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مذكرة تفاهم مع السعودية لتطوير »الدرة«
تتضمن إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية للمشروع وتشكيل فريق فني لتنفيذه 

ً
• بهدف إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب و84 ألف برميل من »المسال« يوميا
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ستيوارت ترأس لجنة تحكيم مهرجان ستيوارت ترأس لجنة تحكيم مهرجان 
ص ص 0707برلين السينمائي المقبلبرلين السينمائي المقبل

● محيي عامر
ــت »الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة«، مـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
مـــصـــادرهـــا، أن لــجــنــة الـــشـــؤون 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
ــصــت أمـــس من 

ّ
الــبــرلــمــانــيــة تــخــل

ــاالت« عبر تحويلها  تركة »اإلحــ
 بــقــانــون 

ً
أكــثــر مــن 240 اقــتــراحــا

على جــدول أعمالها إلــى اإلدارة 
الــمــخــتــصــة فـــي األمــــانــــة الــعــامــة 
لمجلس األمة، لتوزعها بدورها 

على اللجان المعنية بها.
 وأوضــحــت المصادر أن ذلك 
جــاء بعد أن دخــل قانون تعديل 
الــــائــــحــــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــجــلــس 

بــمــا يــنــص عــلــى إحــالــة 

بعد تنفيذ قانون »سحب صالحياتها« 
 ألمانة المجلس

ً
أرجعت أكثر من 240 اقتراحا

84.3 مليون دينار كلفة التقاعد المبكر في 4 سنوات

● محيي عامر
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــتـــكـــلـــفـــة اإلجـــمـــالـــيـــة 
للمعاشات والــمــكــافــآت االستثنائية، 
مــن »2010 - 2011« حتى 30 سبتمبر 
الماضي 3.6 مليارات دينار، في حين 
بــلــغــت كــلــفــة تــطــبــيــق قـــانـــون الــتــقــاعــد 

.
ً
المبكر منذ 2019 نحو 84.3 مليونا

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات 
ــؤال  ــيـــة، فــــي ردهــــــا عـــلـــى ســ ــتـــمـــاعـ االجـ
لـــلـــنـــائـــب د. حــــســــن جـــــوهـــــر، أن عــــدد 
المستفيدين مــن نــص الـــمـــادة 80 من 
قــانــون التأمينات االجتماعية ابــتــداء 
من السنة المالية 2010 - 2011 حتى 

 للقوانين 
ً
20 نــوفــمــبــر 2022، تــنــفــيــذا

ــادرة، بـــلـــغ 31051، بــيــنــمــا كـــان  ــ ــــصــ الــ
 
ً
عــدد المستفيدين لــذات الفترة تنفيذا

للقرارات 2645، ليبلغ اإلجمالي 33696 
، مــضــيــفــة أن هـــنـــاك 27428 

ً
مــســتــفــيــدا

يتقاضون مكافآت استثنائية أقل من 
 للقوانين 

ً
3 آالف دينار، تنفيذا

»التأمينات«: 3.6 مليارات معاشات ومكافآت استثنائية من 2010 حتى سبتمبر الماضي

األحد 1 يناير عطلة 
رأس السنة الميالدية
بــمــنــاســبــة رأس الـــســـنـــة الـــمـــيـــاديـــة 
ــــن ديـــــــــــوان الـــخـــدمـــة  ــلـ ــ ــام 2023، أعـ ــ ــعـ ــ لـ
المدنية، أمس، تعطيل العمل في جميع 
الوزارات والجهات الحكومية والهيئات 
والمؤسسات العامة يوم األحد 1 يناير، 

باعتباره عطلة رسمية.
وقـــال الـــديـــوان، فــي تــغــريــدة أمـــس، إن 
الدوام الرسمي سُيستأنف االثنين الثاني 
من الشهر ذاتــه، على أن تحدد األجهزة 
والــجــهــات ذات طبيعة الــعــمــل الخاصة 
عطلتها والجهات المختصة بشؤونها، 

مع مراعاة المصلحة العامة.

02
02

 للمباحثات الكويتية ــ السعودية الهادفة لاتفاق على 
ً
تتويجا

آلية مباشرة لتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة 
والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، وقع الجانبان، أمس، 
مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير الحقل، بين كل من الشركة الكويتية 

لنفط الخليج وشركة أرامكو ألعمال الخليج. 
جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير النفط 
د. بدر الما، ووزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان، 
 لمذكرة التفاهم المبرمة بين 

ً
في مؤسسة البترول الكويتية، تنفيذا

حكومتي البلدين في 24 ديسمبر 2019. 
وقال الرئيس التنفيذي لـ »نفط الخليج« بالوكالة، خالد العتيبي، 
إن برنامج تطوير »الـــدرة« المشترك يهدف إلــى إنتاج الغاز غير 
المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية من 

 من الغاز المسال.
ً
، إلى جانب 84 ألف برميل يوميا

ً
الغاز يوميا

ات تطوير الحقل،  وأضــاف العتيبي أن المذكرة تتضمن إجــراء
الــمــتــرتــبــة عــلــى تــطــبــيــق الــبــنــود الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي محضر 
االجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية 

لمشروع »الدرة« وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.
 الستغال الحقل 

ً
وكان البلدان أعلنا، في مارس الماضي، اتفاقا

بموجب مذكرة وقعاها في ديسمبر ٢٠١٩، مما أثار حفيظة إيران 
التي زعمت أن أجزاء من الحقل تقع في مناطق متنازع عليها مع 
الكويت والسعودية، غير أن »الخارجية« الكويتية أكدت أن إيران 

 في الحقل، داعية إياها إلى التفاوض على 
ً
ليست طرفا

 حملة إيرانية ضد بكين بسبب بيان القمة الخليجية - الصينية
... ورفضت أي مفاوضات حول الجزر الثالث 

ً
... ورفضت أي مفاوضات حول الجزر الثالث طهران استدعت السفير الصيني احتجاجا
ً
• • طهران استدعت السفير الصيني احتجاجا

• • بن فرحان: إذا حصلت إيران على السالح النووي فستسعى دول الخليج إلى ضمان أمنهابن فرحان: إذا حصلت إيران على السالح النووي فستسعى دول الخليج إلى ضمان أمنها
ــيــــون حــمــلــة ضــد  ــرانــ  مــــســــؤولــــون إيــ

ّ
شـــــن

الــصــيــن، مــنــتــقــديــن مــا ورد فــي بــيــان القمة 
الخليجية ـ الصينية، التي ُعِقدت في الرياض 
الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، بـــشـــأن الــــجــــزر الـــثـــاث 
المتنازع عليها مــع اإلمــــارات، ومفاوضات 

إحياء االتفاق النووي.
واستدعت وزارة الخارجية اإليرانية، ليل 
السبت ـ األحد، السفير الصيني لدى طهران 
تشانغ هـــوا؛ لاحتجاج على البند 12 في 
بــيــان قــمــة الـــريـــاض بــيــن مــجــلــس الــتــعــاون 
وبكين، الــذي أشــار إلــى »تأكيد الــقــادة على 
دعــمــهــم لــكــل الــجــهــود الــســلــمــيــة، بــمــا فيها 
ــــارات للتوصل  مــبــادرة ومــســاعــي دولـــة اإلمـ
إلى حل سلمي لقضية الجزر الثاث، وذلك 

 لقواعد 
ً
من خال المفاوضات الثنائية وفقا

القانون الدولي«.
وقال المتحدث باسم »الخارجية«، ناصر 
كنعاني، إنه تم استدعاء السفير تشانغ هوا 
للتعبير عن »استيائنا الشديد« مما ورد في 

البيان الصيني ـ الخليجي.
ــي الـــبـــيـــان  ــ ــا ورد فـ ــ ــران مـ ــ ــهـ ــ ــــت طـ ــــضـ ورفـ
بشأن جــزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، 
ــا »جـــــــزء ال  ــهــ ــالــــت إنــ ــتــــي قــ وأبـــــومـــــوســـــى، الــ
 
ً
يتجزأ« من أراضيها، و»لم ولن تخضع أبدا

للمفاوضات مع أي دولة«.
وذكــــر الــبــيــان، أن الــســفــيــر الــصــيــنــي، قــال 
إن الهدف من زيــارة الرئيس شي جينبينغ 

ــدة فــي  ــاعــ ــســ ــمــ ــو »الــ ــ ــلـــســـعـــوديـــة هـ  السعودية أمس األول )د ب أ(02لـ
ً
الرئيس الصيني مغادرا

»االستثمار«: 7.5% انخفاض أداء الصندوق السيادي
في أقل من عام وأداء المؤشر المقارن ألنشطة أعماله تراجع إلى %10.5

 بالحرب الروسية - األوكرانية وارتفاع معدالت التضخم العالمية
ً
• تأثرا

● محيي عامر
أكــدت الهيئة العامة لاستثمار تأثر 
الصندوق السيادي، مثل أســواق المال 
العالمية، بالحرب الروسية - األوكرانية، 
وبأسباب اقتصادية أخرى، منها ارتفاع 
مـــعـــدالت الــتــضــخــم فـــي الـــعـــالـــم، مــشــيــرة 
إلــى انخفاض أداء الصندوق مــن بداية 
السنة المالية الحالية حتى 25 نوفمبر 
الماضي بنسبة 7.5%، بينما انخفض 
أداء الــمــؤشــر الـــمـــقـــارن ألنــشــطــة أعــمــال 

الصندوق بنسبة %10.5.
وعــــــمــــــا إذا كــــــانــــــت وضــــــعــــــت خـــطـــة 
استثمارية لمواجهة المخاطر التي قد 
تلحق بالفرص االستثمارية للصندوق، 

02قــالــت »االســـتـــثـــمـــار«، فـــي ردهـــا 

»التشريعية« توزع 
»اإلحاالت« بين اللجان

وزير الدفاع يوجه بإعـداد تقرير حول 
 للشفافية

ً
حادث الـ »كاراكال« تحقيقا

وقف المشروعات الخيرية 
اإلنشائية في الداخل السوري

● جورج عاطف
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــمــثــلــة بـــــــإدارة الــجــمــعــيــات 
 
ً
ــــرات، أصــــــــدرت تــعــمــيــمــا ــبـ ــ ــمـ ــ الـــخـــيـــريـــة والـ

لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية 
الــمــشــهــرة فــي الـــبـــاد، يــقــضــي بــوقــف منح 
الــمــوافــقــات لتنفيذ الــمــشــروعــات الخيرية 

اإلنشائية في سورية.
وأوضحت المصادر لـ »الجريدة«، أن هذا 
التعميم جاء بناًء على توجيهات من وزارة 

الــخــارجــيــة، ممثلة بــــإدارة شـــؤون التنمية 
والتعاون الدولي، الفتة إلى أن هذا التوجه 
 من المساعي المشتركة بين 

ً
يأتي انطاقا

الجهات الحكومية، السيما ذات العاقة، 
فــي تحقيق األهــــداف الــمــرجــوة مــن العمل 

الخيري، وإبراز الوجه اإلنساني للكويت.
ــدرت  ــ ــى أن »الـــــشـــــؤون« أصـ ــ وأشــــــــارت إلـ
تعليمات للجهات الخيرية البالغة نحو 64 
جمعية، للعمل بالتعميم المذكور وااللتزام 

بما تضمنه.

بناًء على توجيهات وزارة الخارجية • »اتخاذ اإلجراءات الـقانونية الالزمة دون تساهل أو تهاون«
• رئاسة األركان: خلل بسيط أصاب الطائرة أثناء التدريب

● محمد الشرهان
أصـدر وزيـر الـدفـاع الـشيخ عـبدالله العـلي، تــوجــيهاتــه بــالــعمل 
عــلى إعــداد تــقريــر مــفصل حـول الخـلل الـفني الـــــذي أصـــــاب إحـدى 
الـطائـرات الـتابـعة لـلقوة الـجويـة الخـميس المـاضـي، مـع بـيان األســـباب 
الـــفنية الـــتي أدت إلـــى وقـــوع مـــثل هـــذا الخـــلل وما إن كانت من النوع 

االعتيادي أم ال.
02وقــالــت »الـــدفـــاع«، فــي بــيــان، أمـــس، إن تـــوجــــيهات العلي 
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مذكرة تفاهم مع السعودية...

84.3 مليون دينار كلفة التقاعد...

»التشريعية« توزع »اإلحاالت«...

»االستثمار«: 7.5% انخفاض...
وزير الدفاع يوجه بإعـداد تقرير...

حملة إيرانية ضد بكين بسبب بيان...
ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة. 

وفي مايو المنصرم، أعلنت طهران أن مفاوضات بدأت بالفعل مع 
الكويت، المفوضة من قبل السعودية، للتفاوض باسم البلدين حول 
األزمة.وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط اإليراني، جواد أوجي، في 
تغريدة على »تويتر«، أن بالده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، 
 
ً
 لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مؤكدا

ً
تمهيدا

أن »التصرف األحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا«.

على سؤال للنائب د. حسن جوهر وحصلت »الجريدة« على نسخة 
منه: قمنا بتطبيق استراتيجية متنوعة بالكامل، عبر مختلف 
األصول والمناطق، وقد أثبتت قدرتها على الصمود أمام مختلف 
تقلبات األسواق العالمية، إضافة إلى أن هناك العديد من تقارير 

المخاطر المعدة.

الصادرة، ومستفيدات يتقاضين من 3001 الى 5000، ومستفيد 
واحد يتقاضى أكثر من 5000 حتى 10000.

وعن مبلغ المكافآت االستثنائية التي صدرت بقرارات، أفادت 
 يتقاضون معاشات أقل من 

ً
المؤسسة بأن هناك 2592 مستفيدا

3000 دينار، و24 يتقاضون من 3001 الى 5000، و28 يتقاضون من 
5001 إلى 10000 دينار، ومستفيد واحد يتقاضى أكثر من 10000.

االقتراحات مباشرة إلى اللجان دون مرورها على »التشريعية« حيز 
التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية أمس.

 بقانون خــالل فترة 
ً
وذكـــرت أن اللجنة أنــجــزت نحو 60 اقــتــراحــا

 أن تواصل 
ً
قصيرة قبيل دخــول القانون حيز التنفيذ، وكــان مقررا

 
ً
 للقانون الذي أصبح نافذا

ً
مناقشتها األسبوع الجاري، إال أنه تنفيذا

أرجعتها إلى األمانة العامة، وبذلك تكون الكرة في ملعبها، لتسريع 
 عن مسؤوليتها تجاه الحفاظ على 

ً
وتيرة اإلنجاز من جهة، فضال
جودة التشريع من جهة أخرى.

 
ً
وأشارت إلى أن اللجان البرلمانية ستكون تحت المجهر، خصوصا

، دون االكتراث 
ً
أن القانون تم إقراره بالمداولتين بمباركة 54 عضوا

طلقت من خطورة تأثيره على جودة التشريع.
ُ
بالتحذيرات، التي أ

 مــــنه عــــلى حــــرص واهــتمام الوزارة بتحقيق أقــصى 
ً
تــــأتــــي تــــأكــــيدا

 
ً
درجــات األمــن والســالمــة لــلمحافــظة عــلى حــياة منتســبيها، وتــحقيقا
مـنها لمـبدأ الـشفافـية والـوضـوح فـي الـتعامـل مـع مـختلف الـــحوادث 
الـــفنية الـــتي قـــد تـــقع فـــي عـــموم قـــطاعـــاتـــها الـعسكريـة ومـا يـترتـب 
عـليها مـن اتـخاذ لجميع الخـطوات واالجــــراءات الــــقانــــونــــية الــــالزمــــة 

فــــي هــــذا الــــشأن دون تساهل أو تهاون.
 
ً
 بسيطا

ً
من جهتها، أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش أن خلال

أصاب إحدى طائرات الكاراكال، غير أنها هبطت بسالم من دون أضرار.
وذكرت »األركان«، في بيان أمس، أنه فـي صـباح الخميس الـماضي 
وأثـناء إحدى الـطلعات الـتدريـبية المجدولة الـمعتادة لـطائرات الـقوة 
الـجوية، حـصل خـلل فـني بسـيط إلحـــــدى طـائـرات الـكاراكـال أثـناء 

تحليقها داخـل الـمنطقة الـتدريـبية لـقاعـدة عـلي الـسالـم الـجويـة.
 وبينت الرئاسة أنه تـم الـتعامـل مـع الخـلل مـن قـبل طـاقـم الـطائـرة 
حسـب اإلجـراءات الـمتبعة، وهبطت الـطائـرة بسـالم دون أضـرار بشـرية 
 بأن جميع الطائرات بمختلف أنواعها عـرضة ألعـطال 

ً
أو مادية، عـلما

طارئة ال تـتعلق بعمرها أو مـدة استخدامها.
وأضافت أن طـائـرات الـكاراكـال الـتابـعة للقوة الـجويـة تـقوم بمهام 
وواجـبات الـطيران العملياتية والـتدريـبية النهارية والـليلية بـشكل 
يـومـي وتـلبي جـميع طـلبات واحـتياجـات مـختلف وزارات ومـؤسـسات 
الـدولـة، حـيث تـجاوز مـعدل سـاعـات طـيرانها أكـثر مـن 4070 سـاعـة 

طيران منذ دخولها الخدمة.

تحقيق الــســالم واالســتــقــرار، واســتــخــدام الــحــوار كـــأداة لحل 
 أن »تــشــانــغ هـــوا اعــتــبــر أن 

ً
الــمــشــاكــل فــي الــمــنــطــقــة«، مــضــيــفــا

السياسة الخارجية لبالده في المنطقة تقوم على التوازن«.
في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، 
عبر »تــويــتــر«، أن الــجــزر االستراتيجية الــواقــعــة بــالــقــرب من 
مضيق هرمز، هي »أجزاء ال يمكن فصلها« عن إيران، التي لن 
 في ضرورة احترام وحدة أراضيها، ولن تسمح 

ً
تجامل أحدا

ألي شخص بانتهاك سالمتها اإلقليمية.
 على 

ً
 الذعــا

ً
ت عدة شخصيات إيرانية بــارزة هجوما

ّ
وشن

بكين، إذ رأى عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان، علي رضا 
سليمي، أن »الرئيس الصيني أظهر أنه ساذج أكثر مما كان 
يــتــصــور، فــالــجــزر الــثــالث هــي جـــزر إيــرانــيــة وستبقى كــذلــك، 
وكل من يريد التدخل في هذا األمر سيواجه رد الجمهورية 
 المسؤولين الصينيين والرئيس 

ً
اإلسالمية الحاسم«، محذرا

شي جينبينغ من أن »ينخدعوا بصور مزيفة يقدمها مجلس 
التعاون«.

من جهته، أكد نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد أن »إثبات 
السيادة المطلقة للجمهورية اإلسالمية على هــذه الجزر ال 
يتطلب معاهدات قانونية ودولية لألمم المتحدة، ألن جولة 
قصيرة في المتحف ومشاهدة الخرائط القديمة كافية إلثبات 

ذلك«.
»االتهامات الباطلة« الواردة  كما دان كنعاني، ما وصفه بـ
فــي الــبــيــان الختامي لالجتماع الـــ 43 لــرؤســاء دول مجلس 

التعاون في الخليج. 
، إلــى 

ً
ــرانـــي، الــمــتــدهــور أســـاســـا إلـــى ذلـــك، هـــوى الـــريـــال اإليـ

مستوى منخفض جديد مقابل الـــدوالر، أمــس، مع استمرار 
وتصاعد االحتجاجات واالضــطــرابــات، وتــزايــد عزلة البالد 
ات األمنية الصارمة، التي  وسط االنتقادات الغربية لإلجراء
تتخذها إيـــران، ودعمها العسكري لروسيا في حربها على 
 و200 ريال إيراني 

ً
أوكرانيا. وجرى بيع الدوالر بنحو 370 ألفا

 من 367 
ً
في السوق غير الرسمي ليل السبت ـ االحد، مرتفعا

 و300 ريال أمس األول.
ً
ألفا

ــال 13.8 فــــي الـــمـــئـــة مــــن قــيــمــتــه مـــنـــذ انـــــدالع  ــ ــريـ ــ ــقــــد الـ وفــ
االحتجاجات على مستوى البالد، بعد وفاة اإليرانية الكردية 
مهسا أميني، منتصف سبتمبر الماضي في حجز الشرطة 

بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب اإللزامي.
في المقابل، أكد وزيــر الخارجية السعودي األمير فيصل 
بن فرحان أن »االستقطاب آخر ما يحتاجه العالم في الوقت 

الراهن«.
وشــدد في رد على احتمال توصل إيــران إلــى إنتاج قنبلة 
ذرية بأنه »إذا حصلت طهران على سالح نووي جاهز للعمل 
 إلـــى أن 

ً
فسيكون مــن الــصــعــب التكهن بــمــا ســيــحــدث«، الفــتــا

التوصل إلى اتفاق نــووي »ال يعني أنه توجد ضمانات بأن 
طهران لن تسعى إلى إنتاج سالح ذري«.

وكشف عن تقديم المملكة لـ »نسخة محدثة من رؤية الملك 
 إلى أن »الحوار مع 

ً
سلمان للتعاون بين دول الخليج«، مشيرا

.»
ً
الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا ٠٥
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ً
األمير يهنئ بيرسيه بانتخابه رئيسا

لالتحاد السويسري
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــالد الــشــيــخ نـ الـ
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــرئــيــس 
المنتخب لالتحاد السويسري 
آالن بيرسيه، عبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
 لــــالتــــحــــاد 

ً
ــا ــ ــسـ ــ ــيـ ــ انــــتــــخــــابــــه رئـ

 سموه له 
ً
السويسري، متمنيا

كــل التوفيق والــســداد وموفور 
الــصــحــة والــعــافــيــة ولــلــعــالقــات 
الطيبة بين البلدين الصديقين 

المزيد من التطور والنماء.

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء 
والخالد والمال

اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد، 
الــشــيــخ مشعل األحــمــد، بقصر 
بـــــيـــــان، صــــبــــاح أمــــــــس، رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ 

أحمد نواف األحمد.
واستقبل سموه، النائب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الداخلية الشيخ طــالل الخالد، 
ونــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 

وزير النفط الدكتور بدر المال.
مــن جانب آخــر، بعث سموه 
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــرئــيــس 
المنتخب لالتحاد السويسري 
آالن بــيــرســيــه، ضــمــنــهــا ســمــوه 
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــ ــانــ ــهــ خـــــالـــــص تــ
انــــتــــخــــابــــه رئــــيــــســــا لــــالتــــحــــاد 
السويسري، متمنيا سموه له 
كـــل الــتــوفــيــق والــــســــداد، ودوام 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ بيرسيه 
 لسويسرا

ً
بانتخابه رئيسا

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى الــرئــيــس الــمــنــتــخــب لــالتــحــاد 
الــســويــســري آالن بــيــرســيــه، ضمنها ســمــوه خــالــص تهانيه 

 لالتحاد السويسري الصديق.
ً
بمناسبة انتخابه رئيسا

 للكويت
ً
 مخلصا

ً
السفير الصيني: بكين ستظل شريكا

أكد أن لقاء جينبينغ وولي العهد يدفع بالعالقات الثنائية نحو األمام
● ربيع كالس

أكد السفير الصيني لدى البالد 
تشانغ جيانوي، أن القمتين العربية 
والخليجية مع الصين ستعمالن 
على تقوية العالقات االستراتيجية 
 إلـــى أن لــقــاء 

ً
بــيــن الــطــرفــيــن، الفـــتـــا

الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جينبينغ 
مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد من شأنه الدفع بالعالقات 
 في جميع 

ً
الصينية - الكويتية قدما

المجاالت.
ــانـــــغ، فــــــي تـــصـــريـــح  ـــشـــ وقــــــــــال تــ
للصحافيين، على هامش احتفال 
أقامته السفارة اإلندونيسية تحت 
عنوان »مهرجان اآلسيان« بمناسبة 
ــرى الـــســـنـــويـــة الـــــــــ55 إلنـــشـــاء  ــ ــذكـ ــ الـ
ــان بـــحـــضـــور نـــائـــب  ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــة أسـ
مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة للشؤون 
القانونية جاسم الجراوي، وحشد 
دبــلــومــاســي كبير، إن بـــالده كانت 
على الدوام تدعو للتعاون من أجل 
تبادل المنفعة للجميع دون التدخل 
 إلـــى أن 

ً
فــي شــــؤون الـــــدول، مــشــيــرا

الصين تتعامل مع الدول على قدم 
ــاواة، وهــــي داعـــمـــة لــلــجــهــود  ــمـــسـ الـ

الدولية المؤيدة للسالم.
وذكر أن موقف بالده من القضية 
الفلسطينية ثابت لم يتغير، فهي 

تــؤيــد حــل الــدولــتــيــن وإقـــامـــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى حـــدود 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
ــه الـــرئـــيـــس  ــ ــالـ ــ ــا قـ ــمــ  بــ

ً
مـــســـتـــشـــهـــدا

الــصــيــنــي شــي جينبينغ للرئيس 
محمود عباس بأنه مهما تغيرت 
مــواقــف بعض الـــدول فــإن الموقف 

.
ً
الصيني سيبقى ثابتا

وأوضح أن التعاون الصيني مع 
دول المنطقة هو لمصلحة جميع 
األطــــــــراف، ولـــيـــس هـــنـــاك رغـــبـــة أو 
هدف صيني لملء أي فراغ من طرف 
 بالموقف 

ً
ثالث في المنطقة، مشيدا

العربي الحكيم تجاه مبدأ الصين 
الواحدة.

شريك مخلص

 عــلــى ســـــؤال حــــول الــجــزر 
ً
وردا

الكويتية والمدن الذكية، ومشاريع 
 

ّ
ت وستظل

ّ
الصين، قال: »الصين ظل

 لــلــكــويــت فـــي أي 
ً
 مــخــلــصــا

ً
شــريــكــا

مــجــاالت، وهــنــاك تــشــاور وتنسيق 
بين الصين والكويت لبناء المنطقة 
 :

ً
ــا ــردفـ االقـــتـــصـــاديـــة الــشــمــالــيــة«، مـ

 
ً
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي يــتــخــذ مــوقــفــا
 في كل المشاريع للكويت 

ً
إيجابيا

عت وثيقة التعاون 
ّ
أو ألي دولة وق

: نعتبر 
ً
في حــزام الطريق، مضيفا

الكويت شريكا مهما للتشارك في 
هذه المبادرة، لذلك، فإننا جاهزون 
ألي شيء يحتاجه الجانب الكويتي 
 أن لــديــنــا الــخــبــرة في 

ً
وخــصــوصــا

ذلك.
ــه ســمــو ولــي  وبـــســـؤالـــه هـــل وجــ
الـــعـــهـــد دعــــــوة لــلــرئــيــس الــصــيــنــي 
ــــت؟ قـــــــال الـــســـفـــيـــر  ــويـ ــ ــكـ ــ لــــــزيــــــارة الـ
الــصــيــنــي: »هــــذه الـــدعـــوة مــوجــودة 
منذ سنوات، منذ أيام سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد الذي 
وّجــه هــذه العوة إلــى الرئيس شي 
جينبينغ والذي وافق بدوره عليها، 

ونحن منفتحون على هذه الدعوة، 
وأظن أن هناك رغبة شديدة لتوثيق 
الـــعـــالقـــات الــمــتــمــيــزة بــيــن بــلــديــنــا 
 أن 

ً
تحت قيادة الدولتين«، مضيفا

»العالقات االستراتيجية بين بلدينا 
ز وستتقّدم الى األمام«.

ّ
ستتعز

مــن ناحيته، أشــاد سفير الوس 
لدى البالد بون انتابانديث بعالقة 
ــتـــي  ــويـــت والـ ــكـ ــالـ دول اآلســـــيـــــان بـ

وصفها بالمتميزة. 
وقال انتابانديث: »عالقاتنا مع 
الكويت وثيقة وهناك تبادل جيد 
 
ً
بينها وبين دول اآلسيان«، مشيرا

إلــى أن »الثقافة مــن شأنها تعزيز 
هذه العالقات«. 

وأضــــاف: »يــلــعــب قــطــاع الثقافة 
 
ً
 دورا

ً
والــفــنــون فــي اآلســيــان أيــضــا

 في المساهمة 
ً
 وحاسما

ً
 جدا

ً
مهما

ــاء الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــ ــــي بــ فـ
واالقتصادية الوطنية، تحت ركيزة 
الــمــجــتــمــع االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
ــــرق آســـيـــا،  ــنـــوب شـ ــــم جـ لـــرابـــطـــة أمـ
 في تنفيذ 

ً
 كبيرا

ً
والتي تبذل جهدا

وتــحــقــيــق الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
لرابطة أمم جنوب شرقي اآلسيان«.

»اإلعالم« و»المهرجانات« توقعان 
اتفاقية إلنشاء منصة »اكتشف الكويت«
الخالدي: تشجيع االستثمار المحلي بالمشروعات السياحية

وقعت وزارة اإلعالم ممثلة بقطاع السياحة 
اتـــفـــاقـــيـــة، أمـــــــس، مــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الــكــويــتــيــة 
للمهرجانات اتفاقية إلنشاء مشروع المنصة 
اإللــكــتــرونــيــة لــعــرض الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
السياحية والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة »اكتشف 

الكويت«.
وقال وكيل وزارة اإلعالم المساعد لقطاع 
السياحة سعود الخالدي، في كلمة له خالل 
ــذه الــمــنــصــة  ــ ــة، إن هـ ــيـ ــاقـ ــفـ حـــفـــل تـــوقـــيـــع االتـ
ستسلط الــضــوء عــلــى الــفــعــالــيــات الرسمية 
وغير الرسمية في المجاالت المختلفة لتكون 
ــزوار الــســيــاح مـــن داخــــل الــكــويــت  ــلـ  لـ

ً
ــدا ــرشـ مـ

وخارجها.
ــالــــدي أن الـــمـــنـــصـــة تــزخــر  ــخــ وأضــــــــاف الــ
بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، 
وتــعــتــبــر إحــــدى الــعــالمــات الـــواعـــدة بتفعيل 
النشاط السياحي بإبرازها وتسليطها الضوء 

.
ً
 وترويجيا

ً
على الفعاليات إعالميا

 
ً
 بــالــغــا

ً
ــــد أن الــكــويــت تـــولـــي اهــتــمــامــا وأكـ

ــــالل الـــعـــديـــد مــن  لــتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة مــــن خـ
االتفاقيات اإلقليمية والمحلية والمشاريع 
واألنشطة والفعاليات القادرة على أن تكون 
جاذبة في مختلف المجاالت الفنية والثقافية 

والتجارية والرياضية وغيرها.
وبـــيـــن أن قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي »اإلعــــــالم« 
ــمـــن  ــدالـــرحـ ــبـ ــهــــات مـــــن الــــــوزيــــــر عـ ــيــ ــتــــوجــ وبــ
المطيري يسعى إلى التقاء اإلرادات وتناغم 

الـــســـيـــاســـات وتـــكـــامـــل الـــجـــهـــود بــيــن الـــدولـــة 
والقطاع الخاص لتشجيع االستثمار المحلي 
بــإقــامــة الــمــشــروعــات السياحية باعتبارها 
 
ً
صناعة تعمل على تنمية أكثر من 30 قطاعا

 بها مما يشكل فرصة كبيرة 
ً
 متصال

ً
اقتصاديا

لتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية.

تنشيط السياحة

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــلــمــهــرجــانــات طــــارق 
العبيد، إن منصة »اكتشف الكويت« المزمع 
 مع احتفال الكويت بأعيادها 

ً
اطالقها تزامنا

الوطنية في فبراير المقبل تسعى إلى تنشيط 
السياحة الداخلية واستقطاب الخارجية عبر 
توفير منصة تعرض األنشطة والفعاليات 
الترفيهية والثقافية والتراثية والرياضية 

بأرجاء الكويت.
وأضــــاف الــعــبــيــد أن هـــذا الــمــشــروع يأتي 
ترجمة لعمل الحكومة الكويتية والــقــرارات 
التي اتخذتها في تنشيط االقتصاد ومنها 
المحور االجتماعي والسياحي والترفيهي 
 إلـــى تــعــاون 

ً
والــشــراكــة المجتمعية، مــشــيــرا

الــعــديــد مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
واألهلية في تنفيذ وإطالق مشروع المنصة 
منها الخطوط الجوية الكويتية والمجمعات 

التجارية والجامعات وغيرها.

»عمومية« المحامين توافق على التقريرين اإلداري والمالي
● حصة المطيري

عقدت جمعية المحامين برئاسة رئيس 
مجلس اإلدارة شريان الشريان، وحضور 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية 
العمومية وممثلين عــن وزارة الــشــؤون، 
الجمعية العمومية العادية للعام النقابي 
2021 - 2022 لمناقشة التقريرين المالي 
واإلداري ضمن أعمال الجمعية العمومية 
العادية، وتمت الموافقة باإلجماع على 

التقريرين.
وقـــال الــشــريــان إن هـــذا يعتبر إنــجــازا 
غير مسبوق، خصوصا بعد أن تم تحديد 
أهداف مجلس اإلدارة وفق رؤية واضحة 
ــوال إلـــى  ــ ــ ــق مـــعـــطـــيـــات الـــــواقـــــع، وصـ ــ ــ ووفـ
هــذا اإلنــجــاز الفريد من نوعه، الــذي يعد 
مفخرة حقيقية لجميع منتسبي جمعية 
المحامين، بما اشتمل عليه من فعاليات 
ومـــشـــاركـــات وحـــمـــالت تـــم إطــالقــهــا على 

جميع المستويات المهنية والمجتمعية.
بدوره، قال أمين سر جمعية المحامين 
خالد السويفان: إنه تم اعتماد أكبر تقرير 
إداري عــلــى مــســتــوى نــقــابــات المحامين 
ــبـــر مــنــذ تــأســيــس جمعية  ، واألكـ

ً
عــالــمــيــا

، وهذا 
ً
المحامين الكويتية قبل 59 عاما

يــعــد إنــجــازا غــيــر مــســبــوق عــلــى مستوى 
 ،

ً
نـــقـــابـــات الــمــحــامــيــن إقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا
واألكبر منذ تأسيس الجمعية عام 1963.

وأكد السويفان أن »مجلس اإلدارة، من 
خــالل مــا تــوافــر ألعضائه مــن تــجــّرد حر، 
وإرادة قادرة على الوفاء بالوعد، وبتكاتف 
جــمــيــع الـــلـــجـــان الــعــامــلــة فـــي الــجــمــعــيــة، 
وأعضائها من المحامين والمحاميات، 
كان له قصب السبق في إنجاز ما يجاوز 
85 بــالــمــئــة مـــن رؤيـــــة الــمــحــامــي 2023؛ 
 من خاللها مسيرة رجاالت أولوا 

ً
مستكمال

مهنة المحاماة كل وقتهم وجهدهم، وهو 
الـــتـــزام وطــنــي ومــهــنــي ال يــقــبــل الــمــزايــدة 

مــن أجـــل تفعيل دور جمعية المحامين 
الــكــويــتــيــة، بــاعــتــبــارهــا إحــــدى جمعيات 
النفع العام المعنّية باإلسهام في حركة 
 ما تكون لغة 

ً
التنمية المستدامة، ودائما

األرقام هي أصدق لغة في تقييم أي عمل، 
ولن نقبل إال بالتمّيز وبمزيد من العمل 

واإلنجازات«.

»ملست« يعلن الفائزين بالمعرض 
العلمي الكويتي - الفرنسي

● عادل سامي
أعلن مكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا »ملست آسيا« 
أســمــاء الـــمـــدارس الــمــتــوســطــة الــســت الــفــائــزة فــي الــمــســابــقــة العلمية 
والبحثية للمعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السادس عشر، الذي 
نظمه المكتب بعنوان »الــذكــاء االصطناعي« بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية لدى الكويت والتوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية.

وقال المدير اإلقليمي لمكتب »ملست آسيا« داود األحمد، في تصريح 
صحافي، أمس، إن مدارس المرحلة المتوسطة بنين الفائزة بالمراكز 
لها الطالب نايف 

ّ
الثالثة األولـــى هــي مــدرســة الــحــارث السعدي ومث

لها 
ّ
الشمري والطالب محمد سعد، ومدرسة أبو أيوب األنصاري ومث

الطالب على فاضل أكبر والطالب عبد العزيز بدر تقي، ومدرسة علي 
لها الطالب محمد ممدوح قبيالن تركي والطالب 

ّ
السالم الصباح ومث

علي أحمد علي سهيل.
وأضاف أن المعرض المذكور، الذي تم افتتاحه 5 ديسمبر الجاري، 
 
ً
لها 40 طالبا

ّ
شهد مــشــاركــة 20 مــدرســة متوسطة بنين وبــنــات مث

 حول موضوع المعرض 
ً
 وبحثيا

ً
 علميا

ً
وطالبة قدموا 21 مشروعا
وهو »الذكاء االصطناعي«.

جانب من »عمومية« المحامين

جانب من المشاركين في احتفالية مهرجان اآلسيان

https://www.aljarida.com/article/7701
https://www.aljarida.com/article/7700
https://www.aljarida.com/article/7699
https://www.aljarida.com/article/7695
https://www.aljarida.com/article/7697
https://www.aljarida.com/article/7576
https://www.aljarida.com/article/7702


• فهد الرمضان 
ــه  ــرتـ ــا نـــشـ ــ ــ ــع مـ ــ ــ  مـ

ً
تـــــفـــــاعـــــا

»الجريدة« في عددها بتاريخ 
23 نــوفــمــبــر الــمــاضــي، وبعد 
تــوجــيــهــات صـــدرت مــن وزيــر 
التربية وزيــر التعليم العالي 
ــلـــمـــي، د. حــمــد  والـــبـــحـــث الـــعـ
العدواني، أعلن مدير الشؤون 

الــتــعــلــيــمــيــة بـــــــاإلدارة الــعــامــة 
لــلــتــعــلــيــم الــــخــــاص، مــنــصــور 
الــــمــــنــــصــــور، بـــــــدء اســـتـــقـــبـــال 
طــلــبــات الطلبة الــراغــبــيــن في 
التسجيل بالصندوق الخيري 
ــوم لــمــدة  ــيـ  مـــن عــصــر الـ

ً
ا بــــــدء

 إلـــــى أن 
ً
أســـبـــوعـــيـــن، مـــشـــيـــرا

المبلغ الــمــرصــود للصندوق 
ــالــــي 6  ــحــ ــري لـــلـــعـــام الــ ــيــ ــخــ الــ

مـــايـــيـــن و150 ألـــــف ديــــنــــار، 
وأن طلبات التسجيل سيتم 
اســتــقــبــالــهــا فـــي مــبــنــى إدارة 
ــــخـــــاص بــمــنــطــقــة  الـــتـــعـــلـــيـــم الـ

مبارك الكبير قطعة 2.
ــور فــي  ــنــــصــ ــمــ وأضـــــــــــاف الــ
تــــصــــريــــح لــــــ »الــــــجــــــريــــــدة« أن  
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الـــتـــقـــديـــم 
فــي الــصــنــدوق سيكون بآلية 
مــنــظــمــة، حـــيـــث ســيــتــم حــجــز 
مـــواعـــيـــد عـــبـــر مـــنـــصـــة مــتــى، 
ومن ثم سيتم استقبال مقدم 
ــن الــطــلــبــة  ــ ــلــــب، ســــــــواء مـ ــطــ الــ
البدون أو الوافدين الراغبين 
فــــي الـــتـــســـجـــيـــل بـــالـــصـــنـــدوق 
للعام الدراسي الحالي 2022/ 
لـــتـــعـــلـــيـــم  ا إدارة  ــي  ــ فــ  2023
الخاص، الفتا إلى أن األولوية 
ستكون للطلبة البدون، وبعد 
استيفاء جميع طلباتهم سيتم 
الــنــظــر فــي الــطــلــبــات المقدمة 
من الفئات األخرى المحتاجة. 
وأشـــار إلــى أن المستندات 
ــلــــوبــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــي  الــــمــــطــ
الــصــنــدوق لجميع الــمــدارس 
العربية من الطاب والطالبات 
البدون تتضمن بطاقة أمنية 
أصــلــيــة صــالــحــة لـــأب واألم، 
والـــطـــالـــب الــــمــــراد تــســجــيــلــه، 
إضــافــة إلــى شــهــادة راتـــب في 

 .
ً
حال كان ولي األمر موظفا

ــو 13  ــحــ ولـــــفـــــت إلــــــــى أن نــ
ــــف طـــالـــب يــســتــفــيــدون مــن  ألـ
 
ً
الــصــنــدوق حــتــى اآلن، مبينا
أن المستندات المطلوبة من 
الطلبة الــوافــديــن تشمل إذن 
عمل لولي األمـــر، إضــافــة إلى 
شهادة راتــب، وكشف حساب 
عن آخر 6 أشهر عمل، إضافة 
إلــــــــى بــــطــــاقــــة مــــدنــــيــــة لـــولـــي 
األمــر والطالب وجميع أفــراد 
 عن بيان بحالة 

ً
األسرة، فضا

االلتزامات الشهرية، ومصادر 
الـــدخـــل واإلقــــامــــة، مــبــيــنــا أنــه 
سيتم االتـــصـــال عــلــى الطلبة 

المقبولين.
في مجال آخر، عقد الوكيل 

الــمــســاعــد للتعليم الــعــام في 
وزارة التربية أسامة السلطان 
 مــع مــوجــهــي عموم 

ً
اجــتــمــاعــا

المجاالت الدراسية بحضور 
مديرة إدارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام باالنابة حميدة 
القاف، إذ تم تقديم الشكر لهم 
على جهودهم المبذولة طوال 

العام الدراسي. 
وتـــنـــاول االجـــتـــمـــاع بعض 
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات الـ
بــــــــاخــــــــتــــــــبــــــــارات الــــــوظــــــائــــــف 
اإلشرافية للهيئات التعليمية 
الـــمـــزمـــع إقـــامـــتـــهـــا مــــع بـــدايـــة 

الفصل الدراسي الثاني.

ــا طـــــــالـــــــب الــــســــلــــطــــان  ــ ــمــ ــ كــ
مـــوجـــهـــي الـــعـــمـــوم بــمــتــابــعــة 
ــي  ــنــ ــفــ ــه الــ ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــتــ ــ ــ جـــــــهـــــــاز ال
ــلــــيــــمــــيــــة  بـــــالـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــتــــعــ
والــتــوجــيــه بما يــلــزم بأهمية 
االنتهاء من المناهج الدراسية 
لجميع المراحل التعليمية في 
الوقت المحدد ووفــق الخطة 
العامة المعمول بها في قطاع 

التعليم العام.

● جورج عاطف
علمت »الجريدة« أن وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الــمــجــتــمــعــيــة، وزيــــــرة الـــدولـــة 
لــشــؤون الــمــرأة والطفولة مي 
 
ً
 وزاريــا

ً
البغلي، أصــدرت قــرارا

قضى بتعيين 3 أعضاء ُجدد 
داخــــل مــجــلــس إدارة جمعية 
ــمــــد الــتــعــاونــيــة،  ــاح األحــ صـــبـ
ــن مـــوظـــفـــي الــــــــوزارة  ــان مــ ــنــ اثــ
ــم الــــفــــيــــلــــكــــاوي،  ــ ــاصــ ــ ــا عــ ــ ــمـ ــ هـ
وعــــبــــدالــــمــــحــــســــن الـــمـــخـــيـــال، 
ــالـــي وســكــان  والـــثـــالـــث مـــن أهـ
المنطقة وهو خالد المطيري.
 لمصادر »الــشــؤون« 

ً
ووفــقــا

فــــإن مــجــلــس إدارة الجمعية 
يضم 5 أعضاء، غير أن أحدهم 
 اجــتــمــاعــات 

ً
ــدا ــمـ ال يــحــضــر عـ

ــة مــمــا يــتــرتــب  ــ ــ الــهــيــئــة اإلداريـ
ــنـــصـــاب  ــلــــى ذلـــــــك فـــــقـــــدان الـ عــ
الـــقـــانـــونـــي لــلــمــجــلــس وعــــدم 
صــحــة انــعــقــاد االجــتــمــاعــات، 
مــــــوضــــــحــــــة أن هـــــــــــذا األمـــــــــر 
يـــتـــرتـــب عــلــيــه تـــوقـــف أعـــمـــال 
 
ً
الجمعية، بما ينعكس سلبا
عــلــى الــخــدمــات الــتــي تقدمها 

لمساهميها ومرتاديها. 
وأكدت أنه من هذا المنطلق 
اتخذت الوزيرة قرار التعيين 
ــر أمـــــــــور  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لــــيــــتــــســــنــــى تـ
الــجــمــعــيــة، ال ســيــمــا الــمــالــيــة 
مـــنـــهـــا، الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــاعـــتـــمـــاد 

وتوقيع شيكات الموردين.

مركز البرامج الطالبية

فــــي مــــوضــــوع آخــــــر، كــشــف 
وكيل وزارة الشؤون باإلنابة، 

ــيــــس لـــجـــنـــة الـــمـــشـــروعـــات  رئــ
الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة مــســلــم 
ــن تـــوقـــيـــع عــقــد  الـــســـبـــيـــعـــي، عــ
اإلشـــراف على تنفيذ مشروع 
إنشاء وإنجاز وصيانة مركز 
الــكــويــت الــتــعــاونــي لــلــبــرامــج 
ــدبـــوس  الـــطـــابـــيـــة، مــــع دار الـ
ــة  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ لـــــاســـــتـــــشـــــارات الـ
بقيمة 87 الــف ديــنــار، إضافة 
ــقــــاولــــة  إلــــــــى تــــوقــــيــــع عــــقــــد مــ
ــشـــروع مــــع شــركــة  ــمـ تــنــفــيــذ الـ
الُمنتهى للعقارات والمقاوالت 
اإلنشائية بقيمة 4.3 مايين 
 أن الـــــُمـــــدة 

ً
ــا ــنــ ــيــ ــبــ ديـــــــنـــــــار، مــ

.
ً
المتوقعة إلنجازه 18 شهرا

وقــــــــــــــــال الــــــســــــبــــــيــــــعــــــي، إن 
الــمــشــروع يــقــام عــلــى مساحة 
10 آالف متر مربع، في محمية 
ــراء، بــــالــــتــــعــــاون بــيــن  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
لجنة المشروعات التعاونية 
الـــوطـــنـــيـــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــلـــبـــيـــئـــة، ووزارة الـــتـــربـــيـــة،  لـ
ــــت« حــســب  ــسـ ــ ــلـ ــ ــنــــظــــمــــة »مـ ومــ
ــمــــوقــــع بــيــن  الــــبــــروتــــوكــــول الــ
الجهات األربع في أبريل 2018، 

 إلى أن المشروع عبارة 
ً
مشيرا

ــة مــتــعــددة  ــالـ ــن مـــســـرح وصـ عـ
األغراض وقاعات تدريب، إلى 
جانب مكاتب إداريــة وقاعات 

المحافظات.
وأضاف أن »المشروع يأتي 
ضمن إطار مشاركة مساهمي 
الجمعيات التعاونية في شغل 
أوقات الفراغ للطلبة بالعلوم 
والتكنولوجيا، وتدريبهم على 
تصنيع الروبوتات والمشاركة 
 
ً
في المسابقات الدولية، فضا

عــــن تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى األعـــمـــال 
الــحــرفــيــة الــبــســيــطــة، وإقـــامـــة 

المسابقات العلمية بينهم«.

دعم المنتج الزراعي 

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، وبـــــــنـــــــاء عـــلـــى 
توجيهات الوزيرة مي البغلي، 
صـــــــدر الــــــقــــــرار االداري رقــــم 
)3972/ أ( لسنة 2022، القاضي 
بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ 
ــرار رقـــــم )115/ت( لــســنــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــم وتـــرويـــج  ــ 2022، بـــشـــأن دعـ

المنتج الــزراعــي المحلي في 
الجمعيات التعاونية، عبر فرق 
تفتيش ميدانية لرصد مدى 
تواجد الجمعيات التعاونية 
فــي هـــذه الــمــنــافــذ التسويقية 
ومشاركتها الفعلية في المزاد 
ــد مــشــتــريــات  ــ الـــيـــومـــي، ورصــ
الخضار لكل جمعية مقارنتها 

واالحتياج الفعلي.
ــرار إلـــــى دعـــم  ــ ــقـ ــ ويــــهــــدف الـ
االنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي لــلــخــضــار 
ــلــــك مـــن  ــهــ ــتــ ــمــــســ ــة الــ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ وحــ
االرتــفــاع المصطنع لاسعار 
من خــال إلغاء دور الوسيط 
أو االحــتــكــار لــســوق الخضار 
فــــي الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
وللتأكد مــن قــيــام الجمعيات 
بــالــشــراء الــمــبــاشــر مــن منافذ 
الـــتـــســـوقـــيـــة لـــشـــبـــرتـــي اتـــحـــاد 
المزارعين بالعارضية، وشركة 

وافر بالصليبية.
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»التربية«: استقبال طلبات الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة اليوم
المنصور لـ ةديرجلا•: يستمر أسبوعين خالل الفترة المسائية بمواعيد مسبقة عبر منصة »متى«

تعيين 3 أعضاء في مجلس »صباح األحمد« التعاونية
ف عن االجتماعات«

ّ
»لتسيير أمور الجمعية عقب تعّمد عضو التخل

 
ً
أصدرت »الشؤون« قرارا

 بتشكيل لجنة لمتابعة 
ً
إداريا

تنفيذ قرار دعم وترويج المنتج 
الزراعي المحلي في الجمعيات 

التعاونية.

طريق كبد - الصليبية

وكيل الوزارة متوسطًا أعضاء »المشروعات الوطنية« أمس

منصور المنصور
»الجهراء التعليمية«: التنمر في المدارس 

يربك التحصيل العلمي
أكـــدت مــديــرة الــشــؤون التعليمية بمنطقة 
الجهراء التعليمية ندى المطيري أن انتشار 
ظاهرة التنمر في مدارس الكويت يسبب ربكة 
 إلى ضرورة تكاتف 

ً
للعملية التعليمية، مشيرة

الجهود لتكون متكاملة من أعلى هرم الميدان 
التربوي إلى آخره.

جاء ذلك خال حضورها فعاليات الملتقى 
التربوي الـ 25، الذي تنظمه مراقبة الخدمات 
االجتماعية والنفسية على مسرح مدرسة هالة 
بنت خويلد المتوسطة تحت شعار »عطاء من 
أجــل االرتــقــاء«، برعاية مدير منطقة الجهراء 

التعليمية منصور الديحاني.

وقالت المطيري إن التنمر ظاهرة ومشكلة 
 
ً
يعانيها الطالب المتنمر والمتنمر عليه، الفتة
إلـــى »انــنــا كـــــوزارة سنخسر االثــنــيــن، فـــاألول 
ــرام، والــثــانــي ســيــكــون لــديــه كسر  ــ مــشــروع إجـ
بالشخصية وانطواء وتردٍّ في مستواه العقلي 
والفكري والمهاري، ولن يرغب في أن يتعلم وال 

ممارسة حياته االجتماعية«.
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع ســيــاســات 
تعليمية تــربــويــة تــطــبــق فـــي الــمــنــطــقــة للحد 
من هذه الظاهرة وحصر الطاب المعرضين 
للخطر، »وعلينا خلق شخصية متكاملة قدر 

اإلمكان«.

نظمت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن الكريم 
وعلومه »حفاظ« دورة بعنوان 

»مخطوطات الدراسات القرآنية... 
مشكات وحلول«، حاضر فيها 
خبير املخطوطات بدار الكتب 

املصرية، الشيخ صالح األزهري، 
في مقر الجمعية بمنطقة 

الروضة، بالتعاون مع إدارة 
مساجد حولي بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسامية.
وثمن نائب رئيس مجلس إدارة 

الجمعية م. أحمد املرشد، في 
تصريح صحافي أمس، دعم 

وزارة األوقاف لكل ما فيه خدمة 
كتاب الله، متوجها بالشكر 

إلى مدير إدارة مساجد حولي 
د. خالد الحيص على التعاون 

املثمر مع »حفاظ«.
من جانبه، شدد األزهري، في 

كلمة له خال الدورة، على أهمية 
تحقيق املخطوطات القرآنية، 

مشيرا إلى أن »الدراسات 
القرآنية في أغلب مباحثها 

تعتمد على نقل آراء من سبقونا 
منذ نزول الوحي إلى يومنا هذا، 

واملخطوطات هي الوعاء الذي 
حفظ لنا هذه اآلراء«.

دشنت الهيئة الخيرية 
اإلسامية العاملية أخيرًا في 

محافظة الحديدة اليمنية 
مشروع التدريب والتمكني 

االقتصادي للمرأة املعيلة ملدة 
5 أشهر، بتكلفة تقدر بـ 95.017 

دوالرًا.
ويهدف املشروع إلى تدريب 
وتأهيل 100 امرأة يمنية في 
مجاالت الخياطة والتطريز 
وصناعة البخور والعطور 

وتربية املواشي، وتزويدهن 
باإلمكانيات الازمة لبدء 

مشاريع تنموية صغيرة مدرة 
للربح تكفل لهن حياة كريمة.

وينطلق املشروع من مبادرتي 
حلول وقدرات للتمكني 

االقتصادي لذوي الحاجات، 
الذي ُيعد أحد األهداف 

االستراتيجية لخطة الهيئة 
الخيرية 2020 - 2024.

حضر تدشني املشروع محافظ 
الحديدة، ولفيف من املسؤولني 
التنفيذيني في مدينتي حيس 

والخوخة، والذين أشادوا 
باملشاريع التنموية والبرامج 

التدريبية والتأهيلية التي 
تنفذها الهيئة الخيرية في 

اليمن ملصلحة األسر الفقيرة.

أعلن البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة، إنجاز مشروع كسوة 

الشتاء لأيتام املشمولني 
برعايته، والبالغ عددهم 600 

يتيم داخل الباد.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 

البنك مشعل األنصاري، في 
تصريح لـ »كونا«، أمس، إن 

املشروع ُيعد أحد أنواع التكافل 
والتراحم االجتماعي لجميع 

شرائح املجتمع الكويتي، 
السيما أنه يرسم البسمة على 

وجوه األيتام، ويخفف أعباء 
الحياة عن أهاليهم.

وأوضح األنصاري أن آلية 
التوزيع تمثلت بتوزيع 

كوبونات مشتريات على أولياء 
األمور لشراء كسوة الشتاء، 

إضافة إلى توزيع مساعدات 
مادية شهرية، مبينًا أن هذا 

املشروع استفاد منه 150 يتيمًا 
عام 2020.

وأكد سعي البنك الدائم إلى 
عمل الخير، وتخفيف املعاناة 

عن الفئات املحتاجة في 
املجتمع.

سلة أخبار

»حفاظ« تنظم
دورة »مخطوطات 
الدراسات القرآنية«

»الخيرية« تدشن »تمكين 
المرأة المعيلة« باليمن

بنك الطعام ينجز »كسوة 
الشتاء« لـ 600 يتيم

»األشغال«: إنجاز تطوير وصلة 
»طريق كبد« نهاية 2023

مناقصة مستقبلية لتحديث الطريق بـ 340 مليون دينار

● سيد القصاص
كشفت مــصــادر مطلعة فــي وزارة األشــغــال العامة، أن األعمال 
الجارية في تطوير »طريق كبد« الوصلة من الدائري السادس إلى 

الدائري السابع تنتهي نهاية عام 2023. 
وقالت المصادر لـ«الجريدة« إن تنفيذ تلك األعمال يأتي ضمن 
أعمال العقد 303، موضحة أن تطوير طريق كبد بشكل كامل سيكون 

ضمن عقد مستقبلي خاص بالمشروع، يشمل أعمال 
»التصميم والتنفيذ«.

ولفتت إلــى أن تطوير طريق كبد من المشاريع الحيوية التي 
توليها الهيئة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري أهــمــيــة خــاصــة ألن 
الطريق »أحد الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الكويت بمنطقة 
الصليبية الصناعية، إضافة إلــى كثرة الــحــوادث التي تقع عليه 
بسبب الكثافة المرورية من الشاحنات والعاّمة على الطريق على 

مدار 24 ساعة«. 
وأوضحت أن تطوير طريق كبد يأتي ضمن أعمال العقد 604 
الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طريق كبد الصليبية، الذي تبلغ 
 إلى أهميته.

ً
قيمته التقديرية 340 مليون دينار، وتنفذه الهيئة نظرا

يذكر أن هناك العديد من المشاريع التي تقدمت وزارة األشغال 
وهيئة الطرق لتنفيذها من خال العديد من العقود، لكن الدورة 
المستندية لتنفيذ تلك العقود تؤخر تنفيذها لسنوات مما يؤثر 
 على حالة المرافق العامة مثل صيانة الطرق التي تعاني منذ 

ً
سلبا

سنوات عدم إجراء الصيانة الازمة لها.

توقيع عقد 
»المركز 

التعاوني 
للبرامج 

الطابية« بـ 
4.387 مايين 

دينار
السبيعي

خبر »الــجــريــدة« في 
23 نوفمبر الماضي

شحن السيارات الكهربائية... منبع جديد للهدر
 ثمن 67 كيلوواط مدعومة لتسير مسافة تكلف بالبنزين 6 دنانير 

ً
• بطاريتها تمتلئ بـ 335 فلسا

 للعدالة االجتماعية
ً
• على الوزارة تفادي تباين سعَري النوعين ووضع تعرفة للشواحن تحقيقا

مــع إعـــان وزارة الكهرباء 
ــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة،  ــمـ والـ
فتح باب التقديم على طلبات 
ــن الــــســــيــــارات  لــــمــــواقــــع شــــحــ
ــيـــة عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
 
ً
اإللكتروني، وبدء العمل فعليا

 للتعرفة 
ً
في هذه المواقع وفقا

الــمــدعــومــة مــن الــدولــة حسب 
قــانــون 20 لسنة 2016، فتح 
ــدُم تــحــديــد تــعــرفــة جــديــدة  ــ عـ
ــــام مــشــروع   أمـ

ً
الـــبـــاب واســـعـــا

أزمـــــة، عــلــى خــلــفــيــة اســتــفــادة 
مشاريع محطات الشواحن من 
التعرفة المعتمدة الستهاك 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ ــمــ الــــكــــهــــربــــاء والــ

 
ً
ــدارا الـــدولـــة، وهـــو مــا يــعــد إهــ

 
ً
ــال الــــــــعــــــــام، وتـــحـــقـــيـــقـــا ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

لــمــكــاســب عــلــى حـــســـاب دعــم 
الــكــهــربــاء، الـــذي يكبد الــدولــة 

 .
ً
مليارات الدنانير سنويا

وقــالــت مــصــادر مــطــلــعــة، لـ 
 للدعم 

ً
ــه وفـــقـــا »الـــجـــريـــدة«، إنـ

المقدم من الــدولــة للقطاعات 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة ســـــــــــــواء كــــانــــت 
 
ً
 أو تـــجـــاريـــا

ً
ــا ــاصــ  خــ

ً
»ســـكـــنـــا

« فــي الــقــانــون 
ً
أو اســتــثــمــاريــا

الــمــذكــور، تبلغ تعرفة شحن 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
»الــــــخــــــاص« فـــلـــســـيـــن لــلــكــيــلــو 
واط، وللتجاري واالستثماري 

5 فـــلـــوس، مــبــيــنــة أن الــســعــة 
الــــــتــــــخــــــزيــــــنــــــيــــــة لـــــلـــــســـــيـــــارة 
 )

ً
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة )تــــســــا مــــثــــا

ــلـــوواط، وهــي  ــيـ ـــ 67 كـ تـــقـــدر بـ
تـــكـــلـــف الــــــــــوزارة إذا شــحــنــت 
ــة  ــرفـ ــعـ ــتـ ــالـ فــــــي »الــــــــخــــــــاص« بـ
، و335 

ً
الــمــدعــومــة 134 فــلــســا

 بــالــقــطــاع الــتــجــاري أو 
ً
فــلــســا

االســتــثــمــاري لــتــقــطــع مسافة 
500 كيلومتر، في حين تكلف 
نفس المسافة لسيارة البنزين 

نحو 6 دنانير. 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــرت الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
»الكهرباء« أغفلت هذا التباين 
وأتـــاحـــت ألصـــحـــاب محطات 

الشحن االســتــفــادة مــن الدعم 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب، مـــشـــددة 
على ضـــرورة تــفــادي الـــوزارة 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــغـــرة والـ ــثـ لـــهـــذه الـ
وضع تعرفة للشواحن أسوة 
بالتعرفة غير الموحدة للسكن 
الخاص والتجاري، السيما أن 
زيادة التوجه نحو السيارات 
الكهربائية من شأنها أن تزيد 
االســتــهــاك، وبــالــتــالــي مبالغ 
الدعم التي تتكبدها الدولة.   

ــمـــن يــتــحــمــل  لــــت عـ ــاء ــســ وتــ
ــمــــادي بــيــن تعبئة  ــارق الــ ــفــ الــ
ــارات الـــبـــنـــزيـــن وشـــحـــن  ــ ــيــ ــ ســ
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، هل 

يتحمله دعم الدولة للمستهلك 
الذي ال يستطيع شراء سيارة 
كهربائية، أم تعيد »الكهرباء« 
النظر فــي تعرفة الشحن في 
ظل عوامل الضغط على قدرة 
الــدولــة فــي توفير التزاماتها 
ــاه الــمــواطــنــيــن،  األخـــــــرى تـــجـ
ومـــنـــهـــا الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والتربوية والسكنية وغيرها؟ 
وبينت أن قانون 20 لسنة 
2016 أعطى في البند الثامن 
من مذكرته التفسيرية الحق 
ــر الـــكـــهـــربـــاء أن يــصــدر  لــــوزيــ
 عـــلـــى الـــتـــعـــرفـــة بــعــد 

ً
ــديـــا ــعـ تـ

العرض على مجلس الــوزراء، 

متسائلة: لماذا لم يتم التعديل 
والعرض على مجلس الوزراء 
واحــتــســاب الــكــيــلــوواط بمئة 
ــارات  ــيــ ــســ ــن الــ ــواحــ ــشــ فـــلـــس لــ
الــكــهــربــائــيــة لــتــصــبــح القيمة 
ــيــــمــــا أن هــــذا  ــيـــة، الســ ــقـ ــنـــطـ مـ
ــيــــن تـــجـــار  ــتـــح عــ ــفـ الـــــوضـــــع يـ
الــعــقــار الــذيــن ال يستطيعون 
تقوية التيار بسبب مخالفات 
ــــع الــــشــــواحــــن  ــاء، لـــــوضـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
لــــتــــقــــويــــة تــــــيــــــار بــــنــــايــــاتــــهــــم 

المخالفة؟

للوزير حق تعديل 
السعر فلماذا 

 
ً
ال ُيصدر قرارا

بتسعير الكيلوواط 
بمئة فلس لتصبح 

القيمة منطقية؟!
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ــة  ــر لـــخـــدمـ ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ أفـــــضـــــل الــ
المرضى.

وأضـــاف: »إنــنــا الــيــوم، بعد 
مرور 20 عاما على انطالقتنا، 
مازلنا نبذل قــصــارى جهدنا 
لـــــمـــــواكـــــبـــــة كـــــــل الــــــتــــــطــــــورات 
والــتــقــنــيــات، وتــطــبــيــق أفضل 
الخطط االستراتيجية لخدمة 
مــرضــانــا وتــحــقــيــق أهــدافــنــا، 
وتــأكــيــد أصــالــتــنــا ومــواصــلــة 

االنتقال من نجاح إلى آخر«.
ــه، قـــــــــال رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
د. ســـنـــد  رة،  اإلدا ــلــــس  مــــجــ
الفضالة: »اعتبر هذا التكريم 
تـــكـــريـــمـــا لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن، 
 طــفــرة 

ً
حــيــث شــهــدنــا جــمــيــعــا

ــاب كـــبـــار  ــطــ ــقــ ــتــ ــاســ كــــبــــيــــرة بــ
األطــــبــــاء والــمــخــتــصــيــن، بعد 
أن بدأت المشوار في عيادتي 
الصغيرة بالسالمية، أصبح 
اآلن مستشفى طيبة يضم 850 
، وهو ما يشير إلى أن 

ً
موظفا

الفكرة البسيطة لمركز جراحة 
عمليات اليوم الواحد، تحولت 
إلى مصدر رزق لمئات األسر، 
وكلما أتذكر هذا األمر حمدت 
الله سبحانه وتعالى وشعرت 

بالراحة«.
بـــــدورهـــــا، قــــالــــت الــرئــيــســة 
التنفيذية للمستشفى، لمى 
الفضالة: »لقد استقبلت طيبة 
ــريـــض لـــهـــا فــي  كــلــيــنــك أول مـ
الثامن من ديسمبر 2002، أي 
 من اليوم، شهد 

ً
قبل 20 عاما

 
ً
بــعــدهــا الــمــســتــشــفــى جـــهـــودا

مــســتــمــرة مـــن تــطــويــر جـــودة 
الرعاية الطبية، واستكشاف 
أفضل الطرق المبتكرة لتقديم 
الــرعــايــة الـــالزمـــة عــبــر جــهــود 
أسرتنا وأصدقائنا وزمالئنا 

وخيرة مرشدينا«. 
وأضــافــت: »لــيــس هــنــاك من 
كـــلـــمـــات يــمــكــن أن تـــصـــف 20 
 مــن اإلنـــجـــازات والــنــمــو 

ً
عــامــا

ــات، واألهــــــــــــم 20  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ وال
ــن الـــــــــدروس والـــِعـــبـــر   مــ

ً
ــا ــامــ عــ

ــه، فـــإنـــه  ــيــ ــلــ ــادة، وعــ ــفــ ــتــ ــمــــســ الــ
يشرفني ويــســعــدنــي أن أقـــّدم 
أولئك الذين أسهموا معنا في 

تــحــقــيــق مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه من 
إنجازات«. 

وأكــــــــدت أن »طـــيـــبـــة« حــقــق 
ــلــت 

ّ
إنـــــجـــــازات مـــلـــمـــوســـة تــمــث

في تطوير قــدرات الموظفين، 
وتــنــويــع الــخــدمــات واألجــهــزة 

الطبية. 
مــن جهته، قــال مــديــر إدارة 
ــــة أحــــمــــد  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ الـــــــــمـــــــــوارد الـ
العريان: »فخورون بأن هؤالء 
الــمــوظــفــيــن كـــانـــوا بــحــق خير 
ممثلين لقيمنا الجوهرية التي 
ترجمتها جهودهم على أرض 
الــواقــع واستفاد مــن تفانيهم 

المجتمع«.
ُيـــذكـــر أن مــســتــشــفــى طيبة 
أســـس عـــام 2002 لــيــكــون أول 
مركز رعاية صحي متخصص 
بــعــمــلــيــات الـــيـــوم الـــواحـــد في 
الــكــويــت، وهــو أول مستشفى 
ــــاص فــــي مــحــافــظــة مـــبـــارك  خـ
الــكــبــيــر، يــشــمــل أكـــثـــر مـــن 23 
ــا مــــخــــتــــصــــا بـــجـــمـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــــسـ قـ

الجوانب الصحية.
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دراسة استقصائية موسعة حول الصحة العقلية في الكويت
  

ً
 من كل 4 أشخاص دون سن 30 عاما

ً
• فاتن أبوغزالة: االكتئاب اإلكلينيكي يصيب واحدا

• انتصار الصباح: التكيف مع العادات اإليجابية على المدى الطويل يعزز الرفاهية والتنمية

• نظمتها »سيرفس هيرو« بالشراكة مع »النوير« و»البنك الوطني« و»بوبيان«
 وأظهرت حصول الكويت على 45.4 نقطة من إجمالي 65

ً
• شملت 4372 شخصا

أكدت أبوغزالة أنه تم تنفيذ 
الدراسة االستقصائية لتعزيز 

األمل بين أولئك الذين 
يعانون العزلة، وإن كانوا 

محاطين بالعائلة واألصدقاء.

عادل سامي

 عيادة صغيرة 
أصبحت 

مستشفى يضم 
ً
850 موظفا

سند الفضالة

 من 
ً
 20 عاما

اإلنجازات 
والنمو 

والنجاحات 
والدروس 
المستفادة

لمى الفضالة

أظـــهـــرت دراســــــة اســتــقــصــائــيــة 
نظمتها »سيرفس هيرو« بالشراكة 
مع كيانات رئيسية كويتية حول 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة عــلــى مــســتــوى 
 ،

ً
الــكــويــت، شملت 4372 مــشــاركــا

حصول الكويت على 45.4 نقطة 
من إجمالي 65، بناء على مقياس 
وارويك-إدنبرة للرفاهية العقلية، 
 من 

ً
وهــو أعــلــى بنقطتين تقريبا

المعيار اإلسكتلندي لعام 2021 
البالغ 43.6 مع مالحظة أن التقييم 
ــنـــدي كــــــان خــــــالل فــتــرة  ــلـ ــتـ ــكـ اإلسـ

انتشار كوفيد 19.
وأكدت رئيسة »سيرفس هيرو« 
فاتن أبوغزالة في مؤتمر صحافي 
أمس، إلعالن نتائج الدراسة أنه تم 

تنفيذ هــذا االستطالع )الــدراســة( 
ــل بــيــن أولـــئـــك الــذيــن  لــتــعــزيــز األمــ
يــعــانــون مـــن الـــعـــزلـــة، وإن كــانــوا 

محاطين بالعائلة واألصدقاء.
وذكرت أنه تم إجراء االستطالع 
ثــنــائــي الــلــغــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت من 
مــنــتــصــف أكــتــوبــر إلــــى منتصف 
نوفمبر الماضيين، واستند إلى 
مقياس وارويك-إدنبرة للرفاهية 
العقلية، وتـــم تصميم المقياس 
لتجميع األفراد بناًء على درجاتهم 
مــن حيث الرفاهية اإليجابية أو 

المعتدلة أو المنخفضة.
ولفتت إلى أن الجهات الداعمة 
ــــي، الـــنـــويـــر كــشــريــك  لـــلـــمـــبـــادرة هـ
استراتيجي، وبنك الكويت الوطني 

انتصار الصباح متحدثة خالل المؤتمر الصحافي )تصوير نوفل إبراهيم(

جانب من المشاركين

وبنك بوبيان كرعاية ذهبية، وبنك 
الــخــلــيــج، ومـــركـــز فـــوزيـــة سلطان 
للصحة، وسوربتمست، وEn.v، و

Trashtag، والجامعة األميركية في 
الكويت كجهات راعية.

تركيبة العينة

وأوضــحــت أن تركيبة العينة 
تنقسم بالتساوي حسب الجنس، 
ــة %69  ــيــ ــنــــســ ــــث الــــجــ ــيـ ــ ومـــــــــن حـ
كويتيون، ومن حيث جهة العمل 
39% قطاع خاص، 20% موظفون 
حكوميون، والمستوى الدراسي 
51% خريجون جامعيون، و%24 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــيـــن 29-18، 
و32% تتراوح أعمارهم بين 30-

.
ً
39، و23% بين 40-49 عاما

وقـــالـــت أبـــوغـــزالـــة، إن الصحة 
العقلية اكتسبت مكانة بارزة منذ 
بـــدء »كــوفــيــد 19«، لكن حتى قبل 
انــتــشــار الـــوبـــاء، ظــهــرت عــالمــات 
اإلجــــهــــاد، مــشــيــرة إلــــى أن »هـــذه 
الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء 
على الصحة النفسية لمجتمعنا 
عــلــى أمــــل تــوفــيــر رؤيـــــة مــوثــوقــة 
لــلــخــبــراء وصــانــعــي الــســيــاســات 
التي من شأنها رفع جدول األعمال 
وإزالـــــة وصــمــة الــصــحــة النفسية 
وإدخــــــال تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة في 

الرقم هو األعلى بين غير العرب 
الذين تقل أعمارهم عن 16 )%40( 
والكويتيين )26%( والعاطلين عن 
العمل )24%(، وواحدة من كل ثالث 
إناث تتراوح أعمارهن بين 18 و39 

عاما تنتمي لهذه المجموعة.
وحول االكتئاب الخفيف، أكدت 
ــــاءت كــالــتــالــي:  أبـــوغـــزالـــة أنــهــا جـ
)10% من العينة، درجات بين 36-
39 نقطة( واألغلبية بين الفتيات 
في الفئة العمرية 17-16 )%18(، 
و15% مـــن الـــطـــالب الــكــويــتــيــيــن، 
و20% من المتقاعدين غير العرب، 
و20% بـــيـــن اإلنــــــــاث الـــعـــربـــيـــات 

العاطالت عن العمل.
أما الصحة العقلية اإليجابية 
المقبولة، فـــإن 38% مــن العينة، 
بـــيـــن 40-49 نـــقـــطـــة، تــمــثــل هـــذه 
المجموعة جميع شرائح السكان 
دون مــالحــظــة اخــتــالفــات كبيرة، 
ــــى أن 37% مــــن الــعــيــنــة  ــة إلـ ــتـ الفـ
الــمــدرجــة ضمن الصحة العقلية 
اإليجابية بــدرجــات تــتــراوح بين 
50-65 نقطة( و81% من موظفي 
الحكومة الكويتية الذكور، %64 
من الــذكــور في الخمسينيات من 
العمر يعملون في القطاع الخاص، 
70% مــن اإلنـــاث فــوق 50 و%57 
ــــرب وخـــريـــجـــي  ــعـ ــ ــــالب الـ ــــطـ ــــن الـ مـ

الجامعات.

التوتر

وأوضـــحـــت أبــوغــزالــة أنـــه عند 

النظر إلى األسباب الرئيسية التي 
تقلل من رفاهية الناس، وجــد أن 
التوتر أو عدم الشعور باالسترخاء 
عند 3.2 نقاط، والشعور بنقص 
الطاقة 3.2 نــقــاط، وعــدم الشعور 
بالبهجة 3.3 نقاط، الفتة إلــى أن 
الــعــوامــل الــتــي تــســاعــد عــلــى رفــع 
مــســتــوى رفـــاهـــيـــة الــشــخــص هي 
االهتمام بأشياء جديدة، والشعور 
ــدة، والــــشــــعــــور بـــالـــحـــب،  ــائــ ــفــ ــالــ بــ

والشعور بالثقة.
وذكرت أنه إضافة إلى األسئلة 
األساسية حول الصحة العقلية، 
هـــنـــاك 5 أســئــلــة تــقــيــس الــســيــاق 
االجتماعي والمحلي، ووجـــد أن 
أدنـــى مــســتــوى هــو الــوصــول إلــى 
المساعدة والوصمة االجتماعية. 
ــتـــرحـــت فـــاتـــن أبــــوغــــزالــــة 4  واقـ
مجاالت عامة أو توصيات لتمكين 
صحة نفسية أفضل، وهــي جعل 
الــــــمــــــوارد مـــتـــاحـــة بـــســـهـــولـــة فــي 
الـــعـــيـــادات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
وتسهل الوصول إليها بسهولة، 
ــيــــة إلزالـــــــة  وبـــــنـــــاء حــــمــــالت تــــوعــ
وصمة المرض وتغيير المواقف، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــشـــبـــاب حــيــث 
تنتشر الصحة العقلية من خالل 
ضمان وجود مستشارين مؤهلين 
ــب أولـــيـــاء  ــدريــ فــــي الـــــمـــــدارس، وتــ
األمور على التعرف على مشكالت 
الصحة العقلية، وتمكين المزيد 
مــن األنــشــطــة الترفيهية، وأخــيــرا 
الــتــشــريــع لــحــمــايــة أولـــئـــك الــذيــن 
يعانون من مشاكل الصحة العقلية 

مــثــل إنـــشـــاء مــجــلــس الــتــرخــيــص، 
وتــشــجــيــع أصـــحـــاب الــعــمــل على 

برامج الرفاهية العقلية. 

الرفاهية العقلية 

بدورها قالت الرئيس التنفيذي 
ــــس لـــلـــنـــويـــر الــشــيــخــة  ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
ــاح »إنــــــنــــــا فــي  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــار الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
المؤسسة نعزز أهمية الرفاهية 
العقلية منذ عــام 2013 من خالل 
تزويد المجتمع الكويتي بأدوات 
إيجابية لتمكينهم وبناء قدرتهم 

على الصمود«.
وأكدت أنها من »أشد المؤمنين 
بالتغيير الــســلــوكــي االجتماعي 
 بإدراك أن كل واحد 

ً
الذي يبدأ دائما

مــنــا يمكنه التكيف مــع الــعــادات 
ــي عـــلـــى الـــمـــدى  ــتــ ــيـــة والــ ــابـ اإليـــجـ
الطويل، تعزز رفاهيتنا العقلية 

كأفراد وتنميتنا كأمة«.
ــر بــــالــــذكــــر أن »الــــنــــويــــر«  ــديــ جــ
أسست في عام 2013 من الشيخة 
انتصار الصباح، هي أول مؤسسة 
غــيــر ربــحــيــة فـــي الـــكـــويـــت ودول 
مجلس التعاون الخليجي لتعزيز 
اإليجابية كطريقة للعيش تؤدي 
إلــى الرفاهية العقلية والسعادة. 
وتــــــهــــــدف إلــــــــى إحــــــــــــداث تــغــيــيــر 
إيجابي فــي السلوك االجتماعي 
عبر المجتمع ومــجــاالت التعليم 
والبيئة من خــالل تحويل نتائج 
أبحاث علم النفس اإليجابية إلى 
برامج تفاعلية وحمالت سلوكية.

انتماء أقل لدى الشباب والعاطلين عن العمل
فــي حــديــثــهــا عــن الــمــجــمــوعــة الــديــمــوغــرافــيــة والــدعــم 
من المجتمع المحلي، أكــدت أبوغزالة أنــه فيما يتعلق 
باالنتماء إلى مجتمع، يشعر الشباب بما في ذلك الطالب 

والعاطلون عن العمل بانتماء أقل.
وأوضحت أن المجموعة الثانية والمرتبطة بقريب من 
شخص يعاني من مشاكل نفسية، فتوجد أعلى بالنسبة 
عند الشباب 18-29، واإلناث، والموظفين الحكوميين. أما 
مناقشة الصحة العقلية بصراحة فهو األدنى بين أقل من 

 والطالب.
ً
16 عاما

وفيما يتعلق بنظرة مستقبلية تقدمية في الكويت، 
فكانت النسبة األدنى بين من تتراوح أعمارهم بين 18 
، والذين يحملون درجة الماجستير أو أعلى، 

ً
و39 عاما

بينما الحصول على مساعدة الصحة العقلية في الكويت 
بسهولة فكانت النسبة األدنـــى بين موظفي جمعيات 
 ،

ً
النفع العام، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما

وخريجي الجامعات.
وذكــــرت أبــوغــزالــة أن المستجيبين تــركــوا تعليقات 
حــول مــخــاوف بشأن المستقبل، فكانت أكبر مجموعة 
من االهتمامات خاصة بالكويت )20%( وكانت تتعلق 
بمخاوفهم بشأن البنية التحتية الضعيفة، وعدم اليقين 

بشأن المستقبل، والتشريعات. 
ــارت إلـــى أن الــتــعــلــيــقــات حـــول الـــمـــوارد الطبية  ــ وأشــ
وصــــلــــت إلــــــى 17% وأشـــــــــــارت إلــــــى مـــشـــكـــالت تــتــعــلــق 
بإمكانية الحصول على مساعدة، والــقــدرة على تحمل 

ــقـــص الــمــهــنــيــيــن الـــجـــيـــديـــن، واألدويــــــــة.  الـــتـــكـــالـــيـــف، ونـ
أمــا مخاوف ناتجة عن ضغوط شخصية 15% فقد 
شملت عــدم اليقين، وانــعــدام األمـــن المالي والوظيفي، 
بينما مخاوف عاطفية حيث تضمنت 13% والتعليقات 
تتضمن الــشــعــور بــالــتــعــاســة والــتــعــافــي والــحــاجــة إلــى 

المساعدة واليأس. 
وقالت إن تعليقات تتعلق بالمواقف المجتمعية بلغت 
12% وتضمنت عــدم التعاطف والــوصــمــة وســوء بيئة 
العمل، الفتة إلى أن المخاوف المتعلقة بالبيئة تسببت 
في حدوث ضغوط بنسبة 9% من التعليقات على ذلك، 
وشملت مخاوف من العنصرية، وعدم كفاية المساحات 

الترفيهية، والحرب، والتعليم.

 على تأسيسه
ً
 على تأسيسه عاما
ً
مستشفى طيبة يحتفل بمرور مستشفى طيبة يحتفل بمرور 2020 عاما

جانب من الحضور

سند الفضالة

ــــت أن عــيــنــة  ــــحـ ــويــــت«. وأوضـ ــكــ الــ
الدراسة تنقسم إلى 4 مجموعات 
لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة، تــعــكــس نــقــاط 
تــطــور مــقــيــاس وارويـــــــك- إدنــبــرة 
للصحة العقلية، وهــي االكتئاب 
اإلكلينيكي المتقطع، واالكتئاب 
الخفيف، واإليــجــابــيــة المقبولة، 
ــة الـــعـــقـــلـــيـــة اإليـــجـــابـــيـــة  والــــصــــحــ

العالية.
ــى أن االكـــتـــئـــاب  ــ ـــ وأشـــــــــــارت إل
اإلكلينيكي بلغ )16% من العينة 
مع درجة أقل من 35 نقطة( أي ان 
 من كل 3 أشخاص دون سن 

ً
واحدا

 من كل 4 أشخاص 
ً
 وواحدا

ً
16 عاما

 تم تحديدهم في 
ً
دون سن 30 عاما

هذه المجموعة، الفتة إلى أن هذا 

ــفــــى طـــيـــبـــة  ــشــ ــتــ ــســ أقـــــــــــــام مــ
احتفالية بمرور 20 عاما على 
تأسيسه، كــّرم خاللها 16 من 
موظفيه المخضرمين، الذين 
ــوره وازدهـــــــــاره  ــطــ عـــايـــشـــوا تــ
ــر الـــســـنـــيـــن وتـــفـــانـــوا  ــ عـــلـــى مـ
فـــي خـــدمـــتـــه، وذلـــــك بــحــضــور 
رئيس مجلس اإلدارة د. سند 
الفضالة وعدد من المساهمين 

والرئيس التنفيذي.
ــفــــى، فــي  ــتــــشــ وذكــــــــــر الــــمــــســ
بيان صحافي، أن االحتفالية 
انــطــلــقــت مــن الــمــكــانــة الــرائــدة 
ــة« فــي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــا »طـ ــهـ ــقـ ــقـ الـــــتـــــي حـ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــالــكــويــت 
والــمــنــطــقــة مــنــذ تــأســيــســه في 
ت  ديسمبر 2002، والتي جاء
نــتــيــجــة الـــرؤيـــة المستقبلية 
ــتــــي  واالســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات الــ
وضعها المستشفى وتطبيق 

https://www.aljarida.com/article/7626
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»االستثمار«: الصندوق السيادي تأثر بالحرب 
الروسية - األوكرانية مثل أسواق المال العالمية

أكدت الهيئة العامة لالستثمار 
تــأثــر الــصــنــدوق الــســيــادي، مثل 
أســواق المال العالمية، بالحرب 
الروسية - األوكرانية، وبأسباب 
اقــتــصــاديــة أخــــرى، منها ارتــفــاع 
مــــعــــدالت الــتــضــخــم فــــي الــعــالــم، 
ــــاض أداء  ــفـ ــ ــخـ ــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى انـ
الصندوق من بداية السنة المالية 
الحالية حتى 25 نوفمبر الماضي 
ــة، بــيــنــمــا  ــئـ ــمـ بــنــســبــة 7.5 فــــي الـ
انــخــفــض أداء الــمــؤشــر الــمــقــارن 
ألنشطة أعمال الصندوق بنسبة 

10.5 في المئة.
وقالت »االستثمار«، في ردها 
ــلـــى ســـــــؤال لـــلـــنـــائـــب د. حــســن  عـ

جوهر وحصلت »الجريدة« على 
نسخة منه: من المعلوم أن الهيئة 
مسؤولة وبحسب قانون إنشائها 
عن إدارة احتياطيات الدولة نيابة 
 
ً
عن حكومة دولة الكويت، سعيا
لتحقيق عوائد على االستثمار 
الطويل المدى لتلك االحتياطيات 
وفـــق اســتــراتــيــجــيــة اســتــثــمــاريــة 
طويلة األجــل تأخذ في االعتبار 
التقلبات السوقية قصيرة األجل 
واستيعاب المخاطر، في سبيل 
تحقيق أعــلــى الــعــوائــد الممكنة 
على األمـــوال المستثمرة وبأقل 
قدر ممكن من مخاطر االستثمار 

المصاحبة.
وعما إذا كانت وضعت خطة 
استثمارية لمواجهة المخاطر 
ــــرص  ــفـ ــ ــالـ ــ ــق بـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الـــــــتـــــــي قــــــــد تـ
االستثمارية لــلــصــنــدوق، قالت: 
نعم قامت »االستثمار« بتطبيق 
اســتــراتــيــجــيــة متنوعة بالكامل 
عبر مختلف األصول والمناطق، 
وقد أثبتت قدرتها على الصمود 
ــام مختلف تــقــلــبــات األســــواق  أمــ
الــعــالــمــيــة، إضــافــة الـــى ان هناك 
العديد من تقارير المخاطرالمعدة 
والــــتــــي تــــصــــور ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مــتــعــددة الخــتــبــار االجــهــاد التي 
ــات الــمــالــيــة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ تـــغـــطـــي االضـ
والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والــــتــــي يــتــم 
تــوزيــع نــســخ منها عــلــى االدارة 
التنفيذية فــي الهيئة وأعــضــاء 

مجلس ادارة الهيئة.
إلــى ذلــك، بلغت قيمة التكلفة 

محيي عامر

الساير يفتح ملف »المناقصات العامة«: عدم 
انعقاد اجتماعات الجهاز أضر بالمال العام

وجه أسئلة إلى الماجد وطلب تزويده بأسباب تأجيل جميع المناقصات الحكومية
في حزمة أسئلة وجهها إلى وزير العدل 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون النزاهة عبدالعزيز 
الــمــاجــد فــتــح الــنــائــب مهند الــســايــر ملف 
الــجــهــاز الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة، 
ــا  وكـــشـــف الــكــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل أبـــرزهـ
أن الــجــهــاز لــم يــعــقــد أي اجــتــمــاعــات منذ 
اســتــقــالــة رئــيــســتــه، ومــــا تــرتــب عــلــى ذلــك 
مــن تأجيل كــافــة المناقصات الحكومية 
 أن عــدم 

ً
بــمــا أضـــر بــالــمــال الــعــام، مــعــتــبــرا

اجتماعاته أحد أسباب أزمة نقص األدوية 
التي تعيشها مستشفيات وزارة الصحة 

ومستوصفاتها.
وقال الساير في مقدمة أسئلته: طالعتنا 
الصحافة المحلية في عددها بتاريخ 27 
أكتوبر 2022 بخبر حول استقالة السيدة 
شـــعـــاع أكـــبـــر رئـــيـــســـة الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي 
للمناقصات العامة باإلنابة، ورغم مرور 
 على هذه االستقالة، لم 

ً
أكثر من 45 يوما

يتم اإلعالن عن أي إجراء تجاهها، إضافة 
الى انتهاء مراسيم تعيين وكالء الجهاز 
وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني حيال ذلك، 

مما أدى الى وقوع أضرار على المال العام، 
بسبب التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة 
عــلــى إثــــر تــعــطــيــل الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاريــع 
الــحــكــومــيــة وتـــوقـــف اجــتــمــاعــات الــجــهــاز 
وتــأجــيــل جميع المناقصات بسبب عدم 

اتخاذ إجراء حيال هذا األمر.
ــا مـــــــدى صــحــة  ــ ــايـــــر: مــ وتــــــســــــاءل الـــــســـ

خــبــر اســتــقــالــة رئــيــســة الــجــهــاز الــمــركــزي 
ــة؟ وإذا  ــ ــابـ ــ ــاإلنـ ــ ــة بـ ــامــ ــعــ لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات الــ
كانت صحيحة يرجى تــزويــدنــا بقراركم 
ــك، وهـــل عــقــد الــجــهــاز الــمــركــزي  حــيــال ذلــ
للمناقصات العامة بعد تاريخ 27 أكتوبر 
2022 أي اجــتــمــاع؟ إذا عــقــد اجــتــمــاعــات 
يــرجــى تــزويــدنــا بــصــورة مــن محاضرها، 
ومــا أســبــاب اإلعـــالن فــي جــريــدة »الكويت 
ــيــــوم« عـــن تــأجــيــل جــمــيــع الــمــنــاقــصــات  الــ
الحكومية المعروضة على الجهاز منذ 
27 أكتوبر 2022؟ وهل توجد مناقصات 
أو ممارسات خاصة بوزارة الصحة بشأن 
األدوية أو المستحضرات الطبية لم يتخذ 
قرارات بشأنها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ما 

أسباب تعطل البت فيها؟ 
كــمــا اســتــفــســر عـــن الـــوضـــع الــقــانــونــي 
الستمرار الوكالء المساعدين للجهاز على 
رأس عملهم رغم انتهاء مراسيم تعيينهم، 
وهل تم تمديد مراسيم أحدهم؟ إذا كانت 
اإلجـــابـــة بنعم يــرجــى تــزويــدنــا بمرسوم 

التمديد.

مهند الساير

عاشور: إسناد التوظيف بالوزارات لديوان الخدمة
 بقانون بإيقاف نظام 

ً
قدم النائب صالح عاشور اقتراحا

التوظيف الذاتي لدى الجهات الحكومية المختلفة، على أن 
يقوم ديوان الخدمة المدنية بتولي الترشيح لتلك الجهات 
 لــفــتــح بـــاب الــواســطــات ولتقليل أعــــداد المنتظرين 

ً
تــفــاديــا

للتوظيف المسجلين في الديوان.
ويــقــضــي االقـــتـــراح بــوقــف نــظــام الــتــوظــيــف لـــدى الجهات 
الحكومية نفسها، ويتولى الديوان ترشيح جميع المسجلين 
على نظامه للتعيين في جميع الجهات الحكومية والهيئات 
والجهات المستقلة والملحقة التابعة لها »على ان يصدر 

مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون«.

صالح عاشور

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عيسى الكندري: إعادة النظر في ترسية المناقصات 
وتفعيل اإلشراف الحكومي على التنفيذ

ــــب عــيــســى  ــائـ ــ ــنـ ــ أعـــــلـــــن الـ
الـــكـــنـــدري تــقــدمــه بــاقــتــراح 
بــرغــبــة طـــالـــب فــيــه بـــإعـــادة 
النظر فــي ضــوابــط ترسية 
المناقصات على الشركات 

أصحاب العطاءات. 
وقــــــــــــــال الــــــــكــــــــنــــــــدري فـــي 
ــر الـــحـــديـــث  ــثــ ــه: كــ ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ اقــ
ــن الــــفــــســــاد الـــمـــصـــاحـــب  ــ عــ
لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــعــــامــــة الـــتـــي 
تـــكـــلـــف مـــاليـــيـــن الـــدنـــانـــيـــر 
ــــى شـــكـــل  ــلـ ــ الـــــمـــــطـــــروحـــــة عـ
مناقصات عامة والتي تفوز 
بــهــا الـــشـــركـــات الـــتـــي تــقــدم 
أقــل سعر، ومــن أشكال ذلك 
ــفـــســـاد االخـــــــالل بـــشـــروط  الـ
المناقصة وضعف اإلشراف 
ــل  ــراحــ ــلــــى مــ ــومــــي عــ ــكــ ــحــ الــ
الــتــنــفــيــذ، واخــتــيــار الــمــواد 
ــة والــمــنــخــفــضــة  ــيـــصـ الـــرخـ
الجودة، والغش حتى عند 
وضــع الكميات المطلوبة، 
واختيار العمالة األقل كفاءة 
 من القيمة، واالتجار 

ً
توفيرا

في اإلقامات.
وأضاف: كل هذا التالعب 

عيسى الكندري

أسامة الشاهين

3 رسائل جديدة على جلسة الغد 
أبرزها سرقات البحث العلمي

ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال  أدرجــــــــت عـ
الجلسة العادية المقرر عقدها غدا 
3 رسائل واردة جديدة تقدم بها 
عدد من نواب األمة، كانت أوالها 
واردة مــن مــجــمــوعــة مــن أعــضــاء 
المجلس يطلبون فيها تكليف 
لــجــنــة شــــؤون التعليم والــثــقــافــة 
واإلرشــاد التحقيق في موضوع 
سرقات البحث العلمي وما نتج 
عــنــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى أمـــوال 
بغير وجــه حــق، مــع بحث جدية 
جــهــة اإلدارة فـــي تــشــكــيــل لجنة 
تحقيق أو مجلس تأديبي فيما 
ورد، وبحث االعتمادات المالية 
التي قــررت لألساتذة المعنيين 
ــى مـــكـــافـــآتـــهـــم  ــلــ ــم عــ ــهــ ــولــ وحــــصــ
السنوية، وأسباب تقاعس جهة 
اإلدارة فــــي تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
أو الــتــوقــيــف الــمــؤقــت عــن العمل 
إلـــى حــيــن صــــدور قــــرار بــانــتــهــاء 
التحقيق، وبحث ومتابعة كتاب 
الرد على السؤال البرلماني بشأن 
قرار رقم 147 بخصوص سرقات 
البحث العلمي في كلية الهندسة 

ــرول، جــــامــــعــــة الــــكــــويــــت،  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــ وال
والــتــحــقــيــق فــي تحصيل الــدولــة 
ألموالها العامة المصروفة نتيجة 
هــذه الترقيات العلمية، على أن 
تقدم اللجنة تقريرها في مدة ال 

تتجاوز الشهر.
ــفـــت رســــالــــة اخــــرى  ــيـ كـــمـــا اضـ
الـــى جـــدول االعـــمـــال تــقــدمــت بها 
ــنــــواب يــطــلــبــون  مــجــمــوعــة مـــن الــ
ــنـــة الــــشــــؤون  ــيـــهـــا تـــكـــلـــيـــف لـــجـ فـ
الصحية واالجــتــمــاعــيــة والعمل 
التحقيق في انسحاب المستشفى 
الفرنسي »غوستاف روسي لعالج 
الــســرطــان« مــن الــكــويــت، عــلــى أن 
ــيـــان أســـبـــاب  يــشــمــل الــتــحــقــيــق بـ
االنـــســـحـــاب وتــحــديــد الــمــســؤول 
عنه ومــا إذا كــان لـــوزارة الصحة 
ــا هــــي الــعــقــبــات  ــ ــلـــم بــــذلــــك، ومــ عـ
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت هــذا 
المستشفى ومــنــعــتــه مــن العمل 

بالكويت؟
كـــــــذلـــــــك ســــــتــــــعــــــرض رســــــالــــــة 
واردة مــن مــجــمــوعــة مــن أعــضــاء 
المجلس يطلبون فيها تكليف 

الــلــجــنــة الــصــحــيــة الــتــحــقــيــق في 
الــقــرار )161( لسنة 2022 بشأن 
ــاء الــتــرخــيــص االســتــثــمــاري  ــغـ إلـ
رقـــم )22 لسنة 2017( الممنوح 
لـــهـــذه الــــشــــركــــة، عـــلـــى أن يــشــمــل 
التحقيق بحث وتقصي أسباب 
إصـــدار الــقــرار بإلغاء الترخيص 
االســــتــــثــــمــــاري، والـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
أســــبــــاب عـــــدم اإلســـــــــراع بــتــنــفــيــذ 
الـــمـــشـــروع والــتــحــقــق مـــن جــديــة 
اإلدارة الــصــحــيــة فـــي الـــبـــالد من 
تــذلــيــل جــمــيــع الــعــقــبــات وتــوفــيــر 
جميع االحتياجات التي تساهم 
ــقــــيــــق فــي  ــتــــحــ ــذه، والــ ــيــ ــفــ ــنــ ــي تــ ــ فــ
أســـبـــاب عـــدم الــتــنــفــيــذ، وتــحــديــد 
الــجــهــة الــمــســؤولــة عـــن الــتــراخــي 
ــدار تــقــريــر  فــــي الـــمـــتـــابـــعـــة، وإصــــــ
ــر واآلثــــــــــار الـــتـــي  ــائـ ــخـــسـ حــــــول الـ
ستتحملها المنظومة الصحية 
إزاء هـــذا الـــقـــرار، والـــوقـــوف على 
تفاصيل هذا االنسحاب وأسبابه، 
واألطـــراف التي حالت دون عمل 
المستشفى منذ حصولها على 

الترخيص عام 2017.

التكلفة اإلجمالية للمعاشات والمكافآت االستثنائية

التكلفة اإلجماليةالسنة الماليةم
12011/201062.243.679.220
22012/2011220.219.725.251
32013/2012199.951.687.450
42014/2013114.581.421.304
52015/2014199.963.289.615
62016/2015113.949.895.968
72017/2016105.084.104.432
82018/2017463.309.845.055
92019/2018479.433.303.216
102020/2019456.865.508.407
112021/2020365.144.952.612
122022/2021527.882.153.975
132022/9/30335.840.710.079

اإلجمالي: 3.644.470.276.584

 لقوانين صادرة
ً
التكلفة اإلجمالية الفعلية للمعاشات والمكافآت االستثنائية سواء كانت تنفيذا

ِهد إلى المؤسسة تنفيذها من السنة المالية 2011/2010 إلى 2022/2021
ُ

أم قرارات ع

السنة المالية 2011/2010م
المبلغ »مليون 

دينار«

842المستحق على الخزانة العامة قرار 12004/03
2.341معاشات معاقين قانون 2010/08 وقانون 41، 42 رعاية معاق2
356عسكريون غير كويتيين3
19.9تقاعد المرأة المبكر قانون 2003/01 من السنة المالية 2011/2010 إلى 42015/2014
84.3التقاعد المبكر قانون 52019/10

3643.2اإلجمالي

••  7.57.5% تراجع أدائه من بداية السنة الحالية... والمؤشر المقارن انخفض إلى % تراجع أدائه من بداية السنة الحالية... والمؤشر المقارن انخفض إلى %%10.510.5
ً
 عاما
ً
• • »التأمينات«: »التأمينات«: 66..33 مليارات دينار معاشات ومكافآت استثنائية خالل  مليارات دينار معاشات ومكافآت استثنائية خالل 1٢1٢ عاما

اإلجمالية للمعاشات والمكافآت 
االســتــثــنــائــيــة، مـــن 2011-2010 
حتى 30 سبتمبر 2022، نحو 3.6 

مليارات دينار.
وكـــشـــفـــت الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للتأمينات االجتماعية أن عدد 
المستفيدين من نص المادة 80 
من قانون التأمينات االجتماعية 
ابــتــداء من السنة المالية 2010-
2011 حــتــى 20 نــوفــمــبــر 2022، 
ــلـــقـــوانـــيـــن الـــــصـــــادرة،  تـــنـــفـــيـــذا لـ
31051 مستفيدا، بينما بلغ عدد 
المستفيدين لذات الفترة تنفيذا 
للقرارات 2645، ليبلغ اإلجمالي 
بذلك 33696 مستفيدا، مضيفة 
أن هــــنــــاك 27428 يـــتـــقـــاضـــون 
ــل مـــن 3  مــكــافــآت اســتــثــنــائــيــة أقــ
آالف ديــــنــــار، تــنــفــيــذا لــلــقــوانــيــن 
الصادرة، ومستفيدات يتقاضين 
مــن 3001 الــى 5000، ومستفيد 
واحــــد يتقاضى أكــثــر مــن 5000 

حتى 10000.
ــغ الــــــمــــــكــــــافــــــآت  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ وعـــــــــــــن مــ
ــة الـــــتـــــي صــــــدرت  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
ــادت الــمــؤســســة في  ــ ــقــــرارات، أفـ بــ
ردها على سؤال للنائب د. حسن 
جوهر بأن هناك 2592 مستفيدا 
ــقـــاضـــون مــــعــــاشــــات أقــــــل مــن  ــتـ يـ
3000 دينار، و24 يتقاضون من 

3001 الى 5000، و28 يتقاضون 
مــــن 5001 إلـــــى 10000 ديـــنـــار، 
ومستفيد واحـــد يتقاضى أكثر 

من 10000.
وبـــــيـــــنـــــت أن هــــــــــذه األرقــــــــــــام 
تــمــثــل الــمــعــاشــات أو الــمــكــافــآت 
االســتــثــنــائــيــة الــتــي تــصــرف من 
الخزانة العامة للدولة دون إضافة 
المعاش القانوني وفقا لقانون 
ــه تمت  ــ الـــتـــأمـــيـــنـــات، مــضــيــفــة أنـ
مراعاة نص المادة 17 مكرر من 
القانون رقم 10 لسنة 2019، بأن 
تتحمل الخزانة العامة المعاش 
التقاعدي حتى تــاريــخ بلوغهم 

السن القانونية وعددهم 3620.
وشددت على أن سداد الخزانة 
الــعــامــة لــلــمــعــاشــات والــمــكــافــآت 
االستثنائية يكون ضمن الدفعات 
ــددة مـــــن قــبــل  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الــــشــــهــــريــــة الـ
الخزانة، والتي ال تكون موجهة 
لسداد بنود معينة، وعليه فإنه 
يتم خصم المبالغ المسددة من 
إجمالي البنود المستحقة خالل 
الـــفـــتـــرة لـــلـــوصـــول الــــى الــرصــيــد 
النهائي المستحق على الخزانة، 
عـــلـــمـــا أن إجـــمـــالـــي الـــرصـــيـــد 
المستحق على الــخــزانــة العامة 
يـــبـــلـــغ   2022 /9 /30 فـــــــي  ــا  ــ ــمـ ــ كـ

2.210.266.318.135 د.ك.

الشاهين: دعاية 
»الصحة العالمية« 

للشذوذ استهتار

ــة  ــ ــامــ ــ ــــب أســ ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ أكـــــــــــد الـ
الشاهين أن دعــايــة منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة للشذوذ 
واالنـــــحـــــرافـــــات، الـــتـــي ثــبــت 
 ارتباطها بــاألمــراض 

ً
طبيا

ــو خـــــــــروج عــن  ــ والـــــعـــــلـــــل، هــ
دورهــا واستهتار بدين 57 

دولة و1.8 مليار )نسمة(. 
ــن، فـــي  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ وقــــــــــــال الــ
تغريدة أمس، إنه يستوجب 
سحب التسهيالت المقدمة 
ــــالق  ــا )لـــلـــمـــنـــظـــمـــة(، وإغــ لـــهـ

مقرها في الدولة.

يكون في الغالب بسبب ترسية 
المناقصة على الشركة األقل 
، وفـــي الــنــهــايــة يتحمل 

ً
ســـعـــرا

الـــمـــال الـــعـــام خــســائــر بــاهــظــة 
تؤدي إلى اإلضرار بالمصلحة 
الـــعـــامـــة، وآن األوان أن يــعــاد 
ــوابــــط تــرســيــة  الـــنـــظـــر فــــي ضــ
ــنـــصـــوص  ــمـ الــــمــــنــــاقــــصــــات الـ
عليها في قانون المناقصات 
الــعــامــة رقــم )49( لسنة ٢٠١٦ 
ــة إال  ــيــ ــتــــرســ ــم الــ ــتــ ــتــــى ال تــ حــ
على الــشــركــات ذات الــقــوة في 

األداء، واألمانة في التنفيذ، 
وااللتزام بالمواعيد، عالوة 
على تمتعها بسمعة طيبة 
بــحــيــث ال يـــكـــون الــمــعــيــار 

.
ً
األقل سعرا

 وتابع: أتقدم باالقتراح 
ــنـــص عــلــى  ــة الـــــــذي يـ ــبـ ــرغـ بـ
المبادرة بإعادة النظر في 
ضوابط ترسية المناقصات 
عـــلـــى الــــشــــركــــات أصـــحـــاب 
ــيــــث تـــتـــم  ــحــ ــعـــــــطـــــــاءات بــ الـــــ
الترسية على الشركة ذات 
الـــقـــوة فـــي األداء، واألمـــانـــة 
ــــي الــــتــــنــــفــــيــــذ، وااللــــــتــــــزام  فــ
بـــالـــمـــواعـــيـــد، إضــــافــــة إلـــى 
سابقة األعــمــال الحقيقية، 
والسمعة الطيبة، وتفعيل 
اإلشــــــــراف الـــحـــكـــومـــي عــلــى 

جميع مراحل التنفيذ.

https://www.aljarida.com/article/7589
https://www.aljarida.com/article/7691
https://www.aljarida.com/article/7690
https://www.aljarida.com/article/7687
https://www.aljarida.com/article/7685
https://www.aljarida.com/article/7692
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 لموقع »الباتريوت« بميناء عبدالله
ً
»البلدي« يعتمد طريقا

وافقت لجنة محافظة األحمدي في المجلس 
البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري استحداث مدخل ومخرج مع شارع فرعي 
لــخــدمــة مــوقــع صـــواريـــخ الــبــاتــريــوت فـــي ميناء 

عبدالله، على طريق الملك فهد.
كما وافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، برئاسة 
نصار بن مهيني، على طلب وزارة المالية إلغاء 
قرار المجلس بشأن إعادة تنظيم الجزء اإلداري 

ضمن القطعة رقم 5 في منطقة العقيلة. 
وأبقت اللجنة على الجدول طلب الهيئة العامة 
للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية في 

الموقع الخدمي رقم 11 من المخطط التنظيمي 
والــمــســاحــي فــي منطقة مــيــنــاء عــبــدالــلــه، ليكون 

مجمعا للصناعات المستدامة.
كــمــا أبــقــت عــلــى جــدولــهــا طــلــب شــركــة نــاقــات 
الــنــفــط الــكــويــتــيــة تــخــصــيــص مــوقــع الســتــغــالــه 
كمخازن ومكاتب وورش ضمن القطاع رقــم 12 
في منطقة الفحيحيل، مع االستغناء عن األرض 
المخصصة لهم في منطقة ميناء عبدالله، فيما 
أحالت إلى الجهاز التنفيذي االقتراح المقّدم بشأن 

استحداث مدخل ومخرج لمنطقة المهبولة.
جانب من اجتماع لجنة األحمدي في »البلدي« أمس

منيرة األمير تقترح تبديل منظومة الباعة الجائلين
دعم المزارعين الكويتيين بتخصيص وحدات لهم

ــوة الـــمـــجـــلـــس  ــدمــــت عـــــضـــ تــــقــ
البلدي، م. منيرة األمير، باقتراح 
ــلـــى ظــــاهــــرة الـــبـــاعـــة  لـــلـــقـــضـــاء عـ
الجائلين من خال »استبدالها«، 
بإنشاء وحدات لها شكل ونظام 
ــــور، يــتــم  ــطـ ــ ــتـ ــ ثــــابــــت حــــديــــث ومـ
تــوزيــعــهــا فـــي مــنــاطــق الــكــويــت 
لممارسة أنشطتهم، على أن تتبع 
تلك الوحدات بلدية الكويت، التي 
ســتــقــوم بــتــحــديــد أمــاكــنــهــا على 

مستوى الــدولــة، بعد الحصول 
على الموافقات األمنية المطلوبة، 
وكــذلــك عمل التدقيق المطلوب 

حولها.
ــــرت األمـــيـــر، فـــي تصريح  وذكـ
صـــحـــافـــي أمــــــس، أنـــهـــا وضــعــت 
ــــات ضـــمـــن  ــــطـ ــــطـ ــــخـ  ومـ

ً
ــورا تــــــــصــــــ

مقترحها، إذ أشارت إلى تشغيل 
تلك الوحدات بالطاقة الشمسية، 
ــة أعــبــاء  مــمــا ال يــحــّمــل الـــبـــاد أيـ

كــهــربــائــيــة وال مـــصـــادر جــديــدة 
لــلــتــلــوث، إضـــافـــة إلـــى تــزويــدهــا 
بشبكة كاميرات خاصة بالمراقبة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــضــمــان 
األمن ومتابعة عمليات التشغيل، 
واستغال تلك الوحدات كأماكن 
لــتــخــزيــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة وفــق 
ــفـــات مـــجـــهـــزة لــلــتــحــرك  الـــمـــواصـ
بــطــريــقــة آمــنــة وخــاضــعــة لنظام 

المراقبة GPS لتتّبع حركتها.

وحــــــــــــــول طــــــريــــــقــــــة تــــــوزيــــــع 
هـــــذه الــــــوحــــــدات، اقـــتـــرحـــت أن 
تـــحـــدد الــبــلــديــة أمــاكــنــهــا على 
ــة عـــبـــر شــبــكــة  ــ ــدولـ ــ مـــســـتـــوى الـ
مــتــكــامــلــة الــتــغــطــيــة يــمــكــن من 
خــالــهــا وضــــع هــــذه الــعــربــات 
الحديثة لتكوين شبكة كبيرة 
ــة أن  تـــغـــطـــي الـــــبـــــاد، مـــوضـــحـ
هــــــذه الــــــوحــــــدات تـــنـــقـــســـم إلـــى 
نوعين؛ األول لتقديم العصائر 

والـــمـــشـــروبـــات واآليـــــس كــريــم، 
ــانـــي لـــلـــخـــضـــراوات  ــثـ بــيــنــمــا الـ
والـــفـــاكـــهـــة بـــأنـــواعـــهـــا، إضــافــة 
إلــــــى وضــــــع خـــريـــطـــة مـــحـــددة 
لـــهـــذه األمــــاكــــن لـــمـــرة واحــــــدة، 
والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــات 
األمنية المطلوبة، وكذلك عمل 

التدقيق المطلوب حولها.
وبــــــيــــــنــــــت أنــــــــــــه مـــــــــن خــــــال 
ــذا الـــمـــشـــروع يــمــكــن إعـــطـــاء  ــ هـ

ــن هـــذه  ــغـــال عـــــدد مــ ــتـ ــق اسـ حــ
المحال المتنقلة المخصصة 
لـــــــلـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــــفـــــاكـــــهـــــة 
لــلــمــزارعــيــن الــكــويــتــيــيــن وفــق 
ــة، لــتــصــبــح  ــنـ ــّيـ ــعـ تـــســـهـــيـــات مـ
مــنــافــذ لــهــم بــعــيــدا عـــن الــحــالــة 
التجارية السائدة لتشجيعهم 
عــــلــــى الــــــــزراعــــــــة فــــــي الــــكــــويــــت 
وتنمية مصادر الدخل لديهم، 
مـــا يـــخـــدم الـــبـــاد بــشــكــل عـــام، 

وفــي المقام األول يخدم األمن 
الغذائي الكويتي والمزارعين 
الكويتيين عــبــر تــوفــيــر شبكة 

توزيع جديدة.

منيرة األمير

محمد جاسم

سلة أخبار

رت جمعية إحياء  سيَّ
التراث اإلسامي، رحلة 

دعوية للجالية املليبارية 
ألداء مناسك العمرة، 

والتي نظمها فرع كيفان، 
بإشراف مركز الهداية 
للتعريف باإلسام في 

محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير. 

وقالت الجمعية، 
في بيان، أمس، إن 

الرحلة تأتي ضمن 
سلسلة الرحات التي 
تخصصها الجمعية 

للمهتدين الجدد، 
والفقراء من الجاليات 

املقيمة على أرض 
الكويت، والتي بلغت ما 

يقارب 32 رحلة حتى 
اآلن.

وأضافت أن مراكز 
الهداية للتعريف 
باإلسام، التابعة 

للجمعية، تنظم هذه 
األنشطة بهدف استغال 

وجود الكثير من 
الجاليات األجنبية، 

وحاجة هؤالء إلى من 
يرشدهم لدين اإلسام 

بالحكمة واملوعظة 
الحسنة، بتوفير دعاة 

على دراية بلغة كل 
جالية، ليسهل التواصل 

وتبليغ دين الله.
وتابعت: »كما تقوم أيضًا 

بطرح مشاريع عديدة 
للدعوة إلى اإلسام 
بالحكمة واملوعظة 

الحسنة، بهدف التعريف 
باإلسام، وتعليم 

املسلمني التوحيد«.

ر رحلة  »إحياء التراث« تسيِّ
عمرة للجالية المليبارية

تنظم جمعية إحياء 
التراث اإلسامي، 

أسبوعًا ثقافيًا بعنوان 
»الشتاء حكم وأحكام«، 
بإشراف لجنة الدعوة 

واإلرشاد في مدينة سعد 
العبدالله، وبالتعاون مع 
وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسامية.
وقالت الجمعية، في 

بيان، أمس، إن األسبوع 
يحتوي على العديد من 
الفعاليات، إذ سيحاضر 

في اليوم األول الشيخ 
د. حسني القحطاني في 

مسجد »شريح القاضي« 
في منطقة تيماء، واليوم 

الثاني سيحاضر 
فيه الشيخ د. مشعل 
الظفيري في مسجد 

»عثمان بن عفان«، 
أما آخر أيام امللتقى 

فسيحاضر فيه الشيخ د. 
سالم قطوان في مسجد 

»عمر بن أبي سلمة«.
وأضافت أن الجمعية 

أقامت في منطقة 
القادسية أيضًا درسًا 

أسبوعيًا بعنوان »كاشف 
الشبهات« للشيخ د. 

خالد السلطان، إضافة 
إلى تنظيم فرعها في 

الرميثية وسلوى درسًا 
أسبوعيًا بعنوان »كيف 

تزكي نفسك؟« للشيخ 
بدر الفيلكاوي.

... وتنظم األسبوع الثقافي 
»الشتاء حكم وأحكام«

»تدريس الجامعة«: نرفض استبعادنا من اختيار المدير
 عن استقاللية الجامعة«

ً
الجمعية نظمت ندوة »دفاعا

• حمد العبدلي
أكـــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة أعـــضـــاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
خال الفترة االنتقالية، د. إبراهيم 
الــحــمــود، أن أي قـــرار باستبعاد 
أســـاتـــذة الــجــامــعــة عــنــد اخــتــيــار 
مــــديــــر الــــجــــامــــعــــة الــــجــــديــــد أمــــر 

مرفوض، وال يمكن القبول به.
جــــاء ذلــــك خــــال الـــنـــدوة الــتــي 
أقــامــتــهــا الــجــمــعــيــة، ظــهــر أمـــس، 
ــا عـــن اســتــقــالــيــة  ــاعـ بــعــنــوان »دفـ
ــدد مــن  ــ الــــجــــامــــعــــة«، بـــحـــضـــور عــ
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 
وذلك بمقر الجمعية في الشويخ. 
وأكد الحمود أن ما سيتخذه 
مجلس الــجــامــعــات الحكومية 
ــاء لــجــنــة  بـــشـــأن تـــحـــديـــد أعــــضــ
اختيار مدير الجامعة وتوزيع 
اللجنة على مجموعة محددة 
ال عاقة لها بجامعة الكويت، 
وقصر تمثيل أساتذة الجامعة 
على أستاذ من الكليات العلمية، 

ــر مــن »الــنــظــريــة« إنــمــا هو  وآخــ
قرار مشوب بعدم المشروعية، 
وواضـــــــــح فـــيـــه االنــــــحــــــراف فــي 
السلطة، وهــدم لقاعدة تحديد 

األهداف. 
وأضــاف أن »جامعة الكويت 
هيئة مستقلة، وال سلطان لوزير 
التعليم العالي على قراراتها، 
وال سلطان لمجلس الجامعات 
الحكومية على مــا تتخذه من 
قـــــرارات، ومـــن ثـــّم فـــإن مــا صــدر 
من قــرار من مجلس الجامعات 
الحكومية بشأن تحديد شكل 
وأعـــضـــاء لــجــنــة اخــتــيــار مــديــر 
الــــجــــامــــعــــة، وحـــــرمـــــان مــجــلــس 
ــة مــــن حــــريــــة اخـــتـــيـــار  ــعـ ــامـ الـــجـ
 
ً
جــمــيــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وفــقــا
للمادة 11 فقرة 33 من اختيار 
ــرارا  أعـــضـــاء الــلــجــنــة، يــعــتــبــر قــ
مخالفا لركن المحل والسبب، 
 عــــلــــى االنــــــحــــــراف 

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ومـ

 
ً
بــاســتــعــمــال الــســلــطــة، مــشــوبــا

بالبطان لعدم مشروعيته«. 

 واســتــغــرب الــحــمــود طريقة 
تعامل اإلدارة الجامعية الحالية 
مــع نـــواب الــمــديــر بــاألصــالــة أو 
العمداء المكلفين، بدعوتهم إلى 
االستقالة بطريقة مهينة لهم، 
لكونهم علماء وأساتذة أفاضل 
ال ينبغي التعامل معهم بهذه 
الطريقة، من خال االتصال بهم 

ودعــوتــهــم لاستقالة الختيار 
غيرهم.

نزاعات مجلس اإلدارة
وحول دعوة الجمعية الجتماع 
مجلس الجامعة المنعقد اليوم، 
ــم إبــاغــنــا بــأن  ــر الـــحـــمـــود: »تــ ذكــ
الجمعية لــن تستطيع الحضور 
ــزاعــــات بـــيـــن مــجــلــس  ــنــ بــســبــب الــ
اإلدارة، وأوضــحــنــا أن الجمعية 
اتخذت قرارها بجمعية عمومية، 
مــؤكــدا أن رأي 650 عــضــو هيئة 
ــتـــرم، وأن  تـــدريـــس يــجــب أن ُيـــحـ
يــؤخــذ بتمثيلهم داخـــل مجلس 

الجامعة«.

تدخالت فئوية
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعــــــــــا أســـــتـــــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، د. عــبــدالــلــه 
ســـهـــر، الــمــؤســســتــيــن الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة إلــــى الــنــظــر بعين 
ــار لـــلـــجـــامـــعـــة، لــكــونــهــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االعـ
الــوحــيــدة فــي الــكــويــت، موضحا 

أنــــه »ال تـــوجـــد دولـــــة فـــي الــعــالــم 
يـــكـــون فــيــهــا الــــرخــــاء واالزدهـــــــار 
إال مـــن خــــال تــطــويــر الــتــعــلــيــم«، 
وداعيا الى أن يكون هناك اهتمام 
مباشر بمؤسسات التعليم العالي 

وجامعة الكويت.
وأكد سهر أنه »غير مقبول أن 
يــكــون هــنــاك انــتــهــاك الستقالية 
ــا أي  ــ ــــضـ ــــت«، رافـ ــــويـ ــكـ ــ جـــامـــعـــة الـ
ــة أو طـــائـــفـــيـــة  ــيــ ــزبــ ــــات حــ ــدخــ ــ تــ
أو فـــئـــويـــة قــــد تــــــؤدي إلـــــى خــلــل 

بالجامعة.

كيان الجمعية
من جانبها، قالت نائبة رئيس 
جمعية أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
السابقة، د. أمــثــال الحويلة إنــه: 
»ال توجد أي عداوة من أحد، ونمد 
يــدنــا للجميع فــي جميع أجهزة 
الدولة للنهوض بمستوى جامعة 
الـــكـــويـــت«، مـــؤكـــدة أن الــجــمــعــيــة 
لــهــا كــيــانــهــا ووجــــودهــــا، ويــجــب 

أن يحترم.

ً
الحمود متحدثا

»اتحاد الجامعة« يطالب »التعليمية« 
بزيادة المكافأة االجتماعية

مطالب بإدراج »البدون« ضمن المشمولين باإلعانة

• فيصل متعب
طالب رئيس االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عبدالعزيز 
العتيبي، رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر، بزيادة 
قيمة المكافأة االجتماعية للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة، 
وإدراج فئة الطلبة غير محددي الجنسية ضمن المشمولين في 

صرف المكافأة لهم.
وأكـــد العتيبي، فــي تصريح صحافي عقب لــقــاء وفــد االتــحــاد 
 بمطالباتهم، حصلت 

ً
 رسميا

ً
لرئيس »التعليمية« وتقديمهم كتابا

»الجريدة« على نسخة منه، أن االتحاد حريص على تحقيق مصلحة 
الجموع الطابية، وتوفير سبل تدبير بعض أمورهم الدراسية 

والمعيشية المهمة. 
وأشار إلى أن المكافأة االجتماعية بقيمتها الحالية )200 دينار( 
ال تفي بمتطلبات الدراسة أو اإلعاشة، ما وضع الطلبة تحت ضغط 
مــادي مستمر كــان له أثــر كبير في انشغالهم وعــدم تركيزهم في 
 الرتــفــاع األوضـــاع المعيشية في الكويت شــأن كل 

ً
الــدراســة، نظرا

دول العالم.
ودعـــا الــدولــة إلــى دعــم شريحة الطلبة، للتخفيف مــن األعــبــاء 
الواقعة عليهم وعلى أسرهم، والمساهمة في توفير احتياجاتهم 
ومستلزماتهم الدراسية، السيما في ظل صدور قرار بزيادة المكافأة 

للطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج بنسبة 50 في المئة.
وطالب بشمول الطلبة غير محددي الجنسية، وإدراجــهــم في 
 إلى أن الهيئة اإلداريــة حريصة 

ً
نظام المكافأة االجتماعية، الفتا

على تحقيق المساواة بين الجموع الطابية.

 وفد االتحاد
ً
المطر متوسطا

استقالة الرومي... غير معلومةاستقالة الرومي... غير معلومة
حول استقالة مدير جامعة الكويت السابق، د. يوسف الرومي، بّين 
الحمود أن أسباب االستقالة غير معلومة، وال أحد يعلم الدوافع التي 
أدت إليها، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية أدت إلى االستقالة، فوفق ما 
م مباني الجديدة بالشدادية، بسبب 

ّ
يتم تداوله هو رفض المدير تسل

مها بعد أيام من تكليف مدير جديد. 
ّ
مخالفة، وتم تسل

م 
ّ
ودعا إلى توضيح هذا األمر؛ َمن منهم على صواب في تسل

مها؟
ّ
المباني أو عدم تسل

ً
»الملصق العلمي« غدا

ــبـــحـــوث  ــلــــنــــت إدارة الـ اعــ
واالســــتــــشــــارات فـــي جــامــعــة 
الكويت تنظيم فعالية »يوم 
الــمــلــصــق والــنــشــر الــعــلــمــي«، 
 
ً
ـــ 9:30 صـــبـــاحـــا ــ ــ  فــــي ال

ً
غـــــــدا

بالقاعة المتعددة األغــراض 
في مبنى الخدمات - الشويخ.

أعلنت عــمــادة القبول والتسجيل فــي جامعة الكويت عقد 
مؤتمر صحافي عند الساعة الـــ 12 ظهر غد في مكتب القائم 

بأعمال عميد القبول والتسجيل، د. عبدالله الهاجري. 
وقال الهاجري، في تصريح صحافي أمس، إن »عقد المؤتمر 
الصحافي يأتي من أجل اإلعان عن آخر مستجدات العمادة، 
والرد على أسئلة الصحافة في مختلف وسائل اإلعام الكويتية 

واستفساراتهم«.

»التقدم العلمي«: »شهر العلوم« يجسد رسالتنا في نشر االبتكار
قال منسق فعاليات »شهر العلوم«، التي 
تنظمها مـــراكـــز مــؤســســة الــكــويــت للتقدم 
العلمي د. فــهــد زمــــان، إن الــفــعــالــيــات التي 
انطلقت بداية الشهر الجاري شهدت حتى 
اآلن إقـــبـــاال كــبــيــرا مـــن مــخــتــلــف الــشــرائــح 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة الســـيـــمـــا األســــــــر واألطـــــفـــــال 

والناشئة.
وقــال زمــان، في تصريح أمــس األول، إن 
»شهر العلوم« يأتي احتفاء بالمشهد العلمي 

في الباد، وتجسيدا لرسالة المؤسسة في 
نشر العلوم والتكنولوجيا واالبــتــكــار من 

أجل مستقبل زاهر.
وأوضــــح أن الــفــعــالــيــات تــقــام بــالــتــعــاون 
مع عدد من الجهات الحكومية وجمعيات 
النفع الــعــام ويمكن متابعة جــدولــهــا عبر 
الحسابات الرسمية للتقدم العلمي للنشر 
والـــمـــركـــز الــعــلــمــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي.

وبين أن »شهر العلوم« انطلق بافتتاح 
مـــعـــرض »مـــصـــور الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة لــلــعــام - 
ــنــــدن«، الـــذي  مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي لــ
يــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة ديــســمــبــر الــــجــــاري، 
ــــن 50  ــتــــارة مـ ــــرض 100 صـــــــورة مــــخــ ــعـ ــ ويـ
ألـــف صـــورة مــشــاركــة فــي واحــــدة مــن أعــرق 
مسابقات تصوير الحياة البرية في العالم.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــرئــيــســة التنفيذية 
للتقدم العلمي للنشر )أحد مراكز المؤسسة( 

د. ليلى الموسوي، إن المعرض يحكي قصة 
كوكب تحت الضغط ويسلط الضوء على 
التحديات الملحة التي نواجهها والعمل 

الجماعي الذي يتعين علينا القيام به. 
وأضــــافــــت الـــمـــوســـوي أن مـــوعـــد إطـــاق 
الــمــعــرض اختير بعناية إذ جــاء االفتتاح 
ـــ 15 لـــأطـــراف  ــ غــــــداة انــــطــــاق الـــمـــؤتـــمـــر الـ
)COP15( فــي اتفاقية التنوع البيولوجي 

في مونتريال.
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كريستن ستيوارت

فلك
الجوزاء

21 مايو - 21 يونيو

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

الثور
20 أبريل - 20 مايو

: الــظــرف مناسب جــدا إلنشاء 
ً
مهنيا

مؤسسة أو تطويرها.
: مــطــالــعــة عــــدة صــفــحــات مع 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

الشريك تقوي الروابط العاطفية بينكما.
ــط الــضــوء عليك في 

ّ
: ُيــســل

ً
اجــتــمــاعــيــا

أحد اللقاءات وتكون النجم المحبوب.
رقم الحظ: 44

: ال تــشــتــِر مــا يــلــزمــك لعملك من 
ً
مــهــنــيــا

ك.
ّ

مكان قريب ألنه سيغش
ـــر عـــاقـــتـــك بــالــحــبــيــب 

ّ
: تـــتـــوت

ً
عـــاطـــفـــيـــا

ألسباب بسيطة ثم تعود إلى مجاريها.
: تـــلـــعـــب دور الـــنـــجـــم أمــــام 

ً
ــا ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

األصحاب فالله وهبك ظا خفيفا جدا.
رقم الحظ: 39

: يــتــســلــط الـــضـــوء عــلــيــك بعد 
ً
مــهــنــيــا

إنجازك أحد المشاريع المهمة.
عيد النظر في قرار عاطفي 

ُ
: ت

ً
عاطفيا

وال تتجرأ راهنا على إعانه.
: شارك في بعض النشاطات 

ً
اجتماعيا

الــريــاضــيــة الـــتـــي تــجــلــب لـــك الــصــحــة 
والعافية.

رقم الحظ: 3

: يمكنك شـــراء مــنــزل أو القيام 
ً
مــهــنــيــا

باستثمار مالي مهم.
: تــنــشــئ صـــداقـــة جـــديـــدة مع 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

شخص من الطرف اآلخر لكنها ليست 
دائمة.

: إذا أردت شراء الذهب فأسرع 
ً
اجتماعيا

اليوم أفضل من الغد.
رقم الحظ: 27

: قد تطلب الدعم من مؤسسة 
ً
مهنيا

مالية أو من أحد المراجع النافذة.
ــع لــاهــتــمــام بمن  : يـــوم رائــ

ً
عــاطــفــيــا

تحّب وقضاء أجمل األوقات معه.
: إذا شـــعـــرت بـــوجـــع في 

ً
اجــتــمــاعــيــا

فمك فــا تتأخر فــي مراجعة طبيب 
األسنان.

رقم الحظ: 33

: تكثر االنتقادات والماحظات 
ً
مهنيا

فــي إطــــار الــعــمــل وال يــخــلــو األمــــر من 
واحدة.

ــادة مــن برجك  : تستطيع اإلفـ
ً
عاطفيا

الذي ُيشعل اليوم عواطف الغرام.
: السفر في البحر متعة إذا 

ً
اجتماعيا

أردت لحياتك بعض التغيير.
رقم الحظ: 41

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

: الشراء والبيع في هذا اليوم 
ً
مهنيا

مفيد لك فاغتنم الفرصة.
ــكـــي جــيــد  ــلـ ــفـ : طـــالـــعـــكـــمـــا الـ

ً
ــا ــيــ ــفــ ــاطــ عــ

ويمكنكما القيام بأي عمل ترغبان فيه.
: عمليات الكذب والخداع لن 

ً
اجتماعيا

تمر أبدا والحقيقة ستظهر سريعا.
رقم الحظ: 38

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

: طالعك اليوم ال يتناسب مع شراكة 
ً
مهنيا

مهنية جديدة فينبغي الترّوي.
: يــدعــوك برجك إلــى التواصل مع 

ً
عاطفيا

الحبيب بطريقة جدية لحل إحدى المسائل.
: احـــرص عــلــى ارتـــيـــاد األمــاكــن 

ً
اجــتــمــاعــيــا

الفخمة ومقابلة الشخصيات المرموقة 
في المجتمع.
رقم الحظ: 45

: يمكنك فــي هــذا الــيــوم التوقيع 
ً
مهنيا

براحة على أي مشروع تريد.
: إغـــداق الــهــدايــا على الحبيب 

ً
عــاطــفــيــا

ليس مطلوبا بل بعض الحنان والموّدة.
: ضع برنامجا الرتياد بعض 

ً
اجتماعيا

األماكن الجميلة مع أفراد العائلة.
رقم الحظ: 34

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

تسجيل مقرصن أللبوم آر. كيلي
على »سبوتيفاي« و»آبل ميوزيك«

ــفـــاي« و»آبـــــل  ــيـ ــوتـ ــبـ ــــــــرت مــنــصــتــا »سـ
ّ
وف

 لم يسبق إصداره 
ً
ميوزيك« الجمعة ألبوما

لنجم موسيقى آر أند بي السابق آر. كيلي، 
وصفته وسائل اإلعــام المتخصصة بأنه 
تــســجــيــل مــقــرصــن لــلــمــغــنــي الــمــوجــود في 
الــســجــن بــمــوجــب حــكــم بــحــبــســه 30 عــامــا 
في قضية تتعلق بجرائم جنسية في حق 
 قاصرات، والمدان باستغال 

ّ
شابات بينهن

األطفال ألغراض إباحية.
وانــطــلــق األلـــبـــوم )I Admit it( الــبــالــغ 

مدته 19 دقيقة والمتضمن 13 أغنية عبر 
»سبوتيفاي« و»آبل ميوزيك«، وسرعان ما 
تــم حــذفــه بــعــد ســاعــات قليلة مــن انــتــشــار 

الخبر عبر الصحف األميركية.
وأكـــــد نـــاطـــق بـــاســـم »ســـونـــي مــيــوزيــك« 
التي تمتلك حقوق أعمال آر. كيلي لمجلة 
»فرايتي« أن هــذا األلبوم الــذي أتيح لوقت 
ــشــر بشكل غير 

ُ
وجــيــز عــلــى المنصتين، ن

« وتـــم تهريبه 
ً
رســـمـــي، أي كـــان »مــقــرصــنــا

 لـ »فرايتي«.   )أ ف ب(
ً
خلسة وفقا

من محاكمة آر. كيلي

محاكمة نيك كارتر وجيروم
بيرنو في قضايا اغتصاب

يواجه نيك كارتر أحد أعضاء فرقة »باكستريت 
 بــاالغــتــصــاب مــن إحــدى 

ً
بــويــز« األمــيــركــيــة اتــهــامــا

معجباته في وقائع تعود إلى عام 2001 حين كانت 
تبلغ 17 سنة.

وأعــلــنــت شــانــون روث، أنــهــا رفــعــت دعـــوى ضد 
المغني الغتصابها على هامش إحدى حفات الفرقة 
: مع 

ً
 باكية

ً
بواشنطن، وقالت المرأة التي تبلغ 39 عاما

ه لم 
ّ
أنني مصابة بالتوحد وشلل دماغي، أعتقد أن

يؤذني شيء في حياتي أكثر من نيك كارتر.
ذات التهمة يواجهها عــازف التشيلو الفرنسي 
الشهير جيروم بيرنو في باريس بدعوى االعتداء 
الجنسي على قاصر، وأوضحت النيابة أن العازف 
ــتـــداء الــجــنــســي عــلــى قاصر  »ســُيــحــاكــم بتهمة االعـ
فــي حــق ضحية واحـــدة، وتــحــرش جنسي فــي حق 
ضحيتين«، وتــم وضــعــه تحت الــرقــابــة القضائية 
نيك كارتربانتظار الجلسة.            )أ ف ب(

براد بيت: السينما تتعولم 
والمواهب تظهر خارج أميركا

اســتــحــوذت شــركــة Mediawan على شركة 
 ،)Plan B Entertainment( اإلنتاج الهوليوودية
الــتــي شــــارك فــي تأسيسها ويــتــرأســهــا النجم 

األميركي براد بيت.
ــرح بــيــت، فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »لــو  وصــ
باريزيان«، بأن »السينما تتعولم، وثمة مواهب 
تظهر في كل أنحاء العالم، بالنسبة لمشاريعنا 
المستقبلية، علينا أن ننظر خـــارج أمــيــركــا«، 
مـــؤكـــدا أن لـــدى شــركــتــه »الــمــفــهــوم نــفــســه« مع 
»ميدياوان« لكيفية »إنتاج األفام والمسلسات«.

وأنتجت »بان بي«، التي تأسست في مطلع 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين عددا 
 )The Departed( مــن األفـــام الــنــاجــحــة، منها
 ،)The Big Short The Tree of Life( و) و)
وُرشحت ثمانية من أعمالها لجائزة أوسكار 
براد بيتأفضل فيلم في السنوات العشر األخيرة. )أ ف ب(
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ستيوارت ترأس تحكيم »برلين السينمائي« المقبلستيوارت ترأس تحكيم »برلين السينمائي« المقبل

تترأس الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو األميركية كريستن ستيوارت 
لجنة التحكيم في الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي التي 

تقام في فبراير المقبل، على ما أعلن منظموها أمس األول.
ونــقــل بــيــان عــن مــديــَري المهرجان مارييت ريسنبيك وكــارلــو شاتريان 
قولهما: »يسعدنا أن نكون جذبنا كريستن ستيوارت لتولي هذه المهمة 

 في جيلها«.
ً
 وتنوعا

ً
االستثنائية. إنها واحدة من الممثات األكثر موهبة

وأضــــاف مــديــرا الــمــهــرجــان الــــذي يــقــام مــن 16 إلـــى 26 فــبــرايــر 2023 أن 
ستيوارت »شابة في طــور الصعود، ولديها رصيد مثير لإلعجاب، وهي 

الرابط المثالي بين الواليات المتحدة وأوروبا«.
وشــّكــل فيلم »بــانــيــك روم« للمخرج ديفيد فينشر بــدايــة بـــروز كريستن 
ستيوارت، وانطلقت بعده بقوة من خال دور في مسلسل »توايايت«، ثم 
لت في عدد من أفام المخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، ومن »برسونال 

ّ
مث

شوبر«، كذلك عملت بإدارة وودي آلن في »كافيه سوسايتي«.
( إخــــراج فــيــلــم قــصــيــر فــي 2018، 

ً
وتــولــت كــريــســتــن ســتــيــوارت )32 عـــامـــا

وشاركت في العام نفسه في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، وهي 
 على إعداد أول فيلم روائي طويل لها، وهو مقتبس عن رواية 

ً
تعمل راهنا

للكاتبة األميركية ليديا يوكنافيتش بعنوان »ذي كرونولوجي أوف ووتر«، 
حققت مبيعات كبيرة.

واختارت إدارة مهرجان برلين تكريم المخرج األميركي ستيفن سبيلبرغ 
 لمسيرته الفنية، ومــن الــمــقــرر أن 

ً
بــجــائــزة الـــدب الــذهــبــي الــفــخــريــة، تــقــديــرا

يعرض المهرجان )في إطار التكريم( آخر أفام سبيلبرغ، الذي حمل عنوان 
 من السيرة الذاتية، ويستند إلى 

ً
 قريبا

ً
The Fablemans، وهو يعتبر عما

طفولة سبيلبرغ في واليــة أريزونا، وعبوره إلى سن الرشد، ويغوص في 
أسرار عائلة شاب يهوى السينما.

وقـــال مــديــرا الــمــهــرجــان مــاريــيــت ريسنبيك وكــارلــو شــاتــريــان، فــي بيان 
مشترك: »مع مسيرة مهنية رائعة، لم يسحر ستيفن سبيلبرغ أجيااًل من 
 
ً
 معنى جديدا

ً
المشاهدين في جميع أنحاء العالم فحسب، بل أعطى أيضا

للسينما »باعتبارها مصنع األحام«.
وأضــافــا فــي الــبــيــان: »إنــه يعتبر أنــجــح مــخــرج على اإلطـــاق«، على مدى 
 لألوسكار، 

ً
مسيرة مهنية طويلة، حصل سبيلبرغ بأعماله على 19 ترشيحا

وفاز منها بجائزيتن كمخرج عن فيلمي »قائمة شندلر«، و«انقاذ الجندي 
رايان«.

 إلى فوز سبيلبرغ بالعديد من جوائز غولدن غلوب وإيمي، 
ً
وأشارا أيضا

باإلضافة إلى مجموعة من التكريمات اللتزامه بالقضايا االجتماعية.
وكان منح مهرجان برلين في دورته الماضية، جائزة الدب الذهبي لفيلم 
»ألكاراس« للمخرجة اإلسبانية كاترال سيمون، وهو يروى بطريقة ناعمة 
وعميقة قصة عائلة مزارعين أربكت الحداثة حياتها. وأهدت المخرجة التي 
استعانت في فيلمها بممثلين غير محترفين الجائزة إلــى »الناس الذين 

يزرعون األرض«، مشددة على أهمية الزراعة للمجتمع.
وفازت بجائزة الدب الفضي الممثلة األلمانية، تركية األصل، ملتم كابتان 
عن دورها في فيلم »رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش«، كما نالت كاتبة 

سيناريو الفيلم، ليلى شتيلر، جائزة الدب الفضي.
وحصدت الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضي ألحسن إخراج عن 
فيلمها »أفيك آمور إيه اشارنمون )بمحبة وتصميم(« بطولة جوليت بينوش. 
أمــا جــائــزة لجنة التحكيم الــكــبــرى فذهبت لقصة فيلم »فيلم الــروائــيــة« 
للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانج سو، وتدور قصة الفيلم عن كاتبة 

تقابل أناسا مختلفين على مدار اليوم.
)أ ف ب(

شاكيرا تهنئ المغرب: حان وقت إفريقيا
ــوز الــــمــــغــــربــــي أمـــــام  ــفــ ــالــ  بــ

ً
ـــرحـــــا فــ

البرتغال في كأس العالم المقام في 
قطر، عّبرت النجمة العالمية شاكيرا 
عــــن فــرحــتــهــا بـــفـــوز أســــــود األطـــلـــس 

وبلوغ نصف نهائي المونديال.
ــى تـــقـــديـــم  ــلــ ــرا عــ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــــت شـ ــرصــ ــ وحــ
الــتــهــنــئــة للمنتخب الــمــغــربــي؛ بعدما 
أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل 
للمربع الذهبي لكأس العالم عقب الفوز 
عــلــى الــبــرتــغــال بــهــدف دون رد فــي دور 

الثمانية.
وكـــتـــبـــت شـــاكـــيـــرا عـــبـــر حــســابــهــا عــلــى 
ــت إفــــريــــقــــيــــا« نــســبــة  ــ ــر« »حـــــــان وقــ ــتــ ــويــ »تــ
ــا - ذيــــس تـــايـــم فــور  ــ ــا واكـ ــ ألغــنــيــتــهــا »واكــ

أفريكا« وأرفقت مع التغريدة العلم المغربي 
وإيموجي تصفيق.

 This time for« ومن المعروف أن عبارة
Africa« كانت من ضمن كلمات أغنية »واكا 
واكــــا« الــتــي غــنــتــهــا الــمــطــربــة الــكــولــومــبــيــة 
لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.
وبحسب الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لصحيفة 
»هسبريس« المغربية، فإن تغريدة شاكيرا 
نالت قرابة المليون إعجاب وأعاد نشرها 

أكثر من 187 ألف شخص.
)د ب أ(

شاكيرا

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

: كــل تــطــّرف يــصــدر عــنــك في 
ً
مــهــنــيــا

ميدان عملك سيكون مسيئا جدا.
: يـــريـــدك الــشــريــك أن تــكــون 

ً
عــاطــفــيــا

مرتاحا دائما وهو يسعى إلى ذلك.
: ال تقارن نفسك مع من هم 

ً
اجتماعيا

دونك وانظر دائما إلى فوق.
رقم الحظ: 12

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

: اجــعــل عــاقــاتــك مـــع أشــخــاص 
ً
مــهــنــيــا

قادرين ومتّميزين لتكتسب خبرة منهم.
: حـــافـــظ عــلــى أنـــاقـــتـــك الــيــوم 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

فالحبيب يريد أن يراك وسيما.
ة 

ّ
: كــل خطاب أو لقاء أو طل

ً
اجتماعيا

تكون رائعة بحسب طالعك اليوم.
رقم الحظ: 20

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

: أنــــت الـــيـــوم ســعــيــد الــطــالــع 
ً
مــهــنــيــا

فاشتِر ورقة يانصيب فقد تربح.
: الــــجــــلــــوس مــــع الــحــبــيــب 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

ضروري الستعراض بعض األفكار 
واآلراء معا.

: فّكر فــي مــشــروع لعطلة 
ً
اجتماعيا

جميلة تقضيها مع األحباب.
رقم الحظ: 15
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في رحاب الله

 
ُ

هـــــــــــــذا الـــــــــــــفـــــــــــــؤاُد بـــــحـــــبـــــكـــــم يــــتــــعــــلــــل
ُ

ــل ــ ــذلــ ــ ــتــ ــ ولـــــــــنـــــــــظـــــــــرٍة مــــــــــن جــــــــــودكــــــــــم يــ
يـــا ذا الــســنــاِء وذا الــضــيــاِء وذا الــُعــا

ُ
 نــــــــوِرَك فــــي الـــحـــشـــا يــتــغــلــغــل

ُ
وجــــمــــال

ــن( ــ ــ ــا فــــي قـــــــوِل )ُك ــ
ً
ف ــرُّ ــن أتـــــــمَّ تــــصــ ــ ــ يــــا َم

ُ
مــــا فــــي الـــــوجـــــوِد ســــــــواك، أنــــــَت األول

ــا ــ ــنـ ــ ـ ــيُّ ــ ــديُّ وِلـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أنـــــــــــَت الــــــعــــــطــــــاُء الـ
 

ُ
ـــــل

َ
ــم ال ُيـــــشـــــغ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ إن الــــــــــفــــــــــؤاَد بـ

 عـــــــــبـــــــــٌد لــــــــــإلــــــــــِه مــــلــــيــــِكــــنــــا
ُّ

والــــــــــــكــــــــــــل
ُ

وهــــــــــو الــــــــــــذي عــــــــن فــــعــــلــــه ال ُيــــــســــــأل
ــكــــم ــم وجــــالــ ــكــ ــالــ ــمــ ــُب بــــيــــن جــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــ وال

ُ
ــلــــمــــل ــتــــمــ ــم وال يــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــا لـ ــ يـــــحـــــيـ

ــٍة ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــٍة عـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ  حـ
ُ
فـــــــــــالـــــــــــروُح رهـــــــــــــن

ُ
ــل ــ ــوئـ ــ مـــــــن عــــــهــــــِد ذرٍّ شـــــــاهـــــــٍد هـــــــي مـ

ــاِء وجـــــــــِه عـــنـــايـــٍة ــ ــهــ ــ  بــ
َ

ــال ــ ــمــ ــ ــْت كــ ــفــ ــشــ كــ
ُ

بــــبــــديــــِع خــــلــــٍق فـــــي الـــــعـــــوالـــــِم ُيــــســــدل
ـــــــــُه

ُ
فــــــالــــــلــــــُه حــــــــــيٌّ ال يــــــــمــــــــوُت وَعـــــــــرش

ُ
ــــعــــقــــل

ُ
ــــــــدرٍة ال ت

ُ
وِســـــــــــَع الــــــــوجــــــــوَد بــــــــق

ـــكـــْت ــراُم زمـــــاَمـــــهـــــا فـــتـــمـــسَّ ــغــــــ ــــــَك الــــــ ـ
َ
ــل َمـــــ

؟!
ُ

ــل ــهــ ــنــ ــكــــم ال يــ ــرامــ ــغــ َمـــــــن ذا الـــــــــذي بــ
ـــت كـــمـــا اإلشــــــــــراِق شـــمـــُس هـــدايـــٍة شـــعَّ

ُ
وغــــــــــدت مــــــع األنـــــــــفـــــــــاِس، إذ تـــتـــســـلـــل

نــــســــكــــم
ُ
ــأ ــم وبــ ــكــ ــابــ ــنــ ــم وجــ ــكــ ــ ــِك ــلــ ــ فــــــي ُم

ُ
ــل ــَحـ ــلـ ــَحـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــكــــم فــ ــاُم بــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ثـــــَبـــــَت الـ

طـــوبـــى لــمــن ُرفـــعـــْت لـــه ُحـــُجـــُب الــــرؤى
ُ

ــٍة يــــتــــنــــقــــل ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ وبـــــــــــنـــــــــــوِر عــــــــيــــــــِن حــ
ـــــــِه

ِّ
ســــــبــــــحــــــان َمــــــــــــن بــــــجــــــالــــــه وبـــــــَمـــــــن

ُ
ل ــِن ُيــــــخــــــوِّ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــــــــبَّ الــــــمــــــعــــــارِف والـ

ُ
ل

ــى الــــــنــــــبــــــيِّ وآلـــــــــــِه ــ ــلــ ــ  عــ
ُ
ثــــــــم الـــــــــصـــــــــاة

ُ
ــل ــ ــَبـ ــ ــقـ ــ ــــــــُب اإللـــــــــــــِه بـــــــا اقـــــــتـــــــدا ال ُيـ

َ
ــــــــل

َ
ط

ــهــــدى ــا نـــــــــوَر الــ ــ ــُه يــ ــ ــلــ ــ ــ ــلــــى عـــلـــيـــك ال صــ
ُ

ــــــل
ُ
يـــــفـــــديـــــك قــــــلــــــٌب فـــــــي جــــــــــــــوارك يــــــرف

ــا ــهــ ــائــ ــي أرجــ ــ ــا الــــمــــحــــبــــوُب فــ ــ ــهـ ــ ــا أيـ ــ يــ
ُ

ــل ــ ــ ــأمَّ ــ ــتــ ــ  إذ يــ
ُ

ُه جــــــبــــــريــــــل ًَمـــــــــــن جــــــــــــــــاء
 مـــــنـــــه شــــفــــاهــــة

َ
 الــــــــــقــــــــــرآن

َ
ـــــــــن

ِّ
ـــــــــق

ُ
َمــــــــــن ل

ُ
ــل ــ ـ ــزمَّ ــ ــتـ ــ ــد خــــــديــــــَجــــــٍة يـ ــ ــنـ ــ َمـــــــــن بـــــــــات عـ

يـــــــــن الـــــــورى
َ
ــا ز ــ ــُه يــ ــ ــلــ ــ ــ ــلــــى عـــلـــيـــك ال صــ

ُ
ل

َّ
 تـــــــتـــــــنـــــــز

ً
 يــــــــــا رحــــــــــمــــــــــة

ً
يــــــــــا نـــــــعـــــــمـــــــة

ــا ــ نـ ــدُّ ــ ــل الـ ــ ــي كــ ــ ــِد فــ ــعــ ــ ــسَّ ــلــ ــا لــ ــ ــًبـ ــ ــــوكـ ــا كـ ــ يــ
ُ

ــل ــ ــَعـ ــ ــــشـ ـــــنـــــا يـــــــا نــــــــوَرنــــــــا يـــــــا ِمـ يـــــــا ُحـــــبَّ
واآلِل ِعــــــــتــــــــرِتــــــــِه، ونــــــــســــــــِل بـــــتـــــوِلـــــِه

ُ
ــُمــــرتــــضــــى، َمـــــن ِمــنــهــمــا يــتــســلــســل والــ

وصــحــابــٍة وهــبــوا الــنــفــوَس وجــاهــدوا
ُ

ــــل  الــــــــزمــــــــاِن ُيــــفــــصَّ
َ

ــم طــــــــــول ــ ــداؤهــ ــ ــفــ ــ فــ

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

»اقرأ وتذوق«... حملة لتشجيع األطفال على القراءة
بمشاركة أمل الرندي ومي الهزاع... بهدف تغذية العقل والجسم

جاءت حملة »اقرأ وتذّوق« 
التي تستهدف أطفال 

المدارس، كمحاولة لنشر 
الوعي الثقافي وتشجيع 

األطفال على القراءة، وذلك 
من خالل أنشطة ثقافية 

مهم طريقة تناول 
ّ
وفنية تعل

األغذية الصحية النافعة.

فضة المعيلي
ــام، بــرعــايــة  ــ انــطــلــقــت مــنــذ أيـ
ــنــــي لــلــثــقــافــة  ــلـــس الــــوطــ الـــمـــجـ
والفنون واآلداب وجمعية جود 
الخيرية، حملة »اقــرأ وتــذّوق«، 
التي تقام فــي مـــدارس كويتية 
حكومية وخاصة وأماكن أخرى 
متنوعة، تحت شعار »طعامك 

سّر صحتك وقوتك«.
ــــدة ومـــتـــمـــيـــزة،  ــديـ ــ حـــمـــلـــة جـ
تستمر حتى 25 مارس المقبل، 
يــلــتــقــي فــيــهــا األدب مـــع الــطــب 
والصحة، ليقّدما خدمة مهمة 
لعقل الــطــفــل وجــســمــه، تشرف 
ــة أدب الـــطـــفـــل؛  ــبــ ــاتــ ــلـــيـــهـــا كــ عـ
الناشطة في مجال ثقافة الطفل، 
أمل الرندي، إضافة إلى طبيبة 
التغذية العاجية، د. مي الهزاع.
وجـــاءت الــمــبــادرة كمحاولة 
ة  لتوطين الثقافة وحــب القراء
في نفوس األطفال بالمدارس، 
وتم ذلك في إطار وجبة شهية 
من األغذية الصحية والمحببة 
لهم تضمن استفادة األطفال من 
المعلومة وتوصيلها بأساليب 
ــهـــى  جــــــديــــــدة مـــــمـــــزوجـــــة بـــأشـ
ي الــعــقــول 

ّ
األطـــبـــاق الــتــي تـــغـــذ

واألجسام بما هو نافع ومفيد.
وتهدف الحملة، عاوة على 
ة بلغة  الــتــشــجــيــع عــلــى الــــقــــراء
ــة صـــحـــيـــحـــة، إلــــــى نــشــر  ــيـ ــربـ عـ
التوعية الصحية بين األطفال، 
وتثقيفهم بشأن أهمية الغذاء 
والعادات الصحية، لذا يحرص 
القّيمون على هذه الحملة على 
ــال، من  ــفـ تــوعــيــة وتــثــقــيــف األطـ
8 إلـــى 11 ســنــة، حـــول الــطــعــام 
الــصــحــي، مــن خـــال القصص، 
وتحفيزهم على تكوين عادات 
غذائية صحية سليمة، بأسلوب 
ــاإلمـــاء  تــــربــــوي تــــوعــــوي، ال بـ
 
ً
ومـــــمـــــارســـــة الــــســــلــــطــــة، عـــمـــا

بالحكمة الشهيرة »التعليم في 
الصغر كالنقش على الحجر«.

أقــيــمــت الــحــلــقــة األولــــــى من 
الـــحـــمـــلـــة فــــي مــــدرســــة الـــبـــيـــان 
ــلـــغـــة، وحـــضـــرهـــا د.  ثــنــائــيــة الـ
فريد كلندر وحامد المنصور 
ــود، وأشــــرفــــت  ــ ــ مــــن جــمــعــيــة جـ
على تنظيمها مديرة المدرسة 
ــــش، ورئـــيـــســـة قسم  ــ نــــدى درويـ
الــلــغــة الــعــربــيــة، ســـهـــام الـــهـــوا، 
وأمينة المكتبة، لينا الشقيري، 

ومــــــدرســــــات الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــــاب الــصــفــيــن  ــى طــ ــ إضــــافــــة إلــ

الرابع والخامس االبتدائيين.
وكانت الحلقة الثانية منها 
في دار رعاية األطفال التابعة 
ــــؤون، وتــســتــكــمــل  ــشـ ــ لــــــــوزارة الـ
ي أسماء بنت يزيد 

َ
في مدرست

األنصارية، والفضل بن عباس، 
الــتــابــعــتــيــن لــــــــوزارة الــتــربــيــة، 
 VISION SOCCER فــــــي  ثــــــم 
م مهارات 

ّ
ACADEMY التي تعل

ــرة الــــقــــدم لـــأطـــفـــال، وأنـــديـــة  ــ كـ
رياضية أخرى وأماكن متنوعة 

لأطفال.
تــــدور الــحــلــقــات حـــول قصة 
 عــن 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــدرت أخـ ــ ــ لـــأطـــفـــال صـ

جمعية جـــود الــخــيــريــة، تــوزع 
ــال قــبــل كـــل ورشــــة،  ــفـ عــلــى األطـ
بــعــنــوان »طـــعـــام أمـــي الــلــذيــذ«، 
ــــن ســلــســلــة  وهــــــي جــــــزء أول مـ
ــن »جـــــــــود«،  ــ  عــ

ً
ــدر تــــبــــاعــــا ــ ــــصـ تـ

بعنوان عام هو »حكايات قبل 
األكــل«، تكتبها الرندي، وتقّدم 

مادتها الصحية د. الهزاع.
ــــول رحــلــة  ــقـــصـــة حــ تـــــــدور الـ
يــقــوم بــهــا أطـــفـــال مـــدرســـة إلــى 

ـــاد، ويـــخـــضـــعـــون  ــ ــبـ ــ ــ خــــــــارج ال
لنظام غذائي صحي، بصحبة 
د. الـــهـــزاع، ولــنــظــام صــــارم من 
قائد الرحلة حازم، لكن األنشطة 
الممتعة والطعام الطيب الذي 
تناولوه أثناء الرحلة، وأسلوب 
االختصاصية اللطيف، غّيرت 
قناعاتهم، فتخلوا عن عاداتهم 
فــي طــلــب الــوجــبــات الــســريــعــة، 
وصاروا يتبعون أسلوب حياة 
ــادات الــبــســيــطــة  ــعـ ــالـ صــحــيــة. فـ
 
ً
 كبيرا

ً
المفيدة قد تصنع تغييرا

في حياتنا.
تترافق الحلقات مع مجموعة 
ــتــــي  مـــــــن أغـــــــانـــــــي األطــــــــفــــــــال الــ
ــال الــمــعــلــومــة  تــســهــم فـــي إيـــصـ
لأطفال بشكل أســرع، صدرت 
أوالهـــــا بــعــنــوان »اقـــــرأ وتــــذّوق 
وتــــــفــــــّوق«، وأضــــفــــى ســمــاعــهــا 
حــيــويــة، تــضــاف إلـــى الحيوية 
ان األول  التي تمّيز بها الــلــقــاء
والثاني، وإلــى اهتمام الطاب 
ــتــــهــــم وتـــفـــاعـــلـــهـــم،  ــتــــجــــابــ واســ
ــــي تــطــبــيــقــات  ومـــشـــاركـــتـــهـــم فـ

عملية في نهاية كل ورشة.
الرندي والهزاع

لقطة جماعية ألطفال الحملة

منافسة قوية بين أفالم »رأس السنة«
يخوضها هنيدي والسقا وروبي ورامز واللوزي

• القاهرة – هيثم عسران
تشهد خريطة السينما المصرية خــال موسم 
نصف الــعــام، الـــذي ينطلق نهاية الشهر الــجــاري، 
 مــن األعــمــال السينمائية الــقــويــة التي 

ً
 كــبــيــرا

ً
عــــددا

تتنافس على شباك التذاكر، والتي تشهد حضور 
نجوم الكوميديا: محمد هنيدي، ورامز جال، وكريم 
مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز، فيما يسجل الــفــنــان بيومي 
 في عــدة مشاريع، وتتقاسم 

ً
 متعددا

ً
فــؤاد حــضــورا

روبــي بطولة فيلمين سينمائيين. ويعود هنيدي 
بعد غياب، من خــال فيلمه الجديد )نبيل الجميل 
أخصائي تجميل(، والذي يخوض من خاله تجربته 
اإلنتاجية األولى، حيث تشرف ابنتاه فاطمة وفريدة 
على إنتاج الفيلم الجديد بأول خطواتهما في مجال 
اإلنتاج السينمائي، فيما تشاركه البطولة الفنانة 
اللبنانية نور ومحمد سام ورحمة أحمد ومحمود 

حافظ.
ويتواجد الفنان رامز جال بفيلمه الجديد )أخي 
فوق الشجرة(، وهو العمل الذي يشارك في بطولته 

مع نسرين طافش وحمدي الميرغني.
ويسجل الفنان كريم محمود عبدالعزيز حضوره 
السينمائي من خــال فيلم »شلبي«، الــذي تشاركه 
في بطولته الفنانة روبــي، إلــى جانب بيومي فؤاد 

وحاتم صاح.
كما تتقاسم روبي مع يسرا اللوزي بطولة فيلم 
آخــر، وهــو »جـــروب الماميز«، ويشاركهما البطولة 
الفنانون محمد ثروت ومحمود حافظ وحازم إيهاب، 

إلى جانب دارين حداد.
ويعتبر فيلم »السرب«، بطولة أحمد السقا مع هند 
صبري ومجموعة كبيرة من الفنانين وينتمي لنوعية 
 من أهم األعمال السينمائية 

ً
األفام الملحمية، واحدا

المقرر عرضها خال الموسم، حيث سيعرض الفيلم 
يوم 4 يناير المقبل، بعد تأجيات عديدة.

وتشارك تارا عماد مع أحمد حاتم في بطولة فيلم 
»المطاريد«، الذي ينتمي لنوعية األفام الكوميدية، 
فيما يتقاسم بيومي فؤاد ومحمد ثروت بطولة فيلم 

»اثنين لإيجار«، الذي 
يــشــهــد ظـــهـــور عــدد 
كبير مــن الفنانين 
ــــرف،  ــيـــوف شـ كـــضـ
ــم الــــفــــنــــانــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــــس،  ــونـ ــ إســـــــعـــــــاد يـ
فيما أخــــرج الفيلم 

شادي علي.

روبي

»دوالب أمي« كوميديا تسخر من البخيل
• فضة المعيلي

عرض مسرحية 
ُ
ضمن فعاليات مــوســم الــريــاض 2022، ست

»دوالب أمي« على مسرح بكر الشدي، بعد غٍد وحتى الجمعة، 
بمشاركة الفنانين عبدالله السدحان، وآالء الهندي، وبدرية طلبة، 

ونجود أحمد، وغيرهم وإخراج محمد الشطي.
، وفخورة 

ً
وقالت مؤلفة العمل فلول الفيلكاوي: »أنا سعيدة جدا

بتجربتي، األولــى في المسرح الجماهيري، والتي أشــارك بها 
في موسم الرياض الضخم، الذي يسعى للمشاركة فيه كل دول 
الخليج والعالم العربي، وأتمنى أن تكون هذه هي البداية القوية«.

وأوضحت أن المسرحية اجتماعية في إطار كوميدي للسخرية 
من الرجل البخيل، مشيرة إلــى أن الهدف من النص أن البخل 
ليس له فائدة في هذه الدنيا، وأن العمل الصالح هو الذكرى 

الطيبة الباقية.
فلول الفيلكاوي

900 دار نشر في أول معرض للكتاب بجدة
انطلقت فعاليات أول معرض 
ــاب فــــــــي جـــــــــــدة بـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
هــيــئــة األدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
السعودية، والتي تستمر حتى 17 
الجاري، بمشاركة أكثر من 900 دار 

نشر محلية وعربية ودولية.
ويــضــم الــمــعــرض 400 جــنــاح 
معرفي ويقدم أكثر من 100 فعالية 
ضمن برنامجه الثقافي الشامل 
الــمــتــنــوع، وســيــقــام عــلــى هامشه 
مؤتمران نوعيان أولهما للنشر 
الرقمي والثاني للخيال العلمي 
ــا األوالن مــــن نــوعــهــمــا في  ــمـ وهـ

المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة 
د. محمد عــلــوان إن معرض جدة 

للكتاب سيشكل محطة أدبية تثري 
المشهد الثقافي السعودي حيث 
تسعى الهيئة إلى تمكين صناعة 
الكتب والنشر وتشجيع التبادل 

الثقافي وإثــراء تجربة الجمهور، 
 أن المعرض سيعزز دور 

ً
مــؤكــدا

القراءة كأسلوب حياة.
وأوضـــــــــح عــــلــــوان أن مــعــرض 

جــدة استحدث جــوائــز لاحتفاء 
بـــدور النشر المميزة إلــى جانب 
مسابقات تفاعلية تحفز الجمهور 
ــــور  ــــضـ ــحـ ــ ــــى الـــــمـــــشـــــاركـــــة والـ ــلـ ــ عـ
والتفكير. ويصاحب معرض جدة 
للكتاب بــرنــامــج ثقافي يتضمن 
ــة  ــن الـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـ عــــــددا مــ
واألمسيات الشعرية إضافة إلى 
فعالية »حديث الكتاب« الذي يجمع 
القراء بنخبة من المؤلفين والكتاب 
المحليين والدوليين إضافة إلى 
ورش عمل. كما سيسلط المعرض 
الــضــوء على القصص المصورة 
)األنــمــي( وفــن »المانغا« للرسوم 
اليابانية عبر تخصيص أجنحة 

تتضمن العديد من الفعاليات.

معرض الكتاب في جدة

سمية الخشاب دجالة
في فيلم »التاروت«

تستعد الفنانة سمية 
الخشاب إلنهاء تصوير 

المشاهد المتبقية في 
فيلمها الجديد »التاروت« 

الذي يجمعها بالفنانة رانيا 
يوسف ومن إخراج ابرام 

نشأت، إذ يتبقى لها يومان 
فقط وتودع العمل بالكامل، 
والذي تجسد فيه شخصية 

قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد 
من األحداث التي تقلب 
أحداث العمل في إطار 

تشويقي.
فيلم »التاروت« بطولة سمية 

الخشاب، ورانيا يوسف، 
ومي سليم، ومحمد عز، 

وعبدالعزيز مخيون، وتدور 
أحداث الفيلم في إطار 

تشويقي مثير حول 3 بنات 
وقعت لهن حادثة ونرى 
مدى تأثير الحادثة في 

حياتهن.
كما تواصل الخشاب 

بروفات مسرحيتها الجديدة 
»كازينو بديعة« تأليف أحمد 

األبياري، وإخراج طارق 
االبياري، وهي مسرحية 

غنائية استعراضية تعرض 
قريبا.

أمير كرارة ينهي أزمات 
مسلسله الجديد

انتهى النجم أمير كرارة من 
كافة الترتيبات لتصوير 
مسلسله الجديد »سوق 

الكانتو« من أجل المشاركة 
خال الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم من خال 
عمل ينتمي إلى حقبة 

قديمة.
وخال الساعات الماضية، 

بدأ الفنان أمير كرارة 
التصوير الفعلي من خال 
احتفالية أقامها مع طاقم 
العمل أعلنت انتهاء كافة 

األزمات التي عرقلت انطاق 
تصوير العمل خال الفترة 

الماضية.
ونجح فريق العمل في 

التحول من شركة ميديا 
هب إلى شركة سينرجي 

ببساطة ويسر دون أزمات 
كما تم االستقرار على 

البطلة مي عزالدين بعد 
سلسلة من المفاوضات 

خال الفترة الماضية وتم 
االستقرار على باقي فريق 

العمل أيضا.

 
ً
 غنائيا

ً
أحمد سعد ُيحيي حفال
في دبي الجمعة المقبل

يحيي المطرب أحمد سعد، 
 غنائًيا في مدينة دبي 

ً
حفا

بدولة اإلمارات، الجمعة 16 
الجاري، ويقدم خال الحفل 
باقة من أغنياته التي حققت 
نجاحا مؤخًرا، وذلك ضمن 

الحفات التي يحييها نجوم 
الغناء والطرب من مختلف 

الدول.
وحقق سعد نجاًحا كبيًرا 
بواحدة من أحدث أغانيه 
»وسع وسع« التي وصلت 
أرقام مشاهدتها إلى 100 

مليون مشاهدة على موقع 
يوتيوب، وهي األغنية التي 

ألفها له مصطفى حدوتة، 
ولحنها أحمد سعد، وتوزيع 
موسيقي إيهاب كلوبيكس، 

في حين أخرج الكليب إسام 
هشام، والذي تم تصويره في 

أحد القصور.
واحتل سعد بأغنية 

»وسع وسع« المركز الرابع 
في قائمة أكثر األغنيات 

استماعا في الشرق األوسط 
على جميع المنصات 

الرقمية، في بيان صادر من 
المنظمة العالمية IFPI أو 
االتحاد الدولي لصناعة 
التسجيات الصوتية، 

وهي منظمة تمثل صناعة 
الموسيقى المسجلة في 

جميع أنحاء العالم.
يسرا اللوزيهنيدي في مشهد من فيلمه الجديد
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ديشامب: تأهل المغرب 
عن جدارة ال يمكن إنكارها

مستقبل ساوثغيت 
 تحت المجهر عقب 

خروج إنكلترا

المغاربة يقتحمون 
التاريخ... وفرنسا تقترب 

من البرازيل وإيطاليا

ارتقاء النصيري 
2.78م 

10

11

12

13

مونديال قطر... مونديال قطر... 
لقب ثالث أم بطل جديد؟لقب ثالث أم بطل جديد؟

سيكون مونديال قطر 2022 أمام احتمالين ال ثالث لهما، إما أن يتوج أحد المنتخبين األرجنتيني 
أو الفرنسي بلقب ثالث، أو سيدخل بطل جديد سجالت تاريخ بطوالت كأس العالم في حال فوز 

كرواتيا أو المغرب.
فبعد تأهل األرجنتين وكرواتيا إلى جانب فرنسا والمغرب لنصف النهائي، تنتظر سجالت 

البطولة تتويج أحدها باللقب يوم األحد المقبل.
وفي حال فاز المنتخب الفرنسي، سيصبح أول منتخب يحافظ على اللقب منذ عام 1962 عندما فازت 

 بعد 1958، كما سيكون اللقب هو الثالث للديوك عبر التاريخ.
ً
البرازيل للمرة الثانية تواليا

 بعد 1978 و1986، لكن عليها 
ً
من جانبها، ستحاول األرجنتين، تحقيق لقبها الثالث أيضا

عبور عقبة كرواتيا، ثم انتظار الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا.
من جانب آخر، تسعى كرواتيا بقيادة نجمها لوكا مودريتش، إلى تحقيق اللقب 

األول بتاريخها، لتصبح ضيفة جديدة في نادي األبطال الكبار.
وبالنسبة للمنتخب العربي المغرب، فإن تتويجه باللقب لن يكون 
األول في تاريخه فقط، بل األول لمنتخب إفريقي أو عربي، وهو 

حلم ينتظره الماليين من األفارقة والعرب على حد سواء.

عبدالعزيز التميمي
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رياضة
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ديشامب: تأهل المغرب عن جدارة ال يمكن إنكارهاديشامب: تأهل المغرب عن جدارة ال يمكن إنكارها
سلط مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
الضوء على »القوة الجماعية«، و«القدرة 
عــلــى الــمــقــاومــة« لــــدى فــريــقــه فـــي ربــع 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر أمــــام إنــكــلــتــرا، 
وأشـــار إلــى خــطــورة المغرب، منافسه 
في نصف النهائي، من أجل حجز مقعد 

في النهائي.
وفي تصريحات بعد المباراة التي 
انتهت بفوز »البلوز« بهدفين لهدف، قال 
ديشامب إن »قلة من الناس كانوا يمكن 
أن يتوقعوا مشاركة المغرب في نصف 
نهائي كأس العالم، لكن إذا نظرت إلى 
مــا فعلوه بالمنافسين الــذيــن ألحقوا 

بهم الهزيمة، واستقبالهم لهدف واحد 
فقط حتى اآلن في البطولة، )تدرك أن( 

هذا ليس من قبيل المصادفة«.
وتـــابـــع: »لــديــهــم خـــيـــارات للوصول 
إلى النهائي. إذا كانوا هنا، فهو بسبب 

جدارة ال يستطيع أحد إنكارها«.
وقال ديشامب »إنها لحظة تاريخية 
بالنسبة لهم. في هذه المرحلة لم تعد 
مــفــاجــأة. لقد خــاضــوا منافسة عالية 
الجودة. عليك دائما أن تنسب الفضل 

للفريق الذي يفوز ويتأهل«.
وصرح المدرب الفرنسي أن »إنكلترا 
كــانــت فريقا رائــعــا، بسبب مــا فعلوه 

عــلــى الــمــســتــوى الــفــنــي والـــشـــدة التي 
وضعوها فيه«.

وأضــــاف: »لــقــد عــرفــنــا كــيــف نــقــاوم. 
أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الـــفـــريـــق يــعــطــي قـــوة 
جماعية كبيرة. على الرغم من كل شيء، 
منحناهم ركلتي جزاء وارتكبنا بعض 
األخطاء على حافة المنطقة. صحيح 
أنـــه ضــد فــريــق مــثــل هـــذا، يــكــون األمــر 

صعب، ولكن يجب أن نتحسن«.
وأعــــــــــرب ديــــشــــامــــب عـــــن ســـعـــادتـــه 
بتحقيق الحد األدنى من المستهدفات 
التي حددها له رئيس االتحاد الفرنسي 
لكرة القدم، لكنه لم يرد أن يقول ما إذا 
كــان ذلــك سيحدد مستقبله أم ال مع 

»الديوك«.
ــاف: »اآلن ســنــتــذوق هـــذا،  ــ وأضــ
ســيــكــون هــنــاك وقـــت للتفكير في 

المستقبل«.
وفــــي خـــتـــام الـــتـــصـــريـــحـــات، قــال 

»نحن سعداء بما قمنا به، 
لكننا غير راضين بعد. 

تاريخ البطل المدافع 
ــقــــب لــيــســت  ــلــ ــن الــ ــ عــ
جيدة في السنوات 
األخيرة. نحن نقوم 
بتغيير ذلك، لكن 

اليـــــــــــــزال هـــنـــاك 
طـــريـــق طــويــل 

لنقطعه«. 
)إفي(

ديشامب يهنئ العبيه بعد الفوز

»لو باريزيان«: المدرب باٍق حتى »يورو 2024«
سيستمر ديدييه ديشامب على رأس القيادة الفنية 
لمنتخب فرنسا حتى نهائيات كأس األمم األوروبية 
2024، بعد نجاحه في تحقيق هدف التأهل لنصف 
نهائي مونديال قطر 2022، حسبما أفــادت صحيفة 

»لو باريزيان« أمس األحد.
وكــان رئيس االتــحــاد الفرنسي لكرة الــقــدم، نويل 
لوجريت، قد أعلن قبل انطالق البطولة أن ديشامب 
يمكن أن يحدد مستقبله إذا وصل بطل العالم الحالي 

إلى نصف نهائي هذه البطولة.
وذكرت »لو باريزيان« أن ديشامب نفسه كان واثقا 
من رغبته في البقاء في منصبه حتى بطولة يورو 
2024، الــتــي ســتــقــام فــي ألــمــانــيــا، إذا تــأهــلــت فرنسا 

للمرحلة النهائية من مونديال قطر.
وسيكون االستمرار المحتمل لـ »ديــدي« -كما هو 

معروف في كرة القدم الفرنسية- بمنزلة عقبة، مؤقتا 
على األقل، أمام تطلعات زين الدين زيدان للوصول إلى 

المنصب في حال رحيله.
وتمكن المدرب الفرنسي منذ عام 2012، من الفوز 
بكأس العالم 2018 ودوري األمم 2021، لكنه فشل في 
الفوز بكأس األمــم األوروبــيــة 2016، التي أقيمت في 

فرنسا، والتي خسرها أمام البرتغال.
 لـــ »لــو بــاريــزيــان«، فــإن ديشامب، البالغ من 

ً
ووفــقــا

العمر 54 عاما، حريص على القيام بمحاولة أخيرة 
للفوز ببطولة اليورو، ألنه واثق من قدرته على الحفاظ 
على مجموعة الالعبين الحالية، التي تضم مزيجا من 
الالعبين الكبار الالمعين والشباب الواعدين بقيادة 

كيليان مبابي. 
                                                             )إفي(

أوليفييه جيرو: العامل أوليفييه جيرو: العامل 
الذهني رّجح كفتناالذهني رّجح كفتنا

أكـــد مــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا أوليفييه 
ــار عــلــى  ــتـــصـ جـــيـــرو، وصـــاحـــب هــــدف االنـ
إنــكــلــتــرا )2-1( والـــتـــأهـــل لــنــصــف نــهــائــي 
مـــونـــديـــال 2022 بــقــطــر، أنــهــم بــحــثــوا عن 

االنتصار في الملعب الذهني.
وفي تصريحات عقب اللقاء، قال مهاجم 
مــيــالن، الــــذي رفـــع رصــيــده إلـــى 4 أهـــداف 
ــــزز صـــدارتـــه لــلــهــدافــيــن  فـــي الـــبـــطـــولـــة، وعـ
التاريخيين لفرنسا، »إنه أمر استثنائي. 
عملنا بشكل طــيــب فــي الــجــانــب الــدفــاعــي 
بعد أن افتتحنا التسجيل. هــذه المباراة 
تذكرني بما فعلنه أمام بلجيكا )في نصف 

نهائي مونديال 2018 في روسيا(«.
وأضاف صاحب الـ36 عاما أنهم عرفوا 
كــيــف يـــعـــودون فـــي الـــمـــبـــاراة، بــعــد هــدف 
تعادل إنكلترا من ركلة جــزاء في الشوط 

الثاني.

وأشـــار »كــنــا نـــدرك مــدى قــوة هــذا 
الجيل لمنتخب إنكلترا، ونجحنا 
ــاراة مــتــمــاســكــة بــيــن  ــبــ فـــي لـــعـــب مــ

جميع الخطوط«.
واخـــتـــتـــم جـــيـــرو تــصــريــحــاتــه 
»فزنا في الملعب الذهني. فخور 

بهذا الفريق«.
وواصــــل بــطــل الــعــالــم حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح، حيث 
ــن أجــــل  ــ  مـ

ً
ــدا ــ ــوعــ ــ ســــيــــضــــرب مــ

نــهــائــي ثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي، 
مــــــع الـــــمـــــغـــــرب، الـــــــــذي أطــــــاح 
بالبرتغال بهدف نظيف.                           
)إفي(

جيرو
رايبو

رابيو: صمدنا والمباراة متكافئة
أبـــــــــــــــــــــــــــــرز العــــــــــــب 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي 
أدريـــــان رابـــيـــو قـــدرة 
ــــالده عــلــى  مــنــتــخــب بــ
الصمود وروح الوحدة 
الــــــتــــــي يــــتــــحــــلــــى بــــهــــا، 
مــــا مـــكـــنـــه مــــن هــزيــمــة 
إنــكــلــتــرا 2-1 فـــي ربــع 
نهائي مــونــديــال قطر 
والتأهل للدور نصف 

النهائي.
وصـــــــــــــــــــرح الــــــــالعــــــــب 
عـــقـــب الــــلــــقــــاء: »أظـــهـــرنـــا 
قــــــــــدرة عــــلــــى الــــصــــمــــود. 
لـــقـــد عـــانـــيـــنـــا، لـــكـــنـــنـــا لــم 
نــســتــســلــم. الــــوحــــدة الــتــي 
ــذ  ــنــ ــى بـــــــهـــــــا مــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ نــ
البداية أتت بثمارها، 
وعرفنا كيف نضرب 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــالزم. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــت مـ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ لــ

، ونحن سعداء، 
ً
متكافئة جدا

 بهذه 
ً
ألننا تخطينا التزاما

الصعوبة«.
واعتبر الالعب أن التحكيم 
ــاراة كـــــان »عـــــــاداًل«  ــبــ ــمــ ــي الــ فــ
لدى حديثه عن ركلة الجزاء 
ــيـــن نــجــم  ــة لــــهــــاري كـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

المنتخب اإلنكليزي.
ــال:  ــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قـ
 أنــه كــان خطأ 

ً
»لــســت مــتــأكــدا

ــزاء، لــقــد  ــ الحـــتـــســـاب ركـــلـــة جــ
ات  رأينا المئات من اإلجــراء
ــذا الـــقـــبـــيـــل. الــتــحــكــيــم  ــ ــن هـ مــ
كــان عـــاداًل قــبــل الــفــار، لكننا 
لــن نــتــحــدث عــن ذلـــك. عندما 
ــا )كــــيــــن( كـــــان عـــــداًل،  ــ ــــدرهـ أهـ
ألنــهــا لـــم تــكــن ضــربــة جـــزاء. 
 عليه عامل. هذه 

ً
الحظ أيضا

الليلة حظينا بكل شيء«.
كــــــــمــــــــا أشـــــــــــــــــــاد الــــــــالعــــــــب 
بــالــجــهــد الـــذي قــام بــه أوجــو 

ــى  ــ ــرمـ ــ لـــــــــوريـــــــــس حــــــــــــــارس مـ
مـــنـــتـــخـــب »الــــــديــــــوك«، وقـــــال: 
»فــي مــبــاريــات كــهــذه تحتاج 

.»
ً
 عظيما

ً
حارسا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
مـــنـــتـــخـــب الـــــمـــــغـــــرب، خــصــم 
فــرنــســا فــي نــصــف الــنــهــائــي، 
قــال رايــبــو: »ســتــكــون مــبــاراة 
ــة. إذا كــــــانــــــوا قـــد  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
ــذا الـــــــــدور، فــهــم  ــهــ ــــوا لــ ــلـ ــ وصـ
ــتـــحـــقـــون ذلــــــــك. ســـتـــكـــون  يـــسـ
مــبــاراة مهمة، ولــن نقلل من 

شأنهم«. 
)إفي(

لوريس: شعرت باألسف من أجل كين
أكد قائد وحارس المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
هوجو لوريس أنه شعر باألسف عندما أهدر زميله 
في توتنهام هاري كين ركلة جزاء إنجلترا في ربع 
نهائي مونديال 2022 بقطر، لكنه شعر بالسعادة 

في الوقت ذاته من أجل »البلوز«.
وقال لوريس: »كانت هناك الكثير من المشاعر في 
ضربة الجزاء. كنا في خضم معركة وكنت سعيدا 
وقــتــهــا ألن تــلــك اللحظة كــانــت حــاســمــة، ولكنني 
شــعــرت بــالــحــزن ألنــه زميلي وصــديــقــي وشخص 
تحمل مسؤوليته. ســدد الكرة فــوق المرمى وهذا 
مــؤســف لــه ولــكــنــه أســعــدنــا نــحــن. أعـــرف أنـــه قــوي 

وسيتجاوز األمر«.
وتعليقا عــلــى أنـــه أصــبــح فــي مـــبـــاراة إنجلترا 
الالعب األكثر خوضا للمباريات مع منتخب فرنسا، 

قال: »كان يوما خاصا، 143 مباراة دولية، وجاء ذلك 
أمام البلد الذي أعيش فيه منذ عدة سنوات«.

وأكد أن سر فوز فرنسا على إنجلترا كان »القوة 
الذهنية« أمام خصم »يستحق كل المديح صمدت 
أمامه فرنسا في اللحظات المهمة«، متابعا: »لقد 
فزنا على أمة كبيرة. إنها مكافأة كبيرة على الكثير 
من العمل. هذا االنتصار البد أن يمنحننا ثقة في 

المباراة المقبلة«.
وعــــن مـــواجـــهـــة الـــمـــغـــرب فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
أبــرز لــوريــس أن فريقه سيكون عليه أن يرفع من 
مستواه، مضيفا: »كلما تقدمنا   أكثر، كان علينا أن 
نرفع المستوى أكثر. اليوم حققنا ذلك، تسببوا في 
مشكالت لنا ألنهم منافس قوي للغاية، لكننا قمنا 
بالرد«.                                                         )إفي(

فرحة لوريس بعد إهدار كين ركلة الجزاء

ــرنـــســـي  ــفـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــوجــ ــتــ يــ
إيمانويل مــاكــرون إلــى قطر غــدا، 
لـــحـــضـــور مــــبــــاراة نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم بين فرنسا والمغرب، 
حــســبــمــا أكـــــدت وزيــــــرة الــريــاضــة 
أميلي أوديا كاستيرا، عبر راديو 

فرانس إنفو أمس.
وقـــالـــت أوديـــــا كــاســتــيــرا، الــتــي 
ــاراة  ــبــ ــبـــت مــ ــاء الـــسـ حــــضــــرت مــــســ
ربــع الــنــهــائــي، الــتــي انــتــصــر فيها 
المنتخب الــفــرنــســي عــلــى نظيره 
اإلنكليزي بهدفين لهدف، »سأعود 
مـــع الــرئــيــس األربــــعــــاء، تــفــاصــيــل 
حسم بعد، لقد تعهد 

ُ
الرحلة لم ت

ــتــــزم بــــــه، ســـيـــلـــتـــزم بــه  ــلــ ــذلــــك ويــ بــ
ــادة«، مـــتـــابـــعـــة: »لـــقـــد تــابــع  ــعــ ــســ بــ
ــا( أمــــــس األول  ــ ــــسـ ــرنـ ــ مـــنـــتـــخـــب )فـ

)الــــســــبــــت(، مــنــتــبــهــا لـــكـــل ثـــانـــيـــة، 
وسيكون مصدر قوة لنا في هذه 

المرحلة المقبلة«.
وحتى قبل انــطــالق المونديال، 
أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي أنــــه 
ســـيـــحـــضـــر نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي أو 
الــنــهــائــي فـــي حــــال تــأهــل منتخب 
»الديوك«، وهو التزام مثير للجدل 
بــســبــب انــتــقــادات لــظــروف الــعــمــال 
ــيـــر  الــــمــــهــــاجــــريــــن فـــــي قــــطــــر، وتـــأثـ
ــلـــى الــبــيــئــة  الـــمـــالعـــب الـــمـــكـــّيـــفـــة عـ

ووضع المرأة واألقليات.
ــرون، مـــســـاء الــســبــت،  ــاكــ ــال مــ ــ وقـ
عبر »تويتر«، »مبروك للبلوز! البلد 
كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية 
معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم 
التاريخي. موعدنا نصف النهائي!«.

ــــي أوديـــــــــــا  ــلــ ــ ــيــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت إمــ
ــرانـــس إنــفــو،  ــة فـ ــ كـــاســـتـــيـــرا، إلذاعــ
»أمــــــس كـــانـــت الــــذكــــرى الــســنــويــة 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
كان من المهم التعبير عن التزامي 
بحقوق اإلنسان ككل، بما في ذلك 
حــقــوق المثليين... والــقــيــام بذلك 
بــــدون عــدوانــيــة تــجــاه قــطــر الــتــي 

هي شريكنا«.
وأضافت المسؤولة الفرنسية: 
ــة تــــقــــوم أســـــاســـــا عــلــى  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ »الـ
احترام اآلخــر، وهي في جوهرها 
ضــد الــتــمــيــيــز، إنــهــا فــضــاء لجمع 

الناس معا حول قيم كونية«. 
)أ ف ب(

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تشواميني: تسديدة الهدف من تدريبات الريال
كشف الفرنسي أوريــلــيــان 
تــشــوامــيــنــي، صــاحــب الــهــدف 
األول فــي شباك إنكلترا، أنه 
يـــتـــدرب عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
الــتــســديــدات مــع فــريــقــه ريــال 

مدريد.
وقال تشواميني: »حاولت 
تنفيذ تسديدة مشابهة أمام 
ــمــن الــنــهــائــي(، 

ُ
بــولــنــدا )فـــي ث

لكن هذه المرة كانت أفضل. 
إنــــــه نــــــوع مـــــن الــــتــــســــديــــدات 
 فــي مــران 

ً
أتـــدرب عليه كثيرا

الريال«.
ــد الـــالعـــب أن مــواجــهــة  وأكــ
ــانــــت مــتــكــافــئــة«،  إنـــكـــلـــتـــرا »كــ
لكن فرنسا »حالفها التوفيق 
ــة«،  ــمـ ــلـــحـــظـــات الـــحـــاسـ فــــي الـ
ــســبــت علينا 

ُ
: »احــت

ً
مــوضــحــا

ركلتا جزاء. يجب أن نتحسن 
في بعض الجوانب، وسنفعل 

ذلك قبل المباراة المقبلة«.

وتــــابــــع: »الـــتـــأهـــل لــنــصــف 
 صعب 

ً
الــنــهــائــي يـــبـــدو أمــــــرا

ــكــــن يــــجــــب أن  الــــتــــصــــديــــق، لــ

نحتفظ بالهدوء، ألننا لم نفز 
 على أنهم 

ً
بشيء بعد«، مشددا

لن يقللوا من شأن المغرب.

 ما 
ً
وأبــرز أن »لديهم شيئا

أوصــلــهــم إلــى هــذه المرحلة، 
 
ً
حــيــث تــلــقــت شــبــاكــهــم هــدفــا

 مــنــذ بــدايــة البطولة، 
ً
وحــيــدا

ولــــم يــســجــلــه فـــريـــق مــنــافــس 
حتى«.                         )إفي(

تشواميني يسدد إلحراز الهدف األول

ماكرون سيحضر نصف النهائيماكرون سيحضر نصف النهائي
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يحظى مدرب منتخب إنكلترا 
غاريث ساوثغيت بدعم 

كبير من العبيه والجماهير 
اإلنكليزية، رغم اإلقصاء 

من مونديال قطر، وال يزال 
مستقبله على رأس الجهاز 

الفني مع »األسود الثالثة« لم 
يتحدد بعد.

خرج المنتخب اإلنكليزي من 
مــونــديــال قطر 2022 لــكــرة القدم 
وهـــو يــجــر أذيــــال الــخــيــبــة خلفه، 
مع صورة مألوفة من قبل عشاق 
ــتـــديـــرة مــــن الــفــشــل  الــــكــــرة الـــمـــسـ
د من إهدار ركلة جزاء 

ّ
واأللم المول

مــهــمــة أخــــرى فـــي بــطــولــة كــبــرى، 
ولكن برضا عــن الــمــدرب غاريث 
ساوثغيت، رغم بعض االنتقادات.

فـــــــي حـــــيـــــن يــــــحــــــزم مـــنـــتـــخـــب 
 
ً
»األسود الثالثة« حقائبه تمهيدا
لــلــعــودة إلــــى بــلــده األحـــــد، دارت 
عدة أحداث حول ظروف الخروج 
الحزين بدت وكأنها انفصال عن 

الماضي.
ــاور الــقــلــق الــجــمــاهــيــر  ــسـ ــم يـ لـ
ــات  ــاقــ ــفــ ــأن إخــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ اإلنــ
ة فــنــيــة.  تــكــتــيــكــيــة أو عــــدم كـــفـــاء
ولم تغادر إنكلترا على وقع قرع 
طبول المطالبة بإجراء مراجعة 
جــذريــة وتفصيلية لــكــرة الــقــدم، 
 
ً
كما لــم ترتفع األصـــوات مطالبة

برحيل المدرب.
بخالف ذلك، تنامى شعور بأن 
يتم السماح للمدرب ساوثغيت، 
في حال أراد ذلــك، االستمرار في 
مهامه على األقــل لبطولة كبرى 

أخرى.
 
ً
تــــــعــــــّرض ابــــــــن الـــــــــ 52 عــــامــــا

النتقادات بعد خروج إنكلترا من 
بطولتين سابقتين، وألقي باللوم 
ــلـــى تــعــديــل  ــلـــى عـــــدم قــــدرتــــه عـ عـ
خطته في منتصف الطريق خالل 
الخسارة أمام كرواتيا في نصف 
نهائي كأس العالم 2018 وهزيمة 
نهائي أمم أوروبا العام الماضي 
على أرضــه فــي ملعب »ويمبلي« 

أمام إيطاليا بركالت الترجيح.
ــى الــــرغــــم مــــن أن  ــلـ ، وعـ

ً
ــرا ــ ــيـ ــ أخـ

غـــبـــار الـــخـــســـارة أمــــــام فــرنــســا 
1 - 2 في نصف نهائي مونديال 
ــة 

ّ
ــإن قــل ــ ــد، فـ ــعـ قـــطـــر لــــم يــنــقــشــع بـ

ة  اتهموا ساوثغيت بعدم الكفاء
التكتيكية.

أسلوب هجومي

قــــــــــرر ســـــاوثـــــغـــــيـــــت مــــــجــــــاراة 
الفرنسيين باألسلوب الهجومي، 
باختيار خطة 4 - 3 - 3، كانت قاب 

قوسين من أن تؤتي ثمارها.
قــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: »أردنــــــــــا أن 
نــجــاريــهــم، وشــعــرنــا أن هــذه هي 
الــطــريــقــة الــتــي أردنـــــا أن نــقــتــرب 
 »لقد 

ً
بها مــن الــبــطــولــة«، مضيفا

فعلنا ذلك«.
وتابع: »قّدمنا عروضا متسقة 
في 3 بطوالت، ولكن هذه األمسية 
ربما تكون أفضل ما لعبناه ضد 
دولة كبرى خالل الفترة التي كنت 

أتولى فيها المسؤولية«.
فـــشـــلـــنـــا،  لــــكــــنــــنــــا  « وأردف: 
والنتيجة هــي كــل مــا يهم، وهــذا 

أمر يصعب تحّمله«.
يستمر عقد ساوثغيت حتى 
نهاية عــام 2024، مما يعني أنه 
ــة قـــيـــادة  ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى فــــرصــ
إنــكــلــتــرا إلــــى نــهــائــيــات النسخة 
المقبلة من أمم أوروبا. إال أنه قال 
إنـــه يخطط ألخـــذ فــتــرة للتفكير 
 بشأن 

ً
بشأن مستقبله، وتحديدا

قرار البقاء أو الرحيل.

»آمل أن يبقى«

ــال صــاحــب  ــذا الــــصــــدد، قــ ــهـ وبـ
الشأن: »يجب أن أتأكد من أن أي 

قرار أتخذه هو الصحيح«.

ــد أنــــــــه مــن  ــقـــ ــتـــ وأضــــــــــــــاف: »أعـــ
الصواب تخصيص بعض الوقت 
ــك، ألنـــنـــي أعـــــرف في  ــذلـ لــلــقــيــام بـ
الماضي كيف تغّيرت مشاعري 

في أعقاب البطوالت مباشرة«.
ربـــمـــا يــتــم إقـــنـــاع ســاوثــغــيــت 
بــاالســتــمــرار مــن خــالل مجموعة 
المواهب التي يجب أن تبقى تحت 
ــــل خـــــوض غــمــار  ــه مــــن أجـ ــرافــ إشــ
بطوالت أخــرى. فمتوسط أعمار 
التشكيلة األســاســيــة للمنتخب 

.
ً
اإلنكليزي بلغ 26 عاما

ويجب أن يظل جوهر الفريق 
 لسنوات مقبلة، إذ ال يزال 

ً
متاحا

العبون مثل جود بيلينغهام )19 
( وفيل فودن )22( وبوكايو 

ً
عاما

ساكا )21( وديكالن رايس )23( في 
مرحلة النضج.

ــن نـــاحـــيـــتـــه، ألـــمـــح الـــمـــدرب  مــ
 العبي 

ّ
اإلنكليزي إلى أن صغر سن

ــد يــقــنــعــه بــمــراجــعــة  الــمــنــتــخــب قـ
عقده.

قال: »هناك الكثير مما يجعلك 
 عندما تنظر إلى أعمار 

ً
متحمسا

الــكــثــيــر مــن الــالعــبــيــن«، ليضيف 
بـــكـــلـــمـــات تـــخـــتـــزن فـــيـــهـــا بــعــض 
الحزن، »لكن ال يزال يتعّين عليك 
ــفـــوز بــالــمــبــاريــات الـــتـــي يمكن  الـ
الـــفـــوز بــهــا لــلــوصــول إلـــى الـــدور 

نصف النهائي والنهائي«.
قد يميل ساوثغيت إلى السير 
ــار نـــفـــســـه لـــنـــظـــرائـــه  ــمــــســ عـــلـــى الــ
القاريين، فاأللماني يواكيم لوف، 
مـــدرب منتخب ألمانيا السابق، 
ق طــعــم الــنــجــاح فـــي كــأس 

ُ
لـــم يــــذ

 في المحاولة الرابعة لـ 
ّ

العالم إال
»دي مانشافت«، بينما كان المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه 
ديـــشـــان، مـــســـؤواًل عــن المنتخب 

الفرنسي منذ 2012، قبل التكريس 
العالمي في روسيا بعد 4 أعوام.

دعم العبيه

ويحصل ساوثغيت على دعم 
ــيـــه داخـــــــل غــــرفــــة الـــمـــالبـــس  ــبـ العـ
ــّر الــجــمــيــع  ــذا يـــصـ ــ ــا، لـ وخــــارجــــهــ
على بقائه في منصبه، في حين 
 »آمل 

ً
عكس رايــس رغبتهم قائال

أن يبقى«.
وأضـــــــاف: »هـــنـــاك الــكــثــيــر من 

الحديث حول ذلــك. هو رائــع لنا. 
هناك الكثير من االنتقادات التي 

ال يستحقها«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــأمــــل الــــهــــداف 
والــقــائــد هـــاري كــايــن الـــذي أهــدر 
فــي الــدقــائــق الــقــاتــلــة ركــلــة جــزاء 
أمــام فرنسا كانت كفيلة بفرض 
2، فـــي أن يستمر   - 2 ــادل  ــعـ ــتـ الـ

ساوثغيت في منصبه.
وقــــــال: »نـــحـــب وجـــــود غــاريــث 
كــــمــــدرب، ونــــريــــده بــالــتــأكــيــد أن 
 
ً
ــراره«، مضيفا ــ يــبــقــى، لــكــن هـــذا قـ

»لدينا فريق رائع. العبون شباب 
رائــــعــــون يـــصـــلـــون إلـــــى أوجـــهـــم، 
ونهائيات كأس أمم أوروبا ليست 
. وبقدر ما يؤلمنا، 

ً
بعيدة كثيرا

 والــتــطــلــع 
ً
ــــدمــــا

ُ
عــلــيــنــا الـــمـــضـــّي ق

إلى ذلك«.
وانــضــم الــالعــبــون الــســابــقــون 
 إلى جوقة دعم ساوثغيت، 

ً
أيضا

فــقــال قــائــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق غاري نيفيل: »إنكلترا في 
، فلنكن واضحين 

ً
مكان جيد جدا

 عــلــى »لــقــد 
ً
ــك«، مـــشـــددا ــ بـــشـــأن ذلــ

خــرجــنــا مـــن الــبــطــوالت مـــع عـــار، 
وتساءلنا ما هو المستقبل. لدينا 
مستقبل عظيم وهو )ساوثغيت( 

جزء كبير من ذلك«.
 كلمات األيرلندي روي 

ّ
لم تشذ

كين عّما قاله زميله السابق في 
 »لقد قام بعمل 

ً
»يونايتد«، مضيفا

ــــع«، و»هـــل يــريــد الــبــقــاء بضع  رائـ
سنوات أخرى؟ آمل أن يفعل ذلك«.

ساوثغيت يواسي 
العبيه بعد الهزيمة

ماغوير

مستقبل ساوثغيت تحت المجهر عقب خروج إنكلترا

ماغوير: اعتقدنا أننا سنفوز 
ــع مــنــتــخــب  ــ ــدافـ ــ ــر مـ ــويــ ــاغــ أثــــنــــى هــــــــاري مــ
انكلترا على غاريث ساوثغيت، المدير الفني 
للمنتخب، ووصــفــه بـــ »الــمــذهــل«، فــي الوقت 
الــذي يــدرس مــدرب منتخب األســـود الثالثة 
مستقبله مــع الفريق عقب الــخــروج مــن دور 
الثمانية ببطولة كــأس العالم »قطر 2022« 

أمام فرنسا. 
وقـــال مــاغــويــر: »كـــان غــاريــث مــذهــال معي 
شخصيا، ومــذهــال مــع كــل العـــب بــالــفــريــق«، 
: »عــلــى مـــدار خمس أو ســت سنوات 

ً
مضيفا

تولى فيها قــيــادة المنتخب يمكنك أن ترى 
الــتــطــور. أعــلــم أن كــونــك مــدربــا إلنكلترا يعد 
أمــرا صعبا، فــأي قــرار يتخذه المدير الفني 
للمنتخب اإلنكليزي يتم التدقيق فيه«. وأردف: 
»هو يعلم كيف يتعامل مع هذا، هو يتعامل 
مع كل شيء بشكل جيد جدا، وفنيا يتخذ كل 
الــقــرارات الكبيرة بشكل صحيح وأثبت هذا 

مجددا في هذه البطولة«. 

ويعتقد ماغوير أن التغيير الذي حدث في 
عقلية المنتخب اإلنكليزي كان يعني أن وقع 
الخسارة أمام فرنسا أكثر بكثير من الخسارة 
فــي الــبــطــوالت األخــيــرة، حيث مثل ماغواير 
المنتخب اإلنكليزي في بطولة كأس العالم 
بروسيا عندما خرج من الدور قبل النهائي، 
وعندما خسر في نهائي يــورو 2020، التي 

أقيمت الصيف الماضي، أمام إيطاليا. 
وأضــــاف: »أصــعــب شــيء يمكن أن أتقبله، 
أكثر شيء أصابني بخيبة أمل، والسبب هو 
أننا اعتقدنا أن بإمكاننا الفوز بالبطولة. هذا 
. هناك خمسة أو ستة فرق كانت 

ً
ليس غرورا

تعتقد نفس األمر. إنها أول بطولة أشارك بها 
حيث إن مجموعة الالعبين لن تشعر بأنها 
قدمت أداء جيدا إذا خسرت في دور الثمانية 

أو قبل النهائي أو النهائي«.
 )د ب أ(

قال قائد منتخب إنكلترا لكرة 
الــــقــــدم هـــــــاري كـــيـــن، إنـــــه يتحمل 
مسؤولية خــروج فريقه من كأس 
العالم على يد فرنسا 1-2، إلهداره 
ركلة جزاء كان سيدرك بها التعادل 

ويقود المباراة لوقت إضافي.
وأضـــــاف كــيــن: »ال يمكنني أن 
 بــزمــالئــي. كانت 

ً
أكـــون أكــثــر فــخــرا

ليلة قاسية. حظينا بفرص أفضل، 
لكن كرة القدم تتحكم بها تفاصيل 
صــــغــــيــــرة. أتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
بصفتي الــقــائــد ومـــن أهــــدر ركلة 
الجزاء. عليَّ أن أتعايش مع األمر 

وأقر به«.
وعن ركلة الجزاء، أوضح: »كنت 
 مــن قــدرتــي على تسديدها، 

ً
واثــقــا

لكنني لم أنفذها كما أردت«، رغم 
أنــه أدرك فــي وقــت سابق التعادل 

.
ً
إلنكلترا من ضربة جزاء أيضا

ــــى أن  ــار كــيــن إلـ ــ ــك، أشــ ــ ــــع ذلــ ومـ
أداء إنــكــلــتــرا الــجــيــد سيجعلها 

تظهر بشكل أفــضــل فــي بــطــوالت 
: »الــفــريــق يعيش 

ً
قـــادمـــة، مــضــيــفــا

لحظة جيدة، والالعبون في أفضل 
حاالتهم، وستكون هناك لحظات 
جيدة في المستقبل. اليوم يتملكنا 
الغضب، ألن المشوار انتهى، وكنا 
عــلــى قــنــاعــة بــقــدرتــنــا عــلــى بــلــوغ 
النهائي، لكن يمكننا أن نفخر بما 

حققناه«. 
من جانبه، عادل مهاجم إنكلترا 
هــــــاري كــيــن الــــرقــــم الــقــيــاســي في 
عدد األهــداف الدولية في صفوف 
»األســــود الــثــالثــة« المسجل باسم 
 رصـــيـــده إلــى 

ً
ــي، رافـــعـــا ــ ــــن رونــ وايـ

53 هدفا بتسجيله الــهــدف األول 
لمنتخب بــــالده أمــــام فــرنــســا في 
المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 
2-1.  وجــــاء هــــدف كــيــن مـــن ركلة 
جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54 

من المباراة.
وبــلــغ كــيــن )29 عـــامـــا( مهاجم 

توتنهام هــذا الرقم خــالل مباراته 
الـــرقـــم 80، فـــي حــيــن ســجــل رونـــي 
ــم إيــــفــــرتــــون ومــانــشــســتــر  ــاجـ ــهـ مـ
يــونــايــتــد الــســابــق هــدفــه الـــــ53 في 
مــبــاراتــه الـــرقـــم 115، ثـــم خـــاض 5 

مباريات إضافية قبل اعتزاله.
وافتتح كين رصيده الدولي في 

باكورة مبارياته مع انكلترا خالل 
الفوز على ليتوانيا 4 - صفر ضمن 
تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 
79 ثانية من إشراكه بداًل من روني 

بالذات.
ــيـــن هـــــــداف مـــونـــديـــال  وكـــــــان كـ
روســيــا بــرصــيــد 6 أهـــــداف، وبــات 

أفــضــل هـــداف لمنتخب بـــالده في 
ــرى، حـــيـــث رفـــع  ــبــ ــكــ ــطــــوالت الــ ــبــ الــ
 )

ً
 )12 حاليا

ً
رصيده إلــى 11 هدفا

عندما سجل الهدف الثالث إلنكلترا 
فـــي مـــرمـــى الــســنــغــال )3 - صــفــر( 
 الــرقــم السابق المسجل 

ً
متخطيا

باسم غاري لينيكر.   )أ ف ب - إفي(

كين: أتحمل المسؤولية

كين لحظة إضاعة ركلة الجزاء

هندرسون: هاري سيتجاوز األمر
ــــط مــنــتــخــب  ــــب وسـ ــد العـ ــ أكـ
إنكلترا جــــوردان هــنــدرســون، 
أن قــائــد الــفــريــق هــــاري كــيــن، 
ــام  الـــــذي أهـــــدر ركـــلـــة جـــــزاء أمـ
فـــرنـــســـا كـــــان مــــن الــمــمــكــن أن 
تقود المباراة للوقت اإلضافي، 

»سيصبح أكثر قوة«.
وقـــــــــــــال هــــــــنــــــــدرســــــــون، فـــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــخـــتـــلـــطـــة عــقــب 
المباراة: »هاري سجل الكثير 
مــن ضــربــات الـــجـــزاء والكثير 
مــــن األهـــــــــداف، حـــتـــى وصــلــنــا 
إلـــى هــنــا. هـــذا سيجعله أكثر 
قوة في المستقبل. إنه مهاجم 
عــالــمــي وقـــائـــدنـــا. ســيــتــجــاوز 

األمر«. 
هندرسون)إفي(

رايس: الفريق األفضل خسر
تحدث العب وسط منتخب 
ــــس عــن  إنـــجـــلـــتـــرا ديــــكــــالن رايــ
هزيمة فريقه الليلة الماضية 
أمــــــام فـــرنـــســـا )1-2( فــــي ربـــع 
نهائي مونديال قطر، معتبرا 

أن »أفضل فريق« قد خسر.
وصـــــــــــــــرح الـــــــــالعـــــــــب عـــقـــب 
الـــمـــبـــاراة: »لـــقـــد خــســر أفــضــل 
فــريــق. لــقــد أظــهــرنــا مستوانا 
الــلــيــلــة. اســتــعــدنــا الــمــســتــوى 
ــذي يــجــعــل الــــنــــاس يــثــقــون  ــ الــ
فينا ويحفزوننا. يمكننا أن 

نفخر بذلك«.
وتابع: »نحن سيطرنا على 
ــاراة. إنــــه أمــر  ــبــ ــمــ مـــجـــريـــات الــ
مؤلم ألنهم لــم يخلقوا سوى 

فـــرص تسجيل الــهــدفــيــن ومــا 
يزيد قليال«.

ــم قـــــــــال: »ال  ــيـ ــكـ ــحـ ــتـ وعـــــــن الـ
يــمــكــنــنــا الــتــحــدث عـــن الــحــكــم 
اآلن. لم نكن سعداء بقراراته، 
ــا نـــــحـــــن مـــــــن خـــســـرنـــا  ــنــ ــنــ ــكــ لــ

ونتحمل المسؤولية«.
ــيـــة أخــــــــرى، راهــــن  مــــن نـــاحـ
رايــــس عــلــى اســتــمــرار غــاريــث 
ساوثغيت في تدريب منتخب 

)األسود الثالثة(.
وصـــــــــرح: »آمــــــــل أن يــبــقــى. 
لقد تلقى انــتــقــادات كثيرة ال 
يستحقها. إنــه ليس مسؤوال 
عــمــا حــــدث. لــقــد لــعــبــنــا الــيــوم 
ديكالن رايسبشكل جيد«.                  )إفي(
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ــــود األطـــلـــس« على  كـــان »أسـ
الــمــوعــد القــتــحــام الــتــاريــخ من 
أوســـــــع أبــــــوابــــــه، عـــنـــدمـــا بـــات 
الــمــغــرب أول منتخب إفريقي 
وعــــربــــي يــبــلــغ نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم لكرة القدم بفوزه 
ــلــــى بــــرتــــغــــال كـــريـــســـتـــيـــانـــو  عــ
رونـــالـــدو 1-0 الــســبــت، ليالقي 
ــي الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي فــرنــســا  فــ
حــامــلــة الــلــقــب الــتــي انتفضت 
على التقاليد مقصية إنكلترا 

بفوز مثير 1-2.
وعــلــى عــكــس الــلــيــلــة األولـــى 
مــن ربـــع الــنــهــائــي، والــتــي بلغ 
فيها التشويق أوّجـــه الجمعة 
عندما حسمت ركالت الترجيح 
موقعتين خــارقــتــيــن، فتأهلت 
كـــرواتـــيـــا وصـــيـــفـــة الـــبـــطـــل فــي 
مـــونـــديـــال 2018 عــلــى حــســاب 
الـــــبـــــرازيـــــل الــــتــــي كــــانــــت أبـــــرز 
المرشحين لنيل اللقب الحالي، 
ــنــــتــــيــــن لــيــونــيــل  وعـــــبـــــرت أرجــ
مــيــســي عــلــى حـــســـاب هــولــنــدا 
ــاب قــوســيــن من  الـــتـــي كـــانـــت قــ
ــرغــــوث« ورفــــاقــــه،  ــبــ إقــــصــــاء »الــ
كانت الليلة الثانية بأوقاتها 

الشرعية.
لــم يطل المغاربة الحديث، 
وحسموا موقعة ملعب الثمامة 
فــي الــدقــائــق التسعين بهدف 
يــوســف النصيري )42(، الــذي 
مــنــح الــقــارة الــســمــراء البطاقة 
األولــــى فــي تــاريــخــهــا إلـــى دور 

األربعة للعرس العالمي.
عّول المدّرب وليد الركراكي 
ــم اإلصــــابــــات  ــ عـــلـــى الـــجـــهـــد رغـ
وعلى الــروح الجماعية 
في الملعب ليقصي 
رونــــــــــالــــــــــدو فـــي 
آخر مشاركاته 
الـــمـــونـــديـــالـــيـــة 

على األرجح. 

بكاء الدون

وغــــادر رونــالــدو 
الملعب مع صافرة 
 
ً
ــا ــيــ ــاكــ الــــنــــهــــايــــة بــ

عــلــى حــلــم أراد تــحــقــيــقــه رغــم 
 
ً
الصعوبات التي يعيشها دوليا

وعلى صعيد األندية.
 
ً
ــبــــاراة أيـــضـــا ــمــ ــذه الــ ــ فـــفـــي هـ
 عــلــى 

ً
ــدو بـــــديـــــال ــ ــ ــالـ ــ ــ ــل رونـ ــ ــ دخـ

غــــــرار مـــواجـــهـــة ســـويـــســـرا فــي 
 
ً
ثمن النهائي. وإن عــادل رقما

 بعدد المباريات 
ً
 جديدا

ً
قياسيا

 
ً
الــدولــيــة )196(، لــم يــكــن قـــادرا
على معادلة النتيجة، لــيــوّدع 
»ســيــلــيــســاو أوروبـــــا« البطولة 
ــيـــســـاو  ــلـــسـ ــيـ ــــى غـــــــــــرار الـــسـ ــلـ ــ عـ
الحقيقي الذي سبقه قبل ليلة.

ــبـــق أن وصـــــــل أي  ولـــــــم يـــسـ
منتخب عربي أو إفريقي إلى 
دور األربــعــة فــي كـــأس الــعــالــم. 
على عكس البرتغال التي سبق 
لها أن خاضت نصف النهائي 
مرتين وخسرت في المباراتين، 

أمام إنكلترا عام 1966، وفرنسا 
عام 2006.

فوز أسطوري

يـــديـــن الــمــغــرب بـــهـــذا الــفــوز 
األســـــــطـــــــوري لـــكـــثـــيـــريـــن، لــكــن 
ــم كــــان أفــضــل العــــب في  أبـــرزهـ
المباراة الحارس ياسين بونو 
الــذي بــات أول حــارس إفريقي 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شــبــاكــه 
فــي ثــالث مــبــاريــات فــي نسخة 

واحدة من النهائيات.

 كين يصيب مرة ويخيب أخرى

ــزات قــــــد يـــحـــتـــاجـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ مـ
ــة لـــمـــواصـــلـــة الــحــلــم،  ــاربـ ــغـ ــمـ الـ
عندما يصطدمون فــي نصف 

النهائي مع فرنسا التي أقصت 
 
ً
 كان طامحا

ً
 إنكليزيا

ً
منتخبا

، في 
ً
لــلــقــب ثــــان بــعــد 56 عـــامـــا

مسعاها إلى ثنائية تاريخية.
فـــرضـــت فــرنــســا قـــّوتـــهـــا مع 
خطها الهجومي الــمــؤلــف من 
كيليان مبابي هــّداف البطولة 
ــتـــى اآلن بــخــمــســة أهـــــــداف،  حـ
ــلـــت هـــدفـــيـــن عــــن طــريــق  ــّجـ وسـ
العب الوسط الدفاعي أوريليان 
تشواميني من تسديدة بعيدة 
)17( وأوليفييه جــيــرو برأسه 

.)78(
عادل اإلنكليز مرة، وفشلوا 
فــي الــعــودة مـــرة ثــانــيــة. سّجل 
القائد هاري كين هدف إنكلترا 
)54 من ركلة جزاء(، لكنه أهدر 
ــتــــوّدع إنــكــلــتــرا  أخـــــرى )84(، لــ

البطولة من بابها الضيق.

ــادل كــايــن  ــ بـــذلـــك الــــهــــدف، عــ
الرقم القياسي في عدد األهداف 
الــدولــيــة فــي صــفــوف »األســـود 
الــثــالثــة« المسجل بــاســم وايــن 
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ً
ــي، رافـــعـــا رونــ

ــــي تــحــطــيــمــه  ــل فـ . وفــــشــ
ً
هـــــدفـــــا
.
ً
الحقا

المفارقة أن هاتين القوتين 
األوروبيتين اللتين تفصلهما 
، لم 

ً
كيلومترات قليلة جغرافيا

 إال مرتين على 
ً
يلتقيا سابقا

ــرح الـــــدولـــــي، فــــي 1966  ــمـــسـ الـ
عندما فـــازت إنكلترا بثنائية 
وكــّررت ذلك في 1982 بنتيجة 

.1-3
لكن هــذه الــمــرة كــان الحسم 
. ويـــســـعـــى مــنــتــخــب 

ً
ــا ــيــ فــــرنــــســ

»الـــديـــوك«، بطل 1998 و2018، 
لـــيـــكـــون ثــــالــــث مـــنـــتـــخـــب فــقــط 

يحتفظ باللقب في كأس العالم 
بــعــد إيــطــالــيــا )1934 و1938( 

والبرازيل )1958 و1962(.
قّدم الفرنسيون مباراة قوية 
قبل مواجهة المغرب، وحققوا 
بـــهـــذا الـــفـــوز إنـــجـــاز الـــبـــرازيـــل 
فـــي عـــام 1998، إذ لم 
ينجح أي حامل لقب 
بالوصول إلى الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
النهائيات التالية بعد 

حصد اللقب.
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، 
تفادى المدرب 
ديــــــديــــــيــــــه 

ديـــشـــان اإلقـــصـــاء واإلقـــالـــة مع 
نهاية عقده، وسيواصل العديد 
من الالعبين الذين يخوضون 
ــر كـــأس عــالــم لهم،  بــال شــك آخـ
ــلــــى غــــــــرار جـــــيـــــرو، وهــــوغــــو  عــ
لــــوريــــس الــــــذي لـــعـــب مـــبـــاراتـــه 

الــــدولــــيــــة رقـــــم 143 
ــم قــيــاســي  ــ ــو رقـ ــ وهـ

مـــــــع »الـــــــــديـــــــــوك«، 
ــــوان  ــطـ ــ ــــى أنـ ــتـ ــ وحـ

غريزمان.

دخل المنتخب المغربي 
التاريخ من أوسع أبوابه 

بوصوله إلى نصف نهائي 
مونديال 2022 بقطر كأول 

منتخب عربي وإفريقي، 
في وقت يطمح منافسه 

الفرنسي في تحقيق اللقب 
.

ً
الثاني تواليا

تعتبر مباراة المغرب 
وفرنسا، بعد غد األربعاء، 

في الدور قبل النهائي 
من المونديال، المواجهة 

الرسمية األولى بين 
الفريقين.

يلتقي المنتخبان الفرنسي والمغربي 
ــــى رســمــيــا فـــي بــطــولــة كــبــرى  لــلــمــرة األولـ
عندما يتواجهان بعد غــد االربــعــاء على 
ـــدور  مــلــعــب الـــبـــيـــت فــــي الــــخــــور ضـــمـــن الــ
نصف النهائي لمونديال قطر 2022 في 

كرة القدم.
وتــواجــه المنتخبان مــرات قليلة جــدا، 

وكانت ودية فقط.

خمس مباريات ودية 

كانت هناك خمس مواجهات فقط بين 
ــزرق« و«أســــود األطـــلـــس«، لــم تــكــن أبــدا  ــ »الـ
في مسابقة رسمية، وتميل الكفة لصالح 
منتخب األلوان الثالثة؛ ثالثة انتصارات، 
وتــعــادالن، بينهما واحــد حسمه المغرب 

بركالت الترجيح.
كانت المباراة األولــى في الخامس من 
فبراير 1988 في ملعب لويس الثاني في 
موناكو الذي اختير الستضافة المباراة 

النهائية لـ »دورة فرنسا الودية«.

 نجح المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه 
وقتها الراحل هنري ميشال الذي لم يتأهل 
حينها إلى كأس أوروبــا 1988، في الفوز 

2-1 بفضل هدف ليانيك ستوبيرا.
خالل المباراة األخيرة في 16 نوفمبر 
2007 في سان دونــي، كان هنري ميشال 
على دكــة البدالء أيضا ولكنه هــذه المرة 
مع المنتخب المغربي. في ملعب فرنسا 
ــوءة عـــــن بــــكــــرة أبـــيـــهـــا  ــلــ ــمــ ــــات مــ ــــدرجـ ــمـ ــ بـ
بالجماهير، عاد المغرب من بعيد وأدرك 
التعادل 2-2 في الدقائق األخــيــرة بهدف 

ليوسف المختاري )85(.
كان ريمون دومينيك مدربا للمنتخب 
الــفــرنــســي وقـــتـــهـــا، واســـتـــغـــل الــمــواجــهــة 
لتجربة العــبــيــه الــواعــديــن كــريــم بنزيمة 
ــانــــع الــــهــــدف األول  ــر نــــصــــري صــ ــيـ ــمـ وسـ
لسيدني غوفو )15( ومسجل الثاني )76(، 
بعدما افتتح المغرب التسجيل عبر طارق 

السكيتيوي )9(.
ــر الــمــنــتــخــب  ــافــ ــيــــن، ســ ــبــــاراتــ ــمــ ــن الــ ــيـ بـ
الــفــرنــســي إلـــى الــــدار الــبــيــضــاء للمشاركة 

في دورة الحسن الثاني الدولية الثاني؛ 
فازوا باللقب في يونيو 2000 )5-1( وقبلها 
بعامين خسروا بركالت الترجيح في مايو 
1998 )2-2، 5-6 بركالت الترجيح( قبل أن 

يصبحوا أبطاال للعالم.
وأقــيــمــت الــمــبــاراة الـــوديـــة األخــــرى في 
يــنــايــر 1999 فــي مرسيليا، ســجــل يــوري 

دجوركاييف الهدف الوحيد.

دفاع حديدي 

ــا فــــــي قــطــر  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مــــــد جــــمــــاهــــيــــري مـ
بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــمــشــجــعــيــن بين 
ــار  الــجــالــيــة الــمــغــربــيــة فـــي قــطــر واألنـــصـ
القادمين من مختلف أنحاء العالم، يعتبر 
المنتخب المغربي المفاجأة الكبرى في 
النسخة الحالية لكأس العالم. مع عودة 
حكيم زياش إلى صفوفه بعد استبعاده 
ــابـــق خــلــيــلــودجــيــتــش،  ــــدرب الـــسـ ــمـ ــ ــن الـ مــ
ضـــاعـــف الــمــغــاربــة إنـــجـــازاتـــهـــم بــإقــصــاء 
إسبانيا بركالت الترجيح في ثمن النهائي 

ثم البرتغال 1-صفر في 
ربع النهائي.

ــتــــخــــب  ــنــ مــ ل  و أ
ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ ــي وإفـ ــ ــربــ ــ عــ
ــى نــصــف  ــ ــ يــــصــــل إلـ
نهائي كأس العالم، 
يعتمد المغرب على 
دفــــــاع حــــديــــدي رغـــم 
اإلصابات )غاب أكرد 
ــزراوي عن  ونــصــيــر مــ

مواجهة البرتغال ربع 
النهائي(، وعلى حارس 

مــرمــى متألق وفــي حالة 
جيدة هو ياسين بونو.

استقبلت شباك رجــال الركراكي 
هدفا واحدا فقط في العرس العالمي 
وكــــان ضـــد كــنــدا )1-2( فـــي الــجــولــة 
الثالثة األخيرة من دور المجموعات، 
وبالنيران الصديقة عن طريق الخطأ 

من مدافعهم أكرد.
)أ ف ب(

المغاربة يقتحمون التاريخ... وفرنسا تقترب من البرازيل وإيطالياالمغاربة يقتحمون التاريخ... وفرنسا تقترب من البرازيل وإيطاليا

فرحة العبي المنتخب المغربي )ا ف ب(

أقــر حــارس مرمى منتخب المغرب 
يـــاســـيـــن بــــونــــو، بـــــ »صـــعـــوبـــة إيـــجـــاد 
الــكــلــمــات« لــوصــف مــا يشعر بــه عقب 
التأهل التاريخي للمنتخب العربي 
لنصف نهائي مونديال 2022 بقطر 
ألول مرة في تاريخ أي منتخب عربي 
أو إفريقي، عقب الفوز على البرتغال، 
الـــســـبـــت، فــــي دور الــثــمــانــيــة بــهــدف 

نظيف.
وقـــال حـــارس إشبيلية اإلسباني 
 خـــالل الــمــؤتــمــر الصحافي 

ً
ضــاحــكــا

عقب المباراة التي أقيمت على ملعب 
الــثــمــامــة: »يــجــب أن أقــــرص نــفــســي، أنــا 

أحلم«.
كما شكر أفضل العب في المباراة للمرة 
الثانية بالبطولة دعم عائلته والمقربين 
منه، وكل الجماهير، فيما مازح مدربه وليد 
الركراكي، حيث قال إن عليه منحهم راحة 
»لمواجهة ما ينتظرهم« في نصف النهائي.
 ،

ً
ــم: »أداء جميع الــالعــبــيــن كـــان رائــعــا وأتــ

ورغــم اإلصــابــات واإلرهـــاق، فــإن الجميع بذل 
أقصى ما لديه داخل الملعب. أثبتنا قدرتنا على 

مواجهة أي منافس في العالم«. 
)إفي(

مواقع التواصل تحتفي 
بالمغرب: بدأنا نحلم بالكأس

دفاع حديدي لـ »أسود األطلس« في مواجهة مبابي

 في األغنية الرسمية لمونديال 
ً
»حان وقت إفريقيا«! قالتها شاكيرا منذ 12 عاما

 أمس، بعدما بات 
ً
2010 في جنوب إفريقيا »واكا واكا«، وها هي ترددها مجددا

المغرب أول منتخب من الــقــارة السمراء يبلغ نصف نهائي كــأس العالم لكرة 
القدم، في حين بدأ العرب »بالحلم اآلن بأن يرفع منتخب عربي« الكأس الغالية.
من كل رقعة في الكرة األرضــيــة، انهالت اإلشـــادات على »أســود األطلس« في 
مواقع التواصل االجتماعي بعد فوزهم المدوي على البرتغال 1-0 في ربع نهائي 
 
ً
 جديدا

ً
 كبيرا

ً
مونديال قطر 2022 بهدف يوسف النصيري، ليضيفوا منتخبا

إلى قائمة ضحاياهم، بعدما أطاحوا إسبانيا بطلة 2010 بركالت الترجيح في 
ثمن النهائي.

لم تتردد المغنية الكولومبية اللبنانية األصل شاكيرا في التعبير عن فرحتها، 
 »حان وقت إفريقيا« وهي جملة من أغنيتها التي رددها كل شخص 

ً
فغّردت سريعا

في المعمورة منذ صدورها عام 2010 ووصل عدد مشاهديها على »يوتيوب« 
إلى أكثر من ثالثة مليارات شخص.

، ووصل عدد اإلعجابات الى قرابة نصف مليون 
ً
 هائال

ً
والقت التغريدة تفاعال

في غضون ساعتين.
بعد مونديال مليء بالمفاجآت شهد على انتصارات تاريخية لمنتخبات 
متواضعة أو غير مرشحة ضد أبطال سابقين وأخرى عريقة، رأى أسطورة كرة 
القدم المصرية محمد أبوتريكة »بدأنا نحلم اآلن بأن يرفع منتخب عربي كأس 

 إذا ما صادفت أول مونديال في الشرق األوسط وبلد عربي.
ً
العالم«، خصوصا

وإنجاز المغرب دفع بالصحافي والمقدم التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس 
مورغن الى التغريد باللغة العربية »هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ 

#مونديال_قطر2022 !!!!«.
)أ ف ب(

أكــد سوفيان بــوفــال، نجم منتخب المغرب، 
أمس، عقب التأهل التاريخي للمنتخب العربي 
لنصف نهائي مونديال 2022 بقطر بالفوز على 
 
ً
البرتغال 1-0 في دور الثمانية، أنه »يعيش حلما

 فــي الــوقــت ذاتـــه إلى 
ً
يجب أال ينتهي«، مشيرا

ضرورة التوقف عن ترديد »أنه جاء مصادفة«.
ــي تـــصـــريـــحـــاتـــه عــــقــــب الـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  ــ ــ وفـ
احتضنها ملعب الثمامة: »لقد واجهنا أقوى 
. األمر 

ً
منتخبات العالم، وفزنا عليها جميعا

ليس من قبيل الصدفة«.
: »أتــمــنــى أال 

ً
وأشــــار صــاحــب الــــ 29 عــامــا

ينتهي هذا الحلم اآلن. األمر جنوني، نحن 
، وال نريد أن نستفيق منه. ال 

ً
نعيش حلما

توجد كلمات أصف بها ما يحدث لنا، إنه 
أمر مذهل«.

وأضــــــــاف جــــنــــاح آنـــجـــيـــه الـــفـــرنـــســـي: 
»نستحق المكانة التي وصلنا إليها، 
لكن األمــر لم ينتِه بعد. مجرد التفكير 

ــاز يــجــعــلــنــي أشــعــر  ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا اإلنـ
بالقشعريرة«.

 )إفي(

بوفال: فوزنا لم بونو: أنا أحلم!
يكن مصادفة

فرنسا والمغرب... أول مواجهة رسمية

سايس وحكيمي خالل المباراة السابقة
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جورجينا للدون: صديقك قلل من شأنك!

انتقدت عارضة األزياء اإلسبانية جورجينا 
رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قرار 
الــمــدرب الــبــرتــغــالــي فــرنــانــدو ســانــتــوس بعدم 
االعتماد على قائد الفريق حتى الشوط الثاني 
أمــام المغرب، مطالبة بعدم »التقليل من شأن 

أفضل العب في العالم«.
وذكـــرت فــي رســالــة على »انــســتــغــرام«، برفقة 
ــيــــوم صــديــقــك  ــورة لــلــنــجــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، »الــ ــ صــ
ومــدربــك قــرر خطأ. هــذا الصديق الــذي تعجب 
به وتحترمه. هو نفسه شاهد كيف بإشراكك 
في المباراة تغيرت جميع األمور، لكن كان ذلك 

بعد فوات األوان«.

وأوضـــحـــت أنـــه »ال يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــن شــأن 
أفـــضـــل العــــب فـــي الـــعـــالـــم«، مــضــيــفــة: »الــحــيــاة 

تعطينا دروسا. اليوم خسرنا، تعلمنا«.
وكـــانـــت رودريـــغـــيـــز أعـــربـــت عـــن اســتــيــائــهــا 
عقب مباراة الثالثاء الماضي، عندما واجهت 
البرتغال سويسرا دون مشاركة كريستيانو 
كأساسي ومشاركته في الدقيقة 30 من المباراة.

وذكــــرت فــي ذلـــك الــيــوم: »مـــن الــمــؤســف عــدم 
امــكــانــيــة االســتــمــتــاع بــأفــضــل العـــب فــي العالم 
خــــالل الــــــ90 دقــيــقــة. الــجــمــهــور لـــم يــتــوقــف عن 
المطالبة بمشاركتك والهتاف باسمك«.                    
)إفي(

الصحافة البرتغالية: انتهى الحلم
شاركت الصحف البرتغالية أمس األحد 
كريستيانو رونــالــدو البكاء جـــراء هزيمة 
البرتغال )1-0( في الدور ربع النهائي لكأس 
العالم، واعترفت بقوة »الــجــدار المغربي« 
الــــذي منعهم مـــن الــتــأهــل لــنــصــف نهائي 

المونديال و»أنهى الحلم«.
ــفــــة ديــــــــاريــــــــو دي  ــيــ واخــــــــــتــــــــــارت صــــحــ
نوتيسياس )Diário de Notícias( عنوانا 
لها: »انتهى الحلم«، وأضافت في نسختها 
 )CR7(الرقمية: »البرتغال خارج المونديال و

يجهش بالبكاء«.
 :)Público( وكتبت صحيفة بوبليكو
»الفريق في طريق العودة«، وكشفت تواجد 
ألف مشجع برتغالي في المدرجات مقابل 

35 ألف مغربي من مثيري »الصخب«.
 )Expresso( وترى صحيفة إكسبريسو
أن المنتخب »افــتــقــد للفن أمــــام المغاربة 
أصحاب النفس الطويل والجياع )للفوز(« 
الذين هزموا منتخبا »متوقعا بشكل زائد 

وخائفا للغاية«.
»الـــطـــمـــوح الــبــرتــغــالــي يــعــرقــلــه الـــجـــدار 
المغربي«، كــان هــذا هو العنوان الرئيسي 
 Jornal de( »جــورنــال دي نوتيسياس« لـــ

.)Notícias
ومــــن بــيــن وســـائـــل اإلعـــــالم الــريــاضــيــة، 
أكــدت »ريــكــورد« )Récord( أن البرتغال »لم 
تتعلم الكثير أو لم تتعلم شيئا من هزيمة 

إسبانيا«، ووصفت المباراة بأنها »انتقال 
من نوم عميق إلى إقصاء«.

 )O jogo( وأعــربــت صحيفة أو جوجو
عن أسفها ألنه »ال يوجد )منتخب( برتغال 
 A( »ـــذا«. مــن جهتها، أطلقت »بــــوال غير هـ

Bola( استطالعا لسؤال قرائها عن »سبب 
الفشل في قطر«، وقدمت خيارات: »المغرب 
كان متفوقا« وفرناندو سانتوس والتحكيم 
ــالــــدو«  و»الــــوضــــع حــــول كــريــســتــيــانــو رونــ

و»الالعبون كانوا أقل من التوقعات«.

وتأهل المغرب للدور قبل النهائي لكأس 
العالم 2022 بهدف للنجم يوسف النصيري 
في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، محققا إنجازا 
تاريخيا لم يصل إليه أي منتخب إفريقي من 

قبل.                                                )إفي(

جورجينا خالل مباراة البرتغال والمغرب      )أ ف ب(

غالف صحيفتي بوبليكو و دياريو دي نوتيسياس

ارتقاء النصيري 2.78م
ارتقى مهاجم إشبيلية اإلسباني يوسف 
النصيري 2.78م لتسجيل الهدف األغلى في 
تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس 
العالم، عندما هز شباك البرتغال 1 - صفر 
أمـــس األول الــســبــت فــي ربـــع نــهــائــي نسخة 

قطر 2022.
لم ينتظر النصيري الفارع الطول )1.88م( 
ســوى 42 دقيقة لهز شباك ديوغو كوشتا 
بضربة رأســيــة رائــعــة إثــر تــمــريــرة عرضية 
أروع لــلــمــدافــع األيـــســـر لـــلـــوداد الــبــيــضــاوي 
 بسبب 

ً
يحيى عطية الله الذي لعب أساسيا

إصابة مدافع بايرن ميونيخ األلماني نصير 
مزراوي.

ــة الــــرأســــيــــة الـــثـــالـــثـــة  ــاولــ ــمــــحــ وكـــــانـــــت الــ
للنصيري في المباراة، بعد األولى إثر ركلة 
ركنية انبرى لها حكيم زياش فوق العارضة 
»6«، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش 
 تابعها النصيري برأسه بجوار القائم 

ً
أيضا

األيسر »26«.
ــنـــدمـــا طـــار  ــثـــة حـــاســـمـــة عـ ــالـ ــثـ وكــــانــــت الـ
لــهــا بــارتــفــاع 2.78م فـــوق كــوشــتــا ومــدافــع 
مانشستر سيتي اإلنــكــلــيــزي روبـــن ديــاش 
وأمام عيني العمالق اآلخر المخضرم بيبي 

.»
ً
»39 عاما

ــالــــث لـــلـــنـــصـــيـــري فــي  ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ وكـــــــان الـ
مشاركتين في المونديال، أعاد به األذهان 

إلـــى هــدفــه الــمــونــديــالــي األول عــنــدمــا طــار 
برأسه لركلة ركنية انبرى لها فيصل فجر 
في المباراة ضد إسبانيا »2-2« عندما منح 
بــالده التقدم »2-1« بعد دخوله مكان خالد 

بوطيب مسجل الهدف األول.
ونــشــر الــنــصــيــري الـــذي رفـــع رصــيــده في 
كأس العالم إلى ثالثة أهداف على حسابه في 
 لهدفه واحتفاله به وكتب 

ً
»إنستغرام«، صورا

عليها: »المستحيل ليس مغربيا! سنقاتل من 
 
ً
أجلكم ومن أجل أحالمنا إلى آخر رمق! ديما

( المغرب«.
ً
)دائما

وأشـــــاد مــــدرب الــمــغــرب ولــيــد الــركــراكــي 
 آمنت به، وهذا أمر 

ً
بالنصيري، وقال »دائما

جيد. حتى أنتم )الصحافيون( قتلتموني 
عندما قلت إنــه سيذهب إلــى كــأس العالم. 
أعتقد أنــه أفــضــل هـــداف للمغرب فــي كأس 
العالم، وقد رد على أرض الملعب والجواب 
 على أرض الملعب إن كان لي كمدرب 

ً
دائما

أو له كالعب«.
ــا يمنحه  ــنـــت بــيــوســف ومــ وأضـــــــاف: »آمـ
لــلــفــريــق عــلــى أرضـــيـــة الــمــلــعــب ال يــمــكــن أن 
يفهمه إال مــن يــعــرف كــرة الــقــدم. هــو يعمل 
مــن أجــل الفريق مثل )أوليفييه( جيرو مع 
فـــرنـــســـا... وأنــــا فــخــور لـــه ألنــــه ســجــل هــدفــا 

.»
ً
مهما

النصيري لحظة تسجيل الهدف

رونالدو يبقى في قطررونالدو يبقى في قطر  
رغم مغادرة بعثة المنتخبرغم مغادرة بعثة المنتخب

غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة 
ع بطولة كأس العالم   إلى البرتغال، بعدما ودَّ

ً
عائدا

 بقطر. وودع المنتخب 
ً
لكرة القدم المقامة حاليا

البرتغالي منافسات بطولة كــأس العالم »قطر 
2022« عقب الــخــســارة أمـــام المنتخب المغربي 
صفر - 1 أمس األول في دور الثمانية من البطولة. 
لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــكـــونـــة مــــن عـــشـــرة العــبــيــن، 
بــمــن فــيــهــم الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ظــلــوا 
 لــمــا أكـــده االتــحــاد 

ً
مــع عــائــالتــهــم فــي قــطــر، وفــقــا

البرتغالي، األحد. 
وترك الالعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي 
فــي الـــدوحـــة، صــبــاح أمــــس، فــيــمــا تــوجــهــت بقية 
البعثة إلى المطار في الصباح. كما ظل رافاييل 
جــوريــرو، العــب فريق بوروسيا دورتــمــونــد، في 

قطر، مثل رونالدو والعبين آخرين.
)د ب أ(

 في باريس بعد تأهل المغرب
ً
اعتقال 42 شخصا

اعتقلت الــشــرطــة الفرنسية 42 شخصا خالل 
احــتــفــاالت نحو 20 ألـــف شخص بتأهل منتخب 
المغرب التاريخي لنصف نهائي مونديال 2022 
في قطر في شارع الشانزيليزيه بالعاصمة باريس.
وتوجهت قــوة أمنية مكونة من 1220 شرطيا 
إلى المنطقة لتأمينها بسبب مباراتي ربع نهائي 
المونديال السبت بين المغرب والبرتغال، وفرنسا 

مع إنكلترا.
وشــهــدت االحــتــفــاالت أعــمــال شــغــب مــثــل حــرق 
ــــي شـــــــــوارع مـــتـــفـــرعـــة مــن  دراجــــتــــيــــن نـــاريـــتـــيـــن فـ

الشانزيليزيه.
وبات المغرب أول بلد إفريقي يبلغ الدور نصف 
النهائي فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم، حيث سيواجه 
فرنسا التي تسعى للتتويج باللقب للنسخة الثانية 

على التوالي.

 شرطة بروكسل

من جانبه، تدخلت الشرطة البلجيكية، مساء 
أمس األول، في وسط بروكسل نتيجة أحداث الشغب 

التي اندلعت عقب فوز المغرب على البرتغال في ربع 
نهائي مونديال قطر 2022.

وأطلق عشرات الشباب الملثمين صواريخ على 
عــنــاصــر الــشــرطــة الــتــي ردت بــاســتــخــدام الــغــازات 
 لما كشفته صحيفة »لو سور«.

ً
المسيلة للدموع، وفقا

ــواء االحتفالية شــــوارع العاصمة  ــ وعــمــت األجـ
باحتشاد مئات الجماهير المغربية بالقرب من 

محطة الجنوب، وفقا للصحيفة.
وأغــلــق األمــن فــي وســط المدينة بعض مداخل 
المترو، وحــول مسار خطوط لحافالت ركــاب في 

إجراء احترازي.
ويعد ميدان البورصة القريب من غراند باالس 
الشهير، المنطقة التي عادة ما يتوجه لها مشجعو 

فرق كرة القدم عند االحتفال بالفوز.
 
ً
وفي الشوارع الرئيسية الهولندية، نزلت أيضا

الجماهير المغربية للشوارع لالحتفال بفوز المغرب 
في ظل بعض التوتر وانتشار أمني مكثف.

وفي الهاي، أطلقت األلعاب النارية على الشرطة، 
مر بإخالء بعض الشوارع.

ُ
وأ

)إفي( رونالدوجانب من احتفاالت المغاربة في باريس               )رويترز(
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زانيتي كان يتمنى مواجهة بين األرجنتين والبرازيل
أقر العب كرة القدم األرجنتيني السابق 
ــيـــس نـــــــادي انــتــر  ــائــــب الـــحـــالـــي لـــرئـ ــنــ والــ
مــيــان، خافيير زانــيــتــي، أنــه كــان يتمنى 
مــبــاراة نصف نهائي بين منتخب بــاده 
والبرازيل، التي ودعت المونديال على يد 
كــرواتــيــا بــركــات الترجيح، ألنــهــا مــبــاراة 
»كاسيكو أميركا الجنوبية«، و»مباراة ذات 

خصوصية شديدة لكا البلدين«.
وقال زانيتي بعد فعالية لتكريم بيليه 
من قبل كونميبول )اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم( في الدوحة »كان يروق لي ذلك، 
ألنها مباراة ذات خصوصية شديدة لكا 
البلدين. مباراة كاسيكو أميركا الجنوبية، 
وتــأهــل منتخبين مــن أمــيــركــا الجنوبية 
إلى الدور قبل النهائي، كان من الممكن أن 

يكون جيدا بالنسبة لكونميبول«.

وعلق على نصف النهائي، المقرر يوم 
الثاثاء المقبل، بين المنتخب الكرواتي 
ــيـــره األرجـــنـــتـــيـــنـــي، بـــأنـــهـــا ســتــكــون  ونـــظـ
»مـــبـــاراة مــعــقــدة ألن كــرواتــيــا فــريــق رائـــع. 
لــن يــكــون األمــــر ســهــا، لــكــن مــع معرفتي 
بكفاءة الاعبين األرجنتينيين، سيقدمون 

مباراة رائعة«.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أشـــــاد زانــيــتــي 
بمهاجم إنــتــر مــيــان الوتــــارو مارتينيز، 
الذي سجل ركلة جزاء حاسمة في مواجهة 

هولندا بربع النهائي.
وقال »سعيد من أجل )الوتي(، ألن إتاحة 
الفرصة له لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة 
كان أمرا مهما بالنسبة له، وأنا متأكد أنه 
ســيــواصــل الــتــألــق عندما نــكــون فــي أمس 
الحاجة إليه«.                    )إفي(

بيليه يدعم ريتشارلسون فان غال يعترف بوجود نقص في مركز الجناح
قــال لويس فــان غــال، المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي، إنــــه ســيــتــرك 
ــكـــن بــــدون  ــــو مـــتـــرابـــط ولـ الـــفـــريـــق وهـ
أجــنــحــة كــافــيــة، وذلــــك بــعــدمــا اعــتــزل 
التدريب في أعقاب الخروج من بطولة 

 بقطر. 
ً
كأس العالم المقامة حاليا

ولم يخسر المنتخب الهولندي في 
الوقت األصلي ألي مباراة في مونديال 
»قطر 2022« وخرج من دور الثمانية 
أمـــام المنتخب األرجنتيني بركات 

الترجيح يوم الجمعة الماضي. 
وقــدم الفريق، الــذي دربــه فــان غال، 
مـــواهـــب رائـــعـــة دفـــاعـــيـــا وهــجــومــيــا، 
حــيــث أنــهــى كــــودي جــاكــبــو الــبــطــولــة 
مسجا ثاثة أهداف، فيما سجل فوت 
فيغهورست هدفين في المباراة أمام 

المنتخب األرجنتيني. 
ولكن رغــم أن المدير الفني يشعر 
أنـــــه ســـيـــتـــرك فـــريـــقـــا يــمــكــن لــاعــبــيــه 
االعتماد على بعضهم، إال أنه اعترف 
بأن الفريق يفتقد لاعبين حاسمين 

في األجنحة. 
ــذي ســـأتـــركـــه خــلــفــي  ــ ــا الــ ــ وقـــــــال: »مـ
للمنتخب الهولندي؟ أتــرك مجموعة 
جــيــدة ومــتــرابــطــة ولــديــهــا الكثير من 
الــقــدرات الــكــرويــة«، مضيفا: »ولكني 
أرحـــل بـــدون أجنحة يمكنها التغلب 
على أي منافس في أعلى المستويات. 

تحتاج ألجنحة يمكنها التغلب على 
هؤالء الرجال«. 

وأردف: »كــــرة الــقــدم الــهــولــنــديــة ال 
يوجد بها أجنحة فــي هــذه اللحظة، 
وليس عندما يتعلق األمر باللعب في 

أعلى المستويات بكأس العالم. لهذا 
السبب بدأت اللعب بطريقة مختلفة«. 
واآلن سيحل رونالد كومان، مدرب 
المنتخب الهولندي السابق، محل فان 
غال )71 عاما( ويعود كومان لتدريب 

المنتخب الهولندي بعد أن قضى فترة 
صعبة في تدريب برشلونة اإلسباني 

في أغسطس 2020.
 )د ب أ(

رئيس الكونميبول يطالب بإقامة مونديال 2030 في »الدار«!
قـــال رئــيــس اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية 
ــكـــرة الــــقــــدم )كـــونـــمـــيـــبـــول( ألـــيـــخـــانـــدرو  لـ
دومــيــنــغــيــز إن مــلــف تــرشــح أوروغـــــواي 
ــــن وبـــــــــاراغـــــــــواي وتـــشـــيـــلـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ
 ،»

ً
الستضافة مونديال 2030 »قــوي جــدا

 أنه ينبغي على االتحاد الدولي 
ً
معتبرا

اللعبة )فيفا( و»عائلة كرة القدم« إتاحة 
الفرصة ألن تقام البطولة »التي ولدت في 
أوروغواي« بأميركا الجنوبية في الذكرى 

المئوية لها.
وصرح دومينغيز بأن ملف »الترشح 
. مونديال 2023 مسألة ينبغي 

ً
قوي جدا

أن يقرر الفيفا ما سيفعله بشأنها. إنها 
مسؤولية تقع على عاتق الفيفا وكذلك 
عائلة كرة القدم التخاذ قرار حول كيفية 
وماهية ما سنفعله للتذكير بمن قدموا 
أول مونديال )في 1930(، والذي ولد في 

أوروغــــواي. ستكون هناك دائــمــا فرصة 
ــرى اعــتــبــارا مـــن عـــام 2030 ،  لــبــلــدان أخــ
حينما ستحل الذكرى المئوية للبطولة، 
ألن ذكرى 100 عام تحل مرة واحدة فقط 
، وفي تلك المرة يجب أن تكون في أميركا 

الجنوبية«.
وترأس أليخاندرو دومينغيز الفعالية 
التي التي قدم خالها الكونمبيول أمس 
األحــد مقترحا لاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم البرازيلي لتغيير ثاثة من النجوم 
الخمسة التي تظهر على صدر قميصها 
وترمز لبطوالت كأس العالم المتوج بها، 
إلى ثاثة قلوب تكريما لبيليه الذي ولد 
قبل 82 عاما في بلدية تريس كوراسويس 
ــم يــعــنــي »ثـــاثـــة قـــلـــوب«( الــواقــعــة  ــ )االســ

بوالية ميناس جيرايس البرازيلية.
ونظم التكريم في جناح الكونميبول 

ــة )قـــطـــر(، ويــطــلــق عــلــيــه اســم  فـــي الـــدوحـ
»شـــــجـــــرة األحـــــــــــــام«، وأقـــــيـــــم بــــعــــد أيـــــام 
مـــن تــكــريــم ذكـــــرى أســــطــــورة كــــرة الــقــدم 

األرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا.
واعــتــبــر دومــيــنــغــيــز أنـــه مـــن »الـــعـــدل« 
تكريم »شخصين قاما بالكثير من أجل 
كـــرة الــقــدم. لــقــد شــكــا عــامــة فــارقــة. من 
الــعــدل التذكير بهما كــي يعيشا دائــمــا. 
يقع علينا واجب منح األجيال الجديدة 
الفرصة لمعرفة ما فعاه كي تكون كرة 
الــقــدم مــا هــي عليه الــيــوم وأنهما ألهما 

العديد من الاعبين«.
وجاء تنظيم هذه الفعالية على هامش 
نــهــائــيــات مــونــديــال قــطــر 2022، والـــذي 
أبرز أن أميركا الجنوبية تحظى بتمثيل 
بــالــدور نصفه الــنــهــائــي، الـــذي تخوضه 

األرجنتين في مواجهة كرواتيا.

وقــــال فــي هـــذا الـــصـــدد: »لــديــنــا واحــد 
مــن أربــعــة منتخبات. إن تمثيل أميركا 
الجنوبية كبير جدا نسبيا، حيث تلعب 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي،  األرجــنــتــيــن فـــي الـ
مــمــا يـــدل عــلــى أن كـــرة الــقــدم فــي أميركا 
الــجــنــوبــيــة ســتــنــافــس وأنـــهـــا تــرغــب في 
اقــتــراح نــقــل الــكــأس إلـــى الــــدار. سنقاتل 

حتى النهاية«.
ــيــــس  ــة أخــــــــــــــرى، تـــــــــرك رئــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
الـــكـــونـــيـــمـــبـــول الـــــبـــــاب مـــفـــتـــوحـــا أمـــــام 

استضافة الواليات المتحدة 
 في الوقت 

ً
لـ »كوبا أميركا 2024«، نافيا

نفسه تلقيه أي مقترح من جانب بوليفيا 
الستضافته. 

)إفي(

العبو البايرن األكثر 
في الدور نصف النهائي

أصبح فريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة 
القدم أكثر ناد يتواجد منه العبون في 

الـــدور قبل النهائي ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم.

ويـــتـــواجـــد ســتــة العــبــيــن من 
بايرن في المنتخبات األربعة 
)فـــرنـــســـا والـــمـــغـــرب وكـــرواتـــيـــا 
واألرجنتين( التي تأهلت للدور 

قبل النهائي، وال يوجد أي ناد 
آخر يملك هذا العدد. ويتواجد من 

بايرن مع المنتخب الفرنسي كينجسلي 
كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو 

ولــوكــاس هيرنانديز )رغــم إصابته(، بينما 
ــرن مــع  ــايـ ــبـ ــد مــــن الـ ــ ــــب واحــ يـــتـــواجـــد العـ
ــو جــوســيــب  ــ مـــنـــتـــخـــب كــــرواتــــيــــا هـ
ستانيشيتش، وآخر مع منتخب 

المغرب هو نصير مزراوي.
وتـــعـــرض هــيــرنــانــديــز لقطع 
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي لــركــبــتــه 
اليمنى في المباراة االفتتاحية 
للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا، 
وسيغيب لعدة أشهر وربما لنهاية 

الموسم. 
)د ب أ(

»الحلم«... كرة قبل النهائي والنهائي
كشف االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( عن الكرة الرسمية 
لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي ونهائي 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــمــقــامــة 
 بقطر. وأطلق على الكرة 

ً
حاليا

الــجــديــدة اســـم »الــحــلــم« لتحل 
مكان »الرحلة«، الكرة الرسمية 
ــــي مـــبـــاريـــات  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـ

البطولة حتى اآلن. 
ــر »فـــيـــفـــا« عـــبـــر مــوقــعــه  ــ ــ وذكـ
الــرســمــي أمـــس ان الــكــرة الحلم 
ســتــحــمــل نــفــس الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي »الــــرحــــلــــة« 
والــتــي تــقــوم على نــظــام »الــكــرة 
الــــمــــتــــصــــلــــة« الـــــــــــذي صـــمـــمـــتـــه 
الشركة المتخصصة فــي ذلــك، 
وهــــي تــقــنــيــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا 
بشكل مبهر في تحديد حاالت 
التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم هـــذه، 
إذ تعتمد على بيانات تموقع 
الاعبين لتزود ُحكام الفيديو 
الــمــســاعــديــن بــمــعــلــومــات آنــيــة 
ــقــــرارات  تــمــّكــنــهــم مـــن اتـــخـــاذ الــ
ــل مـــمـــا يــضــفــي  ــثــ بـــالـــشـــكـــل األمــ
 من الساسة على تجربة 

ً
مزيدا

مــتــابــعــة الــــمــــبــــاراة، فــمــن خــال 
ــانـــات الـــكـــرة  ــيـ الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن بـ
الــــواردة مــن جــهــاز االستشعار 
الــمــثــبــت عــلــيــهــا وبـــاســـتـــخـــدام 

تقنية الذكاء االصطناعي، تقدم 
هذه التكنولوجيا الدعم الازم 
لـــلـــنـــظـــام شـــبـــه اآللـــــــي لــتــحــديــد 
ن  وضــعــيــات الــتــســلــل، مــمــا يمكِّ
ــة مــتــنــاهــيــة  ــدقــ مــــن الــــتــــعــــرف بــ
عبت فيها 

ُ
على اللحظة الــتــي ل

الكرة خال حاالت التسلل غير 
.
ً
الواضحة تماما

 وقـــال يوهانس هولزمولر، 
مدير االبتكار وتكنولوجيا كرة 
القدم بـ »فيفا«: من خال وضع 
تــكــنــولــوجــيــا الـــكـــرة الــمــتــصــلــة، 
ــة الــمــصــمــمــة  ــركــ حــــرصــــت الــــشــ
عــلــى تــوفــيــر مــســتــوى إضــافــي 
مــن الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة لــدى 
ُحــكــام الفيديو المساعدين، إذ 
تقدم البيانات الواردة من الكرة 
مــعــلــومــات قيمة مــن شــأنــهــا أن 
تــتــيــح الــفــرصــة لــتــقــديــم شــروح 
حــول لحظات فــريــدة تقع على 
ــة الــــمــــيــــدان خــــــال هـــذه  ــ ــيـ ــ أرضـ

النسخة من كأس العالم. 

أول كرة في التاريخ 

ــاة  ــ ــراعــ ــ ــــت مــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــــاف: تـ
ــي تــصــمــيــم  حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــ
ــم األخـــــذ في  ــذه الــــكــــرة، إذ تـ هــ
االعتبار كل الجوانب المهمة 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، مــمــا يجعل 

من »الحلم« أول كرة في تاريخ 
الكرات الرسمية المستخدمة 
في الدور قبل النهائي ونهائي 
 من 

ً
صنع حصريا

ُ
كأس العالم ت

أحبار ومواد الصقة مائية.
ــذه  ــ  ويــــــــقــــــــوم تــــصــــمــــيــــم هــ

ــة ذهــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــرة عـــلـــى أرضـ ــ ــكـ ــ الـ
الــلــون وعليها أشــكــال مثلثية 
صغيرة، في صورة مستوحاة 
من الصحارى المتأللئة التي 
تــحــيــط بــمــديــنــة الـــدوحـــة، كما 
ــــون الـــكـــأس  ــم« لـ ــلـ ــحـ تــشــمــل »الـ

األصلية لبطولة كــأس العالم 
 عن نمط العلم القطري. 

ً
فضا

من جهته، قال نيك جراجز، 
مــديــر كــــرة الـــقـــدم فـــي الــشــركــة 
ــل كـــرة الحلم 

ّ
ــمــث

ُ
الــمــصــمــمــة: ت

 من األمل حول قدرة 
ً
بصيصا

 
ً
كـــرة الــقــدم والــريــاضــة عموما

على جمع الناس وتوحيدهم، 
إذ ســيــتــســمــر الــمــايــيــن أمـــام 
شاشات التلفاز في كل بلد من 
بلدان العالم، ويجمعهم العشق 

المشترك تجاه هذه اللعبة.

 وأضاف: نتمنى كل التوفيق 
للمنتخبات المشاركة في األدوار 
النهائية للبطولة، بينما يحتدم 
التنافس على أعلى المراتب في 

الهرم الكروي العالمي. 
)د ب أ(

أشاد األسطورة الكروية البرازيلي بيليه، 
بمواطنه والعـــب المنتخب ريتشارلسون، 
 إيــاه بمواصلة العمل وعــدم التغير، 

ً
مطالبا

بعد خــروج الفريق من دور الثمانية بكأس 
 في قطر. 

ً
العالم لكرة القدم المقامة حاليا

ــذي كــان  ــرج الــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، الــ وخــ
 للفوز بالبطولة فــي قــطــر، حينما 

ً
مــرشــحــا

خسر أمام كرواتيا بضربات الترجيح، يوم 
الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات دور 
الثمانية. لكن بيليه، الــذي كــان قد نقل إلى 
المستشفى فــي ســاو بــاولــو، قــدم تشجيعه 

 .
ً
ودعمه لاعب البالغ من العمر 25 عاما

وكــتــب بيليه عــبــر منصة تــبــادل الــصــور 
ــل الـــمـــســـيـــرة يــا  ــ ــ »إنــــســــتــــغــــرام«: »فــــقــــط واصـ
صغيري، ال تتغير لقد صنعت ابتسامة 

البرازيل«. 
وكــــــــــان ريــــتــــشــــارلــــســــون، 
الــــذي غــــادر الــبــطــولــة بعد 
ــلـــه ثـــــاثـــــة أهــــــــداف  ــيـ تـــســـجـ
ومــنــهــا هــــدف رائـــــع بــضــربــة 
مقصية فــي شــبــاك صربيا في 
دور المجموعات، أبــدى ردة فعل 

حزينة على فرصة ضائعة. 
وكتب ريتشارلسون: »كتابة كلمات مثل 
تــلــك هـــي أصــعــب شـــيء يــمــكــن أن أفــعــلــه في 
 لــألبــد، 

ً
ــه جـــرح ســيــظــل مــفــتــوحــا حــيــاتــي، إنـ

 كم الفرص التي ضاعت 
ً
ألننا نعلم جميعا

في طريق الفوز باللقب«. وأضاف: »أصدقائي 
سيحاولون التعايش مع ذلــك األمــر، وحان 
الوقت اآلن للتعامل مع جراحنا نعتذر لكم 

، ارفعوا رؤوسكم«.
ً
جميعا

)د ب أ(

الشركة المصممة 
حرصت على توفير 
مستوى إضافي من 
المعلومات المتاحة 

لدى ُحكام الفيديو
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الجّمال: قطر حصدت إشادات كبيرة وأصداًء واسعة
ــد الــمــديــر الـــعـــام لــلــجــنــة العليا  أكـ
للمشاريع واإلرث، م. ياسر الجّمال، 
أن قـــطـــر حــــصــــدت إشـــــــــادات كــبــيــرة 
ــداًء واسعة من وسائل اإلعــام  وأصـ
الـــعـــالـــمـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
لتنظيمها الــمــتــمــيــز لــبــطــولــة كــأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
وقال الجّمال، في تصريح لوكالة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا(: »إن وســائــل 
اإلعــام المختلفة عّبرت عن التميز 
والـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــلــعــمــل الــمــشــّرف 
والسلس لكل التفاصيل التنظيمية 

المتعلقة بالمونديال«. 
وأوضــــــــــــح أن أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
يعتبرون أنفسهم فــي بــدايــة العمل 
ال فــي نهايته، ألن النهاية ستكون 
ــر منتخب مــشــارك في  بــمــغــادرة آخـ
 إلــى 

ً
ــــاده، مــشــيــرا الــمــونــديــال إلـــى بـ

 على الوعد ألن 
ً
أنهم سيكونون دائما

المراحل الختامية للمونديال مهمة 
جدا، ونسبة التركيز عليها ستكون 
أعلى مما سبقتها من مــراحــل، رغم 
تقلص عدد المنتخبات في البطولة.
 وأشـــــــار إلـــــى أن الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
ســـتـــقـــدم لــلــجــمــاهــيــر خـــــال الــفــتــرة 
المقبلة ســتــكــون أعــلــى وأفــضــل من 
 للبرنامج الموضوع.

ً
سابقتها، وفقا

وأضـــاف أن قطر دخــلــت التحدي 
مـــــنـــــذ اإلعـــــــــــــــان عــــــــن فــــــــــوز مـــلـــفـــهـــا 
باستضافة كــأس العالم FIFA قطر 
 إلــــى أن »الــتــحــدي 

ً
2022™، مــشــيــرا

األكـــبـــر كـــان االنــتــهــاء مـــن كـــل أعــمــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــن مــاعــب وطــرق 
وشبكة مترو، باإلضافة إلى توسعة 
ــــت كــل  ــانـ ــ ــار حـــمـــد الــــــدولــــــي، وكـ ــطــ مــ

المشاريع وقتها ال تزال في بدايتها 
وعـــلـــى الـــــــــورق، فـــكـــان ذلـــــك بــمــثــابــة 
الـــتـــحـــدي األكـــبـــر بــالــنــســبــة لجميع 

قطاعات الدولة«.

التحديات اإلقليمية 

وتـــابـــع أن »الــعــمــل انــطــلــق بشكل 
جيد ليتم االنتهاء من كل المشاريع 

في أوقاتها، رغم التحديات اإلقليمية 
ــّرت بــهــا قــطــر فـــي الــســنــوات  ــ الـــتـــي مـ
ــقــــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــفــشــي  الــــســــابــ
كـــوفـــيـــد 19، وكـــــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات 
 وعزيمة لانتهاء من 

ً
زادتنا إصرارا

المشاريع في وقتها المناسب، بينما 
كـــانـــت هـــنـــاك تـــحـــديـــات أخـــــرى مثل 
توفير السكن المناسب للمشجعين 
 نقول إن 

ً
خال البطولة، وكنا دائما

السكن متوافر بأعداد جيدة وأسعار 
تــنــافــســيــة مــنــاســبــة، ومـــقـــارنـــة بــأي 
عد أسعار دولة قطر 

ُ
بطولة خارجية ت

في الفنادق أو المجمعات السكنية 
 وتم التغلب على 

ً
 مناسبة جدا

ً
أسعارا

هذا التحدي بشكل جيد«. 
ــاف: »أمــــا الــجــانــب المتعلق  ــ وأضـ
بــتــذاكــر الــمــبــاريــات فقد تــم تنظيمه 
بساسة عــن طريق منصة االتحاد 

ــا(، حيث  ــفـ ــيـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـ
تــم طـــرح أول دفــعــة فــي شــهــر يناير 
ــي، وكــــــــــــان يـــــتـــــم طــــرحــــهــــا  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
للجماهير بين فترة وأخرى، ووجدت 
 وبأرقام قياسية وصلت 

ً
إقبااًل كبيرا

إلــى 21 مليون طلب مــع بــدايــة فتح 
منصة بيع التذاكر«. 

وأوضـــــح أن »مــلــعــب لــوســيــل هو 
األكــــبــــر مــــن حـــيـــث الـــســـعـــة، ويــعــمــل 

، بــهــدف تسهيل 
ً
بــه 1840 مــتــطــوعــا

حركة الجماهير عبر خطوط المترو 
والباصات ووسائل النقل األخرى«. 

20 ألف متطوع 

ــيـــن  ــتـــطـــوعـ ــمـ وقــــــــــال إن »عــــــــــدد الـ
المشاركين فــي بطولة كــأس العالم 
يتجاوز 20 ألفا، منهم حوالي 3 آالف 

مـــن الـــخـــارج، وهـــم مـــن 150جــنــســيــة 
مختلفة«.

وأشــــار إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد من 
المتطوعين يعملون بشكل ممتاز 
في أماكن أخرى مثل المطار والمركز 
اإلعـــامـــي ومـــراكـــز الـــتـــذاكـــر، وحــتــى 
نهاية دور الـــ16 من البطولة أكملوا 
حــوالــي 8 آالف نــوبــة عــمــل، نصفهم 

في االستادات.
ــم تـــلـــقـــوا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــن أنــ ــيــ وبــ
اإلشــــادات مــن قبل الجماهير، التي 
أثنوا فيها على المتطوعين وتفّهمهم 
وتــعــامــلــهــم الـــمـــمـــتـــاز مــــع الــجــمــيــع، 
ــــل االســــتــــفــــســــارات  ــــن كـ واإلجــــــابــــــة عـ
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر فــي  ــ ــركـ ــ وتـــســـهـــيـــل حـ
الـــدخـــول والــــخــــروج، مــشــيــرا إلـــى أن 
الحضور الجماهيري فــي مرحلتي 
دور المجموعات والـ 16 تجاوز العدد 

مليونين و800 ألف.
 وأوضـــح أن ملعب لوسيل شّكل 
ثاني أعلى نسبة حضور في تاريخ 
كأس العالم بعد نهائي بطولة أميركا 

.1994
ــقـــاده  ــتـ ــال عــــن اعـ ــّمــ ــجــ  وأعــــــــرب الــ
أن قــطــر مــســتــمــرة فـــي كــســر األرقــــام 
الــقــيــاســيــة، إذ وصـــل أعــلــى حــضــور 
للنسبة االستيعابية لملعب المدينة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي مــــــبــــــاراة الـــمـــغـــرب 
 إلى أن كأس العالم 

ً
وإسبانيا، مشيرا

FIFA قطر 2022™ هي بطولة كسر 
األرقام القياسية.

لقطة لعدد الحضور الجماهيري األكبر خال المونديال )د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/7665


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٤-٢كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩

 ٣

٢

١

١

٤

١

١

٢

٢

١

١

١

6١

6٤

6٣

6٢
٥٠

٥٣

٥8

٥٤

٥١

٥٢

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩
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المركز الثالث

العدد ٥٢٠7 / االثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢م / ١٨ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١٦

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠



أن تكتب تعزية في فقدان قريب أو صديق أو حبيب فهو أمر صعب 
 حتى جف الدمع في العيون 

ً
، وهــو أمــر قد كثر مــؤخــرا

ً
بل قــاس جــدا

واألحــبــة يصطفون طوابير طويلة محلقة إلــى مــا بعد السماء، وأن 
تتعود على الفقدان فهو اآلخــر شيء من المستحيل رغم أن كثيرين 
يسلون النفس بأن من رحلوا هم في مكان أفضل، وأن أرواحهم ال تزال 
معنا وبيننا، تمر أطياف من نحب بين الفينة واألخــرى حتى يبدو 
أننا نسمعهم ينادون علينا أو يضحكون كما اعتدناهم، ثم ما نلبث 
أن نفيق مما بين النوم واالستفاقة أو هو ربما أحالم األيام الصعبة.

ولكن لم تعد التعزية هي لرفاق الــدرب أو الحياة بل هناك غصة 
وحــزن عميقان عندما تموت المكتبات أو حتى توصد أبوابها كما 
ساد اإلحساس بعد أن أعلنت مكتبة الساقي في لندن موعد إغالقها 
بعد أكثر من أربعة عقود، هي قصة موت أخرى لكتاب بل كتب وبيوت 
تلك الكتب، أي المكتبات ودور النشر العريقة التي كانت تميز بعض 
عواصمنا العربية عندما كان ما يميز المدن هو كم المكتبات وعدد 
الكتب المطبوعة وعدد المسارح ودور السينما والفرق الموسيقية 
والمعارض الفنية، في حين تقلصت هذه المساحات ليزحف اإلسمنت 
والمراكز التجارية والمطاعم الفاخرة وكثير من البوتيكات بتسميات 

مختلفة!
دار الساقي التي كانت كالمزار لكل خليجي وعربي يقصد مدينة 
الضباب لندن تعلن إغالق أبوابها هي األخرى بعد أن صمدت لفترة 
ليست بالبسيطة وسط عواصف من موجات الماديات والحسيات من 
األمور واألشياء، وفي إغالق الساقي ألبوابها في منطقة البيزوواتر 
نهاية لحقبة كانت لندن فيها تمثل قبلة ليس لعشاق الكتب والمراجع 
فــقــط، بــل أيــضــا مــكــان لــلــقــاء الــشــعــراء والمثقفين مــن مختلف الـــدول 
العربية القادمين من عواصمهم التي تفتش بين أمتعتهم على الحرف 
والفاصلة والكلمة أكثر مــن بحث رجــال أمنها عــن الــمــواد المخدرة 
والممنوعات األخــرى، وآخرين آثــروا الرحيل عندما ضاقت مساحة 
التعبير فــي أوطــانــهــم ولـــم يــعــد أمــامــهــم ســـوى االخــتــيــار بــيــن البقاء 
والموت ببطء خوفا من مشرط الرقيب أو حتى قتل اإلبــداع والكلمة 
والــخــيــار اآلخـــر هــو البحث عــن مدينة بسماء عالية حيث ال حــدود 

مرسومة وال خرائط!

بعد أن أغلقت الحرب األهلية اللبنانية أبــواب بيروت للباحثين 
عن كتاب أو جريدة أو مساحة للحوار كانت دار الساقي هي المالذ 
والملجأ، حيث وقفت الراحلة مي غصوب وسلوى غاسبار وأندريه 
أمام تحدي نقل أجمل ما كانت تمثله بيروت إلى لندن، وهكذا كان، 
كنا نرمي بحقائبنا في غرفة الفندق أو غرفتنا في تلك الشقة عند 
مــدخــل الــبــيــزوواتــر، ونمشي بــاتــجــاه كــويــنــزواي، بــل نــجــري لنسرق 
، وندخل لتستقبلنا 

ً
اللحظات، ونصل عند آخر الشارع، فننعطف يسارا

مي غصوب وهي منغمسة بين كثير من الكتب أو جالسة مع بعض 
الكتاب والشعراء تتباحث في إصدارات قادمة أو ندوات أو فكرة أطلقت 
حديثا، ومع الوقت عرفتنا مي بأسمائنا وتحولت عالقتنا بها ليست 
بعالقة قارئ وكتاب وصاحبة مكتبة، بل غمستها مي بكثير من دفئها 
وحميميتها وترحيبها كلما عدنا للندن، وتجولها بين أرفف الكتب 
لتأتي بآخر اإلصدارات التي تعرف أنها من اهتمامات كل قارئ مستدام 
عندها.  بين مــي غصوب ودارهـــا أي الساقي وبين الــقــراء القادمين 
من دولنا وخصوصا من بلدان الخليج حيث كثير من الكتب ممنوع 
ممنوع، عالقة تشبه ذاك الــود القائم بين قــارئ وكاتب أو بين حرف 

وحرف وكلمة وأخرى. 
بعد دار الساقي ارتحل الصديق واألستاذ رياض الريس ليفتتح 
 لكتبه ومكتبته 

ً
الكشكول في نايتزبرغ، حيث كان هو اآلخر مالصقا

يعتني بكل كتاب ويرسم اإلغالفة بجمال روحه، هو اآلخر كان يتحلق 
اب والشعراء والنقاد الذين اعــتــادوا صراحته وسخريته 

ّ
حوله الكت

الــالذعــة، ريــاض حمل كتبه وأوصـــد بــاب كشكوله وعــاد إلــى بيروت 
مدينته وعشقه مع إيقاف أول طلقة رصاص وصمت المدافع والقذائف، 
هو المؤمن بأن بيروت ستبقى دوما عاصمة للفكر والثقافة والحرية 
عاد قبل الكثيرين، حتى الساقي فتحت أبوابها في لبنان وهو يتعافى 
تدريجيا من جراح حرب اإلخوة قبل األعداء، ولكن بقيت دار الساقي 
مسترخية في تلك الــزاويــة بالبيزوواتر، تنثر الفكر وتــروج لإلبداع 
دون حــدود للدين أو خــوف من الــعــادات والتقاليد والفكر المتطرف 

حتى القتل! 
ال عزاء للمكتبات، وال عزاء للكتب، وال عزاء لدار الساقي.

* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

عنوان أطروحة الدكتوراه »تفكيك الهويات وإعادة بنائها– 
حــالــة الــطــوائــف فــي لــبــنــان«، تــعــالــج مــســألــة الــهــويــات تــجــاه ما 
نشهده اليوم من سلوكيات مختلفة عن السائد في المجتمعات، 
والفراغ في منظومة الحداثة وحالة الضياع التي نعيشها بفعل 
 علينا، 

ً
العولمة وما أفردته من قيام »اقتصاد عالمي جديد« مهال

فالموضوع يحتاج إلى الشرح والتفسير.
 الباحثة ناهدة محمود نالت الدكتوراه من الجامعة اللبنانية 
في بيروت لم تجد ضــرورة للبحث عن صيغة جديدة للنظام 
السياسي بدل اتفاق الطائف، بل المهم تطويره لجهة تعديل 
ــة«  الــثــغــرات الــتــي صاحبت تطبيقه، مثل »الـــال مــركــزيــة اإلداريــ

وتحديد المهل الدستورية.
 لــــم أكـــــن أتــــوقــــع أن يــــخــــرج مــــن بـــيـــئـــة أكـــاديـــمـــيـــة نـــــوع مــن 
»األطـــروحـــات« كــهــذه وإحــــدى الــخــالصــات الــتــي وصــلــت إليها، 
بعد الحروب والنكبات واألزمات الوجودية والفساد المشرعن 
واالســـتـــقـــواء »بــاألجــنــبــي« الــــذي شــهــده هـــذا الــبــلــد مــنــذ ميثاق 
1943 وإلى اليوم، وهذا كله من إفرازات ونتائج تركيبة النظام 
السياسي وثقافته، وبدون الخوض في التفاصيل والجدل العقيم 
الــذي نعيش فصوله كــل يــوم فــي المشهد السياسي اللبناني 
المظلم والتعيس نقول، إن الصيغة التي تحكم هــذا البلد لم 
تــعــد صــالــحــة للعيش اآلدمــــي، صيغة نــظــام قــائــم عــلــى تــوزيــع 
الحصص والمغانم والكراسي على قاعدة التمثيل الطائفي، 
مهما بلغت مــحــاوالت ترقيعه أو تعديله واإلطــالــة فــي عمره، 
لذلك علينا أن نبحث عن »صيغة عقد جديد« ال عالقة للطائفة 

وال الدين أي صلة به.
 نحتاج إلى تعميق »الهوية الوطنية«، وخلق »مواطن لبناني« 
ينتمي إلى بلده و»دولة« تجمع مواطنيها تحت سقفها، كفانا 
 لبعضنا، أصبحنا 

ً
 ودمارا

ً
 من أجل اآلخر، كفانا تقتيال

ً
حروبا

»ممسحة« عند اآلخرين، لبنان بديموقراطيته الطائفية، صار 
 ومحل تندر ومرض خبيث، يبتعد عنه المحيط الجغرافي.

ً
بعبعا

 نجلد أنفسنا وندور في حلقة مفرغة عندما نقول، أين الهوية 
الوطنية الجامعة؟ في الوقت الــذي نستذبح فيه أمــام همجية 
زعماء الطوائف والعصبية الطائفية التي قتلتا؟ كيف يستوي 
الحديث عن »المواطنة« ونحن نسقط في القاع تحت حجة »عدم 

المساس بحصص الطوائف«..
، فــمــا بــالــنــا بــبــنــاء دولــة 

ً
 ثقافتنا الــوطــنــيــة مــعــدومــة أصــــال

مستدامة نخرج فيها من دوامة الحروب واالقتتال، وفي أحد 
جوانب شهادة الدكتوراه للباحث ناهدة محمود تضع يدها 
عــلــى الــجــرح عــنــدمــا تــذهــب إلـــى االســتــنــاد الــقــائــل إن العولمة 
ساهمت فــي تعميق الــهــويــات الــطــائــفــيــة... وتـــرى أن الهويات 
األولية بالنسبة إلى الطالب الجامعيين ال تزال مهيمنة على 
خياراتهم السياسية، رغم الوعي المدني لهؤالء، والتغيير لدى 
هــذه الفئة ال يــدل على تغيير حقيقي في البنية الثقافية، بل 
اتهم »رخوة« في غياب مبادئ ثابتة وتكريس  أصبحت انتماء

»ثقافة الال معنى«.
 أكــبــرت ذاك الشامخ بوطنيته وأعــنــي بــه الشاعر واألديــب 
هنري زغيب الذي يحلم بدولة كما العقالء والناضجين الذين 
يستحقون أن يحملوا شــهــادة »مـــواطـــن« ونــــردد مــعــه ســويــة: 
»الدولة التي أريدها وأجلها وأنضوي تحت جناحيها، هي التي 
تهبني وال تنهبني، هي التي تحميني وال تأويني، هي التي 
أهرب إليها وال أهرب منها، هي التي أعتز بها وال أعز عنها، 
هي التي تقتطع من دخلي ضريبة تحسن بها وضعي، فتؤمن 
لي ضمان شيخوخة وضمان نهاية الخدمة وضماني الصحي 
واالجــتــمــاعــي وتــؤمــن لــي قــضــاء يحميني وقــانــونــا يضمنني 

ودستورا أطمئن أن أنتمي إليه«.

كشفت جائحة كوفيد19 وبشكل صريح 
عن أوجه عدم المساواة الواسعة والمنهجية 
فيما يتعلق بالوصول ألنظمة التعليم في 
جميع أنحاء العالم والفرص المرتبطة بذلك، 
وفي حين أن إغالق المدارس والتحول إلى 
التعلم عــن بــعــد كـــان لــه تــأثــيــر كــارثــي على 
مــئــات الــمــاليــيــن مـــن أطـــفـــال الــــمــــدارس، فــإن 
المدارس العامة التي تعاني نقص التمويل 
، وقد تكون 

ً
في إفريقيا كانت األكثر تضررا

الضرورة أم االختراع، ولكن من المستحيل 
االبتكار والتقدم بدون موارد أو بنية تحتية 

كافية.
وخير مثال على ذلك ليسوتو وهي دولة 
صغيرة ذات دخــل متوسط أدنــى وتقع في 
جــنــوب قـــارة إفــريــقــيــا، وفــقــا لتقرير حديث 
لألمم المتحدة، عــاد 83 في المئة فقط من 
أطفال ليسوتو الى المدارس منذ استئناف 
الــدراســة بحضور شخصي، وفــي بلد مثل 
ليسوتو حيث ما يقرب من 40 في المئة من 
السكان دون سن 18 عاما، وأربعة فقط من 
كل عشرة أطفال يلتحقون بالتعليم الثانوي، 
فإن هذا يعتبر أزمــة شاملة تهدد بالتأثير 
سلبا على عقود من التقدم الذي تم إحرازه 
في نتائج التعلم والقدرة على الوصول إلى 

تعليم جيد.
لقد أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
بين أبريل وأغسطس 2020 مقابلة عن ُبعد 
مع طالب وأولياء أمور ومعلمين ومسؤولين 
حكوميين في جميع أنحاء إفريقيا وعددهم 
 حول آثار الجائحة على التعليم، 

ً
57 شخصا

عندما أغلقت المدارس في بداية الجائحة، 
تــوقــف الــعــديــد مــن األطـــفـــال فــي واقـــع األمــر 
عن التعلم. لقد عانى العديد منهم التوتر 
ــزلـــة واالكـــتـــئـــاب بــســبــب عــدم  ــعـ والـــقـــلـــق والـ
القدرة على االتصال بأصدقائهم ومعلميهم 
فــي الــمــدرســة، وُحـــرم بعض األطــفــال الذين 
يعيشون في فقر مدقع ليس من الحصول 
على فــرص التعليم فقط، بــل مــن الحصول 
 على الــوجــبــات المدرسية المجانية 

ً
أيــضــا

مما أدى إلى سوء التغذية، كما عانى تعليم 
الفتيات نكسات كبيرة حيث كان ُيطلب من 
الطالبات القيام باألعمال المنزلية بداًل من 

التعلم.
لكن أولئك الملتحقين بالمدارس العامة 
كانوا األكثر معاناة حيث أدت الجائحة إلى 

تفاقم الفروقات القائمة بين التعليم الخاص 
والتعليم العام في جميع أنحاء القارة، لقد 
ذكـــر مــعــلــم مـــن مـــدرســـة عــامــة ابــتــدائــيــة في 
الريف لهيومن رايتس ووتــش إن مدرسته 
ليس لديها أجهزة كمبيوتر، وإن المعلمين 
يــفــتــقــرون إلــــى مـــهـــارات الــكــمــبــيــوتــر لجعل 
التعلم عــن بــعــد فــعــااًل، ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
أشارت مديرة مختبر من مدرسة خاصة إن 
جميع طالبها كانوا يستخدمون الخدمات 
الــرقــمــيــة مــثــل غــوغــل كـــالس روم حــتــى قبل 
تفشي الــجــائــحــة، وفــي حين واجـــه الطالب 
والمعلمون في مدرستها صعوبات مختلفة 
تتعلق بالتعلم عــن بــعــد، إال أنــهــم تمكنوا 
جميعا مــن االســتــمــرار فــي أداء واجباتهم 
الدراسية، وأضافت أن مدرستها تمكنت من 
تطوير منصة تعليمية خاصة بها مّكنت 
المعلمين مــن التفاعل مــع الــطــالب وإجـــراء 

االختبارات عبر اإلنترنت.
لــقــد كــــان االنـــتـــقـــال إلــــى الــتــعــلــم عـــن بعد 
صعبا بالنسبة لألسر الفقيرة والغنية على 
حد سواء، وحتى أولياء األمور المتمرسون 
فــي الــتــكــنــولــوجــيــا غــالــبــا مــا يــشــعــرون بــأن 
التعلم عــن ُبــعــد غــيــر فــعــال، ويــؤمــن معظم 
أولــيــاء األمـــور بأهمية الــحــضــور للمدارس 
مــن أجـــل الــتــفــاعــل بــيــن الــطــالب والمعلمين 
وهم يتوقعون أن يتلقوا مالحظات المعلم 
عــلــى شــكــل عــمــل مـــدرســـي تــمــت مــراجــعــتــه 
وذلـــك مــن أجـــل تقييم الــتــقــدم الـــذي يــحــرزه 
أطفالهم باإلضافة الــى حضور اجتماعات 
الــمــدرســة للقاء المعلمين شخصيا، ولكن 
بينما كــان الــطــالب األكــثــر ثـــراًء على درايــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا ولــديــهــم أجـــهـــزة كمبيوتر 
وهواتف محمولة في المنزل والقدرة على 
الوصول إلى مختبرات الكمبيوتر واإلنترنت 
عالي السرعة في المدرسة، كان الطالب من 
األســر ذات الدخل المنخفض في المدارس 
العامة الريفية يفتقرون إلى المهارات التقنية 

األساسية.
ان الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة لــبــيــانــات الــهــاتــف 
المحمول هــي أحــد أكبر عــوائــق التعلم عن 
بعد فــي إفريقيا فمع إغـــالق الــمــدارس فإن 
الــعــديــد مــن األطــفــال الــذيــن ال يــوجــد لديهم 
كمبيوتر في المنزل اعتمدوا على الهواتف 
ــــن أجــــــل حـــضـــور  الـــمـــحـــمـــولـــة لــــوالــــديــــهــــم مـ
ــاء  الــحــصــص الــمــدرســيــة ولـــكـــن بــعــض اآلبــ
رفــضــوا ذلـــك متعللين بتكاليف البيانات 
المرتفعة والــهــاتــف مــحــدود الــتــخــزيــن كما 
لم يستطع آخــرون شــراء هاتف ذكــي. ولكن 
حتى اآلبــاء األكثر ثــراًء الذين لديهم أطفال 
فــي الــمــدارس الخاصة وجـــدوا صعوبة في 
التعامل مع زيادة استخدام البيانات حيث 
أدت الجائحة الى نقص في مدخولهم كذلك.

ــار إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ذلــــــــك، فـــــــإن االفـ عــــــــالوة عــ
الــــوصــــول الـــمـــوثـــوق إلـــــى اإلنـــتـــرنـــت جــعــل 
التعليمات المتزامنة صعبة للغاية، إن لم 
تكن مستحيلة، وفي كثير من األحيان كان 
هناك تأثير سلبي لألخطاء الفنية المفاجئة 
ومشكالت االتصال على قدرة الطالب على 

التعلم وكــان المعلمون يكافحون من أجل 
ضمان انتباه الطالب للمواد وفهمهم لها.

تــعــد أســعــار الــبــيــانــات المرتفعة للغاية 
مــشــكــلــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة، حــيــث تــؤثــر 
سلبا على التعلم في جميع أنحاء إفريقيا، 
ومن أجل معالجة تلك المشكلة يجب على 
الحكومات إجبار مــزودي خدمات الهاتف 
ــار وتــقــديــم  ــعــ الــمــحــمــول عــلــى خــفــض األســ
ضة للطالب 

ّ
عــروض بيانات بأسعار مخف

والمعلمين، وكخيار بديل يمكن للحكومات 
تقديم الدعومات للشركات الراغبة في تزويد 
أطــفــال الــمــدارس وأولــيــاء أمــورهــم ببيانات 

وأجهزة مجانية.
ا ال يتجزأ  لقد أصبح التعلم عن بعد جزء
من التعليم، ومن المرجح أن تستمر خدمات 
الــتــواصــل عــبــر الــفــيــديــو مــثــل زوم وبــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن أزمـــــــات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، فــمــن 
الضروري تطوير أنظمة إدارة التعلم التي 
تمّكن المعلمين من تقديم الـــدروس بشكل 
فعال وإشراك الطالب أثناء األنشطة الصفية 
وتوفير أدوات يمكن الوصول إليها لتقييم 
تقدمهم، ويجب أن يصبح المعلمون أيضا 
أكــثــر مــهــارة فــي اســتــخــدام هـــذه المنصات 

الجديدة.
ولتحقيق هــدف األمــم المتحدة للتنمية 
المستدامة المتعلق بالتعليم )هدف التنمية 
الــمــســتــدامــة 4( والــــذي يــهــدف إلـــى »ضــمــان 
تــعــلــيــم جـــيـــد وشــــامــــل ومـــنـــصـــف وتـــعـــزيـــز 
فــرص التعلم مــدى الحياة للجميع«، يجب 
على الحكومات اإلفريقية معالجة الفروق 
التعليمية الــتــي تفاقمت بسبب الجائحة، 
لكن يجب على صانعي السياسات توفير 
الــمــوارد الــالزمــة لخلق بيئة تعليمية آمنة 
وعادلة لجميع الطالب، سواء كانوا يرتادون 

مدرسة خاصة أو عامة.
* مؤسسة مشاركة في المنظمة غير 
الحكومية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة 
»غرين تيك« وهي مدربة وسفيرة ألسبوع 
البرمجة إلفريقيا في ليسوتو ومترجمة 
لمنطقة سوثو الجنوبية فيما يتعلق 
بمشروع »إف أتش تي« التفاعلي المتزامن 
في جامعة كولورادو بولدر.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع »الجريدة«

أظهر مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ 
)كـــــــوب26(، الــــذي انــُعــقــد مـــؤخـــرا فـــي شـــرم الــشــيــخ، 
بوادر مشجعة ولكنها غير كافية تشير إلى إجماع 
سياسي ناشئ بشأن الحاجة إلى التضامن العالمي 
في مواجهة االحتباس الحراري، واآلن، يحتاج قادة 
العالم إلى االهتمام بمخاطر وجودية أخرى تهدد 
الناس والكوكب: فقدان التنوع البيولوجي المقلق 
والمتزايد.  وستجتمع الحكومات هــذا الشهر في 
قــمــة كـــوب 15 التــفــاقــيــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، التي 
ستنعقد في مونتريال، من أجل االتفاق على صفقة 
عالمية لوضع التنوع البيولوجي في العالم على 
مسار االنتعاش بحلول عام 2030، وال يمكننا أن 
نقبل أن يتم التعامل مع هذا المؤتمر على أنه أقل 
أهمية من »كوب 27« أو على أنه ثانوي، فأزمة التنوع 
البيولوجي ال تقل أهمية عن أزمة المناخ، كما أنها 
تتصاعد بسرعة، ويجب أن تكون أولوية سياسية 

قصوى لجميع البلدان.
واستنادا إلى معدالت فقدان التنوع البيولوجي 
المسجلة حاليا، تفيد تقديرات بعض العلماء أننا 
نتجه نحو فــقــدان ثــالثــة أربـــاع األنــــواع فــي العالم 
فــي غــضــون بضعة قـــرون، ويرتبط هــذا االنــقــراض 
الجماعي والتهديد المستمر للنظم البيئية والموائل 
ارتباطا وثيقا بتغير المناخ. ولهذا السبب يجب أن 
يحضر قادة العالم إلى »كوب 15« بطموحات عالية، 

وأن يحددوا والية لمفاوضات ناجحة.
ولكي ينجح مؤتمر »كــوب 15«، يجب أال ُيختم 
فقط باتفاق بشأن المهمة الشاملة، بل يجب أن يحدد 
أيضا أهــدافــا واضــحــة، وأن يضع خططا ملموسة 
لحماية 30 فــي المئة مــن جميع مناطق اليابسة 
والمحيطات بحلول عام 2030، ويجب أن يأتي القادة 
إلى مونتريال مع ما يلزم من خطط وطنية وتمويل 

للنهوض بهذه األهداف.
خبُت ألول مرة رئيًسا لكولومبيا في 

ُ
عندما انت

عــام 2010، وجــدت نفسي أديــر بلدا غمرته المياه 
بالكامل تقريبا لمدة 18 شهرا، فقد أدى نمط المناخ 
المعروف باسم »النينيا«، الذي تفاقم بسبب االحترار 
العالمي، إلى هطول األمطار بصورة غير مسبوقة، 
ونــظــرا الفتقارنا إلــى األدوات أو المعرفة الــالزمــة 
للتعامل مع الــوضــع، رأينا أننا بحاجة إلــى صنع 
السالم مع الطبيعة، ونصح الخبراء بالتركيز على 
حماية التنوع البيولوجي، وهذا ما فعلناه، واآلن، 
لــدى كولومبيا، التي تعد إحــدى أكثر دول العالم 
تنوعا بيولوجيا، منطقة محمية مجتمعة مساحتها 

أكبر من اليابان والمملكة المتحدة.
ونحن ندرك قيمة الطبيعة وما يمكن أن نخسره 
عندما تتدهور، لقد أصبحنا أيضا نقدر ما يمكن 
أن نتعلمه من أولئك الذين لديهم عالقة أوثــق مع 
األرض، ولعقود مضت، كان العديد من مجتمعات 
السكان األصليين يحذرون من أزمة بيئية، وكانت 

عامل بالرفض.
ُ
أصواتهم وحقوقهم ت

إن فــقــدان الطبيعة يـــؤذي الــنــاس فــي كــل مكان، 
فــهــو يــضــر بــالــفــعــل بــصــحــة اإلنــــســــان، ويــقــلــل من 
جــودة الــهــواء، ويــقــوض قدرتنا على زراعـــة الغذاء 
أو الحصول على الماء، ويؤدي إلى تفاقم الظواهر 
الجوية المتطرفة، ويضعف قدرتنا على التخفيف 
مــن تغير المناخ أو التكيف معه، وهــذه المشاكل 
تــجــعــل فـــقـــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي قــضــيــة أمــنــيــة، 
وإن الــضــرر الــدائــم الــذي يلحق بأنظمتنا البيئية 

أحد أكبر المخاطر طويلة األجل التي تتعرض لها 
مجتمعاتنا. وعلى المستوى االقتصادي، فإن انهيار 
بعض النظم البيئية األساسية كاف للدفع ببلدان 
مــثــل بــلــدي إلـــى اإلفــــالس، فعلى سبيل الــمــثــال، ما 
يقارب 75 في المئة من المحاصيل الغذائية تعتمد 
على الملقحات الحيوانية مثل النحل، والطيور، 
والفراشات، وإن فقدان جميع الملقحات الحيوانية 
أمــر ال يمكن تــصــوره، لكنه يمثل تهديدا حقيقيا، 
وإذا أصبح الغذاء أكثر نــدرة، فالفقراء هم أول من 
ســيــعــانــون ذلـــــك.  وفــضــال عـــن ذلــــك، يــشــكــل تــدمــيــر 
الــمــوائــل تــهــديــدا خطيرا للصحة الــعــامــة، ألسباب 
أهمها أنه يجعل االتصال بين البشر والحيوانات 
أقرب وأكثر تواترا، وتحذر منظمة الصحة العالمية 
مــن أن هــذا يتسبب فــي انتشار األمـــراض المعدية 
الموجودة بوتيرة أسرع، وفي ظهور مولدات جديدة 

لألمراض ذات المنشأ الحيواني.
أخيرا، إن تغير المناخ ليس أحد الدوافع الرئيسة 
لــفــقــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فــقــط، فــتــدمــيــر النظم 
الــبــيــئــيــة يــقــوض قــــدرة الــكــوكــب عــلــى تــحــيــيــد آثـــار 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري، فعلى سبيل 
الــمــثــال، تعد غــابــات األنــديــز فــي أميركا الجنوبية 
بمنزلة مصارف كربونية مهمة، حيث تمتص ثاني 
أكسيد الكربون الموجود في الجو، الــذي بدونها 

سيسرع وتيرة االحتباس الحراري.
وتوفر الغابات واألراضي الرطبة، وغابات عشب 
البحر التي تنمو تحت الماء، وأشجار المنغروف، 
واألنظمة الطبيعية األخــرى الحماية من األحــداث 
الــمــنــاخــيــة الــقــاســيــة مــثــل الــفــيــضــانــات، والــجــفــاف، 
ومــــوجــــات الـــحـــر، والــــعــــواصــــف، مـــن خــــالل دورهــــا 
كــمــخــازن طــبــيــعــيــة أو خــــزانــــات، وال يــــؤدي فــقــدان 
التنوع البيولوجي إلى تفاقم تغير المناخ فحسب، 

بل يقضي أيضا على أفضل خطوط دفاعنا ضده.
ويوفر »كوب 15« فرصة كبيرة للحكومات حتى 
تحقق انفراجا- يعادل اتفاق باريس للمناخ لعام 
2015- الــذي يوحد العالم وراء مهمة واحــدة: وقف 
فــقــدان التنوع البيولوجي، والــتــصــدي لــه بصورة 

مثالية بحلول نهاية هذا العقد.
بذل حاليا تفتقر 

ُ
ومن المؤكد أن الجهود التي ت

إلى المشاركة السياسية رفيعة المستوى، مما دفع 
الكثيرين إلــى التساؤل عن سبب وجــود عمليتين 
منفصلتين لالتفاقيات بشأن القضايا المرتبطة 
مع بعضها، وهم محقون في التساؤل، واستشرافا 
للمستقبل، أود أن نجمع كال االتفاقيتين معا، إدراكا 
لحقيقة أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي 

يجب معالجتهما معا.
وفـــي غــضــون ذلــــك، ال يمكننا تــقــبــل الــمــزيــد من 
التأخير في تحديد أهداف طموحة لحماية التنوع 
البيولوجي واستعادته هــذا العقد، وأظــهــر اتفاق 
»الــخــســائــر واألضــــــرار« األخــيــر فــي »كــــوب 27« أنــه، 
بالعزم الكافي، يمكن للدول أن تعمل معا في قضايا 
تبدو مستعصية، وألن الوقت يمر بسرعة، يجب أن 
يرعى قادة العالم روح التعاون هذه في مونتريال.

*رئيس سابق لكولومبيا )2010-2018(، وعضو 
في لجنة الحكماء، وحاصل على جائزة نوبل 
للسالم.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«
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وفقا لتقرير حديث لألمم 
المتحدة عاد 83% فقط من 

أطفال ليسوتو إلى المدارس 
منذ استئناف الدراسة 

لينجح مؤتمر »كوب 
15« يجب أال ُيختم 

باتفاق بشأن المهمة 
الشاملة فقط بل عليه 
 
ً
 أهدافا

ً
أن يحدد أيضا

واضحة

ال عزاء للكتب *

 خولة مطر

عندما قرأت في »الجريدة« جواب مؤسسة التأمينات 
ــؤال أحـــد الـــنـــواب عـــن مــكــافــآت أعـــضـــاء مجلس  عـــن ســ
 فقط(، وأن ما 

ً
اإلدارة تبين أنها )6 آالف دينار سنويا

 
ً
 جدا

ً
صرح به هذا العضو أثناء االنتخابات بعيد جدا

عــن الحقيقة لكنه لــم يقر ويعتذر، وليس هــو النائب 
الــوحــيــد الــــذي ثــبــت أن مـــا أطــلــقــه أثـــنـــاء االنــتــخــابــات 
، وربـــمـــا كــان 

ً
مـــن تــصــريــحــات ووعــــود لــيــس صــحــيــحــا

المقصود منها إثارة الشارع للحصول على مزيد من 
األصوات.

 ما ذكره أحد المرشحين من 
ً
فمثل تصريحه أيضا

أن استثماراتنا الخارجية بلغت قبل الغزو أكثر من 
 ما ذكره بعض المرشحين 

ً
تريليون دوالر، ومثله أيضا

عندما نشروا معلومات غير صحيحة عن مصروفات 
صندوق التنمية، وكذلك لم تصدق تصريحات بعض 
الـــنـــواب ووعــــودهــــم االنــتــخــابــيــة بــمــكــافــحــة الــواســطــة 
والمحسوبية، فهاجموا الحكومة عندما قــررت عدم 

استقبال معامالت النواب.
وكذلك لم يكشف بعض النواب قضايا الفساد كما 
وعــــدوا ولـــم يــحــيــلــوهــا بــأدلــتــهــا إلـــى الــقــضــاء بــعــد كل 
االنتهاكات الدستورية التي قاموا بها في المجلس 
الــمــاضــي بــحــجــة الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد، ورفــــع بعض 
ــيـــن لــكــنــهــم خــالــفــوا  ــقـــوي األمـ  شـــعـــار الـ

ً
ــا الـــنـــواب أيـــضـ

هـــذا الــمــبــدأ، فــلــم يستعينوا بالمتخصصين الــثــقــات 
فـــي الــقــوانــيــن الـــتـــي قـــدمـــوهـــا، وهـــكـــذا يــســتــغــل بــعــض 
األشـــخـــاص حــســن الــنــيــة واالســتــهــانــة بــأمــانــة الــكــلــمــة 
وتقديم الوعود غير القابلة للتحقيق وعدم التدقيق 
بالتصريحات وضعف القوانين الرادعة من أجل حصد 

األصوات.
 عــلــى كــل مــن صــرح 

ً
ولــكــن ألــيــس مــن الــواجــب شــرعــا

وأســـاء ثــم ثــبــت خــطــأ تصريحه أن يــعــتــذر مــمــن أخطأ 
 على كل مرشح وعد 

ً
بحقه؟ وأليس من الواجب شرعا

الناخبين الوعود البراقة، ثم ثبت أنها مضرة وغير 
واقعية بشهادة المتخصصين أن يبين ذلك للناخبين؟ 
 أن يتأكد الناخب بدوره 

ً
وأليس من الواجب شرعا

من صحة ودقة المعلومات التي يصرح بها المرشح 
قبل تصديقه وانتخابه، وأن يحاسبه عليها إذا ثبت 

عدم صحتها؟ 
 على الحكومة أن تبين 

ً
وألــيــس مــن الــواجــب شــرعــا

الـــحـــقـــائـــق وال تــــتــــرك الـــنـــاخـــب فـــريـــســـة لــتــصــريــحــات 
ومعلومات انتخابية مغلوطة وغير صحيحة؟ 

الــخــالصــة، أن الــكــلــمــة أو الــتــصــريــح أمــانــة يحاسب 
 عنها القلم، وهي أمانة 

ً
عليها قائلها وليس مرفوعا

مــثــل أمــانــة الــصــوت فــي االنــتــخــابــات، وعــلــى الطرفين 
التأكد من حقائق المعلومات والبيانات والتثبت منها 
.
ً
قبل التصريح بها وقبل التصويت بناء عليها أيضا

ما يجب أن يفعله مؤتمر التنوع البيولوجي »كوب 15«مأزق المدارس العامة في إفريقيا

خوان مانويل سانتوس*باليسا ليبي*

لتحقيق هدف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة المتعلق بالتعليم، والذي 

يهدف إلى »ضمان تعليم جيد 
وشامل ومنصف وتعزيز فرص التعلم 

مدى الحياة للجميع«، يجب على 
الحكومات اإلفريقية معالجة الفروق 
التعليمية التي تفاقمت بسبب جائحة 

كورونا.

أظهر اتفاق »الخسائر 
واألضرار« األخير في 

»كوب 27« أنه، بالعزم 
الكافي، يمكن للدول أن 

تعمل معا في قضايا تبدو 
مستعصية، وألن الوقت 

يمر بسرعة، يجب أن يرعى 
قادة العالم روح التعاون 

هذه في مونتريال.

خالصة القول أن الكلمة أو التصريح أمانة يحاسب عليها 
 عنها القلم، وهي أمانة مثل أمانة 

ً
قائلها وليس مرفوعا

الصوت في االنتخابات، وعلى الطرفين التأكد من حقائق 
المعلومات والبيانات والتثبت منها قبل التصريح بها وقبل 

.
ً
التصويت بناء عليها أيضا

»الدولة« التي نحلم 
بوجودها

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

رياح وأوتاد: التصريحات أمانة 
 عنها

ً
والقلم ليس مرفوعا

أحمد باقر

https://www.aljarida.com/article/7618
https://www.aljarida.com/article/7617
https://www.aljarida.com/article/7616
https://www.aljarida.com/article/7615
https://www.aljarida.com/article/7612
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

77..456456

السوق العامالسوق العام

88 .. 310310

السوق األولالسوق األول

55..688688

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2523.0892.653

أخبار الشركات

سهم البنك 
التجاري يدعم 

مؤشري رئيسي 
50 والرئيسي... 

والسيولة محدودة 
وباتجاه البيع

تراجع 4 مؤشرات 
لألسواق المالية 

بنسبة كبيرة بدول 
»التعاون« بقيادة 

»تاسي«

عيسى عبدالسالم

ً
ر »المنتجات االستثمارية« يقيد منافسة البورصة خليجيا

ّ
تأخ

بعد موافقة هيئة األسواق على تسويقها وإدراجها بدول مجلس التعاون
قرت منقوصة وأخرى بانتظار الموافقات

ُ
• أدوات استثمارية أ

قالت مصادر استثمارية لـ 
»الجريدة«، إن السوق الكويتي 

يفتقد المنافسة إذا ما قورن 
ببعض األسواق المالية 

الخليجية، مثل السوقين 
السعودي والقطري على 

صعيد المنتجات واألدوات 
االستثمارية المتاحة لدى 

جمهور المتداولين في أسواق 
المال.

ــبـــت مــــصــــادر اســتــثــمــاريــة  رحـ
بخطوة هيئة أسواق المال بإقرار 
مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــيـــهـــا الـــمـــوافـــقـــة 
عــلــى اعــتــمــاد الــنــســخــة النهائية 
مــن اإلطـــار التنظيمي للتسجيل 
البيني للمنتجات الــمــالــيــة بين 
الجهات المنظمة لألسواق المالية 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ بـــــــدول مـــجـــلـــس الــ
الخليج العربية، التي ستسمح 
بـــتـــســـويـــق وإدراج الـــصـــنـــاديـــق 
االستثمارية و»الـــريـــت« فــي هذه 
ــزام بــالــحــد  ــ ــتــ ــ األســـــــــــواق، مــــع االلــ
األدنى للشروط التنظيمية بهذا 

الخصوص.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، قـــالـــت مـــصـــادر 
استثمارية لـ »الجريدة«، إن السوق 
الكويتي يفتقد للمنافسة إذا ما 
تــمــت مــقــارنــتــه بــبــعــض األســــواق 
المالية الخليجية، مثل السوقين 
السعودي والقطري على صعيد 
المنتجات واألدوات االستثمارية 
المتاحة لدى جمهور المتداولين 
في أسواق المال، إذ يعاني السوق 
شّح األدوات المالية االستثمارية 
ــعــــدالت  الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى زيـــــــــــادة مــ
السيولة واستقطاب المزيد من 
ــوال األجــنــبــيــة على  ــ ــ رؤوس األمـ
الرغم من كل اإلنجازات المتحققة 
على صعيد خصخصة البورصة 
ــــذي جــرى  والــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـ
على أنظمة الــتــداول مــع مجلس 
ــفـــوضـــي هـــيـــئـــة أســــــــواق الـــمـــال  مـ
الــســابــق، وترقيتها إلــى مصاف 
األســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى ثــاثــة 

مـــؤشـــرات عــالــمــيــة، هــي مــورغــان 
ــورز،  ــد بــ ســتــانــلــي، وســـتـــانـــدر آنــ

وفوتسي راسل.
وبينت المصادر أنه على الرغم 
من إحراز بعض أسواق المنطقة 
 في توفير األدوات 

ً
 ملحوظا

ً
تقدما

المالية واالستثمارية، التي تلبي 
رغــــبــــات وطــــمــــوح الــمــســتــثــمــريــن 
كــالــســوق الــســعــودي والــمــصــري 
والــقــطــري، فــإن الــبــورصــة أعلنت 
خــطــة تــطــويــر تـــم إنـــجـــاز بعض 
مراحلها، لكنها توقفت منذ فترة 
على الرغم من تقديم خطة زمنية 
جديدة ومــحــددة تتعلق بإطاق 
الدفعة التالية من المراحل وهي 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة واألخـــيـــرة من 
مـــراحـــل تــطــويــر الـــســـوق الــمــالــي، 
وتــســلــيــم مـــشـــاريـــع عــــدة تتعلق 
ــثــــمــــاريــــة جــــديــــدة  ــتــ بــــــــــــأدوات اســ
كاألوبشن وصناديق المؤشرات 

وأدوات استثمارية أخرى.
لــــت عــــن أســــبــــاب هـــذا  ــاء وتــــســ
الــتــأخــيــر فـــي إقـــــرار الــتــشــريــعــات 
واألطــــــــر الــتــنــفــيــذيــة الســتــكــمــال 
 أن باب 

ً
خطة التطوير خصوصا

 على 
ً
المنافسة سيكون مفتوحا

مــصــراعــيــه أمـــــام الــمــســتــثــمــريــن، 
بعدما تمت الموافقة على اإلدراج 
والــتــســويــق الــبــيــنــي للمنتجات 
واألدوات االستثمارية في أسواق 

المال الخليجية. 
وذكرت المصادر أن صناديق 
ــقــة لــدى 

ّ
الــمــؤشــرات مـــازالـــت مــعــل

هيئة أسواق المال، إضافة إلى أنه 

رغم إقرار التشريعات والقوانين 
الــمــنــظــمــة لـــتـــأســـيـــس صـــنـــاديـــق 
الــتــحــوط وصــنــاديــق رأس الــمــال 
، بعدما 

ً
المخاطر قبل عام تقريبا

تم إقــرارهــا في يناير 2022، لكن 
ــد لــلــحــصــول عــلــى  ــ لــــم يـــتـــقـــدم أحـ
رخصة لتأسيس هذه الصناديق 

ــا، الســيــمــا  ــ ــدواهـ ــ ــدم جـ ــ بــســبــب عـ
ــذه الــصــنــاديــق  أن نـــظـــام عــمــل هــ
يعتمد في األساس على األدوات 
التي تستخدمها والمتمثلة في 
المشتقات المالية والعقود اآلجلة 
والمقايضات، وكل هذه المنتجات 

اليزال يفتقدها. 

ــادر عن  ــمـــصـ لـــت الـ كــمــا تـــســـاء
كيفية تعامل الــجــهــات الرقابية 
ــاه األطــــــر الــتــنــظــيــمــيــة لــعــدد  تـــجـ
لـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات  مـــــــــن األدوات وا
االســتــثــمــاريــة، الــتــي تختلف عن 
نظريتها الخليجية فيما يخص 
الــمــســمــوح والــمــحــظــور لــطــريــقــة 

عمل هــذه المنتجات، منها على 
سبيل المثال ال الحصر صناديق 
»الــــريــــت« فــيــمــا يــخــص الــقــروض 

وتملك األراضي. 
ــادر ضـــــــرورة  ــ ــــصـ ــمـ ــ وأكــــــــــدت الـ
ــز  ــيــ ــركــ ــتــ تــــضــــافــــر الـــــجـــــهـــــود والــ
بشكل أكــبــر على مرحلة تطوير 

ــبــــر  الـــــــســـــــوق إلحــــــــــــــراز تــــــقــــــدم أكــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــنـــمـــيـــة الـــســـوق 
الــمــالــي مــن خـــال تــأهــيــل البيئة 
 
ً
التشغيلية والتشريعية، تمهيدا
لــطــرح الــمــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة 
ــــدرج  ــنـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الــــمــــســــتــــحــــدثــــة، ال
ضمن نطاق المرحلتين الثالثة 
والرابعة من خطة تطوير السوق، 
 أن هذه األدوات تحتاج 

ً
خصوصا

إلى استحداث كيانات بنى تحتية 
ة البنى الحالية،  وارتــقــاء بــكــفــاء
كــذلــك تحديث األنــظــمــة التقنية، 

وإعداد الكوادر البشرية.
ولفتت إلى أن تضافر الجهود 
والتركيز بشكل أكبر على خطة 
تــطــويــر الــســوق واالنــتــهــاء منها 
في أقرب وقت ممكن هو النجاح 
الــحــقــيــقــي لــكــل أعــضــاء منظومة 
السوق، لتحقيق الهدف الرئيسي 
في استقطاب المزيد من الشركات 
الــعــائــلــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــنــوعــيــة، 
واســتــقــطــاب الــمــزيــد مـــن رؤوس 
األمــوال األجنبية لجعل بورصة 
ــي مـــقـــدمـــة األســــــــواق  ــ ــويــــت فـ ــكــ الــ
 أن 

ً
المالية بالمنطقة، خصوصا

المشتقات المعمول بها في سوق 
الكويت محل تعامل أفراد بنسبة 
ــــى 98 فــــي الـــمـــئـــة، لــكــن  تـــصـــل الــ
التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة 
للصناديق والمحافظ والشركات 
والكيانات المؤسسية لتتعامل 
في المشتقات المالية، مما يعزز 

تدفق السيولة الى السوق.

5.15 مليارات دينار 
ملكيات األجانب في البورصة

• محمد اإلتربي
أظهرت خارطة التسويات األخيرة لعمليات الشراء، التي تقوم بها 
المحافظ والحسابات األجنبية، عمليات تركيز على أسهم التشغيل 
والــنــمــو بــشــكــل رئــيــســي وأســـاســـي، حــيــث تــواصــل عــمــلــيــات الــشــراء 
بانتقائية شديدة وبممارسة محترفة من دون تصعيد أو ترفيع، 

حيث يتم الشراء من العروض القائمة.
وبلغت قيمة الكتلة للسيولة األجنبية 5.15 مليارات دينار، حيث 
يتركز منها نحو 36% في سهم البنك الوطني بما قيمته نحو 1.88 

مليار.
في سياق متصل، أفادت مصادر بأنه في المرحلة المقبلة حتى 
بداية التوزيعات، والتي تكون من جانب البنوك بشكل أسرع خال 
األشهر الثاثة األولى من العام الحالي، ستتواصل عمليات التدفق 
النقدي على أسهم البنوك بالدرجة األولـــى، خصوصا أنــه متوقع 
منها ما ال يقل عن 6 إلى 7%، أي بما يعادل عائد الفائدة لعام كامل. 
ــــى أن ســـيـــولـــة الــمــحــافــظ  ــه أشـــــــارت مــــصــــادر إلـ ــ ــــي اإلطـــــــار ذاتــ وفـ
والصناديق ال تشهد تأثرا بمعدالت أسعار الفائدة، حيث إن أصحابها 
يخصصون تلك المبالغ للسوق بــأوزان معينة، وبالتالي لن تكون 

هناك انسحابات أو تحوالت في الكتل الكبيرة المؤثرة في السوق.
وذكــرت مصادر استثمارية أن وصــول مستويات الفائدة للحد 
األقصى 6.5% مرتبط بحجم الطلب على التمويل، مشيرة إلى أن األمر 
مرتبط بمشاريع الحكومة بالدرجة األولى والقطاع الخاص، وبالتالي 

سيستمر السوق في جذب الجزء األكبر من السيولة.

»التجاري«: عرض شراء أسهم خزينة من خالل السوق»التجاري«: عرض شراء أسهم خزينة من خالل السوق
يقوم البنك التجاري الكويتي بممارسة 
ــة، إذ لـــديـــه  ــنــ ــراء أســــهــــم الــــخــــزيــ ــ ــشـ ــ حـــقـــه بـ
الــصــاحــيــة لــذلــك بــمــوجــب كــتــاب الموافقة 
الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 
25 أكتوبر 2022 لمدة ستة أشهر تنتهي 

في 20 مايو 2023.
وعليه، مارس البنك هذا الحق من خال 

بورصة الكويت مباشرة إلتاحة ذلــك لمن 
يــرغــب مــن جميع المساهمين ببيع جــزء 

من أسهمهم. 
ــه قـــــد تـــــواصـــــل مــع  ــ ــ وأوضــــــــــح الــــبــــنــــك أنـ
بورصة الكويت للقيام بعملية شراء أسهم 
ــراء  ـــرض شــ ــــال تـــقـــديـــم عــ الـــخـــزيـــنـــة مــــن خـ
)Tender Offer( كــمــا هــو مــعــمــول بــه في 

األسواق العالمية لتحقيق العدالة لجميع 
المساهمين. 

لكن مــن مــبــدأ الشفافية أفـــاد »الــتــجــاري 
الكويتي« بأنه يقوم بطلب الكميات لشراء 
أسهم الخزينة من خــال السوق مباشرة؛ 
ر القيام بشراء أسهم الخزينة 

ّ
نتيجة تعث

.)Tender Offer( من خال عرض الشراء

ن بيانات العمل األميركية ن بيانات العمل األميركيةارتفاع سعر الذهب مع تحسُّ ارتفاع سعر الذهب مع تحسُّ
ب لبيانات أسعار المستهلكين وبيان »الفدرالي«

ّ
»دار السبائك«: ترق

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية األسبوع 
 لألونصة 

ً
الماضي لتغلق عند 1797 دوالرا

بعد صــدور بيانات العمل األميركية التي 
 في نسبة البطالة 

ً
 مستمرا

ً
أظهرت انخفاضا

بالتوازي مع استقرار نسب التضخم.
ــة »دار  ــركــ ــــن شــ وقــــــــال تـــقـــريـــر صــــــــادر عـ
الــســبــائــك« الــكــويــتــيــة، إن مـــؤشـــر »أســـعـــار 
المنتجين« فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة ارتــفــع 
بنسبة 3 بالمئة في نوفمبر الماضي على 
أساس شهري، إذ جاء أعلى من التوقعات 
البالغة 2 بالمئة، مما دفع الذهب للحفاظ 
عــلــى مــكــاســبــه الــتــي حققها مــنــذ أكــثــر من 

10 أيام.
ــى تـــرقـــب الــمــحــلــلــيــن  ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــ
لصدور بيانات »مؤشر أسعار المستهلكين« 
خـــال األســـبـــوع الـــجـــاري وبــيــان المجلس 
ــركـــي )الــبــنــك  ــيـ االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي األمـ
المركزي(، إذ سيتأثر الذهب بشكل مباشر 

 على هذه البيانات.
ً
 أو نزواًل اعتمادا

ً
صعودا

وأوضــح أن التضخم األميركي سيكون 
أكــثــر اعــتــدااًل بحسب تــوقــعــات المراقبين، 
مما سيؤثر فــي قــــرارات »الــبــنــك الــمــركــزي« 
بخصوص رفع الفائدة »وإذا قامت الواليات 
المتحدة بتقليص وتيرة رفع الفائدة، فمن 
المحتمل أن يـــؤدي هـــذا إلـــى تــعــزيــز سعر 

الذهب في السوق العالمي«.
وأكد أن الذهب يبقى أداة مهمة للتحوط 
على الصعيد العالمي، مما يجعل أسعاره 
تتجه لألعلى مع كل حركة صعود لمؤشرات 
 إلــــى أن الــمــســتــثــمــريــن 

ً
الــتــضــخــم، مـــشـــيـــرا

يــفــضــلــون االســتــثــمــار بــعــقــود الــذهــب عند 
وجــــود حــالــة مـــن عـــدم الــيــقــيــن فـــي الــســوق 

العالمي.
وذكــر أن العقود اآلجلة للذهب »تسليم 
شهر فبراير 2023« صعدت بنسبة 0.5 في 
المئة، أو ما يعادل 9.20 دوالرات أميركية 

لتسجل 1810.7 دوالرات لألونصة، في حين 
استقر مؤشر الدوالر األميركي عند 104.79 
نقاط أمام سلة العمات الرئيسية األخرى.

وعــن السوق المحلي، أفــاد التقرير بأن 
 
ً
سعر المعدن النفيس أغلق عند 17.8 دينارا

لــلــغــرام الــواحــد »عــيــار 24« فــي حين سجل 
 أمـــا الفضة 

ً
»عــيــار 22« مبلغ 16.3 ديـــنـــارا

 للكيلوغرام.
ً
فأغلقت عند 279 دينارا

تباين أداء مؤشرات البورصة الرئيسية... والسيولة تتراجع
سجلت 26.4 مليون دينار وسط هبوط أسعار معظم األسهم القيادية بنسب محدودة

• علي العنزي
تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، حيث 
أحـــدث سهم الــتــجــاري تغّيرا واضــحــا فــي الــمــؤشــرات، 
وربح مؤشر السوق العام نسبة 0.08 بالمئة، أي 6.13 
نــقــاط، ليقفل على مستوى 7456.01 نقطة، بسيولة 
قريبة من أدنــى مستوياتها خــال هــذه الفترة بالكاد 
بلغت 26.4 مليون دينار، تداولت 136.5 مليون سهم 
عبر 6601 صفقة، وتم تداول 119 سهما ربح منها 38 

وخسر 64، بينما استقر 17 دون تغّير.
وفــي المقابل، خسر مؤشر الــســوق األول وبضغط 
محدود من تراجعات معظم األسهم القيادية وحذف 
نسبة 0.12 بالمئة، أي 9.98 نقاط، ليقفل على مستوى 
8310.43 نقاط، بسيولة محدودة بالكاد بلغت 15 مليون 
دينار، تداولت 36.4 مليون سهم عبر 2647 صفقة، وربح 

8 أسهم مقابل تراجع 11 واستقرار 6 دون تغير. 
مــن جهة أخـــرى، ســّجــل مــؤشــرا الــســوق رئيسي 50 
والــرئــيــســي نـــمـــوا كــبــيــرا بــفــضــل ارتـــفـــاع ســهــم الــبــنــك 
الــتــجــاري بنسبة 11.8 بالمئة، ليربح مــؤشــر السوق 
الرئيسي نسبة 0.91 بالمئة تعادل 51.02 نقطة، ليقفل 

عــلــى مــســتــوى 5688.43 نــقــطــة بــســيــولــة كــبــيــرة بلغت 
11.3 مــلــيــون ديـــنـــار، تـــداولـــت 100 مــلــيــون ســهــم عبر 
3954 صفقة، وربح 30 سهما مقابل تراجع 53 سهما 

واستقرار 11 دون تغير.

هدوء وفتور البدايات
بدأت تعامات هذا األسبوع، أمس، هادئة في بورصة 
الــكــويــت، عـــدا طــلــبــات كــبــيــرة جـــدا بــالــحــد األعــلــى على 
سهم البنك التجاري محدود الدوران والسيولة، ليغّير 
من شكل وألــوان المؤشرات التي اعتدناها خــال أول 
جلسة من األسبوع، خصوصا إذا أتت بعد تراجعات 
لمؤشرات األســـواق األميركية يــوم الجمعة الماضي، 
ومواصلة أسعار النفط التراجع إلى مستوى 76 دوالرا 
لبرميل برنت القياسي، لتبدأ الجلسة بسيولة محدودة 
جدا، لكنها بمكاسب مدعومة بنمو قوي لسهم البنك 
التجاري بنسبة 11.8 بالمئة، وكانت صدارة السيولة 
لسهم أعيان العقارية الذي استمر على نشاطه القوي 
للجلسة الرابعة على التوالي، محققا نموا جيدا بداية 
الجلسة وحــتــى الساعة األخــيــرة، الــتــي سجل خالها 
تراجعا انتهى بخسارة بنسبة 1.5 بالمئة بعد تقّدم 

أسهم بيتك ووطني لتصدر األسهم من حيث السيولة، 
لــكــن تـــراجـــع بــيــتــك 3 فـــلـــوس، واســتــقــر الــوطــنــي على 
ي أعيان وإيفا 

َ
مستواه السابق، وساهمت أسهم كتلت

بالسيولة وعــّوضــتــا بعض سيولة األســهــم القيادية 
التي تراجع نشاطها، مثل أجيليتي وزين وبنك بوبيان 
وبنك الخليج، التي سجل معظمها خسائر متقاربة 
ومـــحـــدودة، ونــشــط سهما أالفــكــو ووطــنــيــة د ق، الــذي 
سجل نموا بنسبة 3.3 بالمئة، وربح سهم الصناعات 
الوطنية من السوق األول، بينما قفز سهم العيد بنسبة 
5 بالمئة، وربح مبرد نسبة 3 بالمئة في نهاية تعامات 
الجلسة، مقلصا كثيرا من مكاسبه خال فترة النصف 
ها مالت 

ّ
األول منها، لتنتهي الجلسة متباينة األداء، لكن

للهدوء والبيع والسيولة المحدودة حدت من مصداقيته 
وأبقت حالة اإليجابية حاضرة.

وتراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي )تاسي( 
مـــجـــددا، وخــســر أكــثــر مـــن نــقــطــة مــئــويــة، كــمــا خــســرت 
مؤشرات قطر والبحرين، وربــح مؤشر ســوق األسهم 
العماني نصف نقطة مئوية، وواصل النمو لألسبوع 
الثالث على التوالي، بالرغم من تراجع أسعار النفط 

الى 76 دوالرا للبرميل، كما أسلفنا مع بداية التقرير.

مدد عقَدي تقديم خدمات لـ »نفط الكويت«
ُ
 »نابيسكو« ت

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(، تمديد 
عقدي تقديم خدمات الصيانة ألنظمة مكافحة الحريق، وإدارة 

.
ً
النفايات لشركة نفط الكويت؛ وذلك لمدة 12 شهرا

وقــالــت الشركة إن عقد صيانة أنظمة الحريق يشمل مناطق 
الجنوب والشرق والتصدير والبحرية واألحمدي التابعة لنفط 

الكويت، مع زيادة قيمة العقد نحو 1.31 مليون دينار.
 تمديد عقد تقديم خدمات إدارة النفايات 

ً
ولفتت إلى أنه تم أيضا

يشمل مناطق عمليات »نفط الكويت« التشغيلية جنوب وشرق 
الكويت وعمليات التصدير والبحرية التابعة لها، مع زيادة قيمة 

العقد 762.84 ألف دينار.

»دلقان« تشتري أرضًا بـ 900 ألف دينار 

اشترت شركة دلقان العقارية 
أرض فضاء استثماري بقيمة 
إجمالية 900 ألف دينار بمنطقة 
الفروانية قطعة 68 قسيمة رقم 
153، وتــــم ســـــداد 252 كــدفــعــة 
مقدمة، وبقية المبلغ 648 الف 
ديــنــار تسهيات ائتمانية من 
أحد البنوك المحلية اإلسامية 
بالكويت مــدة سنة، ويحتسب 
الربح بواقع 2 في المئة سنويا، 

إضافة إلى سعر الخصم المعلن 
من البنك المركزي.

ــة إلـــــى أنـــه  ــركـ وأشــــــــارت الـــشـ
ســـيـــجـــري زيـــــــادة فــــي إجــمــالــي 
قــيــمــة األول الــثــابــتــة لــلــشــركــة، 
وســــتــــدرج قــيــمــة أرض فــضــاء 
استثماري المذكورة أعاه في 
الــبــيــانــات الــمــالــيــة للشركة عن 

الربع الرابع من 2022.

»املركز«: تجميع بيانات مالية لشركات تابعة

ــالــــي  ــمــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ أفـــــــــــادت شـــــركـــــة الـ
الــكــويــتــي أنــهــا أســســت شـــركـــات ذات 
أغراض خاصة في الواليات المتحدة 
األمــيــركــيــة بــغــرض تــطــويــر مــشــاريــع 
عقارية، وقد استوفت هذه الشركات 
ذات األغراض الخاصة حاليا معايير 
السيطرة، بما يتماشى مع متطلبات 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
10، األمــر الــذي ســيــؤدي الــى تجميع 
ــانـــات الـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الـــشـــركـــات  ــيـ ــبـ الـ
ذات األغــراض الخاصة مــع البيانات 
 من ديسمبر 

ً
المالية للشركة، اعتبارا

الجاري.
وقـــــالـــــت »الـــــمـــــركـــــز« إن الــــشــــركــــات 
التابعة لهذه الشركات ذات األغراض 
الخاصة أبــرمــت اتفاقيات تسهيات 
ائــتــمــانــيــة مـــع مـــؤســـســـات مــالــيــة فــي 
الواليات المتحدة األميركية بحدود 

ائتمانية مبلغ 50.04 مليون دوالر، أي 
ما يعادل 15.36 مليون دينار، علما 
بأن مدة هذه التسهيات تتراوح بين 

3.5 و5 سنوات. 
ــرت الــشــركــة أن إجــمــالــي هــذه  ــ وذكـ
التسهيات االئتمانية 21.04 مليون 
دوالر، ما يعادل 6.46 مايين دينار 
يــحــمــل مــعــدل فـــائـــدة مــتــغــيــرة بــواقــع 
245 نقطة أساس فوق معدل التمويل 
sofr(، بــيــنــمــا  ــمـــون ) ــمـــضـ الـــلـــيـــلـــي الـ
المبلغ المتبقي من هذه التسهيات 
والــبــالــغ 29 مــلــيــون دوالر، مــا يــعــادل 
8.9 مايين دينار يحمل معدل فائدة 
بواقع 4.75 في المئة سنويا لاثني 
ــــى، وبــعــدهــا يحمل  عــشــر شــهــرا األولـ
275 نــقــطــة أســـاس فــوق مــؤشــر عائد 
االستحقاق الثابت للخزينة األميركية 

عن 3 أشهر.

وأشــــــــــــارت الــــشــــركــــة الـــــــى أن هــــذه 
الــتــســهــيــات تعتبر مــضــمــونــة بشكل 
رئيسي بالمشاريع العقارية المملوكة 
مــن قبل الــشــركــات التابعة للشركات 
ذات األغــــــــراض الـــخـــاصـــة، وال يــحــق 
الــــرجــــوع فـــيـــهـــا عـــلـــى شـــركـــة الـــمـــركـــز 
المالي، كما أنه لن يتم استخدام أي 
مبلغ من هذه التسهيات حتى اآلن. 
ولفتت الى أنه ال يوجد أثر جوهري 
ــول أو الــخــصــوم  ــ عــلــى مــجــمــوع األصـ
الخاصة بالمجموعة عند تجميع هذه 
المنشأت، وقــد ينتج إعــادة تصنيف 
بعض األصول والخصوم كما في 31 
ديسمبر 2022، متوقعة أن يكون األثر 

اإلجمالي غير جوهري. 

https://www.aljarida.com/article/7662
https://www.aljarida.com/article/7659
https://www.aljarida.com/article/7656
https://www.aljarida.com/article/7672
https://www.aljarida.com/article/7652


في أحدث ابتكار عمل على تطويره، 
ليستمر في مجاراة التطور التكنولوجي 
للخدمات المالية، ويعاصر التوجهات 
الجديدة فــي استخداماتها، أعلن بنك 
 إطـــاق 

ً
الــكــويــت الــــدولــــي )KIB( أخــــيــــرا

خدمة PayTally، وهي عبارة عن منصة 
إلكترونية متعددة الخدمات، مخصصة 
ــامـــات الــتــمــويــل  ــعـ لــطــلــب ومـــتـــابـــعـــة مـ
اإلســــامــــي »الـــمـــســـاومـــة«، لــأشــخــاص 
الـــراغـــبـــيـــن فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أي من 
الــخــدمــات أو المنتجات الــتــي يوفرها 
شركاء »KIB«، من المؤسسات التجارية 

والخدماتية.
كما توفر منصة البنك اإللكترونية 
الجديدة لمعامات التمويل، خيارات 
ــلـــة تــغــطــي احــتــيــاجــات  واســــعــــة وشـــامـ
الــتــمــويــل عــلــى اخـــتـــافـــهـــا، والــمــتــاحــة 
للمستخدمين بكل سهولة عبر »برنامج 
شــركــاء PayTally«، الــــذي يــضــم قائمة 
كـــامـــلـــة مــــن أفـــضـــل مـــــــزودي الـــخـــدمـــات 
وموّردي السلع االستهاكية في الكويت، 
ــمـــجـــاالت، وبــخــطــوات  ــن مــخــتــلــف الـ ومــ
بــســيــطــة وســـريـــعـــة، يــســتــطــيــع الــعــمــيــل 
المستخدم تقديم طلب للحصول على 
تمويل، لشراء ما يرغب به من أي منهم، 
مـــع إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــة 
المبدئية على طلب التمويل. ُيــذكــر أن 
قيمة التمويل ال تقل عن 300 دينار، وال 
تتعدى 25 ألــف ديــنــار، كما أن الخدمة 
مــتــاحــة لــجــمــيــع الـــعـــمـــاء، الــكــويــتــيــيــن 

والــمــقــيــمــيــن، وتــتــمــيــز بـــعـــدم اشـــتـــراط 
تحويل الراتب، كما ُيذكر أن مدة األقساط 
تـــتـــراوح بــيــن 3 أشــهــر بــحــد أدنــــى و60 

 بحد أقصى )5 سنوات(.
ً
شهرا

وبــــمــــنــــاســــبــــة طــــــــرح هــــــــذه الـــخـــدمـــة 
التسهيلية الجديدة من قبل البنك، صرح 
رئــيــس الــمــبــيــعــات الــمــركــزيــة بــالــوكــالــة 
ل 

ّ
في »KIB«، عبدالعزيز الشّمري: »تمث

PayTally إضافة بالغة األهمية لسجل 
إنجازاتنا لهذا العام، وانطاقة توسعية 
جـــديـــدة عــلــى الــصــعــيــديــن، الــتــمــويــلــي 
والرقمي، فقد جاء تطوير PayTally في 
خطوة متقدمة نحو تعزيز االستخدامات 
الــتــكــنــولــوجــيــة للمنتجات والــخــدمــات 
التمويلية التي نقدمها ضمن الخدمات 
ــراد، ودفــعــهــا بــحــلــول  الــمــصــرفــيــة لــــأفــ
رقمية حديثة تتماشى مع نمط الحياة 

العصري لدى عمائنا«.

من ناحية أخــرى، لفت الشمري إلى 
الــجــهــود الــتــي بــذلــت لتوطيد عــاقــات 
التعاون بين »KIB« وشركائه التجاريين 
من مزودي الخدمات والسلع، وإنجاح 
»بــرنــامــج شــركــاء PayTally«، ليتمكن 
الــبــنــك مـــن تــوســيــع نـــطـــاق تــمــويــاتــه، 
ويمنح عبر PayTally خدمة التمويل 
االستهاكي، والتمويل الطبي/ العاجي، 
والــتــمــويــل الــتــعــلــيــمــي، وكـــذلـــك تمويل 
األثـــــاث واإللــكــتــرونــيــات ومــســتــلــزمــات 
ــزة بــكــل أنــواعــهــا،  ــهــ الــكــمــبــيــوتــر واألجــ
 الحصول عبر هذه المنصة 

ً
ويمكن أيضا

على تمويل لــشــراء الــمــعــدات البحرية 
والــمــعــدات الثقيلة وقــطــع الــغــيــار، كما 
تمنح منصة PayTally، وبفضل شراكات 
KIB المستمرة، تمويا لــشــراء أحــدث 
السيارات والمركبات من أشهر العامات 

التجارية.

فــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون بـــيـــن بـــنـــك بــوبــيــان 
والشركات المحلية والمؤسسات الحكومية، 
نــظــم الــبــنــك بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا لــقــادة فــرق 
شركة البترول الوطنية الكويتية، بهدف 
تسليط الــضــوء على تجربة »بــوبــيــان« في 
تطوير قادته، وكيفية تطوير مواهب البنك 
على مختلف مستوياته ومشاركتها مع 

الشركة.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي 
لمجموعة الــمــوارد البشرية فــي »بوبيان« 
عبدالعزيز الرومي »نسعى بصورة مستمرة 
 فــي 

ً
ــرا ــ ــــؤثـ  مـ

ً
ا فــــي الـــبـــنـــك لـــكـــي نـــكـــون جـــــــزء

مجتمعنا، فمن الطبيعي أن ندعم مختلف 
الجهات في القطاع الحكومي والخاص من 
خال مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة 
بالممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها 
قادة هذه الشركات على جميع المستويات 
وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم«.

وأضــاف الرومي أن »بوبيان« سّباق في 
تعاونه من شركات القطاع العام، وإطاق 
ــج مــمــاثــلــة لـــكـــل مــــن بــنــك  ــرامــ ــــادرات وبــ ــبـ ــ مـ
االئتمان الكويتي وبيت الزكاة ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وغيرهم من الشركاء، 
 إلى أن هذا البرنامج التدريبي ُيركز 

ً
مشيرا

على إدارة المواهب والقيادة وطرق ومناهج 
اخــتــيــار وتــطــويــر وتــقــيــيــم الـــقـــيـــادات، كما 
يتطرق إلى مختلف األساليب التي تضمن 
سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل 

وخارج بيئة العمل.
وأكـــد أن الــبــنــك يــؤمــن بــفــكــرة المؤسسة 
دائمة التعلم، وهو ما يؤكد حرصنا على 
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــــع شــــركــــاء مــــن جــمــيــع 
التخصصات، للمساعدة في صقل المهارات 
التكنولوجية لموظفينا لمواصلة رحلة 

.
ً
النمو وتطورنا جميعا

وفــي سياق متصل، قــال مساعد المدير 

فـــي إدارة تــطــويــر الـــمـــواهـــب فــــؤاد العبيد 
»سعدنا باستضافة قــادة الفرق في شركة 
البترول الوطنية الكويتية خال البرنامج 
 Boubyan Business التدريبي المقدم من
School، لقناعتنا أن القيادة السليمة تؤثر 
 عــلــى الــمــؤســســة، وأن هـــذا التأثير 

ً
إيــجــابــا

ينتقل بدوره إلى موظفي الشركة«.
وأشار العبيد إلى انضمام مجموعة من 
قــيــادات البنك مــن مختلف اإلدارات خال 
البرنامج التدريبي مثل رئيسة مجموعة 
مــتــابــعــة االلـــتـــزام مــنــى الــدعــيــج، ومــســاعــد 
الــمــديــر الـــعـــام إلدارة الــتــغــيــيــر والــتــطــويــر 
عــبــدالــلــه الــحــســيــنــان، لــمــشــاركــة الــتــجــارب 
في التطور الشخصي والمهني منذ بداية 
الــتــحــاقــهــم بــالــعــمــل كــمــوظــفــيــن طــمــوحــيــن، 
ــواًل إلـــى الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة الحالية  وصــ

بالبنك.

»بوبيان«: برنامج تدريبي لقياديي »البترول الوطنية«
الرومي: البنك يحرص على مشاركة خبراته في تطوير المواهب مع المؤسسات

صورة جماعية لقياديي »البترول الوطنية« المتدربين في »بوبيان«

ن« للعام الرابع على التوالي
ّ
»الوطني« يدعم »تمك

• لتدريب الجامعيين الكويتيين حديثي التخّرج على دخول سوق العمل
• البرنامج فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل االجتماعي الخليجي

يقّدم بنك الكويت الوطني دعمه 
لبرنامج »تــمــّكــن« لــتــدريــب حملة 
الشهادات الجامعية من الكويتيين 
حديثي التخرج وتأهيلهم لدخول 
ســــوق الــعــمــل، فـــي إطــــار شــراكــتــه 
االستراتيجية مع شركة كرييتف 
ــرابـــع على  كــونــفــيــدنــس، لــلــعــام الـ
التوالي. ويشارك »الوطني« في هذا 
البرنامج كراع استراتيجي، حيث 
يقّدم البرنامج للمتدربين الدورات 
التي تعمل على تطوير مهاراتهم 

ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.
وبإمكان الراغبين في التسجيل 
زيارة موقع كرييتف كونفيدنس 
www.creativeconfidence.
co وذلـــك حتى ٢٩ الــجــاري، ومن 
ات التسجيل أن  متطلبات إجــــراء
يكون المتقدمون من الكويتيين 
والكويتيات الجامعيين حديثي 
الــتــخــرج، حيث يــقــومــون بتعبئة 
نموذج تقديم طلب عبر اإلنترنت، 
ــاء عــلــيــه إذا  ــنــ لــيــتــم تــقــيــيــمــه، وبــ
كــــان الــمــتــقــدم يــنــاســب الـــشـــروط 
المطلوبة، يتم االتصال به إلجراء 
مــقــابــلــة، وبــالــتــالــي يــتــم اخــتــيــاره 

كأحد المشاركين أو المشاركات.
ويستمر البرنامج 10 أسابيع، 
ابتداء من 8 يناير حتى 23 مارس 
2023، ويــســتــضــيــف »الـــوطـــنـــي« 
المتدربين في مواقع تدريب البنك، 
ويــتــطــلــب هـــذا الــبــرنــامــج الــتــزاًمــا 
 من المتدربين، فهو بمنزلة 

ً
كاما

تجربة وظيفية بدوام كامل.

ــــى أن الـــبـــرنـــامـــج فـــاز  ــار إلـ يـــشـ
بجائزة المشروع الرائد في العمل 
االجتماعي الخليجي على مستوى 
القطاع التجاري الخاص من قبل 
لجنة وزراء الشؤون االجتماعية 
فـــــــي دول مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون، 
باعتباره تجربة تدريب مبتكرة 
للخريجين الكويتيين الشباب، 
تــهــدف إلــــى نــقــلــهــم إلــــى مستوى 
احترافي من التنمية الذاتية، إلى 
جانب أنه يعّد فرصة استثنائية 
ات الوطنية الــذيــن هــم في  للكفاء
أمــّس الحاجة إلــى هــذا الــنــوع من 
التجربة العملية المكثفة والغنية، 
ليتحولوا إلــى قــوى عاملة فاعلة 

ومؤثرة.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا، أكــــدت رئيسة 
ــال الــمــؤســســي  مــجــمــوعــة االتــــصــ
في »الوطني«، منال المطر: »أننا 

ــتـــزمـــون مــــع شــــركــــة كــريــيــتــف  ــلـ مـ
ــرابــــع على  كــونــفــيــدنــس لــلــعــام الــ
الـــتـــوالـــي بـــإطـــاق هــــذا الــبــرنــامــج 
واســتــضــافــة الــمــتــدربــيــن بمواقع 

التدريبات لدينا في البنك«.
ــافــــت: إن اســتــمــرارنــا في  وأضــ
الـــبـــرنـــامـــج يــعــكــس إيــمــانــنــا بما 
يقدمه البرنامج لكفاءاتنا الوطنية 
مــن الجامعيين حديثي التخرج 
الذين هم بأمّس الحاجة إلى هذا 
النوع من التجربة العملية المكثفة 
والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة.

ولفتت إلى أن القيمة المضافة 
الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس 
نتائجها مباشرة على سوق العمل 
بــاعــتــبــاره يــوفــر قــوى عاملة ذات 
كفاءة مميزة وذات خبرة لخوض 

غمار األعمال.
وأضافت أن البرنامج تم إعداده 

، وتــكــفــل 
ً
ــا ــتـــدربـ الســتــيــعــاب 30 مـ

 من 
ً
بنك »الوطني« بدعمه انطاقا

إيمانه بأهمية تقديم فرص فريدة 
واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.

ــبـــرت الـــمـــطـــر أن هـــذا  ــتـ كـــمـــا اعـ
البرنامج يلتقي مع توّجه البنك 
الــهــادف إلــى دعــم الــشــبــاب، وفتح 
المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات 
الــــــازمــــــة، لـــيـــرتـــقـــوا بــمــعــرفــتــهــم 
ــاق مـــداركـــهـــم الــتــي  ــ ويـــوّســـعـــوا آفـ
تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق 
ــا، قـــالـــت الــمــديــرة  الــعــمــل. بــــدورهــ
ــي »كـــريـــيـــتـــف  ــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
كــونــفــيــدنــس« رنـــا الــرشــيــد: »إنــنــا 
نـــفـــخـــر بـــمـــشـــاركـــة بـــنـــك الـــكـــويـــت 
ــج )تـــمـــّكـــن(،  ــامـ ــرنـ ــي بـ ــي فــ ــنـ الـــوطـ
ــيـــن حـــديـــثـــي  ــيـ ــعـ ــامـ ونـــــدعـــــو الـــجـ
ــغـــــال هــــذه  ــ ــتـ ــ ــرج إلــــــــى اسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
الفرصة االستثنائية التي نقدمها 
ــــع أعـــــــرق مــؤســســة  بــــالــــتــــعــــاون مـ
مــالــيــة فــي الــكــويــت لــمــا لــذلــك من 
قيمة تــدريــب مــضــافــة سيوفرها 

للمشاركين«.
ولفتت الرشيد إلى أن برنامج 
تمّكن يعتبر تجربة تدريب مبتكرة 
للخريجين الكويتيين الشباب 
الذين يحتاج معظمهم إلى دعم في 
مواجهة تحديات التوظيف، أو في 
تأسيس أعمالهم الخاصة، وذلك 
بسبب تطوير المهارات المطلوبة 
والخبرة. وتكتسب هــذه الفرصة 
أهميتها باعتبارها جسر عبور 

إلى قوى عاملة حقيقية.

منال المطر رنا الرشيد

عبدالعزيز البخّيت

»KIB« يطلق منصة PayTally اإللكترونية
لدعم معامالت التمويل بالتعاون مع المؤسسات التجارية

»التجاري« يجري السحب 
على حساب »النجمة«

أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب 
النجمة، أمس، في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 

عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وقــام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل 
ت نتيجة السحب على  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وجـــاء
الــنــحــو الــتــالــي: ســحــب حــســاب الــنــجــمــة األســبــوعــي – 
جائزة 5000 دينار من نصيب الفائز محمود إبراهيم 

غلوم محمد.
يذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة بحجم مبالغ 
الــجــوائــز المقدمة، إضــافــة إلــى تنوعها طـــوال السنة، 
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، 
وشهرية بقيمة 20000 دينار، إضافة إلى جائزة نصف 
سنوية بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة 1500000 دينار.
وعـــن آلــيــة فــتــح حــســاب الــنــجــمــة والــتــأهــل لــدخــول 
السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط 
بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال 
يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات 

على كل الجوائز التي يقدمها الحساب.

»وربة« يعلن الفائزين في مجموعة سحوبات
أعــلــن بــنــك وربـــة أســمــاء 
الـــفـــائـــزيـــن فــــي ســـحـــوبـــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــة األسـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
وحـــــــــــســـــــــــاب الــــــحــــــصــــــالــــــة 
والـــــــمـــــــكـــــــافـــــــأة الــــطــــابــــيــــة 
ــمـــر  ــتـ ــسـ ــيـ الـــــشـــــهـــــريـــــة، وسـ
البنك في عمل السحوبات 
لعشرة رابحين أسبوعيا 
ــة، و5  ــلــ ــبــ ــنــ ــســ لــــحــــســــاب الــ
رابحين لحساب الحصالة، 
بــحــضــور ممثل عــن وزارة 
الــــــــتــــــــجــــــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة 

وموظفي البنك.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــعـــمـــاء 
الذين حالفهم الحظ خال 
سحب السنبلة األسبوعي، 
فــقــد تـــوج 10 رابــحــيــن من 
ــة، حــصــل  ــ عـــمـــاء بــنــك وربــ
 1000 ــم عـــــلـــــى  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ كــــــــل مـ
دينار، وهم: جاسم محمد 
ــيــــن دشــــــتــــــي، وســــنــــد  حــــســ
ــبــــارك بــــن كـــتـــال،  فــيــصــل مــ
ــه نـــاصـــر  ــلـ ــدالـ ــبـ ونــــاصــــر عـ
ــيــــاء حــمــود  الـــنـــاصـــر، وهــ
جـــلـــوي الـــشـــمـــري، وأحــمــد 
حاشوش خزعل الخالدي، 
وإســــــــام مـــحـــمـــود مــحــمــد 
أبو طالب، ومشاري أحمد 
محمد العلي، وعبدالرحيم 
مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم، 
ومــــفــــرح مـــطـــر عـــلـــي بــطــي، 

عبدالعزيز الشّمري

تدشين بعثة دراسية سنوية باسم النيباري لطالب عربي
 لجهوده

ً
 ألسرة الراحل تقديرا

ً
ملتقى الطاقة العربي يقّدم درعا

أقــامــت عــائــلــة الــرمــز الوطني حصة المطيري
د. عبدالله النيباري، في منزله 
مساء أمس، وليمة عشاء ألعضاء 
ملتقى الطاقة العربي، بحضور 

أصدقاء الراحل ومحبيه.
وعّبرت زوجة الراحل، فريال 
الــــفــــريــــح، عــــن شـــكـــرهـــا لـــكـــل مــن 
حــضــر، قــائــلــة: »أشـــكـــر الملتقى 
على لمسة الوفاء التي قّدموها 
لنا في تكريم النيباري في منزله 
وبين أسرته، شكرا لكم على هذا 

التكريم«.
ــل قــائــلــة:  ــراحــ واســــتــــذكــــرت الــ
»مــع هــذا الــرجــل كنت فــي رحلة 
جميلة وحنونة، وقضينا فيها 
أكــثــر مـــن 4 عـــقـــود، كـــان منزلنا 
دائــمــا مفتوحا، ولــديــنــا ملتقى 
أسبوعي، والكثير منكم قد مّر 
بــهــذا الــمــنــزل، ولــو أن الحوائط 
تــتــكــلــم لتكلمت عـــن الــكــثــيــر من 

األحداث المهمة التي أثرت على 
مجتمعنا«.

وأشارت إلى إحدى القصص 
ــاء مــــن خــــارج  ــ ــدقــ ــ لـــبـــعـــض األصــ
ــان هــنــاك  ــ ــ ــكــــويــــت، فـــقـــالـــت: »كـ الــ
مــؤتــمــر فــي دمــشــق، ويــوجــد به 
أكــــثــــر مــــن 500 عــــالــــم وبــــاحــــث، 
ومــا أسعدني في ذاك الوقت أن 
نصف الموجودين قد مّروا على 
الكويت بشكل ما، وما أسعدني 
أكــثــر قــــول أحــــد الــبــاحــثــيــن )مــن 
ذهــــب إلــــى الـــكـــويـــت ولــــم يــدخــل 
منزل عبدالله النيباري، فإنه لم 
يَر الكويت(، وكانت أقوالهم تلك 

تكريما لعبدالله النيباري«.

كلمة في حق النيباري

ــالــــت رئــيــســة  ــــن جـــانـــبـــهـــا، قــ مـ
ملتقى الطاقة، د. راضية سداوي: 

ــاء الــمــلــتــقــى  ــدم بـــأســـم أعــــضــ ــقــ أتــ
بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر على 
دعـــــوة الـــعـــشـــاء والـــحـــفـــاوة الــتــي 
ــــزل عـــبـــدالـــلـــه  ــنـ ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ حـــظـــيـــنـــا بـ
ــا وجــهــة المفكرين  وفـــريـــال دومــ
ــبـــراء فـــي جميع  والــعــلــمــاء والـــخـ
الــمــجــاالت الــتــي تهتم بالتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وعلى 
رأسها قضايا الطاقة، والتي ُعرف 
الــنــيــبــاري بــأنــه مــن أوائــــل الــذيــن 
نادوا بضرورة أن تكون الثروات 
الطبيعية في الكويت وبقية الدول 
العربية في خدمة التنمية، ونادوا 
كذلك بتأميم الشركات النفطية 

العاملة في الكويت.
 أن يكون 

ً
وأضافت: ليس غريبا

الراحل من المؤسسين الرئيسيين 
بمنتدى الطاقة العربي، وشارك 
في جميع اجتماعاته ونشاطاته، 
ــا فــي  ــنــ وآخـــــــــر اجــــتــــمــــاع كـــــــان هــ

الـــكـــويـــت، حــيــث عــــرف عــنــه وعــن 
مشاركته فــي جميع المنتديات 
االقــتــصــاديــة والعلمية الخاصة 
بقضايا الطاقة والنفط، وساهم 
من خال كتاباته ومداخاته في 
كل المنابر البرلمانية والشعبية 
للتوعية بقضايا الطاقة والتنمية 

في الحاضر والمستقبل.
 
ً
وأكــمــلــت ســــداوي: كـــان معنيا

ــا  ــايــ ــقــــضــ دائــــــمــــــا بــــالــــهــــمــــوم والــ
المشتركة والملّحة فــي الكويت 
وكــــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، ويــشــهــد 
ــنـــاعـــاتـــه، كــمــا  لــــه عـــلـــى ثـــبـــاتـــه وقـ
 
ً
 في مبادئه، منفتحا

ً
كان راسخا

على كل ما هو جديد في قضايا 
الــتــنــمــيــة، وعــلــى رأســـهـــا قــضــايــا 

الطاقة. 
وكان، كما عرفناه عن قرب في 
الملتقى، مــثــاال لــإنــســان النبيل 
وعلى خلق راٍق في عمله وعاقته، 

 لــــكــــل زمــــائــــه 
ً
 وفــــــيــــــا

ً
ــا ــلــــصــ ــخــ مــ

 ،
ً
وأصــــدقــــائــــه، ســنــفــتــقــده كـــثـــيـــرا

 
ً
ه ســيــرة وعــــزاؤنــــا أنــــه تــــرك وراء

 حــافــلــة بـــاإلنـــجـــازات على 
ً
عـــطـــرة

المستويين الكويتي والعربي.
وختمت حديثها قائلة: نحن 
نشهد هذه الليلة تواصل جهوده 
وكرمه وعلمه والتزامه بقضايا 
ــن خـــال  ــ ــة، مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة والـ
تــواصــلــنــا مـــع عــائــلــتــه الــكــريــمــة، 
الــتــي نــعــتــز ونــفــتــخــر بــهــا، ولــكــم 
كـــل الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر عــلــى كــرم 
الــضــيــافــة، ونــعــاهــدكــم أن تبقى 
 
ً
ــــرى الـــراحـــل الــعــظــيــم نــبــراســا ذكـ

لعملنا في الملتقى.

درع ألسرة النيباري

وقّدمت د. ســداوي ود. عدنان 
شهاب الدين ود. ماجد المنيف، 

 عن أعضاء الملتقى درعا 
ً
نيابة

تذكارية، تقديرا للراحل على دوره 
الكبير بشأن الملتقى.

وبـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قــــال 
ــذه  ــ ــن إن »هـ ــ ــديـ ــ ــاب الـ ــهــ د. شــ
ــأتـــي تـــقـــديـــرا رمـــزيـــا  الـــــــدرع تـ
للنيباري، وهو على مستوى 
الـــمـــلـــتـــقـــى، ألنـــــه كـــــان عــضــوا 
مؤسسا فــيــه«، مضيفا: »لقد 
تـــعـــّرفـــت عــلــى الــــراحــــل لــفــتــرة 
ــي 

ّ
طــويــلــة، والــكــلــمــات ال تــوف

 الملتقى 
ّ
عــبــدالــلــه حــقــه، لــكــن

 على زيارة 
ً
كان حريصا جــدا

العائلة، ويذكر لفريال ورشا 
ورنـــا ومــنــيــرة ومـــي كــم نحن 
نــقــدر جـــهـــوده، وكـــم كـــان هو 
دائما في المقدمة بما يتعلق 
ــوم  ــمــ ــة وهــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بــــقــــضــــايــــا الـ

الكويت والوطن العربي«.
من ناحيته، قال د. المنيف 

إن هــذه الــزيــارة أقــل مــا يمكن 
أن نقوم به في ذكــرى الراحل، 
الــــــــــذي كــــــــان قـــــامـــــة لـــلـــكـــويـــت 
وللمنطقة العربية، وجميعنا 
فــــخــــورون بـــــه، وســيــبــقــى فــي 
قلوبنا وعقولنا، وسنبقى في 
ــا نــذكــر الــراحــل  الــمــلــتــقــى دومــ
كـــمـــؤســـس لــلــمــلــتــقــى ومـــثـــاال 

يحتذى.
ــام فـــعـــالـــيـــات  ــتــ ــتــ وقــــبــــل اخــ
الــحــفــل، أعــلــنــت أســـرة الــراحــل 
تدشين العائلة بعثة دراسية 
سنوية باسم عبدالله النيباري 
ــامـــعـــة  ــالـــجـ لــــطــــالــــب عـــــربـــــي بـ
األميركية فــي بــيــروت، مبينة 
أنــهــا »أفـــضـــل وســيــلــة إلحــيــاء 
ذكــــــرى رجـــــل تـــقـــّدمـــي وطــنــي 
قومي، لكونها تجمع بين حبه 
للثقافة والعلم، ونهجه الداعم 
للشباب العرب طوال حياته«.

أسرة النيباري تتلقى الدرع التكريمية من الملتقى

 »البعثة« أفضل 
وسيلة إلحياء 

ذكرى رجل 
تقّدمي وطني 

قومي
أسرة النيباري 

جانب من أصدقاء الراحل عبدالله النيباري

وعــبــدالــعــزيــز عــبــدالــلــه حسن 
الخضير.

كــــمــــا يــــــبــــــارك بــــنــــك وربــــــة 
لـــفـــائـــزي ســـحـــب »الـــحـــصـــالـــة 
الرقمية األســبــوعــي« لعماء 
ــم فــهــد  ــ ــريـ ــ Bloom وهـــــــــم: مـ
ــيـــري، وتـــركـــي  ــبـــصـ ســـعـــود الـ
ــد حـــــــمـــــــود الـــــمـــــطـــــيـــــري،  ــ ــهــ ــ فــ
وتركي طال تركي العتيبي، 
وجمانة علي فاضل العنزي، 
وعبدالكريم ماجد عبدالكريم 

الفار.
كــــمــــا يــــــبــــــارك بــــنــــك وربــــــة 
ــائــــزي ســـحـــب »الـــمـــكـــافـــأة  ــفــ لــ
الــطــابــيــة الــشــهــريــة« لــعــمــاء 
Bloom وهم: عبدالرحمن بدر 

نــاصــر الــحــســيــنــي، وراشــد 
ــيـــبـــي،  ــتـ ــــي راشـــــــــد الـــعـ ــركـ ــ تـ
ــا ســــلــــطــــان نـــايـــف  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
ــبـــدالـــرحـــمـــن  ــد، وعـ ـــرشــ ــمـ الــ
حـــمـــود مـــــرزوق الـــعـــازمـــي، 
وأسماء فالح عبدالرحمن 

العبودي.
وحــــــــول الــــــشــــــروط، قــــال 
مــديــر مــنــطــقــة الــمــجــمــوعــة 
الــــــمــــــصــــــرفــــــيــــــة لـــــــــأفـــــــــراد 
ــز الــــبــــخــــّيــــت:  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
»يــتــطــلــب اآلن وجــــود 100 
ـــول ســــحــــوبــــات  ـــدخـــ ـــ د.ك ل
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــة األسـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
والسحوبات الكبرى، علما 
أن العميل مــا زال يحصل 
على فرصة واحــدة مقابل 
كـــل 10 د.ك فـــي الــحــســاب، 
والـــــفـــــرص تـــحـــتـــســـب عــلــى 
حـــســـب أدنـــــــى رصــــيــــد فــي 

الحساب خال الشهر«.
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أعــلــن الــمــركــز الــمــالــي الكويتي )الــمــركــز(، بــدء استقبال 
طــلــبــات الــخــريــجــيــن لــلــمــشــاركــة فــي الــدفــعــة الــســادســة من 
بــرنــامــجــه لــتــطــويــر الــخــريــجــيــن، والــــذي أطــلــق عـــام 2017. 
ويقدم البرنامج، الذي يمتد لعام كامل، فرصة قّيمة للشباب 
الكتساب الخبرات المهنية، ما يساعدهم على وضع حجر 
األساس لمسيرتهم الوظيفية في القطاع المالي، واكتساب 
مـــهـــارات قــّيــمــة فــي بــيــئــة عــمــل داعــمــة وحــيــويــة لــتــعــزز من 
قــدراتــهــم. وسيواصل البرنامج تــزويــد الخريجين الجدد 
 على 

ً
باألدوات الالزمة للنجاح في الحياة المهنية. وحرصا

ذلك، قام »المركز« بتدريب المشاركين عبر اإلنترنت خالل 
فترة انتشار الوباء العالمي، ويعكس ذلك التزام »المركز« 

باستمرارية البرنامج وتعزيز أثره على الشباب.
ويستقبل البرنامج الشباب الكويتيين الحاصلين على 
شهادة جامعية معتمدة في أحد تخصصات إدارة األعمال، 
ويتيح لهم فرصة االنــخــراط فــي مهام العمل الفعلية في 
مختلف إدارات الشركة، ويمكنهم من اكتساب دراية شاملة 
عــن الــقــطــاع الــمــالــي، مــن خـــالل الــمــهــام العملية وجلسات 

الــتــدريــب التفاعلية الــتــي يعقدها »الــمــركــز«. ويــتــم تعيين 
اتهم  الــمــتــدربــيــن فــي اإلدارات المناسبة بــعــد تقييم كفاء
وقـــدراتـــهـــم لــلــعــمــل بــمــا يـــتـــالءم مـــع مــهــاراتــهــم وأهــدافــهــم 

الوظيفية.
وبــهــذه المناسبة، قــال علي خليل، الــرئــيــس التنفيذي 
»المركز«: »يقدم برنامج تطوير الخريجين فرصة هائلة  لـ
للجيل القادم من الشباب الكويتي، لمساعدتهم على تعزيز 
مهاراتهم الالزمة لتحقيق النجاح والتطور، حيث يسمح 
البرنامج للمشاركين باكتشاف ما يرغبون في تحقيقه خالل 
حياتهم المهنية ضمن بيئة عمل حيوية، ما يساعدهم على 

اكتساب فهم متعمق وخبرة مباشرة في قطاع الخدمات 
المصرفية االستثمارية«. 

وتــابــع: »نــؤمــن فــي )الــمــركــز( بــالــدور الــمــحــوري لقطاع 
الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة فـــي تــحــويــل الــكــويــت إلــــى مــركــز مــالــي 
وتجاري إقليمي، بما يتوافق مع اإلطار االستراتيجي لرؤية 
الكويت 2035، لذلك نفخر بتطوير برنامج يعزز قدرات قادة 

المستقبل في الكويت، ويقودهم نحو االزدهار«.
وأضاف: »ما يميز برنامج )المركز( لتطوير الخريجين، 
هــو إتــاحــتــه الــفــرصــة للمشاركين لــلــتــواصــل الــمــبــاشــر مع 
عد 

ُ
خبراء )المركز( في القطاع المالي واإلدارة التنفيذية. ت

هذه التجربة ضرورية إلكساب المتدربين نظرة ثاقبة حول 
كيفية عمل الشركات بشكل يومي. نهدف من خالل فريق 
خبرائنا المتميزين في قطاعي إدارة األصــول والخدمات 
المصرفية االســتــثــمــاريــة إلــى دعــم المتدربين فــي تكوين 
صـــورة أوضـــح عــن مسيرتهم المهنية المستقبلية، بما 
 والتركيز على مــا هــو مطلوب 

ً
يمكنهم مــن الُمضي قــدمــا

لتحقيق أهدافهم«.

 لــــــتــــــوجــــــهــــــات الــــــتــــــعــــــاون 
ً
تــــــنــــــفــــــيــــــذا

االستراتيجي الــتــوعــوي المشترك بين 
هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال وكــلــيــة الـــدراســـات 
التجارية، والتي تم اإلعــداد لها برعاية 
د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي، 
ود. أحــمــد الــحــنــيــان عــمــيــد »الـــدراســـات 
التجارية«، قامت هيئة أسواق المال في 
5 الجاري بتنفيذ ورشتين توعويتين في 
مقر الكلية، مثلتا أولى فعاليات البرامج 
التوعوية المتنوعة واسعة النطاق التي 

.
ً
يزمع الطرفان تنفيذها تباعا

ــارة إلــــى أن الــتــوجــهــات،  ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
آنــفــة الـــذكـــر، كــانــت نــتــاج مــا تــم االتــفــاق 
بشأنه في االجتماع التنسيقي المنعقد 
بــيــن مــمــثــلــي الــجــهــتــيــن فـــي 27 أكــتــوبــر 
الماضي، حيث ترأس خالد الصقر مدير 
مكتب التوعية الفريق الممثل للهيئة، 
في حين تــرأس د. أحمد الحنيان فريق 
»الدراسات التجارية« في ذلك االجتماع، 
ــر الــعــامــة  ــ ــــذي أفـــضـــى إلــــى وضــــع األطـ الـ
آلليات التعاون التوعوي المشترك بين 
الجهتين بما يخدم أهدافهما المشتركة، 
ويسهم بالوقت ذاته في تحقيق األهداف 

التنموية الوطنية.
أولـــــى ورشـــتـــي الــعــمــل الــمــذكــورتــيــن 
ــاء الـــهـــيـــئـــتـــيـــن  ــ ــــضــ ــة ألعــ ــهــ ــــت مــــوجــ ــانـ ــ كـ
التدريسية واإلداريــــة فــي الكلية. تولى 
مهام تقديمها خالد السهلي رئيس فريق 
عمل مشروع »برنامج تطوير منظومة 

سوق المال«، وعبدالمحسن العبدالرزاق 
أمين ســر فريق عمل الــمــشــروع، اللذين 
تناوال موضوع برنامج الهيئة لتطوير 
منظومة سوق المال بمراحله المختلفة، 
ومخرجات كل منها، ومنعكساتها على 
نـــشـــاط الـــســـوق وتــــداوالتــــه وتــصــنــيــفــه، 
ــى األهــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
بعيدة المدى للمشروع، والمتمثلة في 
تطوير سوق المال، وتوافقه مع المعايير 
الــدولــيــة، واالرتـــقـــاء بتصنيفه، وجــذب 
المزيد من االستثمارات الخارجية إليه.

وقد شهدت الورشة حضور د. أحمد 
الحنيان عميد »الدراسات التجارية«، ود. 
فيصل الحماد العميد المساعد للشؤون 
األكاديمية، ود. فــارس الحنيان العميد 
المساعد للشؤون الطالبية، ود. محمد 

العصفور من قسم المحاسبة، وأ. موضي 
الــعــجــمــي مــن قــســم اإلدارة، إضــافــة إلــى 
عدد من األساتذة بتخصصات مختلفة 

لدى الكلية.
وقـــد بـــدأت الـــورشـــة بكلمة ترحيبية 
للدكتور الحنيان، رحــب فيها بممثلي 
ــاد بــتــوجــهــات الــتــعــاون  الــهــيــئــة، كــمــا أشـ
ــمــــي الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  ــاديــ الــــتــــوعــــوي األكــ

الجهتين. 
أعـــقـــب ذلــــك كــلــمــة افــتــتــاحــيــة لمحمد 
ــــي مــكــتــب  ــتـــصـــاصـــي أول فـ ــلــــي، اخـ الــــعــ
م فــيــهــا نــبــذة  ــدَّ الــتــوعــيــة لـــدى الــهــيــئــة، قــ
تعريفية بالهيئة، وتأسيسها، وأهدافها، 
قبل أن يترك المجال لمحاضري الورشة 

الستعراض موضوعها.
ــا ثـــانـــي هـــاتـــيـــن الـــورشـــتـــيـــن، فــقــد  ــ أمـ

خصصت لطلبة الكلية، وبدأت كسابقتها 
بكلمة عميد الكلية رحب فيها بممثلي 
 بـــالـــتـــعـــاون الــتــوعــوي 

ً
الــهــيــئــة، مـــشـــيـــدا

الــمــشــتــرك مـــع الــهــيــئــة. لــيــتــرك الــحــديــث 
بعدها لفيصل الــعــنــزي، االختصاصي 
لــدى إدارة تنظيم األســـواق فــي الهيئة، 
الســـتـــعـــراض مــوضــوعــهــا عــبــر مــحــاور 
عــدة تنوعت بين تقديم نبذة تعريفية 
عن مهام إدارة تنظيم األسواق، السيما 
عــلــى صــعــيــد تــوفــيــر مــنــتــجــات وأدوات 
ــة ومـــســـتـــحـــدثـــة،  ــوعـ ــنـ ــتـ اســــتــــثــــمــــاريــــة مـ
ومفهوم اإلدراج في أسواق المال وأنواعه 
وفوائده، إضافة لمقارنة بين متطلبات 
اإلدراج فــي السوقين األول والرئيسي 
في البورصة، وتقسيم مهام اإلدراج بين 

البورصة والهيئة.
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السعودية: ال نتائج واضحة لفرض سقف على سعر النفط الروسي
»أوبك بلس«: التزامنا باالستقرار في سوق النفط يساعد االقتصاد العالمي

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
األمــيــر عــبــدالــعــزيــز بــن سلمان 
ــقــــوبــــات  ــعــ امــــــــس األحــــــــــد إن الــ
األوروبــــيــــة عــلــى الــنــفــط الــخــام 
الــروســي وتــدابــيــر فــرض سقف 
ــم تـــــــأِت بــعــد  ــ ــار »لــ ــ ــعـ ــ ــلـــى األسـ عـ
ــا أن  ــمــ بــــنــــتــــائــــج واضـــــــحـــــــة«، كــ
تنفيذها يكتنفه عدم الوضوح.

ــه  ــ ــتـ ــ ــرضـ ــ ودخـــــــــــــــــل ســـــــقـــــــف فـ
ــلـــى ســعــر  ــبـــع عـ مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
النفط الــروســي المنقول بحرا 
حيز التنفيذ فــي الــخــامــس من 
ديسمبر ضمن مساعي الغرب 
لــتــقــويــض قــــدرة مــوســكــو على 

تمويل حربها في أوكرانيا.
وتقول روسيا إنها لن تلتزم 
ــطـــرت  ــــو اضـ ــتـــى لـ ــاإلجــــــراء حـ بــــ

لخفض إنتاجها.
وقال األمير عبدالعزيز أمام 
منتدى في الــريــاض في أعقاب 
إعــالن بيانات خاصة بموازنة 
ــا هــو  ــ الــمــمــلــكــة لـــعـــام 2023 »مـ
واقع اآلن من مواضيع عقوبات 
وســقــوف أســعــار فــرضــت، كلها 
ــأت بـــعـــد بــنــتــائــج  ــ ــم تـ حــقــيــقــة لــ

واضحة«.
وأضـــــــــــــــــاف فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 

بــالــعــقــوبــات الــتــي دخــلــت حيز 
ــيــــذ فــــــي الـــــخـــــامـــــس مــن  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ديــســمــبــر »مــــن الـــبـــدايـــات لــآن 
نـــشـــاهـــد حـــالـــة عـــــدم يــقــيــن فــي 
الممارسة في إجراءات متعددة 

لم يتم بعد التثبت منها«.

وأشار إلى أن رد فعل الجانب 
الروسي لم يتضح بعد، ويتعين 
أخذه بعين االعتبار عند النظر 

في وضع األسواق العالمية.
وقــــال: هـــذه األدوات أنشئت 
ألغــــــــــــراض ســــيــــاســــيــــة، ومــــــدى 

قدرتها على تحقيق األغــراض 
السياسية لم يتضح بعد.

ــل الـــتـــي  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ ومـــــــن بــ
ستؤثر على الــســوق فــي 2023 
سياسات الصين بشأن مكافحة 
كــوفــيــد-19. وأوضـــح الــوزيــر أن 

تـــأثـــيـــر تــخــفــيــف قـــيـــود كــوفــيــد 
على االقتصاد الصيني يحتاج 

إلى وقت.
كما أن من بين هذه العوامل 
تحركات البنوك المركزية لكبح 

التضخم.

ــأن  ــ ــــشـ ــــى هـــــــــذا الـ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــنــــوك  ــبــ ــول: مــــــا زالــــــــــت الــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ
الــمــركــزيــة اآلن تسيطر عليها 
عــمــلــيــة تــحــكــيــم الــتــضــخــم، أيــا 
كانت كلفة هذه اإلجــراءات وإن 
كانت ستكون لها آثــار سلبية 
على النمو االقتصادي العالمي.
وتـــابـــع أنــــه اتـــضـــح أن قـــرار 
مـــجـــمـــوعـــة »أوبـــــــــــك+« بــخــفــض 
اإلنتاج مليوني برميل يوميا 
فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر كــان 
الـــقـــرار الــصــحــيــح، بــالــنــظــر إلــى 

أحدث التطورات.
وقــــال األمــيــر عــبــدالــعــزيــز إن 
المجموعة ستواصل الحرص 
ــة عــلــى  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــنــــة الـ خـــــــالل الــــســ
»الــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـوق في 

المقام األول والمقام األخير«.
وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
تـــــــشـــــــارك جــــمــــيــــع الـــــــــــــدول فـــي 
مــجــمــوعــة »أوبــــــك+« فــي اتــخــاذ 

القرارات.
وقــــال ان »الــعــمــل الــجــمــاعــي 
يستوجب الــتــوافــق، ولــذلــك من 
األســاس كنت ومازلت وسوف 
أبــقــى مــصــرا على أن تــكــون كل 
ــان  دولـــــــة فــــي أوبــــــــك+ ســـــــواء كـ
ــيــــرا أو  ــتــــاجــــهــــا صــــغــ حــــجــــم إنــ

ا من  كبيرا صاحبة قــرار وجــزء
منظومة القرار«.

وأضـــــاف: الــتــوافــق تــكــون له 
انعكاسات إيجابية على السوق.

ــلــــن تــحــالــف   مــــن جـــهـــتـــه، أعــ
»أوبــــــــــــــك بــــــلــــــس« أن الـــــتـــــزامـــــه 
بـــاالســـتـــقـــرار فـــي ســــوق الــنــفــط 
يـــســـاعـــد االقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي. 
وقال األمين العام لمنظمة أوبك 
هــيــثــم الــغــيــص إن الــمــجــمــوعــة 
ســـاعـــدت الـــعـــالـــم عــلــى الــتــغــلــب 
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ ــــاش الـ ــمـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى »االنـ
ســــــــــوق الـــــنـــــفـــــط الــــــنــــــاجــــــم عـــن 
جــائــحــة كــوفــيــد 19«، حسبما 
أفـــادت وكــالــة بلومبرغ لألنباء 
ــبـــت. وأضـــــــاف أن تــحــالــف  الـــسـ
»أوبــك بلس« يهدف إلــى تأمين 
استقرار مستدام لسوق النفط 
ــتـــعـــاون والــــحــــوار،  مـــن خــــالل الـ
بــمــا فــي ذلـــك عــلــى المستويين 
البحثي والفني، لصالح جميع 
ــيـــن والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن  ــتـــجـ ــنـ ــمـ الـ
والمستثمرين، وكذلك االقتصاد 
ــررت منظمة  الــعــالــمــي كــكــل. وقــ
الدول المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤها بما في ذلك روسيا 
اإلبــقــاء على إنــتــاج النفط دون 

تغيير األسبوع الماضي.

تعاون توعوي بين »أسواق المال« وكلية الدراسات التجارية

جانب من الورشة

ًمؤتمر »تعزيز المنافسة: التحديات 
والطموح« ينطلق غدا

يــنــطــلــق مــؤتــمــر »تــعــزيــز الــمــنــافــســة: الــتــحــديــات 
والــطــمــوح«، الـــذي ينظمه جــهــاز حماية المنافسة 
ــع لــجــنــة األمــــــم الــمــتــحــدة  ــالـــشـــراكـــة مــ ــتـــي، بـ الـــكـــويـ
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلســكــوا(، 
غدا، ويضم نخبة من خبراء المنافسة واالقتصاد 
والقانون التجاري واالقــتــصــادي وريـــادة األعمال، 
إضـــافـــة الـــى جــمــع مـــن هــيــئــات وأجـــهـــزة المنافسة 

حول العالم.
وأوضـــح الجهاز، فــي بــيــان، أن المؤتمر يعرض 
تجربة الكويت فــي إنــفــاذ قــانــون حماية المنافسة 
2020/72 الــجــديــد، والــتــعــرف على أحكامه وفوائد 
تطبيقه الــعــائــدة عــلــى جميع أطــــراف المتعاملين 
والمشاركة في األنشطة االقتصادية، كما يتطرق 
إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في 
تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات االقتصادية 
 التي تواجه الدول المشاركة، وتسليط 

ً
األكثر إلحاحا

الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية األخرى 
في حماية وتطبيق السياسات التي تعزز المنافسة 

وتمنع االحتكار.
ويعقد المؤتمر غدا وبعد غد في الساعة 9 على 
منصة الــمــؤتــمــرات مــتــعــددة الــلــغــات ZOOM وفــي 
قاعة المؤتمرات )فندق موفنبيك - البدع( في مدينة 
الكويت، داعيا الراغبين في الحضور الى التسجيل 

على منصة زوم.
ــة  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــة دور أجــــــهــــــزة الـ ــاقــــشــ ــنــ وســــتــــتــــم مــ
واالســتــراتــيــجــيــات الــتــي يتبعونها بــصــورة عامة، 
وكيف يمكن للجهات الحكومية األخرى المساهمة 
في حماية وتطبيق قانون المنافسة، وأهمية حماية 

المنافسة ونشر الوعي ومناصرة القضايا المتعلقة 
بالمنافسة، فضال عــن تأثير السياسات الوطنية 
للمنافسة على الحياد التنافسي واألدوات الرئيسية 
المتاحة للمساعدة في ضمان تكافؤ الفرص وتمكين 

المنافسة من العمل بشكل صحيح.
كما سيتطرق الخبراء إلى كيفية تعزيز الحياد 
التنافسي وتــكــافــؤ الــفــرص لــلــشــركــات، إضــافــة الى 
ــة الــســيــاســات والــمــمــارســات الــتــي تشوه  منع وإزالــ
الــمــنــافــســة، ومــتــابــعــة تـــطـــورات االقــتــصــاد الــرقــمــي 
وانفاذ قانون المنافسة، وتقديم مؤشرات للشركات 
الرقمية حول السلوكيات المقبولة وغير المقبولة 
بموجب قانون المنافسة، وأهمية المحافظة على 

سرية بيانات العمالء.

طلق منصة للحجز عبر موقعها اإللكتروني
ُ
»اس تو« ت

فرصة الستئجار مساحات تجارية وحرفية في أول مدينة من نوعها
أعلنت شركة اس تو، المطور الرائد للمساحات التجارية 
والــحــرفــيــة والــبــنــيــة التحتية فــي ســـاوث فيليج بمدينة 
صباح األحمد، فتح باب التأجير والحجز، حيث ستكون 
ســاوث فيليج وجهة الباحثين عن المساحات التجارية 
 في الكويت والمنطقة، وهي عبارة 

ً
والحرفية األكثر تطورا

عن مجمع لوجستي متكامل يوفر منشآت ومرافق متعددة 
االستخدامات، ويقع بمدينة صباح األحمد، التي تضم أكثر 

من 250 ألف مواطن بالقرب من الحدود مع السعودية.
كما يمكن للشركات المهتمة بساوث فيليج العثور على 
مساحة ومقارنتها وحجزها من خالل بوابة المبيعات 
اإللكترونية، حيث يتم عرض مرافق التخزين والخدمات 
اللوجستية، الحرفيات وورش العمل، بمساحات تتناسب 
مع مختلف االحتياجات؛ وحدات البيع بالتجزئة، ووحدات 

تجارية، وسكن للعمال.
وتتضمن خيارات التأجير في ســاوث فيليج مساحة 
مخصصة للحرفيات الخفيفة والحرف اليدوية بأسعار 

مدروسة تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبشكل 
عـــام، ســتــوفــر ســـاوث فيليج مــا يــقــرب مــن 500.000 متر 
مربع من سعات التخزين المختلفة للشركات الصناعية 
والــتــجــاريــة الــتــي تتطلع إلــى الــتــواجــد فــي مدينة صباح 
 لــه حــول فتح بــاب الحجز، قــال المدير 

ً
األحــمــد. وتعليقا

العام لـ »أس تــو« العقارية عبداللطيف العتيقي: »حانت 
الفرصة للشركات المختلفة إلثبات وجودها في المواقع 
التجارية والحرفية الرئيسية التي ستخدم مدينة الكويت 
في المستقبل. سوف تتميز ساوث فيليج بالبنية التحتية 
، والتي ستمكن عمالءها من النمو واالزدهار«.

ً
األكثر تطورا

ويمكن للراغبين بالحجز تقديم طلباتهم مــن خالل 
بــــوابــــة أس تـــــو، والــــحــــصــــول عـــلـــى جـــمـــيـــع الــمــعــلــومــات 

والتفاصيل من فريق المبيعات المتخصص.
، يتم 

ً
مدينة صباح األحمد، »مدينة ذكية« متصلة رقميا

تصميمها وبناؤها للمساعدة في تحقيق أهــداف رؤية 
الكويت لعام 2035. ويهدف تطوير المدينة إلى المساعدة 

في تحسين مستويات المعيشة، وتخفيف االزدحــام في 
الــعــاصــمــة والــمــحــافــظــات الــمــكــتــظــة، وتــنــويــع االقــتــصــاد، 
وتعزيز الفرص اإلسكانية المدروسة التكلفة في الكويت، 
ودعم القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وعرض 

إمكانيات بيئة معيشية مستدامة.
 من المدينة، ستكون ساوث فيليج 

ً
ا وباعتبارها جزء

أول مــنــطــقــة لــوجــســتــيــة مــتــكــامــلــة لــتــصــنــيــع الــمــنــتــجــات 
 للمعايير العالمية، 

ً
االستهالكية، وسيتم تطويرها وفقا

وستعزز بأحدث التقنيات الذكية والمستدامة، بما في ذلك 
نظام تكييف الهواء »المبرد« النظيف والفعال، والمعروف 

.»District Cooling« باسم
وأضــاف العتيقي: »مدينة صباح األحمد هي المدينة 
التي يتم بناؤها من أجل الجيل القادم في الكويت، وسوف 
 
ً
تلبي ساوث فيليج االحتياجات المطلوبة، وستكون مركزا

 للخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والحرفيات 
ً
جديدا

والتصنيع الخفيف في جنوب البالد«.

»نفط الخليج« تستضيف الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

في إطــار تنفيذ رؤيــة الشركة الكويتية لنفط 
الــخــلــيــج، الــرامــيــة إلـــى االهــتــمــام بمختلف فئات 
المجتمع، السيما فئة ذوي اإلعاقة، والحرص على 
تسليط الضوء عليهم في المناسبات المختلفة، 
 مع تلك الرؤية واالحتفال العالمي بهم، 

ً
وتماشيا

استضافت الشركة الخنساء الحسيني مدير إدارة 
الخدمات في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
أمس، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز في 

لقاء توعوي بعنوان »حقوق ذوي اإلعاقة«.
وخالل اللقاء الذي نظمه فريق عمل العالقات 
ــــرص فـــيـــه عــلــى  الـــعـــامـــة واإلعــــــــالم بـــالـــشـــركـــة وحــ
استضافة الجهة األكثر أهمية عند الحديث عن 
تلك الفئة، وهــي الهيئة العامة لشؤون متحدي 
اإلعــاقــة، لما تــقــوم بــه مــن دور كبير فــي العناية 
بــهــم وحــمــايــة حــقــوقــهــم ودمــجــهــم ضــمــن فــئــات 
المجتمع، تحدثت الحسيني عن عدد من المحاور، 
أوضحت خاللها حقوق ذوي اإلعاقة، مثل: قانون 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 8 لسنة 2010، 
قت عليها الكويت  واالتفاقية الدولية التي صدَّ

عام 2013، ومعنى اإلعاقة، وأنها جزء من التنوع 
اإلنساني، وتعاون الكويت مع البرنامج اإلنمائي 
لألمم المتحدة لتمكين ودمــج ذوي اإلعــاقــة في 
المجتمع، والــتــي أحــد أبـــرز نتائجها مــا يسمى 
»كود الكويت لسهولة الوصول« لتهيئة المباني 
والــمــرافــق المحلية، وإتــاحــة الــمــحــتــوى الرقمي 

لخدمة تلك الفئة.
وفي نهاية اللقاء تمت اإلجابة عن استفسارات 
الحضور حول موضوع اللقاء، والنقاش في عدد 
مــن الــمــحــاور الخاصة بحقوق ذوي اإلعــاقــة في 
الــتــوظــيــف، واســتــخــدام مــرافــق وخــدمــات الــدولــة 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع غـــيـــرهـــم، وبـــمـــا يــضــمــن تسيير 
أعمالهم وحصولهم على االمتيازات المنصوص 
عليها لمصلحتهم، كما تم تكريم ضيفة الشركة 
مــن قــبــل الــفــريــق الــمــنــظــم، بتقديم درع تكريمية 
وشـــهـــادة تــقــديــر لــهــا مــن قــبــل مــطــيــران الــشــمــري 
رئيس فريق العالقات العامة واإلعالم بالشركة، 
وأفراح العدواني رئيس آمري العالقات اإلعالمية 

وعريف اللقاء.

»المركز« ُيطلق الموسم السادس من برنامجه 
السنوي لتطوير الخريجين
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في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ االستدامة، 
نجح بنك الخليج خالل عام 2022 في تحقيق الكثير 
من اإلنجازات، جعلته األقرب إلى المجتمع واألكثر 
 في تنظيم البرامج والفعاليات المنتقاة، التي 

ً
تنوعا

تلبي طموحات الجمهور والعمالء.
وقال نائب المدير العام لالتصاالت المؤسسية 
فــي بنك الخليج أحــمــد األمــيــر: »نفتخر بأننا كنا 
األقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل 
عــام، وعمالء البنك بشكل خــاص، على مــدار العام 
الــحــالــي، إذ حرصنا على الــتــواجــد معهم وبينهم 
فــي مختلف الــمــنــاســبــات، ســـواء بشكل مباشر أو 
عبر قنوات التواصل االجتماعي المتنوعة للبنك«.

 الستراتيجيته 
ً
وأضــاف أحمد األمير: »تطبيقا

 
ً
 أكــثــر تميزا

ً
الخمسية قـــدم بــنــك الخليج نــمــوذجــا

ــتـــدامـــة فــــي 2022، فــــي إطــــــار حـــــرص الــبــنــك  لـــالسـ
على دعــم االســتــدامــة على المستوى المجتمعي، 
ــبـــادرات يتم  واالقـــتـــصـــادي، والــبــيــئــي، مــن خـــالل مـ
اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع 

على المجتمع«.
وأفاد بأن المسؤولية االجتماعية كانت وستظل 
إحــــدى الــركــائــز األســاســيــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة بنك 
الــخــلــيــج، الــتــي تستهدف دعـــم المجتمع، وتعزيز 
الــوعــي والــثــقــافــة والــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي إيــجــاد 
الحلول للمشكالت المجتمعية والبيئية، واستعرض 
إنجازات إدارة االتصاالت المؤسسية التي أظهرت 
تفوق البنك في القيام بمسؤولياته المجتمعية على 

أفضل صورة، والتي تمثلت فيما يلي: 

الماراثون األكبر في الكويت

شهدت النسخة الثامنة من ماراثون بنك الخليج 
 العام الحالي، من خالل مشاركة أكثر 

ً
إقبااًل قياسيا

من 11 ألف متسابق، من 107 جنسيات، منهم نحو 
2000 متسابق من خارج الكويت، ما يرسخ مكانة 
الماراثون باعتباره األكبر في الكويت، وأحــد أهم 
الفعاليات الرياضية واالجتماعية بالبالد والوحيد 

.
ً
المصنف عالميا

الطرق الوعرة 

في إطار دعمه المتواصل لفئة الشباب، وحرصه 
عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة اآلمـــنـــة لــمــمــارســة ريــاضــتــهــم 
المحببة، أطلق بنك الخليج الحدث الرياضي األول 
من نوعه في الكويت، للتحدي على الطرق الوعرة 
»Off Road Challenge«، بمشاركة الــعــشــرات من 
هواة ومحترفي هذه الرياضة، وبحضور جماهيري 

كبير من مختلف الفئات العمرية.

الموضة المستدامة

نــظــم بــنــك الــخــلــيــج أول مــؤتــمــر لــالســتــدامــة في 
 OUD FASHION« ــة بــالــكــويــت األزيـــــــاء والـــمـــوضـ
TALKS«، لــدعــم المصممين الكويتيين الــشــبــاب، 
بــمــشــاركــة نــخــبــة مــن المصممين وخـــبـــراء األزيــــاء 
الــعــالــمــيــيــن والــكــويــتــيــيــن، إلــــى جـــانـــب عــــدد كبير 
مــــن الــمــســتــثــمــريــن والـــمـــهـــتـــمـــيـــن والــصــحــافــيــيــن 
 للنجاح 

ً
المتخصصين في األزياء والموضة، ونظرا

الكبير للمؤتمر قرر بنك الخليج تنظيم الفعالية 
.
ً
سنويا

فعاليات رمضانية

وحققت الفعاليات المجتمعية والخيرية، التي 
نظمها بنك الخليج خالل شهر رمضان الفضيل، 

نجاحا ملحوظا، إذ تنوعت بين فعاليات رياضية 
 Gulf BANK« وصحية تناسب مختلف أفراد العائلة
Fit«، إلى جانب توزيع وجبات إفطار صائم، وتقديم 
المساعدات لألسر المتعففة والغارمين والالجئين، 
 عن إحياء الــعــادات الكويتية األصيلة، مثل 

ً
فضال

نقصة الخميس وتــوزيــع الــمــيــاه والــمــرطــبــات في 
العشر األواخر.

شراكة مع »إنجاز«

وجدد بنك الخليج الشراكة الطويلة الناجحة مع 
 في دعم 

ً
 جديدا

ً
جمعية انجاز الكويتية، ليبدأ عاما

ورعاية الشباب الكويتي، السيما من خالل »برنامج 
الشركة« 2022، الــذي يحظى بشعبية كبيرة بين 
طــالب الــمــدارس الثانوية والجامعات، إلــى جانب 

العديد من البرامج األخرى.

 الشريك االستراتيجي التحاد طلبة أميركا

شارك بنك الخليج كشريك استراتيجي مصرفي 
لمؤتمر االتحاد الوطني لطالب الكويت في أميركا، 
وحــرص البنك على تنظيم العديد من الفعاليات 
والمسابقات والــجــوائــز للطالب المشاركين، إلى 
جــانــب إقـــامـــة ديــوانــيــة لــتــســهــيــل مــتــابــعــة الــطــالب 
لــمــبــاريــات كــــأس الـــعـــالـــم، كــمــا أطـــلـــق أغــنــيــة »دوم 
فخرنا«، للتعبير عن اعتزاز المجتمع بشبابه في 

الداخل والخارج.

Let’s talk business 

ضمن مساعيه لترسيخ مــبــادئ االســتــدامــة في 
المجتمع، ودعمه المتواصل للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، اختتم بنك الخليج الموسم الثاني 
من بودكاست Let Talk Business، الذي تضمن 10 
حلقات جديدة تتضمن قصص نجاح مميزة لرواد 
األعمال والمبادرين الشباب، تم خاللها استعراض 
تجاربهم وأبــرز محطاتهم في تحويل األفكار إلى 

مشروعات ناجحة.

 دعم المرأة

مـــن مــنــطــلــق دعــمــه الــمــتــواصــل لــتــمــكــيــن الــمــرأة 
 Orange« شارك بنك الخليج في المبادرة العالمية
the World« التي أطلقتها منظمة األمــم المتحدة 
للقضاء على العنف ضد المرأة، واستمرت على مدى 
، حيث أضاء البنك مبناه الرئيسي باللون 

ً
16 يوما

البرتقالي طوال أيام الحملة.
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»الخليج«... البنك األقرب إلى المجتمع في 2022
من خالل فعاليات منتقاة ومبادرات نوعية تستهدف ترسيخ مبادئ االستدامة

فريقا البنك والمركز العلمي ضمن فعاليات شهر البيئةصورة جماعية لفريقي »الخليج« وبنك الطعام عقب توزيع الوجبات الرمضانية

أحمد األمير

أحد المتسابقين يقود سيارته في بطولة بنك الخليج 
OFF Road Challenge

»OFF Road Challenge« أحمد األمير وفهد الشراح مع الفائزين في

GB Fit فريق »الخليج« أمام جناحه في مول 360 ضمن فعاليات»OUD FASHION TALKS« صورة جماعية لفريق االتصاالت المؤسسي في معرض

حضور كثيف في معرض »OUD FASHION TALKS«إقبال قياسي في النسخة الثامنة من ماراثون البنك

كــمــا نــظــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات الــتــوعــويــة 
والـــعـــروض لــلــســيــدات بمناسبة الــشــهــر الــتــوعــوي 
 
ً
بسرطان الــثــدي، ووفـــر لهن خصومات وعــروضــا
حصرية بالتعاون مع مجموعة من المستشفيات 
والــشــركــاء فــي الــقــطــاع الــطــبــي، إلـــى جــانــب تنظيم 
ــاثــــون« بــمــشــاركــة الــعــديــد مـــن مــوظــفــي البنك  »واكــ
والــجــمــهــور فــي حــديــقــة الــشــهــيــد ونــــدوة تعريفية 

بالمرض.
ورعـــــى بــنــك الــخــلــيــج حــلــقــة نــقــاشــيــة نظمتها 
جمعية سوروبتمست، حول القيادات النسائية في 
السلك الدبلوماسي، بحضور قــيــادات مــن السلك 
الدبلوماسي الكويتي، والعديد من سفيرات الدول 

العربية واألجنبية في البالد.

تفاعل واسع على وسائل التواصل

القت جهود بنك الخليج المتواصلة للتفاعل مع 
 في 2022، السيما على 

ً
 قياسيا

ً
المجتمع نجاحا

وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وتــمــكــن الــبــنــك من 
زيادة عدد متابعيه على مختلف قنوات التواصل 
االجتماعي بنسبة تجاوزت %10 في 2022 مقارنة 
بالعام السابق، فيما شهدت التفاعالت من تعليقات 

وردود وإعادة مشاركة زيادة كبيرة.
وتضمنت حــمــالت التفاعل مــع الجمهور نشر 
األخــبــار واألنشطة التي تهم المتابعين، وتنظيم 
فعاليات كبرى رياضية واجتماعية لترسيخ مكانة 
البنك المجتمعية »community GB«، إلــى جانب 
مسابقات لتوزيع الهدايا التذكارية الموقعة من 
كبار النجوم )Memorabilia GB(، وكذلك مسابقات 

GB competition للفوز بجوائز نقدية.

Masterclass GB إطالق سلسلة

ــار جــــهــــوده الـــمـــتـــواصـــلـــة لــلــتــفــاعــل مــع  ــ ــ فــــي إطـ
المجتمع، أطــلــق بنك الخليج سلسلة نوعية من 
فصول »Masterclass GB«، بالتعاون مع مجموعة 
مـــن الـــخـــبـــراء، وتــضــمــنــت الــســلــســلــة مــجــمــوعــة من 
الــفــصــول، كـــل مــنــهــا فـــي تــخــصــص مــعــيــن، يتولى 
تقديمه خبير متخصص في هــذا المجال، بهدف 
تطوير إمكانيات المشاركين وزيادة مهاراتهم، من 

خالل تعلم وممارسة مهارات جديدة.

 مسابقة »فانتسي« بمناسبة كأس العالم

في إطار حرصه على مشاركة العمالء والجمهور 
اهتماماتهم، أطلق بنك الخليج مسابقة »فانتسي«، 
 بين عشاق ألعاب المحاكاة في 

ً
اللعبة األكثر رواجا

مختلف أنحاء العالم، بمناسبة تنظيم قطر بطولة 
كأس العالم، بإجمالي جوائز بلغ 5 آالف دينار.

 بنك الخليج يشارك في فعاليات شهر البيئة 

ــار جــهــوده الــمــتــواصــلــة لتفعيل مــبــادئ  فــي إطــ
االستدامة على كل المستويات البيئية والمجتمعية 
واالقتصادية، شارك بنك الخليج في فعاليات شهر 
البيئة 2022، الــتــي نظمها الــمــركــز العلمي تحت 
عــنــوان »االستثمار فــي كوكبنا«، وشـــارك عــدد من 
موظفي البنك فــي عمليات التنظيف تحت الماء 

بالقرب من جزيرة ُكبر.
 Enviroserve وقــام البنك، بالتعاون مــع شركة
المتخصصة فــي إدارة النفايات الصلبة وإعـــادة 
الــتــدويــر، بالتخلص اآلمـــن مــن 22.3 طــنــا نفايات 
إلــكــتــرونــيــة فـــي 2022، شــمــلــت الــتــخــلــص مـــن 9.6 
أطنان من النفايات اإللكترونية، تتنوع بين أجهزة 
كمبيوتر مكتبية /محمول، وطابعات، وشاشات، 
وماكينات عد العملة وتلفونات أرضية، وغيرها 

من األجهزة اإللكترونية.

 راٍع ماسي لبطولة الكويت للخيل العربية 
األصيلة

 لبطولة الكويت 
ً
 ماسيا

ً
شارك بنك الخليج راعيا

للخيل الــعــربــيــة األصــيــلــة، الــتــي أقــيــمــت فــي يناير 
الماضي، في إطار حرصه على دعم كل الفعاليات 
الوطنية، التي تستهدف الحفاظ على التراث العربي 
والـــكـــويـــتـــي، الســيــمــا أن بـــطـــوالت جـــمـــال الــخــيــول 
العربية، أصبحت ملتقى ألهل الفروسية والخيل 

بالكويت، وباقي دول المنطقة والعالم.

التقرير الثاني لالستدامة 
تماشيا مع المعايير واإلرشــادات العالمية لتعزيز الشفافية، فيما يخص 
القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، فإن بنك الخليج بصدد إصدار 
تقريره السنوي الثاني لالستدامة، تحت عنوان »بناء مؤسسة مستدامة«، والذي 
يسلط الضوء على دعم البنك لتسريع أجندة االستدامة الوطنية وتنفيذ رؤية 

الكويت 2035.

مشاركة فاعلة في حملة »لنكن على دراية«
في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، 
واصل بنك الخليج جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية »لنكن على دراية«، 
التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، 
من خالل فعاليات ومسابقات متنوعة، وأخبار تم نشرها في كل وسائل اإلعالم 
التقليدي، إلى جانب قنوات التواصل االجتماعي للبنك، وتوج ذلك بإنتاج أغنية 

»قوله ال واحم نفسك وحسابك« حصدت الكثير من المشاهدات. 

مبادرة لالستدامة البيئية
ــام مــبــادرة  يــطــلــق بــنــك الــخــلــيــج خـــالل أيــ
لالستدامة البيئية، بالتعاون مع عــدد من 
الجمعيات التعاونية، بهدف تغيير ثقافة 
الــمــجــتــمــع، نــحــو االعـــتـــمـــاد عــلــى األكـــيـــاس 
القابلة إلعادة استخدامها، بهدف الحفاظ 

على بيئة الكويت من التلوث.

نفتخر بأننا 
األقرب في 

التواصل مع 
المجتمع 
والعمالء

أحمد األمير

قدمنا 
 
ً
نموذجا

 
ً
أكثر تميزا

لالستدامة 
من خالل 

مبادرات يتم 
اختيارها 

بعناية فائقة 

في إطار 
دعمنا 

للشباب... 
أطلقنا تحدي 
الطرق الوعرة 
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 »Challenge

النسخة 
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ماراثون 
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ً
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قياسية 
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مع هيمنة أحزاب شيعية موالية إليران 
على الــبــرلــمــان الــعــراقــي ووجــــود حكومة 
اخــتــارتــهــا هــــذه األغــلــبــيــة، تــعــزز طــهــران 
قبضتها على العراق الذي أصبح بمنزلة 
»رئة اقتصادية«، حسب خبراء، ما من شأنه 

إثارة استياء الواليات المتحدة. 
ــوزراء الــعــراقــي محمد  ــ ودعــــا رئــيــس الــ
شياع السوداني والمسؤولون اإليرانيون، 
خالل زيــارة األول لطهران أواخــر نوفمبر 
الماضي، إلى زيادة التعاون بين البلدين 

في جميع المجاالت. 
ورّحب السوداني بتزويد إيران للعراق 
 
ً
بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، قائال
إن هـــذا اإلمــــداد سيستمر إلـــى أن تتمكن 
بـــالده مــن إنــتــاج الــغــاز الـــذي تحتاج إليه 

لتشغيل محطات الكهرباء.
ويتوقع إحسان الشمري أستاذ العلوم 
السياسية فــي جــامــعــة بــغــداد أن »الــــدور 
اإليراني سيكون أكبر بكثير مما كان عليه 
خالل الحكومات السابقة على اعتبار أن 
هــنــاك ضــــرورة إيــرانــيــة ملّحة باستمرار 

العراق كدولة تابعة« لطهران.
ويضيف الشمري أن بغداد، التي شّكلت 
المستورد األول للبضائع اإليرانية بين 
مــارس 2021 و مــارس 2022، هي بمنزلة 

»رئة اقتصادية« إليران.
ويوضح أن هذه الحاجة للعراق تزداد 
»وســـط اشــتــداد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على 
 أن المباحثات مع الغرب 

ً
طهران، خصوصا

ال تؤشر بأن يكون هناك اتفاق لمصلحة 
إيران« في الملف النووي.

بعد الغزو األميركي الــذي أطــاح نظام 
صدام حسين الديكتاتوري في 2003، نما 
، ال سيما بفضل 

ً
النفوذ اإليراني تدريجيا

الروابط مع القيادات الشيعية التي تدير 
اآلن الحياة السياسية.

وتجد هذه الطبقة السياسية نفسها في 
موقف صعب عندما تقصف طهران إقليم 
 المعارضة الكردية 

ً
كردستان، مستهدفة

اإليـــرانـــيـــة الــتــي تتهمها بــأنــهــا الــمــحــرك 
لالحتجاجت التي اندلعت إثر وفاة مهسا 

أميني.
ــران »تبحث عن  ويـــرى الــشــمــري، أن إيــ
مساحة هشة لتصدير أزمتها الداخلية 
ألنها ال تــجــرؤ« على فعل ذلــك ضــّد دولــة 
 على 

ً
أخرى، كالدول المنافسة لها إقليميا

سبيل المثال.
ويوضح الباحث فابريس باالنش من 

جامعة لوميير ليون 2 الفرنسية 

أنه »مع وجود شخصية موالية إليران 
عــلــى رأس الـــدولـــة، ســتــكــون إيــــران قـــادرة 
على االستفادة بشكل أفضل من االقتصاد 
 بـــأن الــســودانــي أمضى 

ً
الــعــراقــي«، مــذكــرا

»الــجــزء األكــبــر مــن مهنته السياسية في 
ظل نوري المالكي«، رئيس الوزراء األسبق 

المقرب من طهران.
 في 

ً
ويتجلى النفوذ اإليراني خصوصا

الــروابــط الوثيقة التي تجمع طــهــران مع 
الحشد الشعبي، تحالف فصائل شيعية 
مسلحة ضّمت إلى القوات الرسمية بعد 

الحرب ضّد تنظيم »داعش«.
ويملك تحالف »اإلطار التنسيقي« الذي 
 في البرلمان 

ً
يمثل تلك القوى، 138 نائبا

العراقي من أصل 329، ليكون بذلك أكبر قوة 
فيه. ويضم التحالف العديد من الفصائل 

الموالية إليران، وكذلك كتلة المالكي.

شركة »المهندس«

وأواخـــــــــر نــوفــمــبــر الــــمــــاضــــي، وافـــقـــت 

الحكومة العراقية على إنشاء شركة عامة 
برأسمال يقارب 68 مليون دوالر، ترتبط 
بهيئة الحشد الشعبي. أطلق على الشركة 
 ألبــــي مــهــدي 

ً
اســــم »الـــمـــهـــنـــدس« تــكــريــمــا

المهندس، نائب رئيس »الحشد« الذي قتل 
في يناير 2020 مع اللواء اإليراني قاسم 
سليماني على طريق مطار بغداد بضربة 

طائرة مسيرة أميركية.
وفي بلد غني بالنفط مزقته عقود من 
الـــصـــراع، ســتــكــون مهمة الــشــركــة »إعــــادة 
تأهيل المحافظات، من بنى تحتية وسكن 
ومستشفيات ومصانع ومـــزارع والكثير 
من األمور التي يحتاج إليها البلد بإشراف 
مباشر من هيئة الحشد الشعبي«، كما أّكد 
مــســؤول إعــالمــي فــي »الــحــشــد » لفرانس 

برس.

 »توازن« 

واعتبر وزيــر الخارجية العراقي فؤاد 
حسين خالل مشاركته في حوار المنامة 

في نوفمبر أنه من »الخطأ« و»الظلم« اعتبار 
»حكومته مرتبطة بالحكومة اإليرانية«.

وأشار إلى أن »هناك عدة أحزاب ممثلة 
فــي الحكومة وعـــدة أحـــزاب فــي البرلمان 
تدعم هذه الحكومة«. وأضاف أن الحكومة 
« على المستويين 

ً
 واضحا

ً
تعكس »توازنا

»الداخلي والخارجي«.
ــــك، يــبــدو أن األحــــــزاب الــمــوالــيــة  مـــع ذلـ
إليران باتت تتمتع بحّيز سياسي أوسع 
من أي وقــت مضى بعد صيف مضطرب 
تخللته تظاهرات واعتصامات لخصمهم 
الذي ال يمكن التنبؤ بأفعاله، رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر. وال يــزال األخير 
 عن األضواء منذ االشتباكات الدامية 

ً
بعيدا

التي وقعت في 29 أغسطس بين أنصاره 
والــجــيــش والــحــشــد الــشــعــبــي، بــعــد نـــزاع 
انطلقت شرارته مع رفض الصدر تعيين 

 للوزراء.
ً
السوداني رئيسا

يرى فابريس باالنش أن ما حصل »كان 
 أن »المعارضة شبه 

ً
« للصدر، مضيفا

ً
درسا

غائبة«. مع ذلك، على الصعيد الدبلوماسي 

يبقى هناك »شكل من أشكال التوازن«.
ــوات أمــيــركــيــة مــتــمــركــزة  ــ ــت قــ ــ ــا زالــ ــ ومـ
فـــي الـــعـــراق كــجــزء مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــد الــجــهــاديــيــن. عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
 الــمــعــلــقــون في 

َ
ــم يــــتــــوان ــي، لــ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ

الحديث عن اللقاءات العديدة التي جمعت 
رئيس الوزراء مع السفيرة األميركية ألينا 

رومانوفسكي.
ويـــرى بــاالنــش، أن »الــنــفــوذ األميركي 
 من خالل تهديد 

ً
في العراق ال يزال قائما

احتمال فرض عقوبات مالية«، في إشارة 
ــابـــة عــلــى الـــتـــحـــويـــالت الــمــالــيــة  إلــــى الـــرقـ
والنظام المصرفي العراقي بهدف التأكد 
ــران لاللتفاف  مــن عـــدم اســتــخــدامــه مــن إيــ

على العقوبات. 
ويضيف أن »الواليات المتحدة تبقى في 
 
ً
العراق ألنها ال تريد أن تترك البلد تماما

إليران، وألنها تريد حصر المواجهة داخل 
الــعــراق ومنع امتدادها إلــى دول الخليج 

النفطية«.
)بغداد ـ أ ف ب(
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ُ
 عبر »المهندس«... والعقوبات ت

ً
حكومة السوداني تطلق يد »الحشد« ماليا

 
ً
 متصاعدا

ً
تعيش كوسوفو توترا

فيما تحاول السلطات في بريشتينا 
إثبات سيادتها على مناطق األقلية 
ــزال تـــقـــاوم فــكــرة  الــصــربــيــة الــتــي ال تــ

الخضوع لبريشتينا.
وأعــــــلــــــنــــــت رئـــــيـــــســـــة كـــــوســـــوفـــــو، 
فيوسا عثماني، أمــس األول، تأجيل 
انتخابات في المناطق ذات الغالبية 
الصربية، شمال البالد، كانت مقررة 
فــي 18 الــجــاري حتى أبــريــل المقبل، 
بعد مــشــاورات أجــرتــهــا مــع األحـــزاب 

السياسية الكوسوفية.
وتـــزايـــدت الــتــوتــرات الــعــرقــيــة بين 
األقلية الصربية المسيحية، والغالبية 
مـــن ألـــبـــان كــوســوفــو الــمــســلــمــيــن في 
ــراء  ــ ــ أعـــــقـــــاب دعــــــــوة بـــريـــشـــتـــيـــنـــا إلجـ
انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن 
عليها الــصــرب فــي الــشــمــال، وأعلنت 
ــرز األحـــــزاب الــســيــاســيــة الــصــربــيــة  أبــ

مقاطعتها. 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــلــــيــــة الـــصـ وتــــرفــــض األقــ
كوسوفو، البالغ عددها نحو 120 ألف 
شخص، الــوالء لبريشتينا بتشجيع 
من بلغراد التي ال تعترف باستقالل 

كوسوفو المعلن عام 2008.
 World Population وحسب موقع
ــــم  ــــسـ ــقـ ــ نـ ا لـــــــمـــــــخـــــــتـــــــص،  ا  Rev iew
الكوسوفيون عرقيا عــام 2019 على 
الشكل التالي: األلبان: 92%، والصرب: 
4%، والبوسنيون: 2%، واألتراك: %1، 

والرومان: %1. 

أزمة لوحات السيارات

والشهر الماضي، استقال رؤساء 
صــرب لبلديات في شمال كوسوفو، 
وكــذلــك قــضــاة مــحــلــيــون ونــحــو 600 
شرطي، احتجاجا على قرار حكومي 
باستبدال لوحات ترخيص سيارات 
صادرة من بلغراد لتحل مكانها أخرى 

صادرة من بريشتينا.

حواجز وهجمات

وأمس األول، أقام مئات من الصرب 
حــواجــز عــلــى طــريــق بــشــمــال الــبــالد، 
مــا أعــاق حركة الــمــرور عند معبرين 
حـــدوديـــيـــن رئــيــســيــيــن مــــع صــربــيــا، 

احتجاجا على اعتقال عضو سابق 
فــــي شــــرطــــة كـــوســـوفـــو اســـتـــقـــال مــن 
مــنــصــبــه الــشــهــر الــمــاضــي مـــع صــرب 
آخرين. وفي وقت سابق، ألقت شرطة 

كوسوفو القبض على صربي آخر.
ــال مــتــظــاهــرون إنـــهـــم يـــريـــدون  ــ وقـ
الــحــؤول دون نقل الــشــرطــي السابق 
ــــى بــريــشــتــيــنــا، بــيــنــمــا لـــفـــت وزيــــر  إلـ
داخلية كوسوفو شيالل سفيكال إلى 
أن الشرطي السابق المعتقل هو واحد 
من مشتبه بهما أوقفا بعد الهجمات 
التي استهدفت دوريــات الشرطة في 

األيام الماضية.
وتـــبـــادل مــســلــحــون صــــرب إطـــالق 
الــنــار مــع الــشــرطــة فــي األيــــام الثالثة 
الماضية. واتــهــم وزيـــر الداخلية في 
كوسوفو »مجموعات متطرفة« بنصب 
الحواجز وإطالق النار. وأمس األول، 
أفادت الشرطة بأن عناصرها تعرضوا 
إلطـــالق الــنــار مــن قــبــل 3 مجموعات 
مختلفة قرب معبر بيرنياك الحدودي.
ومــســاء الخميس الــمــاضــي، أطلق 
مــســلــحــون صــــرب الـــنـــار عــلــى دوريــــة 
ــة الــــكــــوســــوفــــيــــة فـــــي بـــلـــديـــة  ــرطـ ــلـــشـ لـ

زفـــيـــتـــشـــان، مــمــا تــســبــب فـــي إصــابــة 
ضابط شرطة بجروح طفيفة.

وبــدايــة األســبــوع الــمــاضــي، أطلق 
ــهـــواء  ــنــــار فــــي الـ ــــرب الــ مــســلــحــون صـ
لتفريق الموظفين الــمــســؤولــيــن عن 
االنــتــخــابــات ورجــــال الــشــرطــة الــذيــن 
 على ذلك، 

ً
كانوا يعدون لالقتراع. وردا

عــــززت شــرطــة كــوســوفــو قــواتــهــا في 
الجزء الشمالي بمدينة ميتروفيتسا 
الــمــقــســمــة. واتــــخــــذ نـــحـــو 300 رجـــل 
شــرطــة إضـــافـــي مـــواقـــف فـــي األحــيــاء 
األلبانية والبوسنية في النصف اآلخر 

من المدينة ذي األغلبية الصربية.

بلغراد و»الناتو«

وفي بلغراد، قال الرئيس الصربي 

ألـــكـــســـنـــدر فــوتــشــيــتــش أمـــــس األول 
إن بـــــالده ســتــطــلــب مـــن قـــــوات حفظ 
السالم، التابعة لحلف شمال األطلسي 
)الناتو(، أن تسمح لها بنشر جيشها 
وشرطتها في كوسوفو، على الرغم 
من اعتقادها أن فرصة الموافقة على 
الطلب مــعــدومــة، وســتــكــون هــذه أول 
مـــرة تطلب فيها بــلــغــراد نــشــر قــوات 
فــــي كـــوســـوفـــو بـــمـــوجـــب بـــنـــود قــــرار 
لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
أنهى حربا استمرت بين عامي 1998 
و1999، وتـــدخـــل فــيــهــا الــحــلــف ضد 

صربيا لحماية كوسوفو.
ــرار عــلــى أنــــه بــإمــكــان  ــقــ ويـــنـــص الــ
صــربــيــا نــشــر مـــا يــصــل إلـــى ألـــف من 
أفــــراد الــجــيــش والــشــرطــة ومــســؤولــي 
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ الـــــجـــــمـــــارك فــــــي الـــــمـــــواقـــــع الـ

للمسيحيين األرثــوذكــس والمناطق 
ذات األغــلــبــيــة الــصــربــيــة والــمــعــابــر 
الحدودية إذا وافــق قائد قــوات حفظ 
السالم، التابعة للحلف في كوسوفو 
على ذلــك.واعــتــبــرت المتحدثة باسم 
ــة، مــاريــا  ــيـ وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
 »االتحاد األوروبي 

ّ
زاخاروفا، أمس بأن

يقوم بشكل أســاســي بوضع نموذج 
لــلــوضــع الــحــالــي فـــي كــوســوفــو منذ 
سنوات«، بينما قال مفوض السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
 »االتحاد األوربي 

ّ
جوزيب بوريل، إن

لـــن يــتــســامــح مـــع الــهــجــمــات عــلــى أو 
استخدام أعمال إجرامية عنيفة في 
ــا »مــجــمــوعــات صــرب  الـــشـــمـــال«، ودعــ
كوسوفو إلزالة الحواجز على الفور، 

واستعادة الهدوء«.

حذر أنور قرقاش 
مستشار رئيس اإلمارات 

للشؤون الدبلوماسية، 
خالل افتتاح مؤتمر 

»السياسات العاملية« في 
أبوظبي أمس األول، من أن 
االنفتاح االوروبي املتزايد 
على دول الخليج العربية 

ال ينبغي أن يكون »أمرًا 
معامالتيًا« فقط للعثور 

على مزودي غاز جدد 
وموردي نفط جدد. 

وطالب قرقاش بـ »أفعال 
طويلة املدى واستراتيجية«، 

وضمانات أمنية صريحة 
من الحلفاء الغربيني 
التقليديني، ال سيما 

في التعامل مع تهديد 
الطائرات اإليرانية 

املسيرة.
ورأى أن بعض الدول 

حمل العالقات »بنظريات 
ُ
ت

أخالقية ومصالح أخرى«، 
مضيفا أن السياسة يجب 

أن تكون »أكثر واقعية 
إذا كنت تريد نتائج«، 

في إشارة محتملة الى 
الواليات املتحدة.

احتدمت املعارك جنوب، 
وجنوب شرق أوكرانيا 

في الساعات األخيرة 
املاضية، فقد هاجمت 

القوات األوكرانية مدينة 
ميليتوبول األوكرانية 

املحتلة من قبل روسيا، 
ذات املوقع االستراتيجي 

جنوب شرق البالد، 
مساء أمس األول، بينما 

استهدفت القوات الروسية 
مدينة أوديسا جنوبًا على 

البحر األسود بطائرات 
مسيرة إيرانية.

وقال الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

ليل السبت ـ األحد إن أكثر 
من 1.5 مليون شخص 

باتوا محرومني من التيار 
الكهربائي في أوديسا 

التي تضم أهم ميناء 
أوكراني. 

الى ذلك، كشف نائب 
رئيس مجلس األمن 

القومي الروسي ديمتري 
مدفيديف، أمس، أن 

بالده تكثف إنتاج »أقوى 
وسائل التدمير بما في 

ذلك تلك القائمة على 
مبادئ جديدة«، في اشارة 
على ما يبدو إلى األسلحة 

التي تفوق سرعتها 
سرعة الصوت، ملوحًا 

باستخدامها ضد الغرب.

أعلنت الخارجية األميركية 
أنها سترسل وفدًا رفيع 

املستوى إلى الصني 
األسبوع الجاري، قبل 
زيارة الوزير أنطوني 

بلينكن املرتقبة في أوائل 
.2023

يأتي ذلك في أعقاب لقاء 
الرئيس األميركي جو 

بايدن، ونظيره الصيني 
شي جينبينغ في نوفمبر 
املاضي، على هامش قمة 

»مجموعة العشرين« 
في إندونيسيا. وقالت 

الخارجية األميركية، 
في بيان، ليل السبت ـ 

األحد، إن الخطوة تأتي لـ 
»مواصلة إدارة املنافسة« 
بني البلدين و»استكشاف 
مناطق محتملة للتعاون«.

سلة أخبار

قرقاش يطالب بضمانات 
أمنية غربية

احتدام المعارك
جنوب أوكرانيا

وفد أميركي إلى بكين
تمهيدًا لزيارة بلينكن

عراقيون تجمعوا قبل أيام في بغداد تنديدًا بحكم صادر 
بالسجن 3 سنوات ضد ناشط بسبب تغريدات )أ ف ب(

صرب يغلقون طريقًا في بلدة رودين شمال كوسوفو أمس األول )رويترز(

بن سلمان يستقبل ميقاتي... »دفتر الشروط« السعودي لم يتغير
● بيروت - منير الربيع

تحقق خــرق، ولــو من الناحية الشكلية، في 
ل 

ّ
جـــدار الــعــالقــات اللبنانية - الــســعــوديــة، تمث

فــي لــقــاء ولـــي الــعــهــد الــســعــودي األمــيــر محمد 
بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب 

ميقاتي. 
وتكشف مصادر دبلوماسية متابعة لمسار 
العالقات بين البلدين، أن الجهود الفرنسية هي 
التي أدت إلى عقد هذا اللقاء، ال سيما أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول منذ فترة أن 
 لميقاتي في الــريــاض ولقاء ولي 

ً
ر مــوعــدا

ّ
يوف

 عن أن باريس ال تزال 
ً
العهد السعودي، فضال

تعمل مع الرياض لبناء شراكة سياسية حيال 
الملف اللبناني تضاف إلى شراكتهما في تقديم 

المساعدات اإلنسانية.

وأعلنت »الخارجية« السعودية، أنه تم خالل 
الــلــقــاء بــيــن بـــن ســلــمــان ومــيــقــاتــي اســتــعــراض 
أوجــــه الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، وقــد 
ــقــــديــــره الــــدائــــم  ــرب مـــيـــقـــاتـــي عــــن شــــكــــره وتــ ــ ــ أعـ
لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان ودورها 
األســـاســـي فـــي إرســـــاء الــمــصــالــحــة الــلــبــنــانــيــة، 
وتكريس مرحلة السلم بعد إقرار وثيقة الوفاق 

الوطني في مؤتمر الطائف. 
ــد الـــتـــزام الحكومة  وأضـــافـــت أن مــيــقــاتــي أكـ
الــلــبــنــانــيــة بــاتــخــاذ كـــل الـــخـــطـــوات الــتــي تمنع 
اإلساءة إلى المملكة وكل الدول العربية، ال سيما 

دول مجلس التعاون.
ولفت بيان »الخارجية« السعودية الــى أنه 
تــم »خــالل اللقاء تأكيد أهمية انتخاب رئيس 
للبنان وتنفيذ اإلصـــالحـــات الــتــي يتطلع لها 
الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. بدوره، أكد 

سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن لبنان 
واســـتـــقـــراره، وعــلــى اســتــمــرار الــدعــم اإلنــســانــي 
الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني 

الشقيق«.
، يشير الموقف السعودي بوضوح إلى أن 

ً
إذا

المملكة ال تــزال على موقفها حول الوضع في 
لبنان، من خالل جملة إشارات أبرزها التمسك 
بــاتــفــاق الـــطـــائـــف، والـــحـــفـــاظ عــلــى االســـتـــقـــرار، 
ة لــدول مجلس التعاون،  وضــرورة عــدم اإلســاء
ــاب رئـــيـــس وإقــــــرار  ــخـ ــتـ ــة إلـــــى تـــأكـــيـــد انـ ــافــ إضــ

اإلصالحات. 
وهذا يعني أن »دفتر الشروط« السعودي ال 
يزال على حاله، والموقف لم يتغير، فيما خطوة 
 من االهتمام وتقديم رسالة 

ً
اللقاء تشّكل نوعا

مــبــاشــرة بـــأن حــصــول لــبــنــان عــلــى الــمــســاعــدة 
السياسية أو غيرها يرتبط باألفعال ال باالقوال.

وتـــقـــول مـــصـــادر لــبــنــانــيــة إن مــيــقــاتــي أبـــدى 
كل االستعداد للتعاون مع المملكة، وأبلغ بن 
سلمان أن لبنان يلتزم بالقرارات العربية، وأنه 
ال يريد االغــتــراب بالتحديد عــن دول الخليج، 
وأنه حريص على المصالح الخليجية واألمن 
 باهتمام أكبر بلبنان. 

ً
القومي الخليجي، مطالبا

ويمكن لهذا اللقاء أن يشكل خطوة أولى في 
طريق طويل كان قد بدأ مع »المبادرة الكويتية«، 
وال بــّد له أن يستمر في مسار انتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة غـــيـــر مـــحـــســـوب عـــلـــى أي 
طرف، ويحظى بثقة الدول العربية والمجتمع 
الدولي، وبعدها ينتقل النقاش إلى ملف رئاسة 
الــحــكــومــة وآلـــيـــة تشكيلها وبــرنــامــجــهــا الـــذي 
يفترض أال يتعارض مع توجهات دول الخليج 
ومصالحها، وعندها يمكن الحديث عن إعادة 
اهـــتـــمـــام ســـعـــودي أو خــلــيــجــي بــلــبــنــان بشكل 

 عن تقديم المساعدات 
ً
مباشر وتفصيلي، بعيدا

اإلنسانية.
في المقابل، تقول مصادر دبلوماسية إنه من 
المبكر استنتاج تبلور صيغة تسوية جديدة 
في لبنان تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية 
قد يكون قائد الجيش جوزيف عون الــذي قام 
بزيارة إلى قطر، مقابل بقاء ميقاتي في رئاسة 
 هناك مسارا طويال والئحة طويلة 

ّ
الحكومة، ألن

من الشروط ال بّد من االلتزام بها.
وفــي هــذا الــســيــاق، ال يمكن إغــفــال انعكاس 
داخـــلـــي مـــا لــلــتــوتــر الــفــرنــســي - اإليـــرانـــي على 
خلفية دعم باريس للمحتجين اإليرانيين ضد 
 من طهران 

ً
النظام، وهذا قد يستدعي تصعيدا

 لمساعيها على الساحة 
ً
ضد باريس، وتصعيبا

اللبنانية بالتحديد.

عززت طهران نفوذها في 
العراق بعد تسلم حكومة 

محمد شياع السوداني 
السلطة، المؤيدة لها، في 
غياب أي معارضة، حسبما 

رصد تقرير من بغداد أشار 
 إلى خطوات لتمكين 

ً
خصوصا

حلفاء طهران في الحشد 
.

ً
الشعبي ماليا

اشتباكات مسلحة تزيد التوترات العرقية شمال كوسوفواشتباكات مسلحة تزيد التوترات العرقية شمال كوسوفو
بريشتينا تؤجل انتخابات في مناطق الصرب 

وبلغراد تطلب إذن »الناتو« لنشر جيشها

https://www.aljarida.com/article/7671
https://www.aljarida.com/article/7669
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تأكيد إجرائها في 4 
أندية وحسم وهدوء 

وغموض بأخرى

حازم ماهر
ُيــغــلــق الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن مـــســـاء الــيــوم 
)االثـــنـــيـــن(، بـــاب الــتــرشــح النــتــخــابــات األنــديــة 
الشاملة والمتخصصة، المقرر إجراؤها يومي 

12 و14 يناير المقبل.
ورغم حسم الموقف في العديد من األندية، 
ــوز قــائــمــة بعينها بــالــتــزكــيــة، فــإن  بــضــمــان فــ
الفائزين يناورون بتقديم تشكيل القائمة للجنة 
االنتخابية اليوم، خشية ترشح منافسين، سواء 

بقائمة أو مستقلين.

أربعة أندية
ــرر إجــــــــراء  ــ ــقـ ــ ــط تـ ــقــ ــديــــــة فــ ــة أنــــ ــعــــ ــة أربــــ ــمــ ثــ
االنــتــخــابــات بــهــا حــتــى أمـــس، وهـــي: النصر، 
حيث تتنافس قائمتا أبناء النادي والجميع، 
وكـــذلـــك قــائــمــتــا الـــجـــهـــراء واالتــــحــــاد بــنــادي 
الجهراء، وقائمتان أخريان بنادي الشباب، 
 عن ترشح عضو الجمعية العمومية 

ً
فضال

، األمر الذي 
ً
لنادي كاظمة بدر الفودري مستقال

يــفــرض على مجلس اإلدارة الــحــالــي خوض 

االنتخابات، بداًل من الفوز كالعادة بالتزكية.
ــور هـــادئـــة فـــي أنـــديـــة الــكــويــت  ــ وتــســيــر األمــ
والـــســـاحـــل وخـــيـــطـــان والــتــضــامــن والـــيـــرمـــوك 
والفحيحيل والصليبيخات والقرين، حيث من 
حسم انتخاباتها بالتزكية، ما 

ُ
المفترض أن ت

 في الترشح على مقاعد 
ً
لم يشهد اليوم جديدا

المستقلين.
 في نــادي السالمية، 

ً
كما يبدو األمــر هــادئــا

بعد إعالن رئيس مجلس اإلدارة الحالي الشيخ 
تركي اليوسف ترشحه وإعــالن القائمة اليوم، 
رغم أنه تردد أن القائمة المنافسة، التي نجحت 
في انتخابات 2010، عقدت العزم على خوض 
، بعد ابتعادها في انتخابات 

ً
االنتخابات مجددا

.2018
ويسود الهدوء الذي يسبق العاصفة نادي 
بــرقــان، حيث لم يعلن حتى أمــس، ترشح أحد 
لالنتخابات، مــع الــوضــع فــي االعــتــبــار أن ثمة 
 في مجلس اإلدارة الحالي دفع 

ً
 شديدا

ً
انقساما

رئيس النادي همالن الهمالن إلى المطالبة بحل 

المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة إلدارة النادي 
حتى إجراء االنتخابات.

ومن المقرر أن يشكل الهمالن قائمة جديدة 
برئاسته، فيما يشكل أمــيــن الــســر الــعــام أنــور 

العتيبي قائمة أخرى.

غموض في العربي
فـــي الــمــقــابــل، فـــرض الــغــمــوض نــفــســه على 
 
ً
انتخابات النادي العربي، التي تنظرها حاليا

الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، لكن اللجنة 
االنتخابية، برئاسة اللواء مصطفى بدر، تباشر 

عملها، ابتداء من أمس حتى اليوم.
جدير بالذكر، أن األندية التي ُحسمت فيها 
االنتخابات بالتزكية ستشهد وجود مجالس 
اإلدارات الحالية، مع إجراء تغييرات طفيفة على 
عدد من أعضاء المجلس، فيما طال التغيير في 
 
ً
قائمة الجهراء رئيس النادي نواف جديد، علما
أن التزكية حسمت انتخابات القادسية التي 

جريت في وقت سابق.
ُ
أ

غلق باب الترشح النتخابات األندية اليومغلق باب الترشح النتخابات األندية اليوم

المطيري ثالث العالم في الرياضات اإللكترونية
حــقــق الـــالعـــب فــهــد الــمــطــيــري 
 Tekken« المركز الثالث في لعبة
ــافــــســــات بـــطـــولـــة  ــنــ ــمــــن مــ 7«، ضــ
الــعــالــم لــلــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة 
 فــي جــزيــرة بالي 

ً
المقامة حــالــيــا

اإلندونيسية.
م الـــالعـــب الــمــطــيــري أداًء  ــدَّ ــ وقـ
 خــالل مشوار البطولة، إذ 

ً
مميزا

تخطى العــبــي منتخبات كوريا 
الجنوبية وبولندا والدومينيكان 
في األدوار األولى، لكنه تعثر في 
الدور نصف نهائي أمام منتخب 

إيطاليا وخسر 2-3.
ــيـــري عــلــى  وســـيـــحـــصـــل الـــمـــطـ
جــائــزة مــالــيــة بــجــانــب الميدالية 

البرونزية، قدرها 5 آالف دوالر.
بـــــدوره، أعــــرب رئــيــس الــنــادي 
الكويتي للرياضات اإللكترونية 
عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــلـــي عـــــن ســـعـــادتـــه 
الــكــبــيــرة بــتــحــقــيــق هــــذا اإلنـــجـــاز 
العالمي، الذي ُيعد خطوة كبيرة 

لألمام على صعيد اللعبة.

المطيري يتوسط العلي والمدرب علي البحراني

طائرة العربي تصطدم بكاظمة في الدوري
• محمد عبدالعزيز

تــــــقــــــام الـــــــيـــــــوم مـــــــبـــــــاراتـــــــان فـــي 
ــة مــن  ــعــ ــرابــ ــات الــــجــــولــــة الــ ــسـ ــافـ ــنـ مـ
ــدوري الــمــمــتــاز لــلــكــرة الــطــائــرة،  ــ الـ
إذ يلتقي الــعــربــي مــع كــاظــمــة، في 
الـــســـابـــعـــة وخـــمـــس عـــشـــرة دقــيــقــة 
مساًء على صالة االتحاد بمجمع 
ــاالت الـــشـــيـــخ ســـعـــد الــعــبــدالــلــه  ــ صــ
ــلـــى نــفــس  الــــريــــاضــــي، تــســبــقــهــا عـ
ــان  ــرقــ الــــصــــالــــة مــــــبــــــاراة تـــجـــمـــع بــ
ــكـــويـــت فـــي الــخــامــســة وخــمــس  والـ

عشرة دقيقة مساًء.
يتطلع »األخــضــر«، األول بفارق 
ــة، ولـــكـــل  ــيــ ــادســ ــقــ ــن الــ ــ األشــــــــــواط عـ

مــنــهــمــا 9 نـــقـــاط، لــلــمــحــافــظــة على 
سجله الخالي من الهزائم، لالنفراد 
بقمة الـــدوري على حساب كاظمة 
)الـــــرابـــــع(، بـــفـــارق األشـــــــواط خــلــف 
الــكــويــت )الــثــالــث(، ولــكــل منهما 6 
نقاط، والطامع في استعادة توازنه 
عــقــب خــســارتــه أمـــام الــقــادســيــة في 
ــذلـــك  ــل الـــمـــاضـــيـــة، وكـ ــبـ الــــجــــولــــة قـ

تحسين مقدمة الترتيب.
ــــت وبـــــرقـــــان  ــويـ ــ ــكـ ــ وفــــــــي لـــــقـــــاء الـ
ــام  ــ ــفــــرصــــة ســـانـــحـــة أمـ ســـتـــكـــون الــ
»األبـــيـــض« )الــثــالــث( لتحقيق فــوز 
بــمــتــنــاول يــده عــلــى حــســاب بــرقــان 
 
ً
قبل األخير من دون رصيد، طمعا

في دخول صراع المقدمة.

»البرتقالي« والصليبيخات في ممتاز اليد
تقام اليوم ثالث مباريات في افتتاح 
الــجــولــة الــتــاســعــة مـــن الـــــدوري الــمــمــتــاز 
لكرة اليد، إذ يلتقي في الرابعة والنصف 
 كاظمة مــع الصليبيخات، تليها 

ً
عــصــرا

ــة وخــــمــــس عــــشــــرة دقــيــقــة  ــادســ فــــي الــــســ
مـــســـاًء مـــبـــاراة الــســالــمــيــة مـــع الــيــرمــوك، 
وفـــي الــثــامــنــة مــســاء يــلــعــب الــعــربــي مع 
الــفــحــيــحــيــل، عــلــى صـــالـــة الــشــيــخ سعد 

العبدالله.
فـــي الـــمـــبـــاراة األولــــــى، يــتــطــلــع كــاظــمــة 
الثامن بـ 5 نقاط لالستفادة من صحوته 
األخيرة، بعد تغلبه على برقان في الجولة 
الماضية، لتحقيق ثاني انتصاراته على 
التوالي على حساب الصليبيخات السابع 
ــادم مـــن فــــوز مــهــم على  ــقــ ـــ 6 نـــقـــاط، والــ بـ

العربي الطامح للتصدي لـ »البرتقالي« 
وتحسين موقعه في البطولة.

وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يسعى السالمية 
الثالث بـ 12 نقطة لمواصلة زحفه على مقدمة 
ــرات، وتــعــمــيــق جـــراح  ــثـ الــتــرتــيــب مـــن دون عـ
الــيــرمــوك قــبــل األخــيــر بـــ 4 نــقــاط، والــســاعــي 
إلــى تعويض خسارته أمــام القرين )األخير( 
في المرحلة الماضية ودخول منطقة األمان.

ويــدخــل الــعــربــي )الــخــامــس( والفحيحيل 
ــان )الـــــرابـــــع(، بــفــارق  ــرقـ ــادس(، خــلــف بـ )الـــــســـ
األهــــداف ورصــيــد واحـــد )7 نــقــاط(، الــمــبــاراة 
الثالثة بهدف واحد، هو فك الشراكة واالنفراد 
ــاراة مـــن الــمــرجــح  ــبــ بــالــمــركــز الــــرابــــع، فـــي مــ
أن تـــكـــون صــعــبــة عــلــى الــفــريــقــيــن، لــتــقــارب 

مستواهما.

جانب من مباراة الفحيحيل وكاظمة السابقةالكويت والجهراء في لقاء من الجوالت الماضية

تتويج عبدالله وعلي الفيلكاوي بلقب بطولة الشراع
أسفرت نتائج بطولة الكويت المفتوحة 
لـــلـــقـــوارب الــشــراعــيــة، الــتــي نظمتها لجنة 
الـــشـــراع والــتــجــديــف والـــكـــايـــاك فـــي الــنــادي 
البحري الرياضي الكويتي، عن فوز عبدالله 
أحمد الفيلكاوي بكأس المركز األول في فئة 
 حسين يونس 

ً
»االوبــتــمــســت«، وجـــاء ثانيا

 مشاري عثمان الكندري.
ً
عبدالواحد، وثالثا

ــــي فــئــة »االلــــكــــا 6« حــقــق عــلــي أحــمــد  وفـ
 علي 

ً
الفيلكاوي المركز األول، وجـــاء ثانيا

 نايف عبدالله الهده، 
ً
جاسم بوحمد، وثالثا

فيما استطاع الثنائي الفرنسي نيكوالس 
جوسيت ورينو بيرانجر تحقيق المركز األول 
في فئة »الهوبي كــات« لألجانب المقيمين 
بالكويت، وجــاء البريطاني بين هودجيكز 
واإليطالي  موريزيو ماجيريني في المركز 
الــثــانــي، وحـــل الــبــريــطــانــي ستيف غــاردنــر 

واألميركي بيرزيركي في المركز الثالث.
ــيـــمـــت الـــبـــطـــولـــة بـــمـــشـــاركـــة واســـعـــة،  وأقـ
وحـــضـــور الــســفــيــر الــتــونــســي لـــدى الكويت 
الــهــاشــمــي عجيلي، وأمــيــن الــســر الــعــام في 
الــنــادي البحري خالد الــفــودري، وبــإشــراف 
رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في 

النادي البحري أحمد الفيلكاوي.
وتــم تكريم حمد القصار كأصغر العب 
فـــي فــئــة »االوبـــتـــمـــســـت«، وتــكــريــم الالعبين 
المخضرمين محمد حمد الحمدان وسيد 
جميل القالف بصفتهما من الالعبين القدامى 
للشراع في الــنــادي البحري، كما تم تكريم 
حكام البطولة: عبدالله جمال جوهر، وزين 
العابدين خيرات، وكــرم عبدالصبور أمين، 
وجــــواد الــقــالف، وعــلــي رجـــب عــلــي، وفـــراس 

الخشتي.
الهاشمي والفودري والفيلكاوي وتكريم الفائزين

عجلة دوري »زين« الممتاز تعود للدوران اليوم

• أحمد حامد
ــيـــوم مــبــاريــات  ــن مـــســـاء الـ تــنــطــلــق الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة مـ
الجولة العاشرة من منافسات دوري زين الممتاز لكرة 
الــقــدم، بإقامة مــبــاراة الفحيحيل وكاظمة على استاد 
 
ً
ناصر العصيمي بنادي خيطان، وفي السابعة إال ثلثا
يستضيف الجهراء فريق الكويت على اســتــاد مبارك 
 بمواجهتي 

ً
ستكمل مباريات الجولة غــدا

ُ
العيار، وت

القادسية والساحل، والعربي مع النصر، وبعد غٍد 
)األربعاء( بمواجهة التضامن والسالمية.

يحتل الكويت صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، 
وفي الوصافة العربي بـ 16 نقطة، ومن ثم كاظمة 
والسالمية والجهراء في المراكز من الثالث حتى 
 الفحيحيل 

ً
الخامس على الترتيب، وسادسا

12 نــقــطــة، وهـــو نــفــس رصــيــد الــقــادســيــة 
السابع، ومن ثم النصر الثامن 10 نقاط، 
يليه التضامن بفارق نقطة، وفي المركز 

األخير الساحل بخمس نقاط.
وتخطف مباراة الجهراء والكويت 
ــوم األول من  ــيــ ــي الــ األضـــــــــواء فــ
مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة، 
 على رغبة »األبيض« في 

ً
عطفا

 تعويض خسارته أمام 
ً
البقاء بــصــدارة الترتيب، وأيــضــا

الجهراء بالدور األول، كما أن المباراة هي االختبار األول 

للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البحريني علي عاشور.
ويـــدرك الكويت أن تجاوز الجهراء في عقر داره ليس 
باألمر السهل، كما أن الحالة البدنية والفنية لـ »أبناء القصر 
األحمر« في مستوى مميز مع المدرب السلوفيني ساندي 

سيدينوفسكي.
ونجح »األبيض« بالجولة التاسعة في تجاوز السالمية 
والحفاظ على صدارة الترتيب، كما أن صفوف الفريق تشهد 
جاهزية كبيرة، باستثناء فيصل زايــد، الــذي اشتكى من 

اإلصابة بعد عودته من صفوف »األزرق«.
ويـــبـــرز فـــي صــفــوف الــكــويــت مــهــاجــم الــفــريــق ياسين 
الخنيسي، العائد مــع مواطنه بــالل العيفة مــن مونديال 
الــدوحــة، بعد مشاركة »نسور قــرطــاج«، إلــى جانب عمرو 
عــبــدالــفــتــاح، ومـــهـــدي بــرحــمــة، ويـــوســـف نـــاصـــر، وأحــمــد 

الظفيري، وغيرهم من الالعبين المميزين.
 للحارس 

ً
 مؤثرا

ً
في المقابل، تشهد صفوف الجهراء غيابا

بدر الصعنون، لتراكم اإلنذارات، كما اشتكى مدافع الفريق 
كوفي من إصابة قد تمنعه من المشاركة أمام الكويت.

ل سيدينوفسكي، مدرب الجهراء، على الغاني ابودو  ويعوِّ
ــارا، وعبدالعزيز مـــروي، إلــى جانب يوسف الرشيدي،  ديـ
ومحمد باجيه، وعبيد رافع، وضاحي الشمري، وغيرهم، 

لصنع الفارق أمام الكويت.
ومن المنتظر أن يلجأ الجهراء إلى دفاع المنطقة، ومن 

ثم االعتماد على الهجمات المرتدة.
وفي مباراة الفحيحيل وكاظمة، يتطلع المستضيف فريق 

الفحيحيل إلى تعويض خسارته أمام »البرتقالي« في 
الجولة األولى من منافسات الممتاز بثالثة أهداف من 
دون رد، كما يتطلع العبو الفحيحيل، بقيادة المدرب 

فراس الخطيب، إلى استعادة نغمة االنتصارات، التي 
تعطلت في الجولة الماضية، حيث 

خسر الفريق 1-4 أمام الجهراء.
وال تعاني صفوف الفحيحيل 

غــيــابــات مــؤثــرة، وهـــو مــا يمنح الجهاز 
الفني األريحية الختيار التوليفة المناسبة أمام 

 على الــمــبــاريــات الماضية، 
ً
»الــبــرتــقــالــي«. وعــطــفــا

يرتكز الفحيحيل على هدافه يوسف بن سوده في 
الهجوم، يعاونه يعقوب الطراروة وفواز 

الرشيدي والمحترف نغوما.
في المقابل، يدخل كاظمة المباراة 

مـــع مـــدربـــه الـــجـــديـــد، الـــرومـــانـــي ايــلــي 
 للصربي 

ً
ستان، الذي تسلم المهمة بديال

زيكو ماركوف، على أمل تحسين الصورة 
واستعادة البريق الغائب عن الفريق في الفترة 

األخيرة، ولم يتمكن »البرتقالي« من تحقيق الفوز في آخر 5 
مباريات بالممتاز، بواقع 3 تعادالت وخسارتين، كان آخرها 

أمام الساحل بثالثة أهداف لهدف.
وتشهد صــفــوف »الــبــرتــقــالــي« إصــابــة مهاجم الفريق 

شبيب الخالدي.

الجهراء يستضيف الكويت والفحيحيل يلتقي كاظمة في الجولة العاشرةالجهراء يستضيف الكويت والفحيحيل يلتقي كاظمة في الجولة العاشرة

هيئة التحكيم الرياضي اعتمدت 
جداول المحكمين والخبراء والوسطاء

اعــتــمــد مجلس إدارة الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
جــــــداول الــمــحــكــمــيــن والـــخـــبـــراء 
والوسطاء، بعد إغالق باب القيد 
بها وتجديد عضوية المقيدين، 
 
ً
 وخــبــيــرا

ً
بــإجــمــالــي 65 مــحــكــمــا

، منهم عشرة محكمين 
ً
ووسيطا

من محكمة التحكيم الرياضية 
الدولية )كاس(.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم 
ــاب  ــ ــوهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الــــــريــــــاضــــــي د. عـ
صــــادق، أمــــس، بمناسبة مــرور 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــى بــــــــدء اسـ ــلــ ــن عــ ــيــ ــامــ عــ
طلبات التحكيم والوساطة في 
المنازعات الرياضية، إن الهيئة 
الوطنية قيدت 36 طلب تحكيم 
مــقــدمــة مــن الــهــيــئــات الرياضية 
والالعبين ومتعهدي الالعبين 
وأعضاء الجمعيات العمومية، 
 إلى 

ً
فيما تمت إحــالــة 33 طلبا

غرف تحكيم مختصة؛ إما فردية 
أو ثالثية.

وذكــــــــــــــر صــــــــــــــادق أن غــــــرف 
 
ً
الــتــحــكــيــم تـــم تــشــكــيــلــهــا فـــرديـــا
، وفــق اختيار واتفاق 

ً
أو ثالثيا

 للقواعد 
ً
أطـــراف الــنــزاع، وطبقا

اإلجــــرائــــيــــة لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة، 
 إلــــى تــشــكــيــل 14 غــرفــة 

ً
مـــشـــيـــرا

تحكيم فردية، و19 غرفة ثالثية 
للفصل في طلبات التحكيم التي 

تم تقديمها.
ــــرف  وأضـــــــــــح أن رئـــــــاســـــــة غـ
ــة يــــتــــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم الـ

اختيارها مــن محكمي »كــاس«، 
ــــدي مــن  ــجــ ــ وفــــــق الـــتـــرتـــيـــب األبــ
جــــدول المحكمين المرجحين 

المعتمدين لدى الهيئة.
وأضــــــاف أنــــه تـــم صـــــدور 24 
 من غرف 

ً
 نهائيا

ً
 تحكيميا

ً
قرارا

التحكيم دون أي تدخل بها من 
مجلس اإلدارة أو األمانة العامة، 
 إلى أنه تم استئناف أربعة 

ً
الفتا

مــنــهــا لـــــدى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الرياضية الدولية من قبل أطراف 

النزاع.
وأوضــــــــح صــــــادق أن تــنــفــيــذ 
الـــقـــرارات التحكيمية النهائية 
ــد الـــقـــانـــونـــيـــة  ــواعـ ــقـ ــلـ يـــخـــضـــع لـ
المقررة بشأن التحكيم الــواردة 
فــي المرسوم بالقانون رقــم 38 
لسنة 1980، وفق ما نص عليه 
قــانــون الــريــاضــة رقــم 2017/87، 
فـــيـــمـــا تـــمـــت مـــخـــاطـــبـــة اإلدارة 
العامة للتنفيذ والمحكمة الكلية، 
ــع الــمــخــتــصــيــن  ــ ــاع مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
للتنسيق بهذا الشأن، وبين أن 
أطراف النزاع مازالوا يواجهون 

صعوبات بهذا الشأن.
ــراء  ــــرورة إجــ ــــدد عــلــى ضــ وشـ
تــعــديــل تــشــريــعــي عــلــى قــانــون 
الــريــاضــة، لمعالجة هـــذا األمـــر، 
 أعضاء مجلس األمــة إلى 

ً
داعيا

 عــلــى 
ً
ــة الـــتـــحـــرك، حـــفـــاظـــا ــرعـ سـ

ــئـــات  ــيـ حــــقــــوق الـــالعـــبـــيـــن والـــهـ
الرياضية والمنتسبين لها.

ــز طــلــبــات  ــ ــرّكـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى تـ
الــتــحــكــيــم الــتــي تـــم الــفــصــل بها 

أو تــلــك الــتــي مــا زالــــت مــنــظــورة 
أمـــام غــرف التحكيم المختصة 
حول مطالبات مالية مقدمة من 
الالعبين، بعدد 23 طلب تحكيم، 
إذ اســـتـــعـــانـــت غـــــرف الــتــحــكــيــم 
الـــمـــخـــتـــصـــة بــــخــــبــــراء مــالــيــيــن 
معتمدين لدى الهيئة لمراجعة 
المطالبات المالية وإعداد تقارير 

الخبرة بشأنها.
وأكـــــــــــــد صـــــــــــــادق اســـــتـــــعـــــداد 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــســلــم وقــيــد 
ــة  ــاطـ طـــلـــبـــات الــتــحــكــيــم والـــوسـ
للعقود التجارية المبرمة بين 
الــهــيــئــة الــريــاضــيــة والــالعــبــيــن 
مــن جــهــة، والهيئات الرياضية 
والــشــركــات الــتــجــاريــة مــن جهة 
أخرى، في ضوء التعديل األخير 
ــاســـي للجنة  عــلــى الــنــظــام األسـ

األولمبية الكويتية.

عبدالوهاب صادق

الدواس وإنجاز مزدوج لألب واالبن
ــري  ــ ســ

ُ
ــتـــي أ فــــي إنــــجــــاز كـــويـ

ــر مـــســـبـــوق حــقــق  ــيـ مـــــــزدوج وغـ
البطل العالمي الشاب للدراجات 
الــمــائــيــة راشــــد أحــمــد الــــدواس 
الــمــركــز األول فـــي فــئــة الــواقــف 
ضمن منافسات بطولة اإلمارات 
ــتـــحـــمـــل  الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــقــــدرة والـ
لــلــمــوســم الـــحـــالـــي، فــيــمــا حقق 
والـــده البطل المخضرم أحمد 
ــــدواس الــمــركــز األول فــي فئة  الـ

المخضرمين.

راشد ووالده أحمد الدواس خالل مراسم التتويج
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وفيات

معصومة عبدالمحسن إبراهيم محمد الصايغ 
أرملة: طاهر محمد العطار 

، شيعت، الرجال: الشعب، ق6، ش68، م1، الحسينية 
ً
83 عاما

الكاظمية، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، 
شارع أب حنيفة، ج101، م16، ت: 99623003

خيرية عبدالله إبراهيم
أرملة: حسين علي السنافي

، شيعت، الرجال: الجابرية، ق5، ش12، م556، النساء: 
ً
86 عاما

سلوى، ق3، ش4، م13، ت: 99450450، 97919934
أحمد محمد علي األنصاري 

، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 98798499، 97808012
ً
73 عاما

سلمى كامل عرنوس
أرملة: أحمد إبراهيم سعد الربيعان

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: العزاء 
ً
92 عاما

عبر الهاتف، ت: 99048904، 66440050
عبدالوهاب علي محمد سالم

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الظهر، 
ً
77 عاما

ق5، ش5، م1، ت: 99287447، 90003688، 95578444

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:08

 06:33

 11:42

   02:32

  04:51 

     06:12

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  21

 0 9

 
ً
 00:44 صبـــاحــــــا

 03:47 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
08:39 صبـــاحــــــا

08:27 مــــــســــــــــــــــاًء

« للمدرسة
ً
 »محشوا

ً
حضر مسدسا

ُ
طالبة ت موظفو تكساس ممنوعون من »تيك توك«

ــة  ــ ــــي واليـ ــقــــت الــــشــــرطــــة فـ ألــ
فـــلـــوريـــدا األمـــيـــركـــيـــة، الــقــبــض 
على طالبة ال يتجاوز عمرها 
، بـــعـــد أن أحـــضـــرت 

ً
12 عــــامــــا

« إلـــــى 
ً
ــوا ــ ــ ـــشـ ــ ـــحــ ــ  مــ

ً
ـــا ــ ـــدســ ــ ـــســ ــ »مــ

مدرستها.
وذكرت محطة »فوكس 35« 
التلفزيونية، فــي الخبر الــذي 
نقله موقع سكاي نيوز، أمس، 
ــرت مــعــهــا  ــ ــــضـ ــلـــة أحـ ــفـ أن الـــطـ

«، أي بــه 
ً
 مــــحــــشــــوا

ً
ــا »مــــســــدســ

طلقات، إلى مدرسة غرينوود 
ليكس اإلعــداديــة فــي مقاطعة 

سيمينول بوالية فلوريدا.
ووصل عناصر من الشرطة 
إلى المدرسة، بعد تلقي بالغ 
عــن وجــود مسدس مــع إحــدى 
ــــدوا مــديــر  ــاهـ ــ ــبـــات، وشـ ــالـ الـــطـ
الــمــدرســة وهــو يفتش حقيبة 
الـــظـــهـــر الـــخـــاصـــة بــالــطــالــبــة، 

 من 
ً
ليستخرج بالفعل مسدسا

طراز »غلوك 48«.
وتــم اعتقال الطفلة، بتهمة 
ــازة ســــــالح نـــــــاري بــشــكــل  ــ ــيـ ــ حـ
غير قانوني فــي ُعمر أقــل من 

.
ً
18 عاما

من جانبها، قالت المدرسة، 
ــا »تـــعـــمـــل مــع  ــهــ ــان، إنــ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ُسلطات إنفاذ القانون في مثل 

هذه الحوادث«.

أعلن الحاكم غريغ أبوت أنه 
لـــن يــســمــح لــمــوظــفــي الـــوكـــاالت 
الــــحــــكــــومــــيــــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
تــكــســاس بــتــنــزيــل واســـتـــخـــدام 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ تــــطــــبــــيــــق وسـ
االجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــيـــنـــيـــة »تــيــك 
توك« على األجهزة التي يوفرها 

صاحب العمل.
وفي شرح للحظر، أشار إلى 
مزاعم بأن بكين ربما تستخدم 

 إلـــى 
ً
الـــمـــنـــصـــة لـــلـــوصـــول ســــــرا

مــعــلــومــات حــســاســة، وهـــو أمــر 
.
ً
 وتكرارا

ً
نفته الصين مرارا

ــى مــســؤولــي  ــة إلــ ــالـ ـــي رسـ وفـ
الدولة، كتب أبوت: »يحصد تيك 
توك كميات هائلة من البيانات 
مــن أجــهــزة مستخدميها - بما 
ــيـــف  فــــــي ذلــــــــك مــــتــــى وأيـــــــــن وكـ
يــــقــــومــــون بــــنــــشــــاط اإلنــــتــــرنــــت 
- وتـــــــقـــــــدم هـــــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة 

الــمــعــلــومــات الـــتـــي يــحــتــمــل أن 
تــكــون حــســاســة إلـــى الــحــكــومــة 

الصينية«.
وفـــــــي يـــــــوم األربــــــــعــــــــاء، رفــــع 
الــمــدعــي الــعــام لــواليــة إنــديــانــا، 
تـــود روكــيــتــا، دعــــوى قضائية 
 أنـــه 

ً
ــا ــيـ ــك تـــــــوك«، مـــدعـ ــيـ ضــــد »تـ

ضلل المستخدمين بشأن قدرة 
الحكومة الصينية على الوصول 

إلى بياناتهم.

مسبار إماراتي إلى القمرمسبار إماراتي إلى القمر
أطلقت شركة سبيس إكس األميركية بعثة خاصة إلى القمر، 
أمس، تضم مركبة إنزال تابعة لشركة يابانية، وأول مسبار 

إماراتي من نوعه.
وأطلقت الشركة المملوكة إليلون ماسك، الخميس الماضي، 
 مــن شبكة االتــصــاالت البريطانية »ون 

ً
 اصطناعيا

ً
40 قــمــرا

ويب« إلى المدار.
وأفادت وكالة األنباء البريطانية »بي آيه ميديا«، في الخبر 
الــذي نقله موقع روسيا اليوم، أمــس، بــأن صــاروخ »فالكون 
9«، المملوك لشركة سبيس إكس، حمل األقمار االصطناعية 
من مركز كينيدي الفضائي، التابع لوكالة الفضاء األميركية 

»ناسا«، في فلوريدا.
وانفصلت المرحلة األولــى من »فالكون 9«، ثم عــادت إلى 
األرض للهبوط على منصة تتبع »سبيس إكس« بقاعدة كيب 
كانافيرال للقوات الجوية، بينما استمرت المرحلة العليا 

للصاروخ في حمل أقمار »ون ويب« إلى المدار.
وإطــــالق األقــمــار االصــطــنــاعــيــة جـــزء مــن خــطــة »ون ويــب« 
 
ً
 اصطناعيا

ً
لبناء مجموعة من النطاق العريض من 648 قمرا

 ما أقمار 
ً
في مدار منخفض لكوكب األرض، وهي تشبه نوعا
ستارلينك االصطناعية الخاصة بـ »سبيس إكس«.

والمسبار الفضائي هو مركبة آلية بدون طاقم وال تدور 
حول األرض، بل تستعمل الستكشاف الفضاء الخارجي، حيث 
يتم إطالقها في الفضاء الخارجي بهدف استكشاف واحد أو 
أكثر من األجــرام السماوية )كوكب، قمر، مذنب، كويكب( أو 

استكشاف الوسط بين الكواكبي أو النجمي.

 لسرطان الدم الليمفاوي
ً
 فعاال

ً
بريطانيا تكتشف عالجا

دافـــع أطــبــاء بــريــطــانــيــون عــن فــعــالــيــة عــالج 
ــاك مــن ســرطــان الـــدم، أكثر 

ّ
مخصص لــنــوع فــت

 لدى األطفال، بعدما 
ً
أنواع السرطانات شيوعا

خضعت له.
ُ
تعافت أّول مريضة أ

 ،
ً
صت إصابة أليسا، البالغة 13 عاما

ّ
خ

ُ
وش

بــســرطــان الـــدم الــلــيــمــفــاوي الــحــاد مــن الخاليا 
التائية عام 2021، ولم يتفاعل هذا المرض مع 
تها، وبينها العالج 

ّ
العالجات التقليدية التي تلق

الكيميائي وزرع نخاع العظم.
وشاركت المراهقة في تجربة سريرية أجريت 
داخــــل مستشفى »غـــرايـــت أورمـــونـــد ســتــريــت« 
لـــأطـــفـــال فـــي لـــنـــدن، لـــعـــالج جـــديـــد يــســتــخــدم 
 المتأتية من 

ً
الخاليا المناعية المعدلة وراثيا

متطوع سليم.
 
ً
، كان وضعها مستقرا

ً
وفي غضون 28 يوما

مما أتاح إخضاعها لعملية زرع نخاع عظمي 
ثانية إلعــادة عمل جهازها المناعي، حسبما 
أوضح الباحثون خالل اجتماع سنوي عقدته 
ــراض الـــدم فــي عطلة  الجمعية األمــيــركــيــة ألمــ

نهاية األسبوع.
 ،

ً
وبــعــد 6 أشــهــر، أصــبــح وضــع أليسا جــيــدا

وعادت إلى منزلها في ليستر، وسط إنكلترا، 
مع تلقيها متابعة طبية.

وأشــار المستشفى، في بيان، أمــس، إلــى أن 
ــام ألــيــســا لــوال  ــان أمــ »الــخــيــار الــوحــيــد الــــذي كـ
خــضــوعــهــا لــلــعــالج الــتــجــريــبــي، هـــو الــرعــايــة 

التسكينية«.
ويــشــمــل ســـرطـــان الـــــدم الــلــيــمــفــاوي خــاليــا 
الجهاز المناعي والخاليا الليمفاوية التائية 
والبائية التي تقاوم ضد الفيروسات وتحمي 

الجسم منها.
وأوضـــــــح الــمــســتــشــفــى أن ألـــيـــســـا هــــي أول 

مريضة ُيعلن عن اسمها تتلقى الخاليا التائية 
المعّدلة، ويقضي العالج بالتحويل الكيميائي 

ألحرف كود الحمض النووي.
وساهم باحثون في المستشفى وآخرون من 

جامعة »كوليدج لــنــدن« فــي تطوير استخدام 
الخاليا التائية المعدلة لمعالجة سرطان الدم 

في الخاليا البائية عام 2015.
إال أن الخاليا التائية المصممة لمحاربة 

الــخــاليــا الــســرطــانــيــة انــتــهــى بــهــا األمــــر لقتل 
بعضها أثناء عملية إنتاجها، مما دفع العلماء 

إلى التفكير في حلول بديلة. 
)أ ف ب(

ً
أردني يلتقي أمه المصرية بعد ٤٣ عاما

 ،
ً
ــا ــامـ ــة بـــحـــث اســـتـــمـــرت 43 عـ ــلـ بـــعـــد رحـ

تمّكن شاب أردنــي من العثور على والدته 
الــمــصــريــة، مـــن خــــالل مــنــشــور عــلــى مــوقــع 
فيسبوك، بعد أن اعتقد كل منهما أن »اآلخر 

توفي« منذ سنوات.

ــاء دي إم ســي«  ــسـ وعـــــرض بـــرنـــامـــج »مـ
 نقله موقع الحرة أمس حول قصة 

ً
تقريرا

الـــشـــاب األردنـــــــي، ويـــدعـــى وســـــام، بــعــدمــا 
استطاع العودة إلى حضن أمه التي تعيش 
ــي مـــصـــر، بـــعـــد نـــشـــر صــفــحــة مــخــتــصــة  فــ

 حول 
ً
بالبحث عــن »الــمــفــقــوديــن« مــنــشــورا

الواقعة.
وقال التقرير إن صفحة »أطفال مفقودة« 
على »فيسبوك« نشرت منذ أيام صورة األم 
في شبابها، وقالت إنها »تزوجت من رجل 
أردنـــي فــي السبعينيات بمصر، وسافرت 
 
ً
معه إلى األردن، وبعد الزواج أنجبت طفال

 
ً
بعمان في نوفمبر 1979، ولكنه كان مريضا

وحجز في المستشفى، وبعد أيام أبلغ األب 
األم أن ابنهما توفي«، على عكس الحقيقة، 

نتيجة خالف نشب بينهما.
وبعد ذلك انفصلت األم عن األب، وعادت 
إلـــى مــصــر، وعــاشــت مــعــتــقــدة أن ابــنــهــا قد 
 أن أمه 

ً
تــوفــي، وكــذلــك عــاش وســام معتقدا

توفيت، واستمر في البحث عنها سنوات، 
قــبــل أن يـــرســـل بــيــانــاتــهــا لــتــلــك الــصــفــحــة 
المختصة بالعثور على المفقودين، وتمت 
مشاركة وتداول المنشور بشكل واسع عبر 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي، وبعد 
ساعات وصل المنشور إلى السيدة بالفعل، 
ــفــــال مــفــقــودة«  حــيــث وضـــعـــت صــفــحــة »أطــ
 على المنشور لتعلن »الجمع بين 

ً
تحديثا

األم ونجلها«.
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الليل يسأل 
ك...

ّ
احعن

ّ
وض
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درايش

فـــــــــــي غــــــيــــــبــــــتــــــك كـــــــــــم ســــــــــولــــــــــف الــــــــلــــــــيــــــــل لــــلــــيــــل
ــك!  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــــــــــــك، ويــــــــــــســــــــــــأل نــــــجــــــمــــــتــــــه عــــــــــــن مـــ

ّ
عــــــــــــن

ويــــــــــــقــــــــــــول ويــــــــــنــــــــــه هـــــــــالـــــــــولـــــــــد كـــــــــــــــان قـــــنـــــديـــــل
 عـــــشـــــانـــــك 

ّ
ـــــــــــح الــــــــلــــــــيــــــــل إال

ْ
ومـــــــــــــــا طـــــــــــــــال ِجـــــــــــن

ــيــــل ــــي حــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ قـــــــــــالـــــــــــت: بــــــلــــــيــــــل الـــــــــبـــــــــارحـــــــــه مــ
ــــــــيــــــــتــــــــه بـــــــــــــفـــــــــــــروة حــــــنــــــانــــــك 

ّ
والـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــح خــــــــل

بـــــــــــــــــــــــــردان فـــــــــــــي راســـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــدور الــــــــتــــــــراتــــــــيــــــــل 
ة آذانـــــــــــــــــك

ّ
ـــــــــــب حــــــــــــــــــــــز

ْ
ســـــــــــــهـــــــــــــران شــــــــفــــــــتــــــــه عـــــــــــق

ويــــــــــــــــــــــرد يــــــــســــــــألــــــــهــــــــا ويـــــــــطـــــــــلـــــــــب تــــــفــــــاصــــــيــــــل 
ــك  ــ ــانـ ــ مــــــشــــــغــــــول بــــــــالــــــــه فــــــيــــــك - مـــــــــا لـــــــــيـــــــــل-  خـ

الــــــــلــــــــيــــــــل مــــــــــــو وقــــــــــــــــت ومـــــــــســـــــــاحـــــــــة تـــــعـــــالـــــيـــــل 
ــك  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــــلــــــــــيــــــــــل قــــــــــلــــــــــب ومـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزرع فــــــــــــــي كـ

والــــــــــلــــــــــيــــــــــل والــــــــــــــــــــد خــــــــــــايــــــــــــٍف دربــــــــــــــــــــك يــــمــــيــــل 
مـــــــــــا تــــــغــــــفــــــى عــــــيــــــنــــــه لـــــــيـــــــن يـــــــــعـــــــــرف مـــــكـــــانـــــك

بلغت تكاليف سياسة االستمالكات العامة المعروفة 
بــالــتــثــمــيــن، خـــالل ٣0 ســنــة فــقــط، مـــن 1٩52 حــتــى 1٩82، 
)مـــدة الــدراســة( ٣ مــلــيــارات ديــنــار، أي 100 مليون دينار 
، وهي مبالغ تنافس كل السياسات العامة األخرى، 

ً
سنويا

، بــل تــدفــع فقط 
ً
 أنــهــا ســيــاســة ال تــنــتــج شــيــئــا

ً
خــصــوصــا

للمستفيدين، والــتــي استأثر بما يزيد على ٩0% منها 
قرابة 1% من المواطنين. وقد كان من األعراض الجانبية 
للتثمين سياسة أخــرى، ال تقل إشكالية وخطورة، وهي 
تــحــديــد الــمــلــكــيــة الــخــاصــة. وتــعــد الــســيــاســتــان مـــن أكــثــر 
 إلمكانية التنمية المتوازنة، 

ً
السياسات العامة تدميرا

وفي موضوعنا هنا، نموذج واضح، لكيفية تدمير مشروع 
، والــقــيــاس عليه واضـــح على 

ً
إصــالحــي حقيقي نــهــائــيــا

أوضاعنا الحالية.
 للمجلس 

ً
حــــاول مــحــمــد الــعــدســانــي، بــصــفــتــه رئــيــســا

 خالل 
ً
البلدي، حل مسألة التثمين بشكل نهائي، مــؤكــدا

لقاءاتي معه سنة 1٩80، أثناء جمعي للمادة العلمية لبحث 
الدكتوراه عن التثمين، أنه لم يكن يتصور أن استخدامات 
األراضي، وتقسيم السكن الخاص، وراءهما أصحاب نفوذ 
أقــويــاء، بهذه الــصــورة، داخــل السلطة وخارجها، وأنهم 
سيستخدمون كل األدوات إليقاف اإلصالح، حيث تمكنوا 
من حل المجلس البلدي، في مايو 1٩٦٦، وإلغاء قراراته، 
وتــبــديــد الميزانية الــخــاصــة للتثمين، وطــلــب أضعافها 

.
ً
الحقا

وأدى التثمين، وحد الملكية الخاصة، إلى أن أصبح 
بيد األجهزة التنفيذية ما يزيد على ٩5% من أراضي 
البالد، وما عليها إال استحداث منافذ لتوزيعها والتفنن 
في المسميات، الكثير منها لترضيات سياسية. وهكذا 
جرى توزيع قسائم، لها مسميات جذابة، تشعرك بأنك 
، كـــان آخــرهــا 

ً
فــي هــولــنــدا فــي الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة مــثــال

 
ً
فضيحة مــشــروع األمــن الــغــذائــي، والـــذي كــان مشروعا

ــورق، أمـــا فــي الــتــنــفــيــذ فــقــد حــصــل عليه  ــ  عــلــى الـ
ً
ــدا ــ واعـ

المقربون أو من يدفع، ثم يبيعه آلخر، أو لنشاط آخر، 
، فمن يمنح هو نفسه 

ً
وتوقيع االستثناء متوفر دائما

يملك االستثناء، وبالمقابل استمر التثمين، داخل حد 
الملكية الخاصة.

محاوالت العدساني كانت تبدو على وشك النجاح، 
فقد طلب كل االحتياجات الحكومية من األراضي، وقدر 
قيمة استمالكها كلها على مــدى ســنــوات قــادمــة، وتم 
تقدير ميزانية التثمين بـــ 200 مليون ديــنــار بقانون 
رقم 1٩٦5/5. يقول العدساني: »كنت أظن أننا بصدور 
الــقــانــون قـــد وصــلــنــا إلـــى نــهــايــة الــطــريــق، ولـــم أدر أن 
«. ما إن تم إقرار الميزانية المذكورة، 

ً
الطريق كان سرابا

حتى تم حل المجلس البلدي، ونزلت إعالنات الصحف 
تدعو الناس لمن لديه تثمين أن يتقدم للجنة المركزية 
للبلدية، ويبدو أنــه كلما أريــد إفشال شــيء أضافوا له 

صفة المركزية. وللحديث بقية

محمد العدساني 
والتثمين بين النجاح 

والتعثر
أ. د. غانم النجار
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