الجائحة، احتفل بنك الكويت الوطني خالل 
الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية 
والــنــشــاطــات االجتماعية فــي حديقة وهــران 
بمنطقة الــشــامــيــة، وامــتــدت هـــذه النشاطات 
الترفيهية لمدة 9 أيــام خالل الشهر الفضيل 
جــرى تــوزيــع أكــثــر مــن 80 جــائــزة وتــتــويــج 9 
، كما تضمنت الفعاليات حلقات 

ً
فائزين يوميا

طــهــي مـــبـــاشـــرة عــلــى يـــد أشـــهـــر الـــطـــهـــاة في 
الكويت، تركز على تحضير األطباق التقليدية 
المرتبطة بالشهر الفضيل، تالها فعاليات 
قرقيعان، وقد قام البنك بتوزيع 18 ألف وحدة 
قرقيعان في زيارات ميدانية عدة، شملت كذلك 

مستشفى الوطني.

متطوعو رمضان

 
ً
عــلــى غـــــرار كـــل عـــــام، شـــــارك 41 مــتــطــوعــا
مــن موظفي بنك الكويت الــوطــنــي، والسيما 
العاملين في الفروع، في برنامج شهر رمضان 
الــمــبــارك »افــعــل الــخــيــر فــي شــهــر الــخــيــر«، من 
خالل القيام بالزيارات والجوالت الميدانية، 
 مــن حـــرص الــبــنــك على 

ً
ويــأتــي ذلـــك انــطــالقــا

ــــدى مــوظــفــيــه مــن  تــنــمــيــة مـــفـــهـــوم الـــتـــطـــوع لـ
خــالل تعزيز ارتباطهم بــاألعــمــال اإلنسانية 

والنشاطات االجتماعية التي ينظمها.

تطوير الشباب

قــدم بنك الكويت الوطني فرصا تدريبية 
لـــ 174 طالبة وطالبا ضمن بــرامــج تدريبية 
قام برعايتها ودعمها أو حتى تنظيمها من 
رعايته لبرنامج »كن« التدريبي لريادة األعمال 
لــمــؤســســة لــويــاك الــتــطــوعــيــة. وتــنــظــم لــويــاك 
هــذا الــبــرنــامــج للعام الــخــامــس على التوالي 
بالتعاون مع جامعة »بابسون«، بهدف دعم 
الـــطـــالب مـــن خــــالل تــحــفــيــزهــم عــلــى الــقــيــادة 
واالبــتــكــار بــمــشــاريــع تــخــدم تــقــدم المجتمع، 

.
ً
وشارك هذا العام 47 متدربا

وكذلك رعايته لبرنامج »تمكن« الذي تنظمه 
»CREATIVE CONFIDENCE« لــلــعــام الثالث 
على التوالي، وقدم للمتدربين الـ 32 الدورات 

التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا 
إلــى قــوى عاملة فاعلة وحقيقية، باإلضافة 
إلــى تنظيم البنك برنامج التدريب الصيفي 
لطلبة المدارس والكليات للعام 18، وقد قام 
بتدريب 100 طالب وطالبة على مهارات العمل 
المصرفي، واختتم الدورات التدريبية بجوالت 
مــيــدانــيــة تــفــاعــلــيــة ألبــــرز الــمــعــالــم الــكــويــتــيــة 
الناجحة في مجال األعمال أو الثقافة أو المال.

مبادرات مجتمعية

أمـــا عــلــى صعيد الــمــبــادرات االجتماعية، 
ــمـــوع الــــرعــــايــــات  ــر مـــجـ ــطـ ــمـ فـــاســـتـــعـــرضـــت الـ
االجتماعية التي قدمها البنك الوطني هذا 
الــعــام، والتي يأتي في مقدمها لوياك وبيت 
عبدالله والجمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في المستشفيات، إضافة إلــى دعــم فعاليات 
ريــاضــيــة مــثــل الــمــبــاراة الــوديــة الــتــي جمعت 
منتخب مصر وبلجيكا قبل استعدادات كأس 
الــعــالــم، ودعــم إحــدى فعاليات أريــنــا الكويت 
ــادة إحـــيـــاء الـــتـــراث الــمــوســيــقــي، انــطــالقــا  ــ إلعـ
مــن حــرص البنك ليكون مــن أوائـــل الداعمين 
للفعاليات ذات القيمة الثقافية والفنية لتنمية 

هادفة ترسخ العمق الثقافي للمجتمع.
ــــرى، وبــالــتــعــاون مـــع جمعية  مـــن جــهــة أخـ
الــهــالل األحــمــر الكويتي، شـــارك الــوطــنــي في 
حملة كسوة الشتاء لدعم 3000 عامل نظافة، 
وشـــارك الوطني فــي حملة »تــبــرع لتعليمهم 
ــدة الــــطــــالب  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــم ومـ ــــدعـ 2022-2023« لـ

المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة.
كما قدم بنك الكويت الوطني دعمه لحملة 
توعوية بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام، بهدف 
حماية مــرتــادي الشاليهات وتــعــزيــز الوعي 
تجاه الحوادث التي قد تواجههم، وشارك في 
الحملة فريق من قوة اإلطفاء العام ومتطوعو 
بنك الــكــويــت الــوطــنــي الــذيــن قــامــوا بــزيــارات 
لتوزيع نحو 250 حقيبة متكاملة تتضمن 
إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة إلنذار 
الــحــريــق. وإلــــى جــانــب الــــزيــــارات الــمــيــدانــيــة، 
تضمنت الحملة كذلك توعية اجتماعية عبر 
قنوات التواصل االجتماعي من خالل مجموعة 
مــــن الـــرســـائـــل الـــمـــصـــورة والـــنـــصـــائـــح الــتــي 
سيقدمها فريق قوة اإلطفاء حول الوقاية من 
الحرائق وحوادث االختناق والسالمة العامة، 

والمحافظة على نظافة العامة.

تمكين المرأة 

كما قام بنك الكويت الوطني بدعم 10 نساء 
ضمن رعايته لــورشــة العمل لتمكين المرأة 
التي نظمتها جمعية الهالل األحمر الكويتي 
فـــي بــيــت الـــســـدو، والـــتـــي تــســتــهــدف تحقيق 
االستقاللية المادية للمرأة وتعليم المرأة على 
صناعة السدو والحرف اليدوية، لدعم بناء 
القدرات اإلنتاجية لألسر المحتاجة وتنمية 

مهاراتهن وتوفير فرص العمل لهن. 
هـــذا وفـــي إطـــار الــجــهــود مــن أجـــل تحقيق 
ــاء بــنــك الــكــويــت  ــ ــــن واألمــــــان لـــلـــمـــرأة، أضـ األمـ
الــوطــنــي مــقــره الــرئــيــســي بــالــلــون الــبــرتــقــالــي 
 
ً
باعتباره أحــد معالم الكويت لمدة 16 يوما
ضمن حملة »العالم برتقالي« األممية بهدف 

زيـــادة الــوعــي بــخــطــورة العنف المبني على 
الــنــوع االجــتــمــاعــي، الســيــمــا أن بــنــك الكويت 
الوطني كان من أوائل الجهات الكويتية التي 
وقعت على مبادئ تمكين المرأة )WEPS( في 

موقع األمم المتحدة.

حماية البيئة

ضـــمـــن رعـــايـــتـــه لـــمـــشـــروع فـــريـــق الـــغـــوص 
الــكــويــتــي، لحماية وتــأهــيــل البيئة البحرية 
والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات 
الــضــارة مــنــهــا، دعـــم الــوطــنــي الــفــريــق للقيام 
بعشرين عملية توزعت بين رفــع المخلفات 
الضارة وشباك الصيد المهملة، حيث تمكن 
ــة 19 طنا  ــ فـــريـــق الـــغـــوص الــكــويــتــي مـــن إزالــ
من النفايات البالستيكية وشبكات الصيد 
المهملة فــي مــنــاطــق مختلفة مــن الخلجان 

والسواحل الكويتية.
وقد توزعت هذه العمليات في جزر الكويت 
وســواحــل شــواطــئ الــكــويــت فــي بحر المركز 

العلمي وجون الكويت.

بيئة عمل غير

في إطار برنامج رفاه الموظفين الذي يقدم 
مـــن خــاللــه بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي مجموعة 
مــتــنــوعــة مــــن الـــحـــمـــالت الــطــبــيــة والــصــحــيــة 

والتوعوية التي تعنى برفاه موظفيه.
ويتعاون بنك الكويت الوطني ضمن حملة 
التوعية بمرض السكري مع مستشفى واره، 
حيث يتواجد أخصائيون وأطباء من »واره« 
في عيادة الوطني في المقر الرئيسي للبنك - 
 تحت إدارة »واره«- الستقبال 

ً
التي تعمل حاليا

الموظفين والقيام بالفحوصات الالزمة.
ومــن ضمن مــبــادرات التوعية لهذا العام، 
أطلق بنك الكويت الوطني العديد من الحمالت 
التوعوية التي أطلقت بالتزامن مع المناسبات 
الـــعـــالـــمـــيـــة أو الــــوطــــنــــيــــة، وأبـــــــــرز الـــحـــمـــالت 
التوعوية لهذا العام تناولت أمن المعلومات 
والــوعــي المعلوماتي اإللكتروني، مــن خالل 
حملتين األولى بالتعاون مع مؤسسة لوياك 
والثانية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم 
االلكترونية فــي وزارة الداخلية، كما قدمت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــمـــالت الــتــوعــويــة الــمــتــعــلــقــة 
بصحة الموظفين تناولت الصحة النفسية 
والــــصــــحــــة الــــغــــذائــــيــــة والــــصــــحــــة الـــجـــســـديـــة 
والتمارين الفيزيائية، إضافة إلــى األمــراض 
المزمنة مثل الــســكــري والــضــغــط واألمـــراض 
المستعصية مثل سرطان الثدي وغيرها من 

الحمالت األخرى مثل حملة التبرع بالدم.

منال المطر

مستشفى الوطني لألطفال

تفاعل الطالب مع برنامج بنكي

كسوة العمال الشتوية ماراثون »الوطني«

 مساهماتنا 
في المسؤولية 

االجتماعية 
تتواصل 

لدعم تحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة
المطر

 العمل مستمر 
في بناء 

مبنى جديد 
لمستشفى 
»الوطني« 

لألطفال بهدف 
تبني أفضل 
الممارسات 

بالرعاية 
الصحية

 إطالق برنامج 
بنكي - األول 

من نوعه - 
لتحسين 

مستوى الثقافة 
المالية لدى 

الطالب

 تدريب 174 
 
ً
طالبة وطالبا

في برامج 
مصممة 

للخريجين 
والجامعيين 

منها »كن« 
و»تمكن«

 دعم فعاليات ثقافية 
وشبابية ورياضية مثل 

أرينا الكويت ومباراة 
مصر وبلجيكا

 توزيع نحو 12 ألف 
وجبة إفطار على 

الصائمين في جوالت 
ميدانية استمرت طوال 

الشهر الفضيل

 دعم اجتماعي بالتعاون 
مع جمعية الهالل األحمر 

الكويتي شمل التعليم 
وتمكين المرأة

 مواصلة إطالق مبادرات 
ضمن برنامج رفاه 

الموظفين بالتعاون مع 
اختصاصيين وأطباء من 

مستشفى واره

 
ً
 إزالة 19 طنا
من النفايات 
البالستيكية 

وشبكات 
الصيد المهملة 

من مناطق 
مختلفة 

بالخلجان 
والسواحل 

الكويتية 
بالتعاون مع 
فريق الغوص 

الكويتي

برنامج تمّكن

 سباق الوطني للجري 
يحتفل بعامه الـ 28 

كأكبر مهرجان جمع 
الرياضة والصحة 

والعائلة في الكويت

 دعم حمالت توعوية 
واسعة النطاق شملت 

الصحة والبيئة 
والطفل والمرأة وأمن 

المعلومات

 توزيع 250 حقيبة 
إسعافات أولية ضمن 

حملة للحماية من 
الحوادث في موسم 

البر بالتعاون مع قوة 
اإلطفاء العام

https://www.aljarida.com/article/8260


أدلى التونسيون أمس، بأصواتهم النتخاب 
برلمان جديد يشكل الحجر األخير في بناء نظام 
رئاسي يسعى الرئيس قيس سعّيد إلى إرسائه 

منذ أن قّرر احتكار السلطات صيف 2021.
وبعد انطالق التصويت، أعلن رئيس هيئة 
االنتخابات فاروق بوعسكر أن عدد المقترعين 
 حتى الساعة العاشرة 

ً
بلغ حدود 270032 ناخبا

 في الدقيقة الواحدة 
ً
، بمعدل 2260 ناخبا

ً
صباحا

 نسبة 
ً
وتضاعف ليصل ألكثر من 500 ألف ظهرا

 
ً
الرجال منها بلغت 73% والنساء 27%، معتبرا
أن »هذا الرقم مهم وإيجابي وأنه المعدل العام 

المعتمد في المواعيد االنتخابية بتونس«.
ــراع، تــوجــهــت  ــ ــتـ ــ  ومــــع إغـــــالق صـــنـــاديـــق االقـ
األنــظــار إلــى نسبة المشاركة التي تعد المحك 
األبرز لخريطة الطريق السياسية، التي وضعها 
ــــن عــلــى نــجــاحــهــا  ــام، وراهــ ــ ســعــيــد قــبــل نــحــو عـ

، وأبرز التحديات التي سيواجهها.
ً
شعبيا

ــه بــصــوتــه بــحــي الـــنـــصـــر، دعــا  ــ ــــالل إدالئــ وخـ
سعيد، الــذي يّعول على المشاركة الكثيفة في 
مواجهة المعارضة ذات الثقل السياسي على 
غـــرار حــركــة النهضة واألحــــزاب الــيــســاريــة، الى 
التصويت بكثافة باالنتخابات التي تقام ألول 

مرة وفق نظام الفردي.
ــات »فـــرصـــة  ــابــ ــخــ ــتــ وقـــــــال ســـعـــيـــد، هــــــذه االنــ
 وصــنــع تــاريــخ جديد 

ً
تــاريــخــيــة للمضي قــدمــا

 الناخبين والمترشحين لعدم 
ً
لتونس«، داعيا

تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة واالحــــتــــكــــام إلـــــى ضــمــائــرهــم 
وحدها ليستردوا حقوقهم المشروعة في العدل 
والحرية«. وأضاف سعيد: »سنقطع مع من خربوا 
البالد ونصبوا أنفسهم أولياء بطريقة انتخاب 
بائدة كما أثبت التاريخ ذلك«. وذّكر بأن النواب 
»سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا لهم 

فوكالتهم ستسحب منهم«.
ووسط مقاطعة األحزاب الرئيسية، بدت حملة 

هــذه االنتخابات، التي استمرت ثالثة أسابيع 
 
ً
باهتة، كان ظهور المرشحين خاللها محدودا
ومــن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، 

وغاب عنها السجال في وسائل االعالم.
ويتنافس في االنتخابات 1058 بينهم 122 
 بعد أن كان البرلمان يضم 

ً
امرأة على161 مقعدا

 فيما يضم سجل الناخبين 9 ماليين 
ً
217 مقعدا

 داخـــل تونس 
ً
 مسجال

ً
 و756 نــاخــبــا

ً
و339 ألــفــا
وخارجها.

وتم تخصيص 11485 مكتب اقتراع و4692 
مركز اقــتــراع فيما يتصدر قائمة المترشحين 
موظفو وزارة التربية يليهم موظفو القطاع العام 
والمهن الحرة مقابل تقلص عدد المترشحين 

من رجال األعمال.
وسيحل البرلمان الجديد محل السابق الذي 
ه 

ّ
جّمد أعماله سعّيد في 25 يوليو 2021 وحل

 واحــتــكــر الــســلــطــات، مــبــررا قــــراره آنـــذاك 
ً
الحــقــا

باالنسداد السياسي وتواصل األزمات السياسية 
إثر الخالفات المتكررة بين األحزاب.

لكن هــذا البرلمان الــذي سيتم إعــالن نتائج 
انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومــارس 
 
ً
 من السلطات استنادا

ً
القادمين، سيكون مجّردا

إلى الدستور الجديد، الذي تم إقراره إثر استفتاء 

شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو 
70% من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب 
البرلمان إقالة الرئيس وال إسقاط الحكومة إاّل 
« تحقيقها، حسب 

ً
بتوفر شروط »من الصعب جدا

الخبير السياسي حمادي الرديسي.
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مع إقرار اليابان مراجعة 
جذرية لسياستها 

الدفاعية في محاولة 
للتصدي للنفوذ 

العسكري الصيني الذي 
وصفته بأنه »تحٍد 

استراتيجي غير مسبوق«، 
أبحرت مجموعة من 

السفن الصينية، بما في 
ذلك حاملة طائرات، بني 

جزيرتني تابعتني ملقاطعة 
أوكيناوا اليابانية.

وقالت قوة الدفاع الذاتي 
البحرية اليابانية إن 

حاملة الطائرات لياونينج 
وسفنًا مرافقة لها أبحرت 

من بحر الصني الشرقي 
إلى املحيط الهادئ عبر 

املياه بني الجزيرتني، 
مضيفة أن مدمرتني من 

أحدث املدمرات مزودتني 
بصواريخ كانتا من بني 

السفن املرافقة لحاملة 
الطائرات.

سلة أخبار

حاملة طائرات وسفن صينية 
تبحر بين جزيرتين يابانيتين

ذكرت وكالة األنباء 
الروسية )تاس(، أمس، أن 
الرئيس فالديمير بوتني، 
زار قيادة عمليات الحرب 
الدائرة في أوكرانيا التي 
تشمل كل األفرع املشاركة 

بالقتال لالطالع على 
عملها.

وعقد بوتني مؤتمرًا مع 
القيادات العسكرية ثم 

اجتماعات منفصلة معها.  
وفي وقت يسجل الروس 
تقدمًا ميدانيًا بمقاطعة 

دونيتسك بإقليم 
دونباس، تحدث الضابط 

األوكراني الكبير أندري 
كوفالتشوك، عن عزم 

 عملية كبيرة 
ّ
موسكو شن

من الشمال، قد تتزامن مع 
الذكرى السنوية األولى 

ملحاولة موسكو السيطرة 
على كييف في فبراير 

املاضي.

بوتين يزور قيادة الحرب...
 وكييف تستعد لهجوم شمالي

نظم حزب »بهاراتيا 
جاناتا« الحاكم في الهند، 

أمس، احتجاجات على 
تصريحات أدلى بها وزير 

الخارجية الباكستاني 
بيالوال بوتو زرداري، 
ووصفت بأنها مهينة 

لرئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي.

ونظمت تظاهرات في 
العاصمة )نيودلهي( 
أمام سفارة باكستان 
وفي مدينة مومباي 

العاصمة االقتصادية 
وعشرات املدن. جاء ذلك، 

بعد أن وصف وزير 
خارجية الهند ايس 

جايشانكار، باجتماع 
طارئ ملجلس األمن قبل 
يومني، باكستان بأنها 

»مركز اإلرهاب«، ورد 
وزير خارجية باكستان 

بوصف مودي بأنه »جزار 
غوجارات«، في إشارة 

إلى أنه كان حاكم والية 
غوجارات الهندية خالل 
أعمال شغب طائفية عام 

2002 أودت بأكثر من 
ألف شخص معظمهم من 

املسلمني، وفقًا لبعض 
التقديرات.

تظاهرات هندية ردًا على
»إهانة« باكستانية لمودي

إيران: ألفا موظف حكومي بين المعتقلين وضغوط على السجون
تشاؤم روسي حول المفاوضات النووية... والصين ترفض رد 30 مليار دوالر إيرانية مجمدة

مـــــــــع دخـــــــــــــــول احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
ــران شــهــرهــا الـــرابـــع وتــواصــل  ــ إيـ
اإلضــرابــات العمالية والطالبية 
ــــالد، أكـــد  ــبـ ــ الــــواســــعــــة بـــأنـــحـــاء الـ
مصدر رفيع المستوى في السلطة 
القضائية اإليرانية لـ »الجريدة« أن 
هناك نحو ألفي موظف حكومي 
معتقلين على خلفية التظاهرات 
بينهم عناصر من القوات األمنية 

والشرطة. 
وكـــــــان الــــمــــصــــدر يـــعـــلـــق عــلــى 
تــســريــب وكــالــة »فــــارس« الشهير 
 
ً
الــــذي ورد فــيــه أن 115 عسكريا

من »الحرس الثوري« تم اعتقالهم 
ألسباب لها عالقة باالحتجاجات 
بينها التعاون مع المحتجين أو 

رفض تنفيذ األوامر.
ــر الــمــصــدر أن هـــذا الــرقــم  وذكــ
يــتــعــلــق فـــقـــط بـــالـــبـــيـــانـــات الــتــي 
جـــمـــعـــت خــــــالل األســـــبـــــوع األول 
مــن االحــتــجــاجــات الــتــي اندلعت 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر الـــمـــاضـــي، 
 أن المعتقلين من موظفي 

ً
مضيفا

الــدولــة تتم إحالتهم إلــى محاكم 
عسكرية سرية ويمكن أن يواجه 
 قاسية قد 

ً
قسم كبير منهم أحكاما

تصل إلى اإلعدام. 
ولفت إلى أن بين هؤالء، عددا 
ــــن الــــقــــضــــاة وكــــــــــوادر الــســلــطــة  مـ
الــقــضــائــيــة الــمــتــهــمــيــن بتسهيل 
إطــالق ســراح قــادة االحتجاجات 
مــــن الـــســـجـــون أو حـــتـــى تــســهــيــل 
فــرارهــم إلــى خــارج البالد وتبين 
ــاوى  فــيــمــا بــعــد أنـــهـــم تــلــقــوا رشــ

كبيرة. 
وقــــــــــــــــــــــدر الــــــــــمــــــــــصــــــــــدر عـــــــــدد 
الـــمـــحـــتـــجـــزيـــن داخـــــــل الـــســـجـــون 
على خلفية االحتجاجات بنحو 
ــال إنــهــم في  16 ألـــف مــعــتــقــل، وقــ
مجملهم يــرفــضــون أو يعجزون 
عـــــــن دفـــــــــع الــــــكــــــفــــــاالت الــــــالزمــــــة 
إلخراجهم من الحجز، مما تسبب 
فـــي ضــغــط شــديــد عــلــى مــيــزانــيــة 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــتــي تتكفل 
بإطعامهم ورعايتهم فــي أماكن 

االحتجاز. 
ــيـــس الــســلــطــة  وأوضـــــــح أن رئـ
الــقــضــائــيــة غـــالم محسن ايجئي 
طلب من المرشد علي خامنئي أن 
يبت في مصير المحتجزين وهم 
من الرجال والنساء، حيث يفضل 
أغلبهم البقاء بالسجن والحصول 
على الطعام والسكن بسبب شدة 
الــفــقــر وعـــــدم وجـــــود مـــــأوى لهم 

بالخارج في ظل برد الشتاء. 
ــم الـــــمـــــصـــــدر حـــديـــثـــه  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وخـ

طهران   -  فرزاد قاسمي

معارضون إيرانيون يتظاهرون دعمًا للحراك الشعبي في فرانكفورت بألمانيا أمس األول )أ ف ب(

باإلشارة إلى أن مساعدي رئيس 
السلطة القضائية طــالــبــوه بــأن 
يبعث رسالة إلى خامنئي يحذره 
فيها مــن انــهــيــار نــظــام السجون 
وأنـــه فــي حـــال اســتــمــرار حكومة 
ــيـــس إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي فــي  الـــرئـ
سياساتها االقتصادية فسيؤدي 

إلى انهيار كامل للبالد.
ــرت مـــقـــاطـــع  ــ ــهــ ــ إلــــــــى ذلـــــــــك، أظــ
 لــعــمــال قــطــاع 

ً
مـــصـــورة إضــــرابــــا

ــنــــديــــد بــــــاألوضــــــاع  ــتــ ــلــ الــــنــــفــــط لــ
االقتصادية السيئة وعدم تلبية 
المسؤولين لمطالبهم، فــي عدة 
ــدن فــــي إيـــــــران هــــي كـــجـــســـاران  ــ مـ
واألهـــــــــواز ومـــاهـــشـــر وعــســلــويــه 

وبوشهر جنوب البالد. 
وفي حين خرجت احتجاجات 
متفرقة بعدة مناطق ومحافظات 
إيـــرانـــيـــة، لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، 
ــل  ــ ــواصــ ــ ــات تــ ــ ــــصــ ــنــ ــ تــــــــــداولــــــــــت مــ
اجـــتـــمـــاعـــي الــــدعــــوة لــتــظــاهــرات 
حاشدة ابتداء من الغد ولمدة 3 

أيام بمختلف المدن.
وأمــس األول، دعــا إمــام السنة 
فــــــــي بـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان ســــيــــســــتــــان 

ــيـــد إســــمــــاعــــيــــل زهــــي  ــبـــدالـــحـــمـ عـ
سلطات طــهــران إلــى اإلفــــراج عن 
آالف المحتجين المعتقلين ووقف 
اإلعدامات مع استمرار مسيرات 
الشوارع في المحافظة المضطربة 
بجنوب شرق البالد. ويأتي ذلك 
في وقــت سجل سعر الــدوالر في 
السوق السوداء اإليرانية، أمس، 
أعـــلـــى مــســتــوى لـــه فـــي تــاريــخــه، 
 حاجز الـ 39200 تومان.

ً
متخطيا

 فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، وصــــف 
مـــســـؤولـــون غـــربـــيـــون، لصحيفة 
»وول ستريت جورنال« استمرار 
الـــتـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة الــتــي 
انـــدلـــعـــت عـــقـــب مــــصــــرع الـــشـــابـــة 
مــهــســا أمــيــنــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا 
ــدى »شـــــرطـــــة اآلداب«، بـــأنـــهـــا  ــ ــ لـ
مفاِجئة، بالنظر إلى السرعة التي 
قــمــعــت بــهــا الــحــكــومــة اإليــرانــيــة 
ــــي أعـــــــــوام 2009  ــرات فـ ــاهــ ــظــ ــمــ الــ
2019. وقــــــــال بــعــض  2017 و و
الــمــســؤولــيــن إن »االحــتــجــاجــات 
 مخاوف من إمكانية 

ً
أثارت مؤقتا

أن تسقط حكومة طهران بعنف«، 
ــــك ســيــكــون  مــشــيــريــن إلــــى أن »ذلـ

ســابــقــة ال تـــريـــد حـــكـــومـــات، بما 
فــي ذلــك تلك الصديقة للواليات 
المتحدة رؤيتها«. ومع ذلك، أشار 
المسؤولون األمنيون الغربيون 
ــــى أن أي  ــــى أنـــهـــم »خـــلـــصـــوا إلـ إلـ
خطر على النظام اإليراني لم يعد 
«، وأوضحوا أن استمرار 

ً
وشيكا

االحتجاجات وإمكانية تجددها 
يــعــصــف بمستقبل الــجــمــهــوريــة 

اإلسالمية. 
وقال رئيس وكالة المخابرات 
المركزية األميركية، وليام بيرنز، 
ــد يــكــون  ــام اإليـــــرانـــــي قــ ــظـ ــنـ إن الـ
 عــلــى قــمــع االحــتــجــاجــات 

ً
قـــــــادرا

الحالية على المدى القصير، لكن 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل لــيــس لديه 
استجابة لمطالب الشعب السيما 
الــشــبــاب.  مــن جهة أخـــرى، أعــرب 
مــنــدوب روســيــا لــدى المنظمات 
الـــدولـــيـــة فــــي فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل 
أولـــيـــانـــوف، عـــن تــشــاؤمــه حــيــال 
الــمــفــاوضــات الــنــوويــة وإمكانية 
حل الخالف بين طهران والوكالة 
ــة بــشــأن  ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ الـــدولـ
تــحــقــيــق تـــجـــريـــه األخــــيــــرة حـــول 

العثور على آثار يورانيوم بمواقع 
غير معلنة. وقال أوليانوف إنه »ال 
أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في 
المشاورات المرتقبة بين الوكالة 
الدولية وإيران«. وألقى أوليانوف 
باللوم على قـــرار إدانـــة لطهران، 
أقره مجلس حكماء الوكالة بطلب 
من الترويكا األوروبية والواليات 
المتحدة على إحباط المفاوضات 
ــــت مـــــقـــــررة مــنــتــصــف  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ

نوفمبر الماضي. 
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
دبلوماسي أوروبي رفيع لقناتي 
»الــعــربــيــة« و«الـــحـــدث« إنـــه »ليس 
هناك أي داٍع للعودة إلــى فيينا 
ــفــــاوضــــات« مــع  ــمــ ــنـــاف الــ ــئـ ــتـ واسـ
إيران حول إحياء االتفاق النووي 
 إلى أن 

ً
المبرم عام 2015، مشيرا

الـــمـــفـــاوضـــات انـــتـــهـــت. وأضـــــاف: 
»إيـــــــــران تــــريــــد إنــــهــــاء مــشــاكــلــهــا 
العالقة مع الوكالة الدولية« أواًل 
قــبــل الـــعـــودة لــمــبــاحــثــات إحــيــاء 
ــفــــاق الــــنــــووي. فـــي الــمــقــابــل،  االتــ
كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية محمد إسالمي أن قدرة 

بــالده على تخصيب اليورانيوم 
زادت بــأكــثــر مــن الــضــعــفــيــن منذ 
تفعيل القانون اإليراني الخاص 
بالرد على انسحاب واشنطن من 
االتفاق النووي عام 2018. وتأتي 
ــتــــطــــورات بـــعـــد أن عــلــمــت  تـــلـــك الــ
»الــجــريــدة« مــن مــصــدر مطلع أن 
طهران رضخت للضغوط الناجمة 
عن تواصل االحتجاجات وتدهور 
ــة وقــبــلــت  ــاديـ ــتـــصـ األوضــــــــاع االقـ
بـــإجـــراء مــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 
األمـــيـــركـــيـــيـــن شـــريـــطـــة أن تــكــون 
سرية وتقتصر على بحث الملف 

الذري بغضون أسبوعين.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم مــديــر 
مركز دراســات »سد جشمير« في 
إيــــران، ميثم فــاضــلــي، السلطات 
الصينية بأنها ترفض رد نحو 
30 مليار دوالر مــن أمـــوال إيــران 
المجمدة لديها«. وقــال إن بكين 
وافــقــت، بــعــد مــحــادثــات، عــلــى أن 
 مـــن هــذه 

ً
ــا تــقــدم لــطــهــران قـــروضـ

األمــــوال، بـــ »شـــرط الــمــشــاركــة في 
إنـــشـــاء ســـد جــشــمــيــر بــمــحــافــظــة 

كهكيلويه وبويرأحمد«.

الدوالر األميركي 
يسجل أعلى 

مستوى له أمام 
العملة اإليرانية 

 حاجز      
ً
متخطيا

39200 تومان

البيرو: البرلمان يرفض انتخابات مبكرة وعمليات معقدة البيرو: البرلمان يرفض انتخابات مبكرة وعمليات معقدة إلإلجالء آالف السياحجالء آالف السياح
رفض البرلمان البيروفي الذي فقد ثقة الرأي العام إلى حد 
كبير، تنظيم انتخابات عامة مبكرة في البالد التي تشهد أزمة 
سياسية خطيرة وتظاهرات تقمع بقسوة مما أدى إلى سقوط 
، بينما ما زال خمسة آالف سائح عالقين في منطقة 

ً
18 قتيال

ماتشو بيتشو. ويضع فشل مشروع القانون الذي قدمه حزب 
 للرئيس اليساري المخلوع بيدرو كاستيو )53 

ً
كان معارضا

(، الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي في موقف صعب وقد 
ً
عاما

يؤدي إلى إغضاب المتظاهرين الذين أدرجــوا بين مطالبهم 
أمرين هما تنظيم انتخابات عامة فورية وحل البرلمان.

وحصل اقتراح تقديم موعد االقتراع من أبريل 2026 إلى 
 
ً
 فقط )كان يحتاج إلى 87 صوتا

ً
ديسمبر 2023 على 49 صوتا

(. كانت 
ً
تشكل غالبية ثلثي النواب البالغ عددهم 130 نائبا
الموافقة عليه ستؤدي إلى تقصير مدة والية النواب.

وتــعــهــدت بــولــوارتــي الــتــي كــانــت نائبة للرئيس كاستيو 
بــتــقــديــم مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات لـــمـــحـــاولـــة الـــحـــد مــــن الــحــركــة 

االحتجاجية.
ــوك الـــتـــي امــتــنــعــت عن  ــالـــت الــنــائــبــة الــيــســاريــة روث لــ وقـ
التصويت إن »الخطوة التالية هي استقالة دينا بولوارتي 

وانتقال ديموقراطي«، مؤكدة أنها تفضل إجراء استفتاء على 
إنشاء »جمعية تأسيسية«. وقالت سوسيل باريديس النائبة 
الوسطية التي صوتت لمصلحة بولوارتي إن الرئيسة »يجب 
أن تستقيل بسبب عدد القتلى«. وفي حال استقالت الرئيسة، 
يفترض أن يتولى المنصب بموجب الدستور رئيس البرلمان 
خوسيه وليامس. وإذا تخلى هذا األخير عن الرئاسة، فسيؤول 
المنصب إلى رئيس المحكمة العليا الذي سيكون عليه بعد 

ذلك تنظيم انتخابات جديدة.
واجتمعت رئيسة الجمهورية أمس األول للمرة الثانية في 
أقل من ثالثة أيام مع مجلس الدولة الذي يضم رؤساء السلطات 
الــثــالث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأوضـــح رئيس 
البرلمان خوسيه وليامس في ختام االجتماع أنه تم تقديم 

طلب جديد إلى البرلمان.
وجاء في تغريدة على حساب وزارة الخارجية، أن الرئيسة 
 مع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 

ً
تحدثت هاتفيا

الذي »كرر دعم الواليات المتحدة للبيرو« و«عرض مواصلة دعم 
العملية المؤسسية الديموقراطية« في هذا البلد.

وفي كولومبيا المجاورة، قال الرئيس اليساري غوستافو 

بيترو، إن »وضع رئيس منتخب من قبل الشعب في التوقيف 
االحترازي« يعد »فضيحة«. في الوقت نفسه، تواصلت أمس 
االول الجمعة الــتــظــاهــرات المطالبة بـــاإلفـــراج عــن كاستيو 
وباستقالة بولوارتي ال سيما في أريكويبا )جنوب( وهوانكايو 
)وسط( وكوسكو )جنوب شرق( ، وأياكوتشو )جنوب( وبونو    
) الحدود البوليفية(. وبلغ عدد القتلى حتى اآلن 18 حسب وزارة 
الصحة. وسقط عدد من الضحايا برصاص الشرطة والجيش. 
كذلك أوقف 147 شخًصا حسب منظمة حقوقية غير حكومية.
وفــي السابع من ديسمبر أمــر كاستيو الرئيس اليساري 
الــراديــكــالــي بــحــل الــبــرلــمــان الــــذي صـــوت بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
وبغالبية كبيرة، على إقالته بسبب »العجز األخــالقــي«. وقد 
أوقف كاستيو أثناء محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية.

 يفوق قدراتها حالة 
ً
وأعلنت الحكومة التي واجهت وضعا

الطوارئ األربعاء في جميع أنحاء األراضي مما يسمح بتدخل 
الجيش. وقالت رئيس هيئة الدفاع عن الشعب إليانا ريفوالر 
إن »حالة الطوارئ ال تحمي الحق في الحياة«، مدينة سقوط 
»ثمانية قتلى في يوم واحد« الخميس في أياكوتشو، عندما 

حاول متظاهرون اقتحام المطار.

وسجلت وفاة ستة أشخاص أيضا نتيجة حوادث مرتبطة 
باغالق الطرق، وخصوصا بسبب تعذر الوصول إلى مستشفى.

وأعيد فتح مطار كوسكو العاصمة السياحية للبالد بعد 
ظهر الجمعة مما سمح بــبــدء إجـــالء الــســيــاح، حسب صور 

نشرتها وزارة الدفاع.
وصباح أمس األول، قال داروين باكا رئيس بلدية ماتشو 
بيتشو لوكالة فرانس برس إن »خمسة آالف سائح« عالقون في 
كوسكو. والقطار المتوقف منذ الثالثاء هو الطريقة الحديثة 
الوحيدة للوصول إلى الموقع من كوسكو العاصمة القديمة 

إلمبراطورية اإلنكا على بعد 110 كيلومترات.
ويفترض أن يرسل الجيش مروحية ستقوم »بأربع رحالت 
إنسانية لنقل السياح« من ماتشو بيتشو إلى كوسكو حسب 
البلدية التي أكــدت أن األولوية ستكون للعائالت التي تضم 

 ضعيفين«.
ً
»أطفااًل وأشخاصا

وغـــادر نحو مئتي سائح معظمهم مــن أميركا الشمالية 
 على األقدام متبعين خط السكة 

ً
واألوروبيين، المنطقة سيرا

 ،
ً
الحديد للوصول إلى أوالنتايتامبو التي تبعد ثالثين كيلومترا

حيث كانت حافالت بانتظارهم.

تونس تنتخب برلمانها... واألنظار
على نسب المشاركة

سعيد يدلي بصوته بحي النصر أمس )أ ف ب(

أفادت معلومات باعتقال 
السلطات اإليرانية نحو ألفي 
موظف حكومي بينهم رجال 

أمن في حين أبدت روسيا 
تشاؤمها حيال تحقيق أي 

اختراق نووي.

https://www.aljarida.com/article/8279
https://www.aljarida.com/article/8275
https://www.aljarida.com/article/8273
https://www.aljarida.com/article/8267
https://www.aljarida.com/article/8266
https://www.aljarida.com/article/8171


قام اليوم مباراتان في ختام بطولة نادي 
ُ
ت

ــى لـــكـــرة الــيــد  ــ ســـلـــوى الــصــبــاح الـــدولـــيـــة األولــ
للفتيات، على صالة النادي الرئيسية، حيث 
يــلــتــقــي فـــي األولـــــى مــنــتــخــب عــمــان مـــع نـــادي 
، وفي 

ً
البحرين البحريني فــي الثانية ظــهــرا

 يلعب فريق اليد بنادي 
ً
الثالثة والنصف عصرا

سلوى الصباح مع نظيره األهلي المصري.
ُيذكر أن البطولة انطلقت الثالثاء الماضي 
تحت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي سلوى 

الصباح الشيخة نعيمة األحمد.
وشهدت المنافسات مستويات فنية جيدة 
من الفرق المشاركة، إذ تهدف إلى تجهيز الفرق 
للموسم الجديد، وإكساب الالعبات الخبرة، 
من خــالل االحتكاك مع الــمــدارس الكروية في 
مــصــر وعــمــان والــبــحــريــن، إضــافــة إلـــى نــادي 

فتيات العيون.
ويــقــود فــريــق الــيــد بــنــادي ســلــوى الصباح 
المدرب البحريني محمد ميرزا، الذي أوضح أن 
الهدف من المشاركة في البطولة، هو اكتساب 
الخبرة واالستعداد للموسم الجديد، والــذي 
يطمح من خالله الفريق للمنافسة على لقبي 
الــــدوري والــكــأس، كــذلــك االســتــفــادة مــن خبرة 

الفرق المشاركة من مختلف المدارس الخليجية 
والعربية.

ــيــــرزا إلـــــى أن فـــريـــقـــه خــلــيــط من  وأشـــــــار مــ
الالعبات الخبرة والناشئات، وأن الطموح كبير، 
فــي ظــل الــدعــم الــالمــحــدود للعبة مــن مجلس 

إدارة نادي سلوى الصباح، وعلى رأسه رئيسة 
الــنــادي الشيخة نعيمة األحــمــد، والــتــي ذللت 
جميع العقبات التي تواجه الفريق، وتوفير 
أرضــيــة مناسبة للعب واالحــتــكــاك مــع الفرق 

األخرى واكتساب الخبرة.

ــــــوج الــــفــــارس اإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
ُ
ت

مـــــــوروزو بــلــقــب بــطــولــة مـــركـــز الــكــويــت 
للفروسية في قفز الحواجز، بعد منافسة 
قــويــة مــع زمــالئــه الــفــرســان فــي الــشــوط 
الــرئــيــســي عــلــى ارتــــفــــاع 135ســــــم بــزمــن 
 
ً
ــزاء، متقدما 26.68 ثانية دون نــقــاط جـ
على الفرسان عبدالله العوضي وبندر 
جمعة ونيك تشانينغ وغازي الجريوي 

وغنيمة المرزوق.
كــــرم األبــــطــــال الــحــكــم الــــدولــــي عضو 
لــجــنــة الـــحـــكـــام فـــي الــبــطــولــة د. يحيى 
الهدبان، وهنأ الفائزين بالمراكز األولى 

في البطولة.
وأكــد الهدبان أن الفروسية انتشرت 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
األخيرة، األمر الذي تطلب تأهيل الكوادر 
الوطنية من الحكام الكويتيين، للحصول 
ــــي مـــجـــال  ــادات الــــدولــــيــــة فـ ــ ــهـ ــ ــــشـ عـــلـــى الـ
 
ً
التحكيم، لتغطية هذه الرياضة محليا

.
ً
 وعربيا

ً
وخليجيا

 لــدعــم 
ً
ــار إلــــى أن هـــنـــاك تــوجــهــا ــ وأشــ

فروسية قفز الحواجز عن طريق تنظيم 
العديد من البطوالت المحلية التي تقام 

بــدعــم مــن االتــحــاد الكويتي للفروسية 
وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لتشجيع 
الفرسان على المشاركة في البطوالت، 

وكــان مــن الــضــروري تأهيل الحكام من 
أبــنــاء الــوطــن لــلــمــشــاركــة فــي إدارة هــذه 

البطوالت.
ــفــــاع  ــلـــى ارتــ ــي الــــشــــوط الـــــرابـــــع عـ ــ وفــ
125سم، حققت الفارسة ماريا بوشهري 
الــمــركــز األول بــزمــن 45.35 ثانية بــدون 
نقاط جزاء، تلتها لطيفة الهاجري وأحمد 
الطبطباني وعبدالله العوضي وعبدالله 
الــعــصــيــمــي ولـــيـــان بـــن عــيــســى وشــاكــر 

الكاظمي وزينة النفيسي.
 
ً
كــمــا نــجــحــت مــاريــا الــبــلــوشــي أيــضــا
فــي الــفــوز بالشوط الثالث على ارتــفــاع 
ــم، مــتــفــوقــة عــلــى صــالــح الشطي  ــ 115ســ
وليان الرخيص وفواز الغنيمان وشمالن 
ــبــــاح ومــحــمــد  الـــــرومـــــي وعــــائــــشــــة الــــصــ

المليفي.
ــــورا  وفـــــــــازت الــــفــــارســــة اإليــــطــــالــــيــــة كـ
بوسيلي بــصــدارة الــشــوط الــثــانــي على 
ارتفاع 105سم، تالها ريان العميري وفي 

القعود وعامر الشطي.

أعــلــن مــســؤول فــي االتــحــاد 
الجزائري لكرة القدم، الجمعة، 
أن الــجــزائــر مــرشــحــة رسميا 
ــم إفــريــقــيــا  ــ ــــأس أمـ لــتــنــظــيــم كـ
2025 بعد سحبها من غينيا.

وقــــــــــال الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
االتــــحــــاد صـــالـــح بـــــاي عــبــود 
لإلذاعة العامة »أنا حاليا في 
القاهرة، وقدمت للتو رسميا 
ملف ترشيح الــجــزائــر لكأس 

إفريقيا 2025«.
ويقع مقر االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم )كاف( في العاصمة 

المصرية القاهرة.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة األنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الجزائرية الرسمية عن وزير 
الشباب والرياضة عبد الرزاق 
صــبــاغ قــولــه الــثــالثــاء »ملفنا 
ــلــــى عــكــس  ــت. عــ ــ ــ ــابـ ــ ــ قـــــــوي وثـ

الملفات األخرى، الجزائر 
لــــــــــديــــــــــهــــــــــا 

بــــالــــفــــعــــل 
مـــــنـــــشـــــآت 

تعمل«.
وكــــــــــــانــــــــــــت 
الجزائر أعلنت 

مــطــلــع أكــتــوبــر 
الـــــمـــــاضـــــي أنـــهـــا 
ســـــتـــــقـــــدم مـــلـــف 
تـــــرشـــــيـــــحـــــهـــــا 

لتنظيم كأس االمم االفريقية 
ــداًل مـــن غــيــنــيــا الــتــي  ــ 2025 بـ
ُسحب منها حق االستضافة 
بــســبــب عــــدم جــاهــزيــة الــبــنــى 

التحتية.
وســـــــــيـــــــــجـــــــــري االتــــــــــحــــــــــاد 
اإلفــريــقــي، بــيــن 5 و25 يناير 
2023، زيــــــارات تــفــقــديــة قبل 
اإلعـــــــــــــــالن الــــــمــــــقــــــرر فــــــــي 10 
فبراير 2023 للبلد المضيف 

للبطولة.
وكان االتحاد القاري منح 
عـــام 2014 حــق تنظيم ثــالث 
نــــســــخ: 2019 لـــلـــكـــامـــيـــرون، 
و2021 لساحل العاج و2023 

لغينيا.
لــــــــكــــــــن بــــــــعــــــــد انــــــســــــحــــــاب 
الـــكـــامـــيـــرون وتــنــظــيــم مــصــر 
ــى  ــ نــســخــة 2019، مـــنـــح األولـ
نسخة 2021 وســاحــل العاج 
2023 )ستقام 
ــلـــع 2024  ــطـ مـ
بسبب موسم 
األمـــــــــــــــطـــــــــــــــار(، 
فــــيــــمــــا قـــبـــلـــت 
غينيا بتنظيم 
نـــــــهـــــــائـــــــيـــــــات 

.2025
)أ ف ب(

رياضة 26
العدد 5212 / األحد 18 ديسمبر 2022م / 24 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
sports@aljarida●com

المغرب يستضيف مونديال األندية 
نسخة 2022 في فبراير المقبل

يستضيف المغرب مونديال األندية في كرة القدم بين 
1 و11 فبراير 2023، وفق ما كشف رئيس االتحاد الدولي 
)فيفا( السويسري جاني إنفانتينو، الجمعة، في مؤتمر 

صحافي.
وســتــقــام البطولة بالنظام االعــتــيــادي، بمشاركة ستة 
 بــأن المتأهلين 

ً
أنــديــة وممثل عــن الــدولــة المضيفة، علما

حتى اآلن بعد تتويجهم ببطوالتهم القارية، هم: فالمنغو 
البرازيلي )بطل كوبا ليبرتادوريس(، وريال مدريد اإلسباني 
)بطل أوروبا(، والوداد البيضاوي )بطل إفريقيا(، وسياتل 
ســاونــدرز األمــيــركــي )بــطــل كــونــكــاكــاف(، وأوكــالنــد سيتي 

)بطل أوقيانيا(.
وأعلن األهلي المصري، وصيف بطل إفريقيا، مشاركته 
 لتمثيل الــوداد الدولة المضيفة. وكتب 

ً
في البطولة، نظرا

 مــن االتــحــاد 
ً
على موقعه الــرســمــي: »تلقى الــنــادي خطابا

الدولي لكرة القدم يفيد بمشاركة األهلي في بطولة العالم 
لألندية. يشارك فريق األهلي في البطولة للمرة الثالثة على 

التوالي، والثامنة في تاريخ النادي«.
وستكون الــمــرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب 
 بـــأن النسخة 

ً
مــونــديــال األنــديــة بــعــد 2013 و2014، عــلــمــا

األخيرة استضافتها اإلمارات، وتوج بها تشلسي اإلنكليزي.
وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة 
 
ً
نــســخــة 2025 مـــن مــونــديــال األنـــديـــة بــمــشــاركــة 32 نــاديــا

»النسخة األولى ستكون في صيف 2025، وستكون أفضل 
األندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش 
 بالتفاوض مع صاحب المصلحة. ستكون 

ً
التفاصيل الحقا

 بمنزلة كأس العالم«.
ً
فعليا

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين، بمشاركة 24 
، لكن جائحة كورونا أجبرت االتحاد الدولي للعودة 

ً
ناديا

إلى النظام القديم.
)أ ف ب(

● الجريدة - القاهرة
ع النادي األهلي عقوبة مالية ضد العبي 

َّ
وق

الفريق األول، عقب التعادل اإليجابي أمام فريق 
فيوتشر، أمس األول )الجمعة(، بهدف لكل فريق، 
في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ورغم أن »األحمر« حافظ على صدارة جدول 
الترتيب، برصيد 19 نقطة، فإن الجهاز الفني، 
بقيادة السويسري مارسيل كولر، اتهم الالعبين 
بالتقصير الــشــديــد والـــرعـــونـــة، وأنــهــم كــانــوا 

السبب األساسي في ضياع الفوز.
وطلب كولر من مدير الكرة بالفريق سيد 
عبدالحفيظ، عقب انــتــهــاء الــمــبــاراة، بتوقيع 
عقوبة على الالعبين بالخصم من مستحقاتهم 
المالية. وبــرر الــمــدرب السويسري طلبه، بأن 
 أكثر من 70 دقيقة كاملة، 

ً
فيوتشر لعب منقوصا

 بهدف نظيف، لكن 
ً
كما أن األهلي كان متقدما

الالعبين سمحوا للخصم بــأن يصل لمرمي 
محمد الشناوي بسهولة ويسجل هدف التعادل.
كما قــرر األهــلــي توقيع غــرامــة على محمد 
مجدي »أفــشــة« قدرها 200 ألــف جنيه، بسبب 
إصراره على تسديد ضربة الجزاء التي حصل 
عليها الفريق في نهاية المباراة، رغم أن علي 

معلول هو المنوط بالتسديد.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب كـــولـــر عـــن حـــزنـــه عقب 
 أنه كان هناك حالة 

ً
التعادل مع فيوتشر، مؤكدا

من التسرع في أداء الالعبين، وقال في المؤتمر 
الصحافي عقب المباراة: »من غير المقبول أن 
نتعادل أمام فريق يلعب منقوص العدد، وغير 
مقبول أن نهدر ركلة جزاء في توقيت صعب 

وتريد أن تفوز. أشعر بالضيق وغاضب مما 
حدث، وال أعلم لماذا سدد محمد مجدي )قفشة( 
ركــلــة الــجــزاء حتى اآلن فــي وجـــود التونسي 
معلول، باعتباره رقم واحد في تسديد ركالت 

الجزاء«.

 من البنك
ً
 قاتال

ً
الزمالك يخطف فوزا

 
ً
على جانب آخر، خطف فريق الزمالك فوزا

 أمام البنك األهلي بهدف دون رد، أحرزه 
ً
قاتال

يوسف أسامة نبيه في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بــدل الــضــائــع، خــالل الــمــبــاراة التي جمعتهما 
، ليرتفع 

ً
ضمن منافسات الجولة السابعة أيضا

رصيد الفريق األبيض إلى 17 نقطة في المركز 
الثاني، وتجمد رصيد البنك عند 6 نقاط في 

المركز الثالث عشر. بينما واصل اإلسماعيلي 
نتائجه غير الجيدة بالخسارة أمام بيراميدز 
بهدفين لــهــدف، ليتجمد رصــيــد »الـــدراويـــش« 
عند النقطة 3 في المركز السادس عشر، وارتفع 
رصيد »السماوي« إلــى النقطة 14 في المركز 
الــخــامــس. وتــعــادل المصري وحـــرس الحدود 
، ليرتفع رصيد الفريق البورسعيدي إلى 

ً
سلبيا

7 نقاط في المركز الــحــادي عشر، فيما ارتفع 
رصيد الفريق العسكري إلى 3 نقاط بالمركز 
السابع عشر. بهذه النتيجة، يحتل المصري 
المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد 
حرس الحدود عند النقطة الثالثة في المركز 

السابع عشر وقبل األخير في جدول الدوري.

جانب من منافسات البطولة

التسجيل في سلة النصر

م األبطال د. يحيى الهدبان ُيكرِّ

جانب من مباراة العربي والنصر

جانب من مباراة األهلي وفيوتشر

عقوبات ضد العبي األهلي في الدوري المصريعقوبات ضد العبي األهلي في الدوري المصري
الزمالك يواصل االنتصارات ويحافظ على المركز الثاني بفوز قاتل أمام البنكالزمالك يواصل االنتصارات ويحافظ على المركز الثاني بفوز قاتل أمام البنك

 
ً
الجزائر تترشح رسميا

الستضافة أمم إفريقيا 2025

العربي يصّعد في اتجاه اتحاد العربي يصّعد في اتجاه اتحاد 
الكرة بسبب نقاط النصرالكرة بسبب نقاط النصر

حذر في بيان من الدخول في نفق مظلم ومن عواقب ال تحمد عقباها
طالب مجلس إدارة النادي العربي 
االتحاد الكويتي لكرة القدم بتطبيق 
ــاء الـــنـــادي  ــ ــــطـ ــلــــوائــــح وإعـ صــحــيــح الــ
العربي حقه دون مماطلة أو تأخير 
لكون الالئحة واضحة وال اجتهاد مع 

النص الملزم الواجب التطبيق. 
وكــان العربي تقدم باحتجاج إلى 
اتـــحـــاد الـــكـــرة، لــلــحــصــول عــلــى نــقــاط 
مــبــاراتــه مـــع الــنــصــر، والـــتـــي جمعت 
ــن الــمــمــتــاز  ــ الــفــريــقــيــن فــــي دوري زيـ
لــكــرة الــقــدم، والــتــي انتهت بالتعادل 

اإليجابي بهدفين لكل فريق.

وشــــــدد الـــعـــربـــي، فــــي بـــيـــانـــه عــلــى 
حــســابــه الـــرســـمـــي، عــلــى أن مــشــاركــة 
الــالعــب جــابــر عــجــاجــي مــع الخصم، 
جاءت دون وجود عقد احتراف ثالثي 
موقع ووفــق مــا تنص عليه الالئحة 
وبــالــتــالــي يــجــب قــلــب النتيجة 0 - 3 

لمصلحة األخضر.
وأكــد النادي العربي أنــه سيواجه 
ــــي حــســم  ــة فـ ــلـ ــاطـ ــمـ ــمـ الـــتـــأخـــيـــر أو الـ
ــــاف عــلــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة االلـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ الــــــقــــــرار ومـ
النصوص وتجييرها بحزم، مشيرا 
ــه إلـــى عـــدم تــنــازلــه عن  فــي الــوقــت ذاتـ

حــقــه واســتــخــدام كــل الــســبــل والــطــرق 
القانونية وبكل قوة.

وبـــيـــن أن عــلــى االتـــحـــاد الــكــويــتــي 
لكرة القدم االلتزام بأسس الحيادية 
ــوقــــوف عــلــى مــســافــة  والــشــفــافــيــة والــ
واحــدة من جميع األندية واستكمال 
تطبيق استراتيجيته لتطوير الكرة 
الــكــويــتــيــة، مضيفا أن االتـــحـــاد أمــام 
اختبار حقيقي، فإما أن يطبق اللوائح 
الملزمة للكافة ويكسب ثقة الشارع 
الرياضي أو أن يسقط ويدخلنا في 

نفق مظلم ال تحمد عقباه.

 لـ »فروسية مركز الكويت«
ً
أبل: فرق هيئة الرياضة تعمل على أنطونيو موروزو بطال

رفع كفاءة المالعب وتحسينها
أكد المدير العام للهيئة العامة 
للرياضة بالتكليف محمود أبل 
أن قـــطـــاع اإلنـــــشـــــاءات والـــمـــرافـــق 
والصيانة باشر متابعة المنشآت 
والــمــالعــب الــريــاضــيــة مــنــذ فــتــرة، 
بناء على توجيهات وزير اإلعالم 
ــة لــشــؤون  ــدولــ والـــثـــقـــافـــة وزيـــــر الــ
الــشــبــاب عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري 
ــاءة الــمــالعــب  ــفــ ــــرورة رفـــــع كــ بـــــضـ
وتحسين وبــذل الجهود لصيانة 

األرضيات وطريقة معالجتها.
 من 

ً
ــددا ــ وبــيــن أبــــل أن هــنــاك عــ

ــتــــمــــاعــــات تــــم عـــقـــدهـــا خـــالل  االجــ
الفترة الماضية والهيئة مستمرة 
في اجتماعاتها من أجل التنسيق 
والــتــعــاون مــع االتـــحـــاد الكويتي 
لــكــرة الـــقـــدم واألنــــديــــة الــريــاضــيــة 
ــان  ــجــ الســـــــتـــــــعـــــــراض تــــــقــــــاريــــــر لــ

المتابعة التي قامت بزيارة األندية 
والمالعب على مدار األيام الماضية 
لــتــشــخــيــص الــــوضــــع ولـــلـــوقـــوف 
على االحتياجات الالزمة من أجل 
وضــع البرنامج الزمني وتحديد 

األولــــويــــات لــالنــتــهــاء مـــن عملية 
صيانة أرضيات المالعب لظهورها 

بالشكل الالئق. 
وأشار إلى أن هناك اجتماعات 
ــرى تــمــت وســتــتــم مــع شــركــات  أخــ
ــة وبــــمــــتــــابــــعــــة قــــطــــاع  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــاءات والــصــيــانــة بالهيئة  ــ ــــشـ اإلنـ
لمعالجة تراجع مستوى أرضيات 
الــمــالعــب وإيـــجـــاد حــلــول سريعة 
للصيانة وتفعيل بنود التعاقدات 
والشروط الجزائية على أن يتحمل 
كل جانب مقصر مسؤوليته طبقا 
للعقود المبرمة بما في ذلك استاد 

جابر الدولي. 
ونـــاشـــد أبــــل الــجــمــيــع ضــــرورة 
ــاون وتـــحـــمـــل الــمــســؤولــيــة  ــعــ ــتــ الــ
والمتابعة مع الشركات المعنية 

وتقييم عملها.

 محمود أبل

فوز كبير لـ »سلة« الكويت على النصر في »التمهيدي«
 على 

ً
 عريضا

ً
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت انتصارا

النصر بنتيجة 127 - 89 في اللقاء الذي جمعهما أمس األول على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، في إطار منافسات الجولة 

السابعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. 
ورفع بذلك األبيض رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، والنصر 

إلى 8 نقاط.
يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل أول 6 فرق في الترتيب العام من 
التمهيدي للدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثالثة أدوار على أن 
يلتقي بعدها األول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام »بالي اوف« من 

ثالث مواجهات في نصف النهائي.
وبالعودة إلى المباراة، بدأ الكويت اللقاء بقوة فارضا أفضليته على 
خصمه من خــالل االعتماد على الهجمات المرتدة السريعة الــى جانب 

الدفاع المحكم ليتقدم األبيض في نهاية الربع بفارق 9 نقاط 25 - 16.
 على 

ً
ــل الــكــويــت أفضليته فــي الــربــع الــثــانــي الـــذي شهد تــركــيــزا وواصـ

الجانب الهجومي من الطرفين، إذ حــاول النصر البقاء في أجــواء اللقاء 
من خالل الفاعلية الهجومية، فيما أمطر األبيض سلة خصمه بـ 37 نقطة 

مقابل 25 للعنابي لينتهي الربع بتقدم الكويت 62 41-.
وفرض الكويت سيطرة مطلقة في الربع الثالث بفضل تألق اغلب العبيه 
حيث برز األميركي ماركوس هانت بتسجيله 21 نقطة كأفضل مسجل 

في الفريق، ليوسع الكويت الفارق في نهاية الربع الى 38 نقطة 97 - 59.
ولــم يشهد الــربــع األخــيــر أي جــديــد وســط أداء هجومي مــن الطرفين 

لينتهي اللقاء بانتصار عريض للكويت 127 - 89.

اختتام بطولة سلوى الدولية لسيدات اليد اليوم
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

صالح عيدان عبدالله عيدان 
73 عاما، شيع، العزاء في مسجد مقامس، الرميثية، ت: 60028887

فهد هادي فالح الرشيدي
34 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 55148855، 55540452، 69992881

محمد حسن عبدالله الموسوي
82 عــامــا، شيع، الــرجــال: مسجد الـــوزان، غــرب مــشــرف، النساء: صباح 

السالم، ق5، الشارع األول، ج29، م25، ت: 55655313
يعقوب يوسف عبدالعزيز البابطين

73 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: بيان، ق2، شارع األول، 
م50، ت: 66363666، 50070042، 99779113

غدير خالد سليمان العبدالله
37 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، ق6، ش3، 

م31، ت: 90906776
غنيمة علي راشد الرقم أرملة: عبدالعزيز عيسى البكر

77 عاما، شيعت، الــرجــال: الخالدية، ق2، ش29، ديــوان البكر، النساء: 
الخالدية، ق2، ش25، م2

عائشه إبراهيم عبدالعزيز المليفي
81 عاما، شيعت، الرجال: الزهراء، ق2، ش204، م27،  )العزاء ثالثه أيام(، 
النساء: صباح السالم، ق4، ش4، م21، )العزاء ثالثة أيام(، ت: 67067078، 

97755444
سكينة حسين سارماست أرملة: إبراهيم محمد الشطي

83 عاما، شيعت، مبارك الكبير، مسجد القدس، عصرا فقط، ت: 55996606
فهد حمود ثنيان الردعان

76 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66621010، 97882333
جميلة علي إسماعيل حيدر أرملة: موسى مجيد دشتي

60 عاما، شيعت، الرميثية، حسينية القائم، ق3، ش البغلي، م27 مقابل 
مدرسة مال حسن الكندري، ت: 90055750

عبدالرحمن محمد مخلف منصور العنزي
22 عاما، شيع، الرجال: الصباحية، ق3، ش9، م240، النساء: غرب عبدالله 

المبارك، ق1، ش125، م198، ت: 65144545، 55408899
عبدالعزيز إبراهيم عبدالله الراشد

88 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99613060، 97544944، 99840966
نفلة فضيل الراشد الهبيده أرملة: فراج حمود سند العازمي

80 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، النساء: الرابية، ق3، ش30، م38، ت: 
90030888 ،55222066

حسن قاسم علي المشموم
34 عاما، شيع، الــرجــال: حسينية المشموم، ابتداء من اليوم، النساء: 

القادسية، ق7، ش76، م6، ت: 55107797، 66884465
صالح عبدالله صالح عبدالله

21 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: خيطان الجنوبي، ق3، 
ش94، م102، العزاء اليوم وغدا، ت: 66418207، 66115324، 66016554

محمد عبدالرسول غلوم محمد
51 عاما، يشيع عصر اليوم، الرجال: الدعية، حسينية بوعليان، العزاء ابتداء 
من صباح غد، النساء القيروان، ق1، ش141، م551، ت: 55146633، 99031730
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إنفلونزا الكالب تنتشر في أميركا كوكايين في »الخارجية« البريطانية
يـــدق أطــبــاء بــيــطــريــون نــاقــوس 
الـــخـــطـــر بـــشـــأن إنـــفـــلـــونـــزا الـــكـــالب 
الموجودة في تسع واليات أميركية 
على األقـــل، بما فــي ذلــك نيويورك 
ــاوث  ــ ــ ــســــاس وفـــــلـــــوريـــــدا وسـ ــكــ وتــ

كارولينا وبنسلفانيا.
وهـــــنـــــاك نـــــوعـــــان مـــــن ســـــالالت 
 ،H3N2و H3N8 إنفلونزا الــكــالب؛
لــهــمــا أعـــــــراض مــشــابــهــة لــكــيــفــيــة 
ظهورها عند البشر: سعال وسيالن 

من األنف وتعب وحمى. وقد أوقفت 
بعض مالجئ الحيوانات عمليات 
تبني الكالب، وسط هذه الزيادة في 
العدوى. وقال موقع روسيا اليوم، 
أمــس األول، »األطــبــاء البيطريون 
يحثون أصحاب الحيوانات األليفة 
على الحصول على أحد اللقاحات 
الثالثة المتاحة إلنفلونزا الكالب؛ 
واحد لكل ساللة، ولقاح ثاٍن يوفر 

حماية أوسع«.

ذكرت صحيفة الغارديان، أنه 
تم العثور على آثار للكوكايين 
ي وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــرَّ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فـ
ــــوزراء البريطانيين  ورئــيــس الـ
السابقين، بعد حفالت أقيمت 
هناك قبل أيام من فوز ليز تراس 

برئاسة الوزراء.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة، فــي 
الخبر الذي نقلته »العربية نت«، 
أمـــــس، أن الــمــســحــوق األبــيــض 

اكتشف في تشيفنينغ هاوس، 
المقر الرسمي لوزراء الخارجية، 
فــي الــصــيــف، قبل أيـــام مــن فوز 
وزيــرة الخارجية، آنــذاك، تراس 

بسباق رئاسة الوزراء.
وأشــــارت إلــى أنــه تــم العثور 
على آثار للكوكايين مرتين في 
غــرفــة األلـــعـــاب، بــعــد األمــســيــات 
ــــت تـــــــراس  ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

الضيوف في السكن.

وقالت الصحيفة إن الحفالت 
أقيمت في تشيفنينغ يومي 19 
و21 أغسطس و2 و4 سبتمبر، 
 عن مصادر عملت 

ً
مشيرة، نقال

بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء 
البريطاني في داونينغ ستريت 
أثناء قيادة بوريس جونسون، 
إلـــى أنـــه تــم الــعــثــور عــلــى بقايا 
مسحوق أبيض هناك بالمبنى 

وسط العاصمة.

عوالم مائية بكوكبة القيثارةعوالم مائية بكوكبة القيثارة
 على أن اثنين من الكواكب 

ً
وجد فريق من علماء الفلك دليال

الخارجية التي تدور حول نجم قزم أحمر هما »عالمان مائيان«، 
 من حجمها.

ً
 كبيرا

ً
ا أي من الكواكب التي تشكل المياه فيها جزء

ووفق دراسة نشرت في مجلة علم الفلك الطبيعي يقع هذان 
العالمان المائيان، الــلــذان ال يشبهان أي كــواكــب فــي نظامنا 
الشمسي، في نظام كوكبي يقع على ُبعد 218 سنة ضوئية من 

األرض بكوكبة القيثارة.

الصيام المتقطع يشفي الصيام المتقطع يشفي 
من مرض السكرمن مرض السكر

يمكن أن يؤدي اتباع النظام الغذائي المعروف 
باسم الصيام المتقطع إلى تعافي المرضى من 
 لدراسة جديدة 

ً
مرض السكري من النوع 2، وفقا

شرت في دورية 
ُ
ن

 Endocrine Society›s Journal of Clinical«
.»Endocrinology & Metabolism

وقـــال الــبــروفــيــســور دونــغــبــو لــيــو، مــن جامعة 
هونان الصينية، في بيان صحافي، إن »مرض 
 
ً
السكري من النوع الثاني ليس بالضرورة مرضا

ظهر نتائج الدراسة 
ُ
 يستمر مدى الحياة. ت

ً
دائما

 الــعــالج الغذائي 
ً
أن الصيام المتقطع، وتــحــديــدا

ــــؤدي إلــى  الــطــبــي الــصــيــنــي CMNT، يــمــكــن أن يـ
التعافي من داء السكري من النوع 2«.

وذكر موقع »Healthline«، في خبره الذي نقله 
مــوقــع الــعــربــيــة نـــت، أمـــس، أن الــصــيــام المتقطع 
أصــبــح استراتيجية جــديــرة بــاالهــتــمــام لفقدان 
الــــوزن فــي الــســنــوات األخـــيـــرة. ويتضمن تــنــاول 
الطعام خالل فترات زمنية محددة والصيام لعدد 

معين من الساعات كل يوم.
وأجـــرى الــبــاحــثــون الصينيون الــدراســة على 
، جميعهم 

ً
مدى ثالثة أشهر، وشملت 36 مشاركا

يعانون مرض السكري من النوع 2، ويمارسون 

نظام الصيام المتقطع. وكان بعض المشاركين 
ــدم  ــي الــ يـــأخـــذ أدويــــــــة لــخــفــض نــســبــة الـــســـكـــر فــ

واألنسولين.
ــام الــــصــــيــــام الــمــتــقــطــع  ــبــــت أن اتــــبــــاع نــــظــ وثــ
والــســعــرات المنخفضة يــــؤدي إلـــى »تــحــفــيــز ما 
ُيعرف باسم الكيتوزية أثناء فترات الصيام، مما 
يجعل الجسم يستخدم تكسير الدهون الخاص 
به لدعم الوظائف العادية، وبالتالي يتسبب في 

فقدان الوزن«.
وبلغ 55 في المئة من المشاركين، الذين كانوا 
يعانون داء السكري لمدة 6 سنوات على األقل، 

مرحلة التعافي من مرض السكري، وتوقفوا عن 
تناول أدويتهم، واستمرت حالة التعافي لمدة 

سنة واحدة على األقل.
ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة تتعارض 
مــع فــكــرة أن األشــخــاص ال يمكنهم التعافي من 
الداء إال إذا أصيبوا بالمرض لفترة أقصر تقل عن 
ست سنوات، ويرون أن الصيام المتقطع يمكن أن 
يساعد المرضى في إنقاص الوزن، وربما الشفاء 

من داء السكري من النوع الثاني نتيجة لذلك.

حمم بركانية على قمر المشتري
التقطت مركبة الفضاء جونو، التابعة 
لـ »نــاســا«، صــورة األشعة تحت الحمراء 
لقمر الــمــشــتــري، آيـــو، على ُبــعــد 50 ألف 

ميل.
وبالصورة، التي التقطت في 5 يوليو 
الــمــاضــي، والــتــي تــم إصـــدارهـــا األربــعــاء 
الماضي، ونشرها موقع روسيا اليوم، 
أمــس األول، يمكن رؤيــة أشــكــال تدفقات 
ــرات الــحــمــم  ــيــ ــحــ ــيـــة وبــ ــانـ ــبـــركـ ــمـــم الـ الـــحـ

البركانية كبقع حمراء ساطعة.
وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي 
فــي بــرنــامــج مــركــبــة الــفــضــاء جــونــو، من 
مـــعـــهـــد ســـاوثـــويـــســـت لـــأبـــحـــاث بــســان 
أنطونيو، في حديث صحافي: »الفريق 
، ألن مهمة جونو الموسعة 

ً
متحمس جدا

ستشمل دراســة أقمار المشتري. مع كل 
رحلة طيران قريبة، تمكنا من الحصول 

على ثروة من المعلومات الجديدة«.
وأضاف: »ُصممت مستشعرات جونو 
لــدراســة المشتري، لكننا ســعــداء بمدى 
ــزدوج عند  ــ ــــب مــ قـــدرتـــهـــا عــلــى أداء واجـ

مراقبة أقمار المشتري«.

ويدور المسبار الفضائي جونو حول 
كــوكــب المشتري منذ عــام 2016. وبعد 
ق 

َّ
دراسة العمالق الغازي )المشتري(، حل

جونو بالقرب من قمر المشتري غانيميد 
عام 2021 وبجوار قمر »أوروبا« في وقت 

سابق من هذا العام.

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 العيسىخيمة أم دولة؟!

مــا جـــدوى وصــم فئة الــنــواب الــداعــيــن للعزل الجنسي التام 
أو نفي الــمــرأة مــن الــوجــود االجتماعي بأنهم جماعة قندهار، 
وأنهم يريدون قذف الدولة إلى عالمهم المغلق المنعزل عن بقية 
دنيا الحضارة والمدنية؟! ما جــدوى أن نقول إنهم انتهازيون 
سياسيون ويتالعبون بمشاعر »الشعب«؟ ال جدوى من كل ذلك، 
وال جــدوى أن يصم أشباه الليبرالية خصومهم من الجماعات 
االنعزالية والمحافظة والمتزمتة بنعوت غير منتجة في عالم 
الواقع وال تعبر عن حقيقة هــذا المجتمع المشوه في تركيبته 

السكانية وفي وعيه االجتماعي.
 أنهم يمثلون 

ً
تلك الفئة من نواب الشعب، ويمكن الجزم يقينا

 كــانــوا مــعــارضــة األمـــس، أي 
ً
األغلبية فــي الــبــرلــمــان، وهــم أيــضــا

معارضة الرئيسين صباح الخالد ومزروق الغانم، هم من يطالبون 
بفرض بناء جامعات خاصة وعامة ومـــدارس وكليات منعزلة 
كسجون نفسية تفصل بين الجنسين، هم النواب أنفسهم الذين 
 ،

ً
قرروا في اللجنة المالية إسقاط القروض »هكذا« جملة وتفصيال

دون النظر للتكلفة البليونية على الميزانية العامة، وحتمية غرق 
الدولة في بحر الديون فيما لو وافقت السلطة على التطلعات 
اإلنفاقية لهم بخلق المزيد من الثقوب في مستقبل الدولة المالي.

 هؤالء النواب جاءوا كمنتقمين من الماضي سواء كان الماضي 
القريب في المجلس والحكومات األخيرة، أو البعيد حين كان 
ينظر لقواعدهم الجماهيرية بأنهم دخيلون على الهوية الكويتية 
، كلمات مثل »دغدغة مشاعر 

ً
التي حددت فقط بداخل السور. أيضا

الجمهور« ال معنى لها، فهذا الجمهور العريض انتخبهم بإدراك 
كامل لهم ودرجــة تشددهم وانغالقهم، وهــو الجمهور ذاتــه من 
يفرض على هؤالء النواب طلباته، ومشاعره غير قابلة للدغدغة.

 تثار صيغ الحنق على الحكومة 
ً
  حين ننظر للسلطة فدائما

بأنها تخاف منهم. ولماذا هذه الخشية وما مبررها؟! من جديد 
يعاد ترديد عبارة »نحن وهم«، فنحن »الليبرال« أحباب السلطة 
، و«هم« اليوم ضد السلطة، بينما المفارقة كانت الحكاية 

ً
تاريخيا

مقلوبة في زمن ليس ببعيد. هذه السلطة وكل سلطة في العالم 
اإلسالمي تبحث عن قواعد دينية محافظة تسايرها ألنها »ضامنة 

لأمن والنظام« بتعبير عبدالله العروي.
ما العمل عندنا في دولــة االستهالك الريعية وبــؤس الوعي 
السياسي وفــي إفــالس مقوالت »الديموقراطية تصلح نفسها« 

؟
ً
 تحرريا

ً
 ديموقراطيا

ً
وكأن لدينا حقيقة ديموقراطية وتراثا

عد النظر في بنية الدولة ذاتها، ونسأل ما إذا كانت 
ُ
 دعونا ن

دولة بركائز حقيقية دائمة أم هي اآلن أضحت خيمة نصبت فترة 
مؤقتة، ويا بخت من كسب واستفاد من عمرها القصير.

الجمعة ١٢/١٦

السبت ١٢/١7

اعتذرت عن أية مواعيد صباح اليوم، ألنني خائف من ضياع 
فرصتي في الغنى والرفاه!

ال تسألوني عن هذه الفرصة، فهي فرصة العمر، وطريقي 
ليكون لدي رأس مال معتبر، ولربما أصبحت من عالة القوم 
بين ليلة وضحاها، وعين الحسود فيها »هيب« مو »عود« بس!

ســأقــوم صــبــاح الــيــوم بــالــتــجــوال مــن بــنــك إلـــى بــنــك، وأفــتــح 
حسابات في تلك البنوك، ثم أستدرجهم لكي أحصل على قروض 

مهما كانت أرباحهم المفروضة على القروض والمقترض!
ثم سأنتقل من شركة سيارات إلى أخرى، وأشتري بالتقسيط 
 عــدة ســيــارات حديثة وفــخــمــة، وبــعــد ذلــك ســأذهــب إلى 

ً
طبعا

محالت األثاث وسأغير أثاث البيت رغم حداثته، وحتى المطبخ 
سأعيد تصميمه وتزويده بما يلزم، وكل الدفع في كل األماكن 

!
ً
وغيرها سيكون باألقساط طبعا

هناك من سيتساءل: لماذا؟!
ألنــنــي وبــرغــم تحفظي الشديد قـــرأت مانشيتات الصحف 
التي يطالب فيها بعض النواب وهم أغلبية بإسقاط الديون 
 
ً
عن المواطنين المدينين، وها أنذا سأصبح ظهر اليوم واحدا

منهم واللهم زيد وبارك...
للعلم ديـــون المواطنين وصــلــت إلــى مبلغ قـــدره 14 مليار 
دينار، وهذا المبلغ ليس ببسيط وباإلمكان تجاهله، كما أن 

التكلفة على الدولة أكثر بكثير من ذلك!
ولــكــن ألن االقــتــراح شعبوي بحت سيجد شبه إجــمــاع من 
 في إعادة انتخابهم ال أكثر وال أقل، ولن ينظروا 

ً
النواب طمعا

لواقع الحال وال لضرورة التوفير واالقتصاد في المصاريف 
االستهالكية، ومدى تضرر الخزينة العامة للدولة عندما تخسر 
، ألن المقترض 

ً
أكثر من 14 مليار دينار ستذهب هباًء منثورا

 وستتكرر المأساة!
ً
بعد السداد سيقترض مجددا

 لذلك 
ً
 أنه لظروف ما حاجة البعض القليل جدا

ً
نتفهم طبعا

وضرورة مساعدتهم ولكن دعونا نسأل... 
: ما ذنــب المواطنين العقالء الذين ليس 

ً
ســؤال بسيط جــدا

عليهم أية ديون ألية جهة كانت؟!
ــم الــــمــــســــاواة والـــعـــدالـــة  ــك الــــســــؤال بـــاسـ ــ أجـــيـــبـــونـــا عـــلـــى ذلـ

االجتماعية لو سمحتوا.

د. ناجي سعود الزيدالسلف تلف

الله بالنور
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